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اعتمدت جمعية الصحة العالمية خطة التنفيذ الخاصة بتغذية األمهات والرضع وصغار  ٦-٦٥ع ص جوفي القرار 
خفــض عــدد األطفــال المصــابين بــالتقزم فــي العــالم  يهــ ٢٠٢٥األطفــال، والتــي تضــمنت غايــة عالميــة جديــدة لعــام 

ضــت نســبة انخف ٢٠١١و  ١٩٩٠وفيمــا بــين عــامي  ٢٠١٠.١لعــام  بالمقارنــة مــع البيانــات األساســية ٪٤٠بنســبة 
  مليون. ١٦٥مليون إلى  ٢٥٣، من ٪٣٥التقزم في العالم بمقدار 

  
بنسبة ، إذ ُخفِّض هذا المعدل ل دون سن الخامسةتقدم كبير في خفض معدل وفيات األطفاوُأحِرز عالميًا   -٤
ـــين  ٪٤١  والدة حّيـــة. ١٠٠٠وفـــاة لكـــل  ٥١وفـــاة إلـــى  ٨٧قـــّدر بنحـــو أي مـــن معـــدل ي ،٢٠١١و ١٩٩٠عـــامي ب

 ٢٠٠٠و ١٩٩٠عـامي بـين  ٪ سـنوياً ١,٨مـن فـي العـالم خـالل العقـد المنصـرم المعـدل وتسارعت وتيرة خفض هـذا 
معـدل ير كافية لبلـوغ الهـدف المتمثـل فـي خفـض غالتزال على أنها ، ٢٠١١و ٢٠٠٠عامي بين  ٪ سنوياً ٣,٢إلى 

البلـــدان عـــدد يصـــل وس. ١٩٩٠م عـــاها فـــي مســـتوياتعّمـــا كانـــت عليـــه  ٢٠١٥الوفيـــات بمقـــدار الثلثـــين بحلـــول عـــام 
مـن بلـدًا  ٤٤إلـى  ٢٠١٥سـتتمكن مـن بلـوغ هـذا الهـدف بحلـول عـام المتوسطة الدخل التـي تلك المنخفضة الدخل و 

  .٢٠١١-٢٠٠٥المحرز مكافئة لذاك المحرز خالل الفترة وتيرة التقدم ظّلت إذا ، بلداً  ١٤٣أصل 
  
الــذين تتــراوح بــين األطفــال  ٪٨٤منيع ضــّد الحصــبة بلغــت نســبة التغطيــة العالميــة بــالت ٢٠١١فــي عــام و   -٥

لتغطية بخدمات التمنيع؛ فقد من اعدد البلدان التي تبلغ مستويات عالية اآلن شهرًا. ويتزايد  ٢٣و ١٢أعمارهم بين 
مقـّدر وانخفض العـدد العلى أقل تقدير.  ٪٩٠بنسبة تغطية التي حققت معدالت  لدول األعضاءنسبة ا ٪٦٤ تبلغ
ُخمــس االنخفــاض حــوالي يمّثــل وهــو مــا ، ٪٧٦بنســبة  ٢٠١٠و ٢٠٠٠بــين عــامي  الحصــبةالناجمــة عــن لوفيــات ل

 اإلجمالي في معدل وفيات األطفال. 
 
مكافحـة االلتهـاب الرئـوي واإلسـهال بـين األطفـال وواسـعة النطـاق فـي مجـال تـدخالت منسـقة تنفيـذ ًا لدعمو   -٦

منظمـة الصـحة العالميـة ت عقـد، ، وتسهيًال لتنفيذ تلك التدخالتةيعيشون في البلدان الناميمّمن دون سن الخامسة 
) بالتعـاون جنـوب شـرق آسـياالرابعة في إقلـيم في اإلقليم األفريقي و منها  أربع حلقات عمل إقليمية (ثالث )منظمة(ال

ثقــل أويــرزح هــذا اإلقليمــان تحــت وطــأة منظمــة اليونيســيف وشــركاء آخــرين. بلــدًا ومــع  ٣٤فــي مــع وزارات الصــحة 
ال تسـير فـي االتجـاه الصـحيح نحـو  ، وهما يضّمان بلـداناً االلتهاب الرئوي واإلسهالالناجمة عن الوفيات من عبء 

اضــُطِلع بأنشــطة متابعــة فــي (تخفــيض معــدل وفيــات األطفــال). وقــد مــن األهــداف اإلنمائيــة لأللفيــة  ٤بلــوغ الهــدف 
منظمـة واليونيسـيف بالتعـاون مـع مختلـف الجهـات المعنيـة علـى وتعكـف الالعديد من البلدان لرصـد التقـدم المحـرز. 

جاهزة الخطة ، وستكون والوقاية منهما خطة عمل عالمية لمكافحة االلتهاب الرئوي واإلسهالالعمل من أجل وضع 
  .٢٠١٣في الربع الثاني من عام 

  
 موكسيسـيلينة لقـاح األإتاحـمع اليونيسيف وغيرها من أصحاب المصلحة لتيسـير العمل منظمة واصل التو   -٧

 وفقــاً وذلــك إلســهال، تقــاء شــر اطريــق الفــم لعــالج االلتهــاب الرئــوي وأمــالح اإلماهــة الفمويــة والزنــك الالمــأخوذ عــن 
ويتواصــل بفضــل  ٢.لجنــة األمــم المتحــدة المعنيــة بالســلع المنقــذة ألرواح النســاء واألطفــالالتــي وضــعتها  لتوصــياتل

مـن جـراء إصـابتهم فـي األغلـب بـأمراض  وفيات األطفال دون سـن الخامسـة ٪ من٢٠ما يقرب من اللقاحات توقي 
  .إلسهالاااللتهاب الرئوي و 

  

                                                           
 .٤، الملحق ١/ سجالت/٦٥/٢٠١٢ج ص عانظر الوثيقة     ١

(تــم  http://www.everywomaneverychild.org/resources/un-commission-on-life-saving-commoditiesانظــر الموقــع     ٢
 ).٢٠١٢تشرين الثاني/ نوفمبر  ٣٠االطالع عليه في 
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 توسـيع نطـاقى لـراميـة إبـذل جهـود يجـري ، ٢٤-٦٣ ج ص عر على طلب جمعية الصحة فـي القـرا اءً بنو   -٨
 ةالماضـيعـوام األ تشـهدوقـد . وعـالج تلـك األمـراض اإلسـهالو  رئـوياللتهـاب أمراض االن ملوقاية إتاحة تدخالت ا

ـــيم شـــرق المتوســـط التـــي شـــرعت فـــي األخـــذ  ـــيم األمـــريكتين وٕاقل ـــيم األفريقـــي وٕاقل ـــدان اإلقل زيـــادة ســـريعة فـــي عـــدد بل
باللقاحات المتقارنة المضادة للمكورات الرئوية بدعم مـن التحـالف العـالمي مـن أجـل اللقاحـات والتمنيـع. واسـتخدمت 

بشأن التدبير العالجي السريري لألطفـال المصـابين  منظمةالرة عن اليونيسيف و عدة بلدان البيانات المشتركة الصاد
فــي عــاملين صــحيين بمســاعدة خــدمات الرعايــة إتاحــة باإلســهال وااللتهــاب الرئــوي لصــياغة سياســات حــول زيــادة 

 لـداً ب ٧٥بلـدًا مـن أصـل  ٣٩كان  ٢٠١٢شراف. وبحلول عام الخاضعين لإلعلى التدريب و من الحاصلين  مجتمعال
السياسـة المتعلقـة بالتـدبير قد اعتمد  ٢٠١٥،١ادرة العد التنازلي إلى عام مبمن البلدان التي يجري رصدها بواسطة 

اعتمـــاد السياســـة فـــي العالجـــي المجتمعـــي لحـــاالت االلتهـــاب الرئـــوي، وكانـــت ثمانيـــة بلـــدان أخـــرى قـــد مضـــت قـــدمًا 
  المذكورة وتنفيذها.

  
 بعد ٢٠١٠وفاة في عام  ٢٨٧ ٠٠٠ُقدِّر بنحو الذي  هاتدد وفيات األماض الملحوظ في عرغم االنخفوب  -٩

بلـوغ الغايـة هـذا مـن أجـل معـدل االنخفـاض ه سـيلزم مضـاعفة ، فإّنـ١٩٩٠وفاة فـي عـام  ٥٤٣ ٠٠٠أن وصل إلى 
بلــغ معــدل  . وقــد٢٠١٥و ١٩٩٠ألــف: تخفــيض معــدل وفيــات األمومــة بمقــدار ثالثــة أربــاع فــي الفتــرة مــا بــين -٥

فـي  سـنوياً  ٪٣‚١ نسـبة ٢٠١٠و ١٩٩٠بين عـامي الواقعة في الفترة  هاتمعدل وفيات األم في االنخفاض العالمي
، علـى التـوالي). ولـم تـتمّكن ٪٢‚٦و ٪٢‚٥وشـرق المتوسـط ( األمـريكتين، وُسّجلت أدنى المعدالت في إقليمي العالم
أو وفــاة  ١٠٠بواقــع ( ١٩٩٠علــى مســتوياته فــي عــام هــات أألممعــدل وفيــات اوصــل فيهــا التــي  تقريبــاً  البلــدان ُربــع

ويســهم  والدة حّيــة) مــن إحــراز تقــدم كــاف، أو أّنهــا لــم تحــرز أّي تقــدم إطالقــًا. ١٠٠ ٠٠٠لكــل  هــاتاألمأكثــر بــين 
اللجنـــة المعنيـــة غـــرار مـــا أوصـــت بـــه علـــى التصـــدي لهـــا وفيـــات األمهـــات و فـــي ترصـــد اعتمـــاد البلـــدان لـــنهج مـــنظم 

  ٢على نحو أدق. األمهاتتقدير عدد وفيات في  ت والمساءلة عن صحة المرأة والطفلبالمعلوما
    

لصــحة عاليــة الجــودة فــي مجــال ا رعايــةو تــدخالت فعالــة لنســاء يلــزم أن تُتــاح ل هــاتولخفــض وفيــات األم  -١٠
معلومـات أفضـل عـن عدد وفيات األمهات وقد قدمت االستعراضات التي ُأجريت في اآلونة األخيرة عن . اإلنجابية

 تـــذليلبـــرامج ل فـــي العديـــد مـــن الـــدول األعضـــاءوُنفِّـــذت . وفيـــاتواالجتماعيـــة لتلـــك اليـــة بيولوجالمحـــددات الطبيـــة ال
 ٢٠٠٥الواقعـة بـين عـامي  الفتـرةففـي . ، أو لتقليل تلك العقبـاتالتدخالت الفعالةعترض سبيل إتاحة العقبات التي ت

سنة، سواء المتزوجات أو المرتبطات  ٤٩و ١٥الالئي تتراوح أعمارهن بين نساء ال٪ من ٦٣ ت نسبةكان، ٢٠١٠و
تلقـــين خـــدمات الرعايـــة  يتــنســـاء الالالنســـبة  كانـــت. و مـــن وســـائل منـــع الحمــل اً عينــطوعــًا بـــأقران، يســـتعملن نوعـــًا م

 النسـبةأن تلـك علـى ، ٢٠١١-٢٠٠٥فـي الفتـرة  ٪٨١تنـاهز  حدة على األقّل أثناء فترة الحملالسابقة للوالدة مّرة وا
الموصــى بهــا فــي فتــرة مــا قبــل الــوالدة والبــالغ أربــع  الحــد األدنــى للزيــاراتمراعــاة  عنــد ٪٥٥صــبح حــوالي لتهبطــت 
نسبة الـوالدات طرأت زيادة على معدالت االستفادة من مرافق التوليد، مّما أثر تأثيرًا إيجابيًا على و . أو أكثر زيارات

وهـــي مســـاعدة بالغـــة األهميـــة لخفـــض الوفيـــات المحيطـــة بـــالوالدة  - اهرينالتـــي تـــتم بمســـاعدة عـــاملين صـــحيين مـــ
الواقعـة  الفتـرةفـي  ٪ في ثالثة مـن أقـاليم المنظمـة السـتة٩٠التي تجاوزت نسبة  –هات ووفيات الولدان ووفيات األم

حيـث  يقـي،اإلقلـيم األفر يلزم إدخال تحسينات على الخدمات في أقاليم مـن قبيـل ولكن . ٢٠١١و ٢٠٠٥بين عامي 
  .٪٥٠من  دنىأفيه التزال نسبة التغطية 

                                                           
١   Countdown to 2015 for Maternal, Newborn and Child Survival  

 ).٢٠١٢تشرين الثاني/ نوفمبر  ٣٠(تم االطالع عليه في  /http://www.countdown2015mnch.orgانظر الموقع 

) علــى Keeping promises, measuring results( بــالوعود وقيــاس النتــائج الوفــاءانظــر التوصــيات الــواردة فــي الوثيقــة:    ٢
(تــــــــــــــم  /http://www.who.int/topics/millennium_development_goals/accountability_commission/enالموقــــــــــــــع التــــــــــــــالي: 

 ).٢٠١٢تشرين الثاني/ نوفمبر  ٣٠االطالع عليه في 
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ـــغ عـــدد الفتيـــات ال  -١١  حـــوالي عامـــاً  ١٩و ١٥ات اللـــواتي يلـــدن ســـنويًا مّمـــن تتـــراوح أعمـــارهن بـــين مراهقـــويبل
الــوالدات فــي إجمــالي عــدد مــن تقريبــًا ٪ ١١مراهقــات بنســبة ألمهــات المولــودون األطفــال مليــون فتــاة. ويســتأثر  ١٦
الحمـل والـوالدة فـي البلـدان والمضـاعفات الناجمـة عـن  فـي البلـدان الناميـة.تـتم ٪ ٩٥كافـة؛ منهـا نسـبة  نحاء العـالمأ

المصــنفات ضــمن المراهقــات ة الموديــة بحيــاة الرئيســيهــي مــن األســباب  المتوســطة الــدخلتلــك المنخفضــة الــدخل و 
المنتميات إلى تلـك بين الفتيات مأمونة ُقدِّر عدد حاالت اإلجهاض غير ال ٢٠٠٨في عام . و الفئة العمرية المذكورة

صــحة وخيمــة المترتبــة علــى إنجــاب المراهقــات اليــد التبعــات  ماليــين حالــة. كمــا تطــال أيضــاً  ٣بنحــو  الفئــة العمريــة
عامـًا  ٢٠ألمهـات تقـل أعمـارهم عـن بـين الرضـع المولـودين وفيات الفترة المحيطـة بـالوالدة ويتجاوز معدل ع. الرضّ 

كمـا أن المولـودين حـديثًا ألمهـات مراهقـات هـم . ٪٥٠عامًا بنسـبة  ٢٩و ٢٠تتراوح أعمارهم بين  الالئيبين معدله 
التـي يتعـرض ؤدي إلى ارتفاع معـدل المخـاطر الصـحية يقد األمر الذي أكثر عرضة النخفاض الوزن عند الوالدة، 

المبكــر  اتالمراهقــل مبــادئ توجيهيــة لمنــع حمــ ٢٠١١فــي عــام منظمــة الأصــدرت طويــل. وقــد ألجــل لهــا الرضــع 
الـالزم إلدراج الـدعم هي عاكفـة علـى تزويـد البلـدان بفي البلدان النامية، و الرديئة المترتبة عليه اإلنجابية الحصائل و 

  األنشطة ذات الصلة في استراتيجيات وخطط العمل الوطنية.
  

عجلــة  لتســريعحاســمة تــدخالت مجــال اعتمــاد لبلــدان فــي ًا لمــع شــركائها دعمــتعاونهــا المنظمــة وتواصــل   -١٢
ن عِلـااللتزامـات التـي أُ وقامـت المنظمـة فـي إطـار . للجميـع خدمات الصـحة اإلنجابيـةالمحرز من أجل إتاحة التقدم 

قيـق : تحترمي إلى ما يلـي استراتيجياتاتية عن سياسبتقديم ملخصات تنظيم األسرة، لقمة لندن مؤتمر عنها خالل 
وزيــادة  ؛تنظــيم األســرةموضــوعية فــي ميــدان دمات ألجــل تقــديم خــالعاملــة الصــحية  القــوىالحــد األمثــل مــن إمكانــات 

وتعزيـز اسـتجابة  ات؛الخـدمات للمراهقـنطـاق إتاحـة وتوسـيع منع الحمل الفعالة ألجل طويل ودائم؛ استخدام وسائل 
مــن خــالل ســاليب الخيــارات واألنطــاق الجمــع بــين : توســيع للمنظمــةالتزامــات أخــرى وفيمــا يلــي  ١.النظــام الصــحي

بفضــل الجــودة العاليــة وســائل منــع الحمــل تعزيــز إتاحــة و  ؛وســائل منــع الحمــلأنشــطة البحــث والتطــوير فيمــا يخــص 
  وآليات المسار السريع.اختبار صالحية المنتجات مسبقًا 

  
وفـاة فـي عـام ماليـين  ٣إلـى  ١٩٩٠وفـاة فـي عـام يـين مال ٤‚٤عدد وفيات الولـدان مـن انخفض إجمالي و   -١٣

، مّمـا يمثّـل والدة حّيـة ١٠٠٠وفـاة لكـل  ٢٢وفـاة إلـى  ٣٢معدل وفيات الولدان مـن  هبط في الفترة نفسها. و ٢٠١١
مقارنــة بمعــدل انخفــاض وفيــات األطفــال أبطــأ ك االنخفــاض اذقــد كانــت وتيــرة . و ٪٣٠تزيــد علــى  انخفاضــًا بنســبة

إلـى  ١٩٩٠فـي عـام  ٪٣٦ة مـن الدة الحديثـالـو  فتـرةأثنـاء نسبة وفيات األطفال دون سن الخامسـة ارتفعت عمومًا، و 
بب ثـاني سـاآلن هـو يمثـل حـديثي الـوالدة و اللسبب الرئيسي لوفيـات األطفـال يعد االبتسار ا. و ٢٠١١في عام  ٪٤٣

عالميـــًا التخـــاذ  ها، للمـــرة األولـــى، تقريـــراً ؤ منظمـــة وشـــركاال األطفـــال دون ســـن الخامســـة. وأصـــدرتلوفيـــات  رئيســـي
قبـل األوان وتـوفير المولـودين إلنقـاذ أرواح  ط الضوء على حلول مثبتة علمياً يسلّ  ٢ات المبتسرةالوالدإجراءات بشأن 

وهــبط العــدد التقــديري العــالمي لحــاالت . للرضــع الخــدج والحــد مــن ارتفــاع معــدالت الوفــاة والعجــزالزمــة الرعايــة ال
، وبــذلك تراجــع معــدل تلــك ٢٠٠٩م مليــون حالــة فــي عــا ٢‚٦إلــى  ١٩٩٥ماليــين حالــة فــي عــام  ٣اإلمــالص مــن 
  والدة حّية. ١٠٠٠لة لكل حا ١٩إلى  ١٩٩٥حالة في عام  ٢٢، أي من ٪١٥الحاالت بنحو 

  
لتـي تتسـّبب فـي حـاالت اتوفير خدمات الرعايـة التاليـة للـوالدة فـي مراحـل مبّكـرة للوقايـة مـن الال غنى عن و   -١٤

تعزيـز قـدرات مقـدمي خـدمات الرعايـة الصـحية علـى تـوقي كاؤها شـر منظمـة و ال ؤيدوفاة الولدان وتدبيرها عالجيًا. وت
وسائل منها اسـتخدام وتدبير أهّم األمراض التي تحدث في الفترة المحيطة بالوالدة واألمراض التي تصيب الولدان، ب

                                                           
(تـــــــــــم  http://www.who.int/reproductivehealth/topics/family_planning/policybriefs/en/index.htmlانظـــــــــــر الموقـــــــــــع     ١

 ).٢٠١٢تشرين الثاني/ نوفمبر  ٣٠االطالع عليه في 

 .٢٠١٢، جنيف، منظمة الصحة العالمية، عن إجراءات توقي الوالدات المبتسرة االبتسار: التقرير العالمي    ٢
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التعويـل و الرضـاعة الطبيعيـة اإلبكـار فـي اسـتهالل ، ودعـم الـوالدة المبتسـرةمخـاض وأثنـاء الـوالدة األستيرويدات قبل 
األطفـال المولـودين حـديثًا القيام بزيارات منزليـة لتفقّـد أحـوال ، و لطفلها على طريقة الكنغر رعاية األمعليها حصرًا، و 

أكثـــر التـــدخالت مردوديـــة، ومنهـــا تبســـيط المقـــّررات  نكمـــا تقـــوم المنظمـــة بجمـــع المزيـــد مـــن البّينـــات عـــوأمهـــاتهم. 
  الحيوية لعالج اإلنتان الوليدي. العالجية القائمة على المضادات

  
وال تحصــل المــرأة وال الطفــل فــي أحيــان كثيــرة علــى مــا يلزمهمــا مــن األدويــة والمســتلزمات الصــحية الفعالــة   -١٥

عشــر  لجنــة األمــم المتحــدة المعنيــة بالســلع المنقــذة ألرواح النســاء واألطفــالوقــد وضــعت . بأســعار معقولــةوالبســيطة 
عرضــة للخطــر. ســكان العــالم كثــر فئــات والمســتلزمات الصــحية أل رواحدويــة المنقــذة لــألاألإتاحــة توصــيات لزيــادة 

 ١.بالكامــل مســتغلةالغيــر مــن الســلع ، رواح بأســعار معقولــةمنقــذة لــألة فعالــة ســلع ١٣بأســماء قائمــة أوليــة ُحــدِّدت و 
ميـة لألمـين العـام لألمـم الاالسـتراتيجية العالملتـزمين بتطبيـق أصحاب المصلحة  جميعمتابعة وسُيشرك في أعمال ال

تشـكيل األسـواق العالميـة والمحليـة، راميـة إلـى علـى إجـراءات األعمال وستركز المتحدة بشأن صحة المرأة والطفل، 
. موضع التنفيـذ العرض والطلب، ووضع آليات تمويل مبتكرةرفع معدالت التنظيم، و زيادة كفاءة الجودة، و حسين وت

بمـا  مسـائل المتعلقـة بجـودة المنتجـات،المسـارات التنظيميـة ذات الصـلة والتنـاول تنفيذ تمنظمة خطط الوقد وضعت 
  .الصحية األساسية منتجاتنطاق إتاحة عدد مختار من الوتوسيع ها اختبار صالحية المنتج مسبقًا في
  

الُمقـّدر  ودت حـاالت اإلصـابة بالمالريـاويواجه نصف سكان العالم تقريبًا مخاطر اإلصابة بالمالريا، وقـد أ  -١٦
مـن األطفـال دون سـن  ٪٨٦ مـنهم نسـبة ،٢٠١٠نسـمة فـي عـام  ٦٥٥ ٠٠٠بحيـاة مليون حالة  ٢١٦نحو عددها ب

فـــي حـــاالت  ٪٥٠انخفاضـــًا يتجـــاوز ي اإلقلـــيم األفريقـــي فـــوشـــهدت ثمانيـــة بلـــدان ومنطقـــة واحـــدة إجمـــاًال  الخامســـة.
فـي أقـاليم المنظمـة أما ا. الناجمة عنهوفيات الات و المستشفيإلى رضى المالريا إدخال مالمالريا المؤكدة أو حاالت 

بلدًا  ٥٣بلدًا من أصل  ٣٥٪ في ٥٠انخفض عدد حاالت المالريا المؤكدة المبّلغ عنها بنسبة تتجاوز  األخرى، فقد
اتجاهـات نحـو االنخفـاض ُلوِحظـت ، كمـا ٢٠١٠و ٢٠٠٠بين عـامي استمرت فيها سراية المرض في الفترة الواقعة 

 ٪١٧إلصــابة بالمالريــا بنســبة لفــي أربعــة بلــدان أخــرى. وانخفــض المعــدل المقــدر  ٪٥٠و ٪٢٥اوح بــين بنســبة تتــر 
مثــل مــن التغطيــة بتــدخالت علــى  عاليــة تهازيــادة نســبطــرأت و . ٢٠١٠و ٢٠٠٠علــى الصــعيد العــالمي بــين عــامي 

ى هـــذه النســـبة الحفـــاظ علـــ، ويلـــزم رات والـــرّش الثمـــالي داخـــل المبـــانيتوزيـــع الناموســـيات المعالجـــة بمبيـــدات الحشـــ
  .من جرائه لحيلولة دون عودة ظهور المرض ووقوع وفيات أخرىل
  

؛ وهـبط بنسـبة ٢٠٠٦ينخفض ببطء منذ عـام لإلصابة بالسل سنويًا في العالم االت الجديدة الحوظّل عدد   -١٧
، حالــةيــين مال ٨‚٧ُقــدِّر عــدد حــاالت الســل الجديــدة بنحــو ، ٢٠١١فــي عــام . و ٢٠١١و ٢٠١٠بــين عــامي  ٪٢,٢

 ٪٤١معـدل وفيـات السـل بنسـبة انخفض و  يدز.ألاالمتعايشين مع فيروس تقريبًا أصابت أفرادًا من  ٪١٣منها نسبة 
. كمــا أن ٢٠١٥فــي العــالم بحلــول عــام  ٪٥٠، وتشــير االتجاهــات إلــى أن معــدل هبوطهــا ســيبلغ ١٩٩٠منــذ عــام 

جــرى الحفــاظ علــى معــدالت و تة التابعــة للمنظمــة. معــدالت اإلصــابة بالســل آخــذة فــي االنخفــاض فــي األقــاليم الســ
أو أكثـر  ٪٨٥نسبته مستهدف  معدلالنجاح في عالج المرض على الصعيد العالمي عند مستويات عالية ُحدِّدت ب

  ).١٩٩١ه جمعية الصحة ألّول مّرة في عام عّينتلذي (ا
  

فـــي عـــام حالـــة مليـــون  ٢‚٥يـــدز بنحـــو ألعـــدد الحـــاالت الجديـــدة لإلصـــابة با علـــى الصـــعيد العـــالميُقـــدِّر و   -١٨
ة. يـــين حالـــمال ٣‚١الـــذي بلـــغ  ٢٠٠١الجديـــدة فـــي عـــام الحـــاالت ن عـــدد مـــ ٪٢٤نســـبة هـــو معـــدل أقـــل ب، و ٢٠١١

فـي العـالم.  األيـدزمن إجمالي عـدد المصـابين بعـدوى فيـروس  ٪٧٠بنسبة  أفريقيا جنوب الصحراء الكبرىتستأثر و 

                                                           
-http://www.everywomaneverychild.org/resources/un-commission-on-life-savingانظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر الموقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع     ١

commodities/life-saving-commodities ٢٠١٢تشرين الثاني/ نوفمبر  ٣٠، (تم االطالع عليه في.( 
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 تحّسنومع  .وات السابقةعن السنزيادة ، وهي مليوناً  ٣٤بنحو  ع الفيروسالمتعايشين معدد  ٢٠١١وُقدِّر في عام 
زاد المتوسطة الدخل (تلك األدوية المضادة للفيروسات القهقرية في البلدان المنخفضة الدخل و فرص إتاحة العالج ب

عـدد وسيسـتمر  ،)٢٠١١فـي عـام يـدز فـي تلـك البلـدان ألالذين تلّقوا العـالج مـن فيـروس اعدد ماليين بقليل  ٨عن 
  اإلصابة بعدواه.ألسباب تتعلق ب قضونإلى تناقص عدد الذين ي اً ظر ن لفيروس في االرتفاعا المتعايشين مع

  
تلحــق الضــرر  مرضــاً  ١٧مــن مؤلفــة مجموعــة إلــى " هملــةأمــراض المنــاطق المداريــة الم" مصــطلحير ويشــ  -١٩

 فيمـا نـدرإال فاشـيات اندالع  فيال تتسّبب  ألمراضهذه ارغم أن و  ١بأكثر من بليون نسمة في أنحاء العالم أجمع.
أشــّد المجتمعـات المحليــة فقــرًا فإنهــا تجـد لهــا مرتعـًا خصــبًا بــين صـفوف  وداء الليشــمانيات)(باسـتثناء حمــى الضـنك 

بفضـل اتبـاع نهـج و . وتحصـد أرواح الماليـين مـن األفـرادمبّرحة وحاالت عجز دائمة  اً ، وتسّبب آالمتهميشاً وأكثرها 
أن مــن الممكــن مكافحــة هــذه األمــراض والــتخّلص منهــا، ال بــل المنظمــة أثبتــت  ،٢٠٠٧ســق ومتكامــل منــذ عــام من

جهود المكافحة على استئصال داء التنينات دون اسـتخدام أّي دواء أو لقـاح، إذ لـم توشك و حتى استئصال شأفتها. 
  .٢٠١١هذا الداء في عام إصابة بحالة  ١٠٥٨ُيبّلغ سوى عن أقّل من 

  
أال  ،جــيم-٧الغايــة ضــمن نطــاق وخــدمات الصــرف الصــحي األساســية العمــل بشــأن ميــاه الشــرب ينــدرج و   -٢٠
ض نسـبة األشـخاص الـذين ال يمكـنهم الحصـول باسـتمرار علـى ميـاه الشـرب المأمونـة إلـى النصـف بحلـول خفـ وهي
الـــذين ســـكان الســـبة بلغـــت ن، ٢٠١٠فـــي عـــام ف لـــق بميـــاه الشـــرب:فيمـــا يتع هـــذه الغايـــةت حققـــتوقـــد  .٢٠١٥عـــام 

ُأحـِرز فــي هــذا المضــمار تقــدم و  .١٩٩٠فــي عــام  ٪٧٦ة مقارنــة بنســب ٪٨٩ مصــدرًا محســنًا لميــاه الشـرباسـتخدموا 
فـي  ٪٩٠التغطيـة تجـاوزت نسـبة علـى الـرغم مـن أن ف بين أقاليم المنظمة.فيما تفاوتات ٕان شابته ، و مثير لإلعجاب

منخفضــة فــي اإلقلــيم األفريقــي وٕاقلــيم شــرق المتوســط. واســتنادًا إلــى ال التــز أربعــة مــن أقــاليم المنظمــة الســتة، فإنهــا 
وفيما يخص مرافـق .  ٢٠١٥من المتوقع أن يعجز هذان اإلقليمان عن تحقيق غاية عام فإن معدل التقدم الحالي، 
علـى الصـعيد ، سـواء بلـوغ الغايـة ذات الصـلةبطيئـة جـدًا مـن أجـل فإّن معدالت التقدم الراهنة  ،اإلصحاح األساسية

 ٢٥٠٠ ُيــتح لنحــو ، لــم٢٠١٠. وفــي عــام داخــل أقــاليم المنظمــة (باســتثناء إقلــيم غــرب المحــيط الهــادئ) مالعــالمي أ
فـــي منـــاطق ريفيـــة. ويتزايـــد عـــدد ســـكان  تعـــيش ٪٧٢مـــنهم نســـبة  ،مرافـــق إصـــحاح محســـنة اســـتخداممليـــون نســـمة 

  النمو السريع لسكان الحضر.بسبب  المناطق الحضرية المحرومين من مرافق اإلصحاح المحسنة
  

القطـاع مّمـا يـرغمهم علـى اللجـوء إلـى األدويـة فـي القطـاع العـام، الكثيـرون يواجهـون مشـكلة نقـص  اليزالو   -٢١
وأشـارت المسـوح التـي ُأجريـت فـي الفتـرة الواقعـة بـين أعلـى بكثيـر. األدوية أسعار كون فيه يمكن أن تالذي الخاص 
البلدان المنخفضـة القطاع العام باألدوية الجنيسة في عدد مختار من  فراتو إلى أن متوسط  ٢٠١١و ٢٠٠٧عامي 

مـن  المـريضط أسعار المعروض على بلغ متوس، فيما ٪٥١,٨اقتصرت نسبته على المتوسطة الدخل تلك الدخل و 
لتفــوق األســعار المرجعيــة الدوليــة، أمثــال القطــاع الخــاص خمــس األدويــة الجنيســة المســّعرة بــأرخص التعريفــات فــي 

الجنيسـة المســّعرة األدويــة أيضـًا أن تحـول يمكــن و بعـض البلـدان. سـعار المطروحـة فــي األمــرة  ١٤حـوالي أسـعارها ب
أمـا فـي البلـدان الناميـة. علـى أدويـة العـالج الشـائعة األسر ذات الـدخل المـنخفض بأرخص التعريفات دون حصول 

عالجـات فعالـة لغالبيـة عـبء األمـراض وتتـوفر منـة. مز  أمـراضذين يعـانون مـن المرضى الـأغلى األسعار فيدفعها 
  .بعيد المنالأمرًا  اليزالعليها الجميع على أن حصول المزمنة العالمي 

 
  

                                                           
بـورولي وداء اللولبيـات حمّى الضنك وداء الكلب والتراخومـا وقرحـة . واألمراض المعنية هي: ١٣٢/١٩م تانظر الوثيقة    ١

 وداء المشـــوكات المتـــوطن والجـــذام وداء شـــاغاس وداء المثقبيـــات األفريقـــي البشـــري وداء الليشـــمانيات وداء الكيســـات المذنَّبـــة
والبلهارســـيا  داء التنينـــاتو  وعـــداوى المثقوبـــات المنقولـــة باألغذيـــة وداء الفيالريـــات اللمفـــي وداء كالبيـــة الـــذنب (األنكوســـركية)

     .الديدان المنقولة بواسطة التربة اض التي تسببهاواألمر 
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 ٢٠١٥الصحة في خطة التنمية لما بعد عام 
  

ه يلــزم فإنــ تقــدمُأحــِرز مــن  امــرغم بــ، ومــن الواضــح أنــه ٢٠١٥نهايــة عــام علــى  وقــت قصــيرلــم يتّبــق إال   -٢٢
منهـا الكثير كما يلزم إنجاز ، المتعلقة بالصحةاألهداف اإلنمائية لأللفية ما أِريد بلوغ إذا من األعمال ثير الكإنجاز 

قـاس بهـا تحديات جديدة في التعبير عن الطريقـة التـي يُ  في الوقت نفسهويواجه العالم . ٢٠١٥عام في فترة ما بعد 
هــذا حــول للمســاعدة فــي تشــكيل المناقشــة  األعضــاء الــدولوال غنــى عــن إســهام . ٢٠١٥التقــدم المحــرز بعــد عــام 

المتعلقــة بالصــحة فــي إطــار خطــة األهــداف اإلنمائيــة لأللفيــة ًا لمواصــلة الجهــود الراميــة إلــى بلــوغ ضــمان الموضــوع
  ١التنمية العالمية.

  
  اإلجراء المطلوب من المجلس التنفيذي

  
  .التنفيذي مدعو إلى اإلحاطة علمًا بهذا التقرير المجلس  -٢٣
  
  

=     =     =  
 

                                                           
  .١٣٢/١٢م تانظر الوثيقة     ١


