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  اللجان اإلقليمية تقارير
  إلى المجلس التنفيذي

  
  
  

ذي (انظر الملحق)، وقد ُأعدت تتشرف المديرة العامة بأن تحيل تقارير اللجان اإلقليمية إلى المجلس التنفي  -١
التقارير بناًء علـى االقتراحـات بشـأن تحسـين المواءمـة بـين اللجـان اإلقليميـة والمجلـس التنفيـذي، وبنـاًء علـى المقـرر 
اإلجرائـــي لجمعيـــة الصـــحة بشـــأن تقـــديم رؤســـاء اللجـــان اإلقليميـــة تقـــارير دوريـــة مـــوجزة عـــن مـــداوالت اللجـــان إلـــى 

  ١المجلس.
  

  طلوب من المجلس التنفيذياإلجراء الم
  
  المجلس مدعو إلى اإلحاطة علمًا بالتقرير.  -٢

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

 

 

  

 

  

                                                       
  )(د).٤)، الفقرة الفرعية (٩(٦٥ج ص عانظر المقرر اإلجرائي     ١
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  الملحق
  
  

و، بــنن، ـــــكوتونة العالميــة (ــــة الصحــــة لمنظمــــا التابعــــة ألفريقيــــة اإلقليميــــة والســتون للجنرابعــالــدورة ال
  )٢٠١٤تشرين الثاني/ نوفمبر  ٧-٣
  
  سيك، وزيرة الصحة والعمل االجتماعي، السنغال) –ول األستاذة أوا ماري ك( تقرير الرئيسلخص م
  
الفتـرة فـي (المنظمة) ة والستون للجنة اإلقليمية ألفريقيا التابعة لمنظمة الصحة العالمية رابعُعقدت الدورة ال -١

 وشاركت فيها كل الدول األعضاء في اإلقليم األفريقـي، ،كوتونو، بننب ٢٠١٤تشرين الثاني/ نوفمبر  ٧إلى  ٣من 
  .استثناء مالويب
  

  واضيع المطروحة للنقاش العالمي: الم١الجزء 
  

 ٢٠١٧-٢٠١٦ة المقترحالميزانية البرمجية 
  
ولــنهج التخطــيط الُمّتبــع فــي إعــدادها مــن القاعــدة إلــى القمــة، تقــديرها للوثيقــة أعربــت الــدول األعضــاء عــن  -٢

ــًا يرها عــن تقــدأيضــًا الــدول األعضــاء أعربــت . و الــذي يراعــي األولويــات القطريــة لنســق الميزانيــة التــي ُعِرضــت وفق
التخصيص حظت الها على أن لفئات مختلفة،قًا طبلمستويات المنظمة الثالثة (القطري واإلقليمي والمقر الرئيسي) و 

وطلبــت ، األقــاليم والمقــر الرئيســيمقارنــة بســائر (مثــل الــنظم الصــحية) فــي الميزانيــة فئــات معينــة ل متناســبغيــر ال
النظـر إلـى مجـاالت مـن قبيـل نـوع الجـنس ممكنـًا تسـاءلت الـدول األعضـاء عّمـا إذا كـان كمـا سألة. معالجة تلك الم

مشـتركة مـع علـى أنهـا واليـة مراعاة حقوق اإلنسان والشيخوخة والصحة والمحـددات االجتماعيـة للصـحة والمساواة و 
 سية.على وظائفها األساها منظمة لتركيز ت على ضرورة زيادة الوأكدّ  أخرى،منظمات 

  
  ز الميزانيةالتخصيص االستراتيجي لحيّ 

  
إفســاحًا للمجــال أمــام مــن التفصــيل  طلــب مزيــداً الــذي ت تعقيــد الموضــوعإلــى مــدى الــدول األعضــاء ت أشــار   -٣

ها وصـفوالبحـوث ببّينـات دراج العـن إمكانيـة إرغـم ذلـك، ، بيـد أنهـا استفسـرت، تحسـينههادفـة بشـأن  تقديم إسـهامات
ممثلــو . وأوصــى كافــة فــي الــدول األعضــاءمتطــور جيــدًا غيــر ا المجــال ة، بــالنظر إلــى أن هــذمــن المبــادئ التوجيهيــ

  الميزانية.حّيز تخصيص معايير عند تحديد بضرورة مراعاة واقع اإلقليم اإلقليم األفريقي 
  

  غير الدول مشاركة مع الجهات الفاعلةالإطار 
  
أمــر  التفاعــل مــع الجهــات الفاعلــة غيــر الــدول :قشــاتالمنابــرزت أثنــاء  لقضــايا الرئيســية التــيفيمــا يلــي ا  -٤

والمعــايير المتعلقــة بالعنايــة  اتوضــوح العمليــفــي  اً قصــور هنــاك ؛ علــى أن تميــةمســألة حعمليــات الشــفافية و ؛ حاســم
تحفظــات بشــأن تخصــيص أمــوال مــن جهــات  ،الواجبــة واإلجــراءات ذات الصــلة. ومــن القضــايا األخــرى التــي أثيــرت

تـأثير إزاء  مخـاوفو األمـوال لـدفع رواتـب المـوظفين؛ تلك استخدام إلى جانب القطاع الخاص، في غير دول فاعلة 
 فيمــا يخــص؛ وتحفظــات قويــة والقواعــد وضــع المعــاييرفــي مجــال منظمــة عمــل الالجهــات الفاعلــة غيــر الــدول علــى 

  منظمة.للموظفين عمليات إعارة القطاع الخاص 
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المشـاركة تضـارب المصـالح فـي إطـار بشـأن مـة سياسـة شـاملة منظتضـع الأن بضـرورة الممثلـون  وصىوأ  -٥
فــي وضــع  قــدماً الحــذر لــدى مضــيها منظمــة التــوخى ُشــدِّد علــى أنــه ينبغــي أن تو مــع الجهــات الفاعلــة غيــر الــدول. 

بعيــدة  اً آثــار أن تخّلــف السياســة ألن مــن شــأن تلــك ، المشــاركة مــع الجهــات الفاعلــة غيــر الــدولبشــأن عمليــة سياســة 
دوائـر مع في العمل ظمة برغم وجود اتفاق بشأن ضرورة أال تتشارك المنلمنظمة. وعالوة على ذلك، و ى اعلالمدى 

قطاعات أخرى، ليشمل أن هذا القيد ينبغي تمديد نطاقه عدد من الدول األعضاء فقد رأى التبغ واألسلحة، صناعة 
ه ينبغـي أن تظــل علـى أنــى التأكيـد وجــر األغذيــة والمشـروبات. و  لكحـولدوائــر صـناعة امنهـا علـى وجــه الخصـوص 

  .حصراً  لدول األعضاءااختصاص من لمنظمة األجهزة الرئاسية لعملية صنع القرار داخل 
  

دة المالريا:   ٢٠١٥االستراتيجية التقنية العالمية: ما بعد عام  مسوَّ
  
ا المعقود في أيلول/ سبتمبر أثناء اجتماعهاقشت اللجنة الفرعية التابعة للجنة اإلقليمية والمعنية بالبرنامج ن  -٦

دة ٢٠١٤ اللجنـة الفرعيـة المعنيـة بالبرنـامج  أعضـاءأحـاط . و ٢٠١٥مـا بعـد عـام لتقنيـة العالميـة لاالستراتيجية ا مسوَّ
اإلقلـيم األفريقـي،  فـيوالقضـاء عليهـا المالريا مكافحة مراحل راعي مختلف أن الوثيقة المقترحة تبرتياح علمًا مع اال

المـوارد. بـرامج وتعبئـة التحفيـز فـي تكون مفيـدة سـ هـانفإطمـوح، تتسـم بطـابع  هـدافاألرؤيـة و الأن  مالحظوا أنه برغو 
وثيـــق عـــرى التعـــاون بـــين تتعزيـــز الترصـــد عبـــر الحـــدود و علـــى ضـــرورة  اللجنـــة الفرعيـــة المعنيـــة بالبرنـــامجت أكـــدو 

والمبيـدات الحشـرية فـي ضـوء لجديـدة اطوير اللقاحات واألدويـة وسائل منها تاالبتكار والبحث، بتعزيز و القطاعات؛ 
لتنمية االقتصادية. واك؛ حمى الضنك ،تأثير مكافحة المالريا على أمراض أخرىو تعبئة الموارد؛ و المقاومة الناشئة؛ 

األساســية المقــّرر المؤشــرات بإيجــاز  الوثيقــةمــن الضــروري أن تبــّين  أناللجنــة الفرعيــة المعنيــة بالبرنــامج واقترحــت 
  وطرائق جمع تلك المؤشرات. ٢٠١٥حلول عام بمستوى القطري على القياسها 

  
  مواضيع مهمة إقليمياً : ٢الجزء 

  
 يافريقلمنظمة أللترشيح المدير اإلقليمي 

  
مـن النظـام  ٥٢حكـام المـادة مراعاًة ألو  ،منظمةالمن دستور  ٥٢لمادة افي اللجنة اإلقليمية بعد أن نظرت   -٧
لتحديــد طرائــق إجــراء مقــابالت مــع المرشــحين الخمســة أيضــًا  مفتــوحوعقــب عقــد اجتمــاع  ،يــةليملجنــة اإلقلداخلي الــ

الـدكتورة ماتشيديسـو ريبيكـا مـوتي مـديرًا  تحرّشـفإنها ، بشأنهم والتصويتمعهم  واجتماعات خاصة إلجراء مقابالت
الـدكتورة  على المجلـس التنفيـذي تعيـين قترحتأن  ةالعام ةمن المدير  تلمكتب اإلقليمي التابع للمنظمة، وطلبإقليميًا ل
نــت اللجنــة اإلقليميــة الــدكتور لــويس ســامبو فــي منصــب عيّ كمــا  ٢٠١٥.١شــباط/ فبرايــر  ١يــوم  مــن عتبــاراً مــوتي ا

  ٢اإلقليمي.المدير الفخري 
  

  ٢٠٢٠-٢٠١٤التمنيع االستراتيجية اإلقليمية خطة 
  
فـــي ســـياق خطـــة العمـــل  ٢٠٢٠-٢٠١٤اإلقليميـــة  اللجنـــة اإلقليميـــة خطـــة التمنيـــع االســـتراتيجيةاعتمـــدت   -٨

خطــة التمنيــع االســتراتيجية اإلقليميــة أن تنفيــذ بــعديــدة  بلــدانت المناقشــات أقــرّ أثنــاء و  ٣.للقاحــاتالخاصــة باالعالميــة 
خطـة أن تواصـل  تباإلقليم، وتوّقعـاألهداف اإلنمائية لأللفية بلوغ أسهم في التقدم المحرز نحو قد  ٢٠١٣-٢٠٠٩

                                                       
 .AFR/RC64/R1 القرار    ١

 .AFR/RC64/R2 قرارال    ٢

 .AFR/RC64/R4 القرار    ٣
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الُمحرز صـوب تحقيـق تغطيـة التقدم وتيرة المساعدة في تسريع تقديم  ٢٠٢٠-٢٠١٤االستراتيجية اإلقليمية التمنيع 
فــي خاصــة ، و نطاقــاً  وســعاألفــي الــنظم الصــحية منيــع بــرامج التدمــج لــى ضــرورة دت البلــدان عدّ صــحية شــاملة. وشــ

اليف قهـــــا إزاء ارتفـــــاع تكـــــعـــــن قلأعربـــــت الـــــدول األعضـــــاء أن غيـــــر ة. التغطيـــــة الصـــــحية الشـــــاملتحقيـــــق ســـــياق 
بــين لتغطيــة وتــدني مســتوى ا وب التمنيــع بــين البلــدان بــل حتــى داخلهــاشــالتــي تاإلجحــاف ديــدة وأوجــه الج اللقاحــات

كفايـة ناجمـة عـن عـدم مشـاكل الالتعـاون عبـر الحـدود والانعـدام و يهـا يصـعب الوصـول إلصفوف فئات السكان التي 
  سالسل التبريد.

  
مــع بــاالقتران لــدول األعضــاء علــى وضــع وتنفيــذ خطــط شــاملة متعــددة الســنوات اليميــة اإلق اللجنــة حثــتو    -٩

لــى االلتــزام بتخصــيص مــوارد عالعالميــة واإلقليميــة، و منيــع مــع خطـط الت يــة ســنوية متكاملــة، وذلــك تمشــياً نفيذتأخـرى 
أن  المدير اإلقليمـيمن ب لِ طُ من المعالم الرئيسية ذات الصلة. و وغيرها منيع بشرية ومالية كافية لتحقيق أهداف الت

راميـة إلـى بلـوغ مجموعـة األغـراض لاخططهـا  وضـع وتنفيـذيزّود الدول األعضاء بما يلزم مـن دعـم تقنـي ألغـراض 
  محددة.الغايات وال
  

  التقدم الُمحرز صوب تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية المتعلقة بالصحة في اإلقليم األفريقي
  

عشــر بعــض التقــدم علــى مــدى الســنوات ال تاإلقلــيم األفريقــي أحــرز بلــدان بــأن قليميــة اإلمــن اللجنــة تســليمًا   -١٠
ألنـه  أال يحقّـق جميـع األهـداف اإلنمائيـة لأللفيـة المتعلقـة بالصـحة ،مع ذلك ،وبأن من المرجح لمعظمهاالمنصرمة 

ـــدول يحـــث  راراً قـــمـــذكورة اعتمـــدت اللجنـــة الفقـــد ســـوى عـــام واحـــد، لتحقيقهـــا ال يفصـــلها عـــن الموعـــد المســـتهدف  ال
عـــادة برمجـــة المـــوارد إ تحديـــد األولويـــات و وعلـــى أخـــرى، مـــوارد و ة كبيـــر مـــوارد ماليـــة بتـــوفير األعضـــاء علـــى االلتـــزام 

مــن أجــل تســريع وذلــك ، محــدوداً  شــهدت تقــدماً جــاالت التــي التركيــز علــى المو  كفــاءةمزيــد مــن الالداخليــة والخارجيــة ب
محّققــة بالفعــل فــي المكاســب الاالســتناد إلــى ســليم علــى الطريــق الاضــية فــي حمــل البلــدان المو  الُمحــرز وتيــرة التقــدم

  ١.هاعضيدوت بالصحةالمتعلقة تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية 
  

ضــي قــدمًا فــي لملموضــع التنفيــذ هياكــل وعمليــات مــا يلــزم مــن علــى وضــع  الــدول األعضــاء أيضــاً ت ُحثَّــو   -١١
غيــر المنجــزة بشـــأن التغطيـــة الصــحية الشــاملة واألعمـــال تضــمن لتــي ت، ا٢٠١٥بعــد عـــام لمــا لتنميـــة خطــة اتنفيــذ 

فيمـا  تنسـيق عمـل الشـركاءأن يدعم ويسّهل المدير اإلقليمي من طلبت اللجنة اإلقليمية األهداف اإلنمائية لأللفية. و 
  بكفاءة.بئة الموارد الكافية والتعاون التقني يتعلق بتع

  
  أحدث المعلومات والعبر المستخلصة: قياأفري غرب في اإليبوال فيروس رضفاشية م

  
الممثلـون شـكر و  مواطنيهـا،ل هاقـدانإثـر ف اإليبوالبإلى البلدان المتضررة  هاتعازيحر اللجنة اإلقليمية أت قدم  -١٢

برمجـة ال، بمـا فـي ذلـك إعـادة نهـاالناشـئة ع الطـوارئة تضامن في التصدي لحالـعلى ما أبدوه من والشركاء البلدان 
 اً وخبيـر  اً موظفـ ٤٨٢لمنظمـة ونشـر بامـوال الداخليـة الخاصـة األمـن دوالر أمريكـي تقريبـًا  ٦٠٠ ٠٠٠بلغ لمعاجلة ال

لطـــوارئ مـــن الصـــندوق األفريقـــي دوالرًا أمريكيـــًا  ٧٥٦ ١٢٩مبلـــغ قـــدره صـــرف و  ،البلـــدان المتضـــررةفـــي  اً استشـــاري
المنظمـة وتعبئـة  ،من الشركاء ةالخارجيال األمو توافر ريثما تللمرض، الستجابة الفورية غراض األالصحة العمومية 

ســّلمت و  هــذا الوبــاء.بدايــة انــدالع منــذ  مليــون دوالر أمريكــي مــن مختلــف الشــركاء والوكــاالت ١٢٤لمــا مجموعــه 
 مـرض فيـروساسـتثنائية عـن استضـافة دورة مـن قبيـل الجهود التي تبذلها منظمات مختلفـة، ب اللجنة اإلقليمية أيضاً 

فـي ، ليبيريـا، مونروفيابة االقتصادية لدول غرب أفريقيا جماعللخامس عشر الجتماع الوزاري القاد اأثناء انع اإليبوال
فـي البلـدان المتضـررة وغيرهـا مـن  وزراء الصـحةلـجتماع طارئ لمدة يومين المنظمة العقد و ؛ ٢٠١٤ / أبريلنيسان
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ــاالمختــارين شــركاء والالبلــدان  قيــام المنظمــة فــي تمــوز/ يوليــو و ؛ ٢٠١٤ / يوليــوتمــوز ٣و ٢، يــومي فــي أكــرا، غان
ـــــي بإنشـــــاء مركـــــز دون إقليمـــــي ب ٢٠١٤ ـــــوم ة للمنظمـــــة العامـــــ ةمـــــدير الٕاعـــــالن و ؛ هاوتنســـــيق اإليبـــــوالعمليـــــات معن ي

؛ دوليـــاً  تثيـــر قلقـــاً التـــي عموميـــة هـــو مـــن طـــوارئ الصـــحة ال اإليبـــوالفيـــروس أن وبـــاء ن عـــ ٢٠١٤أغســـطس  آب/ ٨
  .٢٠١٤سبتمبر أيلول/ في ، أكرا، غاناب اجل لفيروس اإليبواللتصدي العلبعثة األمم المتحدة وٕانشاء 

  
ســكان والبلــدان وصــم الو  القيــادة والتنســيق وضــعف الــنظم الصــحيةمســائل تتعلــق باللجنــة اإلقليميــة وأثــارت   -١٣

الـــدول ســـّلطت لغـــاء الـــرحالت الجويـــة. كمـــا إغـــالق الحـــدود، بمـــا فـــي ذلـــك إ ، و اإليبـــوالمـــرض فيـــروس المتضـــررين ب
متعـــددة الســـتجابة االلمجتمعـــات المحليـــة وضـــعف امشـــاركة قصـــور التصـــاالت و لضـــوء علـــى قصـــور اااألعضـــاء 

يــة مختبر الالمــوارد المتاحــة، وانعــدام الخــدمات إزاء قصــور اســتخدام  اعــن قلقهــت الــدول األعضــاء القطاعــات. وأعربــ
الصـحيين، بـين العـاملين فيمـا  المرضـيةالحـاالت ارتفـاع عـدد اسـتجابة سـريعة، و الوطنية الالزمـة لتـأمين اللوجستية و 

، وغيــــاب مرافــــق وشــــرائها نوعيــــة معــــدات الحمايــــة الشخصــــيةفيمــــا يخــــص مبــــادئ توجيهيــــة واضــــحة وجــــود وعــــدم 
قلقهــا كمــا أعربــت الــدول األعضــاء عــن . اإليبــوالفيــروس عــدوى مخصصــة لعــالج العــاملين الصــحيين المصــابين ب

 تعزيز النظم الصـحيةمتعلقة بلا هاالتوجيهية وخططها ومبادئها تاستراتيجياو منظمة لمتاح من سياسات التنفيذ احيال 
  .تنفيذًا دون المستوى األمثل

  
 فـي أنشـطة االسـتجابةهّمـة بموميـة أن تشـارك نية ومؤسسات الصحة العتقالشركاء والوكاالت الوُطِلب من   -١٤

لعمليـات االسـتجابة فـي البلـدان الـالزم  نـي والمـاليتقالـدعم القـديم مـن خـالل ت محـّددةمع األولويـات القطريـة التمشيًا 
نبغـي ه. ويفي البلدان المعرضـة لخطـر لمواجهته والتأهب  اإليبوالمرض فيروس من لوقاية لالزم لكذلك او المتضررة، 
 لوبـــاءالمواجهـــة االســـتعداد ألنشـــطة قيادتهـــا فـــي  اجـــل لفيـــروس اإليبـــواللتصـــدي العلبعثـــة األمـــم المتحـــدة أن تســـتمر 

فقــدانهم الحيلولــة دون و بعــدوى المــرض المصــابين التــدبير العالجــي الفعــال لحــاالت مــن أجــل ك ، وذلــواالســتجابة لــه
  االندالع ثانية.المرض من  ةفاشيووقف انتقال الفيروس ومنع 

  
  التقدم المحرز في التنفيذوتيرة  تسريعالصندوق األفريقي لطوارئ الصحة العمومية: 

  
 تواصـل وخاصة فـي ظـلندوق األفريقي لطوارئ الصحة العمومية، أهمية الصعلى  اللجنة اإلقليميةأكدت   -١٥
الفاشـيات واألزمـات إبـان الصـندوق  اسـتفادوا مـن كيـف العديـد مـن البلـدان وقـد وصـف. فيـروس اإليبـوال مـرض وباء

فـــي  أيـــة مســـاهمة عـــن تقـــديم األعضـــاء معظـــم الـــدول إحجـــامقلقهـــم إزاء   بيـــد أنهـــم أعربـــوا عـــن. اإلنســـانية األخيـــرة
المســـاهمة فـــي  البلـــدان علـــى لتشـــجيع اآلليـــات البديلـــةتـــم مناقشـــة قـــد و  وق، وعـــن رغبـــتهم فـــي فهـــم الســـبب.الصـــند

التوصـل إلـى  عـن قلقهـم مـن التـأخر فـي كذلكوأعرب الحضور . وعقوبات وضع جداول زمنية من قبيل، الصندوق
رؤسـاء  الموجهـة إلـى د الدعوةجهو  على ضرورة مواصلة وأكد الممثلون. األفريقي صرف التنميةموصاية مع  اتفاق
  .الدول

  
وحثت اللجنة اإلقليمية الدول األعضاء على الوفاء بالتزاماتها من خالل المساهمة في الصـندوق األفريقـي   -١٦

مـــن المـــدير اإلقليمـــي مواصـــلة إدارة  وُطِلـــب ١لطـــوارئ الصـــحة العموميـــة، ودعـــت إلـــى توســـيع نطـــاق المســـاهمين.
  دعم الصندوق.إلى ، مع تكثيف الدعوة األفريقي صرف التنميةمفاق مع إبرام ات ريثما يتمالصندوق، 
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  في اإلقليم األفريقي وأوجه النظر تحليل الوضع: التهاب الكبد الفيروسي
  

قدت في عُ في دورتها السابعة والستين التي واستكماًال لمتابعة المناقشات واعتماد جمعية الصحة العالمية   -١٧
قرار بشأن التهاب الكبد، ناقشت اللجنة اإلقليمية ورقة تقنية بشأن التهاب الكبد الفيروسي في ل ٢٠١٤١أيار/ مايو 

نتشار اال توأشار الممثلون بقلق إلى أن اإلقليم األفريقي يعاني من أعلى معدال ٢.هاواعتمدت سياق اإلقليم األفريقي
إصابتهم  يجهلون Cد المزمن أو التهاب الكبد في العالم، وأن معظم من يعانون من التهاب الكب Bاللتهاب الكبد 
إلى تليف الكبد أو إصابته  والتي قد تصلوتطور الحالة  ،لخطر نقل العدوى يعرضهم بشكل وخيمبالعدوى، مما 

  بالسرطان.
  

وتم حث الدول األعضاء على وضع وتنفيذ استراتيجيات وطنية منسقة ومتعددة القطاعات للوقاية من    -١٨
الفيروسي وتشخيصه وعالجه على أساس السياق الوبائي المحلي، وعلى توسيع نطاق أنشطة الوقاية  التهاب الكبد

  من التهاب الكبد الفيروسي.
  

ب من المدير اإلقليمي تقديم الدعم التقني الالزم لتمكين البلدان من إعداد استراتيجيات وطنية شاملة لِ وطُ   -١٩
، ووضع المبادئ التوجيهية ونظم الرصد، والعمل مع أصحاب ومتكاملة للتصدي اللتهاب الكبد الفيروسي

والتي  Cوالتهاب الكبد  Bالمصلحة الرئيسيين لتيسير الوصول العادل إلى سبل العالج والتشخيص اللتهاب الكبد 
  تتسم بالجودة والفعالية والتكلفة الميسورة.

  
  ليم األفريقيفي اإلق ٢٠١٥-٢٠١٤تنفيذ الميزانية البرمجية للمنظمة للثنائية 

  
مليـار دوالر  ١,١٢المعتمـدة لإلقلـيم األفريقـي تبلـغ  ٢٠١٥-٢٠١٤أشارت اللجنة اإلقليمية إلى أن ميزانية   -٢٠

مليـار دوالر أمريكـي،  ٣,٩٧٧٪ من الميزانية العالمية المعتمدة للمنظمـة والتـي تقـدر بنحـو٢٨أمريكي، أي ما يمثل 
مليــون دوالر أمريكــي،  ٩٦٨,٣مجمــوع األمــوال التــي تلقاهــا اإلقلــيم بلــغ  ٢٠١٤أكتــوبر  وأنــه بحلــول تشــرين األول/

مليـون دوالر أمريكـي،  ٥٢٠,٩٪، في حـين يقتصـر تنفيـذ الميزانيـة البرمجيـة علـى ٨٦ليبلغ متوسط مستوى التمويل 
فعـــال ٪ مـــن المــوارد المتاحــة. وأكـــد الممثلــون مجـــددًا أن التنفيــذ ال٥٤٪ مــن الميزانيـــة المعتمــدة و٤٧وهــو مــا يمثـــل 

للتعاون التقني للمنظمة مع الدول األعضاء يتطلب تخصيص الموارد المتاحة للبرامج ذات األولوية اإلقليمية بشكل 
استراتيجي. وفي حين تساعد عملية إعادة البرمجة في تصحيح بعض التشوهات التي تكتنف تمويل الميزانية، فمن 

فـي تعزيـز مواءمـة التمويـل مـع الميزانيـة البرمجيـة المعتمـدة. حـوار المنظمـة بشـأن التمويـل كذلك المتوقع أن يساعد 
لـــدفع معظــم مرتبــات المـــوظفين مــن المســاهمات الطوعيـــة المخصصــة لمشـــاريع  ، أنــه نظــراً والحــظ الممثلــون أيضـــاً 
  .مهماً  قضايا أمن الموظفين، واستدامة البرنامج، واستبقاء الموظفين األكفاء شاغالً تمثل محددة قصيرة األجل، 

  
أوصت اللجنة اإلقليمية بضرورة إجراء الـدول األعضـاء لتحسـينات كبيـرة فـي مجـال إعـداد التقـارير الماليـة   -٢١

، مــع المشــاركة بفعاليــة فــي تعبئــة المزيــد مــن المــوارد لســد الفجــوة التمويليــة فــي للنظــام المــالي للمنظمــة والتقنيــة وفقــاً 
  الميزانية البرمجية.
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 والسـتوندان األمريكيـة فـي دورتـه الثالثـة والخمسـين/ الـدورة السادسـة مجلس إدارة منظمة الصحة للبلـ
الواليــات المتحــدة  ين التابعــة لمنظمــة الصــحة العالميــة، واشــنطن العاصــمة،ريكتللجنــة اإلقليميــة لألمــ

  )٢٠١٤أكتوبر  تشرين األول/ ٣ - سبتمبر أيلول/ ٢٩األمريكية، 
  
  ١دافيد إدوارد بوسي، وزير الصحة، بربادوس) السيد جونمعالي ( ائب الرئيسنتقرير لخص م
  

  العالمي المواضيع المطروحة للنقاش: ١الجزء 
  

  ٢٠١٧-٢٠١٦ الميزانية البرمجية المقترحة
  

، القمة رحبت الدول األعضاء بالنهج التصاعدي المتبع في التخطيط ووضع األولويات من القاعدة إلى  -٢٢
نهج الجديد المتبع في وضع الميزانية البو  مستويات المنظمة الثالثة، فيالمسؤوليات األدوار و زيز سبل تحديد وتع

 الميزانية البرمجية المقترحة في مشروع، على النحو المبين من المدخالت بدالً ، المخرجات والحصائل على أساس
 والمخرجات األنشطة المنفذة الروابط بين إظهار بهدف. وتم الترحيب بتحديث سلسلة النتائج ٢٠١٧-٢٠١٦

من  ربِ واعتُ  التي تحققت من ناحية أخرى.الحصائل واآلثار وبين ، من ناحية المقدمة بشكل أكثر وضوحاً 
 الفرصة للتعليق الدول األعضاء من أجل إعطاء في الوقت المناسب للميزانية البرمجية وضع مؤشرات الضروري

الصحة للبلدان لمنظمة  ٢٠١٩-٢٠١٤ االستراتيجية للخطة المؤشرات المحددة أنكذلك  تُِبركما اع عليها.
  .للمنظمة الميزانية البرمجيةب فيما يتعلقتقييم األداء لرصد و  ستكون مفيدة األمريكية

  
الحظت الدول األعضاء التحوالت المقترحة في تخصيص الموارد ودعت أمانة المنظمة إلى إظهار روح   -٢٣

ف من وطأة التخفيضات التي شهدتها بعض المجاالت مثل األمراض السارية واألمراض التي يمكن القيادة للتخفي
توقيها  باللقاحات، ومرض العوز المناعي البشري المكتسب، والسل من خالل تعظيم القدرات والشراكات القائمة 

يد من التنقيح  للميزانية من مع الدول األعضاء. وطلبت توضيحات حول ما إذا كانت األمانة ترتقب إجراء المز 
أجل تعزيز القدرات والموارد المحملة بأكبر من طاقتها بفعل أزمات الصحة العمومية األخيرة من قبيل فاشية 
مرض فيروس اإليبوال. وجرى التشديد على ضرورة استمرار التركيز على صحة النساء واألطفال وغيرهم من 

  الفئات الضعيفة.
  

  الميزانية حيزل التخصيص االستراتيجي
  

أكدت الدول و  أقرت اللجنة اإلقليمية بصعوبة إعداد طريقة عادلة وشفافة وموضوعية لتخصيص الموارد.  -٢٤
على الدول األعضاء، و  المبادئ التي وافقت عليها جميع تعتمد على طريقة يجادإالحاجة إلى  األعضاء على

 ،بشكل واضح مستويات المنظمة الثالثة مسؤوليات الموكلة إلىوال األدوار، وتحديد من القاعدة إلى القمة التخطيط
 األولويات المتغيرة الستيعاب الحاجة إلى المرونة تم تسليط الضوء علىو  .تقدير تكلفة المخرجات بشكل دقيقو 
 لكل منالعام للتخصيص  المعيارهي الميزة النسبية للمنظمة أن  ضرورة اعتبار ورئياألحداث غير المتوقعة. و 
 مختلف كيفية تطبيق تقدم أمثلة على أمانة المنظمة قد وأشير إلى أن الدعم العالمي.قطاعات التقني و  لتعاونا

  الممارسة العملية. على اأثره األعضاء تلمس الدول، بحيث ٢٠١٦-٢٠١٥ في ميزانية المقترحة األساليب
  
  

                                                       
  التالي:اإللكتروني يمكن االطالع على التقرير الكامل للدورة وجميع وثائق العمل والقرارات على الموقع     ١

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=9774&Itemid=41062&lang=en.   
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عن  حاجة إلى الشفافية والمساءلة، مؤكدة على المنظمةمختلف جوانب إصالح ال وناقشت اللجنة أيضاً   -٢٥
مؤسسات منظومة األمم  بين المنظمة وسائرتحسين التنسيق صنع القرار، و التشارك في و  إعداد الميزانية والبرامج،

تناسب الغرض  وأنها قدرات كافية على االستجابة لديها المنظمة نأ للتأكد من وٕاصالح الموارد البشرية، المتحدة
 تنفيذ وضمان إصالح تصريف الشؤون في تسريع وتيرة التقدم الحاجة إلىالتأكيد على  يضاً . وتم أالمتوخى منها

  المكتب القطري. على مستوى اإلصالح
  

  من غير الدول مع الجھات الفاعلة المشاركة إطار
  

 أقــرت اللجنــة بأهميــة التعــاون مــع المنظمــات غيــر الحكوميــة والمؤسســات األكاديميــة وغيرهــا مــن الجهــات  -٢٦
لكنهـا ، و الصـحة العموميـة واليـة وتعزيـز المناسـبة علـى الخبـرات والمـوارد الحصـول من أجل من غير الدوللفاعلة ا

 وصياغة المخاطر المحتملة تحديد تم اعتبارو  الحقيقي أو المتصور. ضرورة تالفي تضارب المصالح شددت على
 .ةضـروريال مـن األمـور من غيـر الـدول اعلةالجهات الف فئاتمختلف  مع للمشاركة ومبادئ توجيهية مبادئ محددة

ــواعتُ   المعــايير الواجــب علــى تفاصــيل يفتقــر إلــى ٦٧/٦جمعيــة الصــحة العالميــة ج الــوارد فــي وثيقــة أن اإلطــار رِب
أن  كــل مجموعــةليمكــن الطريقــة التــي و  فــي كــل فئــة، يمكــن تصــنيفها حتــى مــن غيــر الــدول تلبيتهــا الجهــات الفاعلــة

يحـول بمـا  مفـرط فـي التقييـد اعتمـاد إطـار مـن الـدول األعضـاء حـذرت نفسه، وفي الوقت .مع المنظمة تتشارك بها
 ةأيــ تحديــد بغيــة  اإلطــار اعتمــاد بعــدمراجعــة مبكــرة  إجــراءبضــرورة  تمــت التوصــيةو . دون إعطــاء المرونــة الكافيــة

  .تعديالت الزمة
  

 أنشـطتها الجهات الفاعلة التي تضرورأى العديد من الدول األعضاء ضرورة الحظر التام ألي تعامل مع   -٢٧
مـا إذا كانـت  تحديـد الحاجـة إلـىوتـم إبـراز من القطـاع الخـاص.  انتداب لموظفينأي بالصحة، وكذلك  أو منتجاتها
الشـركات الخاصـة التـي تهـدف إلـى  مـن تلقـت تمـويالً قـد  واألكاديميـة الخيريـة والمؤسسات غير الحكومية المنظمات

 مــن غيــر الــدول ومراقبتهــا مــع الجهــات الفاعلــة فــي رصــد العالقــات الــدول األعضــاء مشــاركة وتــم اعتبــار. الــربح
المجلـس  والتابعـة إلشـراف سـتة أعضـاء لجنة المؤلفة منال كانت إذاعما  بعض الدول األعضاءوتساءل  ضرورية.
  افية.ك حكوميةومشاركة  تمثيالً  من شأنها أن تضمن ،٦٧/٦ج في الوثيقة، على النحو المقترح التنفيذي

  
 خبرة كبيرة في التعامل مـع الجهـات الفاعلـةتتمتع بإلى أن منظمة الصحة للبلدان األمريكية  تمت اإلشارةو   -٢٨

ـــ مـــن خـــالل صـــناعة المستحضـــرات الصـــيدالنية بمـــا فـــي ذلـــك مـــن غيـــر الـــدول، لشـــراء  للمنظمـــةدائر الصـــندوق ال
  انة منظمة الصحة العالمية على هذه الخبرات.وُحث المكتب الصحي للبلدان األمريكية على إطالع أم، اللقاحات

  
دةالمالريا:    ٢٠١٥االستراتيجية التقنية العالمية: ما بعد عام  مسوَّ

  
  اللجنة االستراتيجية الخاصة بالمالريا. وعقد اإلقليم مشاوراته في اجتماع منفصل.لم تناقش   -٢٩
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  مواضيع مهمة إقليمياً  :٢لجزء ا
  

  المعدلة ٢٠١٩-٢٠١٤ظمة الصحة للبلدان األمريكية الخطة االستراتيجية لمن
  

 اعتمـــدت اللجنـــة اإلقليميـــة النســـخة المعدلـــة مـــن الخطـــة االســـتراتيجية لمنظمـــة الصـــحة للبلـــدان األمريكيـــة  -٣٠
الخطـــة  وتتـــواءم .١المؤشـــرات مجموعـــة منقحـــة مـــنوضـــع  مـــع ،٢٠١٣فـــي عـــام  التـــي تـــم تبنيهـــاو  ٢٠١٩-٢٠١٤

قضــايا التــي لل اســتجابة ، وهــي تمثــل أيضــاً للمنظمــة العمــل العــام الثــاني عشــر برنــامج مــع بشــكل وثيــق االســتراتيجية
، فـــي المجتمعـــات الزراعيـــة المـــزمنمـــرض الكلـــى وحمـــى الضـــنك و  داء شـــاغاس مثـــل، لإلقلـــيمتمثـــل أهميـــة خاصـــة 

رات الخاصـة فـي المؤشـ أيضاً  اإلقليمية خصوصيةال وتنعكس البشرية الالزمة للصحة. والموارد المحددات الصحيةو 
  .بالتأثير والحصائل

  
  التغطية الصحية الشاملةعلى الخدمات الصحية و الجميع  لحصولاستراتيجية 

  
نـوع مـن  اللجنة استراتيجية إقليمية تهدف إلى ضمان حصول جميع الناس والمجتمعات، دون أي تاعتمد  -٣١

اليــــة الجــــودة، وعلــــى األدويــــة والع المالئمــــة والمناســــبة التوقيــــتو  الشــــاملة علــــى الخــــدمات الصــــحية، أنــــواع التمييــــز
الخـــدمات  اســـتخدام مثـــل هـــذه مـــع التأكـــد مـــن أن ،والتـــي يمكـــن تحمـــل تكاليفهـــا الجـــودةالعاليـــة والفعالـــة و  المأمونـــة،

 CD53/5, Rev.2انظــر الوثيقــة ( الضــعف. فــي حــاالت الجماعــاتضــائقة ماليــة، والســيما ل المســتخدمين ضرِّ يعــ ال
  .)CD53.R14 قراروال
  

  لخاصة بإتاحة الدم المأمون للجميعخطة العمل ا
  

 اعتمــدت اللجنــة خطــة العمــل الخاصــة بإتاحــة الــدم المــأمون للجميــع مــن خــالل التبرعــات الطوعيــة بــدون  -٣٢
 تـــدعو. و الـــدم ومشــتقاته الــذين يحتـــاجون إلــى صـــحة المرضــى إنقـــاذ األرواح وتحســين للمســـاعدة فــي ، وذلــكمقابــل

 تنفيــذ بــرامج حثهــا علــىمــع زمــام القيــادة،  تــولي الســلطات الصــحيةٕالــى و  ،بشــكل مناســب الــدماســتخدام خطــة إلــى ال
ـــدم نقـــل دارة جـــودة سلســـلةإل ـــدم و  ،ال ـــوطني. فـــي النظـــامٕادمـــاج النظـــام الخـــاص بال ـــتم  الصـــحي ال إعـــداد الخطـــة وي
لــى يتــواءم مــع األولويــات العالميــة المحــددة فــي الخطــة االســتراتيجية العالميــة للمنظمــة بشــأن حصــول الجميــع ع بمــا

  ).CD53.R6والقرار CD53/6 ، ويلبيها. (انظر الوثيقة  ٢٠١٥-٢٠٠٨خدمات نقل الدم المأمون 
 

 خطة العمل الخاصة باإلعاقة والتأهيل
 
السياسات  اعتمدت اللجنة خطة العمل بهدف تعزيز االستجابة المتكاملة للقطاع الصحي من خالل تنفيذ -٣٣

ة األشخاص ذوي اإلعاقة وأسرهم ومقدمي الرعاية طيلة العمر. وتتماشى والقوانين الخاصة برعايوالخطط والبرامج 
: صحة أفضل لجميع األشخاص ذوي ٢٠٢١-٢٠١٤الخطة مع خطة العمل العالمية للمنظمة والخاصة باإلعاقة 

  ).CD53.R12 القرارو ، CD53/7, Rev.1اإلعاقة. (انظر الوثيقة 
  
  
  
  

                                                       
، ٢٠١٤المعدلـــة فـــي أيلـــول/ ســـبتمبر ، ٢٠١٩-٢٠١٤صـــحة للبلـــدان األمريكيـــة الخطـــة االســـتراتيجية لمنظمـــة ال    ١

  ).٣٤٥( الوثيقة الرسمية  ٢٠١٤العاصمة: منظمة الصحة للبلدان األمريكية؛   واشنطن
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  خطة عمل بشأن الصحة النفسية
  

اللجنــــة خطــــة عمــــل تهــــدف إلــــى تعزيــــز المعافــــاة النفســــية، والوقايــــة مــــن االضــــطرابات النفســــية اعتمــــدت   -٣٤
وٕاعمــال حقــوق اإلنســان  ،واالضــطرابات التــي تتصــل بتعــاطي مــواد اإلدمــان، وتقــديم الرعايــة، وتعزيــز إعــادة التأهيــل

اإلدمــان. وتتماشــى  نفســية واالضــطرابات التــي تتصــل بتعــاطي مــوادالضــطرابات االلألشــخاص الــذين يعــانون مــن 
 CD53/8 . (انظــر الوثيقــة ٢٠٢٠-٢٠١٣الخطــة مــع خطــة العمــل الشــاملة للمنظمــة والخاصــة بالصــحة النفســية 

  ).CD53.R7والقرار 
 

  خطة عمل للوقاية من السمنة لدى األطفال والمراهقين
  

ين فــي اإلقلــيم مــن اعتمــدت اللجنــة خطــة عمــل لوقــف وبــاء الســمنة المتزايــد بســرعة بــين األطفــال والمــراهق  -٣٥
خالل تشجيع الرضاعة الطبيعية، األكل الصحي والنشاط البدني؛ واستخدام سياسات مالية وتنظـيم تسـويق األغذيـة 
ووضع عالمات التوسيم؛ وتنفيذ غيرها مـن اإلجـراءات المتعـددة القطاعـات. وتتماشـى هـذه الخطـة مـع االسـتراتيجية 

لنشــاط البـدني، والصـحة، وخطــة التنفيـذ الشـاملة المتعلقــة بتغذيـة األمهــات العالميـة للمنظمـة بشــأن النظـام الغـذائي وا
  ).CD53.R13والقرار  CD53/9, Rev.2والرضع، وصغار األطفال. (انظر الوثيقة 

 
 الصحة في جميع السياساتإدماج خطة عمل بشأن 

  
فـي جميـع السياسـات" فـي  الصـحةإدمـاج "نهج  اللجنة خطة عمل لتحديد خطوات واضحة لتنفيذ اعتمدت   -٣٦

. دانعمـل البلـب والخـاصالصـحة فـي جميـع السياسـات  إطـار إدمـاج مـعوتتسـق هـذه الخطـة بلدان إقليم األمريكتين. 
  ).CD53.R2قرار الو  CD53/10, Rev.1(انظر الوثيقة 

 
 خطة عمل للوقاية من العمى وضعف البصر

 
الصـحة مـن مشـاكل باعتباره مشكلة  توقيهيمكن اللجنة خطة عمل للحد من ضعف البصر الذي اعتمدت   -٣٧
الوفـاء بااللتزامـات فـي  خطـةال وستسـاعد. وضـمان الوصـول إلـى خـدمات إعـادة التأهيـل للمعـاقين بصـرياً  مومية،الع

والخاصة بالعمل على توفير صحة العين  ٢٠١٩-٢٠١٤ للفترةمنظمة لنشئت بموجب خطة العمل العالمية لالتي أُ 
  ).CD53.R8قرار الو  CD53/11يقة . (انظر الوثللجميع

  
  خطة عمل لتنسيق المساعدة اإلنسانية

  
اللجنــة خطــة عمــل تهــدف إلــى تعزيــز قــدرات وزارات الصــحة فــي األمــريكتين لتنســيق المســاعدة  اعتمــدت  -٣٨

فـي  مستضـعفةاإلنسانية الدولية في حاالت الكوارث، وذلك بهدف إنقـاذ المزيـد مـن األرواح وحمايـة صـحة الفئـات ال
، ودورهـا منظمـةالاسـتجابة بشـأن  ٢٠-٦٥ج ص عقـرار الالخطة مع وتتماشى . دماجطار من العدالة والشفافية واإلإ

، ومــع عمليــة بصــفتها قائــد مجموعــة الصــحة، فــي مجــال تلبيــة الطلبــات الصــحية المتناميــة فــي الطــوارئ اإلنســانية
الدائمــــة المشــــتركة بــــين الوكــــاالت. (انظــــر  اإلصــــالح اإلنســــانية لألمــــم المتحــــدة وجــــدول األعمــــال التحــــويلي للجنــــة

  ).CD53.R9قرار الو  CD53/12 الوثيقة
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  )٢٠٠٥التقدم صوب اتخاذ موقف إقليمي بشأن اللوائح الصحية الدولية (
  

فـــي اإلقلـــيم ) ٢٠٠٥الدوليـــة ( اللـــوائح الصـــحية التقـــدم المحـــرز فـــي تنفيـــذ بشـــأن تقريـــراً  اللجنـــة استعرضـــت  -٣٩
 الـدول األعضـاء باآلراء التـي أعربـت عنهـاوأوصت بإبالغ األمانة واألجهزة الرئاسية للمنظمة  ،)CD53/14 (الوثيقة

، األرجنتـين آيـرس، (بـوينس حـول هـذا الموضـوعالـذي دار  جتمـاع اإلقليمـياال إلى جانـب حصـائل، خالل المناقشة
الخاصــة  التوجيهيــة المبــادئ اإلقلــيم بشــأن مــن توصــيات الحصــائل وتشــمل هــذه. )٢٠١٤ نيســان/ أبريــل ٣٠-٢٩

فتــرة مــا بعــد  اللــوائح الصــحية الدوليــة فــي إطــار رصــد إلعــادة النظــر فــي خارطــة طريــق، و منافــذ الــدخول بتــرخيص
 المكتـب الصـحي وسـيقدم الصفراء.عادة النظر في الخارطة الخاصة بأماكن مخاطر الحمى ، ودعوة إل٢٠١٦ عام

  إلى أمانة المنظمة. الموضوع حول هذا أكثر تفصيالً  تقريراً  للبلدان األمريكية
  
  ٢٠١٥التنمية المستدامة لما بعد عام  طةخ
  

 التي اقترحها األعضاء بأهداف التنمية المستدامة إبالغ الدول من أجل المائدة المستديرة مناقشةدت قِ عُ   -٤٠
قطاع  آثارها علىقشة ، ومناالمتحدة للنظر فيها العامة لألممالجمعية  العضوية على الفريق العامل المفتوح

  هذه. لمناقشات المائدة المستديرة موجز CD53/16, Add.IIوتتضمن الوثيقة  التنفيذ. مع التركيز على، الصحة
  

  الصندوق الدائر لشراء اللقاحات التابع لمنظمة الصحة للبلدان األمريكية: التحديات والفرص
  

ندوق الدائر لشراء اللقاحات التابع لمنظمة الصحة للصالحالي  الوضع تقرير عنباستعراض  اللجنةقامت   -٤١
الطلبات وتعتبر  الصندوق.ب المتعلقة والفرص بعض التحديات الذي حددو  )،CD53/23 (الوثيقةللبلدان األمريكية 

لجميع  سعر واحد تقديم المتمثلة في لمبادئه األساسية صندوقال بشأن تعديل منتجي اللقاحات بعض المقدمة من
بعض  لقد اختارو  بأقل سعر فقط، من أكبر التحديات التي ظهرت في السنوات األخيرة. اللقاحاتشراء و  البلدان،
 قدرة، مما قوض من مع البلدان التعامل مباشرة مفضلين من خالل الصندوق اللقاحات عدم تقديم المنتجين

تحسين  بهدف للصندوق ميتقييم رس وتمت التوصية بضرورة إجراء. أسعار مواتية الصندوق على الحصول على
الطرق  وتحديد، سوق الراهن للقاحات والتي يعمل في ظلها الصندوقديناميات العليها، و  التي يستند المبادئ فهم
  الصندوق من خاللها. تعزيز يمكن التي
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الدورة السابعة والستون للجنة اإلقليمية لمنظمة الصحة العالمية لجنوب شرق آسيا، دكا، بنغالديش، 
  ٢٠١٤سبتمبر  أيلول/ ١٢-١٠
  
  الرئيس (السيد محمد نسيم، وزير الصحة ورعاية األسرة، بنغالديش) تقريرلخص م
  

  : المواضيع المطروحة للنقاش العالمي١الجزء 
  

  إصالح المنظمة 
  

  غير الدول لفاعلةمع الجهات ا المشاركة إطار
  

بالـدور الكبيـر والمتنـامي الـذي تلعبـه الجهـات الفاعلـة غيـر الـدول فـي جميـع جوانـب  أقرت اللجنة اإلقليميـة -٤٢
الصــحة العالميــة، وأعــادت التأكيــد علــى أن الهــدف العــام مــن مشــاركة المنظمــة مــع هــذه الجهــات هــو العمــل علــى 

. وجـرى النظـر فـي توصـيات االجتمـاع الـذي ُعقـد خدام المـواردطريق تحسين سبل است المنظمة عن النهوض بوالية
والموجهـة إلــى اللجنـة، بمــا فـي ذلــك التغييـر الــذي اقترحـت الــدول األعضـاء فــي اإلقلـيم إدخالــه علــى  ١بـين الــدورتين

دة إطـــار المشـــاركة والسياســات/ اإلجـــراءات التشـــغيلية المرتبطــة بـــه والتـــي وضــعتها المنظمـــة. وتمثـــل الشـــاغل  مســوَّ
التأكد من أن مشاركة المنظمة مع الجهات الفاعلة غير الدول ال تقوض نزاهتهـا وحيادهـا. في الرئيسي لدى اللجنة 

وأشــارت اللجنــة إلــى عــدم وجــود انتــداب مــن القطــاع الخــاص إلــى المنظمــة؛ وأن معظــم حــاالت االنتــداب كانــت مــن 
تندرج في فئة الجهات الفاعلة غير الدول باعتبارها الوكاالت المتخصصة التابعة لمنظومة األمم المتحدة، والتي ال 

، ٢٠١٤وكاالت شقيقة. وطالبت اللجنة بأخذ تقرير وتوصيات االجتماع الذي ُعقد بين الدورتين في آب/ أغسطس 
دةبعـين االعتبـار عنـد تنقـيح  إطـار المشـاركة مــع الجهـات الفاعلـة غيـر الـدول حتـى ال ُينتـدب موظفـو الجهــات  مسـوَّ

  ٢ير الدول للعمل في المنظمة.الفاعلة غ
  

  متابعة الحوار الخاص بالتمويل
  

الحظــت اللجنــة أن الحــوار الخــاص بالتمويــل هــو بمثابــة آليــة لضــمان المواءمــة بــين نتــائج عمــل المنظمــة   -٤٣
. ومنجزاتهــا المتفــق عليهــا فــي الميزانيــة البرمجيــة التــي اعتمــدتها الــدول األعضــاء، وبــين المــوارد المتاحــة لتمويلهــا

ويتمثل الهدف النهائي من ذلك في تحسين جودة عمل المنظمـة وفعاليتـه. وقـد ُصـمم هـذا الحـوار مـن أجـل تحسـين 
  تعتريه. التيالمواءمة وٕامكانية التنبؤ والمرونة والشفافية في تمويل المنظمة، والحد من جوانب الضعف 

  
فــي إصــالح  رئيســياً  إنهــا تعتبــره عنصــراً واللجنــة إذ تعــرب عــن دعمهــا لمفهــوم الحــوار الخــاص بالتمويــل، ف  -٤٤
، وتـرى أن دعـم الميزنـة يجــب أن يـرتبط بالشـواغل والتحـديات الصــحية اإلقليميـة، ولـيس بأولويـات الجهــات منظمـةال

المانحة، مع ضـرورة تـوفير تمويـل أكبـر وأكثـر مرونـة للميزانيـة األساسـية. ودعـت اللجنـة إلـى ضـرورة معالجـة عـدم 
ـــ ـــين الميزاني ـــة، فضـــالً التوافـــق ب ـــين تمويـــل المـــانحين  ات واالحتياجـــات واألولويـــات الصـــحية الوطني عـــن المواءمـــة ب

، وحثــــت الــــدول األعضــــاء علــــى مواصــــلة االنخــــراط فــــي الحــــوار والتعبيــــر عــــن آرائهــــا واقتــــراح منظمــــةوأولويــــات ال
  .التحسينات طوال سير العملية قدماً 

  
                                                       

  .SEA/RC67/3 Add.1 قةالوثي    ١

(http://www.searo.who.int/mediacentre/events/governance/rc/rc67-3add1_agenda_6.1.pdf?ua=1).  
  .SEA/RC67(2) اإلجرائيلمقرر ا    ٢
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  التخصيص االستراتيجي لحيز الميزانية
  

للجنــة بــأن وضــع منهجيــة جديــدة للتخصــيص االســتراتيجي للمــوارد فــي المنظمــة أمــر معقــد للغايــة ا لمتســ  -٤٥
ويــرتبط بــالكثير مــن المبــادرات األخــرى إلصــالح المنظمــة، والتــي يجــري حاليــًا تنفيــذها علــى قــدم وســاق، مــن قبيــل 

أدوار مســتويات المنظمــة ، و وحســاب تكــاليف المخرجــات والمنجــزاتالعمــل بشــأن التخطــيط مــن القاعــدة إلــى القمــة، 
تمويل تكاليف التنظيم واإلدارة. وأكدت اللجنة أن المبادئ التوجيهية للمنهجية الجديـدة  الثالثة ووظائفها، واستعراض

نــات للمــوارد الالزمــة لــدعم البلــدان التــي تمــس يجــب أن تتضــمن االحتياجــات والتخصــيص االســتراتيجي المســند بالبيِّ 
، وكـــذلك إلـــى البيانـــات الوبائيـــة بمـــا فـــي ذلـــك نتـــائج البحـــوث والحقـــائق المثبتـــة علميـــاً  داً حاجتهـــا إليهـــا بشـــدة، اســـتنا

  ١المعايير الموضوعية القابلة للقياس والتي تضمن العدالة واإلنصاف.
  

 شؤون الميزانية البرمجية
  

والبـرامج وٕادارتهـا،  المعنيـة بإعـداد السياسـات اللجنـة الفرعيـة التوصـيات التـي قـدمتهاب أحاطت اللجنـة علمـاً   -٤٦
)SPPDM (لقضــايا عنــد مناقشـتها ،٢٠١٤ يوليـو فـي تمــوز/ فـي المكتــب اإلقليمـي قــدالســابع الـذي عُ  فـي اجتماعهـا 

-٢٠١٤ الميزانيــة البرمجيــة تنفيــذو  ،٢٠١٣-٢٠١٢ ميزانيــة البرمجيــةال أداء بمــا فــي ذلــك تقيــيم، الميزانيــة البرمجيــة
مســـتوى أفضـــل مـــن  ممارســـة اللجنـــة علـــى أهميـــة وأكـــدت. ٢٠١٧-٢٠١٦ البرمجيـــة المقترحـــةالميزانيـــة و ، ٢٠١٥

خــالل  آســيا لجنــوب شــرق والمكتــب اإلقليمــي المكاتــب القطريــة فــي كــل مــن الميزانيــة البرمجيــة تنفيــذ الرقابــة، ورصــد
بمــا يســمح بالنقــل الحاســم للتمويــل أو ، فــي تحديــد مخصصــات الميزانيــة المرونــة وطالبــت بتــوخي. الثنائيــة الحاليــة

بـه المنظمـة  مـا تحظـى الحظت اللجنة ومع ذلك، .إضافياً  تمويالً  التي قد تتطلبلمجاالت العمل عادة تخصيصه إ
  مشاريع معينة. بلدان أو توجيهها إلى التي يتمو  طوعية محددة فيما يتعلق بمساهمات من مرونة محدودة

  
أكثـــر  بتعـــاون تقنـــي ستســـمح ٢٠١٧-٢٠١٦ المقترحـــة أن الميزانيـــة البرمجيـــةإلـــى  اً ت اللجنـــة أيضـــوأشـــار  -٤٧

إزاء عـدم  وأعربت اللجنة عن قلقهـا على المستوى القطري. األولويات من القاعدة إلى القمة من خالل تحديد اً تركيز 
ومجــاالت البــرامج بشــكل  عبــر فئــاتالمــوارد وتوزيعهــا وتواصــل تعبئــة  تخصــيص األمــوال، فــي كافيــة مرونــة وجــود

المخصصـة  تقلـيص الميزانيـة علـى عـدملمدير العام المسـاعد لشـؤون اإلدارة العامـة ابتأكيد  ورحبت اللجنة. متفاوت
المعنيـــة  اللجنـــة الفرعيـــة التوصـــيات التـــي قـــدمتها وأقـــرت اللجنـــة. ٢٠١٧-٢٠١٦للثنائيـــة جنـــوب شـــرق آســـيا  إلقلـــيم

  ٢.االجتماع الذي ُعقد بين الدورتينبإعداد السياسات والبرامج وٕادارتها، و 
  

  يع مهمة إقليمياً مواض :٢الجزء 
  

  االستراتيجية العالمية للمنظمة للحد من تعاطي الكحول على نحو ضار
  

 عوامــل الخطــر هــو واحــد مــن أكثــر الكحــول علــى نحــو ضــاراســتخدام  بــأن اللجنــة اإلقليميــة علمــاً أحاطــت   -٤٨
الكحـول  الحـد مـن اسـتخدام ومـن ثـم فـإنالوقايـة منهـا؛ و  التي يمكن تعـديلهاالمسببة لألمراض غير السارية و  األربعة

 تعزيـز الحاجـة إلـى وأعـادت التأكيـد علـى. األمـراض غيـر السـارية فـي اإلقلـيم في الحـد مـن يسهمس على نحو ضار
للحــد مــن  العالميــة تنفيــذ االســتراتيجية وتســريع ســبل، المؤسســية بمــا فــي ذلــك القــدرات، القــدرات الوطنيــة واإلقليميــة

  ٣.خطة عمل إقليمية ت اللجنةوأقر . الكحول على نحو ضار استخدام
                                                       

  .SEA/RC67(1) اإلجرائيلمقرر ا   ١
  .SEA/RC67/R1 القرار    ٢
  .SEA/RC67/R4 القرار    ٣
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  اإلحصاءات الحيويةتسجيل األحوال المدنية و  تحسين: والدة والوفياتحاالت ال تغطية كل
  

عف ؛ وضـوالدة والوفيـاتحـاالت الـتسـجيل اكتمال التغطية غير الكافية وعدم  عن قلقها إزاء اللجنة أعربت  -٤٩
غيــاب ؛ و ألكــواد التصــنيف الــدولي لألمــراض غيــر محــدد ، ممــا يــؤدي إلــى تســجيلالمعلومــات الخاصــة بســبب الوفــاة
اإلحصـاءات  فـي إعـداد واستخدامها تسجيل األحوال المدنية نوعية بيانات لتحسين المراجعة العالية الجودة والالزمة

تســجيل األحــوال  المعنيــة الرئيســية المســؤولة عــن فيمــا بــين الــوزارات التنســيق بــين الوكــاالت وعــدم كفايــة؛ الحيويــة
اإلحصـاءات لتسـجيل األحـوال المدنيـة و عـالمي  وضـع نمـوذج علـى ضـرورة وشـددتاإلحصاءات الحيويـة. مدنية و ال

وأحاطـت اللجنـة علمـا بـأن إنشـاء نظـم عاليـة الجـودة لتسـجيل األحـوال المدنيـة . يمكن لجميع البلـدان اتباعـهالحيوية 
يمكــن للــنظم  وعندئــذ فقــط بــين القطاعــات.لتضــافر وا والتعــاون ،قويــاً  سياســياً  التزامــاً  يتطلــباإلحصــاءات الحيويــة و 

بشـــأن  علـــى اتخـــاذ قـــرارات القطـــاع الصـــحي تســـاعداإلحصـــاءات الحيويـــة أن الخاصـــة بتســـجيل األحـــوال المدنيـــة و 
  ١نات.مسندة بالبيِّ ال السياسات

  
  إعالن دلهي: الشعبي)( الطب التقليدي

  
السـتراتيجية المنظمـة الجديـدة  ٢٠١٤ي أيار/ مايو جمعية الصحة العالمية فباعتماد  اللجنة علماً أحاطت   -٥٠

 المزيــد مــن البحــوثإجــراء  الحاجــة إلــىب أقــرت اللجنــة ومــع ذلــك، .٢٠٢٣-٢٠١٤للفتــرة  التقليــدي الطــببالخاصــة 
بالحاجة  أيضاً  واعترفت .ناتبالبيِّ المسندة الممارسات و  الطب الشعبيمنتجات  كلفعالية وجودة و  للتأكد من سالمة

لطـب التقليـدي العـالي والفعـال ل االسـتخدام اآلمـن لضـمانالممارسين بشكل كاف والممارسات و  المنتجات تنظيم إلى
  ٢منظمة في هذا الصدد.ال دعمب مطالبة هذه المجاالت، القدرات في الجودة، وٕالى زيادة

  
  ملةتعزيز الرعاية الجراحية الطارئة واألساسية والتخدير كعنصر من عناصر التغطية الصحية الشا

  
يحسن الخدمات الصحية و  سيدعمتعزيز الرعاية الجراحية الطارئة واألساسية والتخدير أن  اللجنةالحظت   -٥١

. السكان المعرضين للخطر وكذلك واألطفال مثل األمهات هذه الخدمات،إلى  الذين يحتاجون السكان حصائل
التغطية الصحية  نحو توفير كخطوة يةفي الخدمات الصح الرعاية الجراحية دماجإ قيمة على وأكدت مجدداً 

 مستودعاتوالصحة بالمحمول؛ و ، الصحة اإللكترونية، و التطبيب عن بعد إدخالعلى  اللجنة كما شجعت. الشاملة
الصحية في المناطق  مرافق تقديم الرعاية نشئت فيأُ التي  المرافق الجراحية فعالية، بغية تعزيز الرقمية الصحة

  .الفرعية والمناطق
  
  تهاب الكبد الفيروسيال
  

علـى  التهـاب الكبـد الفيروسـيالوفيات المعـزوة إلـى معدالت المراضة و ارتفاع  عن قلقها إزاء أعربت اللجنة  -٥٢
 إزاء عـدم وجـود إلـى قلقهـا اللجنـة أيضـاً  وأشارتجنوب شرق آسيا.  إقليم علىأثره غير المتناسب عالمي و الصعيد ال
الحاجــة إلــى  وشــددت علــى. اإلقلــيم الــدول األعضــاء فــي الفيروســي ورصــده فــي التهــاب الكبــدنظــم لترصــد و  بيانــات
التهــــاب الكبــــد متكامــــل لمعالجــــة و  نهــــج متعــــدد القطاعــــات وٕالــــى اعتمــــاد والعالجيــــة، القــــدرات التشخيصــــية تعزيــــز

اب الكبد الته من للوقاية االستراتيجية اإلقليمية وأوصت اللجنة بضرورة نظر الدول األعضاء في اعتماد الفيروسي.
  ٣النظام الصحي.متطلبات احتياجاتها و بما يتماشى مع و  للسياق الخاص بها الفيروسي ومكافحته وفقاً 

                                                       
  .SEA/RC67/R2 القرار    ١
  .SEA/RC67/R3 القرار    ٢
  .SEA/RC67/R5 القرار    ٣



 EB136/4                Annex    الملحق          ١٣٦/٤م ت

15 

  استراتيجية إقليمية لتعزيز سبل تعليم القوى العاملة الصحية وتدريبها
  

مـن حيـث  الصـحية فـي اإلقلـيمالقـوى العاملـة  الملحـة لالرتقـاء بمسـتوى سلطت اللجنة الضوء علـى الحاجـة  -٥٣
 لسـياق وفقـاً فـي مجـال الصـحة  بشأن الموارد البشـرية مبادئ توجيهية موحدةمواءمة  والحظت ضرورة. الكم والكيف

مــع مراعــاة  القــوى العاملــة،توزيــع الجغرافيــة التــي تواجــه  التحــديات مثــل القيودبــ فيمــا يتعلــق، قطريــة محــددة حــاالت
 مؤشـراتل وفقـاً  المقـاس ضعف األداء النسـبي على الرغم من أفضل قد تكون فيها الحصائل الصحية الحاالت التي

  ١القوى العاملة الصحية.
  

  شرق آسيا جنوبفي إقليم  لغذائيةاسالمة التغذية وال
  

متعــددة ســكان. وأدخلــت الــدول األعضــاء تــدخالت الوضــع التغــذوي للتحســين قويــًا ب التزامــاً  اللجنــةأظهــرت   -٥٤
  األعضاء.في الدول  واألمهات المراهقينو وصغار األطفال  ضعالر  تستهدف القطاعات على نطاق واسع

  
  صندوق الطوارئ الصحية اإلقليمية في جنوب شرق آسيا

  
قدم منذ  )SEAHREF( في جنوب شرق آسيا اإلقليميةالطوارئ الصحية  صندوق بأن اللجنة علماً أحاطت   -٥٥

 وأعربـت اللجنـة عـن تقـديرها. األعضاء فـي اإلقلـيم تسع من الدول في كارثة ٢٤لنحو  استجابةنشأته الدعم المالي 
ـــمـــن قِ  للجهـــود المبذولـــة  كأحـــد مكونـــاتنقـــل األمـــوال الموجهـــة إلـــى الصـــندوق إليجـــاد ســـبل ل ل المكتـــب اإلقليمـــيَب

  .الثنائية إلى الثنائية التالية في نهاية تحويل الرصيد بحيث يمكن طوعية،ال مساهمةال
  

  األطفال التحديات التي تجابه استئصال شلل
  

خلو اإلقليم  على شهدتاستئصال شلل األطفال اإلقليمية لإلشهاد على  أن اللجنةباللجنة علمًا أحاطت   -٥٦
 التي يواجهها البرنامج في الهائلةللتحديات  للصحة العمومية، نظراً ال يصدق  إنجازاً  وكان هذا شلل األطفال. من

العاملون الصحيون من ، وما أظهره البلدان من جهود ضخمة جميع ما بذلته تحقيقه بفضل أمكنقد و  هذا اإلقليم.
  الوكاالت الشريكة من دعم ال ينضب. مرونة وتفان بالغ، وما تقدمه

  
  سنة تكثيف التطعيم الروتيني في إقليم جنوب شرق آسيا: إطار لزيادة التغطية واستدامتها :٢٠١٢

  
فــي المكتــب  قــدالتحضــيري الرفيــع المســتوى الــذي عُ  مــاعاالجت التوصــيات الصــادرة عــنإلــى  أشــارت اللجنــة  -٥٧

برامج التمنيع، وأنها  لديها باع طويل مع الدول األعضاء اللجنة إلى أن وأشارت .٢٠١٤يوليو  /زفي تمو  اإلقليمي
مــا تحقــق مــن  المزيــد للحفــاظ علــى وأقــرت كــذلك ضــرورة عمــل الروتينيــة. خــدمات التمنيــع جاهــدة إلــى تعزيــزســعى ت

 إلـى بـذل كمـا أكـدت علـى الحاجـة، الفئـات السـكانية المحرومـة فـي سـياق البلـدان، وال سـيما العديـد مـن مكاسب فـي
  عالية الجودة واستبقائها. خدمات التمنيع لتعزيز الداخلي والخارجي كل من الدعم من أجل تعبئة جهود متواصلة

  
  طويرفريق الخبراء االستشاريين العامل المعني بتمويل وتنسيق البحث والت

  
بشأن فريق الخبراء االستشاريين العامـل  SEA/RC65/R3استعرضت اللجنة التقدم المحرز في تنفيذ القرار   -٥٨

المعنـــي بتمويـــل وتنســـيق البحـــث والتطوير(فريــــق الخبـــراء االستشـــاريين العامـــل). ولقــــد جـــاء هـــذا القـــرار كحصــــيلة 
                                                       

  .SEA/RC67/R6 لقرارا    ١
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راء االستشـاريين العامـل لجمعيـة الصـحة العالميـة فـي لمشاورات وطنية وٕاقليمية بشأن التقرير الـذي قدمـه فريـق الخبـ
في تنفيذ االقتراح بشـأن إنشـاء مرصـد عـالمي للبحـث والتطـوير  وأوصت اللجنة بالمضي قدماً  ٢٠١٢.١مايو  أيار/

في مجال الصحة، واستكشاف آليات التمويل لصالح الدول األعضـاء فـي اإلقلـيم. كمـا حثـت المنظمـة علـى تسـريع 
" ع اإليضــاحية المتبقيــة بشــأن "االختبــار المتعــدد لألمــراض الحمويــة الحــادة فــي مراكــز تقــديم الرعايــةوتيــرة المشــاري

  "تطوير لقاح حمى الضنك".و
  

 اضطرابات طيف التوحد وحاالت القصور في النمو
 
 خـاذالحاجـة إلـى تشـجيع ات أبلغت اللجنـة أن الـدول األعضـاء فـي إقلـيم جنـوب شـرق آسـيا يـدركون تـدريجياً  -٥٩

الــذين  فــرص حصــول األطفــال بهــدف تحســينعلــى الصــعيد العــالمي و أ فــي اإلقلــيمســواء  أكثــر قــوة وتنســيقاً  إجــراءات
 عاليــة الجــودة. فــي اإلقلــيم علــى رعايــة وحــاالت القصــور فــي النمــو) ASD( طيــف التوحــد يعــانون مــن اضــطرابات

 الــوعي ضــعف بمــا فيهــا التصــدي لهــا، تحــديات يجــب أن هنــاك، الحظــت اللجنــة التقــدم المحــرز وعلــى الــرغم مــن
 راســـمي عـــدم إعطـــاءو  خاصـــة بـــه، بـــرامج المـــوارد المتاحـــة لتنفيـــذ نـــدرة، ممـــا أدى إلـــى باضـــطرابات طيـــف التوحـــد

 غيـــابأن مـــراء فـــي  وال .طيـــف التوحـــد ضـــطراباتالسياســـات وواضـــعي الخطـــط فـــي مجـــال الصـــحة، أيـــة أولويـــة ال
  قطرية.إقليمية و  ت وبرامجاستراتيجيا تطوير يحد من بيانات الموثوقةال
  

-٢٠١٣خطة العمل واألهداف اإلقليمية المتعلقة بالوقاية من األمراض غير السارية ومكافحتها (
٢٠٢٠(  

  
العمـل  خطـةب والمعنـي التحضيري الرفيع المسـتوى االجتماع التوصيات الصادرة عنب اللجنة علماً أحاطت   -٦٠

العـــبء ب وأقـــرت. )٢٠٢٠-٢٠١٣(األمـــراض غيـــر الســـارية ومكافحتهـــا المتعلقـــة بالوقايـــة مـــن  واألهـــداف اإلقليميـــة
 والتــي ســلط علــى المســتوى القطــري، ذتِخــالتــي اتُ  المبــادرات الرئيســية، مشــيرة إلــى لألمــراض غيــر الســارية المتزايــد

  األعضاء الضوء عليها. ممثلو الدول
  

  برامج خاصة
  

 للبحوث للبرنامج الخاص مجلس التنسيق المشترك كعضو في جزر المالديف رشحت اللجنة اإلقليمية  -٦١
. ٢٠١٥ يناير كانون الثاني/ ١من  اعتباراً  ثالث سنوات لمدة أمراض المناطق المدارية والتدريب في مجال

البرنامج الخاص للبحث والتطوير والتدريب على والتنسيق في  لجنة السياسات كعضو في ندونيسياإرشحت و 
 أيضاً  اللجنة علماً وأحاطت  .٢٠١٥ يناير كانون الثاني/ ١من  اعتباراً  ثالث سنوات لمدةبحوث اإلنجاب البشري 

في  في لجنة السياسات والتنسيق كعضو تسمية اإلقليم لها والذي أعربت فيه عن حرصها على ميانمار بيانب
 كانون الثاني/ ١في فترة التي تبدأ لل البرنامج الخاص للبحث والتطوير والتدريب على بحوث اإلنجاب البشري

  منظمة.لل إلى المقر الرئيسي ميانمار طلب إبالغ المدير اإلقليميمن  اللجنةوطلبت  .٢٠١٥ يناير
  
  
  
  
  
  

                                                       
  .٦٥/٢٤جلوثيقة ا    ١
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، ركـــــالدانمن، ــــكوبنهاغ( اـــــألوروب ةـــــة العالميــــلمنظمــة الصحجنــة اإلقليميــة والســتون لل الــدورة الرابعــة
  )٢٠١٤ سبتمبر أيلول/ ١٨-١٥

  
  ١)لدانمركا، الصحة، وزير هايكيروب نيكالسيد الرئيس ( تقريرلخص م
  

 األمم المتحدة في مدينةفي  ألوروباجنة اإلقليمية لمنظمة الصحة العالمية والستون لل قدت الدورة الرابعةعُ   -٦٢
 فضالً ، اإلقليم بلدًا من بلدان ٥٣ حضرها ممثلون عنو  ،٢٠١٤ سبتمبر أيلول/ ١٨-١٥ من لدانمركا كوبنهاغن،
  .ءعن الشركا عن ممثلين

  
  العالمي المواضيع المطروحة للنقاش: ١الجزء 

  
  اآلثار المترتبة على المكتب اإلقليمي ألوروبا: إصالح المنظمة

  
دة، وعرضــت اإلقليمــي عمــال المكتــبأ منظمــة علــىال أثــر إصــالح لمحــة عامــة عــن األمانــة قــدمت  -٦٣  مســوَّ

مـن القاعـدة  وعمليـة التخطـيط لمنظور اإلقليمي،ا، بما في ذلك ٢٠١٧-٢٠١٦ الميزانية البرمجية العالمية المقترحة
الــدول  الميزانيــة إلــى تخصــيص االســتراتيجي لحيــزال منهجيــةل محــدَّث اقتــراح، موضــحة أنــه ســيتم تقــديم إلــى القمــة
 عـن الخطـوات التـي تـم اتخاذهـا كـذلك وقـدمت معلومـات .٢٠١٤ ديسـمبر بحلول منتصف كـانون األول/ األعضاء
جنـة اإلقليميـة لمنظمـة الدائمـة لل أعضـاء اللجنـة وقـدم من غيـر الـدول. ع الجهات الفاعلةم المشاركة إطار لصياغة

 تصــريف الشــؤونللجنــة الدائمــة بشــأن إصــالح  المجموعــات الفرعيــة معلومــات عــن أعمــال وروبــاالصــحة العالميــة أل
  تخصيص االستراتيجي للموارد.وال
  

علــى  يشــددون حتــى اآلن فــي عمليــة اإلصــالح، محــرزللتقــدم ال إذ يعربــون عــن دعمهــم القــوي والممثلــون،  -٦٤
جمعيـة التنفيـذي و  عمـل المجلـس إصـالح أسـاليب ويشـكل. لم تتقدم بشـكل كـاف على المجاالت التي أهمية التركيز

علـى  االجتماعـات تركيـز وضـمان واضح،بشكل  تحديد األولويات مع التركيز على أهمية خاصة،الصحة العالمية 
فقــد أوضــحت فاشــية مــرض فيــروس اإليبــوال دولــة.  ١٩٤ ع الــدول األعضــاء البــالغ عــددهاالقضــايا التــي تمــس جميــ

، بسـرعة مواجهـة التحـديات الجديـدة فـي وضـع يمكنهـا مـن منظمة الصحة العالمية أهمية أن تكون تماماً  المتواصلة
  بشكل شامل.بمرونة، و و 
  

  ٢٠١٧-٢٠١٦ الميزانية البرمجية المقترحة
  

دةوقــد تــم الترحيــب ب  -٦٥ مــن  عمليــة التخطــيطثنــى علــى أُ و ، ٢٠١٧-٢٠١٦ الميزانيــة البرمجيــة المقترحــة مســوَّ
لكيفيــة و  المنظمــة مــع األولويــات، مختلــف مســتويات تعــاطي لكيفيــة مزيــد مــن التوضــيح لــبوطُ . القاعــدة إلــى القمــة

المزيــد مــن  تــوفير وينبغــي. تعــاون قطــري فــي البلــدان التــي ال يوجــد لــديها اســتراتيجية االضــطالع بعمليــة التخطــيط
 وتحســـين فـــورات فـــي التكـــاليف،ينبغـــي تحقيـــق و و  ،٦ فئـــةال تحـــت والمراقبـــة الداخليـــةدارة المخـــاطر إلالمخصصـــات 

دة وينبغــي إرســال. تكــاليف التنظــيم واإلدارة فــي ميزانيــة الزيــادة لتعــويض الكفــاءة -٢٠١٦ الميزانيــة البرمجيــة مســوَّ
ــ تكــاليف المخرجــات الموحــدة حســاب مــع ٢٠١٧  فــي للمجلــس التنفيــذي قبــل انعقــاد الــدورة المقبلــة دول األعضــاءلل

وتلـــك الصــحة، المتصــلة بالبيئــة و  األنشــطة إزاء تخفـــيض ميزانيــة القلــق عــرب عــنوأُ  .٢٠١٥ ينــاير كــانون الثــاني/
  المخصصة لألمراض السارية والفاشيات.

                                                       
  التالي : اإللكتروني يمكن االطالع على كامل تقرير الدورة على الموقع    ١

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0007/262618/64rp00e_RC64report_pictureless_140754.pdf?ua=1.  
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  التخصيص االستراتيجي لحيز الميزانية
  

 المجموعة الفرعية للجنة الدائمة المعنية، كانت الميزانية لحيز راتيجيالتخصيص االستب فيما يتعلق  -٦٦
 التشغيلية قطاعاتال لكل قطاع منالمعايير التوجيهية المبادئ و  تخصيص االستراتيجي للموارد قد اقترحتبال
للفريق  مقبلال أن يسفر االجتماع ومن المأمول العالمي. الفريق العامل بهدف دعم عمل، ربعة ألعمال المنظمةاأل

االستراتيجي تخصيص ملموسة لل آلية عن وضع ٢٠١٤نوفمبر  تشرين الثاني/ في العالمي والذي سيعقد العامل
المحتملة  المشاكلب ممثلو الدول األعضاء أقر. و الحقيقية ليتم تجربتها في مخصصات الميزانية، لحيز الميزانية
دةإعداد  والتي قد تكتنف اآلثار المترتبة ، حيث لم يتم استكشاف ٢٠١٧-٢٠١٦ المقترحة الميزانية البرمجية مسوَّ

 مع الدول للتشاور وينبغي أخذ وقت كاف بشكل كامل. التشغيلية قطاعاتال الميزانية حسب تصنيف على
لجميع  عادل مرضِ  إيجاد حل، من أجل الميزانية تخصيص االستراتيجي لحيزلل مرن نموذجوضع األعضاء و 

  األقاليم.
  

  غير الدول مع الجهات الفاعلة شاركةالم إطار
  

غير  الجهات الفاعلةف عمل المنظمة مع الشركاء. لزيادة الشفافية في جهود المبذولةبال رحب الممثلون  -٦٧
معالجة  في الجهود الرامية إلى كما أن مشاركتها، عادة ما تقدم مساهمات كبيرة طوعية غير مخصصة الدول
 جميع أصحاب المصلحة للمنظمة بالعمل مع، مما يسمح والخبرات ه زيادة المعارفمن شأن صحية معقدة قضايا

دة وينبغي اعتماد العالمية. على ساحة الصحة بالرغم من ضرورة الحفاظ على مرونته حتى يمكن ، اإلطار مسوَّ
في اإلقليم  ضاءالدول األع بشأن موقف البيان التالي اللجنة اإلقليمية اعتمدت. وقد مراجعته في مرحلة الحقة

دةب فيما يتعلق األوروبي   :غير الدول الخاص بمشاركة المنظمة مع الجهات الفاعلة اإلطار مسوَّ
  

"إن منظمة الصحة العالمية وسمعتها الحسنة رفيعتا القـدر بالنسـبة لنـا، ونحـن الـدول األعضـاء فـي اإلقلـيم 
ســتمرار مالءمتهــا وفعاليتهــا خــالل القــرن األوروبــي، ســنعمل بــدأب ويقظــة مــع األمانــة ســعيًا إلــى ضــمان ا

ر بأننـا كنـا مسـتعدون العتمـاد إطـار المشـاركة مـع الجهـات الفاعلـة ذكِّ حادي والعشرين. ولهذا الغـرض، نـال
غير الدول في جمعية الصحة العالمية السابعة والستين، ونحث بقوة على اعتمـاد هـذا اإلطـار فـي جمعيـة 

  .٢٠١٥ي عام الصحة العالمية الثامنة والستين ف
  

وُنقــر بــأن هنــاك بعــض التحســينات التــي يمكــن إدخالهــا بهــدف زيــادة الوضــوح، بمــا فــي ذلــك فيمــا يتعلــق 
  بالمجالين التاليين: 

  إدارة تضارب المصالح –
  العملية والجدول الزمني للتقييم. –

  
، والثقة فـي ونحن ننصح بشدة بعدم محاولة إحكام جميع التفاصيل، ونفضل بدًال من ذلك البدء في العمل

  حكمة األجهزة الرئاسية في اإلشراف على تشغيل اإلطار عمليًا ومواصلة تحسينه. 
  

، وسـنطلب إلـى األمانـة ٢٠١٤ كـانون األول/ ديسـمبر ١٥بحلـول  محـدَّثونحن نتطلع إلى تلقي اإلطـار ال
مـــنح أن تتناولــه فـــي الجلســـة اإلعالميــة للبعثـــات المقـــرر عقــدها فـــي منتصـــف كــانون األول/ ديســـمبر مـــع 

  الدول األعضاء إمكانية المشاركة عبر شبكة اإلنترنت."
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دةالمالريا:    ٢٠١٥االستراتيجية التقنية العالمية: ما بعد عام  مسوَّ
  

دةب علمـاً  اللجنة اإلقليميـةتم إحاطة   -٦٨  وذكـرت .٢٠١٥عـام  مـا بعـد لفتـرة العالميـة للمالريـا سـتراتيجيةاال مسـوَّ
بحلـــــول  علــــى الطريـــــق الصـــــحيح للوصــــول إلـــــى وضــــع الخلـــــو مــــن المالريـــــا يســـــير ياإلقلـــــيم األوروبــــ األمانــــة أن

ــ المكتــب اإلقليمــي وكــان .٢٠١٥ عــام ، مــع تحقيــق الــتخلص منهــا فــي جهودهــا الراميــة إلــى دعم الــدول األعضــاءي
  المستقبل. في عدم معاودة المرضضمان 

  
  واضيع مهمة إقليمياً م: ٢الجزء 

  
  ٢٠٢٠ الصحة

  
بما في ذلك ، ٢٠١٤-٢٠١٢خالل الفترة  ٢٠٢٠ الصحةإطار  التدابير المتخذة لتنفيذ ةاألمانوصفت   -٦٩

 بناء عن الخاصة بها، فضالً  الصحية الوطنيةالخطط سياسات واالستراتيجيات و تحديث المع البلدان ل العمل
الدراسات  دة منالمستم والتوصياتنات البيِّ و  ٢٠٢٠بإطار الصحة  الوعي أثارت، والتي القدرات وأنشطة الدعم

في جميع الدول  ٢٠٢٠ الصحةتنفيذ إطار  لضمان مرن وهنالك حاجة إلى اتباع نهج. للمكتب اإلقليمي البحثية
المكتب  وقد عملنهج شاملة. متماسكة و  أطر، وذلك باستخدام انطالق من أي نقطة في اإلقليم، األعضاء
وأنشأت . تنفيذ اإلطار في البلدان لدعم بيرة من الشركاءك ومجموعة مع كبار المسؤولين الحكوميين أيضاً  اإلقليمي

في  الستعراض التقدم المحرز ،٢٠٢٠ عنى بإطار الصحةتُ  المجموعة الفرعية للجنة الدائمة مجموعة فرعية
شددت المكتب اإلقليمي، و  التي يضطلع بهاحجم األنشطة القيادة و بمستوى  المجموعة الفرعية أشادتوقد  التنفيذ؛

  .قطاعات أخرىلالوصول رة السعي إلى على ضرو 
  

الدعم  أشكال لكثرةأعربوا عن امتنانهم المكتب اإلقليمي و  الممثلون على األنشطة التي يضطلع بها وأثنى  -٧٠
. وبحسب الظروف الوطنية ،لألوليات بطرق تختلف وفقاً يجري تنفيذه  ٢٠٢٠ الصحة التي تلقوها وتنوعها. فإطار
 وٕانشاءمحددات الصحة، و  على التصدي لإلجحاف بما في ذلك العمل، األمثلة الناجحة وقد تم تحديد العديد من

تمس الحاجة إليه  كإطار نفسه أكد قد ٢٠٢٠ الصحةإطار  أن كان واضحاً و  مشتركة بين القطاعات.لجان وطنية 
 الفرصةوتهيئة ، في اإلقليم األوروبي أداء المؤسسات وتعزيز لالرتقاء بالحصائل الصحية، هويمكن استخدام

، والتبادل والتعاون الشراكة مثيرة من أشكال جديدة وقد تم إنشاء العمومية. الصحة سياساتفي نقلة نوعية إلحداث 
مع أصحاب  ٢٠٢٠ الصحةتنفيذ إطار  لمناقشة لتنظيم مؤتمر الوقت قد حان تم االتفاق على أنوبالتالي 
 لحكومة.ا وعلى جميع مستويات في مختلف القطاعات المصلحة

 
وخطـة العمـل  ٢٠٢٠-٢٠١٥الطفـل والمراهـق ب الخاصةاالستثمار في األطفال: االستراتيجية األوروبية 

  ٢٠٢٠١-٢٠١٥الوقاية من إساءة معاملة الطفل ب الخاصةاألوروبية 
  

نظـر فيهـا ، التـي يُ ٢٠٢٠-٢٠١٥الطفـل والمراهـق ب الخاصـةاالستراتيجية األوروبيـة قّدمت األمانة منظور   -٧١
إلــى األطفــال ويؤخــذون فــي االعتبــار مــن جانــب راســمي السياســات، ويعيشــون مــع أســرهم حيــث تتــاح لهــم الرعايــة 

خطــة العمــل الصــحية والتعلــيم، ويتعلمــون المهــارات الحياتيــة التــي يحتاجونهــا للعمــل بفاعليــة فــي المجتمــع. وتهــدف 
إلى إذكـاء الـوعي بآثـار إسـاءة معاملـة الطفـل،  ٢٠٢٠-٢٠١٥الوقاية من إساءة معاملة الطفل ب الخاصةاألوروبية 

وتعزيــز تصــريف الشــؤون للوقايــة منهــا مــن خــالل الشــراكات واإلجــراءات المتعــددة القطاعــات، والحــّد مــن مخــاطر 
والمزيــــد مــــن التــــدريب للمهنيــــين  ،إســــاءة معاملــــة الطفــــل مــــن خــــالل التشــــريعات المحّســــنة الخاصــــة بحمايــــة الطفــــل

                                                       
  .EUR/RC64/R6 القرار   ١
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فــي اإلقلــيم ككــل بحلــول  ٪٢٠وى الســنوي لقتــل األطفــال بنســبة هــدف يتمثــل فــي خفــض المســتالصــحيين. وكــان ال
. واالســـتراتيجية وخطـــة العمـــل، اللتـــان ُأعـــدتا بمشـــاورة واســـعة مـــع الـــدول األعضـــاء والشـــركاء، تؤكـــدان ٢٠٢٠ عـــام

  لطفل.صحة ا بشأنأهمية التنمية المبكرة للطفل وتتناوالن مجاالت ذات أولوية رئيسية  كلتاهما
  

ورحب الممثلون باالستراتيجية وخطة العمل وأثنوا على عملية التشاور الواسع التي أسهمت في وضـعهما.   -٧٢
وأكــدوا علــى أن  وأبــرزوا أهميــة االســتثمار فــي صــحة الطفــل والمراهــق والتعــاون المنهجــي بــين القطاعــات والمهــن،

  ُيدرج في خطة العمل. جدير بأن هممالرصد الشامل لرفاه الطفل هو نموذج تنظيمي 
  

  ٢٠٢٠١-٢٠١٥ األغذية والتغذيةب الخاصةخطة العمل األوروبية 
  

، التــي ُوضــعت بمشــاورة ٢٠٢٠-٢٠١٥األغذيــة والتغذيــة ب الخاصــةخطــة العمــل األوروبيــة قــّدمت األمانــة   -٧٣
مراض غيـر السـارية واسعة مع الدول األعضاء والمجتمـع المـدني والتـي تتماشـى مـع العمليـات العالميـة المعنيـة بـاأل

سـمنة األطفـال. وقـد تمثلـت األهـداف الرئيسـية للخطـة ب الخاصـةوالتغذية، وكذلك مـع خطـة عمـل االتحـاد األوروبـي 
ألغذية والمشروبات؛ وتعزيـز المكاسـب الناجمـة عـن اّتبـاع نظـام غـذائي صـحي من افيما يلي: إيجاد بيئات صحية 

وتــدعيم الــنظم الصــحية مــن أجــل تعزيــز الــنظم الغذائيــة الصــحية؛  ســيما بالنســبة ألضــعف الفئــات؛الو طيلــة العمــر، 
ودعــم الترصــد والرصــد والتقيــيم والبحــوث؛ وتــدعيم تصــريف الشــؤون والتحالفــات بــين القطاعــات والشــبكات مــن أجــل 

  ج الصحة في جميع السياسات.اّتباع نهج ُيدمِ 
  

خيارات غذائية صحية وبيئة من األغذية  وأعرب المشاركون عن دعمهم لخطة العمل وأبرزوا أهمية إتاحة  -٧٤
الصــحية لألطفــال لكــي يكتســبوا عــادات غذائيــة صــحية فــي مرحلــة مبكــرة مــن حيــاتهم. ورحبــوا بالعمليــة التشــاورية 

لبوا بأخـذ السـياقات الوطنيـة فـي الحسـبان. وتوقيـت االشاملة التـي كـان لهـا دور رئيسـي فـي وضـع خطـة العمـل، وطـ
أن النظـام الغـذائي غيـر و اص بـالنظر إلـى العـبء الثقيـل لألمـراض غيـر السـارية خطة العمـل مناسـب علـى نحـو خـ

الصحي هو أحد عوامـل الخطـر الرئيسـية القابلـة للتغييـر المرتبطـة بهـذه األمـراض، وهـو مـا يتطلـب اتخـاذ إجـراءات 
الصـحة فـي متكاملة وشاملة في مجموعة من مجاالت السياسات من خالل اّتباع نهج يشمل الحكومة ككل ويـدمج 

  جميع السياسات.  
  

  ٢٠٢٠٢-٢٠١٥اللقاحات ب الخاصةخطة العمل األوروبية 
  

، التــي تتطلــع إلــى إقلــيم أوروبــي ٢٠٢٠-٢٠١٥اللقاحــات ب الخاصــةخطــة العمــل األوروبيــة قــّدمت األمانــة   -٧٥
ف خـــدمات خـــاٍل مـــن األمـــراض التـــي ُيمكـــن الوقايـــة منهـــا باللقاحـــات، حيـــث تُتـــاح لجميـــع البلـــدان علـــى نحـــو منصـــ

اللقاحــات والتمنيــع الرفيعــة الجــودة والمأمونــة والميســورة التكلفــة طيلــة العمــر. وقــد اقُترحــت ســتة أهــداف، أال وهــي: 
كافحـة العـدوى مالمحافظة على حالـة خلـّو اإلقلـيم مـن شـلل األطفـال، والـتخلص مـن الحصـبة والحصـبة األلمانيـة، و 

الخاصـة بالتغطيـة باللقاحـات علـى جميـع المسـتويات اإلداريـة، واتخـاذ ، والوفاء باألهـداف اإلقليميـة Bبالتهاب الكبد 
  قرارات مستندة إلى البّينات بشأن اعتماد لقاحات جديدة، وجعل برامج التمنيع الوطنية مستدامة ماليًا.

  
في. ورحب الممثلون بخطة العمل، وأكدوا على أهمية ضمان االلتزام السياسي ببرامج التمنيع وتمويلها الكا  -٧٦

وينبغــي لبــرامج التمنيــع أن تســتهدف الفئــات التــي يتعســر الوصــول إليهــا، كمــا ينبغــي بــذل الجهــود مــن أجــل إذكــاء 
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، باستخدام استراتيجيات االتصال المحدَّدة األهداف، بمـا فـي ذلـك المجموعـات هالوعي العام بمأمونية التمنيع وفوائد
ســتندة إلــى البّينــات مــن أجــل وضــع سياســات التمنيــع الوطنيــة ضــة للتطعــيم. وينبغــي اســتخدام المعلومــات المالمعارِ 

  وتعزيز نظم الرصد والترصد.
  

  الشراكات من أجل الصحة في اإلقليم األوروبي التابع للمنظمة 
  

بســبب تنّوعــه  قلــيم األوروبــي التــابع للمنظمــةلإل الفريــدالمشــاركون خاللهــا الوضــع  كــدأُعقــدت حلقــة نقــاش   -٧٧
للتحــديات المرتبطــة ببلــدان محــدَّدة أثــر علــى التقــدم المحــرز فــي ســبيل تحقيــق األهــداف  االقتصــادي الواســع. وكــان

اإلنمائيــة لأللفيــة. ومــا زالــت هنــاك جوانــب تفــاوت كبيــرة بــين البلــدان بعضــها وبعــض وداخــل البلــدان ذاتهــا، كمــا أن 
ســـقة بشـــأن المحـــددات فئـــات مهمشـــة عديـــدة لـــم تســـتفد مـــن مكاســـب التقـــدم. ويحتـــاج األمـــر إلـــى اتخـــاذ إجـــراءات من

االجتماعيــة. ويجــري إنشــاء فرقــة عمــل إقليميــة مشــتركة بــين الوكــاالت معنيــة بــاألمراض غيــر الســارية والمحــددات 
االجتماعية للصحة من أجل دعم البلدان في هذا الصدد. وينبغي أيضًا دعم البلدان فـي جهودهـا الراميـة إلـى جمـع 

  ثغرات اإلنمائية ومعالجتها.  بيانات موثوقة ومصّنفة من أجل استبانة ال
  

المؤتمر الوزاري األوروبـي للمنظمـة المعنـي بالوقايـة مـن األمـراض غيـر السـارية ومكافحتهـا فـي سـياق الصـحة 
  ١)٢٠١٣كانون األول/ ديسمبر  ٤-٣(أشغابات، تركمانستان،  ٢٠٢٠

  
قايــة مــن األمــراض غيــر الســارية المعنــي بالو  المــؤتمر الــوزاري، خــالل هأحيطــت اللجنــة اإلقليميــة علمــًا بأنــ  -٧٨

ولـي التركيز أيضًا على الروابط بين المحـددات االجتماعيـة للصـحة واألمـراض غيـر السـارية. وأُ  انصبّ  ،ومكافحتها
اهتمــام خــاص لتعــاطي التبــغ، الــذي ينتشــر علــى نحــو خــاص فــي اإلقلــيم األوروبــي، رغــم ارتفــاع معــدالت التصــديق 

ث رئـــيس أمانـــة ة اإلطاريـــة بشـــأن مكافحـــة التبـــغ (االتفاقيـــة اإلطاريـــة). وتحـــدَّ علـــى اتفاقيـــة منظمـــة الصـــحة العالميـــ
بروتوكول القضاء علـى جميع الدول األعضاء التي لم توقع بعد على  االتفاقية اإلطارية أمام اللجنة اإلقليمية وحثّ 

ء باعتمـاد إعـالن وتصـدق عليـه علـى أن تفعـل ذلـك. ورحبـت الـدول األعضـا االتجار غير المشروع بمنتجـات التبـغ
أشغابات وكررت اإلعراب عن التزامها بضمان بقاء األمراض غير السـارية ضـمن أهـم بنـود جـدول أعمـال الصـحة 

  العمومية باعتبارها من األخطار الرئيسية التي تتهدد النظم الصحية.   
  

مسائل ناشئة عن قـرارات ومقـررات إجرائيـة صـادرة عـن جمعيـة الصـحة العالميـة والمجلـس 
  لتنفيذيا
  

  : األمراض السارية ١الفئة 
  

  التهاب الكبد
  

التمست األمانة آراء اللجنة اإلقليمية بشأن التهاب الكبد الفيروسي، والتي ستوضـع فـي االعتبـار فـي حالـة   -٧٩
إعداد استراتيجية عالمية بشأن هذا الموضوع. وقد أحيطت اللجنة اإلقليمية علمًا بأن المنظمة تقوم بجمع معلومات 
عــن التســعير والتفــاوض مــع دوائــر صــناعة المستحضــرات الصــيدالنية مــن أجــل خفــض تكلفــة أدويــة التهــاب الكبــد. 
وبالنظر إلى عبء التهاب الكبد الثقيل في اإلقليم األوروبي، اُتخذت عّدة إجـراءات، منهـا إنشـاء مركـز متعـاون مـع 

  امعة كوبنهاغن. المنظمة بشأن فيروس العوز المناعي البشري والتهاب الكبد في ج
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  : األمراض غير السارية ٢الفئة 
  

أفــادت األمانــة عــن حصــائل االجتمــاع الرفيــع المســتوى الثــاني المعنــي بــاألمراض غيــر الســارية للجمعيــة   -٨٠
قدم المكتب اإلقليمي والدول األعضاء في اإلقليم األوروبي مساهمات ذات شأن في الوثيقة و العامة لألمم المتحدة. 

سيكون للنقاش في اإلقليم األوروبي بشأن المشاركة مع األطراف و الصادرة عن االجتماع الرفيع المستوى. الختامية 
الفاعلـــة غيـــر الـــدول تـــداعيات بالنســـبة لمتابعـــة الوثيقـــة الختاميـــة، وســـوف يحتـــاج األمـــر إلـــى إرشـــادات مـــن جمعيـــة 

  الصحة العالمية. 
  

  : التأهب والترصد واالستجابة٥الفئة 
  

  ادات الميكروباتمقاومة مض
  

جرى بيان العناصر الرئيسية لمسّودة خطة العمل العالمية لمكافحة مقاومة مضادات الميكروبات، بما فـي   -٨١
ذلك مقاومة المضادات الحيوية، وتقديم عرض فيديو ُيبّين بالتفصيل محتـوى مـؤتمر وزاري بشـأن مقاومـة مضـادات 

. وقد جرى التخطيط لعقد المزيد من االجتماعات في وقت ٢٠١٤و الميكروبات استضافته هولندا في حزيران/ يوني
، كمـــا أن المشـــاورة المســـتندة إلـــى ٢٠١٥الحـــق مـــن العـــام قبـــل جمعيـــة الصـــحة العالميـــة الثامنـــة والســـتين فـــي عـــام 

سـتوفر منّصـة لتقـديم الُمـدخالت فـي عمليـة وضـع خطـة  ٢٠١٥اإلنترنت المقـرر تدشـينها فـي كـانون الثـاني/ ينـاير 
ل العالميــة. ورحــب ممثلــو الــدول األعضــاء بالعمــل الجــاري بشــأن وضــع خطــة العمــل العالميــة عقــب اعتمــاد العمــ
. وأكــدوا علــى الحاجــة إلــى أهــداف وغايــات واضــحة وقابلــة للقيــاس مصــحوبة بمجموعــة مــن ٢٥-٦٧ج ص ع القــرار

و المشــاركة فــي تنظيمهــا فــي المؤشــرات لرصــد تنفيــذ الخطــة وتقييمــه. وقــام الــذين ســيقومون باستضــافة اجتماعــات أ
فيمــا يتعلــق بمواضــيع ذات صــلة بمقاومــة مضــادات الميكروبــات بتقــديم تفاصــيل عــن  ٢٠١٤وقــت الحــق مــن عــام 

  أهداف هذه االجتماعات. 
  

  فاشية مرض فيروس اإليبوال
  

فـي  فاشـية مـرض فيـروس اإليبـوالنظـرة عامـة علـى وضـع  قدم المدير العام المساعد لـدائرة األمـن الصـحي  -٨٢
أفريقيا، مؤكدًا على ضـرورة إيـالء العنايـة العاجلـة لكيفيـة تنسـيق الـدعم المتـاح علـى أفضـل نحـو و"اسـتباق" الفاشـية 
عــن طريــق ضــمان التأهــب فــي البلــدان المجــاورة للبلــدان المتضــررة. وتعكــف المنظمــة علــى إيجــاد حلــول للتحــديات 

  تعمل على تسريع توافر األدوية واللقاحات.  هم، وهيو التي ينطوي عليها عزل المصابين وتتبع من خالط
  

ينبغي للمنظمة أن تقوم، إلى جانب العمل الحاسم األهميـة الـذي تضـطلع  نهإوقال ممثلو الدول األعضاء   -٨٣
بــه لمكافحــة الفاشــية، بــإيالء االعتبــار الواجــب لإلعــالم. وثمــة توقــع عــالمي بــأن المنظمــة ســتقود الجهــود المبذولــة 

ضيات الطارئة الصحية العمومية الناجمة عن الفاشية، والتي ينبغي أن تشمل تدابير لمعالجة آثارهـا لالستجابة لمقت
  الطويلة األمد، بما في ذلك التصدي للفشل الواضح في مجالي البحث والتطوير. 

  
  )٢٠٠٥اللوائح الصحية الدولية (

  
بت تمديـدًا للموعـد النهـائي المحـدد لتحقيـق أفادت األمانة بأن تسع دول أطراف فقط في اإلقليم األوربي طل  -٨٤

) (اللـــوائح). وال ينبغــي وقــف التنفيـــذ متــى جـــرى ٢٠٠٥القــدرات األساســية الالزمـــة لتنفيــذ اللــوائح الصـــحية الدوليــة (
الوفاء بمتطلبات القدرة األساسية ولكنها باألحرى عملية تحسين مستمرة. ورحب الممثلون من حيث المبدأ بـاالقتراح 
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قــد مشــاورة إقليميــة حــول تســريع اســتخدام اللــوائح، ولكــنهم أكــدوا أنهــا ســتتطلب إطــارًا زمنيــًا كبيــرًا وينبغــي الخــاص بع
  اإلقليم األوروبي. في عملالأجراؤها إلكترونيًا. وينبغي إتاحة وثيقة المشاورة المنقحة بجميع لغات 

  
  استئصال شلل األطفال

  
للوضع المتردي في بلدان معّينة، قررت المـديرة العامـة إعـالن أن  أحيطت اللجنة اإلقليمية علمًا بأنه نظراً   -٨٥
ــًا دوليــاً  يشــكل النتشــار الــدولي لفيــروس شــلل األطفــال البــريا . وقــال ممثــل الدولــة طارئــة صــحية عموميــة تثيــر قلق

اكُتشــف فــي بلــده فــي شــبكة الصــرف الصــحي بفضــل  شــلل األطفــال البــريإن الطــرف األوروبيــة الوحيــدة المتضــررة 
منـــذ نهايـــة آذار/  نظـــام متقـــدم جـــدًا للترصـــد، كمـــا أنـــه لـــم يـــتمخض أي اختبـــار للعّينـــات البيئيـــة عـــن نتيجـــة إيجابيـــة

زال الترصد مستمرًا، وُيضطلع بحمالت التمنيع، كما ُأعيد إدراج لقـاح شـلل األطفـال الفمـوي فـي . وما٢٠١٤ مارس
  التمنيع الروتيني.
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ــدورة  ــالال ــة لحادي ــة اإلقليمي ــةشــرق المتوســط ة والســتون للجن ــة لمنظمــة الصــحة العالمي ــونس التابع ، ت
  )٢٠١٤تشرين األول/ أكتوبر  ٢٢-٢٠العاصمة، تونس، 

  
  )الدكتور محمد صالح بن عمار، وزير الصحة، تونسلرئيس (ا تقريرلخص م
  

إلــى  ٢٠مــن الفتــرة فــي للمنظمــة التابعــة وســط شــرق المتة والســتون للجنــة اإلقليميــة لحاديــُعقــدت الــدورة ال  -٨٦
اللجنــــة مــــن  ن عضــــواً عشــــرو ُمثِّــــل فــــي الــــدورة و فــــي العاصــــمة تــــونس بتــــونس.  ٢٠١٤بر أكتــــو / ولتشــــرين األ ٢٢

ســائر المؤسســات مراقبــون مــن الــدورة حضــر كمــا الــيمن. ال الجمهوريــة العربيــة الســورية و ، ولــم ُتمّثــل فيهــا اإلقليميــة
  المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية.من و  ألمم المتحدةالتابعة ل

  
  مطروحة للنقاش العالميواضيع م: ١الجزء 

  
 ٢٠١٧-٢٠١٦ة المقترحالميزانية البرمجية 

  
تلـك الجهـود وأّيدوا  ،منظمة على المستوى القطريالتعزيز أثر إصالح الجهود الرامية إلى  األعضاءناقش   -٨٧

االســتراتيجيات فــي الخطــط و  هاتخطــيط الميزانيــة وترســيخالمتبــع مــن القاعــدة إلــى القمــة فــي  الــنهجمــن خــالل تــدعيم 
جهود المدير باللجنة اإلقليمية أمام تنفيذ مرحلة التخطيط القطري. وأقرت تاحة المزيد من الوقت الصحية الوطنية وإ 

الــدول األعضــاء إلــى ت اللجنــة ي. ودعــالقطــر ذاك تحويــل المــوارد مــن المســتوى اإلقليمــي إلــى ى لــالراميــة إاإلقليمــي 
تـأثيره علـى البـرامج القطريـة، إلـى  منظمـة، نظـراً الإصـالح حـوار الجـاري حـول عمليـة كاملـة فـي المشاركة المشاركة 

والسـتين إلـى وجمعيـة الصـحة العالميـة الثامنـة السادسة والثالثـين بعـد المائـة  المجلس التنفيذي في دورتهٕالى دعوة و 
  ١المتعلق بالدعم التقني للبلدان.رة في نسبة الميزانية المخصصة للقطاع زيادة كبيإحداث 

 
  ز الميزانيةالتخصيص االستراتيجي لحيّ 

  
 الميزانيــةأكبــر فــي مجــال تخصــيص حّيــز مرونــة إبــداء الحاجــة إلــى ا بمناقشــاتهأحاطــت اللجنــة علمــًا فــي   -٨٨
التنفيذ. وطلبت اللجنة من المدير اإلقليمـي  سالسة الستيعاب جميع الموارد المتاحة والمساعدة على ضمانها وسقف
)، ٢٠١٢( ٦-ق /٥٩ل إ  ش م/ تنفيــذ قرارهــاالتــي تحــول دون القيــود  نالقادمــة عــ تهــادور زّودهــا بتقريــر فــي أن ي

  رة.ماًال، وخصوصًا االشتراكات المقر إجمنظمة اللى زيادة ميزانية دعت فيه إالذي 
  

  ر الدولإطار المشاركة مع الجهات الفاعلة غي
  

اللجنة اإلقليمية ضرورة وضع مبادئ توجيهية شاملة بشأن تفاعل المنظمة مع الجهات الفاعلة غير دت أي  -٨٩
فـــي تحســـين اإلطـــار، بمـــا فـــي ذلـــك فيمـــا يتعلـــق ســـهام الـــدول. وأشـــارت إلـــى التـــزام الـــدول األعضـــاء فـــي اإلقلـــيم باإل

تشــمل إدارة تضــارب المصــالح، وتوضــيح الحــدود  أنينبغــي  أن مجــاالت التحســين رأتبعنصــري الرصــد والتقيــيم. و 
والســيما مــع القطــاع الخــاص والشــركاء التجــاريين، وتعريــف الجهــات الفاعلــة، وقبــول التبــرع بالمنتجــات الصــيدالنية 

  ونقل التكنولوجيا.
  

دةالمالريا:    ٢٠١٥االستراتيجية التقنية العالمية: ما بعد عام  مسوَّ
  

  ل األعمال.لم ُيدرج هذا البند في جدو   -٩٠

                                                       
 .١-/ ق٦١القرار ش م/ ل إ     ١
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  مواضيع مهمة إقليمياً : ٢الجزء 
  

األمــن الصــحي العــالمي: التحــديات والفــرص، مــع التركيــز بشــكل خــاص علــى اللــوائح الصــحية الدوليــة 
)٢٠٠٥( 
  
متالزمــة بــأن األحــداث التــي وقعــت مــؤخرًا فيمــا يخــص األمــراض، مــن قبيــل انــدالع فاشــيات للجنــة ســّلمت ا  -٩١

ألمـــن ى الـــبالنســـبة إيبـــوال، قـــد أبـــرزت أهميـــة اللـــوائح الصـــحية الدوليـــة اإلفيـــروس  ومـــرض الشـــرق األوســـط التنفســـية
اإلقلـيم لمجابهـة الدول األطـراف فـي تأهب عن قلقها إزاء عدم اللجنة الصحي العالمي واإلقليمي والوطني. وأعربت 

ســية الالزمــة لتنفيــذ خطيــرة فــي القــدرات األساالثغــرات الي الصــحي كمــا يتجلــى فــمــن مســتجدة علــى األالتهديــدات ال
لتنفيذ بشأن الجاهزية ل ٢٠١٦المحدد في عام الموعد النهائي  أنهم يأخذون عضاءوبّين األاللوائح الصحية الدولية. 

القــدرات بلــوغ التقــدم فــي التــزال تعرقــل إحــراز أن الظــروف المحليــة المعقــدة بيــد أنهــم أشــاروا إلــى علــى محمــل الجــد، 
بالوفـاء بالهـدف  زم رسـمياً أن تلتـت اللجنـة اإلقليميـة الـدول األعضـاء علـى دان. وحثّـفي بعض البلالزمة األساسية ال

 هـاأولوياتضـمن أهـم تنفيـذ اللـوائح الصـحية الدوليـة تضـع فـي سـياق األمـن الصـحي العـالمي، و  ٢٠١٦المحدد بعام 
ًا تقييمــعاجــل جــه علــى و تجــري التعــاون عبــر الحــدود، و عــّزز التنســيق بــين القطاعــات، وتتضــمن تقويــة الوطنيــة، و 

  ١.اإليبوالمرض فيروس أي وفادة محتملة للتعامل مع اتها على القدر شامًال 
  

  التأهب لمواجهة الطوارئ واالستجابة لها
  

حيـال حجـم وأعربت عن قلقهـا  واالستجابة لها،لطوارئ حالة فيما يتعلق بالتأهب لمواجهة االلجنة الناقشت   -٩٢
ت اللجنــة . وحثّــلهــا االســتجابةوقــدرات للطــوارئ كفايــة التأهــب وعــدم قلــيم فــي اإلاألزمــات وحــاالت الطــوارئ الســائدة 

وقــوع الــنظم الصــحية لمنــع تقويــة قــدرات األعضــاء علــى اتخــاذ إجــراءات فــي عــدد مــن المجــاالت مــن أجــل  الــدول
رصـد القـدرات  وسـائل منهـا، بمن أثرها والتأهب لمواجهتها واالسـتجابة لهـا والتعـافي منهـا تخفيفالو حاالت الطوارئ 

الـدول األعضـاء علـى اللجنة أيضـًا حثت و . اتالمساعدبلدان لتبادل ات بين الياالتفاقعقد واختبار و  وتعزيزها التقنية
٪ مــن ميزانيــة المنظمــة ١قــل عــن نســبة لــه ال تتخصــيص بالطــوارئ فــي حــاالت المســاهمة فــي صــندوق التضــامن 

فــي إعــداد قائمــة مــن الخبــراء فــي ســتية و ياللوجمــدادات مــي لإلإقلي مركــزالمســاهمة فــي إنشــاء مخّصصــة للبلــدان، و ال
  ٢النتشار السريع في حاالت الطوارئ.مجال االستجابة السريعة في اإلقليم من أجل ا

  
ــم  ــة العامــة لألم ــذ اإلعــالن السياســي الصــادر عــن الجمعي ــر الســارية: توســيع نطــاق تنفي األمــراض غي

  ٢٠١٤لمعني باالستعراض في تموز/ يوليو المتحدة ومتابعة االجتماع الرفيع المستوى ا
  

ناقشت اللجنة التقدم الُمحرز حاليًا في تنفيذ اإلعالن السياسي من خالل إطار العمل اإلقليمي الذي أيدتـه   -٩٣
ة مـن محدَّثـنسـخة  تالتنفيـذ، وناقشـواسـعة تتخلـل فجـوات تـزال هنـاك ظـت أنـه الالحو في دورتها التاسعة والخمسين، 

 اللجنـة . وحثـتعـن كثـب الثغـراتتلـك ن مـن رصـد مؤشـرات عمليـة مـن شـأنها أن تمّكـرتهـا، شـملت وأق عملال إطار
وتوّسـع  طـارة مـن اإلمحدَّثـالنسـخة الفـي الـواردة تنفيـذ التـدخالت االسـتراتيجية أن تسـّرع وتيـرة الدول األعضاء علـى 

األغذيـــة والمشـــروبات غيـــر  منظمـــة بشـــأن تســـويقالتوصـــيات أن تنّفـــذ بوجـــه خـــاص ، و نطـــاق تنفيـــذ تلـــك التـــدخالت
 ةالمـدير السادسـة والثالثـين بعـد المائـة أن يـدعو  فـي دورتـهت اللجنـة مـن المجلـس التنفيـذي الكحولية لألطفـال. وطلبـ

لتقيــيم التقــدم المحــرز علــى لرفعهــا إلــى جمعيــة الصــحة العالميــة  مجموعــة مــن المؤشــرات العمليــةة إلــى إعــداد العامــ

                                                       
 .٢-/ ق٦١القرار ش م/ ل إ     ١

 .١-/ ق٦١ر ش م/ ل إ القرا    ٢
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 ةوالمـدير لألمـم المتحـدة األمـين العـام األمـر الـذي مـن شـأنه أن يمّكـن  عالن السياسـي،المستوى الوطني في تنفيذ اإل
وطلبت . ٢٠١٨رفيع المستوى في عام المقبل الإلى الجمعية العامة في اجتماعها ة للمنظمة من رفع تقريرهما العام

لتنفيذي وجمعية الصحة العالمية لمجلس االمقبلة لدورة اجتماع على هامش الالمدير اإلقليمي عقد  من أيضاً اللجنة 
اللجنـــة تـــي اعتمـــدتها مؤشـــرات العمليـــة الة مـــن إطـــار العمـــل اإلقليمـــي والمحدَّثـــبالنســـخة الالـــدول األعضـــاء حاطـــة إل

  ١.اإلقليمية
  

  تعزيز النظم الصحية من أجل تحقيق التغطية الصحية الشاملة
  

زيـز الـنظم الصـحية التـي أقرتهـا فـي دورتهـا التاسـعة تقدم الُمحَرز في تنفيـذ اسـتراتيجيات تعالناقشت اللجنة   -٩٤
والخمســـين، بمـــا فيهـــا خارطـــة الطريـــق اإلقليميـــة بشـــأن تســـريع وتيـــرة التقـــدم الُمحـــَرز صـــوب بلـــوغ التغطيـــة الصـــحية 
ــَيم الرعايــة الصــحية األوليــة  الشــاملة. وأكــدت اللجنــة مجــدَّدًا التزامهــا بالســعي إلــى بلــوغ تلــك التغطيــة اســتنادًا إلــى ِق
ومبادئها، وبالحق في خدمات صحية ميسورة التكلفة وعالية الجودة، باعتماد نهج متعـدد القطاعـات. ودعـت اللجنـة 
الدول األعضاء إلى أن تنظر في تنفيذ إطار العمل اإلقليمي بشأن االرتقاء بالتغطيـة الصـحية الشـاملة فـي اإلقلـيم، 

  ٢ملة تستند إلى اإلطار المذكور.وٕاعداد وتنفيذ خارطة طريق وطنية للتغطية الصحية الشا
  
  نظم المعلومات الصحية قويةت
  

ــــدان ال ي  -٩٥ رصــــد بانتظــــام ناقشــــت اللجنــــة موضــــوع نظــــم المعلومــــات الصــــحية وأشــــارت إلــــى أن معظــــم البل
يقـّيم بطريقـة كاملـة ودقيقـة أو ة معينـالناجمـة عـن أسـباب وفيات أو يقدم تقارير عن ال الصحيةوالمخاطر المحددات 
 تسـجيلنظـم ز النهج اإلقليمـي علـى تحسـين التغطية بالتدخالت وأداء النظام الصحي. ويركّ و واف مستوى على نح

الناجمة الوفيات المتعلقة بحصاءات اإلبوجه خاص على تعزيز شديد اإلحصاءات الحيوية، مع التاألحوال المدنية و 
صدها بموجب كل لزم لر حية الوطنية وما يم المعلومات الصساسية لنظوعلى تحديد المكونات األ ةعن أسباب معين

وفـي نظم تسـجيل األحـوال المدنيـة واإلحصـاءات الحيويـة وضع مكون. وأشارت اللجنة إلى التقدم المحرز في تقييم 
تنفيذ اإلطـار ى لإودعت الدول األعضاء قّرت إطارًا إقليميًا ومؤشرات أساسية، أو  ،المؤشرات األساسيةإعداد قائمة ب

  ٢. ٢٠١٥ عاممن  المؤشرات األساسية بدءاً بشأن منتظمة تقارير رفع و 
  

  ٢٠١١-٢٠٠٠تنفيذ قرارات اللجنة اإلقليمية  استعراض
  

نظرت اللجنة اإلقليمية خالل دورتها الستين في تقرير قدمتـه األمانـة عـن اسـتعراض مـا اعُتِمـد مـن قـرارات   -٩٦
قبلــة لتحــديات الصــحة مالقــرارات الســتجيب أن تضــمان ، وذلــك بغــرض ٢٠١١وحتــى عــام  ٢٠٠٠اعتبــارًا مــن عــام 

بـالمقررات اإلجرائيـة  علماً بعد أن أحاطت اللجنة . و اإلقليمية مع التوجهات االستراتيجيةتتمشى اإلقليمية و مومية الع
، قــــررت إنشــــاء لجنــــة فرعيــــة مخصصــــة التــــي اتخــــذها المجلــــس التنفيــــذي فيمــــا يتصــــل بإصــــالح تصــــريف الشــــؤون

علـــى توصـــية اللجنـــة  بنـــاءً بشـــأن مـــا ينبغـــي إيقـــاف ســـريانه منهـــا. و قة وتقـــديم توصـــيات الســـتعراض القـــرارات الســـاب
الســارية ورفــع قــرارات رصــد الدخــال آليــة للمســاءلة لإ و  قــراراً  ٧٩إيقــاف ســريان المخصصــة، قــررت اللجنــة اإلقليميــة 

قـرارات لتشـمل الفتـرة مـن العمليـة اسـتعراض نطـاق توسيع كما قررت اللجنة اإلقليمية  ن تنفيذها.منتظمة بشأتقارير 
 ٣ .٢٠٠٠-١٩٩٠في الفترة المتخذة إدراج القرارات نظر في ، وال٢٠١٤إلى  ٢٠٠٠

                                                       
 .٣-/ ق٦١القرار ش م/ ل إ     ١

 .١-/ ق٦١القرار ش م/ ل إ     ٢

 .٣المقرر اإلجرائي رقم     ٣
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الدورة الخامسة والستون للجنة اإلقليمية لغرب المحيط الهادئ التابعة لمنظمة الصحة العالمية، مـانيال، 
  ٢٠١٤تشرين األول/ أكتوبر  ١٧-١٣الفلبين، 

  
  دة الدكتور إنريك ت. أونا، أمين إدارة الصحة، الفلبين)(سيا الرئيس تقريرلخص م
  

  لمواضيع المطروحة للنقاش العالميا: ١الجزء 
  

  ٢٠١٧-٢٠١٦الميزانية البرمجية المقترحة 
  

دةُعرضت   -٩٧  على اللجنة اإلقليمية في شـكل ميزانيـة واقعيـة ٢٠١٧-٢٠١٦الميزانية البرمجية المقترحة  مسوَّ
وزيدت اعتمادات الميزانية فيما يتعلـق بـبعض البـرامج وُخفضـت فيمـا يتعلـق بـبعض  وليست قائمة على الطموحات.

البـــرامج األخـــرى، وذلـــك علـــى أســـاس منطقـــي مفـــاده أن المنظمـــة ليســـت الجهـــة الوحيـــدة المعنيـــة بالصـــحة فـــي تلـــك 
تقنيـة. وظـل تستخدم مواردها بصورة أفيد في المجاالت الخاصـة برسـم السياسـات والجوانـب ال نالمجاالت، ويمكن أ

  تخصيص الموارد لكل إقليم من أقاليم المنظمة كما هو دون تغيير.
  

ســتعزز إمكانيــة التنبــؤ والشــفافية فــي تنفيــذ  ٢٠١٧-٢٠١٦وقــال الممثلــون إن الميزانيــة البرمجيــة المقترحــة   -٩٨
رورهم لوجــود نيــة الميزانيــة، وأشــاروا إلــى التغييــر فــي محــور التركيــز البرمجــي. وأعــرب الكثيــر مــن الممثلــين عــن ســ

تعزيــز ملكيــة البلــدان للبــرامج وتعزيــز الــنظم الوطنيــة لــإلدارة الماليــة. وأعــرب عــدة ممثلــين عــن قلقهــم مــن انخفــاض 
  التمويل في ميزانية األمراض السارية، مع قبولهم في الوقت ذاته لألسباب المنطقة لهذا القرار. 

  
ج مماثلــة علــى مختلــف مســتويات المنظمــة، وأعــرب عــن وأشــار أحــد الممثلــين إلــى العــزم علــى تنفيــذ بــرام  -٩٩

موافقتـــه علـــى ذلـــك، ولكنـــه نبـــه إلـــى أنـــه ينبغـــي تحديـــد المخرجـــات الرئيســـية المعتزمـــة علـــى كـــل مســـتوى، لضـــمان 
مثل آخر األمانة على السعي إلى زيادة المساهمات الطوعيـة أو ماستمرارية الُمخرج النهائي وٕامكانية تقييمه. وحث 

جدد، والدخول في حوار مع المنظمات األخرى التابعة لمنظومة األمـم المتحـدة مـن أجـل الـتمكن مـن  إيجاد مانحين
  توحيد األداء في مجال الصحة.

  
أدوات  روقال الممثلون إن من المهم إنشاء إطار صارم للرصد والتقييم قبل أن تبدأ الثنائية الجديدة، وتـوفي  -١٠٠

تقـديم تقاريرهـا عـن أنشـطة التنفيـذ. وبالمثـل ُتعـد المؤشـرات القابلـة للقيـاس أداة  للرصد والتقييم لمساعدة البلـدان علـى
هامـــة لتحســـين تحديـــد أثـــر المنظمـــة بالنســـبة إلـــى المنجـــزات المســـتهدفة فـــي مجـــال الصـــحة العموميـــة. واقتـــرح أحـــد 

تقيـيم األداء فيمـا  فـي تـوفير المعلومـات الالزمـة لمؤشـرات ٢٠١٥-٢٠١٤المندوبين االستفادة مـن إنجـازات الثنائيـة 
ومــن الضــروري تزويــد الــدول األعضــاء  ؛٢٠١٧-٢٠١٦يتعلــق باآلثــار والحصــائل والمخرجــات الخاصــة بالثنائيــة 

  بمعلومات أكمل عن تلك المؤشرات.
  

وقال أحد الممثلين إن المكتب اإلقليمي ينبغـي أن يصـف كيـف يعتـزم العمـل مـع المقـر الرئيسـي والمكاتـب   -١٠١
ان اتبــاع نهــج منســق فــي تعبئــة المــوارد. وينبغــي تــوفير المزيــد مــن المعلومــات عــن الطريقــة التــي الُقطريــة علــى ضــم

دةاســـُتخدم بهـــا التخطـــيط مـــن القاعـــدة إلـــى القمـــة فـــي تـــوفير المعلومـــات الالزمـــة إلعـــداد  انيـــة البرمجيـــة الميز  مســـوَّ
  .٢٠١٥-٢١٠١٤الثنائية  المقترحة، وخصوصًا ألن قاعدة التمويل الخاصة باإلقليم ظلت دون تغيير منذ

  
وٌطلــــب مــــن األمانــــة أن تقــــدم تقريــــرًا عــــن التقــــدم المحــــرز فــــي إعــــداد حســــاب كامــــل بتكــــاليف المخرجــــات   -١٠٢

والمنجــزات المســتهدفة، أي تكــاليف الــدعم التقنــي، بمــا فــي ذلــك التكــاليف اإلداريــة والتنظيميــة. وُطلــب مــن األمانــة 
يم فــي تكييــف فئــات صــناديق البــرامج اســتجابة لألولويــات المتغيــرة فــي أيضــًا أن تشــرح اآلليــة المســتخدمة فــي اإلقلــ
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دةالمكاتــب الُقطريــة، كمــا هــو محــدد مــن خــالل عمليــة التخطــيط مــن القاعــدة إلــى القمــة. ولــوحظ أن  الميزانيــة  مســوَّ
  تتضمن أي تعليق واضح على أثر القرارات المعتمدة في الثنائية السابقة. لمقترحة الالبرمجية ا

  
وأوصـــى الممثلـــون بزيـــادة التركيـــز علـــى عـــدد مـــن المجـــاالت، مثـــل مـــا يلـــي: البينـــة التحتيـــة الصـــحية فـــي   -١٠٣

والخــدمات  ؛واآلثــار الثقيلــة التــي يلحقهــا تغيــر المنــاخ بــنظم الرعايــة الصــحية ؛المجتمعــات المحليــة الجزريــة النائيــة
وتعزيـز الصـحة فـي كـل  ؛بين التجـارة والصـحةوالعمال المهاجرون والصلة  ؛المؤسسية، ومراجعة الحسابات والتقييم

والحاجة إلى إشراك القطاعات األخـرى وتأثيرهـا فـي العمـل مـع قطـاع الصـحة، نظـرًا للمشـاكل  ؛السياسات الحكومية
  الصحية العديدة الناشئة من خارج القطاع.

  
  .WPR/RC65.R1واعتمدت اللجنة اإلقليمية القرار   -١٠٤

  
  لميزانيةالتخصيص االستراتيجي لحيز ا

  
شــاركت ماليزيــا فــي الفريــق العامــل الــذي أنشــأته لجنــة البرنــامج  ،بالنيابــة عــن إقلــيم غــرب المحــيط الهــادئ  -١٠٥

والميزانية واإلدارة التابعة للمجلس التنفيـذي مـن أجـل وضـع إعـداد وتطبيـق منهجيـة جديـدة للتخصـيص االسـتراتيجي 
هج المقتــرح، والــذي ســتجري بلورتــه وســُيعرض علــى لجنــة للمــوارد. ودعيــت الــدول األعضــاء إلــى أن تســتعرض الــن

  .٢٠١٥البرنامج والميزانية واإلدارة في كانون الثاني/ يناير 
  

وأيــد ممثلـــون منهجيـــة التخصـــيص االســـتراتيجي للمــوارد بوصـــفها منهجيـــة نزيهـــة وشـــفافة، ورأوا عمومـــًا أن   -١٠٦
لعناصـــر التـــي حـــددها الفريـــق العامـــل تشـــكل نقاطـــًا التقســـيم الفئـــوي المجـــزأ ألنشـــطة المنظمـــة يســـهل فهمـــه، وأن ا

للمناقشــات الجاريــة. وتضــمنت المنهجيــة المقترحــة المرونــة الالزمــة إلعــادة تخصــيص التمويــل عنــد الضــرورة. وقــال 
أحد الممثلـين إنـه ينبغـي حسـاب تكـاليف المخرجـات حسـابًا واقعيـًا، وتعريـف األدوار والمسـؤوليات بصـورة أدق علـى 

  ظمة الثالثة.مستويات المن
  

  إطار المشاركة مع الجهات الفاعلة غير الدول
  

أيد الممثلـون إطـار المشـاركة مـع الجهـات الفاعلـة غيـر الـدول كـأداة تتـيح للمنظمـة المرونـة الالزمـة للعمـل   -١٠٧
يــة مــع الجهــات الفاعلــة العالميــة المعنيــة بالصــحة مــن جميــع القطاعــات، مــع حمايــة نزاهتهــا بصــفتها المنظمــة العالم

التي تضع المعايير الخاصة بالصحة. فعلى سبيل المثال فإنه رهنًا بالضمانات المالئمة ينبغـي أن تـتمكن المنظمـة 
من المشاركة مع القطاع الخاص في إطار قدرته التجارية علـى التقـدم فـي البحـث والتطـوير فيمـا يتعلـق بالمنتجـات 

ريًا بالعمــل مــع القطاعــات األخــرى فــي مجــاالت مــن قبيــل الطبيــة الجديــدة. ولــوحظ أيضــًا أن المنظمــة مكلفــة دســتو 
ـــة والمـــو  ـــة واإلســـكان واإلصـــحاح واالســـتجمام والتصـــحح البيئـــي، وكـــذلك وضـــع المعـــايير الخاصـــة باألغذي اد التغذي

وينبغــي أن يكــون مفهــوم الحيــاد التنافســي مضــمنًا فــي اإلطــار. وينبغــي أن يشــكل  البيولوجيــة والمنتجــات الدوائيــة.
عملية تقييم ترمـي إلـى ضـمان التحسـين المسـتمر والمراقبـة القويـة والمنتظمـة مـن جانـب جمعيـة الصـحة الجمع بين 

العالميــة، مــن خــالل المجلــس التنفيــذي، وبــين اتبــاع آليــة إلنهــاء المشــاركة مــع بعــض الجهــات الفاعلــة غيــر الــدول 
  صحة العالمية.بعينها، عند اللزوم، ضمانات كافية تكفل اعتماد اإلطار من جانب جمعية ال

  
والحظ ممثل آخر أنـه أثنـاء أحـد االجتماعـات اإلقليميـة المعقـودة مـؤخرًا لمنظمـة الصـحة للبلـدان األمريكيـة   -١٠٨

اُقترحت إمكانية إنشاء مكتب مخصص لمراقبة تنفيذ السياسة الخاصة بالمشاركة. وذلك المكتب ال يمكنه أن يؤدي 
دور تيسيري في تعزيز المشاركة وأن يدعم بفعالية برامج المنظمة في وظيفة المراقبة فحسب بل أن يضطلع أيضًا ب
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 مواءمـة وينبغـيجهودها المبذولة من أجل التواصل مع الجهات الفاعلة غير الدول، بما فـي ذلـك القطـاع الخـاص. 
 . وقــد ســنحتالــوطني الصـحة قطــاع اســتراتيجيات مــع الخـاص القطــاع كيانــات مــن األمـوال بتلقــي الخاصــة اآلليـات

فرص للمنظمة كي تتعلم من المبادرات الناجحة ألصحاب المصلحة زمن الشراكات بين القطاعين العـام والخـاص، 
  وهو ما يمكن تبادله الحقًا مع الدول األعضاء.

  
دة: المالريا   ٢٠١٥ عام بعد ما: العالمية التقنية االستراتيجية مسوَّ

  
لـــى وضـــع اســـتراتيجية تقنيـــة عالميـــة بشـــأن المالريـــا للفتـــرة ُأبلغـــت اللجنـــة اإلقليميـــة بـــأن المنظمـــة تعمـــل ع  -١٠٩
ـــــة العتمادهـــــا فـــــي عـــــام ٢٠٣٠-٢٠١٦ ـــــى جمعيـــــة الصـــــحة العالمي . وســـــوف تشـــــكل هـــــذه ٢٠١٥، ســـــُتعرض عل

االستراتيجية األساس التقني للجيل الثاني من خطـة العمـل العالميـة لمكافحـة المالريـا، والتـي ستضـعها شـراكة دحـر 
ل من االستراتيجية وخطة العمـل معـالم مكافحـة المالريـا والقضـاء عليهـا فـي العقـد القـادم. المالريا. وسوف يشكل ك

تعليقـــات  ٢٠١٤وقـــد وفـــرت المشـــاورات اإلقليميـــة التـــي ُعقـــدت مـــع الـــدول األعضـــاء والشـــركاء فـــي حزيـــران/ يونيـــو 
  ومدخالت هامة.

  
عـدد حـاالت المالريـا الوافـدة. وقـال العديـد  والحظ الممثلون أن زيادة التبادالت الدوليـة تنطـوي علـى ارتفـاع  -١١٠

من الممثلين إن جهود المكافحة الوطنية تركز على الفئات الضعيفة. ويجب أن تضطلع المنظمة بدورها في تعزيز 
تدخالت الوقاية والعالج التي ثبتت نجاعتها، وترصد األدوية المضادة للمالريا وبناء القدرات الخاصة برصـد جـودة 

الضـروري أن تتصـدى المبـادرات ذات النطـاق اإلقليمـي لمشـكلة مقاومـة مـادة األرتيميسـينين؛ وينبغـي  . ومـنألدويةا
أن تواصل المنظمة فـي إبـداء القيـادة وأن تشـارك فـي الجهـود المنسـقة مـع الـدول األعضـاء والشـركاء. ويمكـن حشـد 

هــدف الــتخلص مــن المالريــا فــي  الــدعم السياســي مــن أجــل مكافحــة مقاومــة مــادة األرتيميســينين، ومــن أجــل تحقيــق
دة، و المالريــا لمكافحــة الهـادئ والمحــيط آســيا قــادة تحــالف، مــن خـالل ٢٠٣٠اإلقلـيم بحلــول عــام  االســتراتيجية  مســوَّ

  التقنية العالمية للمنظمة.
  

وفي هذا السياق أعلنت إحدى الممثالت عن نجاح بلدها فـي اسـتحداث دواء جديـد مضـاد للمالريـا، وذلـك   -١١١
الــدعم المقــدم مــن المنظمــة ومــن مشــروع أدويــة المالريــا. وقــال ممثــل الصــين إن المنظمــة ينبغــي أن تــدعم  بفضــل

البحوث الخاصة ببدائل مشتقات األرتيميسينين، ومن ثم فقد أوصى بأن تنظر المنظمة في تسريع االختبار المسبق 
  ُتصنع في الصين. لصالحية األدوية الناجعة والزهيدة التكلفة المضادة للمالريا والتي

  
  واضيع مهمة إقليمياً م: ٢الجزء 

  
  الصحة النفسية

  
العمـــل الخاصـــة بالصـــحة النفســـية فـــي الفتـــرة  يـــدت اللجنـــة اإلقليميـــة برنـــامج العمـــل اإلقليمـــي لتنفيـــذ خطـــةأ  -١١٢
خطـة العمـل  النفسـية ضـمن األعضاء علـى إدراج الصـحةالدول  في غرب المحيط الهادئ، وحثت ٢٠٢٠-٢٠١٣

 والعمـــل مـــع ؛ســـتهداء ببرنـــامج العمـــل اإلقليمـــيالالوطنيـــة للصـــحة النفســـية مـــع ا الوطنيـــة؛ ووضـــع وتعزيـــز البـــرامج
  ١الشركاء والجهات المعنية على تحسين الصحة النفسية في اإلقليم.
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  مبادرة التحرر من التبغ
  

أيدت اللجنة اإلقليمية خطـة العمـل اإلقليميـة الخاصـة بمبـادرة التحـرر مـن التبـغ فـي غـرب المحـيط الهـادئ   -١١٣
علــى االســتهداء بهــا فــي وضــع وتنفيــذ خطــط العمــل الوطنيــة لمكافحــة  )، وحثــت الــدول األعضــاء٢٠١٩-٢٠١٥(

التبــغ؛ وضــمان تــوفير القــدرات المســتدامة فــي مجــال مكافحــة التبــغ؛ ومواصــلة إعــداد الصــكوك القانونيــة والسياســات 
التـدابير من أجل إنفاذ االمتثال ألحكام اتفاقية منظمة الصـحة العالميـة اإلطاريـة بشـأن مكافحـة التبـغ، بمـا فـي ذلـك 

الكفيلة بالحماية مـن تـدخل دوائـر صـناعة التبـغ؛ وٕاشـراك مختلـف قطاعـات المجتمـع فـي مكافحـة التبـغ. وُطلـب مـن 
المـــدير اإلقليمـــي أن يعـــزز المشـــاركة مـــع قطـــاع التجـــارة وغيـــره مـــن القطاعـــات دعمـــًا لسياســـات مكافحـــة التبـــغ فـــي 

  ١التصدي لوباء األمراض غير السارية.
  

  ميكروباتمقاومة مضادات ال
  

أيـــدت اللجنـــة اإلقليميـــة برنـــامج العمـــل الخـــاص بمقاومـــة مضـــادات الميكروبـــات فـــي إقلـــيم غـــرب المحـــيط  -١١٤
الهــادئ، وحثــت الــدول األعضــاء علــى اســتخدامه فــي المســاعدة علــى وضــع خطــط العمــل الوطنيــة لمكافحــة مقاومــة 

ة إقليميــة لتبــادل البيانــات وتحليلهــا، وأن مضــادات الميكروبــات. وُطلــب مــن المــدير اإلقليمــي أن يــدعم إنشــاء منصــ
يعـــــزز العمـــــل المتعـــــدد القطاعـــــات والتعـــــاون المتعـــــدد القطاعـــــات فـــــي مجـــــال مراقبـــــة اســـــتعمال األدويـــــة المضـــــادة 

  ٢للميكروبات.
  

 البرنامج الموسع للتمنيع
  

ت فـي غـرب المحـيط أيدت اللجنة اإلقليميـة اإلطـار اإلقليمـي لتنفيـذ خطـة العمـل العالميـة الخاصـة باللقاحـا -١١٥
الهادئ وأهـدافها المتعلقـة بـالتمنيع، وحثـت الـدول األعضـاء علـى أن تطبـق االسـتراتيجيات الـواردة فيهـا بغيـة تحقيـق 

  ٣أهداف التمنيع وتعزيز البرامج الوطنية، وأن تخصص الموارد الكافية لتحقيق أهداف التمنيع.
  

  الطوارئ والكوارث
  

عمـــل إقلـــيم غـــرب المحـــيط الهـــادئ الخـــاص بـــإدارة مخـــاطر الكـــوارث علـــى  إطـــار اإلقليميـــة اللجنـــة أيـــدت  -١١٦
الصحة، وحثت الدول األعضاء على أن تقوم بوضع وتحديث وتنفيـذ اإلجـراءات الُقطريـة ذات األولويـة فيمـا يتعلـق 

الصحة بما يتماشى مع اإلطار، وأن تعمل على نحو تعاوني عبـر كـل القطاعـات مـن  ىبإدارة مخاطر الكوارث عل
أجـــل تعزيـــز قـــدرات البلـــدان واالســـتثمارات التقنيـــة والماليـــة لضـــمان تنفيـــذها. وُطلـــب مـــن المـــدير اإلقليمـــي أن يعـــزز 

  ٤التعاون والشراكة من أجل دعم إدارة مخاطر الكوارث على الصحة.
  
  

=     =     = 
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