
    
  ١تنقيح  ٧٢/١١ج  السبعونو  الثانيةجمعية الصحة العالمية 

  ٢٠١٩ أيار/ مايو ١٦  من جدول األعمال المؤقت ٤-١١البند 
  A72/11 Rev.1  

  
  
  
  

 ٢٠٣٠تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 
  
 

  العامتقرير من المدير 
  
 

ــتون في أيار/ مايو   -١ ــعة والســـ ـــحة العالمية التاســـ ــأن  ١١-٦٩ج ص عالقرار  ٢٠١٦اعتمدت جمعية الصــ بشـــ
ــتدامة  ـــ ــ ــ ـــحة في خطة التنمية المســــ ــ ـــ ــ جمعية إلى  عن التقدم المحرز في تنفيذ القرارتقرير أول ُقدِّم . وقد ٢٠٣٠الصـــ

ـــبعين في عام  ــحة العالمية الســــ ــ في دورته الرابعة واألربعين بعد المائة، في  المجلس التنفيذي،ونظر  ٢٠١٧.١الصـــ
  ٢.نسخة سابقة من هذا التقرير وأحاط به علماً 

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

ــاء على  ــ ـــ ــ ــتويينويوجز الجزء األول التقدم الذي أحرزته الدول األعضـــ ـــ ــ ــ  ٣واإلقليمي نحو بلوغ الهدف العالمي  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

  . ٢٠٣٠عام 
  
ــفوي  -٣ ـــ ــ ـــمل التقدم المحرز في  .١١-٦٩ج ص عالجزء الثاني التقدم المحرز في تنفيذ القرار  صــ ــ ـــ تعزيز ويشـ

على النحو المطلوب  الرعاية الجراحية الطارئة واألســاســية والتخدير كعنصــر من عناصــر التغطية الصــحية الشــاملة
 ).٢٠١٧) (٢٢(٧٠ج ص ع) والمقرر اإلجرائي ٢٠١٥( ١٥-٦٨ج ص عالقرار في 

 
 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   -٤

وفيما يلي موجزها. وتشــير البيانات إلى إحراز تقدم ملحوظ في بعض المجاالت نحو تحقيق أهداف  ٢٠١٨،٣لعام 
سنوات، وزيادة تغطية العالج  ٥ سن التنمية المستدامة المتعلقة بالصحة، وخاصة في الحد من وفيات من هم دون

ـــل،  ــــري والحد من حاالت الوفاة الناجمة عن الســ لكنه توقف في مجاالت أخرى من من فيروس العوز المناعي البشـ
ــــتخدام الكحول  ــ ــ ـــ ــ ــــل المقاوم لألدوية واســ ــ ــ ـــ ــ والوفيات الناجمة عن حوادث المرور وزيادة الوزن لدى قبيل المالريا والســ

ــعف الُنظم الصــــحية األطفال ــب التي تحققت بســــهولة. وفي كثير من البلدان، اليزال ضــ ـــيع المكاســ ، ويمكن أن تضـ

                                                           
 .٧٠/٣٥الوثيقة ج   ١

ــر الموجزة، ١ تنقيح ١٤٤/١١ت مانظر الوثيقـة    ٢ ـــ ــ ــ ـــ  ،للمجلس التنفيـذي في دورتـه الرابعـة واألربعين بعـد المـائــة والمحـاضــ
 (باإلنكليزية).  والجلسة السادسة ٢الجلسة الخامسة، الفرع 

٣        World health statistics 2018: monitoring health for the SDGs, sustainable development goals. 
Geneva: World Health Organization; 2018 
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 ضعفعن  ي إلى فجوات في التغطية، حتى في أبسط الخدمات الصحية، فضالً يشكل عقبة أمام إحراز تقدم ويؤد
ـــع العالمي واإلقليمي للتنفيذ من أجل تحقيق األهداف في  ملخصالتأهب للطوارئ الصــــحية. وفيما يلي  ــبعللوضـ  ســ

  مجاالت مواضيعية.
 

  الصحة اإلنجابية وصحة األم والطفل والتغذية
 
ــية المتعلقة   -٥ ــ ــ ــ ـــتدامة هي الغايات الرئيســ ـــ ـــحة األم والطفل في أهداف التنمية المســــ ــ ــ ـــحة اإلنجابية وصـــ ـــ ــ بالصــ

  .٢-٢و ٢-٣و ١-٣و ٧-٣الغايات 
 
٪ من النســاء في ســن اإلنجاب قد لبيت احتياجاتهن من تنظيم األســـرة ٧٦وتشــير أحدث التقديرات إلى أن   -٦

ـــائل منع الحمل. وهناك ما يقدر ـــ ــيلة حديثة من وسـ ــ ــ بوســـ ـــ ــ ــ ــنمليون والدة  ١٢,٨ ـب ــ ــ بين المراهقات الالتي تتراوح  وياً سـ
ــنة، وهو ما يمثل   ١٩و ١٥أعمارهن بين  ــ ـــ ـــ ــتوى  ١٠٠٠والدة لكل  ٤٤ســ ـــ ــ ــ مراهقة. أما من ناحية األرقام على المســـ

ــجل إقليم غرب المحيط الهادئ أدناها ( ــ ـــ ـــجل اإلقليم األفريقي  ١٠٠٠والدة لكل  ١٤اإلقليمي، فيسـ ــ ــ مراهقة) بينما يسـ
ـــلباً  ١٠٠٠والدة لكل  ٩٩أعالها ( ــ ــــحة األطفال الحديثي الوالدة  مراهقة). ويمكن أن يؤثر الحمل المبكر ســ على صـــ

  وكذلك صحة األمهات الشابات.
 
امرأة في جميع أنحـــاء العـــالم أثنـــاء الحمـــل والوالدة.  ٣٠٣ ٠٠٠وفي مـــا يقـــدر بنحو ، تُ ٢٠١٥وفي عـــام   -٧

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

ــير البيانات إلى أن أكثر من  ـــ ــ ـــ ــ ــ التي وقعت في ٪ من الوالدات ٩٠العالية الجودة قبل الوالدة وأثناءها وبعدها. وتشـ
ــط معظم البلد ــ ـــ ــريحة العليا من الدخل المتوســ ــ ـــ ــتفادت من وجود قابلة أو طبيب أو ان المرتفعة الدخل وبلدان الشــ ـــ ــ اســ

ـــة الدخل وبلدان بينما ،  ممرض مدرب ــ ــ ـــ ـــ ــف مجموع الوالدات في العديد من البلدان المنخفضـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ جرى أقل من نصـ
  نيا من الدخل المتوسط بمساعدة من هؤالء األفراد ذوي المهارة.الشريحة الدُ 

 
، مع انخفــاض معــدل ١٩٩٠في خفض معــدل وفيــات األطفــال منــذ عــام  ملحوظــاً  قــد أحرز العــالم تقــدمــاً و   -٨

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

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

ة بالوضع مثل اختناق الوالدة وصـدمة . أما االبتسار، واألحداث ذات الصل٢٠١٧خالل شهر من والدتهم في عام 
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 ــهال والمالريا هي شــ ــي الحادة واإلســ ، كانت عدوى الجهاز التنفســ
ــية ل ــباب الرئيســـ ـــباب الوفاة بين األطفال الحديثي ٢٠١٧لوفاة في عام األســـ 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 

 
ــعيد العالمي في عام   -٩ ــ ـــ ـــ ـــة (مليون طف ١٤٩، كان هناك ٢٠١٨وعلى الصــ ــ ـــ ــن الخامســــ ــ ــ ـــ ٪) ٢١,٩ل دون ســـ

إلى الســن)، مع وجود ثالثة أرباع هؤالء األطفال في إقليم جنوب شــرق آســيا  مصــابين بالتقزم (قصــر القامة منســوباً 
ــة  ـــ ــــبب ارتباطها بمراضــ ــ ـــلبيًا على التنمية في البلدان بسـ ــ ــتويات التقزم العالية تأثيرًا ســ ــ ــ أو اإلقليم األفريقي. وتؤثر مسـ

ــاريــة في وقــت الحق من الحيــاة. وفي األطفــال ووفيــاتهم وقــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــــابتهم بــاألمراض غير الســ ــ ــ ـــ ــ درتهم على التعلم، وٕاصـــ
إلى  ، بلغ عدد األطفال دون ســن الخامســة المصــابين بالهزال (أي االنخفاض المفرط في وزنهم منســوباً ٢٠١٨  عام
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ــابين بزيـادة الوزن (أي الزيـادة ٪٧,٣مليون طفـل ( ٤٩طول قـامتهم)  ــ ــ ـــ ــ ـــ المفرطـة في وزنهم )، بينمـا بلغ عـدد المصــ
ــوبــاً  ــ ــ ــ ـــ ــ إلى جنــب في الفئــة  ). وقــد يوجــد الهزال وزيــادة الوزن جنبــاً ٪٥,٩مليون طفــل ( ٤٠إلى طول قــامتهم)  منســ

  كما لوحظ في إقليم شرق المتوسط. -يسمى "العبء المزدوج لسوء التغذية"   وهو ما - هاالسكانية نفس
  

ــلة هي الغاية   -١٠ ــتدامة المتعلقة بالقضــــاء على جميع من أهداف  ٢-٥وثمة غاية أخرى ذات صــ التنمية المســ
ــكانية القائمة  ــوح السـ ــرات حاليا من المسـ ــتمد البيانات المتعلقة بتلك المؤشـ ــد النســـاء والفتيات. وتسـ ــكال العنف ضـ أشـ
بذاتها أو تلك الديمغرافية والصحية. وتعمل المنظمة وشركاؤها وهم اليونيسيف وهيئة األمم المتحدة للمرأة وصندوق 

ـــكان ومكتب األ ـــ ــ ـــ ــ ـــين القياس وجمع البيانات  والجريمة بالمخدرات المعني المتحدة األمممم المتحدة للســ ــ ـــ ــ ــ على تحســـ
   واإلبالغ من أجل تحسين القدرة على المقارنة بين شتى الدراسات. 

 
  األمراض المعدية

 
  .٣-٣المتعلقة باألمراض المعدية في أهداف التنمية المستدامة هي الغاية  ةالغاية الرئيسي  -١١

 
ــري من و   -١٢ 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 ــابين في  ١٠٠٠كل ل ٠,٢٥إلى  ٢٠٠٥نسـ ـــ ــ ــ ــ ــمة من غير المصـــ ـــ ــ ـــ ــ نســ
ـــرراً . وظل اإلقليم ٢٠١٧  عام ــابة فيه 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 
ــ ٩٤٠ ٠٠٠التقديرات أن  ـــ ــ ـــبب األمراض المرتبطة بفيروس العوز المناعي البشـــ ـــ ــ ـــخص قد لقوا حتفهم بســ ــ ــ ري في شـــ

ـــخص، وهو رقم  ٢١,٧، كان ٢٠١٧طفل. وبحلول نهاية عام  ١١٠ ٠٠٠، وكان من بينهم ٢٠١٧  عام ــ ـــ ــ مليون شــ
ـــافية قدرها  ــكل زيادة صـ . ومع ذلك، ٢٠١٦  مليون شــــخص منذ نهاية عام ٢,٣قياســــي، يتلقون العالج، وهو ما يشــ

  في عداد من يتلقون العالج.  ٪ من األشخاص المتعايشين مع فيروس العوز المناعي البشري بعد٤١يصبح  لم
 

ــبق لها مثيل في مكافحة المالريا، تباطأ التقدم المحرز.   -١٣ ــ ـــ ــ ــ ــــب عالمية لم يســـ ــ ــ ــ ـــ ولم تحقَّق وبعد تحقيق مكاسـ
زال وما. ٢٠١٧و ٢٠١٥مكاســب كبيرة في الحد من عدد حاالت اإلصــابة بالمالريا في العالم في الفترة بين عامي 

جلـت ومن دواعي القلق بء للمرض. ل أثقـل عـاإلقليم األفريقي يتحمّـ  ــُ ـــ ـــ ــ ـــ حـالـة أخرى من حـاالت  مليون ٣,٥أنـه ســ
ــاباإل ـــ ــ ـــب التقديرات بالمالريا  ةصــ ـــ ــ ـــرة حسـ ــ ـــ مقارنة  ٢٠١٧التي تتحمل أثقل عبء في عام في البلدان األفريقية العشـ

  بالعام الماضي.
 

ــبة   -١٤ ــ ــل بنســــ ــ ــ ـــابة بالســ ــ ــعيد العالمي، انخفض معدل اإلصـــ ــ ــ ــــنوياً ١,٥وعلى الصــ ــ ، حيث ٢٠٠٠منذ عام  ٪ ســ
ــمة في عام  ١٠٠ ٠٠٠لكل حالة  ١٣٣  بلغ ـــ ــ : فقد بلغ عدد كبيراً  . وتفاوتت وخامة األوبئة الوطنية تفاوتاً ٢٠١٧نســ

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 ٠٠٠دة لكل حالة جدي 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 ٢٠١٧عام  ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ٪ منهم في البلدان الثالثين ذات العبء ٨٧ماليين شخص بالسل، يعيش  ١٠، أصيب عدد ُيقدر ب

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

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

 ماليين حالة وفاة بين األشـــخاص الحاملين للفيروس. ويشـــكل الســـل المقاوم لألدوية تهديداً  ٩القهقرية، جرى تفادي 
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ــتمراً  ــ ـــ ــين (وهو أكثر أدوية  ٥٦٠ ٠٠٠، كانت هناك ٢٠١٧. ففي عام مسـ ــ ــابة بمقاومة للريفامبيســــ ــ ــ حالة جديدة مصــ
  حالة مصابة بالسل المقاوم لألدوية المتعددة. ٤٦٠ ٠٠٠الخط األول فعاليًة)، منها 

 
ـــين  ٣٢٥، كان هناك ما يقدر بنحو ٢٠١٥وفي عام   -١٥ ـــ 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 
ـــار إعطاء الرضـــــع لقاح التهاب الكبد  Bالكبد  ــة. وقد قلل انتشــ ـــن الخامســـ ـــبة قبل ســ من  كثيراً  Bعن العدوى المكتســ

ــار المزمنة الجديدة، كما يتضـــح من االنخفاض الذي  Bاإلصـــابة بعدوى فيروس التهاب الكبد  حدث في معدل انتشـ
ــبح ٤,٧ســــنوات، حيث كان  ٥بين األطفال دون ســــن  Bالتهاب الكبد  ــر ما قبل اللقاح، فأصــ ٪ في ٠,٨٪ في عصــ

ــيان النتقال ٢٠١٧عام  ــ ــحية غير المأمونة وتعاطي المخدرات بالحقن هما الطريقان الرئيســ ــ . وٕاجراءات الرعاية الصــ
ـــتلزم الحد من هذا الCفيروس التهاب الكبد  ــ ـــيع نطاق التدخالت ذات األهداف الجيدة التحديد من . ويســـ ــ خطر توســـ

أجل الوقاية من العدوى. ويلزم كذلك توسيع نطاق الفحص والتشخيص والعالج لتمكين األشخاص الحاملين للعدوى 
ــفاء.  ـــ ــ ــ ــمن من الشـ ـــ ــ ــادر عن المنظمة ٢٠١٧التقرير العالمي اللتهاب الكبد لعام ويتضـــ ــــ ــ ــــية  الصــ ــ ــ ــــاســ ــ ــ البيانات األســ

  ضي نحو القضاء عليه.ت الالزمة للمُ والتحليال
 

وأمراض المناطق المدارية المهملة هي مجموعة من األمراض التي تتســم باالنتشــار في البيئات االســتوائية   -١٦
ـــكال متعددة من العدوى في فرد واحد وبارتباطها بالفقر. وقد أفادت التقارير أن  ــ ـــائع اجتماع أشــ ـــ حيث يكون من الشـ

 أو فردياً  احتاجوا إلى العالج من أمراض المناطق المدارية المهملة والرعاية المتعلقة بها جماعياً مليار شخص  ١,٦
ـــاً ٢٠١٧في عام  ــكل انخفاضــ ــخص في عام  ، وهو ما يشـــ ــ  نجم. وأحرز تقدم ٢٠١٠في عددهم الذي بلغ ملياري شـ

ــاســــًا عن  ــاء على مرض أســ وفقًا إلشــــهاد ، بلداً  ٣٤في ة أمراض المناطق المدارية المهملواحد على األقل من القضــ
، عولج أكثر من مليار شــخص خالل الحمالت الجماعية إلعطاء األدوية لما ٢٠١٧. وفي عام المنظمة على ذلك

من األمراض المدارية المهملة القابلة للمعالجة الكيميائية الوقائية (داء الفيالريات اللمفي وداء  ٥من  ١يقل عن  ال
 لمنقولة بالتربة والتراخوما والبلهارسية).كالبية الذنب والديدان ا

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

 
ـــحة النفســـــية   -١٧ 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  -١٨ 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:  ــارية الرئيســــ ٪ ٤٤مليون حالة وفاة أو  ١٧,٩( أمراض القلب واألوعية الدمويةاألمراض غير الســــ
ــرطان ( ـــ ــ ــ ــارية)؛ السـ ــ ـــ ــ ٪)؛ أمراض ٢٢  ماليين حالة وفاة أو ٩,٠من مجموع الوفيات الناجمة عن األمراض غير السـ

٪). وعلى الصــــعيد ٤  مليون حالة وفاة أو ١,٦٪)؛ الســــكري (٩حالة وفاة أو  مليون ٣,٨الجهاز التنفســــي المزمنة (
ـــن الع ـــ ــ ـــ ــية األربعة بين ســـ ـــ ــ ـــ ــ ـــارية الرئيســ ـــ ــ ــ عامًا  ٧٠و ٣٠المي، انخفض خطر الوفاة من أي من األمراض غير الســــ
  . ٢٠١٦٪ في عام ١٨إلى  ٢٠٠٠٪ في عام ٢٢  من
 

ـــتوى بلغ ٢٠١٦ عام وفي  -١٩ 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 ٣٠نحو ب
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العالم. وتشــير البيانات المتاحة إلى أن التغطية العالجية الضــطرابات تعاطي الكحول والمخدرات غير كافية، على 
  الرغم من الحاجة إلى مزيد من العمل لتحسين قياس هذه التغطية.

 
ـــابة و   -٢٠ ـــ ــ ـــ ــ ـــية لخطر اإلصـ ـــ ــ ــ ـــ ، واألمراض بأمراض القلب واألوعية الدمويةُيعد تعاطي التبغ أحد العوامل الرئيسـ

، كان أكثر ٢٠١٦السرطانية واألمراض التنفسية المزمنة، وله عواقب اجتماعية وبيئية واقتصادية سلبية. وفي عام 
٪ من مجموع الذكور ٣٤أو أكثر يدخنون التبغ ( عاماً  ١٥مليار شـخص على مسـتوى العالم ممن يبلغون  ١,١من 

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 وهوالصــحة العالمية اإلطارية بشــأن مكافحة التبغ، 

ــتمرا ـــ ـــن باســ ــ ، فإن التقدم نحو تنفيذ مختلف المواد اليزال غير ٢٠٠٥ر منذ دخول االتفاقية حيز النفاذ في عام تحســ
بموجب االتفاقية،  ٪. ويســـتمر بلوغ تنفيذ التدابير المحددة زمنياً ٨٨٪ و١٣منتظم، حيث تتراوح معدالت التنفيذ بين 

ـــيم منتجات التبغ) (تغليف وتو  ١١و ،(الحماية من التعرض لدخان التبغ) ٨مثل المادة  ـــ ــ ــ ـــتوى له. عند سـ 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 ـــاملة من األدوات الالزمة ٢٠١٨سـ ــ ــ ـــ ـــ ــ ، مجموعة شـ
لتعزيز التعاون الدولي، لمكافحة االتجار غير المشـــروع، مثل إنشـــاء نظام اقتفاء األثر وتحديد المنشـــأ واتخاذ تدابير 

   .لقانونابما في ذلك الجزاءات وٕانفاذ 
 

ـــر   -٢١ ــ ــية، على  ٢-٤-٣ويركز المؤشــ ــ ــحة النفســـ ــ ــتدامة، الذي يتعلق بالصـــ ــ ــــرات أهداف التنمية المســـ من مؤشـــ
ــــبب االنتحار في عام  ٨٠٠ ٠٠٠وقد وقعت حوالي معدالت الوفيات الناجمة عن االنتحار.  . ٢٠١٦حالة وفاة بســـ

ــبة والرجال أك ــبب االنتحار بنســ ــة للوفاة بســ ـــاء. وتقع الوفيات الناجمة عن االنتحار بين ٧٥ثر عرضــ ٪ مقارنًة بالنسـ
المراهقين والبالغين من جميع األعمار. وشــهدت معدالت الوفيات الناجمة عن االنتحار أعلى مســتوياتها في اإلقليم 

 نسمة).  ١٠٠ ٠٠٠لكل  ٣,٩وسط (نسمة)، وأدناها في إقليم شرق المت ١٠٠ ٠٠٠ لكل ١٥,٤(  األوروبي
  

  اإلصابات والعنف 
 

ــتدامة هي الغايات   -٢٢ 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   -٢٣ ــ ــ ـــفرت تصــ ــ ـــخص في جميع أنحاء العالم في  ١,٣٥أســـ ـــ مليون شــ
ــل إلى  ٢٠١٦  عام ـــابة ما يصـــ ــخص آخرين.  ٥٠وٕاصــ ــابات حوادث و مليون شـــ بلغ معدل الوفيات الناجمة عن إصـــ

ــعأ ٣,٣المرور  ــ ــ ـــ ــــة الدخل (اضـ ــ ـــ ــمة) مقارنًة بالبلدان  ١٠٠ ٠٠٠حالة وفاة لكل  ٢٧,٥ف في البلدان المنخفضـ ـــ ــ نســـ
ــمة)، على الرغم من انخفاض معدالت ملكي ١٠٠ ٠٠٠حاالت وفاة لكل  ٨,٣المرتفعة الدخل ( ــ ــ ة المركبات في نســ

  البلدان المنخفضة الدخل.
 

ــاء إما للعنف الجســــدي و/من ٪٣٥لث (حوالي ثُ  ضتعرّ و   -٢٤ ــير أو  ) النســ ــي من العنف الأو عنف العشــ جنســ
  غير العشير في مرحلة ما من حياتهن. 

 
ــطه  ٢٠١٦-٢٠١٢ويقدر أن الفترة   -٢٥ 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
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نيا من الدخل المتوسـط معدالت وفيات أعلى وتكافح لتلبية االحتياجات المالية المنخفضـة الدخل وبلدن الشـريحة الدُ 
  جل التعافي من الكوارث.ستية واإلنسانية من أيواللوج

 
ـــت حوالي و   -٢٦ ـــام  ٤٧٧ ٠٠٠وقعـ ــالم في عـ ــتوى العــ ــ ــ ــ ـــ ــ ـــد على مســ ـــل عمـ ــة قتـ ــة ٢٠١٦جريمــ ـــان أربعــ ، وكـ

ـــحايا القتل جميعاً   أخماس ــ ـــ ــ ـــ ــهد إقليم األمريكتين أعلى معدالت القتل، حيث بلغت  ضـ ـــ ــ ـــ ــ لكل  ٣١,٨من الذكور. وشــ
  .٢٠٠٠نسمة في عام  ١٠٠ ٠٠٠لكل  ٣٣,٥في المعدل الذي كان  ل انخفاضاً نسمة، وهو ما يشكّ   ١٠٠ ٠٠٠

  
شخص في الحروب والنزاعات، دون أن يشمل ذلك  ١٨٠ ٠٠٠شهد قتل  ٢٠١٦وتفيد التقديرات أن عام   -٢٧

العدد الوفيات الناجمة عن اآلثار غير المباشرة للحرب والنزاع مثل انتشار األمراض وسوء التغذية وانهيار الخدمات 
)، ٢٠١٦-٢٠١٢الســنوات الخمس الماضــية (خالل متوســط معدل الوفيات الناجمة عن النزاعات  وارتفعالصــحية. 

ــمة،  ١٠٠ ٠٠٠حالة وفاة لكل  ٢,٥وهو  ــ ـــ ـــط المعدل ليبلغ نســ ــ ـــ ــعف متوسـ ــ ـــ ـــه أكثر من ضــ ــ ـــ ــنوات نفسـ ـــ ــ في فترة الســ
ـــابقة (  الخمس ـــ ــ ــ ــبب النزاعات في ٢٠١١-٢٠٠٧الســـ ــ ــ ـــ ـــ ــط أعلى معدل وفيات بسـ ـــ ــ ــ ــ ــرق المتوســ ـــ ــ ــ ـــ ــهد إقليم شـ ـــ ــ ـــ ــ ). وشـ

  نسمة. ١٠٠ ٠٠٠حالة وفاة لكل  ٢٤,١، بمعدل ٢٠١٦-٢٠١٢  ةالفتر 
  

  والتخدير واألساسية الطارئة الجراحية الرعاية
  

ــتدامة والمتعلقة بالرعاية   -٢٨ ــ ــية المدرجة في أهداف التنمية المســ ـــ ـــية الغايات الرئيسـ ـــاســـ ــ الجراحية الطارئة واألسـ
  ج.-٣ب و-٣و ٧-٣و ٦-٣و ٤-٣و ٣-٣و ٢-٣و ١-٣و ٨-٣هي الغايات  والتخدير

  
ــبة التوقيتوتعتبر إتاحة خدمات مأمونة   -٢٩ ــــ ــ ــورة التكلفة  ومناسـ ــ ــ ـــية لوميســـ ــ ـــ ــاسـ ــ ـــ لرعاية الجراحية الطارئة واألســ

مليارات شخص على  ٥عنصرًا حاسمًا من التغطية الصحية الشاملة. وعلى الصعيد العالمي، ال يحصل  والتخدير
  عامًا. ١٥مليار طفل دون سن  ١,٧هذه الخدمات بمن فيهم 

  
ــــاعفات الوالدة.  ٨٣٠قى وتل  -٣٠ ــ ــ ـــ ـــبب مضـ ــ ـــ ــ التي غالبًا الوفيات ويمكن تالفي أغلبية هذه امرأة حتفها يوميًا بســ
  الوالدات المتعسرة والنزف بعد الوالدة. والرعاية الجراحية هي العالج األولي لهذه المضاعفات.تنجم عن   ما
  

ـــن  مليون ٦,٣وتوفى ما مجموعه   -٣١ ــ ــ طفل  مليون ٥,٤وكان حوالي . ٢٠١٧عامًا في عام  ١٥طفل دون ســـ
يتجسد مما  ،مليون طفل من أولئك األطفال حتفه خالل الشهر األول من العمر ٢,٥منهم دون سن الخامسة ولقي 

طفل دون سن الخامسة في اليوم. وينجم العديد من هذه الوفيات في صفوف األطفال دون سن  ١٥ ٠٠٠في وفاة 
ــوهات الخلقية والعنف وا ١٥ ــ ـــ ـــ ــيب األطفال وهي حاالت يمكن عامًا عن التشــ ـــ ــ ـــ ـــابات واألورام التي تصــ ـــ ــ ــ  عالجإلصــ
  تها على أنسب وجه عن طريق الرعاية الجراحية.يأغلب

  
شخاص مليون شخص مصرعه سنويًا بسبب مرض من األمراض غير السارية في صفوف األ ١٥ ىويلق  -٣٢

ــنــة  ٦٩و ٣٠المتراوحــة أعمــارهم بين  ــ ـــ ــ ــ ـــ لــدان ذات الــدخــل المنخفض من هــذه الوفيــات في الب ٪٨٥ويحــدث نحو سـ
تعد والســـكتة الدماغية) والســـرطان والســـكري. و والمتوســـط وينجم عن أمراض القلب واألوعية الدموية (أمراض القلب 

في التصـــدي لكل مرض من هذه األمراض وتكتســـي أهمية أســـاســـية للحد من هذه  اً رئيســـي اً الرعاية الجراحية عنصـــر 
  الوفيات المبكرة.

  
 هامن ٪٩٣حدث التي ي تصـــادمات المرور على الطرقلمليون شـــخص ســـنويًا نتيجة  ١,٣٥ويتوفى حوالي   -٣٣

ـــط  ـــ ـــي لوفاة األطفال و في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوســ ــ ــــبب الرئيســـ ــ ــباب المتراوحة وتعتبر الســ ـــ البالغين الشـــ
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الحياة  جزء ال يتجزأ من تدخالت اإلنعاش الطارئ وٕانقاذســـنة. والرعاية الجراحية هي  ٢٩ســـنوات و ٥أعمارهم بين 
  .تصادمات المرور على الطرقبد منها لتخفيف العبء الهائل الناجم عن ورعاية المتابعة التي ال

  
  التغطية الصحية الشاملة والنظم الصحية 

 
هي ف التنمية المســتدامة ضــمن أهداالغايات الرئيســية المتعلقة بالتغطية الصــحية الشــاملة والنظم الصــحية   -٣٤

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

ــــص   -٣٥ ــ ــ ــبة المئوية الوطنية إلجمالي اإلنفاق الحكومي المخصـــ ـــ ــ ــط النســــ ـــ ــ ــ ــعيد العالمي، بلغ متوســ ــ ـــ ــ وعلى الصــ
أكثر و  وٕاقليم جنوب شرق آسيا ٪ في اإلقليم األفريقي٧ بين، حيث تراوحت النسبة ٢٠١٦٪ في عام ١٠,٦  للصحة

ــادر و . مريكتيناأل٪ في إقليم ١٥من  ــ ــحة من المصــــ ـــ ـــتوى اإلنفاق الحكومي على الصـــ ـــ ــير هذا المقياس إلى مســ ـــ يشـــ
ـــكل جزءاً  ــمن إجمالي اإلنفاق على عمليات القطاع العام في بلد ما ويمكن أن يشــ ـــر  المحلية ضـــ  ٢-أ-١من المؤشــ

  من مؤشرات أهداف التنمية المستدامة.
 

ب من مؤشـــرات التتبع حسَـــ غطية الصـــحية الشـــاملة هو مؤشـــر واحد يُ لتفي إطار اومؤشـــر تغطية الخدمات   -٣٦
لتغطية الخدمات األسـاسـية في مجاالت الصـحة اإلنجابية وصـحة األم والوليد والطفل، ومكافحة األمراض المعدية، 

ــارية، والقدرات المتوافرة في مجال الخدمات وٕاتاحتها. ووفقاً  ـــ ــ ــتو  واألمراض غير الســ ــ ـــ ــر، تفاوتت مســ ــ ـــ يات لهذا المؤشــ
(من أقصى درجات  ٨٦و ٢٢، حيث تراوحت بين ٢٠١٥التغطية بالخدمات على نطاق واسع بين البلدان في عام 

ـــر البالغة  ـــية  ١٠٠المؤشـ ــاســ ـــحية األســ ــكان العالم بتغطية الخدمات الصـ ــف ســ درجة). وال يتمتع ما ال يقل عن نصــ
ــول على الخدمات المطل ــائقة مالية بالكامل. ومن بين أولئك الذين تمكنوا من الحصـــ وبة، عانى الكثير منهم من ضـــ

ـــخص أو  ٨٠٨، أنفق ما يقدر بنحو ٢٠١٠ال مبرر لها. وفي عام  ــ ــــكان العالم ما ال يقل ١١,٧ماليين شــ ٪ من ســـ
٪ 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  يونمل ١٧٩لدى المبالغ تجاوزت، 
ــــة في عام  ــ ــــحية من أموالهم الخاصــ ــ ـــبب اإلنفاق على الرعاية الصــ ـــ ـــكان العالم ممن يعانون من الفقر بســ ـــ  ٢٠١٠ســ

  رائية).دوالر أمريكي في اليوم (َتعاُدل القوة الش ١,٩٠الذي يبلغ  ٢٠١١(حيث كانوا عند خط الفقر في عام 
 

   لكـــل أطبـــاء ١٠عن وجود أقـــل من  بلـــداً  ٧١، أبلغ ٢٠١٨–٢٠١٣آلخر البيـــانـــات المتوفرة للفترة  اً ووفقـــ  -٣٧
ــمة، بينما أبلغ ١٠ ٠٠٠ ــــ ــ ـــ  ١٠ ٠٠٠من أفراد التمريض والقبالة لكل  فرداً  ٤٠عن وجود أقل من  انبلد ١٠٥ تنســ

أكثر من نصــف القوى العاملة الصــحية على الصــعيد  نســمة. وفي العديد من البلدان، يشــكل أفراد التمريض والقبالة
شـــهد إقليم وتعّد ســـالمة وأمن العاملين الصـــحيين مثارًا للقلق البالغ في األزمات الممتّدة والطوارئ الحادة. و  الوطني.

ــرق المتوســــط  ــتة وثمانينشــ ــحيون والمبلغ  ســ في المائة من حاالت القتل واإلصــــابات التي تعّرض لها العاملون الصــ
 .٢٠١٥ها عالميًا في عام عن
 

ــعة من األمراض والحاالت، بما في ذلك تدبير األلم عالجياً   -٣٨ ــ ـــ ــ ــ ــية مجموعة واسـ ــ ــ ـــ ــ ــاسـ ــ ــ ـــ ــ  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 من مرافق القطاع العام التي شملتها المسوح في بلدان الشريحة الدُ  ٪٥٨المنخفضة الدخل و

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

  وهي أدوية أساسية لعالج األلم المرتبط بالعديد من الحاالت المتقدمة اآلخذة في التدهور. –والميثادون والترامادول 
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ــع في جميع أنحاء العالم (٪ من ٨٥، تلقى حوالي ٢٠١٧وخالل عام   -٣٩ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــيع)  ١١٦,٢الرضـ ـــ ــ ـــ ــ ــ مليون رضـ
جرعات من لقاح الدفتيريا والتيتانوس والســعال الديكي، حيث أدت إلى حمايتهم من األمراض المعدية التي يمكن  ٣

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

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

ـــتويات التغطية ٦٧حيث تلقى  ــ ـــبة وفقًا لجداول التمنيع الوطنية. وكانت مســ ـــ ٪ من األطفال جرعتين من لقاح الحصـ
ــى بهـــا في آخر اآلونـــة مثـــل لقـــاح الفيروس العجلي ولقـــاح المكورات الرئويـــة التزال  ـــ ـــ ــ ـــ العـــالميـــة للقـــاحـــات الموصــ

ــري في بــدأ إعطــ  ٪. وقــد٥٠  دون ــ ـــ ــ ــ ـــ ، دون ٢٠١٧  بحلول نهــايــة عــام بلــداً  ٨٠اء لقــاح فيروس الورم الحليمي البشـ
  .جزئياً إال بدأ استخدامه فيها تلم بلدان  أربعةاحتساب 

 
ـــحيـة جـديـدة أو   -٤٠ ــ ــ ـــ ــ وكـل عـام، تنفق مليـارات من الـدوالرات على البحـث والتطوير في منتجـات وعمليـات صـــ

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

ــمية للب ـــ ــاعدة اإلنمائية الرســ ـــ ــتويات مختلفة من المســ ــ ــحية مســـ ــ ـــتويات متقاربة من الدخل واالحتياجات الصـــ حوث مســــ
ــية. وفي عام  ــاسـ ٪ من المنح ٠,٣، لم تتلق البلدان المنخفضـــة الدخل ســـوى ٢٠١٥الطبية ولقطاعات الصـــحة األسـ

  المباشرة المخصصة للبحوث الصحية. 
 

ــاء البالغ عددها   -٤١  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 

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

  
  المخاطر البيئية

 
ة غايات عديدة تتعلق باالســتدامة البيئية وصــحة اإلنســان، ومنها الغايات تتضــمن أهداف التنمية المســتدام  -٤٢

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

ـــتخدمة في الطهي، حيث بلغ في   -٤٣ ــ ـــ ــ ــ ــي في إتاحة الوقود والتقنيات النظيفة المسـ ــ ـــ ــ ـــ ــــن هامشـ ــ ــ ـــ وقد تحقق تحســ
ــبته  ٢٠١٧  عام ـــ ــ ــتوى العالم ٦١ما نســــ ـــ ــ ــ . ٢٠٠٠مئوية منذ عام  ةنقط ١١يادة قدرها وبذلك تحققت ز  -٪ على مســ

ــتويات التغطية اختالفاً  ـــ ــ ــ ـــ ـــكاني يتفوق على االنتقال إلى  كبيراً  ومع ذلك، تختلف مســ ــ ــ ــ ـــ بين البلدان، واليزال النمو الســ
مليارات شــخص مازالوا يطهون بالملِوث من الوقود  ٣اســتخدام الوقود والتقنيات النظيفة، وهو ما يعني أن أكثر من 

ــكان في إقليم األمريكيتين (٩٠المواقد. ولئن كان أكثر من  وتركيبات ــ ــ ـــ ــ ـــ ٪) ٩٧٪) واإلقليم األوروبي (٩٢٪ من السـ
ــتخدمون النظيف من الوقود وتقنيات الطهي، فإن أقل من الخمس ( ـــ ــ ــ ــ ـــ ــكان في اإلقليم األفريقي ١٧يسـ ــ ــ ــ ـــ ــ ٪) من الســ

شــخص من  مليون ٣,٨ســبب في وفاة يفعلون ذلك. وتشــير التقديرات إلى أن تلوث الهواء المنزلي الناتج عن ذلك ت
ــي  ــكتة الدماغية والســــرطان) والتهابات الجهاز التنفســ ـــارية (بما في ذلك أمراض القلب والســ جراء األمراض غير السـ

  . ٢٠١٦السفلي الحادة في عام 
 

ــكان العالم هواءً ٩١، لم يتنفَّس ٢٠١٦وفي عام   -٤٤ 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 المناطق  ــ ــعيد العالمي إلى مســ ــ ـــرية على الصــ الحضـــ

ـــحة العالمية بما ال يقل عن  ــ ـــعتها منظمة الصــ ــ ــط مرة.  ٢,٥وضــ ــ ـــرق المتوســـ ــ وفي بعض البلدان الواقعة في إقليم شــ
ــــافية لتلوث الهواء مثل ــ ــ ـــ ــ ــادر طبيعية إضــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ثات  واإلقليم األفريقي، ونتيجًة لوجود مصـ الغبار الطبيعي، قد ترتفع ملوِّ
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ــعتها المنظمة بثماني مرات.  ــ ويقدر أن تلوث الهواء الخارجي الهواء المحيط بما يتجاوز معايير المأمونية التي وضــــ
، حالة وفاة في جميع أنحاء العالم مليون ٤,٢، في ٢٠١٦الريفية على السواء تسبب، في عام   في المدن والمناطق

ــبَّب تلوث الهواء الداخلي في  ــ ماليين حالة وفاة عالميًا،  ٧بما مجموعه  –مليون حالة وفاة أخرى  ٢,٨في حين تســـ
. وتتســم أوضــاع اإلســكان، إضــافًة إلى الوقود المســتخدم للتدفئة والطهي، بأهمية بالغة للصــحة ٨إلى  ١أي بمعدل 

 أن "تحسين أوضاع السكن عالمية بشأن اإلسكان والصحةالمبادئ التوجيهية لمنظمة الصحة الالعمومية. وتوّضح 
، ويحسِّن جودة الحياة، ويقّلل الفقر، ويساعد على تخفيف آثار مراضيمكن أن ينقذ األرواح، ويحّد من اإلصابة باأل

ـــحة (الهدف  ــ ــتدامة، بما فيها تلك المتعلقة بالصــــ ــ ـــ ــهم في تحقيق عدد من أهداف التنمية المســ ــ ـــ ) ٣تغّير المناخ، ويســ
ـــتدامة (الهدف و  ــحة العمومية ١١بالمدن المســ ــية لبرامج الصـــ ــكان بالتالي نقطة انطالق رئيســـ والوقاية ). ويمثل اإلســـ

  ١."المشتركة بين القطاعاتاألولية 
 

ــباب   -٤٥ وتظل مياه الشـــرب غير المأمونة، واإلصـــحاح غير المأمون، وقلة النظافة الشـــخصـــية كذلك من األسـ
ـــير التق ـــ ــ ــ ـــ . وقد تحمـل ٢٠١٦حالة وفاة مرتبطة بها في عام  ٨٧٠ ٠٠٠ديرات إلى وقوع المهمة للوفاة، حيث تشــ

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

ـــوى  - الموجودة في المباني، والمتاحة عند الحاجة والخالية من التلوث  أي ــ ــكان العالم ٧١لم يتمتع بها ســـ ــ ٪ من ســــ
ــــخص) في عام  مليار ٥,٢( ــ ــحاح التي تدار إدارة مأمونة ٢٠١٥شـــ ــ ــ مع التخلص من  -، في حين أن مرافق اإلصـــ

ـــ متاحكانت  - الفضالت بطريقة مأمونة في الموقع أو معالجتها خارجه مليار   ٢,٩٪ فقط من سكان العالم (٣٩ة لـ
ــمة). وتُ  ــحة نســـ ــكل مخاطر على الصـــ ـــرب، مما يشـــ ــادَر مياه الشــ ـــتعملة غير المعالجة مصـــ ث المياه المنزلية المســ لوِّ

ـــيا) أن أقل  بلداً  ٧٩العمومية والبيئة. وتبين التقديرات األولية الواردة من  ـــتثناء كثير من البلدان في أفريقيا وآســ (باســ
ــتعملة، في ٥٠ن م ــ ـــ ـــمان توافر المياه بلداً  ٢٢٪ من جميع تدفقات المياه المنزلية المسـ ــ ــ ، ُتعالج معالجة مأمونة. وضـ

واإلصـــحاح للجميع يتطلب موارد مالية وقدرات تقنية لدعم االســـتثمارات في البنية التحتية وضـــمان اســـتمرارها. ولئن 
ـــمية التي قطعت ال ــ ـــ ــاعدة اإلنمائية الرســ ـــ ــ تزامات بها ودفعت في جميع القطاعات قد ازدادت زيادة كان إجمالي المســـ

، 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 

  لوطنية في مجال المياه واإلصحاح والتصحح.الغايات ا
  

ــؤولة عن أكثر من   -٤٦ 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

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

 كيميائية أثناء العمل. البيئي أو التعرض لمواد
  

  المخاطر الصحية وفاشيات األمراض 
 

ــتدامة هي   -٤٧ ــ ــ ـــ ــ ـــيات األمراض في أهداف التنمية المسـ ــ ـــ ـــ ـــحية وفاشـ ــ ــ ـــ ــية المتعلقة بالمخاطر الصــ ـــ ــ ــ الغاية الرئيســـ
)، تلتزم جميع الدول األطراف بتوفير الحد األدنى من قدرات ٢٠٠٥د. وبموجب اللوائح الصحية الدولية (-٣  الغاية

ـــحة ــ ـــ ــ ــ ـــية الالزمة لتنفيذ اللوائح بفعالية أو تطور ما لديها منها. وفي عام  الصـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــاسـ ـــ ــ ـــ ــ ــ ، ردت ٢٠١٧العمومية األسـ
ـــد، وهو ما يعني ارتفاع عددها الذي كان ٨٥دولة من الدول األطراف ( ١٦٧ ـــ ــتبيان الرصــــ ــ ــ دولة  ١٢٩٪) على اســــ
ـــد مرة دو  ١٩٦. وقد ردت جميع الدول األطراف البالغ عددها ٢٠١٦٪) في عام ٦٦( طرفاً  ـــتبيان الرصـــ لة على اســـ

                                                           
١                 WHO Housing and health guidelines. Geneva: World Health Organization; 2018, p. vii. 
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ــية لدى جميع البلدان المبلّ ٢٠١٠واحدة على األقل منذ عام  ـــ ــ ـــاســـ ــ ـــ ــط درجة القدرات األســ ــ ــ ــ ٪ في ٧١غة . وبلغ متوســ
 .٢٠١٧  عام
  

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

  ٢٠٣٠خطة عام  ومنسق في تنفيذتعزيز نهج متعدد القطاعات 
 

ـــر للمنظمةيقر برنامج   -٤٨ ــ ــ ــ ـــرورة اتباع نهوج متعددة القطاعات  ٢٠٢٣-٢٠١٩ ،العمل العام الثالث عشـ ــ ــ بضـــ
ــرك الحكومة ككل"  ــادية للصـــــحة. وتدعم المنظمة النهوج التي "ُتشـــ ـــدي للمحدِّدات االجتماعية والبيئية واالقتصـــ للتصــ

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

ــارك في العديد من المبادرات المتعددة القطاعات من أجل تحقيق الهدف   -٤٩ ــ ـــ ــ ــ ـــ من  ٣وما فتئت المنظمة تشــ
ـــحة المرأة والطفل والمراهق ( ــــأن صـــ ـــتراتيجية العالمية بشــ ــتدامة. وتغطي االســـ ) ٢٠٣٠-٢٠١٦أهداف التنمية المســــ

، والغايات المندرجة تحت ٣  بما فيها جميع الغايات المندرجة تحت الهدف ،هدفًا من أهداف التنمية المســـتدامة ١١
ـــلط ١٧و ١٦و ١٠و ٩و ٧-١أهداف أخرى ( ١٠ ــ ـــ ــ ــ ــمنة األطفال). ويســ ــ ــ ـــ ــ ــاء على ســـ ــ ـــ ــ ــ  تقرير اللجنة المعنية بالقضـــ
ــريعية الواجب اتخاذها. و  ٢٠١٧١  لعام ــــ ـــوء على اإلجراءات المالية والتشــ ـــ ـــئة من يحدد الضــ ـــ إطار عمل رعاية التنشــ
ـــحة األم والوليد والطفل الذي ُأعد  ٢،تنمية الطفولة المبكرة أجل ـــراكة صـــ ـــيف والبنك الدولي وشـــ بالتعاون مع اليونيســـ

ــتراتيجية  ــ ــبكة العمل من أجل تنمية الطفولة المبكرة، توجهات اســ ــ ـــتلهام روحوشــ العمل في قطاعات متعددة تبدأ  الســـ
الذي عقد في عالمي الثالث المعني بالمناخ والصـــحة بالحمل وتنتهي ببلوغ ســـن ثالث ســـنوات. وقد شـــهد المؤتمر ال

ـــمي لمبادرة  ٢٠١٨  عام ــغيرة المنظمة اإلطالق الرســ ــحة في الدول الجزرية الصـــ ـــأن تغير المناخ والصـــ ــة بشــ الخاصـــ
النامية، التي أعدت بالتعاون مع أمانة اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشــأن تغير المناخ وحكومة فيجي في اجتماع 

ـــياً األطراف في االتفاقية.  لمؤتمر ــ ــ ـــ ــ ــ عبر  اً عالمي ، أطلقت المنظمة نداءً )٢٠١٧( ١٥-٧٠ع  ص  جمع القرار  وتمشـ
من الدول  ٥٢من  نترنت للحصـــول على بينات بشـــأن ممارســـات التعامل مع الهجرة والصـــحة، حيث تلقت ردوداً إلا

ــــركاء الدوليين. وفي إعالن ــ ــاء والشـــ ــ ـــ ــي األعضــ ــ ـــ ــياســ ـــ ــ ـــدرته الجمعية العام ســ ــ ــ ة لألمم المتحدة تحت عنوان بارز أصــ
ــدٍّ  ــل: تصـــ ـــاء على داء الســـ ـــبتمبر  أيلول/ ٢٦في ُأِقرَّ عالمي عاجل لوباء عالمي"،  "متحدون للقضــ ، تعهد ٢٠١٨ســ

مليار دوالر أمريكي لعالج جميع األشخاص البالغ  ١٣رؤساء الدول بإبداء روح القيادة وزيادة التمويل السنوي ليبلغ 
ــاً  ٤٠عددهم  ــ ـــ ـــــخصــ ـــ . وفي اجتماع األمم المتحدة الثالث الرفيع ٢٠٢٢  المحتاجين إلى الرعاية بحلول عام مليون شـ

 أيلول/ ٢٧الذي عقدته الجمعية العامة لألمم المتحدة، في  )غير السـارية( غير المعدية المسـتوى المعني باألمراض
ــاء الدول التزاماً ٢٠١٨ســـبتمبر  النواحي المالية واإلعالمية أوصـــت به منظمة الصـــحة العالمية من   بما ، قطع رؤسـ

ـــويقها، وحظر التدخين،  ــ ــ ـــيم األغذية وتســـ ــ ــ ــريعية، ومنها تقييد اإلعالن عن الكحول، وتوســـ ــ ــ ـــ ومن ناحية التدابير التشـ
ــكرية، والتثقيف العام، والتطعيمات، وعالج االرتفاع المفرط في ضـــغط الدم  وفرض الضـــرائب على المشـــروبات السـ

ــة ال ـــ ــجيع على ممارسـ ــ ــكري، والتشــ ـــ ــية والسـ ــ ـــحة النفســ ــين الصـــ ــ ــاط البدني بانتظام، والحد من تلوث الهواء، وتحســ ــ نشــ
  والرفاهية. 

 
لدعم البلدان في اتخاذ إجراءات متعددة القطاعات.  وقد وضــعت المكاتب اإلقليمية التابعة للمنظمة خططاً   -٥٠

ــبيل المثال، في اإلقليم األوروبي،  ــ ــ ـــ ــتدامة لعام تم اعتماد خارطة الطريق لتنفيذ خطة التنميفعلى سـ ـــ ــ ــ ، ٢٠٣٠ة المسـ
                                                           

 .WHO/NMH/PND/ECHO/17.1 الوثيقة   ١

٢    WHO, UNICEF, World Bank Group. Nurturing care for early childhood development: a framework 
for helping children survive and thrive to transform health and human potential. Geneva: World Health 
Organization; 2018. 
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حيث تســلط  ١، وهي إطار الســياســات األوروبية للصــحة والرفاهية،٢٠٢٠بناًء على الخطة الخاصــة بالصــحة لعام 
الضوء على خمس أولويات استراتيجية (الحوكمة، ومحدِّدات الصحة، واألماكن الصحية، وعدم ترك أي أحد خلف 

ـــاملة) وأربعة ت ـــ ــ ــ ــحية الشــ ــ ـــ ــ ــتخدام خارطة الطريق، تم دعم الركب، والرعاية الصـــ ـــ ـــ ــ من الدول  ٢٠دابير تمكينية. وباســ
التعاون بين شـــركاء متمثًال في  . ومن خالل أحد التدابير التمكينية،٢٠٣٠األعضـــاء األوروبية في تنفيذ خطة عام 

ـــحــة والرفــاهيــة ــ ــ ـــ ــ ا في إطــار هــذ متعــددين، يــدعو المكتــب اإلقليمي ألوروبــا التــابع للمنظمــة التحــالف المعني بــالصـــ
ــحاب الموضــــوع ــراكة بين وكاالت متعددة تابعة لألمم المتحدة وغيرها من المنظمات الحكومية الدولية وأصــ ، وهو شــ

ل أحد  جِّ ــُ ـــ ــترك. وسـ ـــ ــحة على نحو مشـ ـــ ــلحة، بقيادة المكتب اإلقليمي ألوروبا، إلى تنفيذ الغايات المتعلقة بالصـ ـــ المصـ
ـــافرت  ــ ـــ ــ ــ ــاء على العدوى بفيروس نقص  وكالة إقليمية تابعة ١٤اإلنجازات األولى عندما تضـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ لألمم المتحدة للقضـ

ـــقة. وفي عام  ــي من خالل ُنُهج منســ ـــل والتهاب الكبد الفيروســـ ــرية والســ قّررت اللجنة اإلقليمية ، ٢٠١٨المناعة البشـــ
ألوروبا اعتماد مجموعة من المؤشرات الخاصة بإطار الرصد المشترك ألهداف التنمية المستدامة والخطة الخاصة 

ــحة لع ــ ـــ ــ ــ ـــ ــارية ومكافحتها  ٢٠٢٠ام بالصـ ــ ــ ـــ ــ ــ  ٢٠٢٠.٢-٢٠١٣وخطة العمل العالمية للوقاية من األمراض غير الســ
شبكة المنظمة للمدن الصحية األوروبية ميثاق بلفاست للمدن الصحية، الذي يحدد  أعضاء اعتمدنفس العام،   وفي
ــاء المدن والحكومات المحلية.  أدواراً  ـــ ــ ــ ــــحية جريئة جديدة لرؤســ ــ ــ ــرق ، قام ٢٠١٢وفي عام صـــ ــ ـــ ــ المكتب اإلقليمي لشــ

ــ  ـــ من الدول  ١٤مدينة صحية تنتمي إلى  ٦٧المتوسط بإنشاء الشبكة اإلقليمية للمدن الصحية، التي تعترف حاليًا بـ
األعضاء. ويقدِّم برنامج المدن الصحية في إقليم شرق المتوسط إرشادات للسلطات المحلية على مستوى المدن من 

ــحة والرف ـــ ــ ــ ــعها المكتب أجل معالجة محدِّدات الصــ ـــ ــ ــ ــارت التي وضــ ـــ ــ ـــ ــتخدام مجموعة من المعايير والمؤشـ ــ ـــ ــ اهية، باســ
ــحة العالمية اإلقليمي.  ـــأن الصــ ـــيا والمحيط الهادئ بشـ وفي إقليم غرب المحيط الهادئ، يعمل المنتدى البرلماني آلسـ

م األفريقي على تحســـين التشـــريعات المتعلقة بالصـــحة العمومية. وقد أكدت منظمة الصـــحة العالمية ممثلة في اإلقلي
ــية االتحاد األفريقي  ــتركة للفترة  التزامهاومفوضـــ ــ وبروتوكوالت  ٢٠٢٠-٢٠١٩بتعزيز التعاون وتنفيذ خطة عمل مشـ

ـــاركة بين المنظمة والمراكز األفريقية لمكافحة األمراض والوقاية منها. و  ــ ــتدامة البيئية، تمارس  فيما يخصمشــــ ــ ـــ االســ
ـــاطاً  ــ ــحة األفريقي المعني ب الوزاريمن خالل المنتديات المتعددة القطاعات مثل المؤتمر  متزايداً  عدة أقاليم نشـــ ــ الصــــ

البيئة، واآللية األوروبية للعمليات البيئية و  بالصــحةالبيئة، والمنتدى اإلقليمي آلســيا ومنطقة المحيط الهادئ المعني و 
ــحة العرب، ومجلس الوزراء العرب المســـــؤولين  ــحية، ومجلس وزراء الصـــ ـــافة إلى عن البيئة؛ والصـــ العمل الذي إضــ

ــحة من  ــ ــــين جهود تعزيز الصــ ـــحة البيئية وتحســ ــــين الصـــ ـــحة للبلدان األمريكية لتحســ تعكف على إنجازه منظمة الصـــ
  خالل شبكات المدن.

 
ــاً   -٥١ ــ ــحة تتخطى الهدف  وقد تعاونت المنظمة أيضــ ــــايا تتعلق بالصــــ ــركاء آخرين في قضــ ــ من أهداف  ٣مع شــ

ــتدامة. ووط ــ ــع برنامج عمل طموحالتنمية المســــ ــ ــركاء آخرين بوضــــ ـــ ــــر عالقاتها مع الفاو وشـــ ــ يهدف إلى  ٣دت أواصــ
التزامات محددة وقابلة  من أهداف التنمية المستدامة) وحددت للدول األعضاء أيضاً  ٢القضاء على الجوع (الهدف 

لقــت منظمــة )، أط٤  في مجــال التعليم (الهــدفو  ٤.)SMART(للقيــاس والتحقيق وذات أهميــة وٕاطــار زمني محــدد 

                                                           
 ).٢٠١٧( EUR/RC67/R3القرار    ١

 .EUR/RC68(1) المقرر اإلجرائي ضمناعتمدتها اللجنة اإلقليمية    ٢

ــتثمار؛ والبيئات الداعمة؛ تركز على    ٣ ــ ــية؛ والحماية االجتماعية؛ والتجارة واالســ ـــاســــ النظم الغذائية؛ وٕاجراءات التغذية األســـ
 وتعزيز تصريف الشؤون.

٤    For a review of SMART commitments of countries to the implementation framework of the Rome 
Declaration on Nutrition, see FAO, IFAD, UNICEF, WFP and WHO. The state of food security and 
nutrition in the world 2018. Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations; 2018 
(https://data.unicef.org/resources/sofi-2018/, accessed 20 February 2019); and FAO and WHO. 
Strengthening nutrition action: a resource guide for countries based on the policy recommendations of 
the Second International Conference on Nutrition (ICN2). Rome: Food and Agriculture Organization of 
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ـــادي خطة عمل ــ ـــ ــحة العالمية ومنظمة العمل الدولية ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصـ ــ ــ العمل من  ،الصـــ
ــية أجل الصــــحة، وهي  ـــحة لخطة عمل خمســ ــادي الشــــامل  والعمالةلصـ  ١)،٢٠٢١-٢٠١٧(للجميع والنمو االقتصــ

وأنشأت الصندوق االستئماني المتعدد الشركاء للعمل من أجل الصحة، الذي سيدعم الشركاء لالستثمار في القوى 
ــحة البيئية والخدمة االجتماعية. وفي عام  ــحة والصــ المنظمة أول مبادئها نشــــرت ، ٢٠١٨العاملة في مجاالت الصــ

تساعد البلدان لالستثمار في اإلصحاح المأمون  التي من شأنها أن ٢التوجيهية العالمية بشأن اإلصحاح والصحة،
ــحة العالمية ومنظمة العمل الدولية ٦والمالئم للثقافة ولنوع الجنس (الهدف  ــ ــ ــأت منظمة الصـــ ــ ــ ئتالف اال معاً ). وأنشـــ

ــحة والرفاهية في بيئة العمل (الهدف ال ــ ـــحة المهنية لتعزيز الصــ ــ ــالمة والصـ ــ ). وتعكف المنظمتان على ٨عالمي للســ
ـــع أول  ــحة العالمية  هجيةمنوضـ ــل منظمة الصــ ـــابات ذات الصــــلة بالعمل. وتواصــ وتقديرات لعبء األمراض واإلصـ

انخراطها في العديد من الشـــبكات واللجان المشـــتركة بين الوكاالت المعنية بالمســـاواة بين الجنســـين وحقوق اإلنســـان 
ــتركـة ١٦و ١٠و ٥  (األهـداف ــ ـــ ــ ـــ ــ ــــتــدامــة المشـ ــ ـــ ــ ــ لطــاقـة، والمــدن بـاالمتعلقــة ). وفي إطـار تحقيق أهـداف التنميــة المســ

ـــتدامة والعمل المناخي (األهداف  ــ ـــ ــ ــ المؤتمر العالمي األول للمنظمة ُعِقَد )، ١٣و ١١و ٧والمجتمعات المحلية المســـ
لمناقشـــة  ٢٠١٨  تشــرين الثاني/ نوفمبر ١تشــرين األول/ أكتوبر و ٣١يوميبشــأن تلوث الهواء والصــحة في جنيف 
ــلة بت ــية الوفيات المبكرة ذات الصـــ ــ ــيتولى االئتالف العالمي الجديد  ماليين ٧لوث الهواء البالغ عددها قضـ وفاة. وســـ

منظمة الصحة العالمية وبرنامج األمم المتحدة  ٢٠١٨المعني بالصحة والبيئة وتغير المناخ، الذي أسسته في عام 
ــية تلوث الهواء؛ ـــ ـــاد الجوية، تنفيذ االلتزامات بمعالجة قضـ ــ ـــيتولى كذلك التعجيل  للبيئة والمنظمة العالمية لألرصـ وســـ

ــحــة والمنــاخ ومواءمــة الجهود المبــذولــة في مجــالي تلوث الهواء وتخفيف آثــار تغير المتعلقــة بــابخطــة العمــل  ـــ ــ ــ ـــ ــ لصـ
ــاركة القطاع  ــ ــ ـــ ــ ــــبعون على خارطة الطريق الرامية إلى تعزيز مشــ ــ ــ ـــ ـــحة العالمية الســ ـــ ـــ ــ المناخ. وقد وافقت جمعية الصــ

ــتراتيجي لإلدارة الدولي ــ ــــحي في النهج االســـ ذلك من لوما بعده، لما  ٢٠٢٠لهدف عام  ة للمواد الكيميائية تحقيقاً الصـــ
ــؤولين (الهدف  ــ ــتهالك واإلنتاج المسـ ـــلة باالســـ ــبكة ٦)، وكذلك المياه النظيفة (الهدف ١٢صــ ــــأت المنظمة شـــ ). وأنشـ

  عالمية للمواد الكيميائية والصحة لتسهيل التنفيذ استجابًة منها للدعوة إلى ذلك. 
 

ــتدامة لعام وفي إطار مســـ  -٥٢ ، وتعزيز نهج منســـق ومتعدد ٢٠٣٠اهمة المنظمة في تحقيق خطة التنمية المسـ
ـــتدامة ( ــ ــ ـــ ــ ــ منظمة معنية  ١١األمانة مع  تعمل)، ١١-٦٩ج ص عقرار لل وفقاً القطاعات لتنفيذ أهداف التنمية المسـ

ــحة العالمية والتنمية  ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــندوق  ؛العالميالتمويل ومرفق  ؛(التحالف العالمي من أجل اللقاحات والتمنيعبالصـ ــ ـــ ــ ــ الصـــ
ـــترك لمكافحة األيدز ؛العالمي ـــ ـــندوق األمم المتحدة  ؛برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ؛برنامج األمم المتحدة المشـــ ـــ صـــ

ــكان ـــ ـــ ــ ـــيف ؛للسـ ـــ ــ ــراء األدوية ؛اليونيســـ ـــ ــ ــ  برنامج ؛مجموعة البنك الدولي ؛هيئة األمم المتحدة للمرأة ؛المرفق الدولي لشــ
ـــعلى ) العالمي األغذية ــحية والرفاهيةوضــ ــ ــتهدف  - ع خطة عمل عالمية تكفل تمتع الجميع بالحياة الصـ بحيث تســـ

عملية وضـــع وقد حظيت أهداف التنمية المســـتدامة. ضـــمن دعم البلدان من أجل تحقيق الغايات المتعلقة بالصـــحة 
ـــاء دول ألمانيا وغانا تخطة العمل، التي  والنرويج، بتأييد األمين أتي تلبيًة للطلب الموجه إلى المدير العام من رؤســـ

  العام لألمم المتحدة وقادة مجموعة العشرين.
 

ــتركة وااللتزام التاريخي   -٥٣ ــيلة المرحلة األولى من هذا العمل، الذي يحدد الرؤية المشــــ ــ ــت حصــ ــ الثنتي وُعِرضــ
الرعاية  شــأنبالمؤتمر العالمي على و برلين، الذي ُعقد في مؤتمر القمة العالمي للصــحة على  ،معنيةعشــرة منظمة 

  .٢٠١٨أكتوبر  أستانا في تشرين األول/الذي ُعقد في الصحية األولية 
 

                                                           
the United Nations; 2018 (http://www.who.int/nutrition/publications/strengthening-nutrition-action/en/, 
accessed 20 February 2019).  

١            Five-year action plan for health employment and inclusive economic growth (2017–2021). 
Geneva: World Health Organization; 2018 (http://www.who.int/hrh/com-heeg/action-plan-annexes/en/, 
accessed 19 February 2019).  

٢ Guidelines on sanitation and health. Geneva: World Health Organization; 2018. 
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ــترك  -٥٤ ــ ــع الخطة المنظمات تحت هدف مشــ ــ ــعت إطاراً  ،ووحدت المرحلة األولى من مراحل وضــ ــ للعمل  ووضــ
ــــترك ـــارعة المشـ ــاءلة، يقوم على االلتزام بالمواءمة والمســ ــ ــيق الحالية والتعاون  ،والمسـ ــتكمال جهود التنســـ ــ من أجل اسـ

ـــع نطـــاقـــاً  ــ ـــ ــ ــ ــتفـــادة من قـــدرات النظـــام المتعـــدد األطراف األوســـ ــ ـــ ــ ــ ـــ في دعم  القـــائم في البلـــدان، ومن أجـــل زيـــادة االسـ
ــاً   البلدان. ــ ــــاســ ــــي المرحلة األولى أســ ـــركاء  وترســ ــ ــعة مع الشـ ـــ ــــاركة موسـ ــتهدف ما يليإلقامة عالقة مشــ ــ : مواءمة تســ

المنهجيات من أجل تعزيز الكفاءة والفعالية؛ المســارعة بإحراز تقدم في المجاالت الشــاملة التي الســياســات والنهوج و 
لديها القدرة على إحداث أثر كبير في اإلنجاز في إطار الغايات المندرجة ضمن أهداف التنمية المستدامة المتعلقة 

يق القيمة مقابل المال والنتائج المسـتدامة نة إلى أقصـى حد ممكن وتحقبالصـحة؛ المسـاءلة عن االسـتثمارات الُمحسّـ 
  لصالح البشرية. 

 
على تحديد األعمال الملموســة الجماعية التي تضــطلع المرحلة التالية من عملية وضــع هذا العمل وركزت   -٥٥

ــريع وتيرة تحقيق الغايات المتعلقة ب ــــ ــ ــ ـــ ـــرة منظمة لدعم البلدان في تســ ــ ــ ـــ ــ ــ ــحةبها االثنتا عشـ ـــ ــ ـــ ــ ــ من أهداف التنمية  الصـ
ــ ـــ ــ ـــاركة  تدامةالمســ ــ ـــ ـــاور والمشـ ــ ــ ـــلحة على بين من خالل التشــ ــ ــ ـــحاب المصــ ــ ـــتوى القطري واإلقليمي مختلف أصــــ ــ ــ المســ

ــحة بين األطراف الفاعلة العالميةو   .والعالمي ــول على مزيد من االلتزامات تجاه الصــــ ــ ــتهدف الخطة الحصــ ذات  تســــ
ـــلة ــ. و الصــ ــتســـ ـــية، مثل برنامج العمل العام د يتفســـ ــســ ــ ــتراتيجيات المؤسـ ــ ـــعته الخطة من االسـ ــر الذي وضــ ــ الثالث عشـ

ــذل جهود ــ ــــتبــ ــ ــ ــ ـــ ـــة، وســ ــام  اً المنظمـــ ــ ــل جهود األمين العــ ــ ـــادرات األخرى، مثــ ـــات والمبـــ ـــة مع العمليـــ ـــة للمواءمـــ حثيثـــ
ـــالحية. ـــ ــ ــ ــبتمبر  في أيلول/جاهزة لإلعالن عنها الخطة تكون ومن الُمتوخى أن   اإلصـــ ــ ــ ـــ ــ خالل اجتماعات  ٢٠١٩ســ

 .الجمعية العامة لألمم المتحدة
  

  االستراتيجي والتنفيذ واإلبالغ على نطاق منظومة األمم المتحدة  المشاركة في التخطيط
 

ــيطًا في مجموعة األمم المتحدة اإلنمائية واللجنة الدائمة المشـــتركة   -٥٦ تعد منظمة الصـــحة العالمية عضـــوًا نشـ
ــاهم في تحقيق خطـة  ــ ــ ـــ ــ ــ التنميــة بين الوكـاالت. وتوحـد المجموعـة اإلنمـائيـة كيـانـات منظومـة األمم المتحـدة التي تســـ

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

ـــاهم المنظمة كذلك في اإلبالغ عن ــ ـــ ــات. وتســـ ــ ـــ ــ ــياســ ـــ ـــ ــ غاية من غايات  ٢٧التقدم المحرز نحو تحقيق  المتكامل للسـ
ـــتدامة،  ــفها أهداف التنمية المســـ ــؤولة عن حماية الوحيدة الجهة بوصــــ ــ ــراً  ١٩المســ ــاركة في حماية  مؤشــــ ــ والجهة المشــ

 ٪٢٠بوصــفها الجهة المســؤولة عن حماية  ،والمنظمة .إضــافياً  مؤشــراً  ١٣ بالنســبة إلى الشــريكةالوكالة و  مؤشــراً  ١٥
ــريكة فيها من إطار المؤ  ــبة أو الشـ ــرات العالمي أو المشـــاركة في حماية هذه النسـ ــعيًا إلى تعزيز القدرة القطرية و شـ سـ

ـــد واإلبالغ ــــائية لألمم المتحدة والهيئات اإلقليمية األخرى مثل ، على الرصـــ ــًا من خالل اللجنة اإلحصــ ــ ــــارك أيضــ تشــ
صد التقدم المحرز من أجل تحقيق أهداف التي تنسق ر مع مكاتب اإلحصاءات الوطنية  مفوضية االتحاد األفريقي

  التنمية المستدامة على المستوى القطري.
 

ــر، تلتزم المنظمة بدعم مقترح األمين العام لألمم   -٥٧ ــ ــ ـــ ــ ـــح في برنامج العمل العام الثالث عشــ ـــ ــ ـــ وكما هو موضــ
ــطة التنفيذية  ــــين فّعالية األنشــــ ـــعيد الُقطري المتحدة بمبادرة "وحدة العمل في األمم المتحدة" لتحســ وكفاءتها على الصـــ

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

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

  مجال التخطيط االستراتيجي مع دورة أسرة األمم المتحدة األوسع نطاقًا.
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ـــطًة في مجموعة من التقارير المرحلية المتعلقة بتنفيذ أهداف التنمية   -٥٨ ــ ــ ـــاهمًة نشـ ــ ــاهمت المنظمة مســـ ــ ـــ وقد سـ
 المستدامة وأعمال اإلبالغ المشتركة بين الوكاالت.

  
  وضع خطة طويلة األجل لتعظيم أثر مساهمات المنظمة 

 
ـــر  -٥٩ ــ ــ ـــ ــ ـــتر  ٢٠٢٣-٢٠١٩ ،يحدد برنامج العمل العام الثالث عشـــ ـــ ــ ــ ـــ اتيجي للمنظمة ويوجز كيفية التوّجه االســ
ــع خطط التنفيذ والميزانية البرمجية المُ  ــــ ــــيوّجه البرنامج وضـ ــ ـــي في تنفيذه، ويوفر إطارًا لقياس التقدم الُمحرز. وسـ ــ ضــ

ــع بالتعاون  ــ ـــتراتيجية لمكاتب المنظمة اإلقليمية، وُوضــ وُأطر النتائج والخطط التنفيذية. وقد روعيت فيه الخطط االســـ
  ميين.مع المديرين اإلقلي

 
ـــاب األول لموظفيها   -٦٠ ــ ــية في جعل المنظمة ُلحمة واحدة، حيث يكون االنتســ ــ ـــيتمثل أحد التحوالت الرئيســـ ــ وســ

ـــتويات المنظمة الثالثة معًا عن كثب مع التركيز  ــ ــ ـــتعمل جميع مســـ ــ ـــ إلى المنظمة ككل ال إلى برنامج كل منهم. وســ
ــــ ــــعيد القطري. وســـ ــاءلة على الصـــ ــ ــوح على األثر والنتائج والمســـ ــ يتحقق المزيد من المواءمة بين رؤية المنظمة بوضـــ

  واستراتيجياتها وأنشطتها اليومية.
 

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

ـــرات أهداف التنمية   -٦١ ـــ ــ ـــترك بين الوكاالت المعني بمؤشـــ ــ ـــ ـــورة إلى فريق الخبراء المشـــ ــ ـــ ــدت المنظمة المشـــ ــ ــ ـــ أســ
ــرين  ــ ــ ـــ ــ ــ ـــين المؤشــ ـــ ــ ـــ ــ ــاهمات األخيرة تحســ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــملت المسـ ــ ــ ـــ ــ ــــتدامة. وشـــ ــ ــ ـــ ــ ـــنيف  ،١-٨-٣و ١-ب-٣المســ ــ ـــ ــ ــ   وٕاعادة تصـــ

على  ٢٠٢٠  . ومن المتوقع صدور استعراض شامل لمؤشرات أهداف التنمية المستدامة في عام٣-ب-٣المؤشر 
 ٢٠١٩.١خالل اجتماعه التاسع المعقود في آذار/ مارس فريق ال التي حددهاأساس المعايير 

  
  الخطط الوطنية الشاملة والمتكاملة الخاصة بالصحة دعم 

 
وضــعت جميع المكاتب اإلقليمية اســتراتيجيات للنهوض بالتغطية الصــحية الشــاملة. ففي إقليم األمريكتين،   -٦٢

بلدًا على إعداد ســـياســـات واســـتراتيجيات وخطط صـــحية وطنية شـــاملة في إطار االســـتراتيجية اإلقليمية.  ٢٦يعكف 
للرصـد من أجل تحقيق  إطاراً  بلداً  ١٣بلدان الكاريبي، عمليات إصـالح شـاملة. وعالوة على ذلك، نفذ وتجري، بين 

الصـــحة الشـــاملة. وروج المكتب اإلقليمي لغرب المحيط الهادئ إلطار عمل بشـــأن أهداف التنمية المســـتدامة يضـــم 
اإلقليمي ألفريقيا كذلك إطار عمل وقدم  البرلمانيين والمراكز المتعاونة مع منظمة الصــحة العالمية. ووضــع المكتب

ــحة.  بلداً  ٢٣الدعم التقني إلى  ــ ــاملة للصـــ ـــ ـــتراتيجيات وطنية شــ ــ ــــع خطط اســ ــــرق لوضـــ ــر المكتب اإلقليمي لشـــ ــ ويباشـــ
قام  ٢٠١٨المتوسط إطار العمل للنهوض بالتغطية الصحية الشاملة في إقليم شرق المتوسط؛ ففي أيلول/ سبتمبر 

ــاء الوفود ــ ـــحة ورؤسـ ــحية الشـــــاملة  وزراء الصــ بغرض  ٢٠٣٠في اإلقليم بالتوقيع على االتفاق العالمي للتغطية الصـــ
مليون شــخص  ١٠٠إحراز تقدم نحو التغطية الصــحية الشــاملة، واعتمدوا إعالن صــاللة، من أجل ضــمان اســتفادة 

  .٢٠٢٣آخر على األقل من التغطية الصحية الشاملة في اإلقليم بحلول عام 
 

ــتدامة،   -٦٣ ـــركاء في تنفيذ أهداف التنمية المســــ ــــُ وما فتئت مكاتب المنظمة القطرية تدعم الحكومات والشـــ بل بســ
ـــرات الوطنية (منها  ـــع الغايات والمؤشـ ــيق في وضـ ــير والتنســ ــورة والتيســ ـــداء المشــ  )، والدعوة إلىقطرياً  مكتباً  ١٣٠إسـ

                                                           
  (على الموقع اإللكتروني التالي:  ٢٠٢٠واإلطار الزمني لالستعراض الشامل لعام انظر خطة العمل    ١

https://unstats.un.org/sdgs/files/meetings/iaeg-sdgs-meeting-09/11.%20Comprehensive%20Review.pdf تــــم ،
  ).٢٠١٩يار/ مايو أ ٢االطالع في 



   1Rev. 11/27A  ١تنقيح  ٢٧/١١ج

15 

)، ١٣٣الوطنيــة ( الخطط األهــداف في دمــاجإل وتقــديم الــدعم التقني )،١٣٩( األهــداف في الخطط الوطنيــة إدمــاج
)، وتقديم الدعم ١١٠)، وتشجيع إقامة تحالفات ووضع نهج متعدد القطاعات (١٠٤وتقديم الدعم للقياس واإلبالغ (

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

  واألدوات الجديدة  تالتطوير في مجال التكنولوجيادعم الدول األعضاء في تعزيز البحث و 
 

ــتعراض عام   -٦٤ 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 الذي أعدته المنظمة إلى أن ثمة حاجة مُ 

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. 
 

عاونت المنظمة في إطار العديد من شــراكات تطوير المنتجات. فعلى ســبيل المثال، أنشــأت، باالشـــتراك وت  -٦٥
ـــتحداث  ــادات الحيوية، الســــ ــ ــ ـــراكة العالمية للبحث والتطوير في مجال المضـ ـــ مع مبادرة أدوية األمراض المهملة، الشـ

ــتحداث عال ــريرية السـ ــاس غير ربحي. وبدأت التجارب السـ ــيالن مضـــادات حيوية على أسـ ج من الدرجة األولى للسـ
  ١المقاوم لألدوية واستحداث عالجات لإلنتان الوليدي.

 
منها و من األنشطة الجارية الرامية إلى تعزيز توافر البحوث وشفافيتها، العديد وتشارك المنظمة بنشاط في   -٦٦

بيان عن الكشف العلني عن منبر السجالت الدولية للتجارب السريرية، ونشر موقف رسمي بشأن توقيت اإلبالغ، و 
ـــخيص من أجل  ــ ـــ ــ ــ ـــائل التشــ ـــ ــ ـــ ــ ـــريرية. وبغية تهيئة بيئة مواتية للبحث في اللقاحات واألدوية ووسـ ـــ ــ ــ ـــ نتائج التجارب السـ
االستجابة للفاشيات، ُصمم عدد من األدوات، منها اتفاقات نقل المواد من أجل تبادل العينات، واتفاق مع أصحاب 

الدعم لالئتالف المعني بابتكارات التأهب لمواجهة  بيانات. وتقدم المنظمة أيضاً المصلحة من أجل التبادل السريع لل
  األوبئة. 

 
الســـيما في البلدان المنخفضـــة و وتقدم المنظمة الدعم التقني للبلدان لتعزيز الرقابة على التجارب الســـريرية،   -٦٧

ســـريرية والحصـــول على موافقات الطرح بل منها العمل على تســـهيل إجراء التجارب الالدخل والمتوســـطة الدخل، بسُـــ 
ــبكات،  ـــبكات التنظيمية وغيرها من الشــ ــلطات التنظيمية الوطنية والشـ ــرعة من خالل العمل مع الســ ـــواق بســ في األسـ
ــــاء المكتب اإلقليمي لغرب المحيط  ـــطة اإلقليمية األخرى إنشـ ــــمل األنشــ مثل المنتدى األفريقي لتنظيم اللقاحات. وتشـ

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

  
ـــتراتيجية وخطة العمل العالميت  -٦٨ ـــ ــحة العمومية واالبتكار والملكية الفكريةيوتحت مظلة االســ ــــ ــأن الصــ ــ ـــ  ٢ن بشـ

ــحة، وهو منبر مركزي مفتوح البيانات يتناول  ــ ــ ـــد العالمي للبحث والتطوير في مجال الصـــ ــ ـــ ــأت المنظمة المرصـ ــ ـــ أنشــ
ـــحة التي تُنفَّذ في العالم، وأين ُتنفَّذ، والجهات التي  ــ ــد والتحليل ماهية أعمال البحث والتطوير في مجال الصــ ــ ــ بالرصـ

 تُنفَّذها، وكيف ُتنفَّذ. 
  

                                                           
ــراكةانظر الموقع اإللكتروني ل   ١ ـــــــ ــ ــــادات مجال في والتطوير للبحث العالمية لشـــ ــ ـــ ــ ــ ، تم www.gardp.org( الحيوية المضــ

  ).٢٠١٩شباط/ فبراير  ١٩االطالع في 
  .٧٠/٢١الوثيقة جانظر    ٢
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  نهوج أكثر فعالية لضمان اإلتاحة الشاملة للخدمات الصحية وتنفيذهادعم الدول األعضاء في وضع 
 

ــراكة   -٦٩ ــ ــحية، وهو شـــ ـــ ــات والنظم الصــ ــ ــــياســـ إلى جانب اإلدارات األخرى، يعكف التحالف من أجل بحوث الســـ
تستضيفها المنظمة، على تعزيز قدرة راسمي السياسات على تحسين المشاركة في البحوث من أجل تحسين النظم 

ــى  ــ ـــحية. وقد أرســ ــ ــــيا مدمجاً  منهج بحث مبتكراً التحالف الصـ ـــمي الســ ـــاتيقدم الدعم إلى راســـ في معالجة العوامل  ســـ
مشــروع يســتخدم هذا النهج  ١٠٠م الدعم إلى أكثر من والتحديات ذات الســياقات المحددة من خالل البحث؛ وقد ُقدِّ 

في مجموعة جديدة من األعمال الرامية إلى تعزيز القدرات المؤســســية  رائداً  دوراً  حول العالم. وتؤدي المنظمة أيضــاً 
ظم في ستة من البلدان المنخفضة الدخل والبلدان المتوسطة الدخل وقد قدمت الدعم للسياسات الصحية وبحوث الن

ــور الندوة  ٢٠إلى أكثر من  ــطة الدخل لحضــ ــة الدخل والبلدان المتوســ ــات من البلدان المنخفضــ ـــياســ ــمي السـ من راســ
ـــحية في ليفربول بالمملكة المتحدة ــ ــ ــة عن أبحاث النظم الصــ ــ ــ ــماليةلبريطانيا العظمى و  العالمية الخامســـ ــ ـــ . أيرلندا الشــ

ـــات اتخاذ القرار في قطاع  ـــســ ــرًة في مؤســ ـــريعة مباشـــ ـــات الســ ــتعراضــ ويجري اختبار نموذج مبتكر إلدماج إنتاج االســـ
إلى جنب مع منظمة الصحة  نيا من الدخل المتوسط والبلدان المتوسطة الدخل. وجنباً ة الدُ حالصحة في بلدان الشري

ــيف/ ــ ــ ـــ ــ ــ ــحة العالمية برنامج ا للبلدان األمريكية واليونيســ ــــ ــ ــ ـــ ألمم المتحدة اإلنمائي/ البنك الدولي/ برنامج منظمة الصــ
ــعــت المنظمــة نطــاق هــذا النموذج في إقليم  ــ ــ ـــ ــ ـــ الخــاص للبحــث والتــدريــب في مجــال أمراض المنــاطق المــداريــة، وسـ

من المســتهدف تحقيق أهداف التنمية  بلداً  ١١في  إضــافياً  مشــروعاً  ١٣عن طريق دعم  ٢٠١٨األمريكتين في عام 
ويقوم المكتب اإلقليمي لشــرق المتوســط بتحديد الثغرات البحثية المتعلقة بالصــحة لمســتدامة المتعلقة بالصــحة فيها. ا

ــــحة  ــ ـــ لها منظمة الصـ ـــاس إلى تقديم مقترحات لمنح بحثية تموِّ ـــ ــ ـــنتين، ويدعو على هذا األســ ـــ ــ وترتيب أولوياتها كل ســ
ــغيرة العالمية في اإلقليم (مثل منحة البحوث في المجاالت ذات  ـــ ــ ــ ــحة العمومية أو برنامج المنح الصــ ـــ ـــ ــ األولوية للصـ

ــط و  ــ ــ ـــ ـــرق المتوســ ــ ــ ــــترك بين المكتب اإلقليمي لشــــ ــ ـــ البرنامج الخاص للبحث والتدريب في مجال أمراض المناطق المشــ
ـــرًة مع المدارية ألغراض البحوث التطبيقية فيما يتعلق باألمراض الُمعدية الناجمة عن الفقر).  وتعمل المنظمة مباشـــ

  والهند ونيبال لتحديد أولويات البحوث في النظم الصحية أثناء عملها على تحقيق الرعاية الصحية الشاملة.إثيوبيا 
  

ــاء في ــــية الطارئة الجراحية الرعاية تعزيز دعم الدول األعضـــ ـــاسـ ـــر والتخدير واألســ ـــر من كعنصــ  عناصــ
  الشاملة الصحية التغطية

  
  الرئيسية األخرى في طائفة متنوعة من المشاريع. شاركت األمانة إلى جانب الجهات صاحبة المصلحة  -٧٠

ـــع خطط وطنية للرعاية الجراحية والتوليدية والتخديرية:   )أ( ـــاء  بلغوضــ حدًا الطلب من الدول األعضــ
ـــع هذه الخطط في اإلقليم األكبيرًا  ــ ـــية إلى وضـــ ـــ فريقي وٕاقليم أدى إلى تنظيم حلقات العمل اإلقليمية المفضــ

من البلدان ذات الدخل المنخفض  ٪٢٠ي وضع هذه الخطط في أكثر من حرز التقدم فأُ شرق المتوسط. و 
قليم األوروبي. وســيصــدر إلالتي يبلغ مجموع ســكانها مليار نســمة) في جميع األقاليم باســتثناء اوالمتوســط (

 دليل عن وضع هذه الخطط في وقت قريب.

ــــع القواعد والمعايير:   )ب( ــ ــ ــ ــع النص النهائي للتعمل األمانة على وضــ ـــ ــ ــ ــ عالمية التوجيهية المبادئ وضـ
ــتكملت فيروس ماربورغ خالل العمليات الجراحية أو اإليبوال العدوى بفيروس للوقاية من  ــ ـــ ــ ـــ ــ والغزوية وقد اسـ

ــلة الجراحية النُهج ــ ــ ــلية البولية بالمظاهر المتصــــ ــ ـــ ـــة الدولية والمعايير اللمفي الفيالريات داءل التناســـ ــ ــ  الخاصـــ
ــة بمأمونية ـــحة العالمية و  التخدير ممارســــ ــتركة بين منظمة الصـــ ــائيي المشــــ االتحاد العالمي لجمعيات أخصــــ
  التخدير.

ـــاء ومختلف : ملةتنمية القوى العا  )(ج ـــ ــ ــ ـــ ـــل األمانة العمل مع الدول األعضــ ــ ــ ـــ ــ ــ ة يكليات الجراحالتواصـ
لحد توفير منابر لتبادل البّينات المتعلقة بأفضل الممارسات، ووضع امن أجل والجهات الشريكة اإلنمائية 
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ـــية  ــاســ ــية األســـ ـــمان وجوداألدنى من المعايير والمناهج الدراســـ ــتوى  بهدف ضــ ـــحية من المســـ قوى عاملة صــ
  المتوسط حاصلة على تدريب كامل (من خالل تبادل المهام) في مجال الجراحة والتوليد والتخدير.

  
مواصــلة التحســين على وعلى الرغم من التقدم المحرز في بعض المجاالت، من الجلي أنه من الضــروري   -٧١

ــتوى القطري واإلقليمي والدولي إذا ما أريد تنفيذ القرار  ــ ــ ـــ ــ ــ على وجه تام. والتحديات المحددة  ١٥-٦٨ع  ص  جالمســ
  المطروحة هي التالية:

ــمان إتاحة  –تنمية الموارد   )أ( ــ ــ ـــ ــ ـــ ــل الجهود المبذولة في الوقت الحالي من أجل ما يلي: ضـ ــ ـــ ــ ــ ـــ تتواصـ
ــــع خطط وطنية للرعالموارد ال ــ ـــ ــ ــ اية الجراحية والتوليدية والتخديرية وتنفيذها؛ وتعزيز تنمية القوى كافية لوضــ

 العاملة؛ وزيادة القدرات في إطار برامج توفير خدمات الرعاية الجراحية؛

ـــلة تدعيمها في جراحة األطفال تتمثل المجاالت المحددة التي ال –تدعيم الُنظم   )ب( ــ ــ ــ ـــ ــ بد من مواصـ
 إصابات الدماغ الرضحية؛سارية واإلصابات بما فيها مراض غير الوالرعاية الجراحية الخاصة باأل

ــتمر التهديدات  –تنمية القوى العاملة   )(ج ـــ ــع لتســ ــ ــحية الكافية عبر برامج في لتوســـ ــ القوى العاملة الصـــ
المعنيــة بــالتــدريس القوى العــاملــة  النخفــاض عــددالتــدريــب في مجــاالت الجراحــة والتخــدير والتوليــد نتيجــة 

  أن يطول أمدها. ال ُيستبعدو محدودة الموارد ال ٕاتاحةو 
 

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

 
مبادرة  ٢٤١ مجموعه أنها دعمت ما األقاليم الســـتة المنظمة في على الصـــعيد العالمي، أبلغ نصـــف مكاتب  -٧٢

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

ــارية، وتغطي  منها األمراض غير ٪٣١ وتغطي ـــ ــ ـــ ــ ـــحة طيلة العمر، ٪٣٠الســـ ــ ـــ ــ ــ ٪ منها ١٦وتغطي  منها تعزيز الصـــ
ــايا أخرى ـــ ــ ــمل  .قضـــ ــ ـــ ــافًة إلى ذلك، تشـــ ـــ ــ ــمل ٧٦وٕاضـــ 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  -٧٣
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،  ٨٠اإلقليم األفريقي ٪). ودعم ٢٠٪)، 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
  

ــي للمبــادرات بتنوع اإلقل  -٧٤ ــ ــ ـــ ـــ ــ يتعلق معظم المبــادرات كــان يم. ففي إقليم األمريكتين، وقــد تنوع التركيز الرئيسـ
ـــارية. أما في اإلقليم األفريقي، فقد  ــاملة واألمراض الســ ــحية الشـــ ــحية والرعاية الصـــ معظم المبادرات كان بالنظم الصـــ

ب باألمراض الســارية والطوارئ الصــحية/ اللوائح الصــحية الدولية. وأما في أقاليم غرب المحيط الهادئ وجنو يتعلق 
ــط، فقد  ـــرق المتوســـ ــيا وشــ ـــرق آســـ ـــارية، بينما يتعلق معظم المبادرات كان شــ معظمها، في اإلقليم كان باألمراض الســ

  باألمراض غير السارية.يتعلق األوروبي، 
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وفي اإلقليم األفريقي وٕاقليم األمريكتين، كــان التركيز على الــدعم التقني والتــدريــب وبنــاء القــدرات، أمــا في   -٧٥
لمحيط الهادئ وشـــرق متوســـط، فقد كان التركيز على التدريب وبناء القدرات. وفي إقليم جنوب شـــرق إقليمي غرب ا

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

 
أو التعاون  كاتب المنظمة القطرية تدعم العديد من مبادرات التعاون فيما بين بلدان الجنوب و/وما فتئت م  -٧٦

ــطة العديد من المجاالت التقنية بطرائق مختلفة. وقد أدمج التعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون  ــ ـــ ــ ــ ــ الثالثي وأنشــ
ــيلة تنفيذ لتحقيق  ــات المنظمة وبرامجها وأصــــبح وســ ــياســ ــتدامة المتعلقة بالصــــحة. الثالثي في ســ أهداف التنمية المســ

ـــدي  ــ ــ ـــ ــ ــ ومع ذلك، التزال هناك حاجة إلى تعزيز التعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي عن طريق التصــ
 للتحديات الرئيسية التي تواجهها المكاتب القطرية في تعزيز هذا النوع من التعاون.

  
  رز صوب تحقيق أهداف التنمية المستدامة دعم االستعراضات المواضيعية للتقدم المح

 
 واالجتماعي االقتصــادي المجلس عقده إلى دعا الذي المســتدامة المعني بالتنمية المســتوى الرفيع المنتدى كان  -٧٧

ــأن ٢٠١٦ عام المتحدة في لألمم التابع ـــ ــوع بشــ ــ ــ ـــمان موضـ ــ المنتدى األول من  هو خلف الركب"، أحد أي ترك عدم "ضــ
ــتـدامـة. ٢٠٣٠خطـة عـام نوعـه منـذ اعتمـاد  ــ ــ ـــ ــ ــ ــدرت ،٢٠١٦ وفي عـام وأهـداف التنميـة المســ ــ ــ ـــ ــ ــ المنظمـة الـدليــل  أصـــ

الذي  ،The Innov8 approach for reviewing national health programmes to leave no one behind  التقني
ـــار مؤلف من ألرجم إلى اللغتين اتُ  ــ ــية. وهو ينطوي على مســ ـــ ــبانية والفرنســ ـــ َمن تخلف عن لتحديد خطوات  ثمانيســ

ـــًا  ــ ــ ـــ ــــحة وخارجه. وجرَّبت المنظمة أيضــ ــ ــ ـــدي لتخلفه داخل قطاع الصـــ ـــ ــ ــ الركب، ولماذا تخلف وماذا يمكن فعله للتصـ
الخدمات الصـــحية وٕادماج نهج "عدم ترك أي الحصـــول على أســـاليب إلجراء تقييمات للحواجز التي تعترض ســـبيل 

ــحي ـــتراتيجيات والخطط الصـــ ــات واالســ ــياســـ ــل بذلك من أعمال تخطيط أحد خلف الركب" في الســـ ة الوطنية وما يتصـــ
ــحة في المؤتمر  ــاف في مجال الصـــ ـــين اإلنصـــ ـــحة في تحســ ـــعيد دون الوطني. وُأكِّد على دور تعزيز الصــ على الصــ
العالمي التاسع المعني بتعزيز الصحة الذي نظمته المنظمة والمفوضية الوطنية للصحة وتنظيم األسرة في الصين 

ـــرين الثاني/ نوفمبر ــ ـــ ــــدرت المنظمة ثالثة منتجات ٢٠١٧وفي تموز/ يوليو . ٢٠١٦ في تشــ ــ ــ في هذا إعالمية ، أصــ
ــخة المحســــّ  ــاف في مجال الصــــحةنة من مجموعة أدالمجال، هي: (أ) النســ وهو تطبيق إلكتروني ، وات تقييم اإلنصــ

الخاصــة بها؛ ســمح للدول األعضــاء بتقييم أوجه عدم المســاواة في مجال الصــحة داخل البلدان باســتخدام البيانات ي
، وهو دليل مصـــمم لمســـاعدة البلدان رصـــد اإلنصـــاف في مجال الصـــحة على الصـــعيد الوطني: دليل تدريجي(ب) 

على إدماج رصد اإلنصاف في مجال الصحة في نظم المعلومات الصحية الخاصة بها وٕانشاء الرموز اإلحصائية 
ــــع الت ــ ــ ـــ ـــف عن المواضـــ ــ ــ ـــ ــ ــرية للكشــ ــ ــ ـــ ــ ــوح األســـ ــ ــ ــ ـــ ــاف؛ الالزمة لتحليل بيانات المســـ ــ ـــ ــ ــ ي تكمن فيها مظاهر عدم اإلنصـــ

ــحية والتغطية الجغرافية. وفي كانون األول/ ،AccessMod (ج)  وهي أداة إعداد نماذج لإلتاحة الفعلية للرعاية الصــ
ـــمبر  ــحة العالمية و ، نُ ٢٠١٧ديسـ ــادر عن منظمة الصــ ــترك الصــ ـــر التقرير المشــ ــياشـ ــمناً  ٕاندونيســ  شــــامالً  تقييماً  متضــ

من خالل مرصد اإلنصاف  بلداً  ١١١فرت بيانات عن . وقد وُ ذلك البلدألوجه عدم المساواة في مجال الصحة في 
 .٢٠١٨فبراير  من شباط/ في مجال الصحة التابع للمنظمة اعتباراً 

  
  إبالغ الدول األعضاء بشأن التقدم المحرز على الصعيدين العالمي واإلقليمي 

 
ــحة ال  -٧٨ ـــ ـــعيدين العالمي واإلقليمي من أجل تحقيق أبلغت منظمة الصـ ـــأن التقدم المحرز على الصـــ ــ عالمية بشـ

ـــحة العالمية لألعوام  ـــ ــ ــاءات الصـــ ــ ـــ ــ ـــحة من خالل إحصــ ـــ ــ ـــتدامة المتعلقة بالصـــ ــ ــ ــ  ٢٠١٧و ٢٠١٦أهداف التنمية المســ
ـــاءات؛ أما ٢٠١٨و ـــف األول من عام ٢٠١٩عام  إحصـــ ـــر في النصـــ ــ ــتنشـ ــــحة ٢٠١٩، فســــ ـــرت منظمة الصــ ــ . ونشـ

الـــذي  ، Tracking universal health coverage: 2017 global monitoring reportك الـــدولي تقريرالعـــالميـــة والبنـــ
ــحية والحماية المالية في إطار   يوجز ــ ــــع التغطية بالخدمات الصـــ ـــريوضـــ ـــتدامة  مؤشــــ ــ  ١-٨-٣أهداف التنمية المســ
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. 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   -٧٩ عملت منظمة الصــــحة العالمية 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، ومبادئ توجيهية من  ١٠٠ثة تضـ ــ ــاسـ ــ ــحية األسـ ــ ـــرات الصـ 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 

  الصحية الوطنية.القوى العاملة 
 

ــحية (الكاميرون وكينيا ومالوي وجمهورية تنزانيا   -٨٠ ـــ ــ ــ ـــ ــ واتبعت 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

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

ــين إحصــــاءات األحوال المدنية، بما في ذلك ســــبب الوفاة، إلى جانب نظم المعلومات الصــــحية  من األنشــــطة لتحســ
ـــين نظم التســـــجيل المدني  ــتراتيجية إقليمية لتحســ ــط على تنفيذ اســـ ـــرق المتوســـ الروتينية. ويعكف المكتب اإلقليمي لشــ

ـــاءات األحوال المدنية للفترة  ــ ـــ ــية اإلقليمية منذ ٢٠١٩-٢٠١٤وٕاحصـــ ــ ـــ ــ ــاســ ــ ــ ـــ ـــرات األســ ــ ـــ ــافًة إلى برنامج للمؤشـــ ـــ ــ ، إضــــ
   . وعالوًة على ذلك، أجرى المكتب تقييمات شاملة لنظم المعلومات الصحية استجابًة لطلبات البلدان.٢٠١٥  عام

 
ــــحية بدور حيوي في   -٨١ ـــطلع الهيئة التعاونية للبيانات الصـــ ــ ــحية، تضــ ــ ومن خالل تعزيز نظم المعلومات الصـــ
 التغطية الصحية الشاملة. فيها سين النظم القطرية للتخطيط ألهداف التنمية المستدامة ورصدها، بما تح
  

   ٢٠٣٠دعم الدول األعضاء في تعزيز قدرات اإلبالغ بشأن خطة عام 
 

ــحية، حزمة  ،أعدت المنظمة  -٨٢ 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

 توفرٕاضــافًة إلى ذلك، المســتدامة المتعلقة بالصــحة واألولويات والغايات الوطنية ودون الوطنية الصــحية األخرى. و 
  اءمة التمويل والدعم التقني للبلدان.للشركاء في التنمية لتحسين مو  إطاراً  SCORE  حزمة

 
ـــتعرض   -٨٣ ـــحية وتحدد  SCOREحزمة وتســ ـــد األولويات الصــ ــحية القطرية في رصــ ــ ـــع نظم البيانات الصـ وضــ

أكثر االســـتراتيجيات فعالية في تقويتها. واالســـتراتيجيات الخمس هي: (أ) مســـح الســـكان والمخاطر الصـــحية لمعرفة 
حدقة بهم؛ (ب) حصر المواليد والوفيات وأسباب الوفاة لمعرفة من ُولد وأسباب ما الذي ُيمِرض الناس والمخاطر الم

) استعراض التقدم د) تحسين بيانات الخدمات الصحية لضمان توفير خدمات منصفة وجيدة للجميع؛ (جالوفيات؛ (
إلجراءات الالزمة لتسريع ) التمكين من استخدام البيانات لرسم السياسات واتخاذ اهـواألداء التخاذ قرارات مستنيرة؛ (

  التحسن.
 

                                                           
١   SCORE: survey, count, optimize, review, enable.  
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على تشـــجع الِحزمة راســـمي الســـياســـات الوطنية، والشـــركاء في التنمية والمجتمع المدني والقطاع الخاص و   -٨٤
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 واالطالع عليها. وهناك أداة مســح منظمة وتحليلها واســتخدامها 
ــبكة اإلنترنت ســــهولة الوصــــول إلى  SCOREحزمة  ــيوفر مســــتودع عالمي قائم على شــ ــتوى القطري. وســ على المســ
 ومواردها.  SCORE حزمة أدوات

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

 
ــتدامة.   -٨٥ ـــتندة إلى أهداف التنمية المســـ ــر مســ ــــحة العالمية برنامج العمل العام الثالث عشـــ أعدت منظمة الصـ

 -  وهي التغطية الصحية الشاملة واألمن الصحي وتحسين الصحة والرفاهية -وتشمل أولوياته االستراتيجية الثالث 
ــملها الهدف لغايات امن  غايةكل  ــ ــحة التي يشــ ـــاحبها إطار تأثير لتمكين المنظمة من قياس  ٣المتعلقة بالصــــ ويصـــ

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

 
ملموسة.   والميزانية البرمجية هي األداة األساسية لترجمة برنامج العمل العام الثالث عشر إلى خطط تنفيذ  -٨٦

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

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

  لقيادة دفة التأثير في كل بلد. 
 
  

  جمعية الصحةاإلجراء المطلوب من 
 

 .إلى اإلحاطة علمًا بهذا التقرير ةمدعو  جمعية الصحة  -٨٧
  
  

=     =     =  


