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ـــأن المالريا   ألف: ــ ــ ــ ــــتراتيجية والغايات التقنية العالمية بشــ ـــــ   (القرار  ٢٠٣٠-٢٠١٦االسـ
  ))٢٠١٥( ٢-٦٨ج ص ع

  
ـــــأن المالريا د تحدّ   -١ ــــ ــتراتيجية والغايات التقنية العالمية بشـ ــــ طموحة ولكن غايات  ٢٠٣٠-٢٠١٦االســــ

ـــل ال ــ وهذه الغايات الُمحّددة ألجل بلوغها التخّلص منها. لمكافحة المالريا و ًا عالميالمبذولة جهود بلوغها ممكن بفضـــ
ـــابة بهي  ٢٠٣٠ام بحلول ع ـــ ــأن الحد من معدالت اإلصــ ـــ ــ ــتوى حاالت بشـ ـــ ــ المالريا والوفيات الناجمة عنها على مسـ

في المالريا مرض  والتخّلص من؛ ٢٠١٥بمســـتوياتها األســـاســـية في عام  مقارنةً ٪ على أقل تقدير ٩٠العالم بنســـبة 
ـــبحت خالية ع ظهوره من جديد في البلدان التي ومن؛ على األقل آخربلدًا  ٣٥ ــ ــ ـــ ـــتراتيجية . أّما منهأصــ ــ ــ ـــ المعالم االســ

ــمل ٢٠٢٥و ٢٠٢٠لعامي المهمة الُمحّددة  ــ ــ ـــ ــ ـــابة ب، فتشــ ــ ــ ــ المالريا والوفيات الناجمة حاالت الحد من معدالت اإلصــــ
توالي على البلدًا  ٢٠و بلدان ١٠ ما ال يقل عن المالريا فيالتوالي، والتخّلص من ٪ على ٧٥و٪ ٤٠ تيعنها بنسب

  .اهبموطونة كانت التي من البلدان 
  
ــــعيد العالمي؛ ويفيد مكافحة المالريا توّقف التقدم الُمحرز في وقد  -٢ ــ ــ ـــ خاص بالمالريا في القرير التعلى الصـــ

ـــب ُتحّقق أية  بأنه لم ٢٠١٨م لعام العال ـــ ـــابة بالمكبيرة في مجال تقليل مكاســ ــ الفترة بالعالم خالل رض حاالت اإلصـــ
ـــير إلى أن عدد ٢٠١٧و ٢٠١٥الواقعة بين عامي  ـــ ــ ـــ ــ  ٢٠١٧في عام الناجمة عنه  وفيات، علمًا بأن التقديرات تشــ

ــحراء أتزال الو  .٢٠١٦عام وفاة، وهو ما يماثل عددها في  ٤٣٥ ٠٠٠  بلغ ــ ـــ ــ ــ ــ رزح تحت وطأة تفريقيا جنوب الصــ
ـــبته على  ــ ــ ـــ ـــرة األكثر ألالبلدان ا؛ حيث ُمِنيت ي٪ من عبء المالريا العالم٩٠عبء تزيد نســ ــ ــ ـــ ــّررًا فريقية العشــ ـــ ــ ــ تضـــ

  .٢٠١٦مقارنة بعام  ٢٠١٧في عام  لمرضلإلصابة بامليون حالة أخرى  ٣,٥بنحو بالمالريا 
  
ــوء االتجــاهــات ومن الُمرّجح ف  -٣ ـــ ـــ ــ ــ ــــتراتيجيــة المهمــة الُمحــّددة معــالم الُمختطــة حــديثــًا أال تُبلغ الي ضـــ ــ ـــ ــ ــ االســ

ــة الناجمة عن المرض. ويزداد تعقيد هذا التحدي  ٢٠٢٥و ٢٠٢٠  لعامي بشـــأن الحد من معدالت الوفيات والمراضـ
ــــور  ــ ــ ـــ ــتراتيجية المهمة الُمحّددة  ٢٠١٧في عام  ، إذ لم تُبلغلمكافحة المالرياالالزم التمويل بفعل قصــ ــــ ــ ـــ المعلمة االســ

ــــأن توفير تمويل قدره  ٢٠٢٠  لعام ــ ــف إال بمعدل قّل عن مليار دوالر أمريكي ٦,٦بشــ ـــ ــ اتخاذ إجراءات ويلزم . النصـ
رزح في البلدان التي توخصوصًا لمالريا إلى مسارها الصحيح، الُموّجهة لإعادة االستجابة العالمية من أجل عاجلة 

  تحت وطأة أثقل أعبائها.
  
ــبعين وكان المدير العام قد أعلن   -٤  ٢٠١٨مايو المعقودة في أيار/ في جمعية الصـــحة العالمية الحادية والسـ
ـــّرع وتيرة ن مبادرة جديدة ع ــ ــ ـــينة تسـ ــ ــ ــــتجابةً الُمحرز في مكافحة التقدم رصـ ــ ــعت فقد ، لذلك المالريا. واســ ــ ــ منظمة الســ

ــريكـة وتلـك مع بـالتعـاون  ــ ـــ ــ ــ ـــ رزح تحـت وطـأة أثقـل أعبـاء التي تللبلـدان الُمقـّدم الـدعم زيـادة المـانحـة إلى الجهـات الشـ
ــرينالمرض. و  ــالمعنية بالقدحر المالريا منظمة وشــــراكة ال، قامت ٢٠١٨الثاني/ نوفمبر  في تشــ اء على المرض ضــ

ــد ة" كبير ثقيل لتحقيق نتائج "عبء إطالق مبادرة تحت عنوان ب ــ ــ ـــية مبنية على حشـ ــ ــياســ ــ للحد من الالزمة اإلرادة الســـ
ـــتفادة من الوفيات المالريا ــ ــتراتيجيةاالمعلومات ؛ واالســـ ــ ــ ـــل تحقيق النتائجل ســ ــ ـــات  اتالتوجيه؛ واّتباع أفضـــ ـــ ــياســ ــ ــ والســ

  .مكافحة المالريافي مجال قة نسّ استجابة وطنية مُ توجيه ؛ و االستراتيجياتو 
  
ــتراتيجية التقنية العالمية وما انفكت   -٥ ــ ــــفها االســ ــاملة لمكافحة المالريا مهمة بوصــ ــ ــتراتيجية شــ ــ بالتالزم مع اســ

ـــريع الرامية ة" كبير ثقيل لتحقيق نتائج "عبء مبادرة  ــ ــ ـــ ــ رزح تحت وطأة التي تن في البلداالُمحرز التقدم وتيرة إلى تســـ
  .االستراتيجية غاياتمع الالمبذولة الجهود مواءمة و أثقل أعباء المرض 

  
ضمان اإلتاحة الشاملة لُسبل في التي تستند إليها االستراتيجية ركائز الثالث المن  ىوتتمثل الركيزة األول  -٦

ــية النوم تحت . وٕان الوقاية من المالريا وتشـــخيصـــها وعالجها ـــرات واســـــتخدام الرش ناموســـ معالجة بمبيدات الحشــ
ـــيتان لمكاالثمالي ب ـــ ــ ــبة  ٢٠١٧ي عام واقل المرض، إذ بلغت ففحة ناألماكن المغلقة هما طريقتان رئيسـ ــ ـــ ــكان نســ ـــ ــ ســ
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ــحراء أ ــيات فريقيا جنوب الصـ ــل النوم تحت هذه الناموسـ أي بزيادة ، ٪٥٠الذين ُوفِّرت لهم الحماية من المالريا بفضـ
ـــبتها  ـــ ــ ــ ـــ ــية على معدالت على أن ؛٢٠١٠في عام نت عليه عّما كا٪ ٢٩نسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــوى زيادة هامشـ ــ ــ ــ ـــ ــ التغطية ه لم تطرأ سـ

ــيات م ــ ــعيد العالميأّما . ٢٠١٥نذ عام بالناموســ ــ ـــت فقد ، على الصــ ـــطة حماية معدالت الانخفضـــ الرش الُموّفرة بواســـ
ــبتها من ذرو  ألماكن المغلقةباالثمالي  ــ ـــ ــ ــ ـــ بالتزامن مع  ،٢٠١٧٪ في عام ٣ إلى ٢٠١٠٪ في عام ٥تها البالغة نسـ

ـــحــة العــالميــة وكــانــت ة. كــافّــ نظمــة انخفــاض هــذه المعــدالت عبر أنحــاء أقــاليم الم ــ ـــ ــ ــ  القرارقــد اعتمــدت جمعيــة الصـــ
ــاء على تعزيز مكافحة حّثت فيه الذي  ٢٠١٧مايو أيار/ في  ١٦-٧٠ع  ص  ج ــ ـــ ــ ــ ـــ نواقل المرض من الدول األعضــ

ــين الخالل تدعيم  ــ ــد القدرات وتحسـ ــ ـــيق والعمل المتكاملترصـ ــأن مكافحة  عبر القطاعات والتنســ ــ ، األمراضككل بشـ
  .٢٠٣٠-٢٠١٧بشأن مكافحة النواقل الصادرة عن المنظمة  االستجابة العالميةوهي الرسالة نفسها التي تبعث بها 

  
لمضادة ألدوية اثمالي، فإن الوقاية من المالريا ممكنة بواسطة اوالرش الناموسيات الاستعمال ٕاضافة إلى و   -٧
ة والمرتفعة المعتدلبين انتقال المالريا التي تتراوح فيها معدالت مناطق الالحوامل في بإعطاء نظمة مال توصيها. و ل

ــلفادوكســـين عالج الأفريقيا من  ــير التقديرات إلى أنه يوجد  بيريميثامينالسـ  من بينالوقائي على فترات متقطعة؛ وتشـ
ـــبة  ٢٠١٧في عام  بالعالج التغطيةعن معدالت بلدًا التي قدمت تقارير  ٣٣البالغ عددها  فريقيةالبلدان األ ـــ ــ ــ ـــ نســ

ـــاء ا٢٢  قدرها ــ ــ ــ ـــ ـــلن عليهاجرعات ألخذ ال لمؤهالت٪ من النســــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــى بها من الدواء مّمن حصـ ــ ـــ ــ ــ ـــ بزيادة أي ، الُموصـ
ـــبتها ــ ــ ـــ ــ ــ ـــي  . وعالوةً ٢٠١٥في عام عّما كانت عليه ٪ ١٧  نسـ ــ ـــ ــ ــ إعطاء العالج الوقائي منظمة بالعلى ذلك، توصـــ

 ٢٠١٧في عام حيث ُوفِّرت ؛ الساحل دون اإلقليميةالمناطق الواقعة في مقاطعة بالكيميائي ضد المالريا الموسمية 
العالج الوقائي الكيميائي المعنية ببرامج بلدًا أفريقيًا بفضل ال ١٢مليون طفل في  ١٥,٧الحماية ألطفال بلغ عددهم 

ـــمية، غير أنه لم ُتوّفر الحماية أل ـــ ــد المالريا الموســ ــ ــ ــول على آخر مليون طفل  ١٣كثر من ضــ ــــ من المؤهلين للحصــ
  العالج.

  
حاالت مرضـــية وخيمة إلى ها فورًا للوقاية من تفاقم حاالتها الخفيفة عالجالمالريا و تشـــخيص وال غنى عن   -٨

ــوح ُأجِريت  ـــ ــ ــ ــــابين بها. وأفادت مسـ ــ ــ ـــبة بأن  ٢٠١٧و ٢٠١٠بين عامي بلدًا أفريقيًا  ٣٠في تزهق أرواح الُمصــ ـــ ـــ النسـ
ــطفي المئوية  ــ ــــابة ا المتوســـ ـــوعهم لفحص لحمى باألطفال إلصـــ ــ ــــخيص عقب خضــ ــابة بتشـــ ــ المالريا في قطاع اإلصـــ

ــحة الع ــ ــ ـــ ــ عّما كانت عليه ٪ ٣٣أي بزيادة قدرها ، ٢٠١٧و ٢٠١٥الواقعة بين عامي  الفترةب٪ ٥٩مومية بلغت الصـــ
ــل  منو . ٢٠١٢و ٢٠١٠في تلـك الواقعـة بين عـامي  ــ ـــ ـــ ــ ــ ــــكـل أكثر أن يحصــ ــ ـــ ــ ــ توليفـة من األطفـال على الُمرّجح بشــ

ــول على إذا  - مضــــاد للمالرياوهو أنجع دواء  –ن مادة األرتيميســــينيقوامها عالجات ال ِعي إلى الحصــ الرعاية ما ســــُ
ـــابين بالحمى مّمن ُيؤخذون لمراجعة أحد مقدمي خدمات الرعاية الطبية في القطاع العام ، ولكن عدد األطفال الُمصــ

  .٪)٣٦في القطاع العام يقتصر على الثلث (
  
ــــتعمال اوعليه تمّس الحاج  -٩ ــ ــ ـــ ــ ــريعة ألدوات المتاحة ة إلى اســ ــ ـــ ـــ ــ ــ حاليًا بمزيد من الفعالية بغية تحقيق نتائج سـ

ـــتدام ــ ــ ــ ــتزّود  .ةومســـ ـــ ـــ ــ ــيع نطاق ميدان في بالدعم البلدان ة" كبير ثقيل لتحقيق نتائج "عبء المبادرة المعنونة وســ ــــ ــ ـــ توسـ
  .بأسعار معقولةالُمنّفذة باالستفادة من خدمات الخطوط األمامية الُمتاحة المناسبة من التدخالت التوليفات 

  
ل عمليـــة   -١٠ ـــكـــّ ـــ ــ ــ ـــ ـــريع وتشــ ـــ ــ الركيزة الثـــانيـــة من ركـــائز  الجهود الراميــة إلى التخلص من المالريــاوتيرة تســـ

ـــتراتيجية. ا ــ ـــ ــ ـــ بلوغ المعلمة ، فإن من الُمحتمل ٢٠١٨ لعام العالمفي المالريا الخاص بتقرير الووفقًا لما يرد في الســ
ـــأن التخّلص من المالريا بحلول عام  ـــ ــ ــ ـــ ــــل  .٢٠٢٠المهمة الُمحّددة بشــ ــ ـــ ــ ــ بلدان اثنان من  ٢٠١٨في عام وقد حصــ

محلّيًا طوال ســـلســـلة انتقال المالريا وقفهما ل المالريا، بعد أن أثبتاتثبت تخّلصـــهما من شـــهادة رســـمية المنظمة على 
شهادة تلك ال لحصول علىى الإتسعى الجزائر واألرجنتين ير، بينما بالتعاقب على أقل تقدالماضية الثالث سنوات ال
  .٢٠١٩رسمية في عام ال
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ــتراتيجيأما الركيزة   -١١ ــتراتيجية فتتمثل في االســـ ــ ــية الثالثة من االسـ ــاســ ــد المالريا إلى تّدخل أســ . تحويل ترصــ
ــأت  ــ ــــد المالريا وحدة  ٢٠١٧في عام وكانت األمانة قد أنشـ ـــؤون ترصـ ــة لشــ ــ ـــدمكّرسـ توجيه غرض ل هاتقييمو  هاورصــ

دليًال مرجعيًا بشأن  ٢٠١٨في عام ونشرت المنظمة . لترصدها فعالة نظمإقامة  مجال فيودعمها الدول األعضاء 
ــبة إلى امورد هو ، و المالريا ورصــــدها وتقييمهاترصــــد  ــت منها بالمالريا و طونة لبلدان المو قّيم بالنســ تلك التي تخلصــ

ـــة ولكنها ما فتأت  ـــد ونظمه في تعزيز قدرات فيها من جديد. ويمثل ألن تنتقل عرضــ ـــراً الترصــ  جوهريًا البلدان عنصــ
ـــر  ـــاعد البيانات . و ة"كبير ثقيل لتحقيق نتائج "عبء المبادرة المعنونة من عناصـ ــد ســــتسـ ــتمدة من الترصــ البلدان الُمســ

ــــياقال على تحديد ــ ــبيل تعزيز ت ســ ــ ــ ــبها دون غيرها وعلى تذليل العقبات التي تعترض ســ ــ وليفات التدخالت الذي يناســــ
  الالزم تنفيذها لتحقيق النتائج.

  
ها، تخلص منمكافحة المالريا والماثلة أمام رصــدها لثالثة تهديدات بيولوجية توثيق عرى تواصــل األمانة و   -١٢
ــتأال  ـــ ــرية المســ ــ ــية لوهي: مقاومة البعوض للمبيدات الحشـــ ــ ـــاســـ ؛ مقاومة واقل المرضمكافحة نعملة في األدوات األســــ

ــال ؛ اياالمضــــادة للمالر لألدوية الطفيليات  في  ٢/٣حامض األميني البروتين الغني بالالجينات الحاوية على ســــتئصــ
  ت المتصورة المنجلية.طفيليا

  
ف عن   -١٣ ــِ ـــراتعلى األقل من مبيد واحد مقاومة وُكشـــ موقع لجمعها في أحد نواقل المالريا من  مبيدات الحشــ
ـــوع في قدمت بيانات عن رض المبلدًا موطونًا ب ٨٠بلدًا من أصـــــل  ٦٨في  ، على أن ٢٠١٧-٢٠١٠الفترة الموضــ

ـــحة العمومية با ــ ــ ـــ ــ ــراتمقاومة الُمبّلغ عنها في لزيادة البيانات التي تثبت تأثر الصــ ــ ـــ ــ ــ نادرة. هي بيانات  مبيدات الحشـــ
ــية ل ــ ــ ـــ ــاسـ ــ ــ ـــ ــــعيًا من المنظمة إلى الحيلولة دون تقويض أثر األدوات األسـ ــ ــ جميع دعت فقد ، واقل المرضمكافحة نوســ

وتطبيقها، وأبرزت  مبيدات الحشـراتمقاومة معنية بإدارة اسـتراتيجيات فعالة اسـتنباط المالريا إلى الموطونة ببلدان ال
  عالميًا. االستجابة للمالريامجال أدوات جديدة محّسنة في وضع  إلىاسة الحاجة المبالتزامن مع ذلك 

  
. البالغة األهميةعلى أنها من أولوياتها للمالريا  األدوية المضادةنجاعة حماية وتنظر المنظمة إلى مسألة   -١٤

ــــات أُ و  ــير دراسـ النجاعة التي تظهرها عمومًا توليفات العالج إلى أن معدالت  ٢٠١٧و ٢٠١٠جريت بين عامي تشـــ
ــّكل  ــ ـــ ــ ــ ــ ــينيالتي يشـ ـــ ــ ــ ـــ ـــبتها تجاوزتن قوامها األرتيميســ ـــ ـــ ــ ــ ، منطقة الميكونغ الكبرى دون اإلقليميةنطاق ٪ خارج ٩٥ نسـ

ف داخــل نطــاقهــا   وٕان ــــِ ــ ـــ ــ ــ ـــينين و عن ُكشــ ــ ــ ــ ـــ ل المثيلــة بألدويــة لمقــاومــة جزئيــة لألرتيميســـ ـــكــّ ــ ــ ـــ ــ ــ توليفــات العالج التي يشـ
ـــيني ــتجابةً ن قوامها األرتيميســ ـــي. واســـ ـــة بلدان خالل العقد الماضــ ــحةفقد ، لذلك في خمســ بالمنطقة  اعتمد وزراء الصـــ

ــتراتيجيةدون اإلقليمية اال ــ ـــ ـــادرة عن ال ســـ ــ ـــ ــأن التخّلص من منظمة الصــ ـــ ــ  قة الميكونغ الكبرى دونمنطلمالريا في ابشـــ
ـــان بهذه جميع أنواع المالريا التخّلص من ، التي تدعو إلى ٢٠٣٠-٢٠١٥اإلقليمية  ـــ ــ ــيب اإلنســ ـــ ــ قة المنطالتي تصـــ

ـــتهدف األولوية ولي وت، ٢٠٣٠بحلول عام  ــ ـــ ـــ ــ متعددة.  أدويةتقاوم  طفيلياتالموبوءة ب المناطقلإلجراءات التي تســ
ـــل حرص البلدان الواق ــ ـــ ــ ــ ـــ ــــريع وتيرة وبفضـ ــ ـــ ــ ــ المالريـا الرامية إلى الوقاية من  جهودهاعة بالمنطقـة المذكورة على تســ

الناجمة والوفيات ها االتحفقد قلّلت ، ر اإلصـــابة بهاالمجتمعات المعرضـــة لخطصـــفوف بين وتشـــخيصـــها وعالجها 
  لي.٪ على التوا٩٣٪ و٧٥تي بنسب ٢٠١٧و ٢٠١٢عنها بالفترة الواقعة بين عامي 

  
ـــّكل   -١٥ ــال الجينات الحاوية على وتشـــ ــ ــتئصــ ــ ــطالع بعمليات اســ ــ حامض البروتين الغني بالزيادة معدالت االضــ

ــورة المنجليةفي طفيليا ٢/٣األميني  ـــ ــ ــ ــ ـــ ــف عنها ن الطفيليوالتي تمكّ  بعض البلدانب ت المتصـ ــ ـــ ــ ـــ ــ ات من تجّنب الكشـ
ــطة اختبارات معينة من اختبارات  ــ ـــ ــريعبواســـ ـــ ــ ــخيص الســـ ــ ــ ـــحية على  الخدماتقدرة مقدمي ، خطرًا يقوض التشــــ ـــ ــ الصــ

ــة تشــــــخيص  ـــببها بعوضــــ ــابين بالمالريا التي تســـ ــ ــورة المنجليةحالة األفراد الُمصــ هم كما ينبغي. عالجعلى و ، المتصــــ
معظم اســتئصــال الجينات المذكورة في انتشــار عمليات ويلزم االضــطالع بمزيد من أنشــطة الرصــد وٕان تدّنى معدل 

  مرض.ل الانتقاالتي ترتفع فيها إلى أقصاها معدالت البلدان 
  

ــتعراض وبناًء على   -١٦ ــ ــ ـــ ـــات  ٢٠١٨متعّمق أجرته األمانة في عام اســـ ـــ ــ ـــ ـــياسـ ــ ــ ــ ــم الســـ ـــ ــ ــ إلجراءاتها في مجال رســـ
ــاء بلتغيير إلحداث امبادرة فإنها تعكف على تنفيذ ، وتعميمها ـــ ــ ـــ ــادات عالية الجودة تزّود الدول األعضــ ــ ــ ـــ ــ الوقت بإرشـ
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ــب  ــ ـــطالع بالمناســ ـــمعمليات من خالل االضـــ ــ ـــفافية بمزيد من ال تتسـ ــ ـــاق والكفاءة و شـ ــهل ويمكن التنبؤ بها و االتســـ ــ يســ
كفاءة البرامج الوطنية الُمتوّقع أن يفضــي تعظيم االســتفادة من هذه العمليات إلى زيادة من على أســاســها. و  االبتكار

  ها.وتأثير 
  

  ))٢٠١٦( ٢١-٦٩ج ص عالورم الفطري (القرار  ءالتصدي لعب  :باء
  

ــعة  -١٧ ـــحة العالمية التاســـ ــتون في أيار/ اعتمدت جمعية الصــ ــأن  ٢١-٦٩ج ص عالقرار  ٢٠١٦مايو  والســـ بشـــ
  التصدي لعبء الورم الفطري. ويصف هذا التقرير التقدم المحرز في هذا الصدد حتى اآلن.

  
والغرض المنشــود من هذا القرار الذي يســلط األضــواء على اإلجراءات الرئيســية الالزمة للتصــدي للمرض   -١٨

ـــعـة من ال ــ ــ ـــ ــ إذكاء الوعي بالمرض. ومن المتوقع أن يعزز االعتراف هو  ،جهـات الفـاعلـةويتوجه إلى مجموعة واســـ
ــتراتيجيات وأدوات للمكافحة مكّيفة مع المناطق الفقيرة والنائية حيث  ــ ـــع اســـ ــ ـــع نطاقًا بعبء الورم الفطري وضــ ـــ األوسـ

  تظهر عدة حاالت.
  

والممارسـات المتصـلة به على ، جرى تقييم عبء الورم الفطري والسـياسـات ٢٠١٧و ٢٠١٦وخالل عامي   -١٩
ـــحة في  ــتوى القطري عبر اســــتبيان ُعّمم على وزارات الصـ ــتثناء اإلقليم  ١٦٤المســ بلدًا في جميع أقاليم المنظمة باســ

ــبة الردود اإلجمالية  ـــ ـــ ــ ـــ ـــل  ٥٢( ٪٣٢األوروبي الذي ال يتوطنه الورم الفطري. وبلغت نسـ ـــ ــ ــ ــ بلدًا).  ١٦٤بلدًا من أصــ
) من هذه ٪٤) سبق له تسجيل حاالت اإلصابة بالورم الفطري وٕالى بلدين فقط (٪٣٨بلدًا ( ٢٠وتشير النتائج إلى 

ــد الوطني. وبين عــامي  ـــ ــ ــ ـــ ــ ، بّلغــت ثمــانيــة بلــدان عمــا ٢٠١٦و ٢٠١٤البلــدان أدرجــا الورم الفطري في نظــام الترصــ
ــــابة بالورم الفطري منها  ٢٦٧٧مجموعه  ــ ـــ ــ ــ ـــودان ل ٢٣٣٠حالة جديدة من حاالت اإلصــ ـــ ــ ــ ــ وحده. حالة بّلغ عنها الســـ

ــــف عن الحاالت وتدبيرها العالجي، ٪٥٠بلدًا ( ٢٦وبينما بّلغ  ــ ــ ـــ ) ٪٢١بلدًا ( ١١لم يبّلغ إال و ) عن تمكنه من الكشــ
عن وجود خبير معترف به أو مؤسسة معترف بها للعمل على الورم الفطري فيه. ولم تتوافر مبادئ توجيهية وطنية 

ــــخيص الورم الفطري وعالجه إال لدى بلد واحد في  ــ ــ ــح وٕان بّلغت ثالثة بلدان عن عملها على لتشـــ ــ ـــ ــ فترة إجراء المســ
) وُأدرجت هذه ٪٣٨بلدًا ( ٢٠إعداد وثائق من ذلك القبيل. وتوافرت وســائل التشــخيص واألدوية لعالج المرض في 

  ١).٪٣٧بلدًا من تلك البلدان ( ١٩األدوية في قائمة األدوية األساسية في 
  

لشــراكة، عقدت المنظمة مشــاورة غير رســمية بشــأن الورم الفطري في جنيف وفيما يتعلق بالتعاون التقني وا  -٢٠
ــــراكة للبلدان  ٢٠١٧مارس  آذار/ ٢٤في  ــ ــ ـــ ــ بهدف تحديد مجاالت العمل ذات األولوية وٕاتاحة فرص التعاون والشــ

ــر االجتماع  ــب االقتضـــاء. وحضـ ــلحة التخاذ اإلجراءات حسـ المتضـــررة من المرض وســـائر الجهات صـــاحبة المصـ
زارات الصحة والمؤسسات األكاديمية والمرافق السريرية ووكاالت الصحة العمومية وُقّدمت خالله توصيات ممثلو و 

ـــد والتقييم  ـــ ــحي والرصــ ــ ـــ ــأن الوبائيات والتدبير العالجي للحاالت والوقاية والنظام الصـ ـــ ــ ــــغيلية. وتبع بشـ ــ والبحوث التشــ
ـــاء الفريق العامل العالمي المعني بالورم الفطري  ـــ ــ ــ ـــ  كانون الثاني/ ١١الذي عقد اجتماعه األول في االجتماع إنشـــ

ــال ٢٠١٨  يناير ــ ـــ ـــمعي/ عن طريق االتصــ ـــ ــ ــم أمانة الفريق ولجن السـ ـــ ــ ــري. وتضــ ــ ـــ مراكز التوجيهية المنظمة و  تهالبصــ
ـــموس وجــامعــة الخرطوم  ـــ ــ ــ ـــ الواليــات المتحــدة لمكــافحــة األمراض والوقــايــة منهــا والمركز الطبي التــابع لجــامعــة إيراســ

ـــتقلة.وجامعة غيريرو  ــ ـــ ــ ـــد الفريق حوالي  المســ ــ ــ ـــ ـــحة العمومية لبحث جميع  ٥٠ويحشــ ـــ ــ ـــ عالمًا وموظفًا في مجال الصـ
ــائل المتعلقة بالورم الفطري ويعقد  ــخصــــي بانتظام خالل أحداث يشــــارك المســ ــور الشــ اجتماعات معتمدة على الحضــ

  فيها أعضاؤه.
  

                                                           
١     Results of the 2017 global WHO survey on mycetoma. Weekly epidemiological record, 2018, 93(33): 

423–428, available at: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/274016/WER9333.pdf?ua=1 
(accessed 20 February 2019).  
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سـتويات الموثقة لعبء المرض ، تعهدت حكومة السـودان وهو البلد الذي يسـجل أعلى الم٢٠١٦وفي عام   -٢١
على الصـــعيد العالمي بتخصـــيص أموال على المســـتوى المحلي للتصـــدي للمرض. وعلى الخصـــوص، ُأتيح العالج 
ـــأن أمراض  ـــ ــ ــ ــــى وُأدرج الورم الفطري في الخطة الوطنية بشــــ ــ ــ ـــ ـــادة للفطريات بالمجان لجميع المرضـــ ــ ـــ ــ ــ باألدوية المضــ

ــيط اإلجراءا ـــ ت وتعزيز تعبئة الموارد. ومع ذلك، هناك حاجة إلى زيادة الموارد المناطق المدارية المهملة بهدف تبســـ
  العالمية والمحلية للكشف عن الورم الفطري وتشخيصه وتدبيره العالجي في بلدان يتوطنها المرض.

  
ــلة   -٢٢ ــ ـــ ـــ ـــعيًا إلى بناء قدرات وطنية متصــ ــ ـــ ـــ ـــودان والمنظمة حلقة العمل وسـ ـــ ــ ـــ بالورم الفطري، عقدت حكومة السـ

). واســتنادًا إلى خبرة ٢٠١٩فبراير  شــباط/ ١٤إلى  ١٠ولى بشــأن الورم الفطري (الخرطوم، من لية األالتدريبية الدو 
ــأن الورم الفطري)  ــ ـــ ــ ــ ــ في تناول الجوانب مركز بحوث الورم الفطري في الخرطوم (المركز المتعاون مع المنظمة بشـــ

ــتهدفت حلقة العمل حوالي  ــــ ــ ـــحة العمومية للمرض، اســ ــ ـــ ــريرية وجوانب الصــ ــ ــ ــ ــــحة من  ٥٠الســ ــ موظفًا في مجال الصــــ
ــات المرتبطــة  ــ ــ ـــ ــ ـــ ــعــة من البلــدان التي يتوطنهــا الورم الفطري بهــدف تبــادل الخبرات وتوحيــد الممــارســ ــ ــ ــ ـــ ــ مجموعــة واســ

  بالتشخيص والعالج والترصد.
  

ــأن الورم الفطري (الخرطوم، من   -٢٣ ــ ــ ــادس بشــ ــ ــ ــباط/ ١٧إلى  ١٥وُعقد المؤتمر الدولي الســ ــ ــ ) ٢٠١٩فبراير  شــ
ــأن عقب حلقة العمل بهد ــ ــ ــتوى الدولي. واعتمد المؤتمر نداء الخرطوم للعمل بشــــ ـــ ــ ف إبراز أهمية المرض على المســـ

ــعة من الجهات الفاعلة إلى اتخاذ تدابير محددة، بما في ذلك تقييم عبء الورم  الورم الفطري الذي يدعو طائفة واسـ
ــحية الو  ــمان إدماجه في الخدمات الصــ ــتوى العالمي، وضــ ــدي له على المســ ـــتمرار الفطري والتصــ طنية والســــماح باسـ

  ١إتاحة وسائل التشخيص واألدوية.
  

ــتراتيجية، ُأدرج الورم الفطري خالل عام   -٢٤ ــ ــ ــ ـــ ــل بالتنمية االســـ ـــ ــ ــ ـــ في عداد األمراض الجديرة  ٢٠١٦وفيما يتصــ
ـــول على المنح في إطار  ــ ـــط التابع بالحصـــ ــ ــرق المتوســـ ــ ـــ ــترك بين المكتب اإلقليمي لشـ ـــ ــغيرة المشـــ ــ برنامج المنح الصــــ

ـــيف وبرنامج للمنظمة والب ــترك بين اليونيســـ رنامج الخاص للبحث والتدريب في مجال أمراض المناطق المدارية المشــــ
ــحة العالمية ألغراض البحوث التطبيقية فيما يتعلق باألمراض  ـــ ـــ ــ ـــ األمم المتحدة اإلنمائي والبنك الدولي ومنظمة الصـ

إلجراء دراســـتين تشـــغيليتين في  ي في الخرطوممركز بحوث الورم الفطر وُقّدم الدعم إلى ؛ الُمعدية الناجمة عن الفقر
وتوصـيفه على المسـتوى المجتمعي ووضـع الخطوط الميدان تسـتهدفان وضـع بروتوكول لتحديد عبء الورم الفطري 

ــة بالمرض. وعالوة على  ـــحية الخاصـــ ــتراتيجية ترمي إلى تحقيق الالمركزية في توفير الخدمات الصــ ــ ـــة السـ العريضــ
تشغيلية موحدة متفقًا عليها للتدبير العالجي للورم الفطري بناًء على مشاورات مستفيضة ذلك، أعد المركز إجراءات 

ــأن  ــ ــ ــع مبادئ توجيهية تعتمدها المنظمة بشـ ــ ـــار وضـــ ــ ــيين على نطاق العالم كخطوة أولى في مســ ــ ــ بين الخبراء الرئيسـ
  الموضوع.

  
ــًال عن ذلك، كان الورم الفطري في جملة األمراض المطروحة للبحث خ  -٢٥ ــ ـــ ــأن وفضــ ــ ــ الل الدورة اإلقليمية بشـــ

إلى  ٢٢الحمــامــات في تونس، من المنــاطق المــداريــة ( بــأمراض المتعلقــةألغراض البحوث التطبيقيــة بنــاء القــدرات 
ــرين األول/ ٢٤ ــتور (تونس) بدعم من ٢٠١٨أكتوبر  تشـ ــط ) التي نظمها معهد باسـ ــرق المتوســ المكتب اإلقليمي لشـ

ــيف التابع للمنظمة والبرنامج الخاص للبح ــ ــ ـــ ــــترك بين اليونيســ ــ ـــ ث والتدريب في مجال أمراض المناطق المدارية المشــ
ـــحة العالمية لتعزيز تدخالت البحث التي يمكن أن وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي  ــ ـــ ـــ ــ والبنك الدولي ومنظمة الصــ

  تساهم في وضع سياسات الصحة العمومية أو تحسينها.
  

                                                           
١         The Sixth International Conference on Mycetoma: the Khartoum Call for Action, available at: 

https://www.who.int/neglected_diseases/news/The-Khartoum-Call-for-Action.pdf?ua=1 (accessed  
20 February 2019).  
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ـــية مثله مثل توافر   -٢٦ ـــ ــ ـــ ــخيص المبكر للورم الفطري يطرح تحديات رئيسـ ــ ـــ ــ ــ ومازال توافر األدوات المالئمة للتشـ
ــيما األدوية لعالج  ــ ـــ ــ ــية وأدوية الورم الفطري بالفطريات الحقيقيةاألدوية والســ ــ ــ ـــ ــخيصــ ـــ ــ . ويظل االفتقار إلى أدوات تشــــ

ــائل  ـــ ــ ــكل ملحوظ من حصــ ــ ـــ يعتمد في الغالب  الذيلعالجي للحاالت التدبير اناجعة في مراكز تقديم الرعاية يحد بشــ
ــديدًا  ــ ــ ـــ ـــ ــ والجهات  مبادرة أدوية األمراض المهملةفي الوقت الحالي  تبحثالجراحة وبتر األطراف. و على اعتمادًا شــ

ــرافوكونازول ونجـاعتـه في عالج  ــ ــ ــ ـــ ــ ـــريكـة األخرى مدى مأمونيـة دواء فوســ ــ ــ ـــ ــ . الورم الفطري بالفطريات الحقيقيــةالشـــ
  ج باتباع بروتوكول عالجي أقصر مما يعزز االمتثال للعالج ويوفر الموارد المالية.وسيسمح اعتماد هذا العال

  
  ))٢٠١١( ١٦-٦٤ج ص عر القرا( استئصال داء التَُّنْينات  جيم:

  
ـــابة بالة ح ٢٨ن ثالثة بلدان عإال  ٢٠١٨في عام لم تبّلغ   -٢٧ ــ ـــ ــ ـــ ـــرية إجماًال لإلصـ ــ ــ ـــ ـــ وهي أال داء التَُّنْينات، بشـ

ــاد ( أنغوال (حالة واحدة) ــ ــ ــ ــودان ( ١٧وتشـــ ــ ــ ـــ قرية؛  ٢٢ عدد القرى البالغ حاالت)، من إجمالي ١٠حالة) وجنوب الســ
ـــُتِهّلت عندما بلدًا  ٢٠علمًا بأن عدد البلدان الموطونة بالمرض كان  ــ ـــالاسـ ـــتئصـــ . كما لم تبّلغ الثمانيناتب هجهود اســـ

االستمرار في الحد من خطورة ؤدي يو. ٢٠١٦م عاذ منلإلصابة بالداء وكذلك مالي ية ربشت حاالأية ن بيا عوثيإ
جني األســـر واألطفال المنتمية لی بين صـــفوف عدد ال ُيحصـــى من المجتمعات المحلية الُمهّمشـــة إ داءاإلصـــابة بال

  تعليمية.و يةدقتصاوا جتماعيةإلى تلك المجتمعات لفوائد ا
  

على المجتمعات المحلية والبلدان. وقد  ترّكزلى تدخالت التَُّنْينات إداء ســتئصــال ســتند الحملة العالمية الوت  -٢٨
والمركز المتعاون  )فياليونيســمنظمة األمم المتحدة للطفولة (منظمة وشــركاؤها العالميون (مركز كارتر و الاســتمرت 

في أتالنتا، الكائنة مكافحة األمراض والوقاية منها مريكية لمراكز األالباستئصال داء التَُّنْينات والمعني بمنظمة المع 
ـــاق لواليات المتحدة األمريكية) في ا ـــائر مع إنجاز عمل شـ ـــمانسـ ــلحة ضـ ــحاب المصــ ــررة أصــ ًا لتزويد البلدان المتضــ

  ها الرامية إلى استئصاله.جهودبالداء بالدعم الالزم في 
  

ــامع اللمنظمة لالمدير العام وألقى   -٢٩ ـــ ــ ــ ــال  لجنة الدوليةكلمة على مســ ـــ ـــ ـــتئصـــ ــ ـــ ـــهاد على اســـ ــ ــ  داء التَُّنْيناتلإلشــــ
ــباط/ فبراير باجتماعها الثاني عشــــر المعقود في  ــية اللجنة،  . وبناءً ٢٠١٨شــ منظمة على فقد صــــادقت العلى توصــ

وأرضًا ومنطقة أخرى جرى اإلشهاد على خلوها من بلدًا  ١٩٩مجموعه من بين ما أن كينيا خالية من داء التَُّنْينات 
 دول لم ُيشـــهد على خلوها بعُد من الداء، أال وهي أنغوال عضـــوًا في المنظمة، منها ســـبع لةدو ١٨٧الداء، بما فيها 

ـــاد ــودان. و  وتشــ ــ ــــودان والسـ ــاد وٕاثيوبيا ومالي ما انفكت وجمهورية الكونغو الديمقراطية وٕاثيوبيا ومالي وجنوب السـ ــ تشـ
في  السودانزال وما، هافيعن أول حالة مؤكدة  ٢٠١٨في عام أبلغت أنغوال موطونة بالداء، بينما وجنوب السودان 

حاالت إصابة به جمهورية الكونغو الديمقراطية عن غ لم تبلَّ  في حينالمرحلة السابقة لإلشهاد على خلوه من الداء، 
ــتعقد المنذ الثمانينات.  ــال  لجنة الدوليةوســـ ـــتئصـــ ــهاد على اســ ــان/ في اجتماعها الثالث عشـــــر  داء التَُّنْيناتلإلشـــ نيســـ

  .أديس أباباب ٢٠١٩أبريل 
  

ترصــد المجتمعات المحلية  على ٢٠١٨أثناء عام تشــاد وٕاثيوبيا ومالي وجنوب الســودان وقد دأبت كّل من   -٣٠
، الذي شــّنت خالله تلك البلدان حمالت تواصــل ٢٠١٧عام بقرية  ٦٥٤٧في  هابترصــدها لقرية مقارنة  ٦٨٦٤في 

أن البلد  ٢٠١٨مالي في عام ُأجِري بتقييم خارجي ُرِئي من . و ٢٠١٨استمرت طوال عام عّمت أرجاء البالد ككل و 
قد واظب الســـودان على االضـــطالع بأنشـــطة الترصـــد الســـابقة لمرحلة . و لإلصـــابة بالداء بشـــريةالحاالت خال من ال

ــــهاد على خلوه من الداء ـــطة عمليات بحث بت أنغوال وجمهورية الكونغو الديمقراطية بينما قام، اإلشــ عن حاالت ناشـــ
  الداء.

  
ــــابة ةمهورية الكونغو الديمقراطية على أيجبعثر يُ لم و   -٣١ ـــرية أو حيوانات مصـ ــــابة بشــ بالداء عقب  حاالت إصـ

  محافظة. ٢٦محافظة من أصل محافظاتها البالغ عددها  ٢٤تفتيش 



  /59A72  ٧٢/٥٩ج

8 

 أنشطةاالضطالع بفي أعقاب  أنغوالبالة بشرية واحدة وُأبلغ عنها عن ح ٢٠١٨في نيسان/ أبريل ُكِشف و   -٣٢
ــلل  مدعومة من المنظمة في ــ ــ ــد شـ ــ ــ ــبةمجال التمنيع ضـ ــ ــ المختبر المرجعي ، وهي حالة أّكدها الحقًا األطفال والحصـ

ـــي لمنظمة الللمركز المتعاون مع التابع  ــ ـــ ــ في الكائنة مكافحة األمراض والوقاية منها مريكية لمراكز األلبالمقر الرئيســ
ــحة و  أتالنتا ــ ــ ـــ ــ ــ ــــت تحقيقات المتابعة التي أجرتها وزارة الصـ ــ ــ ـــ ــ من منظمة مع مركز كارتر إلى أن ال(جورجيا). وخلصـ

ــغيرة  بؤرالُمرّجح أن تكون الحالة قد نجمت عن  ــــ ـــريان الداء. و  خفيةو محلية صــ ــ ــــمل المنطقة اإليكولوجية لســـ ــ قد تشــ
ت الحيوانات مشـــمولة بعدوى الداء، على أن ما إذا كانزال مجهوًال ومافي شـــمال ناميبيا؛ محلية تقع المعنية مناطق 

ـــف من ناميبيا المناطق الحدودية المعنية بجريت ي أُ األولية التالتحقيقات  ــ انتقال النقاب عن أية بّينات تثبت لم تكشــــ
ـــاعدة  منظمةعكف ال. وتفيها الطفيلي ــ ـــ ــحة الناميبية و على مســـ ــ ـــ ــ ـــطالع الدعم على تزويدها بوزارة الصــ ـــ ــ ــ الالزم لالضــ

  حدوديًا. والنغمتاخمتين ألفي منطقتين شماليتين عن الحاالت على نطاق أوسع بحث بعمليات ال
  

ـــتمرت في عام و   -٣٣ ـــهد بعُد على خلوها من داء جميع البلدان التي  ٢٠١٨اســـ مكافآت في منح  التَُّنْيناتلم ُيشـــ
ـــابة به،ن حاالت طوعًا عنقدية لإلبالغ  ــ ــتثناء أنغوال اإلصــــ ـــ ــ ــتعداها إلالتي ت باســ ـــ ــ ـــل اســ ــ ــ ــتهالل تنفيذ برنامج واصــ ــ ــ ســـ

، علمًا بأنه بالتشاور مع الدول األعضاء والشركاءالمكافآت هذا. وتزمع األمانة تنفيذ برنامج عالمي لمنح المكافآت 
ـــابة بحالة  ٥٠ ٠٠٠ أكثر من ُأبِلغ عن ــ ــ ـــ ــ التحقيق فيها خالل جرى العالم، و ب داء التَُّنْيناتغير ُمتحّقق منها لإلصــــ

حاالت ثالث فيما أّدت ؛ عنها ســـاعة من اإلخطار ٢٤غضـــون ُحقِّق فيها ب٪ ٩٨بتها منها حاالت نســـ، ٢٠١٨  عام
ـــف عن  إلىأخرى غير ُمتحّقق منها  ـــرية الكشــ ـــابة بالداء حاالت بشــ ــاد. لإلصــ تمر بالمرحلة البلدان التي أّما في تشـــ

ــهاد على خلوها منه والتي كانت موطونة به  ــ ــ ـــ ـــابقاً الالحقة لإلشـ ـــ ــ ــــتمرت معظمها في عســ ــ ـــ بتزويد  ٢٠١٨ام ، فقد اسـ
  عنه.تقارير فصلية المنظمة ب

  
ها عالميًا. اسـتئصـالت حمالتشـّكل تحديًا ماثًال أمام الكالب التي تصـيب  التنينة المدينيةعدوى وما انفكت   -٣٤

ـــابة  ،٢٠١٨في عام ف ـــ ــ ـــاد عن إصـ ـــ ــ ــابت إثيوبيا وأفادت ؛ قطة بعدواها ٢٥و اً كلب ١٠٤٠أبلغت تشـ ــ ـــ بأن عدواها أصــ
ــــابت  ماليواحد؛ أّما وقرد بابون  قططكلبًا وخمس  ١١ ــيربًا وقطتين. و كل ١٨فقد ذكرت أن عدواها أصــ نتائج ال تشــــ

ـــتمدة من  ــ ـــد  إلى أنعملية البحوث الالُمســ ــ ـــين الترصــ ـــ ــل تحسـ ــ واحتواء الحاالت وقف انتقال المرض أمر ممكن بفضـــ
ــية  ــ ـــ ــحاب الحيوانات أفراد المجتمع المحلي  وتثقيفالمرضـ ــ ـــ ــحية وأصـ ـــ ــ ـــؤون الصـ ـــ ــاملة  تنفيذو بالشــ ــ ــ تدخالت قوية وشــ
ــل إجراء البحوث الالزمة لتحديد لمكافحة ن ــ ـــ ــ ــ لمعالجة الُمنّفذة أنماط انتقال المرض والتدخالت واقل المرض. ويتواصـ
ــكلة  ــ ـــتهالك مشــ ــاد. الكالب لاســـ ــماك في تشــــ ــة بألســــ ــ ــاق دراســ والكالب البابون قردة عن إثيوبيا وُتجرى على قدم وســــ

ـــري فيها وفيما بينهاهذه األنواع المرض داخل للتحقيق في أنماط انتقال  ــ ـــ ــ ـــ حاليًا المرض ، علمًا بأن البلدان التي يســ
  واقل المرض.مكافحة نفي مجال تدخالت تنفيذ اللزيادة  ٢٠١٨خالل عام خطوات قوية اّتخذت 

  
ــال برامج تعّوق االضـــطالع بأنشـــطة الانعدام األمن حاالت و وما برحت النزاعات   -٣٥ المرض المعنية باســـتئصـ

ــول إلى بعض المناطق تعرقل و  ـــ ــ ـــ ــــًا منها مالي، و بإمكانية الوصـ ــ ــ ـــوصـــ ــ ــ ــ ــيغوخصــ ــ ــ ــ ، مناطق غاو وكيدال وموبتي وســـ
ـــل   فيما ـــ ـــولبرامج مكافحة المرض وتقييد عرقلة تنفيذ تتواصـــ ــ ــ ـــودانالموطونة به من إلى المناطق ها وصــ ــ  جنوب الســــ

  بفعل تشريد السكان فيه.
  

الســتعراض عمل مديري برامج اســتئصــال الدودة الغينية أّما بالنســبة إلى االجتماع الدولي الثاني والعشــرين   -٣٦
) الذي توّلت المنظمة ومركز كارتر تنظيمه، فقد قّدمت البلدان ٢٠١٨آذار/ مارس  ٢٢و ٢١(أتالنتا (جورجيا)، 

ــع برامجها في  ـــ ــ ــ ـــاركة فيه تقارير عن وضـــ ــ ـــ ــ ــــُيعقد االجتماعالسابقة السنةالمشــ ــ ــ ـــ ــرين الثالث الدولي ، وسـ ــ ــ ـــ ــ منه  والعشـ
ِهد على خلوها من المرض  ٢٠١٩ آذار/ مارس ٢٢و ٢١  يومي ــه. وكانت البلدان التي شــــُ في المكان المذكور نفســ

ــتعراض المعني باالاالجتماع الثالث قد عقدت  ـــ ــ ــنوات لســ ــ ـــ ــال الثنائي الســ ــ ــ ــــتئصـــ ــ ــ ة الذي نظمته غينيالدودة البرامج اسـ
تموز/  ٢٥و ٢٤ ها (واغادوغو،نالتي تمر بالمرحلة الالحقة لإلشـهاد على اسـتئصـال المرض مفي البلدان المنظمة 

ــطتها وذلك الســــتعراض  )،٢٠١٨  ويولي ــال المرض أنشــ ــتئصــ ــهاد على اســ ــد بالمرحلة الالحقة لإلشــ في مجال الترصــ
  .هامن
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ـــبعين في أيار/ مايو ُعقد و   -٣٧ ــحة العالمية الحادية والســ ـــمي  ٢٠١٨على هامش جمعية الصـــ اجتماع غير رســ
ـــحة  ــــررة في امع وزراء الصــ ــة المدير اإلقليمي ألفريقيابلبلدان المتضـ ــر، داء التنينات برئاســـ ــ المدير االجتماع  وحضـ

 .أقرب فرصة ممكنةببوقف انتقال المرض  لتزاماستمرارهم في االعن فيه ممثلوهم الوزراء و وأعرب ، لمنظمةلالعام 
  

  ))٢٠٠٧( ٢١-٦٠ج ص عالتخلص من اضطرابات عوز اليود بشكل دائم (القرار   دال:
  

تتبع التقدم المحرز في التخلص من اضــطرابات عوز اليود منذ أوائل التســعينات. ويســتمر التحســين جرى   -٣٨
 ٢٠١٧١فقط في عام  بلداً  ١٩كافي في التشـــير التقديرات إلى مدخول اليود غير إذ في هذا المضـــمار بوتيرة ثابتة 

ــنًا مقارنةً  ــ ـــ ــ ـــجل مدخوًال غير كاف من ٢٥بما مجموعه  مما يعتبر تحســ ــ ـــ بلدًا في  ٣٢و ٢٠١٥اليود في عام  بلدًا ســـ
ــــب التقديرات.  ١٩٩٣بلدان في عام  ١١٠و ٢٠٠٣بلدًا في عام  ٥٤و ٢٠٠٧بلدًا في عام  ٤٧و ٢٠١٢عام  ــ ــ حسـ

ــكانية  ــع التغذية باليود لدى فئات ســ ـــد وضــ ــة وقد ال تجسـ ـــن الدراســ ـــًا إلى األطفال في سـ ــاسـ ــتند هذه البيانات أســ وتســ
الرضـع وصـغار األطفال بوجه خاص لعواقب اضـطرابات عوز اليود التي أخرى. وتتعرض صـحة النسـاء الحوامل و 

يمكن أن تشــمل اختالل نمو دماغ الجنين ونمو الطفل النفســي والبدني المبكر. ويشــمل عدد أكبر من المســوح تقييم 
كافيًا لدى ، اعتُبر أن مدخول اليود ليس ٢٠١٧تزال محدودة. وفي عام لدى الحوامل إال أن البيانات ال وضع اليود

  ١،٢بلدًا بّلغ عن بيانات متعلقة بالحوامل. ٦٩بلدًا من أصل  ٣٩الحوامل في 
  

ــكانها لخطر المعاناة من فرط مدخول اليود   -٣٩ ـــطي لليود وانخفض عدد البلدان التي يتعرض ســ (التركيز الوسـ
 ١ .٢٠١٧بلدًا في عام  ١١إلى  ٢٠١٥بلدًا في عام  ١٣من  ميكروغرام/ لتر) ٣٠٠في البول يساوي أو يزيد على 

إلفراز اليود في البول بهدف تصـــحيح برامج إغناء األغذية نظرًا إلى احتمال ومن الضـــروري إجراء رصـــد متواصـــل 
ــارة مثل  ــ ــحية الضــ ــ ــمن هذه البلدان لخطر العواقب الصــ ــريعة التأثر ضــــ ــ ــاط الغدة الدرقية تعرض الفئات الســ فرط نشــــ

  ٣.المناعة الذاتيةبومرض الغدة الدرقية  المحرَّض باليود
  

  استراتيجية المكافحة
  

لة لمكافحة اضــطرابات عوز اليود تتمثل في   -٤٠ وتتطلب إغناء  َيْوَدَنة الملح الشــاملةتظل االســتراتيجية المفضــَّ
نات الملح الغذائي وقد أكد اســتعراض منهجي كلفت  ٤المســتخدمة في األســر وفي تجهيز األغذية باليود. جميع مكوِّ

البهارات أو التوابل المختلفة عن الملح باليود وحده أو إلى بإجرائه لتقييم آثار إغناء األغذية والمشـــروبات و المنظمة 
                                                           

١                         Global Iodine Nutrition Scorecard 2017. Zurich : Iodine Global Network ; 2017. 
(http://www.ign.org/cm_data/IGN_Global_Scorecard_AllPop_and_PW_May20171.pdf, accessed  
5 February 2019).  

ـــأن المغذيات الزهيدة المقدارق   ٢ ــ ــ ـــ ــ ـــــة إلكتروني اعدة البيانات بشــ ــــ ـــ ة)، نظام المعلومات الخاص بالتغذية بالفيتامينات (منصــ
، /https://www.who.int/vmnis/database/enوالمعادن، جنيف: منظمة الصحة العالمية (على الموقع اإللكتروني التالي: 

  ). ٢٠١٩شباط/ فبراير  ٦تم االطالع في 
٣       Urinary iodine concentrations for determining iodine status in populations. Vitamin and Mineral 

Nutrition Information System. Geneva: World Health Organization; 2013 
(http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/85972/1/WHO_NMH_NHD_EPG_13.1_eng.pdf?ua=1, 
accessed 13 March 2019).  

٤           Guideline: fortification of food-grade salt with iodine for the prevention and control of iodine 
deficiency disorders. Geneva: World Health Organization; 2014. 
(https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/136908/9789241507929_eng.pdf;sequence=1, 
accessed 20 February 2019).  
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ــحة لدى جميع الفئات  ـــ ــ ـــ ــ ـــائل المرتبطة بالصــ ــ ــ ـــ ــ ـــع اليود والحصــ ــ ــ ـــ ــ جانب غيره من المغذيات الزهيدة المقدار على وضــ
ـــائل الغذائية البديلة محدودة جدًا. ،الســـــكانية ــهد على نجاعة الوســ ـــق  ١أن البّينات التي تشـــ ــتراتيجيات تقليل وتتســ اســـ

الصــوديوم ومدخول اليود  مدخول الملح/غير أن هناك حاجة إلى رصــد  الملح واســتراتيجيات َيْوَدَنة الملح فيما بينها
ـــتوىالعلى  ـــ ــتهالك األفراد لكميات القطري  مســ ــ ـــ ـــمان اسـ ــ ــ خفض مدخول من رغم على الكافية من اليود من أجل ضـ
بيانات تتعلق بمدخول المضـــاف إلى الملح اســـتنادًا إلى ما لديها من  تركيز اليود. وينبغي للبلدان أن تصـــّحح الملح

بلدًا رد على الوحدة عن اإلغنـاء  ١٤٨بلدًا) من  ١١٨(أي  ٪٨٠وقد كان لدى حوالي . الملح في النظام الغذائي
برنامج ليودنة الملح مما ينم عن زيادة  ٢٠١٧٢-٢٠١٦للفترة  اســتعراض ســياســات التغذية العالميةر باليود في إطا

. وكانت التشــريعات بشــأن ٢٠١٠-٢٠٠٩المســجلة في أول اســتعراض للســياســات ُأجري في الفترة  ٪٧١من نســبة 
ـــ ١١٨من هذه البلدان البالغ عددها  ٪٨١يودنة الملح إلزامية في  ــبة بلدًا. ويقدر أيضـ ــر في  ٪٨٦ًا أن نســ من األســ

ــبة  ٣)٢٠١٦-٢٠١١(الفترة  ملح المائدة الميودنالعالم ُيتاح لها  ــ ـــ ـــ ــجلة في فترة  ٪٧٥مما يمثل زيادة من نســ ــ ـــ ــ المســـ
  التبليغ السابقة.

  
الفئات الضــعيفة  اضـطرابات عوز اليود، والسـيما لدىوتعتبر التكملة الغذائية باليود خيارًا إضـافيًا لمكافحة   -٤١

ُيتاح لهم شــديدة التعرض للمخاطر وُيســتبعد أن  وصــغار األطفال الذين يعيشــون في مجتمعاتمثل النســاء الحوامل 
ــــًا اعتبار الملح المُ  ــ ـــ ــ ــتراتيجية مؤقتة التكملة الغذائية باليوديودن. ويمكن أيضـ ـــ ــ ـــ عندما ال ينجح تنفيذ تدابير يودنة  اســ

ــر في عام  ــ ـــ ــت ٢٠١٧الملح. وقد ُنشــ ــ ــ ــــأن آثار التكملة الغذائية باليود اســـ ــ ــاء في عراض منهجي محدَّث بشـــ ــ ـــ لدى النســ
اعتُبرت البيانات غير كافية الستخالص أي استنتاجات مجدية ومع ذلك،  ٤.الفترات قبل الحمل وأثناءه وبعد الوالدة

ــــاء ق ــ ــ ــرار التي تنطوي عليها التكملة الغذائية الروتينية باليود لدى النسـ ــ ـــ ــــأن الفوائد واألضــ ــ ــ بل الحمل أو أثناءه أو بشـ
ـــات التغذية العالميةبعده. ووفقًا ال ــ ــياســـ ــ ــ ــتعراض ســ ــ ــ بلدًا من  ٢١(أي  ٪١٥، ُأتيح اليود في ٢٠١٧-٢٠١٦للفترة  ســ

ـــل  ــاء الحوامل  ١٤٠أصـ بلدًا) من البلدان التي نفذت برنامجًا للتكملة الغذائية بالفيتامينات والمعادن موجهًا إلى النســ
ـــل ٩(أي  ٪٨وفي  ــ ــ بلدان) من البلدان التي نفذت برامج للتكملة الغذائية بالفيتامينات والمعادن  ١٠٧ بلدان من أصــ

  موجهة إلى األطفال.
  

                                                           
١   Santos JAR, Land M-A, Christoforou A, Trieu K, McKenzie BL, Downs S, Billot L, Neal B, Webster 

J, Li M. Iodine fortification of foods and condiments, other than salt, for preventing iodine deficiency 
disorders. Cochrane Database of Systematic Reviews 2019, Issue 2. Art. No.: CD010734. DOI: 
10.1002/14651858.CD010734.pub2. 
(https://www.cochranelibrary.com/cdsr/doi/10.1002/14651858.CD010734.pub2/full?, accessed 20 
February 2019).  

٢                 Global nutrition policy review 2016–2017: country progress in creating enabling policy 
environments for promoting healthy diets and nutrition. Geneva: World Health Organization; 2018. 
(https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/275990/9789241514873-eng.pdf?ua=1, accessed 20 
February 2019).  

٣           The state of the world’s children 2017: children in a digital world. New York: United Nations 
Children’s Fund; 2017 (https://www.unicef.org/publications/files/SOWC_2017_ENG_WEB.pdf, 
accessed 5 February 2019).  

٤           Harding KB, Peña-Rosas JP, Webster AC, Yap CM, Payne BA, Ota E, De-Regil LM. Iodine 
supplementation for women during the preconception, pregnancy and postpartum period. Cochrane 
Database of Systematic Reviews 2017, Issue 3. Art. No.: CD011761. doi: 
10.1002/14651858.CD011761.pub2. 
(https://www.cochranelibrary.com/cdsr/doi/10.1002/14651858.CD011761.pub2/full#CD011761-abs-
0004, accessed 20 February 2019)  
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ــد والتقييم للبرامج الرامية إلى وال  -٤٢ ـــ ــ ــ ــلة الرصـ ــ ـــ ــ ــطراباتبد من مواصـ ــ ـــ ــ ــمان فعالية  اليود عوز مكافحة اضـ ـــ ــ ــ لضـ
  وٕانصافها.التدخالت ومأمونيتها 

  
  ))٢٠١٧( ١٣-٧٠ج ص عر القرا( السمعمن الصمم وفقدان الوقاية   هاء:

  
شأن الوقاية من ب ١٣-٧٠ج ص ع القرار ٢٠١٧ وماي اعتمدت جمعية الصحة العالمية السبعون في أيار/  -٤٣

ٕاعداد تقرير عالمي عن رعاية الســـمع واألذن؛ و : إعداد ما يلي المدير العامفيه من وطلبت  ،الصـــمم وفقدان الســـمع
ــتراتيجيات  ــ ـــ ـــاء في مجاالت جمع البيانات والتخطيط لالســـ ـــ ــ مجموعة أدوات وتقديم الدعم التقني الالزم للدول األعضــ

ــمع؛ الوطنية المعنية برعاية األذن  ــ ــلحة بهدف الحد من فقدان وثيق عرى تو والســ ـــحاب المصــــ التعاون مع جميع أصـــ
؛ واالضطالع بأنشطة الدعوة في هذا المضمار بفضل االستفادة الترفيه أثناءالسمع الناجم عن التعرض للضوضاء 

  .عامآذار/ مارس من كل  ٣من اليوم العالمي للسمع الذي ُيحتفل به يوم 
  

  .القرارهذا مع ي واظبت األمانة على االضطالع بها بما يتماشى نشطة الرئيسية التوترد أدناه األ  -٤٤
  

ـــمع  -٤٥ ــاق . يجري تقرير عالمي عن الســ ـــ ــــمع إعداد تقرير عالمي على قدم وســ ــ ــــداره يوم توقع إيُ و عن السـ ــ صـ
ـــنفات األدبية لعاألمانة مع الخبراء مل تعو  .٢٠٢٠مارس آذار/  ٣ ــ ــ ـــ ــ ــ ــتعراض المصـ ـــ ــ ـــ ــ ــ وٕاعداد أوراق معلومات ى اسـ

ــية وتحليل البيانات المتاحة وتحديد التدخالت ذات األولوية. وي ــاســ ــاورات مع الدول األعضــــاء تواصــــل أســ تنظيم مشــ
  .والتحضير لنشرهمسودة محتوى التقرير جمع التعليقات على بشأن مختلفة أقاليم في 

  
ــمع يةلرعامجموعة أدوات   -٤٦ ــ ــ ـــ ـــرت . األذن والســ ـــ ــ ــ ــ الحاالت داة تحليل أمنها من األدوات، عددًا منظمة النشـــ

ــمع، و المتعلقة ب ـــ ــ ــتراتيجيات الوطنية المعنية برعاية األذن والســ ــ ـــ ـــد االســ ـــ ــ ـــمعرعاية جوانب تخطيط ورصـ ــ ــ ، األذن والســ
ــلة في  ــية المفضــ ــاســ ــمات األســ ــمع تكنولوجيا والســ تلك و الدخل لبلدان المنخفضــــة االســــتخدام في ا المناســــبةتقويم الســ

ـــطة الدخل ــ ـــ ــ ــيغتها النهائية في  أدوات أخرىوثمة . المتوســ ـــ ـــ ــ ـــع في صــ ــ ــ ـــ ــُتوضــ ـــ ــ ـــ ــاق وســ ــ ـــ ــ ــ يجري إعدادها على قدم وسـ
ـــرات ها ، بما في٢٠٢٠-٢٠١٩  الثنائية ــأن مؤشــ ــوحات بشـــــأن رعاية الســـــمع و رعاية األذن و بشـــ األذن كتيب يورد مســـ

ِرع في االسـتفادة منها ببلدين الرعاية الصـحية األولية تدريب عامليلوالسـمع وموارد  على ، علمًا بأن هذه األدوات شـُ
  .بدعم من األمانةإقليم و كل من األقل 

  
ـــاء ات األمــانــة . زّودتقنيدعم تزويد البلدان ب  -٤٧ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــع مجــاالت كــل من في بــدعم تقني لــدول األعضـ ــ ـــ ــ ــ ـــ وضـ

ــتراتيجيات ــ ــ ـــ ــ ــ ــــمعمعنية ب وطنية اســ ــ ـــ ــ ــ ـــوح عن معدالت التدريب و معنية ببرامج تنفيذ و وتنفيذها،  رعاية الســ ــ ــ ــ ـــ ٕاجراء مســـ
ــار، وتخطيط  ــ ــمع. و إجراءات االنتشـــ ـــ ــــيتينتعاونت األمانة فحص الســ ــنتين الماضـــ ــ ـــاء  في الســـ جميع بمع دول أعضــــ

  .كستان وبنما والفلبين وطاجيكستانوهي الصين والهند وكينيا ونيجيريا وباأال ، قاليماأل
  

شـــبكة عالمية بوصـــفه لســـمع المعني بامنظمة المنتدى العالمي ال. أنشـــأت التعاون مع أصــحاب المصــلحة  -٤٨
ـــلحة ال ــحاب المصـــ ــ ــمعيدان في معاملين من أصــ ــأن ، علمًا بأن الغرض من المنتدى هو إذكاء ارعاية الســــ ــ لوعي بشــ

ــكلة  ـــمع وتحديدهالوقاية من مشـــ ــُتعقد يومي فقدان الســ ــ ـــمبر  ٥و ٤ا وتدبيرها عالجيًا. وسـ  ٢٠١٩كانون األول/ ديســ
  .لمنتدىا ضويةمعنية بعأول جمعية 

  
ــمع الناجملمعالجة خطوات   -٤٩ ــ ــاء عن  فقدان الســ ـــ ـــوضـ  منظمة مبادرةالأطلقت . الترفيه أثناءالتعرض للضـــ

العبء المتزايد لفقدان الســمع الذي يمكن الوقاية منه بســبب االســتماع إلى تخفيف بهدف "لنجعل االســتماع مأمونًا" 
ــوات عالية.  ــ ــ ـــاالتاألمانة تعاون وتأصــــ ــ ـــ ـــع معيار عالمي لفي  مع االتحاد الدولي لالتصــ ـــ ــ جهزة تطبيقه على األوضــ

ـــوتية حفاظًا على مأمونية  ـــتماعالصـــ ــمع من حاالت فقدان لتقليل ل االســـ ـــ ــتخدمي فيما السـ ــ ــوتجهزة األبين مســ ــ  يةالصــ
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إطار تنظيمي وضع ة قبلالخطط المالصوتية. وتشمل  MP3أجهزة تشغيل ملفات الشخصية، مثل الهواتف الذكية و 
  .في أماكن الترفيهالمأمون االستماع يعّزز 

  
ــيرًا لاليوم العالمي للســـمع  -٥٠ ــمع الموافق يوم . تحضــ آذار/ مارس من كل عام،  ٣الحتفاء باليوم العالمي للســ

رعاية يم عددان السمع وتبمشكلة فقمستوى الوعي مسندة بالبّينات وتعزيزها رفعًا لرسائل ومواد بإعداد ة منظمتقوم ال
يانات جديدة عن صدرت فيه بتحت شعار "اسمعوا المستقبل"، و  ٢٠١٨في عام . وقد احتُِفي باليوم المذكور السمع

فســُيحتفى ، ٢٠١٩في عام أّما في المســتقبل. المتعلقة بزيادتها  توقعاتالو بين األفراد انتشــار فقدان الســمع معدالت 
"افحص ســـمعك"، علمًا بأنه ُأطِلق تطبيق برمجي صـــادر عن المنظمة بشـــأن فحص الســـمع تحت شـــعار  اليومبهذا 

ــمه تطبيق " ــ ــتعماله مجانًا. ل" HearWHO Appاســ ــ ـــبتينقد أّيدت األمانة و غرض تنزيله واســ ـــطة  في كلتا المناســـ أنشـــ
  .بلداً  ٦٠ية في أكثر من التوع

  
ـــاء في جهودها الرامية إلى و   -٥١ ــ ـــ ــ ــل األمانة دعم الدول األعضـ ـــ ــ ــ ـــتواصــ ــ ــ ـــ ــمع وتحديده الوقاية من سـ ــ ــ ـــ فقدان الســ

  .ومعالجته من خالل دمج رعاية األذن والسمع في نظمها الصحية الوطنية
  

المنظمة تحليل المسائل واإلجراءات المتعلقة بنوع الجنس في عمل استراتيجية دمج   واو:
  ))٢٠٠٧( ٢٥-٦٠ج ص عر القرا(

  
  ي تنفيذ القرارف ٢٠١٨-٢٠١٧الثنائية  حرز خالل فترةالتقدم المُ يرّكز هذا التقرير المرحلي على جوانب   -٥٢

ـــوب بلوغ الغايات المتعلقة منظمة المل الذي ُيرتكز إليه في تعزيز عجر الزاوية بات ح ، الذي٢٥-٦٠ج ص ع ــ ـــ ــ صــ
  .التنمية المستدامة أهدافبالصحة والمساواة من 

  
  الُمحرز على صعيد البلدانتقدم ال  

  
ــ ٢٠١٧في عام بلدًا  ٧١قام   -٥٣ ــ ــ ـــ ــ ــ على األقل نشاطين بتنفيذ  )بلداً  ٦٣البالغ  ٢٠١٥في عام عددها (مقارنة بـ

ي وحقوق اإلنسـان ف لدمج المسـائل المتعلقة باإلنصـاف والمسـاواة بين الجنسـينمنظمة من األنشـطة المدعومة من ال
  .سياساتها وبرامجها الصحية

  
ــزويد ت ــًا في مجال ا، و اء بالدعمالدول األعضــ ــوصــ حســــب نوع بفة صــــنّ ســــتخدام البيانات المُ خصــ

  ةالجنساني المسائل الجنس وتحليل
  

ــأن األمانة طلبات لّبت   -٥٤ ـــ ــاء بشـــ ــ ــ ــول على الدعم التقني في تنفيذ القرار، بما فيالدول األعضــ ـــ ــ الدعم  هالحصـ
ــد الالزمة التقني وبناء القدرات  ــ ــ ــنيف البيانات ورصــ ــــ ـــحةمجال في أوجه اإلجحاف لتصــ ــ مة  ظلمن، حيث وفرت االصـــ

ــة د صرعلی ب يدرلتامثًال  ــ ــ ـــ ــ ــ ها دصن رعدليًال رت نش، وسيارق آشوب جنم قليإتقع بدان بلتلك األوجه في خمســ
  ١الوطني. دلصعياعلی 

  
ـــأن قاعدة بيانات ، ُأدِرجت في ٢٠١٨في عام و   -٥٥ ــــد المنظمة بشــــ ـــحةرصـــ ــ ـــاف في مجال الصــ ــ  بيانات اإلنصــ

ـــم أكثر من ُمصـــــّنفة  ــتمدًا من  ٣٠تضــ ـــرًا مســـ ـــحة  ١١١مؤشــ ـــأن الصــ ــحة األم والوليد والطفل، اإلنجابية و بلدًا بشــ صـــ
مجموعة  ٢٠١٧. وصـــدرت في عام بلداً  ١٠٢إلى  ٢٠١٦ووصـــل عدد البلدان التي قدمت هذه المؤشـــرت في عام 

                                                           
١ National health inequity monitoring: a step-by-step manual (https://www.who.int/gho/health_equity/manual/en/).  
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مات عن تلك تقييالتي فســـحت المجال أمام مســـتخدميها إلجراء ، معدالت اإلنصـــاف في مجال الصـــحةييم أدوات تق
  .بياناتهم الخاصةالمعدالت باالستفادة من 

  
ــب نوع الجنس و بفة بيانات مصــــنّ بشــــكل مطرد الزيادة منظمة ال تســــتخدمو   -٥٦ ــنيف أخرى لتقدير حســ أدوات تصــ

ـــحة ــــاف في مجال الصـــ ـــائل التحليالوُتدِرج  ،معدالت اإلنصــ ــانيت للمســـ ، علمًا بأن هذه في موادها اإلعالميةة جنســــ
من تشـّكل جزءًا غرب المحيط الهادئ إقليم في التحليالت وٕاجراءات اسـتخدام البيانات الُمصـّنفة بحسـب نوع الجنس 

ــتدامة المكتب اإلقليمي  . وينشـــرعلى الصـــعيد اإلقليمي إطار رصـــد التغطية الصـــحية الشـــاملة وأهداف التنمية المسـ
وتتّبع خطى التقدم الُمحرز  تحقيق األهداف الصــحيةصــوب حرز التقدم المُ  لجنوب شــرق آســيا تقارير ســنوية لرصــد

  المتعلقة بأوجه اإلجحاف. مجاالتويبرز فيها ال، في تحقيقها
  

  الدول األعضاء واألمانة بناء قدرات
  

دت   -٥٧ ــادُزوِّ ــ ـــ ــ ــ ــحة ودعم تقنيين لتعزيز  البلدان بإرشـ ــ ـــ ــ ــ ــاني في الصـ ـــ ــ ــ قدرتها على تعميم مراعاة المنظور الجنســـ
  .ةموميالع

عافيته صــحة الرجل و هي األولى من نوعها بشــأن ســتراتيجية إقليمية ا األوروبياعتمدت بلدان اإلقليم   •
تعزيز المساواة بين وعافيته و حته جراءات رامية إلى تحسين صتّتخذه من إلغرض االسترشاد بها فيما 

  قت نفسه.بالو  الجنسين
عن العقبات التي تعترض ســبيل حصــول المراهقين على  إلجراء تقييمتجريبيًا كتّيبًا منظمة صــدرت الأ  •

ـــحيـــة  ـــ ــ ــ ــ نيجيريـــا وجمهوريـــة تنزانيـــا منهم بكـــّل من المحرومين على  التركيزفي إطـــار الخـــدمـــات الصـــ
لكي البرامج الصــحية الوطنية بشــأن اســتعراض  Innov8 لتيســير تطبيق النهج ونشــرت دليالً  ،المتحدة

  ١.ال ُيهمل أي شخص منهم
إيالء المكتب اإلقليمي لغرب المحيط الهادئ أول تقرير إقليمي عن النهوض بالصــحة من خالل  أعدّ   •

ــائل المتعلقة  ــين وحقوق اإلنســــان، و االهتمام للمســ ـــاف والمســــاواة بين الجنســ ـــته هو تقرير باإلنصـ ناقشــ
  .٢٠١٧لستون في عام اللجنة اإلقليمية الثامنة وا

ــــّكل   • ــاواة  تعميم مراعاة منظورفريقًا عامًال داخليًا معنيًا ب المكتب اإلقليمي ألفريقياشــ ــ ــــاف والمســ اإلنصــ
  .بين الجنسين وحقوق اإلنسان

ــيا قام   • ــرق آســ ـــحائف وقائع تتناول بإعداد المكتب اإلقليمي لجنوب شــ ــاواة التي تتخّلل فروق الصـ المســـ
ــحة خص فيما ي ــحة األم والوليد و الصـ اإلقليم البالغ عددها جميع بلدان الطفل والمراهق باإلنجابية وصـ

ــعًا لدعمبلدًا  ١١ ــ ــتراتيجيات وطنية وضـــ ــــ ـــتوى نّظم المكتب اإلقليمي اجتماعًا . كما فيها اسـ ــ رفيع المســ
ــأن إعادة  ــ ــ ــتراتيجيات في اال النظربشــــ ــ ـــ ـــية المعنية بتنفيذ التدخالت فيما بين ســـ ـــ ــكان الرئيســــ ــ ـــ فئات الســـ

ـــري،  ــ ــ ـــ ــ ــابة بفيروس العوز المناعي البشـ ــ ــ ـــ ـــ ــكان مثل تنفيذها فيما مع التركيز على الُمصـ ــ ــ ـــ ــ بين فئات ســ
  .الحقنبواسطة المخدرات المثليين ومتعاطي الجنس و مشتغالت بال

  
 اإلنصاف والمساواة بين الجنسين وحقوق اإلنساندمج منظور  علىموظفيها ميع األقاليم قدرات وعّززت ج  -٥٨

ــيراليون. وُدرِّب مثًال باإلقليميةتلك المكاتب القطرية و الُمطّبقة ب منظمةالفي برامج  ــ ــ ـــ ــ ــ  موظفاً  ٣٠ المكتب القطري لســ
سـياق إيتاء في اإلنسـان حقوق ٕاعمال اإلنصـاف و المسـاواة بين الجنسـين وضـمان تحقيق  على تعميم مراعاة منظور

                                                           
١                            http://www.who.int/life-course/partners/innov8/innov8-facilitators-manual/en/. 
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لعنف حاالت ااســـتجابات صـــحية لتوجيه  إقليم شـــرق المتوســـط على، بينما ُوفِّر التدريب لموظفي الخدمات الصـــحية
  .الطوارئالجنس أثناء القائم على نوع 

  
ــاف البلدان في مجال تعميم مراعاة منظور دعم أدوات لمجموعة  ٢٠١٧في عام أعّدت المنظمة و   -٥٩ ـــ ــ ــ اإلنصـ

ــحية و لكي تســــتفيد منها في إقامة  والمســــاواة بين الجنســــين وحقوق اإلنســــان ــع نظم المعلومات الصــ الســــياســــات وضــ
  ١.الصحية الوطنيةوالبرامج واالستراتيجيات 

  
  المساءلةجوانب المنظمة وٕارساء ب المنظور الجنساني في مجاالت اإلدارة والبرامجتعميم مراعاة 

  
ـــانمنظور تكامل ُأجِري تقييمان لتقدير مدى   -٦٠ ــــين وحقوق اإلنســـ ــاواة بين الجنســ ــ ـــاف والمســ ــ في برامج  اإلنصـ

  .٢٠١٩-٢٠١٨لميزانية البرمجية ية والغايات المتعلقة بااألساسين البيانات التقييمقدمت نتائج ، و منظمةال
  

السياسات والبرامج الصحية رسم لقياس لضمان طبيق واقابلة للتإلزامية معايير على وضع مانة وتعكف األ  -٦١
ــين وحقوق اإلنســــان ــاواة بين الجنســ ــتويات عبر أنحاء  القائمة على اإلنصــــاف والمســ ككل، وهي  الثالثةالمنظمة مســ

ــتند إلى المخرج  ٢٠٢١-٢٠٢٠في الميزانية البرمجية المقترحة ُأدِرجت  معايير ــ ــ ــ ـــ ــ ــل اتّباع نهج يســ ــ ـــ ــ ـــ  ٦-٢-٤بفضـــ
اإلنصاف والمساواة بين الجنسين وحقوق التدّرج في دمج المسائل المتعلقة بعلى ويرّكز  )"عدم إهمال أي شخص"(

  .رصدهافي و ، اإلنسان
  

اإلنصـاف والمسـاواة بين الجنســين موضـوع دمج المسـائل المتعلقة ب امج العمل العام الثالث عشـربرنوُيدرج   -٦٢
ــــان ــفه  وحقوق اإلنســـ ــ ـــتراتيجي تحوالً بوصـــ ـــار المنظمةعمل في  اً اســــ ــتشــــ ــ معني للمدير العام أقدم ، علمًا بأنه ُعّين مســـ

  .بالشؤون الجنسانية والشباب
  

ــدرت المنظمة وكيانات أخرى تابعة لألو   -٦٣ ــتركًا  ٢٠١٧في عام مم المتحدة أصــ ــأن بيانًا مشــ لألمم المتحدة بشــ
ــحيةمرافق إنهاء التمييز في  ــ ــ ــ ـــي والهوية الُممارس تناول التمييز ، الرعاية الصــ ــ ــ ــاس الجنس والتوجه الجنســـ ـــ ــ على أســـ

  ٢.الجنسانية
  

ـــبتمبر   -٦٤ ــ ـــ ٢٠١٨وُحدِّثت في أيلول/ سـ ــة ســـ ــأن ياســــ ــ وجوانب التطوير لكي ُتدرج فيها داء األإدارة المنظمة بشــ
ما ُيقّدم االعتراف بكيما يتســّنى األداء، المكافآت لقاء حســن لمنح الجنســي والتنوع بشــأن المنظور الجنســاني  معايير

  الجنسي.والتنوع بشأن المنظور الجنساني  مةالمنظ أهداففي بلوغ مات استثنائية من إسها
  

الُمحّدثة على خطة العمل عن إطار المساءلة المتعلقة بمتطلبات فاء الالمسؤولية عن استياألمانة وتتحّمل   -٦٥
ة، وتخضــع األمانة للمســاءلة عن اســتيفائها، منظومة األمم المتحدة بشــأن المســاواة بين الجنســين وتمكين المرأنطاق 
ــأن تحقيق بما في ــ ــين من خالل ها بلوغ الغايات الُمحّددة بشـــ ـــ ـــاواة بين الجنســ ــ ـــاواةلهذه مراعاة المنظمة المســ في  المســــ
  التي تتبعها. التوظيف اتسياس

  
ــــّنى   -٦٦ ـــتوى بلوغ  ٢٠١٨ وحتى تموز/ يوليوتســ ـــاء في تمثيل متكافئ مســـ ــ ـــفوف موظفي الرجال والنسـ ــ بين صـ

من  ٪٤٤,٧إناث، علمًا بأن النساء استأثرن بنسبة ٪ ٥٣,٩٣ذكور/  ٪٤٦,١٧: على النحو التالي الخدمات العامة

                                                           
١  https://www.who.int/gender-equity-rights/knowledge/country-support-package-lnb-to-uhc.pdf?ua=1. 

٢               http://www.who.int/mediacentre/news/statements/2017/discrimination-in-health-care/en/. 
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ــبتها  طويلة األجل،من المعّينين بعقود عمل العليا  الفنية والفئاتالفئة  موظفيتعداد  ــ ــ ـــ ــ ــ منذ  ٪١مّما يمثل زيادة نســ
وما فوق بنســبة  ٤-الالتي يشــغلن وظائف من الرتبة الفنية فعدد النســاء زاد ٪). كما ٤٣,٧( ٢٠١٧و تموز/ يولي

الذين يشـغلون من الموظفين  ٪٣٥ة بنسـب ٢٠١٨ وفي تموز/ يولينفسـها، بينما اسـتأثرت النسـاء  الفترة ٪ خالل١,٤
ــبت، أي بزيادة ٢-ومد ١-وظائف من الرتبتين الفنيتين مد ــ ـــ ــ ــ ـــتوى . ٢٠١٧ ومنذ تموز/ يولي ٪٥ها نســـ ــ ـــ ــ ــ أما على مســ

ـــنفة في رتب، فقد  ـــ ــ ــ ــاءالوظائف غير المصـ ــ ــ ـــ ــــبة النســ ــ ـــ ــغلنها  بلغت نســ ــ ــ ـــ ـــّكلن ٪٥٦,٥الالتي يشــ ــ ــ ـــ  /تموزفي ، فيما شـ
  .القطريةمن رؤساء المكاتب  ٪٣٣نسبة  ٢٠١٨  يوليو

  
ــتعراض  ٢٠١٧في عام وُنقِّحت   -٦٧ ــ ــــينمنهجية إجراء اسـ ـــاواة بين الجنسـ ــاف والمســ ــ ــائل المتعلقة باإلنصـ ــ  للمسـ

  .بالتشاور مع األمانة، وذلك الداخليةالمراقبة وحقوق اإلنسان في أعمال مكتب خدمات 
  

ــحة في النهج االســـتراتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية من أجل   زاي: دور قطاع الصـ
ـــود لعام  ـــــ ) ٢٣(٧٠ج ص عوما بعده (المقرر اإلجرائي  ٢٠٢٠تحقيق الهدف المنشـ

)٢٠١٧(( 
 

)، ٢٣(٧٠ج ص ع، في مقررها اإلجرائي السبعين ، اعتمدت جمعية الصحة العالمية٢٠١٧ في أيار/ مايو  -٦٨
ـــتراتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية من أخارطة الط ـــ ـــ ـــحة في النهج االسـ ــ ــ ــاركة قطاع الصـــ ــ ــ ـــ جل ريق لتعزيز مشـ

ـــحة،  وفي أثناء مداوالت وما بعده. ٢٠٢٠  تحقيق هدف عام ــ ـــ ــاً طُ جمعية الصــ ــ ـــ ــ تقدم أحدث أن  لب من األمانة أيضـ
ـــأن التقدم المحرز  ــ ــ ـــتجدات بانتظام بشــ ــ ــ ــــعيد العالمي المســ ــ اتفاقية ميناماتا، التي رحبت بإبرامها نحو تنفيذ على الصـــ

ــحة في القرار  ــــ ــ ــتراتيجي. ، وذلك)٢٠١٤( ١١-٦٧ج ص عجمعية الصـ ـــ ـــ أمَّا في  ١في إطار اإلبالغ عن النهج االسـ
 .ذلك الطلب أيضاً  التقرير ايلبي هذ)، ف٢٣(٧٠ج ص عإطار اإلبالغ عن تنفيذ المقرر اإلجرائي 

 
ــبكة العالمية للمواد   -٦٩ ــ ـــ ــ ــ ـــئت، تلبيًة للدعوة الواردة في خارطة الطريق، الشــ ــ ـــ ــ ــ ـــحة التابعة الكيميائية وُأنشـ ــ ـــ ــ والصـــ

ــويســــرا في الفترة  ــهيل تنفيذ خارطة الطريق. وتمثلت ثمرة اجتماعها االفتتاحي، الذي ُعِقد في جنيف بســ للمنظمة لتســ
ـــرين الثاني/ نوفمبر  ٨إلى  ٦من  ــ ــانحة ، في الوقوف على ٢٠١٨تشــ ــ ــتركة والنجاحات والفرص الســـ ــ التحديات المشـــ

ـــحية الناجمة عن المواد الكيميائية وأهمية  ــ ــ ـــ ــ ــ للتعاون في تنفيذ خارطة الطريق؛ وتحقيق مزيد من الوعي باآلثار الصـ
ـــحة في إدارة المواد الكيميائية وطنياً  ــ ــ ـــاركة وزارات الصـ ــ ــ ؛ وتبادل وجهات النظر حول دور قطاع وعالمياً  وٕاقليمياً  مشـ

من  ٢٠٢٠في عام  ة في المناقشـــات الدولية الدائرة حول المواد الكيميائية. وُقدمت توصـــية لعقد اجتماع ثانٍ الصـــح
 أجل وضع اللمسات األخيرة على الخطط المزمع تحقيقها بعد ذلك التاريخ.

 
ــتحدثت األمانة أدوات لدعم تنفيذ خارطة الطريق، ٢٠١٧وفي الفترة التي أعقبت أيار/ مايو   -٧٠ ــ كان من ، اســـ

ــرة وكتيب عمل. ــاء الشـــبكة، حيث اتخذ إعداده سُـــ  ٢بينها نشـ منها عقد  بالً وقد ُأعد كتيب العمل بالتشـــاور مع أعضـ
، من أجل ضـــمان ســـهولة اســـتخدامه ٢٠١٧تشـــرين األول/ أكتوبر  ٢٦و ٢٥في جنيف بســـويســـرا يومي  عملحلقة 

  وفائدته في تحديد األولويات الوطنية.
 

ـــمل العمل الت  -٧١ ــر تقديرات محدَّ ويشــ ــ ــطة خارطة الطريق نشـ ثة لعبء المرض قني لألمانة في إطار تنفيذ أنشـــ
ــ ٢٠١٦الذي ُيعزى إلى المواد الكيميائية. وفي عام  ـــ ـــ ــ ـــ ــ ــ مليون شــخص بســبب التعرض  ١,٦، ُفِقدت أرواح ما يقدر ب

                                                           
 (باإلنكليزية). ٢للجلسة الرابعة عشرة، الفرع  المحاضر الموجزة، ٣سجالت/ /٧٠/٢٠١٧ج ص عانظر الوثيقة    ١

. والنشــــرة وكتيب العمل كالهما ٢٠١٨جنيف: منظمة الصــــحة العالمية؛ العمل. خارطة الطريق للمواد الكيماوية: كتيب    ٢
ت ( ــــــِ ـــات ســـــــــــــــ ـــ ـــــــاني/  ٢٤، تم االطالع في /https://www.who.int/ipcs/saicm/roadmap/enمتوافر بلغـ ـــانون الث كــــ

 ).٢٠١٩  يناير
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المواد الكيميائية، حيث وال تتوافر، مع ذلك، بيانات إال عن التعرض لعدد محدود من تلك  ١لمواد كيميائية معينة.
ــمم غير المتعمد  ــ ـــ ــ ــ ــ ـــبب التســ ــ ـــ ــ ــ ــر إلى العديد من المواد الكيميائية األخرى في حياتهم اليومية. ويتســـ ــ ــ ـــ ــ ــ يتعرض البشــ

ــتدامة) في أكثر من  ٣-٩-٣  (المؤشـــــر ـــرات أهداف التنمية المســـ ــنوياً  ١٠٠ ٠٠٠من مؤشــ والبلدان  ٢،حالة وفاة ســـ
 ٢٠١٧.٣٪، حسبما كان عليه الحال في عام ٤٦التي لديها مراكز سموم ال تتخطى نسبتها 

 
ــاص أن يمنع وقوع عدد كبير من الوفيات واإلعاقات؛ ومع ذلك،   -٧٢ ــ ــ ـــ ـــدي للتعرض للرصــ ــ ــ ـــ ـــأن التصـ ــ ـــ ــ ومن شـ
وتعمل األمانة مع  ٤تتعلق بالطالء المحتوي على الرصاص. أن لديها ضوابط ملزمة قانونياً  بلداً  ٧١يؤكد سوى  لم

ــروع ممول من مرفق البيئة  ـــ ــع ال العالميبرنامج األمم المتحدة للبيئة من خالل مشــ ــ ــلدعم وضـــ ـــ  بلداً  ٤٠وابط في ضــ
ــدرت المنظمة تقريراً  ــرورة مراقبة إعادة  أخرى. وعالوًة على ذلك، أصــ ــأن ضــ ــياســــات بشــ ــمو الســ د به راســ ــترشــــِ كي َيســ

ـــر لكمية كبيرة من  ــ ـــ ــ ــبب في تعرض البشـ ــ ـــ ــ ــتعملة التي يمكن أن تتســ ـــ ــ ــ ـــية المســ ـــ ــ ــ ـــاص الحمضـ ــ ـــ ــ تدوير بطاريات الرصـ
 ٥الرصاص.

 
)، بشأن اآلثار الصحية العمومية المترتبة ٢٠١٤( ١١-٦٧ج ص عوُأعدت مواد إضافية لدعم تنفيذ القرار   -٧٣

ــحة العمومية في تنفيذ اتفاقية ميناماتا، على الت ــ ـــحة العالمية ووزارات الصـــ عرض للزئبق ومركباته: دور منظمة الصــــ
في حين وضعت عملية استعراض  ٦اإلقليمية التي عقدتها المنظمة لوزارات الصحة، حلقات العملتلخص حصائل 

ــرية، التي كل ــ ــكانية البشــ ـــ ـــرات الحيوية للزئبق في التجمعات السـ ــ لتعرض  عالمياً  معياراً  ٧فت المنظمة بإجرائها،المؤشـ
البشر للزئبق، وحددت الفئات السكانية المعرضة للخطر والمناطق الجغرافية التي ال تتوافر بشأنها بيانات. وقد ُقدم 

وضع إرشادات حول التخطيط  الدعم إلى عدد من البلدان النامية في جمع بيانات الرصد الحيوي بها. ويجري حالياً 
 ستراتيجي لتنفيذ المواد ذات الصلة بالصحة في االتفاقية.اال
 

                                                           
١      Public health impact of chemicals: knowns and unknowns – Data addendum for 2016. Geneva: 

World Health Organization; 2018 (https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/279001/WHO-CED-
PHE-EPE-18.09-eng.pdf?ua=1, accessed 8 February 2019).  

٢                                     Mortality from unintentional poisoning. In: Global Health Observatory 
(http://apps.who.int/gho/data/node.sdg.3-9-viz-3?lang=en, accessed 8 February 2019).  

٣             World directory of poison centres (as of September 2017). In: Global Health Observatory 
https://www.who.int/gho/phe/chemical_safety/poisons_centres/en/.  

٤        WHO member states with legally-binding controls on lead paint, as of 30 September 2018. In: 
Global Health Observatory (https://www.who.int/gho/phe/chemical_safety/lead_paint_regulations/en/, 
accessed 8 February 2019).. 

ــحية. جنيف منظمة الصــــحة العالمية، إعادة تدوير بطاريات الرصــــاص الحمضــــية المســــتعملة:    ٥  ٢٠١٧االعتبارات الصــ
https://www.who.int/ipcs/publications/ulab/en/ ِست.  ). وهي متوافرة بلغات٢٠١٩فبراير  شباط/ ٨، تم االطالع في 

ــاص في   ٦ ـــــاركـــة القطـــاع الخـ ــ ـــ ــ ـــ ــــــأن الزئبق.  مشــ ــ ـــ ــ ـــــــحـــة العـــالميـــة، اتفـــاقيـــة مينـــامـــاتـــا بشــــ ـــ ــ  ٢٠١٨جنيف: منظمـــة الصــ
https://www.who.int/ipcs/assessment/public_health/publication/en/  ــباط/ فبراير  ٨تم االطالع في ـــ ). ٢٠١٩شــ

 فرة بلغات ِست.وهي متوا

٧  Basu N, Horvat M, Evers DC, Zastenskaya I, Weihe P, Tempowski J. A state-of-the-science review 
of mercury biomarkers in human populations worldwide between 2000 and 2018. In: Environ Health 
Perspect. 2018 Oct;126(10):106001. doi: 10.1289/EHP3904 
(https://ehp.niehs.nih.gov/doi/full/10.1289/EHP3904, accessed 8 February 2019). 
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ـــأن االنبعاثات الكيميائية الناجمة عن ظواهر المخاطر الطبيعية، ومنها الزالزل   -٧٤ ــ ـــ ــ ــادات بشــ ــ ــ ـــ ــ ـــرت إرشـ ــ ــ ــ وُنشـــ
إلى تغير المناخ.  وثمة تزايد في شـــدة هذه الكوارث وتواترها وتأثيرها، ويرجع ذلك جزئياً  ١والفيضـــانات واألعاصـــير.

مؤسسة، طائفة واسعة من صور العمل  ٩٠وتضمنت أنشطة شبكة تقييم المخاطر الكيميائية، التي تضم أكثر من 
 المعياري وبناء القدرات.

 
ــتراتيجي والعملية التي تنفذها بين   -٧٥ ـــاهماتها في النهج االســــ ــاء فيما يتعلق مســـ ــ ودعمت األمانة الدول األعضــ

ــــ ــ ــحة من ٢٠٢٠يات مرحلة ما بعد عام الدورات إلعداد توصـ ــ ــ . وقد فعلت ذلك من خالل ما قدمته إلى وزارات الصـ
ــــحي، ومن خالل عقد اجتماعات جانبية  ــ ـــ ــ ــ ــور االجتماعات بغرض تبادل وجهات نظر القطاع الصـ ـــ ــ ـــ ــ دعم في حضــ

 وحلقات نقاش للقطاع الصحي.
 

ــل   -٧٦ ـــ ــ ــ ـــ ــ لتقدير آثار المواد الكيميائية على والتزال هناك أعمال كثيرة ينبغي تنفيذها، ومنها تحديد طرق أفضــ
)، كي يسترشد ٢٠١٦( ٤-٦٩ج ص ع) من القرار ٤(٢الصحة، تلبيًة للدعوة الواردة في خارطة الطريق وفي الفقرة 

من التقارير عن التقدم المحرز في جمعية  . وسوف تقدم األمانة مزيداً ودولياً  وٕاقليمياً  بها في تحديد األولويات وطنياً 
 الصحة العالمية الرابعة والسبعين.

  
  ))٢٠١٤( ٢٠-٦٧ج ص عتعزيز ُنظم تنظيم المنتجات الطبية (القرار   :حاء

  
ــتجابًة   -٧٧ ــ ــطلعت بها األمانة اسـ ــــطة التي اضـــ ــف هذا التقرير األنشـ ــ ) منذ ٢٠١٤( ٢٠-٦٧ج ص عللقرار يصـ

  .٢٠١٧مايو  األخير إلى جمعية الصحة العالمية في أيار/تقديم التقرير 
  

ــُتكمل العمل على أداة  تعزيز ُنظم التنظيم:  -٧٨ عالمية موحدة للمقارنة المرجعية من أجل تقييم برامج تنظيم اســ
األدوية واللقاحات عقب عملية تشــاور مســتفيضــة. وســُتســتخدم األداة لتحديد الســلطات التنظيمية التي يمكن تعيينها 

رة ويعتبر إدراج هذه الســـلطات في القائمة الصـــادقائمة الســـلطات الصـــادرة عن المنظمة. علنًا كســـلطات مدرجة في 
ـــفافة لزيادة االعتراف  ــ ـــ ــ ــع عن المنظمة طريقة شــ ــ ـــ ــ باألداء وفقًا لمعايير مقبولة دوليًا، مما يعزز االعتماد عليها ويوســـ

ــمونة الجودة ويزيد فعالية عملية االختبار  ــــ ــ ـــ ــاهمة في اإلمداد بمنتجات طبية مضـ ــ ــ ـــ ــ ــلطات المسـ ــ ـــ ــ نطاق مجموعة الســـ
  المسبق للصالحية.

  
ج ابتكارية وفعالة لتعزيز ُنظم التنظيم بمشاركة منظمات شريكة من خالل وواصلت المنظمة أيضًا تنفيذ ُنه  -٧٩

  إنشاء مراكز امتياز وٕاعداد أدوات لتحديد األولويات والرصد والتقييم.
  

  وافقت لجان الخبراء التابعة للمنظمة على إرشادات بشأن ما يلي: القواعد والمعايير:  -٨٠

 ا؛جودة لقاحات اإليبوال ومأمونيتها ونجاعته 

  ــأن المنتجات  ٢٠٠٩المنتجات العالجية البيولوجية، بما في ذلك تحديث للمبادئ التوجيهية لعام ــ ــ ــ بشـــ
 العالجية البيولوجية المماثلة؛

 اختبار األدوية المغشوشة "المشتبه فيها" وتصنيفها الالحق؛ 

                                                           
١           Chemical releases caused by natural hazard events and disasters – information for public 

health authorities. Geneva: World Health Organization; 2018 
(https://www.who.int/ipcs/publications/natech/en/, accessed 8 February 2019). Language versions in 
development. 
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 ممارسات التصنيع الجيدة؛ 

 ــبة ــ ــ ـــ إلى األدوية المدرجة في قائمة المنظمة  التخلي عن متطلبات التكافؤ البيولوجي في األحياء بالنســ
  (قائمة إعفاء بيولوجي). النموذجية لألدوية األساسية

  
  وأعدت المنظمة أيضًا ما يلي:  -٨١

 إرشادات بشأن ممارسات االعتماد الجيدة؛ 

 مسودة إرشادات بشأن ُنظم إدارة الجودة للسلطات التنظيمية الوطنية؛ 

 المأمون والجيد النوعية ومكوناته للجميع؛ مسودة برنامج لالرتقاء بإتاحة الدم 

 اقتراحات لتحديث نظام المنظمة للتصديق الخاص بالمنتجات الصيدالنية؛ 

 .بيان مشترك بين الوكاالت بشأن اإلنتاج المحلي لسلع صحية مضمونة الجودة  
  

ــتخدام قواعد المنظمة ومعاييرها من خالل حلقات عمل للتنفيذ وبعثات للم  -٨٢ ع اســ ــجَّ قارنة المرجعية وعقد ويشــ
  شراكات مع منظمات دولية أخرى معنية بوضع القواعد والمعايير.

  
ــتويات المنظمة:  -٨٣ ــ ـــ ــيق على جميع مسـ ــ ــ ــاركة والتنســ ـــ ــ ُيعترف بتعزيز ُنظم التنظيم كجزء ال يتجزأ من  المشـ

ــتويات المنظمة  ــ ــ ـــمونة الجودة وُيدعم على جميع مســـ ــ ـــ ــين إتاحة منتجات طبية مأمونة وناجعة ومضـ ــ ـــ في إطار تحســ
  .٢٠٢١-٢٠٢٠من الميزانية البرمجية للفترة  ٣-١الحصيلة 

  
ــالحية:  -٨٤ ــ ــبق للصـــ ــ ــتدامة المالية لبرنامج  برنامج االختبار المســـ ـــ ــ ـــمان االســ ــ ـــ اعُتمد ترتيب جديد للتمويل لضـ

ــالحية وجودته.  ــبق للصــ ـــبق المنظمة لالختبار المســ ــعت لالختبار المسـ ــجيل الوطني لألدوية التي خضــ ل التســ ويعجَّ
ــائل لل ـــ ــ ــ ــًا إجراء خاص باللقاحات بينما يجري العمل على وسـ ــ ـــ ــ ـــجيل. وينفَّذ أيضـ ـــ ــ ــالحية عبر إجراء تعاوني للتســ ـــ ــ ــ صـ

ــهد عام  ــ ــ ـــخيص. وقد شــ ـــ ـــبق نهاية  ٢٠١٦التشــ ــ ع نطاق االختبار المســـ ــــّ ــ مخطط المنظمة لتقييم مبيدات الهوام إذ ُوســ
  للصالحية ليشمل منتجات مكافحة النواقل.

  
  وّسعت المنظمة نطاق الدعم التقني ليشمل ما يلي: الشبكات التنظيمية:  -٨٥

 المبادرة األفريقية للمواءمة بين لوائح تنظيم األدوية؛ 

  الشــراكة الجديدة من أجل لزيادة تأثير الجهات الشــريكة اإلنمائية المتعاونة عبر إرســاء تحالف إقليمي
 تنمية أفريقيا إلى أقصى حد؛

 ـــ ــ ـــ ــ ــ ــكيل أفرقة عاملة تقنية أفريقية ترســـ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــــاء وكالة أفريقية معنية باألدوية في تشـ ــ ــ ـــ ــ ي قاعدة متينة إلنشــ
 المستقبل؛

  المنتدى األفريقي لتنظيم اللقاحات الذي مازال يساهم في النهوض بتطوير المنتجات ومواجهة طوارئ
 الصحة العمومية؛

 ولوية؛فريق التقييم المشترك التابع لرابطة أمم جنوب شرق آسيا إلجراء عمليات تقييم األدوية ذات األ 
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  الشـبكة العالمية للمختبرات المعنية بمراقبة اللقاحات لتوسـع عضـويتها وتواصـل عملها من أجل تعزيز
التي خضــعت الختبار المنظمة المســبق اإلفراج عن دفعات اللقاحات أفضــل الممارســات والكفاءة في 

  للصالحية.
  

ــلطات المعنية بتنظيم األدوية:المؤتمر الدولي   -٨٦ ــ ــ ــــيات  للسـ ــ ـــ ـــاهمت توصـ ـــ ــ ــــر ســ ــ ــ المؤتمر الدولي الثامن عشــ
التدابير الذكية لترصـــد بالتشــديد على أهمية  للســلطات المعنية بتنظيم األدوية في جدول أعمال الســياســة التنظيمية،

ـــتثمار في تعزيز الُنظم التنظيمية واالعتماد عليها من أجل زيادة توافر  ــ ــ ـــ ــ ــ مأمونية المنتجات طوال دورة عمرها واالسـ
  ت الطبية األساسية المضمونة الجودة.المنتجا

  
تظل األمانة  :نوعية والمغشـــوشـــةالتنســـيق مع آلية الدول األعضـــاء بشـــأن المنتجات الطبية المتدنية ال  -٨٧

ــــاءتعمـل عن كثـب مع  ــ ــ ــ ـــ للعمـل في هذا المجـال للعمــل تعـاريف وافقـت بتوافق اآلراء على التي  آليـة الدول األعضـــ
الطبية المتدنية  المنتجاتدراســة عن اآلثار الصــحية العمومية واالجتماعية واالقتصــادية الناجمة عن  وكلفت بإجراء

  مخاطر الحوادث.وأعدت موادًا تدريبية وتثقيفية ووضعت معايير لتقييم  النوعية والمغشوشة
  

ة العالمية للمقارنبالمنتجات الطبية المتدنية النوعية والمغشـوشــة في األداة وُأدمجت مؤشـرات محددة متعلقة   -٨٨
ـــال معنية بالتنظيم في  ــ ـــلت مراكز اتصـــ ــ ـــاليب الوقاية  ١٧٠المرجعية وحصـــ ــ ـــل بأســـ ــ ـــوًا على تدريب متصـــ ـــ دولة عضــ

  والكشف واالستجابة.
  

ــمونة   -٨٩ ـــية إلتاحة منتجات طبية مأمونة وناجعة ومضــ ــاسـ ــنة األداء أهمية أســ ــي الُنظم التنظيمية الحســ وتكتســ
  من هذا القبيل بذل جهود متواصلة وطويلة األمد.الجودة. وسيتطلب ضمان تزّود جميع البلدان بنظام 

  
يد (القرار   طاء: ــ ــ ــ ـــتعمال األدوية على نحو رشــــ ــ ــ  ١٦-٦٠ج ص عالتقدم الُمحرز في اســـ

)٢٠٠٧((  
  

)، تعمل الدول األعضاء، بالتعاون مع األمانة والجهات الشريكة، ٢٠٠٧( ١٦-٦٠ج ص عاستجابًة للقرار   -٩٠
ــتعمال األدوية على نحو  ـــتعمالها على تعزيز اســ ــتعمال األدوية وقلة اسـ رشــــيد، بهدف تقليص حاالت اإلفراط في اســ

ــند  ــ ــتعمالها إلى أدنى حد من خالل األمور التالية: تخطيط التدخالت وتنفيذها، من قبيل االختيار المســـ ــ ـــاءة اســـ ــ وٕاســ
ـــتع ـــات؛ بناء القدرات؛ جمع البيانات المتعلقة باســـ ــ ــل الممارسـ ــ ـــات وتعزيز أفضــ ــ ـــياسـ ــ مال األدوية بالبينات؛ توجيه السـ

  وتحليلها.
  

  القواعد والمعايير لالختيار واالستعمال الرشيد
  

دواء  ٢٥دواء إضافيًا للبالغين و ٣٠اإلصدار العشرون لقائمة المنظمة النموذجية لألدوية األساسية يضم   -٩١
ـــرطان الدم وقرص دواء لعالج  ــ ـــ ــ ــ ــ دمج دواءين ي Cالتهاب الكبد آخر لألطفال، بما في ذلك دواءان فمويان لعالج سـ

ــفاء أعلىلتحقيق معدالت  ـــ ـــ ــافة إلى أدوية يمكن تناولها  شــ ــ ــ ـــري إضــــ ــ ــ ودواء جديد لعالج فيروس العوز المناعي البشـــ
للوقاية من العدوى بهذا الفيروس لدى األشــخاص شــديدي التعرض لخطر اإلصــابة بالعدوى وتركيبات دوائية جديدة 

ألغراض  منع الحملجديدة لوســائل لمصــابين بالســرطان و لألطفال لعالج الســل ودواءان مســكنان لأللم لألشــخاص ا
  ويحدد اإلصدار أيضًا استعماالت جديدة لتسعة منتجات سبق إدراجها في القائمة. تنظيم األسرة.

  
وتتضمن القائمة نصائح بشأن المضادات الحيوية التي ينبغي استعمالها لعالج حاالت العدوى الوخيمة أو   -٩٢

ـــابين بحاالت العدوى األشـــــد خطورة.  ــى المصــ ـــادات الحيوية التي ينبغي االحتفاظ بها للمرضـــ ــيوعًا والمضــ األكثر شـــ
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ـــادات الحيوية في ثالث فئات أي  ــ ـــ ــ ــ ـــ ــّنف القائمة المضـ ــ ـــ ــ ــ ـــ فئات اإلتاحة والمراقبة واالحتيـاط وعالوة على ذلك، تصـ
ـــادات الحيوية على وجه أمثل والحد من مقاومة المضــــادات الحيوية دون AWARE  (فئات ــتعمال المضـ ) بهدف اســ

تقييد إتاحتها. وُيستخدم التصنيف لتوجيه تدابير اإلشراف مثل إعداد قوائم وطنية لألدوية األساسية ومبادئ توجيهية 
ــادات عالجية معيارية أو تحدي ــ ــتعمال المضـ ــ ــين اسـ ــ ــادات الحيوية وتحديد الغايات لتحسـ ــ ــتهالك المضـ ـــد اســـ ثها ورصــ

ـــتوى المحلي والوطني والعالمي. وقد كان االنتفاع بفئات  ــ ــادات الحيوية على المســـ ــ ـــ  AWAREالحيوية وٕاتاحة المضـ
  جميع البلدان.لرصد استعمال المضادات الحيوية سريعًا وحقق نجاحًا باهرًا وساهم في تحديد دليل لإلتاحة ل

  
  استعمال األدوية المضادة للميكروبات على نحو مسؤول

  
  ترصد استعمال المضادات الحيوية 

  
ها. وقد ُأعدت وُنفذت واســتعمالتقود األمانة العمل المتصــل بترصــد اســتهالك األدوية المضــادة للميكروبات   -٩٣

ـــادات الميكروبات في  ـــتهالك مضـ ــد اسـ ـــر  عدة بلدانمنهجية للمنظمة لترصــ ـــط. وُنشـ ذات الدخل المنخفض والمتوسـ
واســـتمد البيانات  ٢٠١٨نوفمبر  التقرير العالمي األول عن ترصـــد اســـتهالك المضـــادات الحيوية في تشـــرين الثاني/

ـــب فئات  ٦٥من  ــوًا ومنطقة وُقّدم حسـ ـــد العالمي الســــتهالك  ١في جملة أمور. AWAREدولة عضــ ـــُيدرج الرصـ وسـ
ــادات الميكروبات في  ـــ ــ ـــة تكنمضــــ ــ ـــ ــــة بمنصـــ ــ ــ ــادات ولوجيا المعلومات الخاصـــ ــ ـــ ــ ــد مقاومة مضــ ــ ـــ النظام العالمي لترصــــ

ــادات  ٢٠١٩الميكروبات في عام  ــ ـــ ــ ـــ ـــادات الميكروبات ومقاومة مضـ ــ ــ ـــ ــ ــتهالك مضـ ـــ ــ ــ ــ من أجل إتاحة البيانات عن اســ
ــادات  ــتهالك المضــ ــد اســ ـــأن ترصــ ــفيات بشـ ـــتشــ ــًال عن ذلك، يجري إعداد إرشــــادات المنظمة للمسـ الميكروبات. وفضــ

  رصد الروتيني الستهالك المضادات الحيوية على مستوى المرافق.الحيوية لدعم ال
  

ــر قد و   -٩٤ ــ ــح الذي أجرته المنظمة لقياس معدل ُنشـــ ــ ـــار االبروتوكول للمســـ ــادات المحدد النتشــــ ــ ــتعمال المضـــ ــ ســـ
ومن المقرر تنفيذ المســـح في عدة بلدان  ٢٠١٩.٢يناير  الحيوية في المســـتشـــفيات على اإلنترنت في كانون الثاني/

ــة لتكنولوجيا المعلومات إلدخال البيانات والتبليغ من أجل دعم  ـــ ــ ـــ ــ ــ انطالقًا من اإلقليم األفريقي. ويجري إعداد منصــ
لبيانات المنبثقة عن ســائر بروتوكوالت المســح مماثلة للة عبر بروتوكول المنظمة البيانات المحصّــ  وســتكونالمســح. 

وتوجه برامج اإلشراف  AWAREفي المستشفيات. ويمكن أن تستخدم المسوح فئات  المحدد النتشارلقياس معدل ا
  على مضادات الميكروبات في المستشفيات.

  
  اإلشراف على مضادات الميكروبات  

  
أعدت المنظمة موادًا للدعوة بشـــأن اإلشـــراف على مضـــادات الميكروبات الســـتعمال مضـــادات الميكروبات   -٩٥

ثل، بما في ذلك رسائل رئيسية بشأن استعمال المضادات الحيوية تستهدف راسمي السياسات وواصفي على نحو أم

                                                           
١    WHO report on surveillance of antibiotic consumption: 2016-2018 early implementation. Geneva: 

World Health Organization; 2018 (https://www.who.int/medicines/areas/rational_use/who-amr-amc-
report-20181109.pdf?ua=1, accessed 29 January 2019).  

٢         WHO methodology for point prevalence survey on antibiotic use in hospitals. Geneva: World 
Health Organization; 2018 (https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/280063/WHO-EMP-IAU-
2018.01-eng.pdf?ua=1, accessed 26 February 2019).  
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ــتعمالها. وعالوة  ٢وفيلم فيديو ١األدوية والجمهور ـــ ـــادات الحيوية الناجعة واســـ ــ ـــقات إعالنية عن أهمية المضـــ ــ وملصـــ
ــاء برامج ـــل بإنشــ ــادات الميكروبات  على ذلك، تقدم المنظمة الدعم التقني إلى البلدان فيما يتصـ لإلشــــراف على مضــ

ـــفيات وتدعيمها من خالل نهج متكامل مرتبط بتنفيذ فئات  ــ ــتشـــ ـــ ــادات  AWAREفي المســـ ــ ــتهالك مضــــ ــ ــ ــــد اســ ــ وترصــ
ـــودة  ــ ــ ــتكمال مســـ ــ ـــ ــحية. ويجري العمل في الوقت الحالي على اســـ ـــ ـــ ــــتعمالها بهدف تعزيز الُنظم الصــ ــ ــ الميكروبات واســ
ــفيات في البلدان ذات الدخل  ـــ ـــتشــ ـــادات الميكروبات في المســــ ـــراف على مضــــ ــ مجموعة أدوات لدعم تنفيذ برامج اإلشــ

ــا ــ ــ ـــمن مجموعة األدوات إرشـ ـــ ــتتضـ ـــ ـــط. وســ ــ ـــأن الهياكل مثل القيادة؛ وطرق تخطيط تنفيذ المنخفض والمتوســ ـــ دات بشـ
التدخالت وأدائه وتقييمه من أجل تعزيز اســتعمال المضــادات الحيوية على النحو المالئم؛ ومواد التثقيف والتدريب، 

  بما في ذلك مجموعة من موارد التعلم اإللكتروني لترصد مضادات الميكروبات.
  

للمضادات  AWAREوتَعد نسخة جديدة عن تصنيف  ٢٠١٩جية في عام وستحدَّث قائمة المنظمة النموذ  -٩٦
الحيوية تشــمل تقييمًا وتصــنيفًا لجميع المضــادات الحيوية المســجلة حديثًا. وســتُنشــر توصــيات جديدة بشــأن مقررات 

  ثة.جرعات المضادات الحيوية المثلى ومدة العالج بها مع القائمة المحدّ 
  

ــًا دليل   -٩٧ ــتعد المنظمة أيضـــ ــ ـــتوى  AWAREوسـ ــع على المســ ــ ــات العتماده على نطاق أوسـ ــياســـ ــ ـــمي السـ لراســ
  القطري.

  
  التقدم المحرز في األقاليم والبلدان

  
ــــرف  ٢٠١٨أعرب أكثر من ثالثــة أربــاع البلــدان في اإلقليم األفريقي في عــام   -٩٨ ــ ــ ـــ ــ عن تــأييــده للنهوض بصــ

ـــتعمالها على نحو ر  ــ ــ ـــفها واســ ـــ ـــحية األخرى ووصـــ ــ ــ ـــحية األدوية والتكنولوجيات الصــ ــ ــ ـــيد بهدف تعزيز التغطية الصــ ـــ شـــ
  ٣الشاملة.

  
ــاهم برنامج   -٩٩ ــــيدالنية في اإلقليم األوروبي في تعزيز ُنظم وســــ ـــرات الصــ ــــتحضـــ ـــحية والمســ التكنولوجيات الصـــ

قطاع المســـتحضـــرات الصـــيدالنية في البلدان من خالل تناول مواضـــيع مختلفة متصـــلة باختيار األدوية واســـتعمالها 
ــؤول وتقديم  ــ ــ ـــ ـــنوي لعام على نحو مســ ــ ــ ــ ـــدد في تقريره الســ ــ ــ ـــورة التقنية في ذلك الصــــ ــ ــ ويتعاون المكتب  ٢٠١٧.٤المشــــ

ـــطة تدريبية  ــ ــر إلى البلدان عن طريق تنظيم أنشـــ ـــ ــ ـــي للمنظمة لتقديم الدعم المباشـ ــ ــ اإلقليمي ألوروبا مع المقر الرئيسـ
لتنمية قدرات أصــحاب المهن الصــحية وأصــحاب المصــالح المعنيين من أجل تحســين وصــف األدوية. وٕاضــافة إلى 

ــتراتيجيات ناجحذلك،  ــ ــ ـــاعد المكتب على تحديد اســـ ــ ــ ـــتعمال األدوية عبر اللجان المعنية باألدوية يســ ــ ـــ ـــين اسـ ـــ ــ ة لتحسـ
                                                           

١                            Key messages on antibiotics use. Geneva: World Health Organization; 2018 
(https://www.who.int/medicines/access/antimicrobial_resistance/Key_messages-
Stewardship.pdf?ua=1, accessed 29 January 2019).  

٢                  Amala’s story: how to prevent antimicrobial resistance [video]. Geneva: World Health 
Organization; 2018 (https://www.youtube.com/watch?v=Y9WEERSh5G0, accessed 29 January 2019).  

٣     Programme Budget 2020-2021: Regional Committee Consultation Document. Brazzaville: WHO 
Regional Office for Africa; 2018 (AFR/RC68/13), para. 35 and Annex 4, p. 24 
(https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/275832/AFR-RC68-13-
eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y, accessed 26 February 2019).  

٤      Health technologies and pharmaceuticals programme. Annual report 2017. Copenhagen: WHO 
Regional Office for Europe; 2017 (http://www.euro.who.int/en/health-topics/Health-systems/health-
technologies-and-medicines/publications/2017/health-technologies-and-pharmaceuticals-programme.-
annual-report-2017, accessed 7 February 2019).  
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ــــتعمال األدوية والعالجات  ــ ــ ــأن اســ ــ ــ ــ ـــريرية والتعليقات على البيانات بشــ ـــ ــ ــفات والمبادئ التوجيهية الســ ــ ــ ـــ وكتيبات الوصـ
، اجتمعت البلدان في إقليم جنوب شــرق آســيا لبحث ٢٠١٩فبراير  والســياســات بشــأن الترويج لألدوية. وفي شــباط/

ـــراف المباد ـــ ــادات الميكروبات على نحو أمثل بالتركيز على اإلشــ ــ ــ ـــتعمال مضــ ــ رات الوطنية واإلقليمية الرامية إلى اســـ
ـــادات الميكروبات من أجل تنفيذها باعتماد نهج متكامل مرتبط بفئات  ـــ ــ ــ ــــتهالك  AWAREعلى مضـــ ــ ـــ ــ ـــد اســ ــ ـــ ــ وترصـــ

ــيقدَّم المزيد من ــــ ــ ــ ـــحية. وسـ ـــ ــ ــ ـــتعمالها بهدف تعزيز الُنظم الصـ ــ ــ ـــ ـــادات الميكروبات واسـ ــ ـــ ــ الدعم التقني إلى البلدان  مضـ
  واألقاليم.

  
  الخطوات القادمة

  
بد من تكثيف الجهود لتناول مســألة اســتعمال األدوية على نحو الإضــافة إلى المبادرات الموصــوفة أعاله،   -١٠٠

رشـيد بما في ذلك من خالل زيادة توطيد أنشـطة تنفيذ المبادئ التوجيهية وتركيزها، بتطبيق سـياسـات وخطط وطنية 
مج معايير المنظمة وقواعدها في المبادرات اإلقليمية وباالســـتثمار الكافي في الموارد البشـــرية والمالية على النحو تد

  ).٢٠٠٧( ١٦-٦٠ج ص عالموصى به في القرار 
  

  ))٢٠١٤( ١٨-٦٧ج ص ع(القرار  الطب التقليدي (الشعبي)  ياء:
  

ــتا  -١٠١ ــابعة والســـ ـــحة العالمية الســـ ــأن  ١٨-٦٧ج ص عالقرار  ٢٠١٤في أيار/ مايو ن و عتمدت جمعية الصــ بشـــ
صدار السابق إل ٢٠١٢اعتبارًا من عام حرز في هذا الصدد هذا التقرير التقدم المُ ويبّين  .(الشعبي) الطب التقليدي

  ٢٠١٨.١ عام حتىو ، ٢٠٢٣-٢٠١٤بشأن الطب التقليدي (الشعبي): منظمة الاستراتيجية 
  

ــؤون اها إطار قانوني وتنظيمي لارتفع عدد البلدان التي لديو   -١٠٢ ــ ــ ــ ـــ ــ في بلدًا  ٧٩لطب التقليدي والتكميلي من شــ
ـــّ من آخر قام عدد ، وهو عدد آخذ في الزيادة تدريجيًا. و ٢٠١٨عام  فيبلدان  ١٠٩إلى  ٢٠١٢عام  ــ ــ ـــ ن البلدان بســ

ات، أو هو بتوسيع نطاق تطبيق القائم من هذه التشريعات والسياسهذا المجال أو تتعلق بسياسات رسم تشريعات و 
ـــًا القيام بذلكفي طريقه إلى  ــين. وُأدِخلت أيضـ ـــية لات كبيرة على تحســ ــاسـ ــؤون البنية األســ الطب التقليدي تصــــريف شــ

  .والتكميلي على المستوى القطري
  

مقدمي المتعلقة بالســـياســـات واللوائح الوطنية زيادة على  ٢٠١٨و ٢٠١٢بين عامي وطرأت بالفترة الواقعة   -١٠٣
ــبية، متعلقة باللوائح الفاقت تلك التي طرأت على الطب التقليدي والتكميلي خدمات  ــ ــ ــ ـــ لى أن دّل عيمّما األدوية العشـ

الخدمات الصــحية المقدمة خص شــاملة فيما يتنظيمية نظم و إلرســاء ســياســات أكبر اهتمامًا الدول األعضــاء أولت 
عن  ٢٠١٨في عام ) المنظمةلدول األعضاء في ٪ من ا٦٤(بلدًا  ١٢٤غ . وأبلّ التقليدي والتكميليفي مجال الطب 

ـــبية، فيما  انينتطبيقه لقو  ـــ ـــأن األدوية العشــ ــ ـــأن مقدتطبيقه لعن بلدًا آخر  ٧٨أبلغ أو لوائح بشـــ ــ  مي خدماتلوائح بشـــ
، بالتأمين الصحي ميلي مشمولالطب التقليدي والتكبلدًا بأن  ٤٥ ، أفادعالوة على ذلكو ؛ الطب التقليدي والتكميلي

  بالتأمين الصحي متاحة جزئيًا.لطب هذا ات معظم البلدان أن تغطية ذكر فيما 
  

ــاء في وارتفع   -١٠٤ ــ ــ ـــ ــ ــ معني بالطب التقليدي والتكميلي من منظمة التي لديها برنامج وطني العدد الدول األعضــ
 دمج الطب التقليديى لرامية إ. وتواصل البلدان بذل جهود ٢٠١٨دولة في عام  ٧٩إلى  ٢٠١٢دولة في عام  ٥٨

                                                           
ـــتند هذا التقرير إلى ا   ١ ــ ـــــح العالمي الثاني الذي أجرته المنظمة بين عامي يســ بشـــــــأن الطب التقليدي  ٢٠١٢و ٢٠١٠لمســ

ــعبي)، وٕالى مســــح آخر أُ  ُيحّدث المعلومات الواردة في المســــح المذكور. ويضــــم  ٢٠١٨و ٢٠١٦جري الحقًا بين عامي (الشــ
ـــمية بالمنظمة ومن المراكز  ــــ ــاء والمنظمات غير الحكومية التي تربطها عالقات رســـ ــ ـــ ــ التقرير بيانات وردت من الدول األعضـ

ــجلتها الوحدة المتعاونة مع المنظمة في مج ــ ـــ ــافة إلى معلومات ســ ـــ ــ ال الطب التقليدي والمكاتب اإلقليمية التابعة للمنظمة، إضــ
 التابعة للمنظمة والمعنية بالطب التقليدي والتكميلي والتكاملي.
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في إطار الحد الخدمات األولية بجميع مستوياتها، وبوسائل منها إيتاء  الخدمات الصحيةعملية إيتاء والتكميلي في 
ـــاء و األدنى من مجموعات الخدمات  ـــ ــ ــ ــــتعمال عيادات ٕانشــ ــ ــ ــ ــبية تعّزز العافية وأخرى تخّفف اآلالم واســ ـــ ــ ـــ األدوية العشــ

ـــنعة محلياً  ــّلم يو . المصــ ــتانا ســـ ـــادر في إعالن أســـ ــحية األولية ٢٠١٨عام الصــ ــأن الرعاية الصـــ ـــرورة إدراج ب ١بشـــ ضــ
  .الرعاية الصحية األوليةعملية إيتاء خدمات التقليدي في المعارف والتكنولوجيات المتعلقة بالطب 

  
ــــأن  ٢٠١٤منذ عام األمانة وتواظب   -١٠٥ ــ ــ ــ ـــ ـــطلحاتو  ٢تقنيةإعداد وثائق على المثابرة في عملها بشـــ ـــ ــ ــ ـــ  ٣مصــ

ـــاء و الدول ازويد دولية لت ٤وأدوات ــ ــــاحبة ألعضــ ــلحة الجهات صـــ ــ ــــادات المصـــ ــ ـــأنبإرشـ ــ المعايير الحد األدنى من  بشــ
طب التقليدي والتكميلي والتكاملي. وُأجِري بالفترة المأمونة وجيدة وفعالة في مجال خدمات يتاء إلالالزمة  المرجعية

الذي أجرته المنظمة لمســــح العالمي الثاني امســــح يحّدث المعلومات الواردة في  ٢٠١٨و ٢٠١٦الواقعة بين عامي 
ــــأن الطب التقليدي ٢٠١٢و ٢٠١٠بين عامي  ــ ــ ـــ ــ الُمختّطة واالطالع من أجل تحليل االتجاهات العالمية ، وذلك بشــ

ــع الراهن ــ ــو . على لمحة عامة عن الوضـ ــ د سـ ـــّ ــحين ُتجســ ــأن العالمي الالمنظمة في تقرير كليهما نتائج المســـ ــ مقبل بشـ
  ٥.لطب التقليدي والتكميليا
  

 التقليديشؤون الطب بشأن تنظيم التي ترّوج لها المنظمة تشمل الشبكات والترتيبات األقاليمية واإلقليمية و   -١٠٦
ـــمان جودته،والتك ــبكة من بين أمور أخرى،  ميلي والتكاملي وضـ ــبيةالتعاون الدولية المعنية بتنظيم اشــ  ٦ألدوية العشــ

                                                           
  متاح على الرابط اإللكتروني التالي:    ١

https://www.who.int/docs/default-source/primary-health/declaration/gcphc-declaration.pdf  )االطـــالع  تـــم
 .)٢٠١٩شباط/ فبراير  ٤في 

ألغراض مراقبة جودة  المواد البارزة العشــبية المنشــأما يلي: المبادئ التوجيهية الصــادرة عن المنظمة بشــأن اختيار منها    ٢
: التقرير الحادي األدوية العشــبية، الُمعتمدة في: لجنة الخبراء التابعة للمنظمة والمعنية بمواصــفات المســتحضــرات الصــيدالنية

  ؛١٠٠٣  (سلسلة التقارير التقنية الصادرة عن المنظمة، رقم ١: الملحق ٢٠١٧والخمسون. جنيف: منظمة الصحة العالمية؛ 
https://www.who.int/medicines/areas/quality_safety/quality_assurance/expert_committee/WHO_TRS_
1003_full-version.pdf?ua=1  

ـــباط/ فبراير  ٥االطالع في  تم ــــات الجيدة الُمتّبعة في ؛ و )٢٠١٩شــ ــأن الممارسـ ــ ــادرة عن المنظمة بشـ المبادئ التوجيهية الصـــ
ــــــفات  ــ ــبية، الُمعتمدة في: لجنة الخبراء التابعة للمنظمة والمعنية بمواصـــ ــ ــ ـــ ــير األدوية العشــ ــ ــ ـــ ـــاب الالزمة لتحضــ ـــــ تجهيز األعشـــ

(ســلســلة التقارير  ١: الملحق ٢٠١٨لخمســون. جنيف: منظمة الصــحة العالمية؛ المســتحضــرات الصــيدالنية: التقرير الثاني وا
 ؛١٠١٠  التقنية الصادرة عن المنظمة، رقم

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/272452/9789241210195-eng.pdf?ua=1 ،االطالع في  تم
والمبادئ التوجيهية الصادرة عن المنظمة بشأن الممارسات الجيدة لتصنيع األدوية من األعشاب. ؛ )٢٠١٩شباط/ فبراير  ٥

  ؛١٠١٠  (سلسلة التقارير التقنية الصادرة عن المنظمة، رقم ٢: الملحق ٢٠١٨جنيف: منظمة الصحة العالمية؛ 
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/272452/9789241210195-eng.pdf?ua=1 ،االطالع في  تم

 .)٢٠١٩شباط/ فبراير  ٥

ـــطلحات المتعلقة ب   ٣ ـــطلحات األيورفيدا وطب المصـ ــيني التقليدي والطب اليوناني، هي مصـ ـــيدا) والطب الصــ الحكماء (السـ
 تمّر بمراحل مختلفة من إعدادها.

ـــادية    ٤ ــس اإلرشــ ــ الالزمة للتدريب في مجال الطب البشـــــري والطب الُمزاول في هضـــــبة التبت األدوات المتعلقة مثًال باألسـ
باإلبر واأليورفيدا والحجامة وبرنامج بانتشــاكارما بشــأن العناية بصــحة واليوغا، وتلك الالزمة لممارســة العالج بواســطة الوخز 

 البدن وطب توينا والطب اليوناني، هي أدوات تمّر بمراحل مختلفة من إعدادها.

 .٢٠١٩من المرتقب إصداره في عام    ٥

 مقام أمانتها. ، ويقوم مقر المنظمة الرئيسي٢٠١٧أصبحت هذه الشبكة تابعة للمنظمة في أيلول/ سبتمبر    ٦
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ــمان  ــ ـــطة جودة خدمات والفريق العامل المعني بضــ ــ ــين خدماتهالعالج بواسـ ـــ وعقدت المنظمة  ١.الوخز باإلبر وتحسـ
بالتنســيق وذلك ، اً دولة عضــو  ٢٠من حوالي مرشــحون ها كل واحدة من حضــرية، و أقاليم ثماني حلقات عمل تدريب

ـــينومة مع حك ــ ـــ ــ ــة التابعة للصــ ـــ ـــ ــ من أجل بناء القدرات الوطنية في المجاالت المتعلقة  منطقة ماكاو اإلدارية الخاصــ
  .لتكميليبالطب التقليدي وا

  
ــل يتناول اومن اإل  -١٠٧ ــ ـــنيف نجازات المهمة للغاية إدراج فصـــ ــ ـــرة للتصــ لطب التقليدي في المراجعة الحادية عشــــ

ــلة.  ــ ــحية ذات الصـــ ـــ ــاكل الصــ ــ ـــائي الدولي لألمراض والمشـــ ــ ــافيان على ذلك،  عالوةً و اإلحصــ ــ ــران إضـــ ــ من ُأدِرج مؤشـــ
ـــرات الطب التقليدي والتكميلي في  ــ ـــ ــ ــ ــادرة عن امن القائمة المرجعية العالمية  ٢٠١٨ عام طبعةمؤشـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ  لمنظمةالصـ

تشمل و بالصحة). المتعلقة  أهداف التنمية المستدامةزائدًا مؤشر من مؤشرات الصحة األساسية ( ١٠٠والمؤلفة من 
ــافةً  دواتمجموعة من األمنظمة األخرى المقدمة من المبادرات ال ـــ ــ ـــ ــ ــ ــرات وأُ  إضـ ــ ــ ـــ ـــ ــ إقليمية تحديدًا جرى طر إلى مؤشـ

ـــاء مختارةاخ ـــ ــد  ٢تبارها في دول أعضــ ــ ــ ـــة دمج الرصــ ـــ ــحية ممارســ ـــ ــ لطب التقليدي والتكميلي في عملية التغطية الصـ
  ٣،٤.أهداف التنمية المستدامةتحقيق في سياق وتوجيهها كما ينبغي الشاملة 

  
ــل المنظمة   -١٠٨ ية معرفوضــــع مناهج عمل  علىتعاونها والدول األعضــــاء والجهات الفاعلة غير الدول وتواصــ

ــــنــدة بــالبّينــات ع وطنيــة وٕاقليميــة وعــالميــة ــ ـــ ــ ــ ـــمــل ن الطــب التقليــدي والتكميليتقــدم معلومــات مســ ــ ــ ـــ ــ ــ ، وهي منــاهج تشـ
ــد ــ ـــ ــ ـــحة التكامليةواالتحاد األك ٥الوطني ObservaPICS  مرصـ ــ ـــ ــؤون الصــ ـــ ــ ــجالالو  ٦اديمي البرازيلي لشـــ ــ ـــ ــ ت الدولية سـ

  ٨.لميةمرصد الصحة العاو  ٧للتجارب السريرية للعالج بواسطة الوخز باإلبر/ الكي
                                                           

ـــمل    ١ ــ ـــ ــ ــ ــــات المتّبعة في مزاولته ومنتجاته (اإلقليم بما يشــ ــ ـــ ــ ــ ــي الطب التقليدي والممارسـ ــ ـــــــ إطارًا إقليميًا لتنظيم عمل ممارســـ
ــبكة التنظيمية  ــؤون الطب التقليدي والتكميلي والتكاملي (إقليم األمريكتين)؛ والشــ ـــحية االفتراضــــية لشــ األفريقي)؛ والمكتبة الصـ

 .جنوب شرق آسياالتابعة إلقليم 

 .مؤشرات قياسية أساسية ومرجعية واختبرها في دول أعضاء مختارةوضع المكتب اإلقليمي لجنوب شرق آسيا    ٢

ـــتين المعقودة بعام اعتمدت    ٣ ــ ـــ ــ ــ ــابعة والســ ــــ ـــ ــ اإلطار اإلقليمي لتطوير النظم  ٢٠١٧اللجنة اإلقليمية ألفريقيا في دورتها الســـ
  ) AFR/RC67/10الشاملة في سياق بلوغ أهداف التنمية المستدامة (الوثيقة الصحية صوب تحقيق التغطية الصحية 

https://www.afro.who.int/sites/default/files/2018-01/AFR-RC67-
10%20Framework%20for%20health%20systems%20development-Rev%2023.09.17.pdf  

  .)٢٠١٩شباط/ فبراير  ١١االطالع في  (تم
اللجنة  ٢٠١٦ي أقرته في عام أهداف التنمية المســتدامة والتغطية الصــحية الشــاملة، الذيشــتمل اإلطار اإلقليمي لرصــد    ٤

ـــب التقليــــدي والتكميلي (انظر الرابط اإللكتروني  ـــالطـ ــــارة تتعلق بـ ــــــرات مخت ــ ـــ ــ ــادئ، على مؤشـ ــــة لغرب المحيط الهــ اإلقليمي
ـــالي: ــ االطالع في  تم، http://iris.wpro.who.int/bitstream/handle/10665.1/13961/9789290618379-eng.pdf  التـ

 .)٢٠١٩شباط/ فبراير   ١١

ـــد    ٥ ـــــ ـــ ــ ــــحيــة المتعلقــة بــالطــب التقليــدي والتكميلي والتكــاملي في البرازيــل المرصـــ ــ ـــ ــ ــ ــــــات والمعــارف الصـ ـــ ــ ــ الوطني للممــارســـ
)http://observapics.com.br/الموقع اإللكتروني قيد اإلنشاء ،.( 

ن    ٦ ــحية في أمريكا الالتينية ومنطقة ُدشـــــِّ ـــحة البرازيلية وبفضـــــل المركز المعني بالعلوم الصـــ ـــروع بدعم من وزارة الصــ المشــ
ـــّكل أســـــاس إنشـــــاء شـــــبكة تعاون إقليمية إلجراء  ـــروع ُيطمح أن يشــ البحوث المتعلقة بالطب التقليدي البحر الكاريبي، وهو مشــ

 .والتكميلي

ــــجالت    ٧ ـــريرية، وهو منهاج عمل إن منهاج عمل المنظمة الُمّتبع في إعداد الســـ ـــمن  ثانويالدولية للتجارب الســــ ــ يندرج ضــ
ــريرية، هو عبارة عن مبادرة تعاونية بين االتحاد العالمي لجمعيات العالج  ــ ــ ـــ ــينية للتجارب السـ ــــ ـــ ــجالت الصـ ـــــــ نطاق إعداد السـ
ــين والرابطة الصــــينية للعالج بواســــطة الوخز باإلبر/  ـــينية في الصــ ــطة الوخز باإلبر/ الكي وأكاديمية العلوم الطبية الصـ بواســ

 .٢٠١٨الكي، وهو منهاج أقّرته المنظمة رسميًا في آذار/ مارس 

ــــات تعكف المنظمة على التعاون    ٨ ــســ ـــين والمؤســــ ـــــينية في الصـــ المعنية في تكوين البّينات مع أكاديمية العلوم الطبية الصـ
وصون الموارد الالزمة لمزاولة الطب التقليدي ونشر معارفه. ومن المقّرر إدراج منهاج العمل الذي يتواصل وضعه حاليًا في 

 .مستودع بيانات مرصد الصحة العالمي
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ـــروري حتمًا   -١٠٩ ــ ــ ــ ـــ ــخير ومن الضــ ــ ــ ـــ ــ بلوغ الغايات الُمحّددة لطب التقليدي والتكميلي من أجل اإمكانات كامل تســـ
التغطية الصـــحية الشـــاملة ، وتحقيق ٢٠٢٣-٢٠١٩، بشـــأن "المليارات الثالثة" في برنامج العمل العام الثالث عشـــر

ها توجيهات بما فيمن المنظمة تزويدها بتوجيهات تقنية عامة، طلبت الدول األعضــاء و وأهداف التنمية المســتدامة. 
تقاسم المعلومات بشأن القضايا التنظيمية؛ و ؛ بشأن إجراء البحوث المتعلقة بالطب التقليدي والتكميلي وتقييم جوانبه

الترويج منظمة الســتواصــل و . بالبحوثخاصــة ؛ وتوفير قواعد بيانات ت عمل بشــأن بناء القدرات الوطنيةحلقاوعقد 
منتجات الطب التقليدي والتكاملي تنظيم بفضـــل لطب التقليدي والتكميلي والتكاملي لالســـتفادة بمأمونية وفعالية من ا

وذلك ، وممارســـاته وعمل ممارســـيه وٕاجراء البحوث المتعلقة به ودمجه في النظم الصـــحية القائمة، حســـب االقتضـــاء
ــهام في  ــر، برنامج العمل تنفيذ من أجل اإلســ ــاملة ، وتحقيق ٢٠٢٣-٢٠١٩العام الثالث عشــ ـــحية الشــ التغطية الصـ

جمع عن طريق على المستوى القطري الُمحرز رصد التقدم المنظمة ستواصل بلوغ أهداف التنمية المستدامة. كما و 
  عنه. معلومات موثوقة
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