
 

  ١تنقيح  ١٤٤/٣٩تم   المجلس التنفيذي    
   ٢٠١٩ر يينا الثاني/كانون  ١٥  بعد المائة األربعونو  الرابعةالدورة 
     EB144/39 Rev.1  من جدول األعمال المؤقت ٦-٧البند 

  
  
  

      العالميةالصحة أيام 
  مقدمة

  
من  ، على التوالي، للنظر٢٠١٧نوفمبر  أكتوبر وتشرين الثاني/ خالل اجتماعين ُعِقدا في تشرين األول/  -١

الثانية واألربعين بعد المائة، ناقش أعضــــــــــــــاء  المجلس التنفيذي دورةر أخرى في جدول األعمال المؤقت لبين أمو 
للصحة،  يام"المتعلقة بتخصيص "أانتشار الطلبات  وفي إشارة إلى. مكتب المجلس موضوع أيام الصحة العالمية

 مثلفوائد وتكاليف في يتم النظر بصــورة شــاملة خالل إحدى دورات المجلس المقبلة بأن أعضــاء المكتب أوصى 
عالمية أســــابيع  بما في ذلك تعيين أيام/ وأشــــاروا إلى إمكانية أن تقوم األمانة بإعداد تحليل للمســــألة، ،"األيام"هذه 

قد ُأِعدَّ هذا التقرير كخطوة أولى  ١هذه األحداث.مثل وتقييم فعاليتها، جنبًا إلى جنب مع دراســــــــة البدائل الممكنة ل
هذه "األيام"، مثل وجود الداعي لسبب الرس المجلس يدو  .لتمكين المجلس التنفيذي من مواصلة النظر في المسألة

  رصد فعاليتها.الُنُهج المتََّبعة لد األحداث المختلفة المعنية ويناقش ويعدِّ 
  

 الواليات والممارسات الحالية
  
حتفاالت الذكرى الســـــنوية إحدى ســـــمات أنشـــــطة منظمة ادولية وغيرها من  أعوامام و أيإحياء لطالما كان   -٢

أســـبوع األمم مثل وقد تم التخطيط لبعض األنشـــطة كأحداث دورية من البداية،  .الصـــحة العالمية على مدى عقود
 اً أصــبحت الحقثم ن معي عامل في بادئ األمربرمجة البعض اآلخر  وتمت ق.المتحدة العالمي للســالمة على الطر 

ارها محور باعتب في البداية "في الحركة صـــــــحة وبركة" حملة اســـــــتحداث وعلى ســـــــبيل المثال، تم منتظمة. اً أحداث
حّثت جمعية الصحة الدول األعضاء على االحتفال  ذلك ، وبعد٢٠٠٢ الرئيسي ليوم الصحة العالمي عام التركيز
  ).٢٠٠٢( ٢٣-٥٥ج ص ع في القرار "في الحركة صحة وبركة" كل عام بيوم

  
الصــــــــــــــحة العالمية فل بها منظمة تشــــــــــــــمل األيام واألســــــــــــــابيع واألعوام والعقود الدولية العديدة التي تحتو   -٣
واليوم العالمي لوقف التدخين، واليوم العالمي لمكافحة  ،يدزإلمكافحة اواليوم العالمي ل الصــــــــــــــحة العالمي،  يوم

عين بالدم، واليوم العالمي لمكافحة المالريا، واليوم العالمي لاللتهاب الكبدي، وأســـــبوع الســـــل، واليوم العالمي للمتبرّ 
. وفي هذه المناســــبات، تروِّج المنظمة ألنشــــطة ذات ١األحداث المدرجة في الجدول  التمنيع العالمي، وغيرها من

  ة.تنوعأنواع ونطاقات م
  
أيام وأســــــــــــــابيع وأعوام وعقود في مجال  تكريسكما قامت منظمات أخرى تابعة لمنظومة األمم المتحدة ب  -٤

وأعوامًا وعقودًا محّددة كمناســـبات لالحتفال بأحداث أو مواضـــيع خاصـــة من أجل  اً وَعّينت أيامًا وأســـابيع الصـــحة.
                                                           

د  ١٤٢/١م تانظر الوثيقــة    ١ (المشــــــــــــــروح) ومحضــــــــــــــر اجتمــاع المــدير العــام مع أعضـــــــــــــــاء مكتــب المجلس، الــذي ُعقــِ
 .٢٠١٧تشرين الثاني/ نوفمبر  ٢٣ في
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أمثلـــة ذلـــك اليوم الـــدولي للريـــاضـــــــــــــــــة من أجـــل ومن  ١التوعيـــة والعمـــل. عبرة تعزيز أغراض المنظمـــة المعنيّـــ 
 ٢./9667/2A/RESقرار الجمعية العامة لألمم المتحدة  ضــــمن ٢٠١٣في عام  تم تكريســــهوالســــالم، الذي   التنمية

وقد تشــــارك في  ٣مثل هذه المناســــبات كرِّسمنظمة الصــــحة العالمية صــــراحًة في بعض القرارات التي ت ويرد ِذكر
 تم تكريسها من ِقَبلكما تشارك المنظمة في أيام وأسابيع وأعوام وعقود دولية معّينة  هذه السياقات. ضمنأنشطة 

  ٤أنشطة تتعلق بمثل هذه األيام.المشاركة مثًال في رعاية عبر جهات من غير الدول، 
  
احتفاالت الذكرى الســـنوية الدولية من خالل  حياءوقد حّددت جمعية الصـــحة العالمية الواليات المتعلقة بإ  -٥

يوم معّين كذكرى ســــــــــــــنوية  كريستعلى " عقد النية" بينتراوح ي بماتختلف لغة المنطوق المســــــــــــــتخدمة، قرارات. و 
"حّث" الدول األعضــــــــــاء على االحتفال بيوم معّين كذكرى وذكرى ســــــــــنوية دولية،  تكريس"الموافقة" على ودولية، 

  ٥سنوية دولية.
  
ضـــرورة الجمعية العامة لألمم المتحدة مبادئ توجيهية لألعوام الدولية وأوصـــت ب أقّرت، ١٩٨٠وفي عام   -٦

طبِّقها عند تقديم الوكاالت المتخصــــــــــــــصـــــــــــــــة وغيرها من المنظمات داخل منظومة األمم المتحدة وت هاأن تعتمد
وفي حالة الوكاالت المتخصـــــــــــصـــــــــــة، يعتمد إعالن األيام الدولية على هيئاتها  ٦أعوام دولية.لالحتفال بحات اقترا

وال توجد مبادئ توجيهية داخل  ٧إلعالن األيام الدولية. الرئاســــية ولوائحها الداخلية. وقد وضــــعت اليونســــكو إجراءً 
تقني محّدد  يمنطقأســـــاس إلى حتى اآلن أيام عالمية في المنظمة تحديد ة منظمة الصـــــحة العالمية. وتســـــتند والي

حتفاالت الذكرى الســـنوية الدولية أو إلى ، ال إلى اســـتراتيجية شـــاملة البه اليوم المعني تم تكريسالمجال الذي في 
ًا ومّتَفق عليها من قبل. معايير محّددة مســبقب بمضــاهاتهابأيام دولية جديدة  الداعية إلى االحتفالالقتراحات اتقييم 

تنفيذ األيام  واإلشـــــراف على تنســـــيقالمســـــؤولية ل مكتب واحد داخل األمم المتحدة يتحمّ على ما يبدو فإنه ما من و 
  .ةختلف كيانات منظومة األمم المتحدالدولية المعلنة من ِقَبل م

  
  
  
  

                                                           
  . ٢٠١٨. نيويورك: األمم المتحدة؛ ]الموقع اإللكتروني  [األمم المتحدة. األيام الدولية    ١
)http://www.un.org/en/sections/observances/international-days/ ٢٠١٨أيلول/ سبتمبر  ٢٧، تم االطالع في(. 

٢   https://www.un.org/development/desa/dspd/2018/03/idsdp/. 

لمرضى السكري؛ ) بشأن اليوم العالمي ٢٠٠٦( ٦١/٢٢٥انظر، على سبيل المثال، قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة    ٣
)؛ ٢٠٢٥-٢٠١٦) بشـأن ِعقد األمم المتحدة للعمل من أجل التغذية (٢٠١٦( ٧٠/٢٥٩وقرار الجمعية العامة لألمم المتحدة 
 ) بشأن تحسين السالمة على الطرق في العالم.٢٠١٦( ٧٠/٢٦٠وقرار الجمعية العامة لألمم المتحدة 

بأنشطة منظمة الصحة العالمية بشأن اليوم العالمي لمنع االنتحار واليوم  انظر، على سبيل المثال، المعلومات المتعلقة   ٤
  العالمي لمكافحة السعار على

www.who.int/mental_health/prevention/suicide/wspd/en وwww.who.int/rabies/WRD_landing_page/en.. 

 ٢٣-٥٥ج ص ع)؛ ١٩٩٧( ٢١-٥٠ج ص ع)؛ ١٩٨٩( ١٩-٤٢ج ص ع)؛ ١٩٤٩( ٣٥-٢ج ص عانظر القرارات    ٥
)؛ ٢٠١٢( ١٨-٦٥ج ص ع)؛ ٢٠١٠( ١٨-٦٣ج ص ع)؛ ٢٠٠٧( ١٨-٦٠ج ص ع)؛ ٢٠٠٥( ١٣-٥٨ج ص ع)؛ ٢٠٠٢(
 )..٢٠١٤( ٩-٦٧ ج ص عو

 ).١٩٨٠( ٣٥/٤٢٤مقّرر الجمعية العامة لألمم المتحدة     ٦

  ٢٠١٧ .اليونسكو. إجراءات إعالن األيام الدولية   ٧
(WWW.unesco.org/new/en/member-states/resources/international-days-years-decades/international-days/ ،

 ). ٢٠١٨أيلول/ سبتمبر  ٢٧االطالع في  تم
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  األساس المنطقي واألغراض
  
طائفة واســعة من  تجدر اإلشــارة إلىالواليات العامة واألســاس المنطقي المشــار إليهما ســابقًا،  إلى جانب  -٧

  األغراض المحددة فيما يتعلق باألحداث الدولية لألمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية.
  
المجلس االقتصــــــادي واالجتماعي التابع لألمم المتحدة بالمســــــاهمة التي يمكن أن  ، أقر١٩٨٠عام  ففي  -٨

  ١.تعزيز التعاون والتفاهم الدوليين"في االحتفال بالسنوات الدولية " يحققها
  
بتعزيز الصــحة  قرارات جمعية الصــحة العالمية أســاســاً  مكّرســة بموجباألحداث الدولية ال أغراضترتبط و   -٩

: تعزيز الصــــحة، ووضــــع برامج العمل، واإلعالم والتثقيف العام، والدعوة للعمل، ومكافحة لشــــمتو  ي.وٕاذكاء الوع
  التمييز والوصم.

  
ة؛ طرح عّينبلوغ ذروة ســـــــــــــنة مب االحتفالوثمة أغراض أخرى مذكورة في قرارات جمعية الصـــــــــــــحة وهي:   -١٠

لتـأكيـد على التزامات؛ تقييم التقـدم المحرز؛ الفعـاليـة لتكون بمثـابة حدث جامع لمبـادرات إقليميـة وُقطرية؛ إعادة ا
  .حدث ماتنظيم أنشطة محددة؛ إحياء ذكرى أو االحتفال ب

  
  قائمة موجزة باأليام أو األسابيع أو العقود العالمية ذات الصلة بالصحة

  
منظمة حتفاالت الذكرى السنوية الرئيسية ذات الصلة بالصحة التي تحييها الملخصًا  ١يتضّمن الجدول   -١١

هي غير حصــــرية، أكثر القائمة، و  تضــــّمنوت .ألمم المتحدة والشــــركاءل الجهات التابعةالصــــحة العالمية و 
  من جانب المنظمة والشركاء. إحياؤها  فعالية يتم ١٠٠من 

  
  حسب الشهور، منظَّمًة أو العقود ذات الصلة بالصحة عوامموجز لأليام أو األسابيع أو األ :١الجدول 

  
 أو العقد العالمي عامأو األسبوع أو الاليوم    اليوم أو األسبوع أو السنة أو العقد العالمي  

كانون 
 الثاني/
 يناير

  لــلــغـــــة بــريـــــل لــلــمــكــفــوفــيــنالـــيـــوم الـــعـــــــالـــمـــي 
 أخرى)  جهات(
  أخرى) جهات(للجذام اليوم العالمي 

 أخرى)  جهات( للسرطاناليوم العالمي  فبراير شباط/
  تشويه اليوم الدولي لعدم التسامح إطالقًا إزاء

 (األمم المتحدة) األعضاء التناسلية لإلناث
  أخرى)  جهات(لداء الصرع اليوم الدولي 
  للمرأة والفتاة في ميدان العلوماليوم الدولي 

 (األمم المتحدة)
  أخرى) جهات( لسرطان األطفالاليوم الدولي 
  للعدالة االجتماعيةاليوم العالمي 

 المتحدة) (األمم
 أخرى) جهاتالنادرة ( ألمراضيوم ا 

 أخرى) جهات( االنعدام التام للتمييزيوم  مارس آذار/
  أخرى) جهات( للسمعاليوم العالمي 
  أخرى) جهات( للمرأةاليوم الدولي 
  أخرى) جهات( للكلىاليوم العالمي 
  (األمم المتحدة) للسعادةاليوم الدولي 

د اليوم العالمي للتوعية  أبريل نيسان/ (األمم بمرض التوحُّ
 المتحدة)

 من أجل التنمية والسالم  للرياضة اليوم الدولي
 (األمم المتحدة)

  الصحة العالمية) منظمةالعالمي ( الصحةيوم 
 المتحدة) (األمم االبتكاراليوم العالمي لإلبداع و

                                                           
 . ١٩٨٠/٦٧قتصادي واالجتماعي التابع لألمم المتحدة قرار المجلس اال   ١
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 أو العقد العالمي عامأو األسبوع أو الاليوم    اليوم أو األسبوع أو السنة أو العقد العالمي  
  أخرى) جهات(للصحة الفموية اليوم العالمي 
  األممللقضاء على التمييز العنصري اليوم الدولي)

 المتحدة)
 (األمم المتحدة) لمتالزمة داون اليوم العالمي 
  العالمي (األمم المتحدة) المياهيوم 
  الصحة  منظمة( لمكافحة السلاليوم العالمي

 العالمية)
  للتضامن مع الموظفين المحتجزين اليوم الدولي

  أخرى)  جهات( والمفقودين

 الصحة منظمة( المالريا اليوم العالمي لمكافحة
 العالمية)

 الصحة  منظمةالعالمي ( أسبوع التمنيع
 عالمية)ال
  للسالمة والصحة في العملاليوم العالمي 

 أخرى) جهات(

 أخرى) جهات( للربواليوم العالمي   مايو أيار/
  المتحدة) (األمملحرية الصحافة اليوم العالمي 
  أخرى) جهات(لنظافة األيدي اليوم العالمي 
  أخرى) جهات( للقابلةاليوم الدولي 
 على للسالمة األمم المتحدة العالمي  أسبوع

 (األمم المتحدة) الطرق
 للممرضين والممرضات  اليوم الدولي

 أخرى) جهات(
  (األمم المتحدة) لُألَسراليوم الدولي 
 أخرى) جهات( ألطباء األسرة اليوم العالمي 
 المتحدة) (األممللعيش معًا في سالم  اليوم الدولي 
  (األمم المتحدة) للضوءاليوم الدولي 
  كراهية المثلية الجنسية اليوم الدولي لمناهضة

ومغايري الهوية الجنسانية ومزدوجي الميل 
 أخرى)  جهات( الجنسي

  أخرى) جهات( لطب ارتفاع ضغط الدماليوم العالمي
  جهات(ناسور الوالدة اليوم الدولي للقضاء على 

 أخرى)
 أخرى) جهات( الطمثلفترة النظافة الصحية  يوم 
  الصحة  منظمة(لوقف التدخين اليوم العالمي

 العالمية)

 حزيران/
 يونيو

  الصحة  منظمة(للمتبرعين بالدم اليوم العالمي
 العالمية)

  إساءة معاملة اليوم العالمي للتوعية بشأن
 (األمم المتحدة)   المسنين

  للقضاء على العنف الجنسي في اليوم الدولي
  المتحدة) (األمم حاالت النزاع

  (األمم المتحدة) لالجئيناليوم العالمي  
  (األمم المتحدة) لليوغااليوم الدولي  
  إساءة استعمال اليوم الدولي لمكافحة

(األمم  المخدرات واالتجار غير المشروع بها
 المتحدة)

 (األمم المتحدة)  للسكاناليوم العالمي  ويولي تموز/
  أخرى) جهات( للمخاليوم العالمي 
  الصحة  منظمة(لاللتهاب الكبدي اليوم العالمي

 العالمية)

 آب/
 أغسطس

  منظمة(للرضاعة الطبيعية األسبوع العالمي 
  الصحة العالمية)

  (األمم المتحدة) للشباباليوم الدولي  
  المتحدة) (األممللعمل اإلنساني اليوم العالمي 
  الصحة  منظمةاألفريقي ( الطب التقليدييوم

 العالمية)
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 أو العقد العالمي عامأو األسبوع أو الاليوم    اليوم أو األسبوع أو السنة أو العقد العالمي  
 أيلول/
 سبتمبر

 أخرى) جهات(للعالج الطبيعي  اليوم العالمي 
 أخرى) جهات( النتحاراليوم العالمي لمنع ا  
  أخرى) جهات( لإلنتاناليوم العالمي 
  أخرى) جهات( لزهايمرااليوم العالمي لمرض  
  (األمم المتحدة) للسالماليوم الدولي  
  أخرى) جهات( للصيادلةاليوم العالمي 
  أخرى) جهات( ألمراض الرئةاليوم العالمي 
  أخرى) جهات( للسعاراليوم العالمي 
  أخرى) جهاتالعالمي ( القلبيوم 

تشرين 
األول/ 
 أكتوبر

  (األمم المتحدة) للمسنيناليوم الدولي 
  (األمم المتحدة)لنبذ العنف اليوم الدولي 
  أخرى)  جهات(للصحة العقلية اليوم العالمي 
  (األمم المتحدة) للطفلةاليوم الدولي  
 المتحدة) (األممللحد من الكوارث  اليوم الدولي 
  أخرى) جهاتالعالمي ( الرؤيةيوم  
  للرعاية في مرحلة االحتضار اليوم العالمي

 أخرى)  جهات( والرعاية الملطِّفة
  المتحدة) (األممللمرأة الريفية اليوم الدولي  
 العالمي (األمم المتحدة) ألغذيةيوم ا  
  (األمم المتحدة) لإلحصاءاليوم العالمي  
  أخرى) جهات(لترقُّق العظام اليوم العالمي 
  (األمم المتحدة)األمم المتحدة يوم  
  أخرى) جهات(لشلل األطفال اليوم العالمي  
  الصحة  (جمعية لمرض الصدفيةاليوم العالمي

 العالمية)
  أخرى) جهات(للسكتة الدماغية اليوم العالمي 
  (األمم المتحدة) للمدناليوم العالمي 

تشرين 
 الثاني/
 نوفمبر

  أخرى) جهات(لاللتهاب الرئوي اليوم العالمي 
  بالمضادات الحيوية األسبوع العالمي للتوعية

 أخرى) جهات(
 المتحدة) (األمم لمرضى السكري اليوم العالمي  
 (األمم المتحدة) للتسامح اليوم الدولي 
  أخرى) جهات( للطالباليوم الدولي  
  (األمم المتحدة)لدورات المياه اليوم العالمي  
  إلحياء ذكرى ضحايا حركة المرور اليوم العالمي

 (األمم المتحدة)  على الطرق
 جهات( للبحوث من أجل الصحة اليوم العالمي 

 أخرى)
  (األمم المتحدة) للطفلاليوم العالمي  
  للقضاء على العنف ضد المرأةاليوم الدولي 

 (األمم المتحدة)

كانون 
 األول/
 ديسمبر

  منظمة الصحة العالمية لأليدزاليوم العالمي)/ 
برنامج األمم المتحدة المشترك المعني بفيروس 

 )األيدزة البشرية/نقص المناع
  األمم  اإلعاقةاليوم الدولي لألشخاص ذوي)

 المتحدة)
   من أجل التنمية  للمتطوعيناليوم الدولي

 االقتصادية واالجتماعية (األمم المتحدة)
  المتحدة) (األمملمكافحة الفساد اليوم الدولي  
  اإلنسان (األمم المتحدة) حقوقيوم  
  األمم  للتغطية الصحية الشاملةاليوم الدولي)

  المتحدة)
  اإلنساني  للتضامناليوم الدولي

 المتحدة) (األمم

الصحة  منظمة" (في الحركة صحة وبركةيوم "  أيام أخرى
 العالمية) 

  أخرى) جهات الجلديةاليوم العالمي للصحة 
  منظمة( األم والوليد والطفل لصحةاليوم العالمي 

 الصحة العالمية)

الماء من أجل التنمية العقد الدولي للعمل، "  العقود
  " (األمم المتحدة)المستدامة

  التغذيةعقد األمم المتحدة للعمل من أجل 
  (األمم المتحدة)

  الطاقة المستدامة عقد األمم المتحدة لتوفير
  المتحدة)للجميع (األمم 

  السالمة على الطرقعقد العمل من أجل 
 (األمم المتحدة)

  الصحة العالمية منظمةبقرار من  مكّرسالصحة العالمية:  منظمة
  لألمم المتحدة ةتابع جهةبقرار من  مكّرساألمم المتحدة: 

  أخرى: مبادرة من منظمة الصحة العالمية والشركاء  جهات
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 التقييم
  
تقييم فعالية األيام واألســابيع واألعوام الدولية باختالف المواضــيع واألغراض واألنشــطة قد تختلف معايير   -١٢

  واألحداث. وترد فيما يلي بعض االعتبارات الرئيسية للتقييم.
  

أليام واألســـــــــــابيع الدورية، مقابل عام أو عقد فريد من ل بالنســـــــــــبةقد تختلف مقاييس النجاح نوع الحدث.   -١٣
 ما تماإلجراءات الموصـــــــى بها عندب بمضـــــــاهاتهنوعه. وثمة نهج ربما كان مفيدًا، وهو اســـــــتعراض التقدم المحرز 

لعقود الدولية، ما إذا كان قد تم بنجاح إنشاء آليات لحشد الدعم فيما يخص االذكرى. وعلى سبيل المثال، تكريس 
  وتنفيذ األنشطة ذات الصلة على المستوى الوطني، وكيفية ذلك. العام

  
أيام عالمية بشـــــأن مواضـــــيع محّددة االحتفال ب الداعية إلىتعّد طلبات الدول األعضـــــاء الوالية العالمية.   -١٤

يســـــية (كما يرد على ســـــبيل المثال في قرارات جمعية الصـــــحة والجمعية العامة لألمم المتحدة) أحد المحرِّكات الرئ
مع التســــــــليم  -بتلك الواليات  إلى أي مدى يفي االحتفال بهذه األيامتقييم  هيهذه األيام. والخطوة األولى إلحياء 

يزال رة لتحديد أيها البأنه يمكن تفســـــــير الواليات بشـــــــكل متفاوت. وقد يكون من المفيد أيضـــــــًا تقييم الواليات المقرّ 
بعضــــــها؛ وما هي النتائج المتوقعة؛ وما إذا كانت هناك طرق بديلة  صــــــالحًا؛ وما إذا كان من الممكن الجمع بين

  لتحقيق التأثير المطلوب.
  

حـــدث معّين من منظور الخطط  مـــدى مالءمـــة. يمكن أن ينظر التقييم في والقــدرات الُقطريــة مالءمــةال  -١٥
في بعض األحيان إلى  واألولويات الصــــــحية الُقطرية، وقدرة البلد على تنظيم الحدث. وقد أشــــــارت جمعية الصــــــحة

ضــــــرورة قيام منظمة الصــــــحة العالمية بدعم القدرات الُقطرية فيما يتعلق بإحياء احتفاالت الذكرى الســــــنوية الدولية. 
دعم، إلى المديرة العامة "تقديم ال )٢٠١٠( ١٨-٦٣ج ص عالصــــــــــــــحة وعلى ســــــــــــــبيل المثال، يطلب قرار جمعية 

م تظاهرات بمناســــــــبة االحتفال باليوم العالمي الموارد التي تنظّ  االقتضــــــــاء، إلى الدول األعضــــــــاء المحدودة  حســــــــب
 )٢٠١٢( ١٨-٦٥ج ص ع رلمكافحة التهاب الكبد الفيروســــــــي"؛ وفيما يخص أســــــــبوع التمنيع العالمي، يطلب القرا

تقديم الدعم الالزم إلى الدول األعضـــــــاء لتمكينها من حشـــــــد الموارد الضـــــــرورية لمســـــــاندة أســـــــبوع " المدير العام  من
  التمنيع العالمي، وتشجيع منظمات المجتمع المدني وسائر أصحاب المصلحة على دعم المبادرة."

  
تكاليف تنفيذ الحدث المخطط له. ومن شــأن ب بمضــاهاتهيمكن أيضــًا تقييم نجاح األيام العالمية التكاليف.   -١٦

الممـاثلـة داخـل المنظمـة وخـارجها، مقـارنـة مع االســــــــــــــتراتيجيـات البـديلـة لتحقيق نتـائج ممـاثلـة، ومع الحمالت عقـد 
دوالر  ١٠٠ ٠٠٠ثري هــذا التحليــل. ويمكن أن تتراوح التكــاليف العــالميــة التقــديريــة لالحتفــال بيوم عــالمي من يُ  أن

   وربما تم تكبُّد تكاليف إضافية بالنسبة لألنشطة اإلقليمية والُقطرية. ٢.إلى مليون دوالر أمريكي ١أمريكي
  

ويات الثالثة لمنظمة الصحة العالمية سعيًا حثيثًا للوفاء بالمتطلبات الالزمة من الموارد وتشهد جميع المست  -١٧
ر اإلدارات التقنية الفردية في الوقت الحالي مســـؤولة إلى ُتعتبلتنظيم العديد من األيام واألســـابيع واألعوام العالمية. و 

. ومن شأن وضع ميزانية مركزية عادةً  مخّصصةميزانيات  باستخدامحد كبير عن تصميم الحمالت وٕانتاج المواد، 
  لعمليات التواصل بشأن األيام واألنشطة العالمية ذات األولوية أن يساعد في دعم هذا العمل.

                                                           
 ). ٢٠١٥( ١تنقيح  ١٣٦/٣٣م ت   ١

بشـــــــــــــــــأن المالريـــا، بمـــا في ذلـــك اقتراح بتكريس يوم عـــالمي للمالريـــا. في: المجلس التنفيـــذي،  ١٦ق١٢٠م ت القرار   ٢
والمقررات اإلجرائيـــة، المالحق. . القرارات ٢٠٠٧كـــانون الثـــاني/ ينـــاير  ٢٩-٢٢العشــــــــــــــرون بعـــد المـــائـــة، جنيف،   الـــدورة
 ؛١ســــــــــــــجالت/ /١٢٠/٢٠٠٧م ت -١١٩/٢٠٠٦م ت( ١٢٥:٢٠٠٧. جنيف، منظمـــــة الصــــــــــــــحـــــة العـــــالميـــــة؛ ٦  الملحق

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB119-120-REC1/B119_B120_REC1-en.pdf ـــــــم االطـــــــالع فـــــــي ، ت
 ). ٢٠١٨نوفمبر  تشرين الثاني/  ٢٥
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التي موّحدة لتحديد وقياس نطاق النتائج المحتملة  أســاليبال توجد في الوقت الحالي التأثيرات.  طيف النتائج/  -١٨
والتغطية اإلعالمية والتحاور بشــــــــــــــأن  ،العالمية. وقد تشــــــــــــــمل النتائج ما يلي: زيادة حجم الوعي العامأليام تتوّلد عن ا

التنظيم والحملة؛ وتعبئة الموارد؛ وزيادة  بشـــأنوترويج العالمات التجارية" وتعزيز ُمدَركات الجهات المعنية "الســـياســـات؛ 
تغيير في الســـــــياســـــــات؛ وتحســـــــين  د من األبحاث؛ وٕاحداثالتغطية بالخدمات (مثل حمالت التمنيع)؛ والشـــــــروع في مزي
الصـــــــحة وحقوق اإلنســـــــان والتنمية المســـــــتدامة.  في مجالاالســـــــتفادة من الخدمات؛ وفي نهاية المطاف الفوائد المتأتّية 

نتائج قصــــــــــــــيرة المدى ُتعزى مباشــــــــــــــرًة إلى اليوم العالمي مثل التغطية اإلعالمية؛ غير أنه قد يكون من تحقيق ويمكن 
أطول أمدًا، بما في ذلك الفوائد المتعلقة بالصــــــحة وحقوق  حصــــــائلالصــــــعب تقييم مســــــاهمة األيام العالمية في تحقيق 

  اإلنسان والتنمية المستدامة.
  

قد يكون وضع معايير مفيدًا عبر طيف النتائج المحّققة من األيام العالمية. وعلى سبيل المثال، تعّد المعايير.   -١٩
 الخاصــــةًا مقبوًال للتأثير في المنشــــورات العلمية، ويمكن أن تكون أيضــــًا معيارًا لنجاح األيام العالمية االقتباســــات مقياســــ

اقتباس "عالي   ١٠٠٠و ٥٠٠منظمة الصــحة العالمية والتقارير ذات الصــلة. وُيعتَبر المنشــور التقني الذي يولِّد ما بين ب
متعددة األطراف، فإن تقارير التنمية العالمية الصــادرة عن مجموعة التأثير" عمومًا. وباإلشــارة إلى عمل منظمات أخرى 

اقتباس تبعًا للموضـــــــــــوع   ٣٠٠٠و ٣٠٠البنك الدولي وتقارير اليونيســـــــــــف حول وضـــــــــــع األطفال في العالم تولِّد ما بين 
ســــــــــــبيل  اقتباس. وعلى  ١١ ٠٠٠و ٣٠٠والســــــــــــنة؛ ويمكن أن تحوي المقاالت الواردة في مجالت عالية التأثير ما بين 

المقارنة، فإن تقارير الصـــــــحة العالمية الصـــــــادرة عن منظمة الصـــــــحة العالمية، التي كانت مرتبطة في الماضـــــــي بأيام 
عن المالريا في العالم، المرتبط  ٢٠١٤  اقتباس. ويحتوي تقرير عام ٥٠٠٠الصــــــــــــــحة العالمية، تولِّد بانتظام أكثر من 

اقتباس، كما يتضـــــّمن  ١٧ ٥٠٠، على أكثر من ٢٠١٤  لمالريا في عامبيوم الصـــــحة العالمي واليوم العالمي لمكافحة ا
 ســـــــــابقاً اقتباس. وتم  ١٥ ٠٠٠الخاص بالصـــــــــحة في العالم والذي يتناول النظم الصـــــــــحية أكثر من  ٢٠٠٠تقرير عام 

على  كالهما معاً  إصـــدار تقرير رئيســـي عن الصـــحة في العالم بمناســـبة يوم الصـــحة العالمي، حيث رّكز التقرير واليوم
  الموارد جزءًا منها. قلة مثلنفس الموضوع. وقد توّقفت هذه الممارسة ألسباب ت

  
اســتعرض تقرير صــادر عن جمعية  االقتباســات، يمكن أيضــًا تقييم طائفة من النتائج األخرى. فقد وٕالى جانب  -٢٠

بها بمناسبة األسبوع العالمي الصحة العالمية السبعين بشأن مقاومة مضادات الميكروبات األنشطة التي تم االضطالع 
، وورد به: "كانت المشاركة مع مجموعة كبيرة من الجهات الشريكة ووسائل ٢٠١٦للتوعية بالمضادات الحيوية في عام 

اإلعالم المؤثِّرة في الرأي العام والجمهور عن طريق وســـــــــــائط التواصـــــــــــل االجتماعي حول االجتماع الرفيع المســـــــــــتوى 
وأّدت إلى صـــــدور تقارير عن  ،لمتحدة بشـــــأن مقاومة مضـــــادات الميكروبات ... شـــــديدة الفعاليةللجمعية العامة لألمم ا

المسألة لم يسبق لها مثيل وٕالى تبادل ماليين األشخاص لمعلومات المنظمة المصورة عن مقاومة مضادات الميكروبات 
عمليات التواصل، وقد تكون هناك حاجة بتغطية ال لتفحُّصوهذه طرق أساسية نسبيًا  ١عبر تويتر وفيسبوك وٕانستاغرام."

  إلى تحليالت أعمق لتحديد التأثير على مدى أطول. 
  

. إن أي تقييم ُمجٍد أليام الصــــحة العالمية يتطلب موارد. وتختلف االحتياجات أســـاليب وموارد الرصـــد والتقييم  -٢١
تتراوح ما بين ُنبذة وصـــفية من المنظِّمين وتقييمات من الموارد بناًء على نطاق النشـــاط واألســـاليب المســـتخدمة، التي قد 

  أكثر شموًال لألثر.
  

  اإلجراء المطلوب من المجلس التنفيذي
  
وتقديم إرشـــــــــــــــادات إلى األمانة بشـــــــــــــــأن اإلجراءات  بهذا التقريرالمجلس التنفيذي مدعو إلى اإلحاطة علمًا   -٢٢

  المستقبلية، إن وُجدت. 
=     =     =  

                                                           
 .٧٠/١٢ج الوثيقة   ١


