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املنتدى الدائم املعين بقضايا السكان األصليني 
الدورة الثانية 

نيويورك، ١٢-٢٣ أيار/مايو ٢٠٠٣ 
البند ٤ من جدول األعمال املؤقت* 

   ااالت الصادر ا تكليفات 
املعلومات الواردة من منظومة األمم املتحدة   

منظمة الصحة العاملية 
 

موجز 
الغرض من هذه الورقـة هـو اإلسـهام مبعلومـات بشـأن خمتلـف جوانـب عمـل منظمـة 
الصحة العاملية اليت قد تكـون هلـا أمهيتـها أو صلتـها بـاملوضوع بالنسـبة للمنتـدى الدائـم املعـين 
بقضايا السكان األصليني. وهـي تغطـي السـمات البـارزة ملخطـط االسـتراتيجية العامليـة بشـأن 
صحـة اموعـات السـكانية العرقيـة املهمشـة الـذي اعتمدتـه مجعيـــة الصحــة العامليــة يف أيــار/ 
مايو ٢٠٠٢، وتوجز األنشطة اليت تضطلع ا حاليا املكاتب اإلقليمية ملنظمة الصحــة العامليـة. 
وتتضمن معلومات أساسية عن القضايا املتعلقـة بالبيانـات الصحيـة، ويوجـه االنتبـاه، يف مجلـة 
أمور، إىل مبادرة جديدة ألصحاب املصلحـة املتعدديـن بشـأن الصحـة البيئيـة لألطفـال، والـيت 

ميكن أن يتوخى إيالء االعتبار فيها ألطفال السكان األصليني. 
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خمطط االستراتيجية العاملية بشأن صحة اموعات السكانية العرقية املهمشة  أوال -  

بناء على طلب جملـس إدارة منظمـة الصحـة العامليـة، مجعيـة الصحـة العامليـة، مت إعـداد  - ١
ـــدم إىل  خمطـط السـتراتيجية عامليـة بالتشـاور مـع املكـاتب اإلقليميـة ملنظمـة الصحـة العامليـة، وق
ـــايو ٢٠٠٢. واعتمــدت مجعيــة  مجعيـة الصحـة العامليـة اخلامسـة واخلمسـني املعقـودة يف أيـار/م
الصحـة العامليـة هـذا املخطـط مشـفوعا بتوصيـة بـأن تعمـــل األمانــة بشــكل وثيــق مــع الــدول 
األعضـاء املهتمـة بـاألمر ومـع املنتـدى الدائـم املعـين بقضايـا السـكان األصليـني بغـرض إدخـــال 

مزيد من التفصيالت عليها.  
وجـرت التوصيـة خبمسـة جمـاالت للعمـل يف إطـــار خمطــط االســتراتيجية علــى النحــو  - ٢

التايل: 
البيانات واملعلومات الصحية والدميغرافية؛  (أ)

النهوض بالصحة؛  (ب)
النظم الصحية واحلصول على الرعاية؛  (ج)

التأثري على حمددات الصحة؛  (د)
التشجيع على تعزيز االلتزام السياسي والقدرات الوطنية.  (هـ)

ويستند خمطط االستراتيجية إىل ج مترابط للصحـة والتنميـة. ويرمـي إىل توفـري إطـار  - ٣
عـام يضـم العديـد مـن أصحـاب املصلحـة وميكـن تكييفـه مبـا يتـواءم مـع احلـــاالت والســياقات 
الوطنيـة واحملليـة. وأدرج يف املخطـط عـدد مـن األنشـطة املقترحـة يف كـل جمـال مـن اـــاالت، 
كما اقترح االضطالع بأعمال على كل من صعيد السياسـة العامـة والصعيـد التقـين. وتعكـس 
األنشطة املقترحة األدوار املالئمة ذات الصلة لكل من اجلهات الفاعلة على الصعيديـن الوطـين 
والـدويل. فعلـى الصعيـد الدولــي، ينصـب تركـيز شـديد علـى آليـات األمـم املتحـدة املشــتركة 
القائمـة حاليـا، مـن قبيـل األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة، وعمليـة اســـتراتيجيات احلــد مــن الفقــر، 
ومبـادرة منظمـة الصحـة العامليـة املتعلقـة بـالتركيز علـى البلـدان. وميكـن االطـالع علـى خمطــط 
االســــــتراتيجية علــــــى موقــــــع املنظمــــــــة علـــــــى اإلنـــــــترنت علـــــــى العنـــــــوان التـــــــايل 
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دور منظمة الصحة العاملية يف إطار االستراتيجية العاملية 
ستراعي منظمة الصحة العاملية االعتبارات العرقية يف ما تقوم بـه مـن أعمـال سـواء يف  - ٤
إطـار البلـدان أو حينمـا تتنـاول جمـاالت بعينـــها، مبــا يف ذلــك صحــة الطفــل، وصحــة املــرأة، 

والصحة وفريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز، وقضايا الغذاء والتغذية، والصحة البيئية. 
 

األنشطة اإلقليمية   ثانيا -
منطقة غرب احمليط اهلادئ 

يقـوم مكتـب منظمـة الصحـة العامليـة اإلقليمـــي ملنطقــة غــرب احمليــط اهلــادئ بــإجراء  - ٥
استعراضات للحالة الصحية للسكان األصليني واألقليات العرقية يف ثالثة بلدان، هـي الفلبـني، 
وماليزيـــا، وفييـــت نـــام. ومـــن املتوقـــع االنتـــهاء مـــن االســـتعراضني األول والثـــاين حبلــــول 
آب/أغسطس ٢٠٠٣. أما االتفاق بشأن االستعراض املتعلق بفييت نـام فلـم يتـم التوصـل إليـه 

إال مؤخرا، وليس من املتوقع التوصل إىل نتائج ائية قبل أوائل عام ٢٠٠٤. 
املنطقة األفريقية 

يف إطار أنشطة املتابعة اليت يقـوم ـا املكتـب اإلقليمـي ألفريقيـا ملخطـط االسـتراتيجية  - ٦
العاملية، ويف سياق ما يقوم به من أعمال بشأن الصحة والفقـر، يعـتزم املكتـب إجـراء جمموعـة 
من عمليات التقييم دون اإلقليمية بشأن الصحة واالعتبارات العرقية. ويسـعى املقـر للحصـول 
ـــتركز علــى حتديــد اموعــات الســكانية  علـى التمويـل الـالزم لدعـم هـذه التقييمـات الـيت س
املعرضة للخطر والثغرات البيانية املتعلقة ؤالء السكان. وستحدد األعمـال التمهيديـة البلـدان 
املهتمة باالضطالع بأعمال حمددة يف جمال املتابعة، استنادا إىل خمطط االستراتيجية. وسـيجري 
أيضا حبث إمكانية إقامة شراكات مع املنظمات غري احلكومية على الصعيدين الوطين واحمللي. 

منظمة الصحة للبلدان األمريكية 
مـن بـني األدوار املتعـددة الـيت تضطلـع ـا منظمـة الصحـــة للبلــدان األمريكيــة العمــل  - ٧
بوصفها املكتب اإلقليمي ملنظمة الصحة العاملية لألمريكتـني. وسـتقوم منظمـة الصحـة للبلـدان 
األمريكيـة، بصفتـها منظمـة قائمـة بذاـا، بتقـــدمي تقــارير مســتقلة عــن األنشــطة الــيت جــرى 
االضطالع ا مؤخرا يف إطار مبادرا اخلاصة باحلالـة الصحيـة للسـكان األصليـني. وقـام مقـر 
منظمة الصحة العاملية بتوفـري دعـم مـايل حمـدود ملنظمـة الصحـة للبلـدان األمريكيـة خـالل عـام 
٢٠٠٢ مـن أجـل املسـاعدة علـى النـهوض بـالعمل يف جمـــال توزيــع البيانــات حســب األصــل 
العرقي. وستواصل منظمة الصحة العاملية ومنظمة الصحة للبلـدان األمريكيـة دعـم كـل منـهما 
األخرى يف هذا اال اهلام. وتوفر النبذات القطرية املتاحة على موقـع منظمـة الصحـة للبلـدان 
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األمريكية على اإلنترنت حتليالت حسب اموعات السكانية، وتعد مصدرا رئيسـيا للبيانـات 
 .(ht tp://www.paho.org) واملعلومات عن احلالة الصحية للسكان األصليني يف املنطقة

مجع البيانات وتصنيفها 
تقوم منظمة الصحة العاملية بالفعل بتصنيف املعلومات الصحيـة حسـب نـوع اجلنـس،  - ٨
والسن، ويف حاالت كثرية حسب معدل الفقـر. وحيثمـا يقتضـي األمـر، سـتعكس املعلومـات 
أيضا االعتبارات العرقية داخل اإلطار الوطين. وتعكس مجيع األعمال اليت تضطلـع ـا منظمـة 
الصحة العاملية مع البلدان استراتيجيات التعـاون مـع املنظمـة املتفـق عليـها. ويف الوقـت نفسـه، 
فإن هذه األعمال مصممة بغـرض مسـاعدة السـلطات الوطنيـة علـى متابعـة وحتقيـق األهـداف 

اإلمنائية لأللفية.  
وتتوخى املنظمة دعم األعمال اليت تقـوم ـا البلـدان لتصنيـف بياناـا حسـب خمتلـف  - ٩
املتغريات. وسيسهم هذا اجلهد يف حتقيق أولويات املنتدى الدائم. بيد أنه حسـبما تبـني الورقـة 
E)، هنـــاك عــدد مــن  /C.19/2003/4) ،املشـتركة ملنظومـة األمـم املتحـدة بشـأن هـذا املوضـوع
العوائق التقنية والسياسية فيما يتعلق باحلصول على البيانات اليت يعول عليها واملصنفـة حسـب 
األصل العرقي. ويرد أدناه عرض موجز للجهود الـيت بذلتـها املنظمـة يف هـذا االجتـاه منـذ عـام 

٢٠٠١ حىت اآلن. 
التقرير املقدم إىل مجعية الصحة العاملية يف عام ٢٠٠١ 

يبني تقرير منظمة الصحة العاملية املقدم إىل مجعية الصحة العاملية يف أيـار/مـايو ٢٠٠١  - ١٠
ـــدر  أنـه باسـتثناء عـدد قليـل مـن البلـدان املتقدمـة النمـو وبعـض البلـدان يف أمريكـا الالتينيـة، ين
احلصول بصورة منهجيـة علـى املعلومـات الدميغرافيـة أو اإلحصـاءات الصحيـة بشـأن السـكان 
األصليـني أو اموعـات السـكانية العرقيـة. وحـىت يف أمريكـــا الالتينيــة، غالبــا مــا تعتــرب هــذه 
املعلومات ناقصة. وتتسم البيانات واألدلة اليت توفرها البحوث بشأن القضايا املتصلة بالصحـة 
واألصل العرقي بكوا جمزأة وغالبا ما تكون ضئيلـة ويعوزهـا االتسـاق مـن الناحيـة املنهجيـة. 
ولذلك فإن نتائجها غري قابلة للتعميم وليست كافية مبا يفيد رسم السياسـات. وتتبـاين نوعيـة 
البيانات تباينا كبريا. ومع ذلك، هنـاك منـط عـام يشـري إىل أن السـكان األصليـني واموعـات 
السكانية العرقية املهمشة يف كثري مـن البلـدان يكونـون مـن ذوي املعـدالت األدىن فيمـا يتعلـق 

بالعمر املتوقع واحلالة الصحية عن غريهم من اموعات السكانية. 
دراسة احلالة الصحية يف العامل 

يعـد تقريـر �دراسـة احلالـة الصحيـة يف العـامل�، الـذي بـــدأ إصــداره حديثــا، إحــدى  - ١١
ــــى إمكانـــات لتحســـني املســـتويات احلاليـــة للمعلومـــات املتعلقـــة  األدوات الــيت تنطــوي عل
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باالعتبـارات العرقيـة. وحـىت عـهد قريـب، كـانت منظمـة الصحـة العامليـة تسـتمد بياناـــا مــن 
مصادر ثانوية من قبيل دراسات احلالـة الصحيـة الوطنيـة. ومـن خـالل إنشـاء نظـام خـاص ـا 
لوضـع هـذه الدراسـات، فـإن منظمـة الصحـــة العامليــة  تعــتزم اســتحداث البيانــات املنهجيــة، 
والقابلـة للمقارنـة، واملتسـقة، والـيت يعـول عليـها بغـرض املسـاعدة علـى حتديـد حـــاالت عــدم 
املسـاواة الصحيـة وتتبـع مـدى متشـي األداء مـع االسـتثمار يف الصحـة. ومبـرور الوقـت، يتوقـــع 
لدراسـة احلالـة الصحيـة يف العــامل أن تصبــح آليــة رئيســية للدراســات الصحيــة علــى النطــاق 
العـاملي. وستسـتخدم أيضـا كوسـيلة ميكـن مـن خالهلـا رصـــد التقــدم احملــرز بشــأن األهــداف 

اإلمنائية لأللفية يف جمال الصحة. 
ومت وضع واختبار وتعديل األدوات اخلاصة بإعداد البيانات يف ٦١ بلـدا. ويف مرحلـة  - ١٢
االختبـار أجريـــت الدراســات علــى عينــات متثيليــة لفئــات الســكان ريثمــا يتــم القيــام ــذه 
الدراسـات علـى املسـتوى الوطـين لـدى االنتـهاء مـن مرحلـــة االختبــار. والبلــدان الــيت جــرى 
اختيارهـا إلجـراء دراسـات بشـأا علـى سـبيل االختبـار هـي البلـدان الـيت تتوفـر عنـها بيانـــات 
ضئيلة أو ال تتوفر عنها بيانات علـى اإلطـالق، أو هـي مـن البلـدان الـيت حتـدث فيـها تغيـريات 

هامة تؤثر على األحوال الصحية.  
ويتمثل أحد األهـداف الرئيسـية يف حتسـني قـدرة البلـدان الناميـة علـى حتليـل البيانـات  - ١٣
واليت تتسم حاليا بالضعف. وتقوم منظمـة الصحـة العامليـة حاليـا بتنظيـم حلقـات عمـل بشـأن 
حتليل البيانات، وأخـرى بشـأن إعـداد التقـارير، وذلـك بغـرض تدريـب املواطنـني علـى حتويـل 

االستنتاجات املستخلصة من البيانات إىل تدابري مناسبة يف جمال السياسات.  
وأدرج يف دراسـة احلالـة الصحيـة يف العـامل سـؤال عـن الفئـة اإلثنيـــة/العرقيــة/الثقافيــة،  - ١٤
ـــاصر �األساســية� لدراســة  وعـن اللغـة (اللغـات) األم. ومـن املتوخـى أيضـا أن تـدرج يف العن
احلالـة عنـاصر أخـرى تتنـاول مسـائل معينـة. وميكـن لذلـك أن يتيـح الفرصـة للــدول األعضــاء 
املهتمة باألمر لتوسيع نطاق أدوات مجع البيانات اخلاصة ـا يف جمـال األصـل العرقـي وحتسـني 

هذه األدوات. 
األهداف اإلمنائية لأللفية 

حسـبما أشـار املنتـدى الدائـم املعـين بقضايـا السـكان األصليـني، فـــإن ممارســات مجــع  - ١٥
البيانـات وتقـدمي التقـارير عنـها سـعيا إىل حتقيـق األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة هـي وثيقـة  الصلـــة 

بالسعي إىل احلصول على البيانات بشأن االعتبارات العرقية.  
وتشـارك منظمـة الصحـة العامليـة مسـؤولية الوكالـة الرائـدة مـع منظمـة األمـم املتحـــدة  - ١٦
للطفولة (اليونيسيف) فيما يتعلق باإلبالغ عن معدالت وفيات األطفال، وصحة األم، واحلالـة 
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التغذوية لألطفال، وتدابري الوقايـة مـن املالريـا، واحلصـول علـى امليـاه النقيـة؛ وتتعـاون منظمـة 
الصحة العاملية وبرنامج األمم املتحدة املشترك لفريوس نقــص املناعـة البشـرية/اإليـدز مـن أجـل 
بلـوغ األهـداف املتعلقـة بالوقايـة مـن الفـريوس. وسـتجرى مشـاورات قطريـــة للتصديــق علــى 
البيانات اخلاصة باألهداف اإلمنائيــة يف إطـار الشـراكة مـع اليونيسـيف وبرنـامج األمـم املتحـدة 
اإلمنائي وصندوق األمم املتحـدة للسـكان. وسـتقوم منظمـة الصحـة العامليـة، بوصفـها السـلطة 
الرائدة فيما يتعلـق بتحديـد احملتـوى الصحـي لألهـداف اإلمنائيـة داخـل الفريـق القطـري لألمـم 
املتحدة، بدور هام يف عملية املشاورات القطرية، وضمان عدم اإلبالغ عـن البيانـات الصحيـة 

املتضاربة من خالل القنوات املماثلة. وستتم عملية اإلبالغ من خالل اخلطوات التالية: 
وضع معايري نوعية البيانات  �

تطوير أدوات قياس، وتعزيـز نظـم املعلومـات الصحيـة الوطنيـة والقـدرة الوطنيـة علـى  �
حتليل البيانات واستخدامها 

التشاور داخل البلدان  �
استعراض البيانات واملصادقة عليها ويتم ذلك، يف اية املطاف، من خالل اسـتعراض  �

جيريه األقران 
نشر البيانات من خالل املواقع القطرية ملنظمة الصحـة العامليـة علـى اإلنـترنت وتقريـر  �

الصحة العاملية الذي يصدر سنويا 
وسوف يتعني السعي يف إطار منظومة األمم املتحدة وعلى املسـتوى الوطـين إىل سـبل إلدمـاج 

االعتبارات العرقية كأحد معايري اإلبالغ على الصعيد الوطين. 
البيانات املتعلقة باألمراض غري السارية 

تنظـم حاليـا يف ١٠ مـن البلـدان اجلزريـة يف احمليـط اهلـادئ (سـاموا األمريكيـة، وجــزر  - ١٧
كــوك، وواليــات ميكرونيزيــا املوحــدة، وفيجــي، وكريبــاس، وجــزر مارشــال، ، ونـــاورو، 
وباالو، وساموا، وتونغـا) جمموعـة مـن حلقـات العمـل بشـأن البيانـات املتصلـة بعوامـل اخلطـر 

الرئيسية اليت تنبئ بوجود أمراض خطرية من غري األمراض السارية.  
وعقدت آخر هذه احللقات يف شباط/فرباير ٢٠٠٣، وتناولت البيانات املتوفرة حاليـا  - ١٨
فيما يتعلق باستعمال التبغ والكحول، واخلمول البدين، واستهالك الفاكهة واخلضـر، وارتفـاع 
ضغط الدم، والسمنة، ومرض السكري. ودف هـذه احللقـات إىل مسـاعدة تلـك البلـدان يف 
وضع خطة إلنشاء نظام للرصد فيما يتعلق بعوامل اخلطر املذكورة، وإلدارة وحتليــل البيانـات، 
ـــت  ولتحويــل البيانــات إىل سياســات عامــة وبرامــج عمــل. وســيكون مــن املمكــن، يف الوق
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املناســب، مقارنــة توزيــع املخــاطر بــني البــالغني ضمــــن اموعـــات الســـكانية يف بولينيزيـــا 
وميالنيزيا. 

 
حتالف البيئات الصحية من أجل األطفال   رابعا –

خالل مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة، املعقود يف جوهانسـربغ، جنـوب أفريقيـا،  - ١٩
يف أيلول/سبتمرب ٢٠٠٢، قدمت منظمـة الصحـة العامليـة املفـهوم املتعلـق بإقامـة حتـالف جديـد 
للعمل من أجل األطفال، وهـو حتـالف البيئـات الصحيـة مـن أجـل األطفـال. وهـذا التحـالف، 
الذي يشكل جزءا رئيسيا من استجابة منظمة الصحة العاملية ملؤمتر القمة العاملي، جتـري إقامتـه 
من خالل اجلهود املشتركة الـيت تبذهلـا احلكومـات الوطنيـة، والوكـاالت، واملؤسسـات التابعـة 
ـــة. وهــو يتيــح  ملنظومـة األمـم املتحـدة، واهليئـات احلكوميـة الدوليـة، واملنظمـات غـري احلكومي
الفرصة لتكثيف العمل الذي يقوم به أصحاب املصلحة املتعددون علـى الصعيـد العـاملي بشـأن 
املخاطر البيئية علـى صحـة األطفـال الناشـئة عـن األوضـاع  الـيت يعيشـون ويتعلمـون ويلعبـون 

وأحيانا يعملون فيها. 
وميوت ماليني األطفال كـل عـام بسـبب األوضـاع الصحيـة السـيئة الناشـئة عـن عـدم  - ٢٠
تأمني املياه لألسر املعيشية، وضعف مستوى النظافة الصحية واملرافق الصحية، وتلـوث اهلـواء، 
وانتشار احلشرات الناقلـة لألمـراض، واالسـتخدام غـري املـأمون للمـواد الكيميائيـة، واحلـوادث 
واإلصابات. وهناك جزء ال يسـتهان بـه مـن العـبء العـاملي مـن األمـراض ميكـن أن يعـزى إىل 
عوامل اخلطر البيئية، وتقع أكثر من نسبة ٤٠ يف املائة من هذا العـبء علـى األطفـال ممـن هـم 
دون سـن اخلامسـة مـن العمـر. وقـد حـدا هـذا العـبء غـري املقبـول بكـل مـن منظمـــة الصحــة 
العاملية، واليونيسيف، وبرنـامج األمـم املتحـدة للبيئـة، مـع طائفـة واسـعة النطـاق مـن الشـركاء 
وأصحـاب املصلحـة اآلخريـن، إىل طـرح مبـادرة حتـالف البيئـات الصحيـة مـن أجـل األطفــال. 

وتقوم منظمة الصحة العاملية مبهمة أمانة هذا التحالف. 
وجيــري اآلن إنشــاء فرقــة عمــــل لتحديـــد اجتاهـــات املســـتقبل، وأســـاليب العمـــل،  - ٢١
ـــترك بــني  واخلطـوات التاليـة الـيت سـيتخذها التحـالف، والـيت سـتركز مجيعـها علـى العمـل املش

القطاعات واملشاركة اتمعية. 
وسيعاجل التحالف يف آن واحد  القضايا املتصلة بالصحة، والبيئة، واألطفــال، والفقـر،  - ٢٢
وبذلـك سـيتمكن مـن توفـري قـاعدة عمـل عريضـة داخـل منظومـة األمـــم املتحــدة وخارجــها. 

وتتوخى منظمة الصحة العاملية التركيز على أطفال السكان األصليني يف إطار هذا العمل. 
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ختطيط وإدارة البحوث القائمة على املشاركة   خامسا �
سـيصدر قريبـا عـن منظمـة الصحـة العامليـة ومركـز تغذيـة وبيئـة السـكان األصليــني يف  - ٢٣
كنـدا مشـروع وثيقـة بشـأن القضايـا الـيت تتطلـب إيـالء االهتمـام هلـا بوجـه خـاص يف ختطيـــط 
وإدارة البحـوث القائمـة علـى املشـاركة مـع السـكان األصليـني. وسـتتضمن الوثيقـــة تعليقــات 
املتكلمـني باللغـة اإلنكليزيـة. وقـد ترجـم مشـروع الوثيقـة إىل اللغـة اإلسـبانية لتيسـري احلصــول 

على جمموعة أخرى من التعليقات. وجيري التماس التمويل لترمجة الوثيقة إىل لغات أخرى. 
 

وضع سياسة عامة للعالقات مع املنظمات غري احلكومية   سادسا �
ـــادئ الــيت تنظــم العالقــات بــني منظمــة الصحــة العامليــة،  جيـري حاليـا اسـتعراض املب - ٢٤
ـــن عنــاصر االعتمــاد و  واملنظمـات غـري احلكوميـة. وجيـري النظـر يف سياسـة جديـدة تتـألف م
التعـاون. وإذا وافقـت هيئـات  اإلدارة باملنظمـة علـى هـذه السياسـة، فإـا سـتحل حمـل النظــام 
احلايل، والذي يعد غري كاف لتلبية االحتياجات احلالية للمنظمة وأماين اتمع املـدين. وميكـن 
االطالع على املعلومات املتعلقة بعمل املنظمة مع اتمع املـدين، والسياسـة اجلديـدة املقترحـة، 
 .http://www.who.int/governance/civilsociety/en/ :علـــى العنـــوان التـــايل علـــى اإلنــــترنت

وسيستمر إبقاء املنتدى على علم بالتطور احملرز يف هذا الصدد. 
 


