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 ٢٠٣٠تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 
  
 

  المدير العامتقرير من 
  
 

ــتون في أيار/ مايو   -١ ــعة والســـ ـــحة العالمية التاســـ ــأن  ١١-٦٩ج ص عالقرار  ٢٠١٦اعتمدت جمعية الصــ بشـــ
عد تقريران ســابقان عن التقدم المحرز في تنفيذ القرار، بالصــيغة . وقد أُ ٢٠٣٠الصــحة في خطة التنمية المســتدامة 

وعلى جمعية  ،٢٠١٦التي ُعِقدت في عام  في دورته الثامنة والثالثين بعد المائة المعروضة على المجلس التنفيذي
  .٢٠١٧الصحة العالمية السبعين، في عام 

  
ويواصل هذا التقرير عرض أحدث المستجدات بشأن التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.   -٢

ــ ــ ـــ ــ ــتوييناء على ويوجز الجزء األول التقدم الذي أحرزته الدول األعضـــ ـــ ــ ــ  ٣العالمي واإلقليمي نحو بلوغ الهدف  المســـ
ـــحية وبالرفاهية في جميع األعمار)، عالوًة على األهداف والغايات األخرى  ـــمان تمتع الجميع بأنماط عيش صــ (ضــ
ـــأن خطة  ــ ــــاء في تعزيز ما تؤديه من أعمال إبالغ بشـ ـــحة؛ وهو أحد ثمار دعم األمانة للدول األعضــ ــ المتعلقة بالصـ

 .١١-٦٩ج ص ع. ويتناول الجزء الثاني بالوصف التقدم المحرز في تنفيذ القرار ٢٠٣٠عام 
 

 التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف وغايات التنمية المستدامة المتعلقة بالصحة  :أوالً 
  
اإلحصاءات الصحية العالمية من المؤشرات الصحية والمتعلقة بالصحة في  مؤشراً  ٣٠ترد حالة أكثر من   -٣

ــــير البيانات إلى إحراز تقدم ملحوظ في بعض المجاالت نحو تحقيق أهداف ٢٠١٨لعام  ــ ــ ، وفيما يلي موجزها. وتشــ
سنوات، وزيادة تغطية العالج من  ٥التنمية المستدامة المتعلقة بالصحة، وخاصة في الحد من وفيات من هم دون 
نه توقف في مجاالت أخرى من قبيل فيروس العوز المناعي البشــري والحد من حاالت الوفاة الناجمة عن الســل، لك

المالريا والســـل المقاوم لألدوية واســـتخدام الكحول وتلوث الهواء، ويمكن أن تضـــيع المكاســـب التي تحققت بســـهولة. 
وفي كثير من البلدان، اليزال ضـــعف الُنظم الصـــحية يشـــكل عقبة أمام إحراز تقدم ويؤدي إلى فجوات في التغطية، 

للوضع العالمي  ملخصالتأهب للطوارئ الصحية. وفيما يلي  ضعفعن  حية، فضالً حتى في أبسط الخدمات الص
 ١مجاالت مواضيعية. سبعواإلقليمي للتنفيذ من أجل تحقيق األهداف في 

  
  
  
  

                                                           
للوصــول إلى مســتودع رســمي شــامل لألهداف والغايات والمؤشــرات والبيانات الوصــفية والمعلومات ذات الصــلة والروابط    ١

 ./https://unstats.un.org/sdgs/metadataاإللكترونية، انظر: 
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  الصحة اإلنجابية وصحة األم والطفل والتغذية
 
ـــحة األم والطفل في أهداف الت  -٤ ــ ــ ـــحة اإلنجابية وصـــ ـــ ــ ــية المتعلقة بالصــ ــ ــ ــ ـــتدامة هي الغايات الرئيســ ـــ نمية المســــ

  .٢-٢و ٢-٣و ١-٣و ٧-٣الغايات 
 
ــــير أحدث التقديرات إلى أن   -٥ ــ ـــن اإلنجاب المتزوجات أو المرتبطات قد لبيت ٧٧وتشـــ ــ ــ ـــاء في ســ ــ ٪ من النســــ

ـــائل منع الحمل، وهو ما يعني ترك  ــيلة حديثة من وســ ــ ــرة بوسـ ـــاء  ٢٠٨احتياجاتهن من تنظيم األســـ ماليين من النســ
ــ وهنـــاك مـــا يقـــدردون تلبيـــة احتيـــاجـــاتهن.  ـــ ــ ــ ــ  ١٥مليون والدة بين المراهقـــات الالتي تتراوح أعمـــارهن بين  ١٢,٨ ـبـ

مراهقة. أما من ناحية األرقام على المســتوى اإلقليمي،  ١٠٠٠والدة لكل  ٤٤ســنة في كل عام، وهو ما يمثل   ١٩و
ــجل إقليم غرب المحيط الهادئ أدناها ( ـــ ـــ ــ ــ ــجل اإلقليم األفريقي أعالها  ١٠٠٠والدة لكل  ١٤فيســ ـــ ــ ــ ــ مراهقة) بينما يســـ

ـــلباً  ١٠٠٠والدة لكل  ٩٩( ـــ ـــحة األطفال الحديثي الوالدة وكذلك  مراهقة). ويمكن أن يؤثر الحمل المبكر سـ ــ على صــ
  صحة األمهات الشابات.

 
 امرأة في جميع أنحـــاء العـــالم أثنـــاء الحمـــل والوالدة. ٣٠٣ ٠٠٠، توفي مـــا يقـــدر بنحو ٢٠١٥وفي عـــام   -٦

٪) ٦٤( في البلدان المنخفضـــة الدخل والمتوســـطة الدخل، ووقع ثلثاها تقريباً  ٪) تقريباً ٩٩ووقعت كل هذه الوفيات (
على ضـــمان حصـــول المرأة على الرعاية  حاســـماً  في اإلقليم األفريقي. ويعتمد خفض معدل وفيات األمهات اعتماداً 

٪ من الوالدات اســتفادت من وجود ٩٠لبيانات إلى أن أكثر من العالية الجودة قبل الوالدة وأثناءها وبعدها. وتشــير ا
ــط،  ــ ــ ــ ـــريحة العليا من الدخل المتوســــ ــ ـــ ــ قابلة أو طبيب أو ممرض مدرب في معظم البلدان المرتفعة الدخل وبلدان الشـ

ـــريحة الدُ  ــة الدخل وبلدان الشـــ ــ ــف مجموع الوالدات في العديد من البلدان المنخفضــ نيا من الدخل وجرى أقل من نصــــ
  وسط بمساعدة من هؤالء األفراد ذوي المهارة.المت

 
، مع انخفــاض معــدل ١٩٩٠في خفض معــدل وفيــات األطفــال منــذ عــام  ملحوظــاً  قــد أحرز العــالم تقــدمــاً و   -٧

ــــة عالمياً  ــ ــ ــ ـــن الخامســـ ــ ـــ ــ مولود حي في  ١٠٠٠لكل  ٣٩مولود حي إلى  ١٠٠٠لكل  ٩٣من  وفيات األطفال دون ســـ
ـــتمرت معدالت  ٢٠١٧فل في عام ط مليون ٥,٤. ومع ذلك، توفي ٢٠١٧  عام ــ ــ ـــ قبل بلوغ عامهم الخامس. وٕاذا اســـ

ــنوات بين عــامي ٥٦الوفيــات الحــاليــة، فيتوقع أن يتوفى  ــ ـــ ــ ــ ـــ  ٢٠١٨  مليون طفــل ممن تقــل أعمــارهم عن خمس سـ
ــهر األول من الحياة، حيث توفي ٢٠٣٠و ـــ ــ ـــتوياته في الشـــ ــ ــ ــــل خطر الوفاة إلى أعلى مســـ ــ مليون مولود  ٢,٥. ويصــــ

. أما االبتسار، واألحداث ذات الصلة بالوضع مثل اختناق الوالدة وصـدمة ٢٠١٧م في عام خالل شهر من والدته
ــؤولــة عمــا يقرب من ثالثــة أربــاع وفيــات األطفــال الحــديثي الوالدة. وبين  ـــ ــ ـــ ـــ الوالدة واإلنتــان الوليــدي، فقــد كــانــت مســ

ــهر و ــهراً  ٥٩األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين شــ ــي اشــ ــهال والمالريا هي ، كانت عدوى الجهاز التنفســ لحادة واإلســ
ــية للوفاة في عام  ــباب الرئيســـ ـــباب الوفاة بين األطفال الحديثي ٢٠١٦األســـ ــبب مهم من أســ ـــوهات الخلقية ســـ . والتشــ

السيما في البلدان ذات المعدالت المنخفضة في وفيات المواليد واألطفال دون و الوالدة واألطفال دون سن الخامسة، 
  سنوات. ٥سن 

 
٪) مصابين ٢٢مليون طفل دون سن الخامسة ( ١٥١، كان هناك ٢٠١٧عيد العالمي في عام وعلى الص  -٨

إلى السن)، مع وجود ثالثة أرباع هؤالء األطفال في إقليم جنوب شرق آسيا أو اإلقليم  بالتقزم (قصر القامة منسوباً 
ـــلبيًا على التنمية في البل ـــ ــتويات التقزم العالية تأثيرًا ســـ ـــ ــ ــة األطفال األفريقي. وتؤثر مســ ــ ـــ ــبب ارتباطها بمراضــ ــــ دان بســـ

، بلغ ٢٠١٧  ووفياتهم وقدرتهم على التعلم، وٕاصـــابتهم باألمراض غير الســـارية في وقت الحق من الحياة. وفي عام
ــوباً  ــ ــابين بالهزال (أي االنخفاض المفرط في وزنهم منســ ـــ ـــة المصـ ــ ــن الخامسـ ــ إلى طول قامتهم)  عدد األطفال دون ســ

ـــوباً  )، بينما٪٧,٥مليون طفل ( ٥١ ــــابين بزيادة الوزن (أي الزيادة المفرطة في وزنهم منســـ إلى طول  بلغ عدد المصــ
ـــ ). وقد يوجد الهزال وزيادة الوزن جنباً ٪٥,٦مليون طفل ( ٣٨قامتهم)  ــ ــكانية نفســ ــ ــ وهو  - هاإلى جنب في الفئة السـ

 كما لوحظ في إقليم شرق المتوسط. -يسمى "العبء المزدوج لسوء التغذية"   ما
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  المعديةاألمراض 
 
  .٣-٣المتعلقة باألمراض المعدية في أهداف التنمية المستدامة هي الغاية  ةالغاية الرئيسي  -٩
 

ــري من و   -١٠ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــابة بفيروس العوز المناعي البشـ ـــ ــ ــ ـــ ــعيد العالمي، انخفض معدل اإلصـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ لكل  ٠,٤٠على الصـ
ـــابين في عام  ١٠٠٠ ــ ــ ـــ ــ ـــمة من غير المصــ ـــ ــ ــ ـــ ــابي ١٠٠٠كل ل ٠,٢٥إلى  ٢٠٠٥نسـ ــ ــ ـــ ـــ ــمة من غير المصــ ـــ ــ ــ ـــ ن في نســ

ـــرراً ٢٠١٧  عام ــابة فيه . وظل اإلقليم األفريقي أكثر األقاليم تضـــ ــمة  ١٠٠٠لكل  ١,٢٢، حيث بلغ معدل اإلصــــ ــ نســ
من غير المصابين، وهو ما يعادل عشرين ضعف المعدل في إقليمي شرق المتوسط وغرب المحيط الهادئ. وتفيد 

ــبب األمراض المرتبط ٩٤٠ ٠٠٠التقديرات أن  ــــ ــ ــخص قد لقوا حتفهم بســ ـــ ــ ـــري في شـــ ــ ــ ة بفيروس العوز المناعي البشـــ
ـــخص، وهو رقم  ٢١,٧، كان ٢٠١٧طفل. وبحلول نهاية عام  ١١٠ ٠٠٠، وكان من بينهم ٢٠١٧  عام ــ ـــ ــ مليون شــ

. ومع ذلك، لم ٢٠١٦  مليون شخص منذ نهاية عام ٢,٣قياسي، يتلقون العالج، وهو ما يشكل زيادة صافية قدرها 
  وس العوز المناعي البشري بعد في عداد من يتلقون العالج. ٪ من األشخاص المتعايشين مع فير ٤١يصبح 

 
ــبق لها مثيل في مكافحة المالريا، تباطأ التقدم المحرز. فعلى الصــــعيد   -١١ ــب عالمية لم يســ وبعد تحقيق مكاســ

 ب، مقــارنــًة ٢٠١٦مليون حــالــة من المالريــا في عــام  ٢١٦وقعــت العــالمي، 

ــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــــ

 ٢٠١٠مليون حــالــة في عــام  ٢٣٧ ـ
ـــدت المالريا أرواح حوالي ٢٠١٣ماليين حالة في عام   ٢١٠و ــ ــخص في عام  ٤٤٥ ٠٠٠. وحصــ ــ ، وهو ٢٠١٦شـــ

ــاً ٢٠١٥رقم مماثل لرقم عام  ــ ــ ـــ ـــهدت جميع األقاليم انخفاضــ ــ ــ ـــ ، ٢٠١٠  مقارنًة بعام ٢٠١٦في الوفيات في عام  . وشـ
  .باستثناء إقليم شرق المتوسط، حيث ظلت معدالت الوفيات دون تغير تقريباً 

 
ــبة وعلى   -١٢ ــل بنســ ــابة بالســ ـــعيد العالمي، انخفض معدل اإلصــ ــنوياً ١,٥الصـ ، حيث بلغ ٢٠٠٠منذ عام  ٪ ســ

ـــمة في عام  ١٠٠ ٠٠٠لكل حالة  ١٣٣ ــ ـــ ــ ــ : فقد بلغ عدد كبيراً  . وتفاوتت وخامة األوبئة الوطنية تفاوتاً ٢٠١٧نســـ
ـــمة في معظم البلدان المرتفعة الدخل في عام  ١٠٠ ٠٠٠حاالت جديدة لكل  ١٠الحاالت أقل من  ـــ ــ ـــ ــ ، ٢٠١٧نســ
نسمة في معظم البلدان الثالثين التي تعاني  ١٠٠ ٠٠٠حالة جديدة لكل  ٣٠٠و ١٥٠يتراوح بين  بينما بلغت عدداً 

نســـمة في عدد قليل من البلدان. وفي  ١٠٠ ٠٠٠حالة جديدة لكل  ٥٠٠من عبء الســـل بمعدل مرتفع، وأكثر من 
ــ ، أ٢٠١٧عام  ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ٪ منهم في البلدان الثالثين ذات العبء ٨٧ماليين شخص بالسل، يعيش  ١٠صيب عدد ُيقدر ب

ــتة، في حين أن ما يقدر بنحو  ــ ـــحة العالمية الســ ــ ــخص من غير  ١,٣المرتفع في جميع أقاليم منظمة الصـ ــ مليون شــ
ــ  ــ س قد توفوا من جراء شخص من الحاملين للفيرو  ٣٠٠ ٠٠٠الحاملين لفيروس العوز المناعي البشري وما يقدر بـــ

ــبباً ٢٠١٧و ٢٠٠٠المرض. وفي الفترة بين عامي  ــ ـــل ســ مليون  ٤٥في تفادي ما يقدر بنحو  ، كان العالج من الســـ
ــــات  ـــاد للفيروسـ ــري، وبدعم من العالج المضــ ـــخاص غير الحاملين لفيروس العوز المناعي البشـــ حالة وفاة بين األشــ

 شـــخاص الحاملين للفيروس. ويشـــكل الســـل المقاوم لألدوية تهديداً ماليين حالة وفاة بين األ ٩القهقرية، جرى تفادي 
ــتمراً  ـــ ــ ــين (وهو أكثر أدوية  ٥٦٠ ٠٠٠، كانت هناك ٢٠١٧. ففي عام مسـ ـــ ــ ــابة بمقاومة للريفامبيسـ ـــ ــ حالة جديدة مصـ

  حالة مصابة بالسل المقاوم لألدوية المتعددة. ٤٦٠ ٠٠٠الخط األول فعاليًة)، منها 
 

ــــين  ٣٢٥، كان هناك ما يقدر بنحو ٢٠١٥وفي عام   -١٣ ــ ــخص في جميع أنحاء العالم من المتعايشــ ــ مليون شــــ
. وينجم معظم عــبء المرض النــاجم عن العــدوى بفيروس التهــاب Cأو فيروس التهــاب الكبــد  Bمع التهــاب الكبــد 

ــع لقاح ا Bالكبد  ـــار إعطاء الرضـــ ـــة. وقد قلل انتشــ ـــن الخامســ ــبة قبل ســ من  كثيراً  Bلتهاب الكبد عن العدوى المكتســـ
ــار  Bاإلصـــابة بعدوى فيروس التهاب الكبد  المزمنة الجديدة، كما يتضـــح من االنخفاض الذي حدث في معدل انتشـ

ــنوات، حيث كان  ٥بين األطفال دون ســــن  Bالتهاب الكبد  ــبح ٤,٧ســ ــر ما قبل اللقاح، فأصــ ٪ في ١,٣٪ في عصــ
. ٪٣,٥إلى  ٪٤,٣في مجموع الســـكان من  Bالتهاب الكبد  . وفي الوقت نفســـه، انخفض معدل انتشـــار٢٠١٥عام 

وٕاجراءات الرعاية الصحية غير المأمونة وتعاطي المخدرات بالحقن هما الطريقان الرئيسيان النتقال فيروس التهاب 
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ــيع نطاق التدخالت ذات األهداف الجيدة التحديد من أجل الوقاية من Cالكبد  ــ ــــتلزم الحد من هذا الخطر توســ . ويســ
ــــفاء. ال ـــخاص الحاملين للعدوى من الشـ ـــيع نطاق الفحص والتشـــــخيص والعالج لتمكين األشــ عدوى. ويلزم كذلك توســ

ــحة العالمية  ــ ــ ــمن مطبوعة منظمة الصــ ــ ــية والتحليالت  Global hepatitis report, 2017وتتضــــ ـــ ـــاســـ ــ البيانات األســـ
  ١الالزمة للمضي نحو القضاء عليه.

 
هي مجموعة من األمراض التي تتســم باالنتشــار في البيئات االســتوائية وأمراض المناطق المدارية المهملة   -١٤

ـــكال متعددة من العدوى في فرد واحد وبارتباطها بالفقر. وقد أفادت التقارير أن  ــ ـــائع اجتماع أشــ ـــ حيث يكون من الشـ
 أو فردياً  اعياً مليار شخص احتاجوا إلى العالج من أمراض المناطق المدارية المهملة والرعاية المتعلقة بها جم ١,٥

. وأحرز تقدم يقوده ٢٠١٠في عددهم الذي بلغ ملياري شـــخص في عام  ، وهو ما يشـــكل انخفاضـــاً ٢٠١٦في عام 
)، وداء ٢٠١٦منذ عام  بلداً  ١٤القضاء المستمر على هذا المرض على المستوى القطري: داء الفيالريات اللمفي (

، ٢٠١٧). وفي عام ٢٠١٢  بلدان منذ عام ٨)، والتراخوما (٢٠١٣بلدان منذ عام  ٤كالبية الذنب (األنكوسركية) (
ـــخص خالل الحمالت الجماعية إلعطاء األدوية لما ال ــ ـــ ــ ـــ من األمراض  ٥من  ١يقل عن   عولج أكثر من مليار شــ

لــة المـداريـة المهملـة القـابلـة للمعـالجـة الكيميـائيـة الوقـائيـة (داء الفيالريـات اللمفي وداء كالبيـة الـذنـب والـديـدان المنقو 
 بالتربة والتراخوما والبلهارسية).

  
  األمراض غير السارية، ومكافحة التبغ، ومعاقرة مواد اإلدمان، والصحة النفسية 

 
ـــحة النفســـــية   -١٥ ــارية ومكافحة التبغ ومعاقرة مواد اإلدمان والصـ ــية المتعلقة باألمراض غير الســ الغايات الرئيســ

  أ.-٣و ٥-٣و ٤-٣في أهداف التنمية المستدامة هي الغايات 
 

ــارية غير ألمراض نتيجة وفاة حالة مليون ٤١ مجموعه ما وقع ٢٠١٦ عام وفي  -١٦ ــ ــ ـــ ٪ من ٧١، بما يمثل ســ
مليون حالة وفاة على مستوى العالم. وكانت غالبية الوفيات تلك ناجمة عن  ٥٧ عددها البالغ الوفيات عددإجمالي 

ــية األربعة، وهي: األمراض القلبية الوعائية ( ــ ــ ـــ ــارية الرئيســ ـــ ــ ــ ٪ من ٤٤مليون حالة وفاة أو  ١٧,٩األمراض غير الســ
؛ أمراض الجهاز ٪)٢٢  ماليين حالة وفاة أو ٩,٠مجموع الوفيات الناجمة عن األمراض غير السـارية)؛ السـرطان (

٪). وعلى الصعيد العالمي، ٤  مليون حالة وفاة أو ١,٦٪)؛ السكري (٩حالة وفاة أو  مليون ٣,٨التنفسي المزمنة (
ــــن  ـــية األربعة بين ســ ــ ــارية الرئيسـ ــ ٪ في ٢٢من  عاماً  ٧٠و ٣٠انخفض خطر الوفاة من أي من األمراض غير الســ

  . ٢٠١٦٪ في عام ١٨إلى  ٢٠٠٠عام 
 

ـــتوى بلغ ٢٠١٦ عام وفي  -١٧ ــتهالك العالمي المســ ــــخص لكل النقي الكحول من لتر ٦,٤ الكحول الســـ  يبلغ شـ
ــتوى وهو أكثر، أو عاماً  ١٥ عمره ـــ ــ ـــ ــ ــ ــتقراً  اليزال الذي المسـ ــــ ــ ــ ـــ  من عدد بلغ ،٢٠١٦ عام وفي. ٢٠١٠ عام منذ مســ

ـــربون ـــ ــ ـــكان البالغين)، في حين لم ٤٣( البالغين من مليار ٢,٣ الحالي الوقت في الكحول يشـ ــ ـــ ــتهلكوا٪ من السـ ـــ ــ  يســ
٪ من الســـكان البالغين). وقد زاد االســـتهالك في إقليم جنوب شـــرق آســـيا ٤٥مليار آخرين ( ٢,٤الكحول قط حوالي 

٪، ولكنه ظل عند أعلى مســـتوى له في ١٢، بينما انخفض في اإلقليم األوروبي بنســـبة ٢٠١٠٪ منذ عام ٣٠بنحو 
ابات تعاطي الكحول والمخدرات غير كافية، على العالم. وتشــير البيانات المتاحة إلى أن التغطية العالجية الضــطر 
  الرغم من الحاجة إلى مزيد من العمل لتحسين قياس هذه التغطية.

 
، واألمراض الســـرطانية الوعائية يةمراض القلباألُيعد تعاطي التبغ أحد العوامل الرئيســـية لخطر اإلصـــابة بو   -١٨

ــية المزمنة، وله عواقب اجتماعية وبيئي ــ ـــ ــ ـــلبية. وفي عام واألمراض التنفســـ ــ ـــ ــ ــادية ســ ـــ ــ ـــ ، كان أكثر من ٢٠١٦ة واقتصــ

                                                           
١   Global hepatitis report 2017. Geneva: World Health Organization; 2017 
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ــتوى العالم ممن يبلغون  ١,١ ـــ ــ ـــ ــــخص على مسـ ــ ـــ ٪ من مجموع الذكور ٣٤أو أكثر يدخنون التبغ ( عاماً  ١٥مليار شــ
ـــادق ٦و ــ على اتفاقية منظمة  طرفاً  ١٨١٪ من مجموع اإلناث في هذه الفئة العمرية). وحتى تاريخ هذه التقرير، صـ

وضــع التنفيذ قد   . وفي حين أنالعالم ســكان من٪ ٩٠ يمثل ما وهوطارية بشــأن مكافحة التبغ، الصــحة العالمية اإل
ـــتمرار منذ دخول االتفاقية حيز النفاذ في عام  ــ ـــن باســ ــ ، فإن التقدم نحو تنفيذ مختلف المواد اليزال غير ٢٠٠٥تحســ

بموجب االتفاقية،  ير المحددة زمنياً ٪. ويســـتمر بلوغ تنفيذ التداب٨٨٪ و١٣منتظم، حيث تتراوح معدالت التنفيذ بين 
ـــيم منتجات التبغ)  ١١و ،(الحماية من التعرض لدخان التبغ) ٨مثل المادة  ـــ ــ ــ ـــتوى له. عند (تغليف وتوسـ ـــ ــ ــ أعلى مسـ
ـــحة البيئة حماية( ١٨ المادة تنفيذويبدو أن  ــ ــ ـــ ـــــخاص وصــ ـــ ــ ــطة البديلة ذات  ١٧ والمادة ،)األشــ ـــ ــ ـــ (تقديم الدعم لألنشــ

يحقق ســوى تقدم ضــئيل   ، حيث لمنجاحاً  تنفيذه(المســؤولية) يشــهد أقل مســتويات  ١٩والمادة  )،الجدوى االقتصــادية
ـــروع ٢٠١٦على اإلطالق مقـارنًة بعـام  أو لم يحقق تقـدماً  ــ ــ ـــ ــ ـــاء على االتجـار غير المشـــ ـــ ــ ــ ـــ . ويقـدم بروتوكول القضـــ

ــبتمبر  أيلول/ ٢٥بمنتجات التبغ، الذي دخل حيز النفاذ في  ـــ ــ ـــ ــ ــ ــاملة من األ٢٠١٨سـ ـــ ـــ ــ ـــ دوات الالزمة ، مجموعة شـــ
لمكافحة االتجار غير المشـــروع، مثل إنشـــاء نظام اقتفاء األثر وتحديد المنشـــأ واتخاذ تدابير لتعزيز التعاون الدولي، 

   .لقانونابما في ذلك الجزاءات وٕانفاذ 
 

ــبب االنتحار في عام  ٨٠٠ ٠٠٠وقد وقعت حوالي   -١٩ ـــ ــ ــ ـــة للوفاة ٢٠١٦حالة وفاة بســ ــ ــ ـــ . والرجال أكثر عرضـ
٪ مقارنًة بالنســاء. وتقع الوفيات الناجمة عن االنتحار بين المراهقين والبالغين من جميع ٧٥نتحار بنســبة بســبب اال

ــا في اإلقليم األوروبي  ــ ــاتهــ ـــتويــــ ــ ـــ ــ ـــ ــار أعلى مســ ــ ـــة عن االنتحــ ــــاجمـــ ــات النــ ــ ـــدالت الوفيــ ـــدت معـــ ـــهـــ ـــ ــ ـــ ــ ــار. وشــ   األعمــــ
 سمة). ن ١٠٠ ٠٠٠لكل  ٣,٩نسمة)، وأدناها في إقليم شرق المتوسط ( ١٠٠ ٠٠٠ لكل ١٥,٤(
  

  اإلصابات والعنف 
 

ــتدامة هي الغايات   -٢٠ ــ ـــ ـــابات والعنف في أهداف التنمية المسـ ـــ ــية المتعلقة باإلصــ ـــ ــ  ٢-٥و ٦-٣الغايات الرئيسـ
 .٢-١٦و ١-١٦و ١-١٣و
  

ــادمات المرور على الطرق عن مقتل وقد   -٢١ ــ ــ ـــفرت تصــ ــ ـــخص في جميع أنحاء العالم في  ١,٢٥أســـ ـــ مليون شــ
ــل إلى  ٢٠١٣  عام ـــابة ما يصـــ ــخص آخرين.  ٥٠وٕاصــ ــابات حوادث و مليون شـــ بلغ معدل الوفيات الناجمة عن إصـــ

ــة الدخل ( ٢,٦المرور  ــ ــ ـــ ــ ــــــعف في البلدان المنخفضــ ــ ــ ــمة) مقارنًة بالبلدان  ١٠٠ ٠٠٠حالة وفاة لكل  ٢٤,١ضـــ ــــ ــ ــ نســـ
ــمة)، على الرغم من انخفاض معدالت مل ١٠٠ ٠٠٠حاالت وفاة لكل  ٩,٢المرتفعة الدخل ( ــ ــ كية المركبات في نســ

  البلدان المنخفضة الدخل.
 

ــل إلى مليار طفل تتراوح أعمارهم بين   -٢٢ ــ ـــ ــ ـــير آخر التقديرات إلى أن ما يصـ ـــ ــ ــنة ( ١٧و ٢وتشــ ـــ ــ ٪) قد ٥٠ســـ
ـــي، وحوالي ثلث ( ــ ـــي أو العاطفي أو اإلهمال في العام الماضـ ــ ــوا للعنف البدني أو الجنسـ ـــ ــــاء ٣٥تعرضـ ٪) من النســـ

  جنسي من غير العشير في مرحلة ما من حياتهن. العنف العنف العشير أو أو  تعرضن إما للعنف الجسدي و/
 

ــطه  ٢٠١٦-٢٠١٢ويقدر أن الفترة   -٢٣ ــ ــ ـــهدت وقوع ما متوسـ ـــ ــتوى العالم كل  ١١ ٠٠٠شـ ــ حالة وفاة على مســـ
ـــبب الكوارث الطبيعية، بما يعادل  ـــ ــ ــ ــ ــهد البلدان  ١٠٠ ٠٠٠حالة وفاة لكل  ٠,١٥عام بســـ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــمة. وعادًة ما تشـ ــــ ــ ــ ـــ نســ

نيا من الدخل المتوسـط معدالت وفيات أعلى وتكافح لتلبية االحتياجات المالية لدخل وبلدن الشـريحة الدُ المنخفضـة ا
  ستية واإلنسانية من أجل التعافي من الكوارث.يواللوج
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ــتوى العالم في عام  ٤٧٧ ٠٠٠وقعت حوالي و   -٢٤ ــ ــ ـــ ــ ـــ ، وكان أربعة أخماس ٢٠١٦جريمة قتل عمد على مسـ
ــحايا القتل جميعاً  ـــهد إقليم األمريكتين أعلى معدالت القتل، حيث بلغت  ضــ  ١٠٠ ٠٠٠لكل  ٣١,٨من الذكور. وشـ

  .٢٠٠٠نسمة في عام  ١٠٠ ٠٠٠لكل  ٣٣,٥في المعدل الذي كان  نسمة، وهو ما يشكل انخفاضاً 
  

شخص في الحروب والنزاعات، دون أن يشمل ذلك  ١٨٠ ٠٠٠شهد قتل  ٢٠١٦وتفيد التقديرات أن عام   -٢٥
العدد الوفيات الناجمة عن اآلثار غير المباشرة للحرب والنزاع مثل انتشار األمراض وسوء التغذية وانهيار الخدمات 

ــحية.  ـــية ( وارتفعالصـــ ــــنوات الخمس الماضــ ــط معدل الوفيات الناجمة عن النزاعات في السـ )، ٢٠١٦-٢٠١٢متوســـ
في فترة الســنوات الخمس نفســه أكثر من ضــعف متوســط المعدل ليبلغ نســمة،  ١٠٠ ٠٠٠اة لكل حالة وف ٢,٥وهو 

ـــابقة ( ــ ــ ـــ ــ ــ ـــبب النزاعات في الفترة ٢٠١١-٢٠٠٧السـ ــ ــ ـــ ــ ـــط أعلى معدل وفيات بســـ ــ ـــ ــ ــ ـــرق المتوســـ ـــ ــ ـــ ــ ــــهد إقليم شــ ــ ـــ ــ ــ   ). وشــ
  نسمة. ١٠٠ ٠٠٠حالة وفاة لكل  ٢٤,١، بمعدل ٢٠١٦-٢٠١٢

  
  التغطية الصحية الشاملة والنظم الصحية 

 
هي ضــمن أهداف التنمية المســتدامة الغايات الرئيســية المتعلقة بالتغطية الصــحية الشــاملة والنظم الصــحية   -٢٦

  أ.-١و ١٩-١٧ج و-٣ب و-٣و ٨-٣الغايات 
 

وعلى الصعيد العالمي، بلغ متوسط النسبة المئوية الوطنية إلجمالي اإلنفاق الحكومي المخصص للصحة   -٢٧
ـــبــة ٢٠١٥٪ في عــام ٩,٩ ـــ ــ ــ ـــ ٪ في اإلقليم األوروبي. ١٢,٥و٪ في اإلقليم األفريقي ٦,٩ بين، حيــث تراوحــت النســ

ضــمن إجمالي اإلنفاق على  يشــير هذا المقياس إلى مســتوى اإلنفاق الحكومي على الصــحة من المصــادر المحليةو 
  من مؤشرات أهداف التنمية المستدامة. ٢-أ-١من المؤشر  عمليات القطاع العام في بلد ما ويمكن أن يشكل جزءاً 

 
ب من مؤشـــرات التتبع حسَـــ لتغطية الصـــحية الشـــاملة هو مؤشـــر واحد يُ في إطار اومؤشـــر تغطية الخدمات   -٢٨

ة اإلنجابية وصـحة األم والوليد والطفل، ومكافحة األمراض المعدية، لتغطية الخدمات األسـاسـية في مجاالت الصـح
ــارية، والقدرات المتوافرة في مجال الخدمات وٕاتاحتها. ووفقاً  ـــ ــ ــتويات  واألمراض غير الســ ــ ـــ ــــر، تفاوتت مســ ــ لهذا المؤشـــ

ت (من أقصى درجا ٨٦و ٢٢، حيث تراوحت بين ٢٠١٥التغطية بالخدمات على نطاق واسع بين البلدان في عام 
ــر البالغة  ــاســـــية  ١٠٠المؤشــ ـــحية األســ ــكان العالم بتغطية الخدمات الصـ درجة). وال يتمتع ما ال يقل عن نصــــف ســ

ــائقة مالية  ــ ــول على الخدمات المطلوبة، عانى الكثير منهم من ضـ ــ بالكامل. ومن بين أولئك الذين تمكنوا من الحصـ
ـــخ ٨٠٨، أنفق ما يقدر بنحو ٢٠١٠ال مبرر لها. وفي عام  ــ ـــكان العالم ما ال يقل ١١,٧ص أو ماليين شــ ــ ٪ من ســ

٪ من ميزانية أســرهم (مجموع نفقات األســرة أو دخلها) من أموالهم الخاصــة مقابل الخدمات الصــحية، وهذه ١٠عن 
٪ من ١,٤مليون شخص أو  ٩٧منهم، ربع ميزانية أسرهم. وكان ما يقدر بنحو  مليون ١٧٩لدى المبالغ تجاوزت، 

ـــكان العالم ممن يعانون م ـــ ـــة في عام ســ ــ ـــحية من أموالهم الخاصـــ ـــ ـــبب اإلنفاق على الرعاية الصــ ــ  ٢٠١٠ن الفقر بســـ
  دوالر أمريكي في اليوم (َتعاُدل القوة الشرائية). ١,٩٠الذي يبلغ  ٢٠١١(حيث كانوا عند خط الفقر في عام 

 
ـــ  -٢٩ ـــات المتوفرة للفترة  اً ووفقـ ــــانـ ــداً  ٧٦، أبلغ ٢٠١٦–٢٠٠٧آلخر البي ــب  بلــ ــل من طبيــ ـــد عن وجود أقــ واحـ
نسمة. وفي  ١٠٠٠عن وجود أقل من ثالثة من أفراد التمريض والقبالة لكل  بلداً  ٨٧نسمة، بينما أبلغ  ١٠٠٠  لكل

ــعيد الوطني. ــ ـــحية على الصــ ـــف القوى العاملة الصـــ ــكل أفراد التمريض والقبالة أكثر من نصـــ ــ  العديد من البلدان، يشــ
ــحيين مثارًا للقلق البا ـــ ـــالمة وأمن العاملين الصـ ــرق لغ في األزمات الممتّدة والطوارئ الحادة. و وتعّد ســـ ــ ــهد إقليم شــ ــ شــ

ــتينالمتوســــط  ــابات التي تع في المائة ثمانية وســ الصــــحيون والمبلغ عنها ض لها العاملون رّ من حاالت القتل واإلصــ
    .٢٠١٥عالميًا في عام 
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ــعة من األمراض والحاالت، بما في ذلك   -٣٠ ــ ـــ ــ ــ ـــية مجموعة واسـ ـــ ـــ ــ ــاسـ ــ ـــ ــ ــ  تدبير األلم عالجياً وتغطي األدوية األسـ
ــــحية التي أُ  ــ ـــ ـــوح المرافق الصـ ـــ ــ ــير البيانات الواردة من مســ ـــ ـــ ـــعيد الوطني في والرعاية الملطفة. وتشــ ـــ ــ جريت على الصــ

ــوح في البلدان  ٪٦٤إلى أن  ٢٠١٧-٢٠٠٧خالل الفترة  بلداً  ٢٩ ــ ـــ ــ ــ ــ ــملتها المســ ــ ــ ـــ ــ ــ من مرافق القطاع العام التي شــ
نيا من الدخل المتوسط ي شملتها المسوح في بلدان الشريحة الدُ من مرافق القطاع العام الت ٪٥٨المنخفضة الدخل و

ــحية في القطاع العام التي  ٪١٠والرعاية الملطفة. وأقل من  خزنت األدوية لتدبير األلم عالجياً  ــ ـــ ــ ــ ـــ من المرافق الصـ
ــــكنات األفيونية مثل المورفين والبوبرينورفين وال ـــة الدخل خزنت المســـ ــ ــوح في البلدان المنخفضــ ــ ــملتها المســـ ــ كوديين شـــ

  وهي أدوية أساسية لعالج األلم المرتبط بالعديد من الحاالت المتقدمة اآلخذة في التدهور. –والميثادون والترامادول 
  

ــع في جميع أنحاء العالم (٨٥، تلقى حوالي ٢٠١٧وخالل عام   -٣١ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــيع)  ١١٦,٢٪ من الرضـ ــ ــ ـــ ــ ــ مليون رضـ
ث أدت إلى حمايتهم من األمراض المعدية التي يمكن جرعات من لقاح الدفتيريا والتيتانوس والســعال الديكي، حي ٣

ـــاً  ـــ ــ ــ ـــ ــبب مرضــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــــل  ،٢٠١٧ عام تكون قاتلة. وبحلول أن وٕاعاقة أو يمكن خطيراً  أن تسـ ــ ـــ ــ ــ  يقل ال ما  إلىبلداً  ١٢٣وصــ
ـــعال الديكي. ومع ذلك، لم يتلق عدد يقدر ٩٠ عن ــ ـــ ــ ــ ـــ٪ من التغطية بلقاح الدفتيريا والتيتانوس والســـ ــ ـــ مليون  ١٩,٩ ـب

٪ من األطفــال قــد تلقوا ٨٥، كــان ٢٠١٧. وبحلول نهــايــة عــام ٢٠١٧يبلغوا عــامهم األول اللقــاح في عــام  طفــل لم
ـــبة قبل بلوغهم عامهم الثاني وأدرج  ـــ بلدًا جرعة ثانية كجزء من التمنيع الروتيني،  ١٦٧جرعة واحدة من لقاح الحصــ

ـــب٦٧حيث تلقى  ـــ ـــتويات التغطية ٪ من األطفال جرعتين من لقاح الحصـ ــ ة وفقًا لجداول التمنيع الوطنية. وكانت مســ
ـــى بهـا في آخر اآلونـة مثـل لقـاح الفيروس العجلي ولقـاح المكورات الرئويـة التزال دون  ــ ـــ ــ ــ العـالميـة للقـاحـات الموصـــ

 ٤، دون احتســـاب ٢٠١٧  بحلول نهاية عام بلداً  ٨٠بدأ إعطاء لقاح فيروس الورم الحليمي البشـــري في   ٪. وقد٥٠
  .جزئياً إال بدأ استخدامه فيها تلم ن بلدا

 
ـــحيـة جـديـدة أو   -٣٢ ــ ـــ ــ ـــ وكـل عـام، تنفق مليـارات من الـدوالرات على البحـث والتطوير في منتجـات وعمليـات صــ

ــخيص. لكن الطريقة التي توزَّع وتنفق بها هذه األموال  ـــ ــ ــ ــائل التشـــ ـــ ــ ــ ــنة، تتراوح من األدوية إلى اللقاحات ووســـ ــ ـــ ــ محســـ
مع احتياجات الصـــحة العمومية على الصـــعيد العالمي. وتتلقى البلدان التي لديها تتماشـــى في كثير من األحيان  ال

ـــمية للبحوث  ـــاعدة اإلنمائية الرســــ ــ ــتويات مختلفة من المســ ـــ ــحية مســ ــ ــــتويات متقاربة من الدخل واالحتياجات الصـــ مســـ
ــحة األســـاســـية. وفي عام  ن المنح ٪ م٠,٣، لم تتلق البلدان المنخفضـــة الدخل ســـوى ٢٠١٥الطبية ولقطاعات الصـ

  المباشرة المخصصة للبحوث الصحية. 
 

ــاء البالغ عددها   -٣٣  دولة عضــــواً  ١٩٤وتشــــير التقديرات إلى أن ما يقرب من النصــــف فقط من الدول األعضــ
ســنة وما فوق، مصــحوبة بمعلومات عن  ١٥٪ على األقل من وفيات ســكانها الذين تتراوح أعمارهم بين ٨٠تســجل 

ــافة إلى ذ ـــ ــ ــ ــباب الوفاة. وٕاضــ ــ ـــ ـــ ــتخدام هذه أسـ ـــ ــ ــ ـــاكل الكائنة في جودة البيانات إلى مزيد من تقييد اســ ـــ ــ ــ لك، تؤدي المشـ
 المعلومات. 

  
  المخاطر البيئية

 
تتضــمن أهداف التنمية المســتدامة غايات عديدة تتعلق باالســتدامة البيئية وصــحة اإلنســان، ومنها الغايات   -٣٤

 .١٣و ١٢و ١١و ٩و ٧و ٦و ٣المندرجة ضمن األهداف 
  

ـــتخدمة في الطهي، حيث بلغ في وقد   -٣٥ ـــ ــ ــ ــي في إتاحة الوقود والتقنيات النظيفة المســـ ـــ ــ ـــ ــ ــن هامشـ ــ ـــ ــ ــ تحقق تحســ
. ومع ٢٠٠٠نقاط مئوية منذ عام  ١٠وبذلك تحققت زيادة قدرها  -٪ على مستوى العالم ٥٩ما نسبته  ٢٠١٦  عام

ــتويات التغطية اختالفاً  ــكاني  كبيراً  ذلك، تختلف مسـ يتفوق على االنتقال إلى اســـتخدام بين البلدان، واليزال النمو السـ
مليارات شخص مازالوا يطهون بالملِوث من الوقود وتركيبات  ٣الوقود والتقنيات النظيفة، وهو ما يعني أن أكثر من 
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٪) يستخدمون ٩٥٪) واإلقليم األوروبي (> ٩٢٪ من السكان في إقليم األمريكيتين (٩٠المواقد. ولئن كان أكثر من 
ــكان في اإلقليم األفريقي يفعلون ذلك. ١٧تقنيات الطهي، فإن أقل من الخمس (النظيف من الوقود و  ـــ ــ ــ ـــ ــ ٪) من السـ

ـــبب في وفاة  ــ ــ ـــ ــ ــير التقديرات إلى أن تلوث الهواء المنزلي الناتج عن ذلك تســ ــ ـــ ــ ـــ ــخص من جراء  مليون ٣,٨وتشــ ــ ــ ـــ ــ شـــ
از التنفســي الســفلي األمراض غير الســارية (بما في ذلك أمراض القلب والســكتة الدماغية والســرطان) والتهابات الجه

  . ٢٠١٦الحادة في عام 
 

ــكان العالم هواءً ٩١، لم يتنفَّس ٢٠١٦وفي عام   -٣٦ ــ ـــ ــ ــ ـــكان نقياً  ٪ من سـ ــ ــ ـــ ـــف ســ ـــ ــ ــ ، بينما تعرض أكثر من نصــ
ــتويات من تلوث الهواء الخارجي تتجاوز معايير المأمونية التي  ــ ــعيد العالمي إلى مســ ــ ـــرية على الصــ المناطق الحضـــ

ـــحة العالمية  ـــ ـــعتها منظمة الصـ ــط مرة.  ٢,٥بما ال يقل عن وضــــ ــ ـــرق المتوســـ ــ وفي بعض البلدان الواقعة في إقليم شــ
ـــا ـــ ــ ــ ـــ ــادر طبيعية إضــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ثات  الهواء ية لتلوثفواإلقليم األفريقي، ونتيجًة لوجود مصـ مثل الغبار الطبيعي، قد ترتفع ملوِّ

ــعتها المنظمة بثماني مرات.  ــ ــ تلوث الهواء الخارجي ويقدر أن الهواء المحيط بما يتجاوز معايير المأمونية التي وضــ
، حالة وفاة في جميع أنحاء العالم مليون ٤,٢، في ٢٠١٦الريفية على السواء تسبب، في عام   في المدن والمناطق

ـــبَّب تلوث الهواء الداخلي في  ماليين حالة وفاة عالميًا،  ٧بما مجموعه  –مليون حالة وفاة أخرى  ٢,٨في حين تســــ
، إضــافًة إلى الوقود المســتخدم للتدفئة والطهي، بأهمية بالغة للصــحة ســكانأوضــاع اإل . وتتســم٨إلى  ١أي بمعدل 

 أوضاع السكنأن "تحسين  بشأن اإلسكان والصحة الصحة العالمية منظمةالمبادئ التوجيهية لالعمومية. وتوّضح 
 آثارعد على تخفيف ، ويحسِّن جودة الحياة، ويقّلل الفقر، ويسامراضيمكن أن ينقذ األرواح، ويحّد من اإلصابة باأل

ــتدامة، بما فيها تلك المتعلقة بالصــــحة (الهدف  من  ٣تغّير المناخ، ويســــهم في تحقيق عدد من أهداف التنمية المســ
بالتالي اإلســـكان يمثل و  من أهداف التنمية المســـتدامة). ١١أهداف التنمية المســـتدامة) وبالمدن المســـتدامة (الهدف 

  ١المشتركة بين القطاعات."والوقاية األولية العمومية نقطة انطالق رئيسية لبرامج الصحة 
 

ــباب   -٣٧ ــية كذلك من األسـ وتظل مياه الشـــرب غير المأمونة، واإلصـــحاح غير المأمون، وقلة النظافة الشـــخصـ
ـــير التقديرات إلى وقوع  ــ ـــ ــ ــ . وقد تحمـل ٢٠١٦حالة وفاة مرتبطة بها في عام  ٨٧٠ ٠٠٠المهمة للوفاة، حيث تشـــ

ــعــاف المعــدل  اإلقليم األفريقي عبئــاً  ــ ــ ـــ ــ ــ يفوق مــا تحملــه غيره من هــذه الوفيــات، حيــث بلغ معــدل الوفيــات أربعــة أضــ
ـــير البيانات الواردة من أقل من  ــ ـــ ــ ــ ـــرب التي تدار إدارة مأمونة  ١٠٠العالمي. وتشـــ ــ ـــ ــ ــ  –بلد إلى أن مرافق مياه الشـــ

ـــوى  - المباني، والمتاحة عند الحاجة والخالية من التلوثالموجودة في   أي ــ ــكان العالم ٧١لم يتمتع بها ســـ ــ ٪ من ســــ
ـــخص) في عام  مليار ٥,٢( ــ ـــحاح التي تدار إدارة مأمونة ٢٠١٥شــــ ـــ مع التخلص من  -، في حين أن مرافق اإلصـــ

مليار   ٢,٩سكان العالم (٪ فقط من ٣٩ ة لــــكانت متاح - الفضالت بطريقة مأمونة في الموقع أو معالجتها خارجه
ـــحة نســـــمة). وتُ  ـــكل مخاطر على الصــ ــرب، مما يشــ ــادَر مياه الشـــ ـــتعملة غير المعالجة مصـــ ث المياه المنزلية المســ لوِّ

ــيا) أن أقل  بلداً  ٧٩العمومية والبيئة. وتبين التقديرات األولية الواردة من  ـــتثناء كثير من البلدان في أفريقيا وآســـ (باســ
ـــتعملة، في  ٪ من جميع تدفقات٥٠من  ـــ ــمان توافر المياه بلداً  ٢٢المياه المنزلية المســ ـــ ــ ، ُتعالج معالجة مأمونة. وضـ

واإلصـــحاح للجميع يتطلب موارد مالية وقدرات تقنية لدعم االســـتثمارات في البنية التحتية وضـــمان اســـتمرارها. ولئن 
ــمية التي قطعت التزامات بها ودفعت في  ـــ ــ ــاعدة اإلنمائية الرســـ ــ ــ جميع القطاعات قد ازدادت زيادة كان إجمالي المســــ

، فإن حصة هذه االلتزامات المتعلقة باألنشطة ذات الصلة بالمياه قد انخفضت. ٢٠١٦و ٢٠١١مطردة بين عامي 
من البلدان قد أبلغت عن أن التمويل ال يكفي لتلبية  ٪٨٠إلى أن أكثر من  ٢٠١٧في عام  يوقد انتهى مســـح ُأجر 

  ه واإلصحاح والتصحح.الغايات الوطنية في مجال الميا

                                                           
١                       Housing and health guidelines. Geneva: World Health Organization; 2018, p. vii. 

(http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/276001/9789241550376-eng.pdf?ua=1, accessed 12 
December 2018). 
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ــؤولة عن أكثر من   -٣٨ ـــمم غير المتعمدة مســـ . ولئن ٢٠١٦حالة وفاة في عام  ١٠٠ ٠٠٠وكانت حاالت التســ
ـــاً  ـــ ــ ــــمم غير المتعمدة انخفاضــ ــ ــ ، فإن معدالت ٢٠٠٠منذ عام  مطرداً  انخفض عدد الوفيات الناجمة عن حاالت التســ

ــة ا ـــ ـــبيًا في البلدان المنخفضـ ــبب المواد الوفيات التزال مرتفعة نســـ ــ ــمم غير المتعمد بســ ــ لدخل. ويمكن أن يحدث التســ
ـــريةالكيميائية المنزلية والمبيدات  ـــيد الكربون واألدوية، أو يمكن أن يكون نتيجة للتلوث  الحشـ ــين وأول أكسـ والكيروســ

 البيئي أو التعرض لمواد كيميائية أثناء العمل.
  

  المخاطر الصحية وفاشيات األمراض 
 

ــية  -٣٩ ـــ ــ ــ ــتدامة هي  الغاية الرئيســـ ــ ــ ـــ ــ ـــيات األمراض في أهداف التنمية المسـ ــ ـــ ـــ ـــحية وفاشـ ــ ــ ـــ المتعلقة بالمخاطر الصــ
)، تلتزم جميع الدول األطراف بتوفير الحد األدنى من قدرات ٢٠٠٥د. وبموجب اللوائح الصحية الدولية (-٣  الغاية

ــية الالزمة لتنفيذ اللوائح بفعالية أو تطور ما لديها منها. وفي ــ ــ ــاسـ ـــ ــحة العمومية األســ ـــ  ١٦٧، ردت ٢٠١٧عام  الصــ
ـــد، وهو ما يعني ارتفاع عددها الذي كان ٨٥دولة من الدول األطراف ( ــ ـــ ــتبيان الرصـــ ــ ـــ ـــ  دولة طرفاً  ١٢٩٪) على اسـ

ــد مرة واحدة  ١٩٦. وقد ردت جميع الدول األطراف البالغ عددها ٢٠١٦٪) في عام ٦٦( دولة على اســــتبيان الرصــ
ــيـة لـدى جميع البلـدان المبلّ ٢٠١٠على األقـل منـذ عـام  ــ ــ ـــ ــ ــ ــاســ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــط درجـة القـدرات األســ ــــ ــ ــ ـــ ٪ في ٧١غـة . وبلغ متوســ

 .٢٠١٧  عام
  

 ١١-٦٩ج ص عالتقدم المحرز في تنفيذ القرار   ثانيًا:
  

  ٢٠٣٠خطة عام  تنفيذفي ومنسق هج متعدد القطاعات تعزيز ن
 

ـــر للمنظمة  -٤٠ ــ ـــ ـــرورة اتباع نهوج متعددة القطاعات  ٢٠٢٣-٢٠١٩ ،يقر برنامج العمل العام الثالث عشــ ــ ـــ بضــ
ــحة. وتدعم المنظمة النهوج التي "ُتشـــــرك الحكومة ككل"  ــادية للصـــ ـــدي للمحدِّدات االجتماعية والبيئية واالقتصـــ للتصــ

  و"تشمل المجتمع ككل" و"تدمج الصحة في جميع السياسات" وتتعامل مع جميع محددات الصحة بطريقة شاملة.
 

ــارك في العديد من المبادرات المتعددة القطاعات من أجل تحقيق الهدف وما فتئت   -٤١ ــ ـــ ــ ــ ـــ من  ٣المنظمة تشــ
ـــحة المرأة والطفل  ــ ـــأن صـ ــتراتيجية العالمية بشـــ ـــ ـــحة). وتغطي االسـ ــ ـــتدامة (الهدف المتعلق بالصـ أهداف التنمية المســـ

ـــتــدامــة ١١) ٢٠٣٠-٢٠١٦والمراهق ( ــ ــ ـــ ــ ــ ت المنــدرجــة تحــت بمــا فيهــا جميع الغــايــا ،هــدفــًا من أهــداف التنميــة المسـ
ـــلط ١٧و ١٦و ١٠و ٩و ٧-١أهداف أخرى ( ١٠، والغايات المندرجة تحت ٣  الهدف ــ تقرير اللجنة المعنية ). ويســـ

عد إطار أُ   ) الضـــوء على اإلجراءات المالية والتشـــريعية الواجب اتخاذها. وقد٢٠١٧( بالقضـــاء على ســـمنة األطفال
بالتعاون مع اليونيسيف والبنك الدولي وشراكة صحة األم والوليد  عمل رعاية التنشئة من أجل تنمية الطفولة المبكرة

ــــتراتيجية  ــ ــ ـــبكة العمل من أجل تنمية الطفولة المبكرة، وهو يحدد توجهات اســـ ـــ ــ ــتلهام روحوالطفل وشـــ ـــ ــ ــ العمل في  الســ
ــهد المؤتمر العالمي الثالث المعني بالمن ــ ــ ـــنوات. وقد شـ ـــ ـــن ثالث سـ ــ اخ قطاعات متعددة تبدأ بالحمل وتنتهي ببلوغ ســ

ــحة ( ــ ــغيرة ٢٠١٨والصـ ــحة في الدول الجزرية الصـــ ــ ــأن تغير المناخ والصـ ــ ــة بشـ ـــمي للمبادرة الخاصـــ ) اإلطالق الرســ
ــأن تغير المناخ  ــ ــحة العالمية بالتعاون مع أمانة اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشـــ ــ النامية، التي أعدتها منظمة الصـــ

ــياً وحكومة فيجي في اجتماع لمؤتمر األطراف في االتفاقية.  ــ ـــ ــ ـــ ــ ، أطلقت )٢٠١٧( ١٥-٧٠ع  ص  جمع القرار  وتمشـ
نترنت للحصــول على بينات بشــأن ممارســات التعامل مع الهجرة والصــحة، حيث تلقت إلعبر ا اً عالمي المنظمة نداءً 

ـــركاء الدوليين. وفي إعالن ٥٢من  ردوداً  ـــاء والشــ ــــي من الدول األعضــ ـــياسـ ـــدرته الجمعية العامة لألمم  ســ بارز أصــ
ــدٍّ  ــــ ــ ـــل: تصـ ــ ـــ ـــاء على داء السـ ــ ـــ  أيلول/ ٢٦في ُأِقرَّ عالمي عاجل لوباء عالمي"،  المتحدة تحت عنوان "متحدون للقضـ

مليار دوالر أمريكي لعالج  ١٣، تعهد رؤســاء الدول بإبداء روح القيادة وزيادة التمويل الســنوي ليبلغ ٢٠١٨ســبتمبر 
. وفي اجتماع األمم ٢٠٢٢  المحتاجين إلى الرعاية بحلول عام مليون شـــخصـــاً  ٤٠لغ عددهم جميع األشـــخاص البا
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ـــارية الذي عقدته الجمعية العامة لألمم المتحدة، في  ــ ــ ـــ ــ ــتوى المعني باألمراض غير الســ ـــ ــ ــ ـــ المتحدة الثالث الرفيع المســ
ــاء الدول التزاماً ٢٠١٨ســـبتمبر  أيلول/ ٢٧ المية من النواحي المالية أوصـــت به منظمة الصـــحة الع  بما ، قطع رؤسـ

ـــويقها، وحظر  ـــ ـــيم األغذية وتسـ ــ ـــريعية، ومنها تقييد اإلعالن عن الكحول، وتوســ ــ واإلعالمية ومن ناحية التدابير التشــ
ــكرية، والتثقيف العام، والتطعيمات، وعالج االرتفاع المفرط في  ــ ــروبات الســــ ـــ ـــرائب على المشـــ ـــ التدخين، وفرض الضــ

ــجيع على  ــكري، والتشــ ــغط الدم والســ ــين الصــــحة ضــ ــاط البدني بانتظام، والحد من تلوث الهواء، وتحســ ممارســــة النشــ
  النفسية والرفاهية. 

 
لدعم البلدان في اتخاذ إجراءات متعددة القطاعات.  وقد وضــعت المكاتب اإلقليمية التابعة للمنظمة خططاً   -٤٢

ــبيل المثال، في اإلقليم األوروبي،  ــ ــ ـــ ــتدامةاطة تم اعتماد خارطة الطريق لتنفيذ خفعلى سـ ـــ ــ ــ ، ٢٠٣٠لعام  لتنمية المسـ
حيث تســلط  ١إطار الســياســات األوروبية للصــحة والرفاهية، وهي، ٢٠٢٠لعام  ةلصــحبا الخطة الخاصــةبناًء على 

 خلفالضوء على خمس أولويات استراتيجية (الحوكمة، ومحدِّدات الصحة، واألماكن الصحية، وعدم ترك أي أحد 
ــتخدام خارطة الطريق، تم دعم  ـــ ــ ـــ ـــاملة) وأربعة تدابير تمكينية. وباســ ــ ــ ـــ ــحية الشــ ــ ـــ ــ من الدول  ٢٠الركب، والرعاية الصـــ

التعاون بين شـــركاء متمثًال في  الل أحد التدابير التمكينية،. ومن خ٢٠٣٠تنفيذ خطة عام األعضـــاء األوروبية في 
ــحة والرفاهيةلتحالف المعني بمتعددين، يدعو المكتب اإلقليمي ألوروبا ا ، وهو شــــراكة هذا الموضــــوعفي إطار  الصــ

مكتب  بقيادة، ةلحوأصــحاب المصــبين وكاالت متعددة تابعة لألمم المتحدة وغيرها من المنظمات الحكومية الدولية 
ـــحة ــ ـــترك المنظمة اإلقليمي ألوروبا، إلى تنفيذ الغايات المتعلقة بالصـ ــ جِّل على نحو مشـ ـــُ ــ اإلنجازات األولى  أحد. وسـ

فيروس نقص المناعة البشــرية والســل بعدوى ال للقضــاء علىوكالة إقليمية تابعة لألمم المتحدة  ١٤ما تضــافرت عند
ــي من خالل نُ  ـــقة. وفي عام هُ والتهاب الكبد الفيروســـ اعتماد مجموعة  قّررت اللجنة اإلقليمية ألوروبا، ٢٠١٨ج منســ

 ٢٠٢٠لعام  والخطة الخاصـة بالصـحةألهداف التنمية المسـتدامة  ٢إطار الرصـد المشـتركمن المؤشـرات الخاصـة ب
ــاريـة ومكــافحتهــا  ـــ ــ ـــ ــ ــ  اعتمــد. وفي نفس العــام، ٢٠٢٠-٢٠١٣وخطــة العمــل العــالميــة للوقـايـة من األمراض غير الســ

ــحية األوروبية ميثاق بلف أعضـــاء ــبكة المنظمة للمدن الصـ ــحية، الذي يحدد أدواراً شـ ــحية جريئة  اســـت للمدن الصـ صـ
ــاء المدن والحكومات المحلية.  ــبكة ٢٠١٢وفي عام جديدة لرؤسـ ــط بإنشـــاء الشـ ، قام المكتب اإلقليمي لشـــرق المتوسـ

ويقدِّم برنامج  من الدول األعضاء. ١٤ تنتمي إلىمدينة صحية  ٦٧ ـــباإلقليمية للمدن الصحية، التي تعترف حاليًا 
الصــحية في إقليم شــرق المتوســط إرشــادات للســلطات المحلية على مســتوى المدن من أجل معالجة محدِّدات  المدن

ـــعها المكتب اإلقليمي.  ــ ـــارت التي وضـ ـــتخدام مجموعة من المعايير والمؤشـــ ــ ـــحة والرفاهية، باسـ وفي إقليم غرب الصـــ
ــ ــأن الصـــ ــيا والمحيط الهادئ بشـــ ـــريعات المحيط الهادئ، يعمل المنتدى البرلماني آلســـ ـــين التشــ حة العالمية على تحســ

ــية االتحاد  ــ ــ ـــ ــ ـــحة العالمية ممثلة في اإلقليم األفريقي ومفوضــ ـــ ــ ــ ــحة العمومية. وقد أكدت منظمة الصـــ ــ ـــ ــ ـــ المتعلقة بالصـ
ـــتركة للفترة  التزامهااألفريقي  ــ ــ ـــ ــ ــ ــاركة بين  ٢٠٢٠-٢٠١٩بتعزيز التعاون وتنفيذ خطة عمل مشـ ـــ ــ ــ ـــ ــ وبروتوكوالت مشــ

ـــتدامة البيئية، تمارس عدة أقاليم  فيما يخصفحة األمراض والوقاية منها. و المنظمة والمراكز األفريقية لمكا ــ ـــ ـــ ــ االســ
ـــاطاً  ـــ ــ ـــ ــ ــــحة،  الوزاريمن خالل المنتديات المتعددة القطاعات مثل المؤتمر  متزايداً  نشـ ــ ــ ـــ ــ األفريقي المعني بالبيئة والصـ

ــحة، واآللية األوروبية للعمليات البيئية  ـــ ـــ ــ ــ ــيا ومنطقة المحيط الهادئ المعني بالبيئة والصـــ ـــ ــ ـــ ــ ــ والمنتدى اإلقليمي آلسـ
ـــؤولين عن البيئة؛  ــحة العرب، ومجلس الوزراء العرب المســ ــافة إلى والصـــــحية، ومجلس وزراء الصـــ العمل الذي إضـــ

ــــحة من تعكف على إنجازه منظمة ال ـــين جهود تعزيز الصــ ــحة البيئية وتحســـ ــ ـــين الصــ ــحة للبلدان األمريكية لتحســـ ــ صــ
  خالل شبكات المدن.

 
ـــاً   -٤٣ ــحة تتخطى الهدف  وقد تعاونت المنظمة أيضـــ ـــايا تتعلق بالصــــ ـــركاء آخرين في قضـــ من أهداف  ٣مع شـــ

ـــع برنامج عمل  ـــ ــ ــركاء آخرين بوضــ ــ ـــ ــ ـــر عالقاتها مع الفاو وشـ ــ ــ ــتدامة. ووطدت أواصـــ ــ ـــ ــ طموح مؤلف من التنمية المسـ
                                                           

 ).٢٠١٧( EUR/RC67/R3القرار    ١

 ).٢٠١٧( EUR/RC67/R3 القرار ضمناعتمدتها اللجنة اإلقليمية    ٢
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 من أهداف التنمية المستدامة) وحددت للدول األعضاء أيضاً  ٢يهدف إلى القضاء على الجوع (الهدف  ١جوانب ٦
ــدد  ــاس والتحقيق وذات أهميــــة وٕاطــــار زمني محــ ــات محــــددة وقــــابلــــة للقيــ في مجــــال التعليم و  ٢.)SMART(التزامــ

ــحــة العــالميــة ومنظمــة العمــل الــ٤  (الهــدف ــ ــ ـــ ــ ــ دوليــة ومنظمــة التعــاون والتنميــة في الميــدان )، أطلقــت منظمــة الصــ
وأنشــأت  ٣)،٢٠٢١-٢٠١٧االقتصــادي خطة عمل خمســية للعمالة في مجال الصــحة والنمو االقتصــادي الشــامل (

الصــندوق االســتئماني المتعدد الشــركاء للعمل من أجل الصــحة، الذي ســيدعم الشــركاء لالســتثمار في القوى العاملة 
ــحة  ـــ ــ ـــ ــ ــحة والصـ ــ ــ ــ ـــ ـــدرت المنظمة أول مبادئها ٢٠١٨البيئية والخدمة االجتماعية. وفي عام في مجاالت الصــ ــ ـــ ـــ ، أصــ

التوجيهية العالمية بشــأن اإلصــحاح والصــحة، التي من شــأنها أن تســاعد البلدان لالســتثمار في اإلصــحاح المأمون 
ـــحة العالمية ومنظمة العمل الدولية٦والمالئم للثقافة ولنوع الجنس (الهدف  ــ ـــ ــأت منظمة الصـ ـــ ــ ائتالفًا عالميًا  ). وأنشــ

). وتعكف المنظمتان على وضــع أول ٨للســالمة والصــحة المهنية لتعزيز الصــحة والرفاهية في بيئة العمل (الهدف 
وتقديرات مشــتركة لهما لعبء األمراض واإلصــابات ذات الصــلة بالعمل. وتواصــل منظمة الصــحة العالمية  منهجية

تركة بين الوكاالت المعنية بالمســـاواة بين الجنســـين وحقوق اإلنســـان انخراطها في العديد من الشـــبكات واللجان المشـــ
ـــتركـة المتعلقــة ١٦و ١٠و ٥  (األهـداف ــ ــ ـــ ــ ــ ــتــدامــة المشـ ــ ــ ـــ ــ ــ لطــاقـة، والمــدن بـا). وفي إطـار تحقيق أهـداف التنميــة المســ

ـــتدامة والعمل المناخي (األهداف  ــ ـــ ــ ـــ المؤتمر العالمي األول للمنظمة ُعِقَد )، ١٣و ١١و ٧والمجتمعات المحلية المســ
لمناقشـــة  ٢٠١٨  نوفمبر تشــرين الثاني/ ١تشــرين األول/ أكتوبر و ٣١يوميبشــأن تلوث الهواء والصــحة في جنيف 

ـــلة بتلوث الهواء البالغ عددها  ــية الوفيات المبكرة ذات الصــ ــيتولى االئتالف العالمي الجديد  ماليين ٧قضـــ وفاة. وســـ
منظمة الصحة العالمية وبرنامج األمم المتحدة  ٢٠١٨ر المناخ، الذي أسسته في عام المعني بالصحة والبيئة وتغي

ــيتولى كذلك التعجيل  ــ ــية تلوث الهواء؛ وســ ــ ـــاد الجوية، تنفيذ االلتزامات بمعالجة قضــ ــ للبيئة والمنظمة العالمية لألرصـ
ـــحــة والمنــاخ ومواءمــة الجهود المبــذولــة في مجــالي تلوث الالمتعلقــة بــابخطــة العمــل  ــ ــ ـــ ــ هواء وتخفيف آثــار تغير لصـــ

ــاركة القطاع  ــ ــ ـــ ــ ــبعون على خارطة الطريق الرامية إلى تعزيز مشــ ــ ــ ـــ ــ ــحة العالمية الســ ــ ــ ـــ ــ المناخ. وقد وافقت جمعية الصــ
ــتراتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية تحقيقاً  ــ ــحي في النهج االســـ ــ ذلك من لوما بعده، لما  ٢٠٢٠لهدف عام  الصـــ

ــؤولين ــتهالك واإلنتاج المســـ ـــلة باالســـ ـــبكة ٦)، وكذلك المياه النظيفة (الهدف ١٢(الهدف  صــ ــأت المنظمة شــ ــ ). وأنشـ
  عالمية للمواد الكيميائية والصحة لتسهيل التنفيذ استجابًة منها للدعوة إلى ذلك. 

 
ــتدامة لعام   -٤٤ ــاهمة المنظمة في تحقيق خطة التنمية المسـ ، وتعزيز نهج منســـق ومتعدد ٢٠٣٠وفي إطار مسـ

ـــتدامة (بما يتواءم مع القطاعات لتنفيذ أهد ــ ــ ـــ ـــ )، أعربت األمانة عن ترحيبها ١١-٦٩ج ص عقرار الاف التنمية المســ
ــاء دول ألمانيا وغانا والنرويج، ومفاده أن يعمل المدير العام جنباً  ــ ــ ـــ ــ ـــ إلى  بالطلب الموجه إلى المدير العام من رؤسـ

ـــحية  ــ ــ ــع خطة عمل عالمية تكفل تمتع الجميع بالحياة الصــــ ــ ــ ـــ ــحة العالمية لوضــ ــــ ــ ــركاء في مجال الصـــ ــ ــ ـــ جنب مع الشــ
ــحة  - والرفاهية ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــتهدف دعم البلدان من أجل تحقيق الغايات المتعلقة بالصـ ـــ ــ ــ ـــ ــمن بحيث تســ ــ ـــ ــ ــ ـــ أهداف التنمية ضـ

  المستدامة. 
 

                                                           
ــية؛   ١ ـــاســــ ــتثمار؛ والبيئات الداعمة؛  تركز على النظم الغذائية؛ وٕاجراءات التغذية األســـ ــ والحماية االجتماعية؛ والتجارة واالســ

 وتعزيز تصريف الشؤون.

  انظر ،إعالن روما بشأن التغذيةالتي قطعتها البلدان تجاه تنفيذ  SMARTلالطالع على التزامات    ٢
 The State of Food Security and Nutrition in the World 2018 (https://data.unicef.org/resources/sofi-2018/)  

  و
Strengthening nutrition action: a resource guide for countries based on the policy recommendations of the 
Second International Conference on Nutrition (ICN2) 
(http://www.who.int/nutrition/publications/strengthening-nutrition-action/en/).  

٣       See http://www.who.int/hrh/com-heeg/action-plan-annexes/en/  and Global strategy on human 
resources for health: Workforce 2030.  
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ــيلة المرحلة األولى من هذا العمل، الذي يح  -٤٥ ـــ ــ ـــ ــت حصــ ــ ـــ ــ ـــتركة وااللتزام التاريخي وقد ُعِرضـــ ــ ــ ـــ دد الرؤية المشــ
ـــحة العالمية (التحالف العالمي من أجل اللقاحات والتمنيع ـــ ـــ ــ ــ ـــرة منظمة معنية بالصــ ــ ـــ ــ ــ والمرفق العالمي  ،إلحدى عشـــ

ــترك لمكافحة األيدز، وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي،  ــ ـــ ــــندوق العالمي، وبرنامج األمم المتحدة المشــ ــ للتمويل، والصـــ
ومجموعة  ،متحدة للسكان، واليونيسيف، والمرفق الدولي لشراء األدوية، وهيئة األمم المتحدة للمرأةوصندوق األمم ال

ـــحة (برلين، ألمانيا) وفي المؤتمر العالمي  ،البنك الدولي ـــ ــحة العالمية) في مؤتمر القمة العالمي للصـــ ـــ ــ ومنظمة الصــ
  .٢٠١٨أكتوبر  /حول الرعاية الصحية األولية (أستانا، كازاخستان) في تشرين األول

 
ــــترك  -٤٦ ـــع الخطة المنظمات تحت هدف مشــ ــعت إطاراً  ،ووحدت المرحلة األولى من مراحل وضـــ للعمل  ووضــــ

المشـــترك ("مواءمة، مســـارعة، مســـاءلة") من أجل اســـتكمال جهود التنســـيق الحالية والتعاون القائم في البلدان، ومن 
ــــع نطاقاً  ــ ــتفادة من قدرات النظام المتعدد األطراف األوســ ــ ــ ــي المرحلة األولى   في دعم البلدان. أجل زيادة االســ ــ ــ وترســ

: مواءمة السياسات والنهوج والمنهجيات من أجل تستهدف ما يليأساسا إلقامة عالقة مشاركة موسعة مع الشركاء 
ــاملة التي لديها القدرة على إحداث أثر كبير في و تعزيز الكفاءة والفعالية؛  ــ ــــارعة بإحراز تقدم في المجاالت الشــ المســ

الستثمارات اإلنجاز في إطار الغايات المندرجة ضمن أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالصحة؛ والمساءلة عن ا
  الُمحسنة إلى أقصى حد ممكن وتحقيق القيمة مقابل المال والنتائج المستدامة لصالح البشرية. 

 
وســـتســـتكمل المرحلة التالية من عملية وضـــع هذا العمل االلتزاَم الذي تقطعه الجهات الفاعلة العالمية ذات   -٤٧

ــين الخ ــعى إلى تحســ ـــتســ ــحة، وسـ طة ومواصــــلة تطويرها من خالل التشــــاور الصــــلة على نحو متزايد في مجال الصــ
تفاد في وضع الخطة سوسيُ   والمشاركة مع مختلف أصحاب المصلحة على المستويات القطرية واإلقليمية والعالمية.

ــعته المنظمة،  ـــر الذي وضــ ـــية، مثل برنامج العمل العام الثالث عشـ ـــسـ ــتراتيجيات المؤسـ على النحو المقترح من االســ
ومن الُمتوخى   اءمة مع العمليات والمبادرات األخرى، مثل جهود األمين العام اإلصالحية.وستبذل جهود حثيثة للمو 

 .٢٠١٩سبتمبر  أن توضع الخطة في صيغتها النهائية في موعد غايته أيلول/
  

  المشاركة في التخطيط االستراتيجي والتنفيذ واإلبالغ على نطاق منظومة األمم المتحدة 
 

ــتركة تعد منظمة الصـــحة   -٤٨ ــيطًا في مجموعة األمم المتحدة اإلنمائية واللجنة الدائمة المشـ العالمية عضـــوًا نشـ
ـــاهم في تحقيق خطـة التنميــة  ــ ـــ ـــ ــ ــ بين الوكـاالت. وتوحـد المجموعـة اإلنمـائيـة كيـانـات منظومـة األمم المتحـدة التي تسـ

رق العمل، بما في ذلك في مشـــاورات ف على المســـتوى القطري. وقد شـــاركت المنظمة أيضـــاً  ٢٠٣٠المســـتدامة لعام 
ـــأن الــدعم  ـــ ــ ـــ ــ ــ تلــك المتعلقــة بــالبيــانــات والتقــارير التي تركز على بلــدان بعينهــا، وعــدم ترك أي أحــد خلف الركــب وبشـ

ــاهم المنظمة كذلك في اإلبالغ عن التقدم المحرز نحو تحقيق  ـــ ــ ــ ــات. وتســ ــ ــ ـــ ــياســ ـــ ــ ــ غاية من غايات  ٢٧المتكامل للســ
ــتدامة، حيث تعمل مع الوكا ـــ ـــراً  ١٣الت األخرى لإلبالغ في إطار أهداف التنمية المســـ ــ ــفها مؤشـــ ــ ، بينما تعمل بوصــــ

  .١٣الوكالة الوحيدة المنوط بها اإلبالغ في إطار مؤشرات الهدف 
 

ــــر، تلتزم المنظمة بدعم مقترح األمين العام لألمم   -٤٩ ــ ـــ ــ ـــح في برنامج العمل العام الثالث عشــ ـــ ــ ــ وكما هو موضـــ
ــعيد الُقطري المتحدة بمبادرة "وحدة العمل في األمم المتحدة ــطة التنفيذية وكفاءتها على الصــــ ــ ـــين فّعالية األنشــ " لتحســـ

دعمًا لتحقيق البلدان أهداف التنمية المســتدامة. وتشــارك المنظمة كجزء من األفرقة الُقطرية لألمم المتحدة في نظام 
ـــتوري ــ ـــحة، مع اإلقرار بواليتها الدســ ــ ــقين المقيمين وتهدف إلى تعزيز قدراتهم في مجال الصــ ــ ــفها المنســـ ــ ة للعمل بوصـــ

خيار تمديد برنامج العمل العام ب المنظمة أيضــاً تعترف ســلطة التوجيه والتنســيق في ميدان العمل الصــحي الدولي. و 
ــر المقرر انتهاؤه في عام  ــي، وبذلك توائم دورتها في بتحقق التقدم المُ  ، رهناً ٢٠٢٥إلى عام  ٢٠٢٣الثالث عشــ رضــ

  ة األمم المتحدة األوسع نطاقًا.مجال التخطيط االستراتيجي مع دورة أسر 
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ــطًة في مجموعة من التقارير المرحلية المتعلقة بتنفيذ أهداف التنمية   -٥٠ ـــ ــاهمًة نشـــ ــــ ــاهمت المنظمة مســ ـــ ــ وقد سـ
 المستدامة وأعمال اإلبالغ المشتركة بين الوكاالت.

  
  وضع خطة طويلة األجل لتعظيم أثر مساهمات المنظمة 

 
ـــريحدد برنامج العمل العام   -٥١ ــ ــ ـــ ــ ــ ــــتراتيجي للمنظمة ويوجز كيفية  ٢٠٢٣-٢٠١٩ ،الثالث عشـ ــ ـــ ــ ــ التوّجه االســ
ـــع خطط التنفيذ والميزانية البرمجية المُ  ـــ ــيوّجه البرنامج وضـ ــ ــ ـــي في تنفيذه، ويوفر إطارًا لقياس التقدم الُمحرز. وسـ ـــ ضـ

ـــتراتيجية لمكاتب المنظمة اإلقليمي ــع بالتعاون وُأطر النتائج والخطط التنفيذية. وقد روعيت فيه الخطط االســـ ــ ة، وُوضــ
  مع المديرين اإلقليميين.

 
ـــاب األول لموظفيها   -٥٢ ـــية في جعل المنظمة ُلحمة واحدة، حيث يكون االنتســــ ــ ـــيتمثل أحد التحوالت الرئيســ ــ وســ

ـــتويات المنظمة الثالثة معًا عن كثب مع التركيز  ـــ ــ ــــتعمل جميع مســ ــ ــ إلى المنظمة ككل ال إلى برنامج كل منهم. وســ
ــوح على األثر والن ـــ ــيتحقق المزيد من المواءمة بين رؤية المنظمة بوضــ ــ ــعيد القطري. وســـ ــ ــاءلة على الصـــ ــ تائج والمســـ

  واستراتيجياتها وأنشطتها اليومية.
 

  العمل مع فريق الخبراء المشترك بين الوكاالت المعني بمؤشرات أهداف التنمية المستدامة
 

ــترك بين الوكاال  -٥٣ ــــ ــ ـــورة إلى فريق الخبراء المشـــ ـــ ــ ــدت المنظمة المشـــ ـــ ــ ــ ــــرات أهداف التنمية أســ ــ ــ ت المعني بمؤشـــ
ــرين  ـــ ــ ــ ــ ـــ ــــين المؤشـ ــ ـــ ــ ــ ــاهمات األخيرة تحســ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــملت المسـ ــ ـــ ــ ـــ ــتدامة. وشــ ــ ــ ــ ـــ ـــ ـــنيف  ،١-٨-٣و ١-ب-٣المسـ ــ ـــ ــ ـــ   وٕاعادة تصــ

ــر  ــتدامة في ١-٥-٣و ٣-ب-٣ ينالمؤشـــ ـــرات أهداف التنمية المســـ ـــامل لمؤشــ ــتعراض شــ ــ ـــدور اسـ . ومن المتوقع صــ
ــاس المعايير الواردة  ٢٠٢٠  عام ـــرات أحدث تقارير فريق في على أســ ـــترك بين الوكاالت المعني بمؤشـ الخبراء المشـ

 ١أهداف التنمية المستدامة المقدم إلى اللجنة اإلحصائية.
  

  دعم الخطط الوطنية الشاملة والمتكاملة الخاصة بالصحة 
 

وضــعت جميع المكاتب اإلقليمية اســتراتيجيات للنهوض بالتغطية الصــحية الشــاملة. ففي إقليم األمريكتين،   -٥٤
بلدًا على إعداد ســـياســـات واســـتراتيجيات وخطط صـــحية وطنية شـــاملة في إطار االســـتراتيجية اإلقليمية.  ٢٦يعكف 

للرصـد من أجل تحقيق  إطاراً  بلداً  ١٣وتجري، بين بلدان الكاريبي، عمليات إصـالح شـاملة. وعالوة على ذلك، نفذ 
مل بشـــأن أهداف التنمية المســـتدامة يضـــم الصـــحة الشـــاملة. وروج المكتب اإلقليمي لغرب المحيط الهادئ إلطار ع

البرلمانيين والمراكز المتعاونة مع منظمة الصــحة العالمية. ووضــع المكتب اإلقليمي ألفريقيا كذلك إطار عمل وقدم 
ـــحة.  بلداً  ٢٣الدعم التقني إلى  ـــاملة للصـــ ــــتراتيجيات وطنية شـــ ــع خطط اســ ــ ــرق  لوضــ ــ ــر المكتب اإلقليمي لشــ ـــ ويباشـ

قام  ٢٠١٨سبتمبر  صحية الشاملة في إقليم شرق المتوسط؛ ففي أيلول/اللنهوض بالتغطية لالمتوسط إطار العمل 
ــاملة  ـــحية الشـــ ــاء الوفود في اإلقليم بالتوقيع على االتفاق العالمي للتغطية الصــ ــ ـــحة ورؤسـ بغرض  ٢٠٣٠وزراء الصــ

مليون شــخص  ١٠٠ة إحراز تقدم نحو التغطية الصــحية الشــاملة، واعتمدوا إعالن صــاللة، من أجل ضــمان اســتفاد
  .٢٠٢٣آخر على األقل من التغطية الصحية الشاملة في اإلقليم بحلول عام 

 
ـــتدامة، بما  -٥٥ ــركاء في تنفيذ أهداف التنمية المســ في   وما فتئت مكاتب المنظمة القطرية تدعم الحكومات والشـــ

ـــرات الوطنية ( ـــع الغايات والمؤشـ ـــيق في وضـ ــير والتنسـ ـــورة والتيســ ــداء المشـ  )، والدعوة إلىقطرياً  مكتباً  ١٣٠ذلك إســ

                                                           
 .E/CN.3/2017/2الوثيقة    ١
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)، ١٣٣الوطنيــة ( الخطط األهــداف في إلدمــاج وتقــديم الــدعم التقني )،١٣٩( األهــداف في الخطط الوطنيــة إدمــاج
)، وتقديم الدعم ١١٠)، وتشجيع إقامة تحالفات ووضع نهج متعدد القطاعات (١٠٤وتقديم الدعم للقياس واإلبالغ (

 ). ١١٠توفير بناء القدرات التباع نهج متعدد القطاعات ()، و ٧٦في مجال تعبئة الموارد (
  

  واألدوات الجديدة  تدعم الدول األعضاء في تعزيز البحث والتطوير في مجال التكنولوجيا
 

ــتعراض عام   -٥٦ ــار األوبئة  ٢٠١٨انتهى اسـ للمخطط األولي للبحث والتطوير في مجال العمل على منع انتشـ
تسعة أمراض. وقد سمح  في مجالة إلى تسريع وتيرة البحث والتطوير لحّ مة حاجة مُ الذي أعدته المنظمة إلى أن ث

بسرعة غير مسبوقة. وفيما يتعلق بفيروس ضي من أجل المُ تطبيق المخطط األولي على فيروس زيكا بتطوير لقاح 
طريق عالمية للبحث والتطوير وحددت خارطة كورونا المسبب لمتالزمة الشرق األوسط التنفسية، وضعت المنظمة 

  خصائص منتجات اللقاح المستهدفة. 
 

وتعاونت المنظمة في إطار العديد من شــراكات تطوير المنتجات. فعلى ســبيل المثال، أنشــأت، باالشـــتراك   -٥٧
ـــ ــ ــــادات الحيوية، الســ ــ ـــراكة العالمية للبحث والتطوير في مجال المضـ ــ تحداث مع مبادرة أدوية األمراض المهملة، الشــ

ــيالن  ــاس غير ربحي. وبدأت التجارب الســـريرية الســـتحداث عالج من الدرجة األولى للسـ ــادات حيوية على أسـ مضـ
  ١المقاوم لألدوية واستحداث عالجات لإلنتان الوليدي.

 
منها و وتشـــارك المنظمة بنشـــاط في عدد من األنشـــطة الجارية الرامية إلى تعزيز توافر البحوث وشـــفافيتها،   -٥٨

لسجالت الدولية للتجارب السريرية، ونشر موقف رسمي بشأن توقيت اإلبالغ، وبيان عن الكشف العلني عن منبر ا
ـــخيص من أجل  ــ ــ ـــ ــ ـــائل التشــ ــ ـــ ــ ــ ـــريرية. وبغية تهيئة بيئة مواتية للبحث في اللقاحات واألدوية ووســ ــ ـــ ــ ــ نتائج التجارب الســ

ن أجل تبادل العينات، واتفاق مع أصحاب االستجابة للفاشيات، ُصمم عدد من األدوات، منها اتفاقات نقل المواد م
الدعم لالئتالف المعني بابتكارات التأهب لمواجهة  المصلحة من أجل التبادل السريع للبيانات. وتقدم المنظمة أيضاً 

  األوبئة. 
 

ضـــة الســـيما في البلدان المنخفو وتقدم المنظمة الدعم التقني للبلدان لتعزيز الرقابة على التجارب الســـريرية،   -٥٩
بل منها العمل على تســـهيل إجراء التجارب الســـريرية والحصـــول على موافقات الطرح الدخل والمتوســـطة الدخل، بسُـــ 

ــبكات،  ـــبكات التنظيمية وغيرها من الشــ ــلطات التنظيمية الوطنية والشـ ـــرعة من خالل العمل مع الســ ـــواق بسـ في األسـ
ـــطة اإلق ـــمل األنشــ ـــاء المكتب اإلقليمي لغرب المحيط مثل المنتدى األفريقي لتنظيم اللقاحات. وتشــ ليمية األخرى إنشــ

ــحية، وســـجالت وطنية للبحوث الصـــحية/ ــريرية، ولجنة مراجعة األخالقيات  الهادئ بوابة للبحوث الصـ التجارب السـ
  للبحوث التي تتضمن مشاركين بشريين. ةأخالقيمراجعة لتقديم 

  
ـــتراتيجية وخطة العمل العالميت  -٦٠ ــ ــأن يوتحت مظلة االســـ ــ ـــ ـــحة العمومية واالبتكار والملكية الفكريةن بشـ ــ ــ  ٢الصـ

ــحة، وهو منبر مركزي مفتوح البيانات يتناول  ــ ــ ــد العالمي للبحث والتطوير في مجال الصـــ ـــ ــ ــأت المنظمة المرصــ ــ ــ أنشـــ
ــحة التي ُتنفَّذ في العالم، وأين ُتنفَّذ، والجهات التي  ــ ـــد والتحليل ماهية أعمال البحث والتطوير في مجال الصـــ ــ بالرصــ

 تُنفَّذها، وكيف ُتنفَّذ. 
 

                                                           
ــراكةلانظر الموقع اإللكتروني    ١ ــــ ـــ ــ ــ ــــــادات مجال في والتطوير للبحث العالمية لشـ ــ ـــ ــ ، تم www.gardp.org( الحيوية المضــ

  ).٢٠١٨تشرين الثاني/ نوفمبر  ١١االطالع في 
  .٧٠/٢١الوثيقة جانظر    ٢
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  دعم الدول األعضاء في وضع نهوج أكثر فعالية لضمان اإلتاحة الشاملة للخدمات الصحية وتنفيذها
 

ــراكة إلى جانب اإلدارات األخرى، يع  -٦١ ــ ـــحية، وهو شـــ ــ ــات والنظم الصــ ــ ــياســـ ــ كف التحالف من أجل بحوث الســـ
تستضيفها المنظمة، على تعزيز قدرة راسمي السياسات على تحسين المشاركة في البحوث من أجل تحسين النظم 

ــى  ــ ـــ ــــحية. وقد أرســ ــ يدعم متخذي القرار في معالجة العوامل والتحديات ذات  مدمجاً  منهج بحث مبتكراً التحالف الصـــ
ــي ــ ــ ــتخدم هذا النهج حول العالم.  ١٠٠م الدعم إلى أكثر من اقات المحددة من خالل البحث؛ وقد ُقدِّ السـ ــ ــــروع يســـ ــ مشـ

ــاً  ــياســــات  رائداً  دوراً  وتؤدي المنظمة أيضـ ــية للسـ في مجموعة جديدة من األعمال الرامية إلى تعزيز القدرات المؤســـسـ
لدان المتوســطة الدخل وقد قدمت الدعم إلى أكثر الصــحية وبحوث النظم في ســتة من البلدان المنخفضــة الدخل والب

ـــور الندوة العالمية  ٢٠من  ــطة الدخل لحضــ ــــة الدخل والبلدان المتوســـ ـــات من البلدان المنخفضـ ــياســ ــ ــمي السـ من راســـ
ــــحية في ليفربول بالمملكة المتحدة ــ ــ ــة عن أبحاث النظم الصـــ ــ ــ ـــ ــمالية الخامســ ــ ــ ـــ . ويجري لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشــ

كر إلدماج إنتاج االستعراضات السريعة مباشرًة في مؤسسات اتخاذ القرار في قطاع الصحة في اختبار نموذج مبت
ــري ــطة الدخل. وجنباً ة الدُ حبلدان الشـــ ــ ــط والبلدان المتوسـ ــ ـــحة للبلدان  نيا من الدخل المتوسـ إلى جنب مع منظمة الصــ

ــيف/ ــ ــ ـــ ــ ــ ــحة العالمية الخاص برنامج األمم المتحدة اإلنمائي/ البنك الدولي/ برن األمريكية واليونيســ ـــ ـــ ــ ــ امج منظمة الصـــ
ــــعت المنظمة نطاق هذا النموذج في إقليم األمريكتين في  ــ للبحث والتدريب في مجال أمراض المناطق المدارية، وســ

ـــروعاً  ١٣عن طريق دعم  ٢٠١٨عام  ــ ـــافياً  مشــ ــ ــتدامة  بلداً  ١١في  إضــ ــ ــتهدف تحقيق أهداف التنمية المســـ ـــ من المســ
ــــحة فيها.  ــحة وترتيب ويقوم المالمتعلقة بالصـ ــــط بتحديد الثغرات البحثية المتعلقة بالصـــ ــرق المتوسـ كتب اإلقليمي لشـــ

ــنتين، ويدعو على هذا األســـاس إلى تقديم مقترحات لمنح بحثية  لهاأولوياتها كل سـ في الصـــحة العالمية منظمة  تموِّ
ـــحة العمومية أو  ــــترك بين  برنامجاإلقليم (مثل منحة البحوث في المجاالت ذات األولوية للصــ ــغيرة المشـ المنح الصـــ

ــط و  البرنامج الخاص للبحث والتدريب في مجال أمراض المناطق المدارية ألغراض المكتب اإلقليمي لشـــــرق المتوســـ
ــرًة مع إثيوبيا والهنـد ). الناجمة عن الفقر الُمعدية فيما يتعلق باألمراضالبحوث التطبيقيـة  ـــ ــ ـــ ــ ــ وتعمل المنظمة مباشـ

  حوث في النظم الصحية أثناء عملها على تحقيق الرعاية الصحية الشاملة.ونيبال لتحديد أولويات الب
 

تيسير تحسين التعاون بين بلدان الشمال والجنوب، والتعاون فيما بين بلدان الجنوب، والتعاون الثالثي 
  اإلقليمي والدولي 

 
مبادرة  ٢٤١ مجموعه ماأنها دعمت  األقاليم الســـتة المنظمة في على الصـــعيد العالمي، أبلغ نصـــف مكاتب  -٦٢

ـــارية، وتغطي ٦٨أو تعاون ثالثي، حيث تغطي  تعاون فيما بين بلدان الجنوب و/ ــ ٪ منها ٤٧٪ منها األمراض الســ
٪ منها الطوارئ الصــحية ومبادرات التنظيم الصــحي الدولي، ٣٨النظم الصــحية والرعاية الصــحية الشــاملة، وتغطي 

ــارية، وتغ منها األمراض غير ٪٣١ وتغطي ـــ ــ ــ ــ ـــحة طيلة العمر، ٪٣٠طي الســــ ــ ـــ ــ ــ ٪ منها ١٦وتغطي  منها تعزيز الصـــ
ــمل  ــ ـــ ــافًة إلى ذلك، تشـــ ـــ ــ ــايا أخرى؛ وٕاضـــ ـــ ــ ــمل ٧٦قضـــ ــ ــ ٪ منها التدريب وبناء ٧٤٪ من المبادرات الدعم التقني، وتشــــ

ـــئ  ـــ ــبكات لتبادل المعلومات، وتوفر ٤٧القدرات، وتنشـــ ــ ــ ٪ منها الدعم المالي والمعدات، وتوفر ٣٢٪ منها منابر وشـــ
  ٪ منها خدمات أخرى. ١٨

 
الجنوب  بلــدان بين التعــاون فيمــا مبــادرات إلى األمريكتين معظم التقــارير إقليم في وقــدمــت المكــاتــب القطريــة  -٦٣
ـــيا ٪)،٧٨الثالثي ( التعاون أو و/ ــرق آســ ٪)، واإلقليم ٦٠( الهادئ المحيط غرب وٕاقليم ٪)،٦٤( تالها إقليم جنوب شـــ

ـــط (٥٥األفريقي ( ــ ـــ ــ ــرق المتوســ ــ ـــ ــ مبادرة،  ٨٠ليم األفريقي ٪). ودعم اإلق٢٠٪)، واإلقليم األوروبي (٢٨٪)، وٕاقليم شـــ
ــيا  ٣٨، ودعم إقليم غرب المحيط الهادئ ةمبادر  ٥٥ودعم إقليم األمريكتين  ــ ــ ــ ـــ ــ ــرق آسـ ـــ ــ ــ ـــ مبادرة، ودعم إقليم جنوب شــ

  مبادرة.  ١٦مبادرة، ودعم إقليم شرق المتوسط  ١٧مبادرة، ودعم اإلقليم األوروبي  ٣٥
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ــي للمبــادرات بتنوع اإلقليم.   -٦٤ ــ ــ ـــ ــ ـــ يتعلق معظم المبــادرات كــان ففي إقليم األمريكتين، وقــد تنوع التركيز الرئيسـ
ـــارية. أما في اإلقليم األفريقي، فقد  ـــاملة واألمراض الســ ــحية الشــ ــحية والرعاية الصـــ معظم المبادرات كان بالنظم الصـــ

باألمراض الســارية والطوارئ الصــحية/ اللوائح الصــحية الدولية. وأما في أقاليم غرب المحيط الهادئ وجنوب يتعلق 
ـــرق المتوســـــط، فقد  ــيا وشــ ــرق آســـ ـــارية، بينما يتعلق معظم المبادرات كان شـــ معظمها، في اإلقليم كان باألمراض الســ

  باألمراض غير السارية.يتعلق األوروبي، 
 

يقي وٕاقليم األمريكتين، كــان التركيز على الــدعم التقني والتــدريــب وبنــاء القــدرات، أمــا في وفي اإلقليم األفر   -٦٥
إقليمي غرب المحيط الهادئ وشـــرق متوســـط، فقد كان التركيز على التدريب وبناء القدرات. وفي إقليم جنوب شـــرق 

ــيا، كان التركيز على الدعم التقني، أما في اإلقليم األوروبي، فقد كان  ــ على الدعم التقني والتدريب وبناء يز التركآسـ
  القدرات وٕانشاء منابر وشبكات تبادل المعلومات.

 
أو التعاون  وما فتئت مكاتب المنظمة القطرية تدعم العديد من مبادرات التعاون فيما بين بلدان الجنوب و/  -٦٦

ــطة العديد من المجاالت التقنية بطرائق مختلفة. وقد أدمج التعاون ــ ــ ـــ ــ ــ فيما بين بلدان الجنوب والتعاون  الثالثي وأنشــ
ــتدامة المتعلقة بالصــــحة.  ــيلة تنفيذ لتحقيق أهداف التنمية المســ ــات المنظمة وبرامجها وأصــــبح وســ ــياســ الثالثي في ســ
ـــدي  ــ ــ ـــ ــ ــ ومع ذلك، التزال هناك حاجة إلى تعزيز التعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي عن طريق التصــ

 اجهها المكاتب القطرية في تعزيز هذا النوع من التعاون.للتحديات الرئيسية التي تو 
  

  دعم االستعراضات المواضيعية للتقدم المحرز صوب تحقيق أهداف التنمية المستدامة 
 

 واالجتماعي االقتصــادي المجلس عقده إلى دعا الذي المســتدامة المعني بالتنمية المســتوى الرفيع المنتدى كان  -٦٧
ــأن ٢٠١٦ عام فيالمتحدة  لألمم التابع ـــ ــوع بشــ ــ ــ ـــمان موضـ ــ المنتدى األول من  هو خلف الركب"، أحد أي ترك عدم "ضــ

ــتدامة. ٢٠٣٠نوعه منذ اعتماد خطة عام  ــ ـــ ــدرت ،٢٠١٦ وفي عام وأهداف التنمية المســ ــ ــ المنظمة الدليل التقني  أصـــ
The Innov8 approach for reviewing national health programmes to leave no one behind،  ُرجم إلى الذي ت

ـــار مؤلف من ألاللغتين ا ــية. وهو ينطوي على مســـ ــ ــبانية والفرنســ َمن تخلف عن الركب، ولماذا لتحديد خطوات  ٨ســــ
ــاليب إلجراء  ــ ــ ـــًا أســ ــ ــحة وخارجه. وجرَّبت المنظمة أيضـــ ـــ ــــدي لتخلفه داخل قطاع الصـــ ــ تخلف وماذا يمكن فعله للتصــ

ــبيل  ـــ ــ ــ ــــول على تقييمات للحواجز التي تعترض ســ ــ ــ ــحية وٕادماج نهج "عدم ترك أي أحد خلف الحصـــ ــ ــ ــ الخدمات الصـــ
الركب" في السـياسـات واالسـتراتيجيات والخطط الصـحية الوطنية وما يتصـل بذلك من أعمال تخطيط على الصــعيد 
دون الوطني. وُأكِّد على دور تعزيز الصـــحة في تحســـين اإلنصـــاف في مجال الصـــحة في المؤتمر العالمي التاســـع 

ـــرين المعني بتعزيز الصـــــ ــين في تشــ ــرة في الصـــ ـــحة وتنظيم األســـ ــية الوطنية للصــ حة الذي نظمته المنظمة والمفوضـــ
في هذا المجال، هي: إعالمية ، أصـــدرت المنظمة ثالثة منتجات ٢٠١٧وفي تموز/ يوليو . ٢٠١٦الثاني/ نوفمبر 

ــــحة ( ــاف في مجال الصــ ـــنة من مجموعة أدوات تقييم اإلنصــــ ـــخة المحســـ ــمح للدول )، التي HEAT Plus(أ) النســـ تســــ
ــتخدام البيانات الخاصــــة بها؛ (ب)  ــاء بتقييم أوجه عدم المســــاواة في مجال الصــــحة داخل البلدان باســ رصــــد األعضــ

، وهو دليل مصـــمم لمســـاعدة البلدان على إدماج اإلنصـــاف في مجال الصـــحة على الصـــعيد الوطني: دليل تدريجي
ــحية الخ ــحة في نظم المعلومات الصــ ــد اإلنصــــاف في مجال الصــ ــاء الرموز اإلحصــــائية الالزمة رصــ اصــــة بها وٕانشــ

 ،AccessModلتحليل بيانات المســوح األســرية للكشــف عن المواضــع التي تكمن فيها مظاهر عدم اإلنصــاف؛ (ج) 
ــحية والتغطية الجغرافية. وفي كانون األول/ ــ ـــ ـــمبر  وهي أداة إعداد نماذج لإلتاحة الفعلية للرعاية الصــ ــ ، ٢٠١٧ديســــ

ألوجه عدم المســاواة  شــامالً  تقييماً  متضــمناً  ٕاندونيســياك الصــادر عن منظمة الصــحة العالمية و شــر التقرير المشــتر نُ 
ــاف في مجال الصــــحة  بلداً  ١١١فرت بيانات عن . وقد وُ ذلك البلدفي مجال الصــــحة في  من خالل مرصــــد اإلنصــ
 .٢٠١٨فبراير  من شباط/ التابع للمنظمة اعتباراً 
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  م المحرز على الصعيدين العالمي واإلقليمي إبالغ الدول األعضاء بشأن التقد
 

ــــعيدين العالمي واإلقليمي من أجل تحقيق   -٦٨ ـــأن التقدم المحرز على الصــ ــ ـــحة العالمية بشـ ــ أبلغت منظمة الصـ
ـــحة العالمية لألعوام  ـــ ــ ــاءات الصـــ ـــ ــ ــ ــــحة من خالل إحصــ ــ ـــ ــتدامة المتعلقة بالصــ ـــ ـــ  ٢٠١٧و ٢٠١٦أهداف التنمية المســـ

ــاءات؛ أما ٢٠١٨و ــ ــــف األول من عام ٢٠١٩عام  إحصــ ــــر في النصــ ــتنشــ ــ ــحة ٢٠١٩، فســ ــ ـــرت منظمة الصــ ــ . ونشـ
الذي  ،Tracking Universal Health Coverage: 2017 Global Monitoring Reportالعالمية والبنك الدولي تقرير 

ــحية والحماية المالية في إطار  ـــ ــع التغطية بالخدمات الصــ ــ ـــرييوجز وضـــ ــتدامة  مؤشــــ ـــ  ١-٨-٣أهداف التنمية المســ
. ويوفر المرصــــد الصــــحي العالمي التابع للمنظمة فرصــــة االطالع الفوري على بيانات تتعلق بكل هدف ٢-٨-٣و

 من األهداف المتعلقة بالصحة، مع مستويات مختلفة من التقسيم الجغرافي والزمني.
  

  دعم الدول األعضاء في تعزيز القدرات اإلحصائية الوطنية
 

ــحية إلعداد حزمة تقنية من عملت منظمة الصــــحة العالمي  -٦٩ ة مع الشــــركاء في الهيئة التعاونية للبيانات الصــ
معايير المعلومات الصحية واألدوات الالزمة لتعزيز نظم المعلومات الصحية القطرية، بما في ذلك مجموعة أدوات 

ــــم لمراجعة جودة البيانات، وقائمة مرجعية محدَّ  ــية،  ١٠٠ثة تضـ ــ ــاسـ ــ ـــحية األسـ ـــرات الصــ ومبادئ توجيهية من المؤشــ
ـــجيل المدني  ـــية للمرفق، ودورة تعليمية إلكترونية في مجال التسـ ــحية، وحزمة موارد رئيسـ لتحليل بيانات المرافق الصــ
وٕاحصـــاءات األحوال المدنية، ومبادئ توجيهية لنظام المعلومات الصـــحية المجتمعية، وأطلس وكتيب عن حســـابات 

  القوى العاملة الصحية الوطنية.
 

ــحية (الكاميرون ومالوي وكينيا وجمهورية تنزانيا واتبع  -٧٠ ـــ ــ ــ ـــ ــ ت البلدان الرائدة في الهيئة التعاونية للبيانات الصـ
ــرات  تعاونياً  المتحدة) نهجاً  ـــ ــ ـــد والتقييم الوطنية، من أجل تقليص عدد المؤشـ ــ ــ ــركاء وراء خطط الرصـ ــ ــ ــد الشــ ـــ ــ في حشـ

ــحية، وكبح ـــ ـــ ــحية، والحد من االزدواجية في جمع بيانات المرافق الصـ ــ ــ ـــار نظم البيانات الرقمية المفككة.  الصـــ ـــ ــ انتشـ
وتدعم المكاتب اإلقليمية للمنظمة مجموعة متنوعة   وعدد البلدان المهتمة باتباع النهج التعاوني آخذ في االزدياد.

ــين إحصــــاءات األحوال المدنية، بما في ذلك  ــببمن األنشــــطة لتحســ ، إلى جانب نظم المعلومات الصــــحية اةالوف ســ
ـــين نظم التســـــجيل المدني الروتينية. ويعك ــتراتيجية إقليمية لتحســ ــط على تنفيذ اســـ ـــرق المتوســـ ف المكتب اإلقليمي لشــ

ـــاءات األحوال المدنية للفترة  ــ ـــ ــافًة إلى برنامج ٢٠١٩-٢٠١٤وٕاحصـــ ـــ ــ ــ ــية ، إضــ ــ ـــ ــ ــاســ ــ ــ ـــ ـــرات األســ ـــ ــ منذ اإلقليمية للمؤشـــ
   تجابًة لطلبات البلدان.تقييمات شاملة لنظم المعلومات الصحية اس ، أجرى المكتب. وعالوًة على ذلك٢٠١٥  عام

 
ــــحية بدور حيوي في   -٧١ ـــطلع الهيئة التعاونية للبيانات الصـــ ــ ــحية، تضــ ــ ومن خالل تعزيز نظم المعلومات الصـــ

 التغطية الصحية الشاملة. فيها تحسين النظم القطرية للتخطيط ألهداف التنمية المستدامة ورصدها، بما 
  

   ٢٠٣٠شأن خطة عام دعم الدول األعضاء في تعزيز قدرات اإلبالغ ب
 

ــحية، حزمة  ،أعدت المنظمة  -٧٢ ــ ـــ ــركاء في الهيئة التعاونية للبيانات الصـــ ــ ــ  ١التقنية، SCOREبالتعاون مع الشــــ
ــاعد البلدان على تعزيز نظم البيانات القطرية وقدرتها على تتبع التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف التنمية  ــ ـــ التي تســـ

ــحة واألولويات ـــتدامة المتعلقة بالصــ ــحية األخرى. وتوفر المسـ  SCORE  حزمة والغايات الوطنية ودون الوطنية الصــ
  للشركاء في التنمية لتحسين مواءمة التمويل والدعم التقني للبلدان. إطاراً  أيضاً 
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ـــتعرض   -٧٣ ــحية وتحدد  SCOREحزمة وتســ ـــد األولويات الصـــ ــحية القطرية في رصــ ــ ــع نظم البيانات الصـ وضـــ
قويتها. واالســـتراتيجيات الخمس هي: (أ) مســـح الســـكان والمخاطر الصـــحية لمعرفة أكثر االســـتراتيجيات فعالية في ت

ما الذي ُيمِرض الناس والمخاطر المحدقة بهم؛ (ب) حصر المواليد والوفيات وأسباب الوفاة لمعرفة من ُولد وأسباب 
) استعراض التقدم د) تحسين بيانات الخدمات الصحية لضمان توفير خدمات منصفة وجيدة للجميع؛ (جالوفيات؛ (

) التمكين من استخدام البيانات لرسم السياسات واتخاذ اإلجراءات الالزمة لتسريع هـواألداء التخاذ قرارات مستنيرة؛ (
  التحسن.

 
على تشـــجع الِحزمة راســـمي الســـياســـات الوطنية، والشـــركاء في التنمية والمجتمع المدني والقطاع الخاص و   -٧٤

أكبر األثر التآزري على جودة البيانات الوطنية وتوافرها لها الستثمار في عدد مختار من التدخالت واألدوات التي ا
تقييم البيانات األســاســية ورصــد تنفيذ تدخالت تدعم وتحليلها واســتخدامها واالطالع عليها. وهناك أداة مســح منظمة 

ــيوفر مســــتودع ع SCOREحزمة  ــتوى القطري. وســ ــبكة اإلنترنت ســــهولة الوصــــول إلى على المســ المي قائم على شــ
 ومواردها.  SCORE حزمة أدوات

  
  في االعتبار عند إعداد الميزانية البرمجية وبرنامج العمل العام ٢٠٣٠وضع خطة التنمية المستدامة لعام 

 
ـــتندة إلى أهداف التنمية  -٧٥ ــر مســ ــــحة العالمية برنامج العمل العام الثالث عشـــ ــتدامة.  أعدت منظمة الصـ المســـ

 وهي التغطية الصــحية الشــاملة واألمن الصــحي وتحســين الصــحة والرفاهية -وتشــمل أولوياته االســتراتيجية الثالث 
ويصـاحبها إطار تأثير لتمكين المنظمة من قياس  ٣المتعلقة بالصـحة التي يشـملها الهدف الغايات من  غايةكل  -

ــائل ال المخرجات. وفي حين أن الهدف  ـــ ــ ــــلة التركيز على الحصــ ــ ـــحة  ٣التقدم المحرز ومواصـــ ـــ مكرس لتحقيق الصـــ
  غير مباشر. تأثيراً أعمال المنظمة تؤثر على باقي أهداف التنمية المستدامة وتتأثر بها فإن الجيدة والرفاهية، 

 
ملموسة.   والميزانية البرمجية هي األداة األساسية لترجمة برنامج العمل العام الثالث عشر إلى خطط تنفيذ  -٧٦

. ٢٠٢١-٢٠٢٠أما الميزانية البرمجية األولى التي تجســد بالكامل تنفيذ برنامج العمل العام، فســتكون ميزانية الفترة 
 العريضـــة يرســـم خطوطهابالمبادئ التالية التي  ٢٠٢١-٢٠٢٠نية البرمجية للفترة وســـوف يســـترشـــد في إعداد الميزا

 ستقيس المنظمة آثارها، وخصوصاً  (ب) المستدامة، التنمية أهداف إلى (أ) ستستند عشر: الثالث العام العمل برنامج
ــلة تلك المتعلقة  ــتحدد المن بتحقيقبتنفيذ األهداف المتصــــ ـــ ـــحة الناس، (ج) سـ ـــينات في صـــ ظمة أولويات العمل تحســـ

  لقيادة دفة التأثير في كل بلد. 
 

  عن التقدم المقدم المحرزالسبعين إبالغ جمعية الصحة العالمية 
 

ــبعين في عـــام أُ   -٧٧ ــ ـــ ــ ــ ــ ــحـــة العـــالميـــة الســ ـــ ــ ـــ ــ ــ عن التقـــدم المحرز في تنفيـــذ  ٢٠١٧بلغـــت المنظمـــة جمعيـــة الصـ
 ١١.١-٦٩ع  ص  ج  القرار

  
  اإلجراء المطلوب من المجلس التنفيذي

 
 .المجلس مدعو إلى اإلحاطة علمًا بهذا التقرير  -٧٨

  
=     =     =  
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