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ال تعنــي بــأي حــال مــن األحــوال التعبيــر عــن فيــه التســميات الــواردة فــي هــذا المجلــد وطريقــة عــرض المــواد   
وجهة نظر معينة لألمانة العامة لمنظمـة الصـحة العالميـة فيمـا يتعلـق بالوضـع القـانوني ألي بلـد أو إقلـيم أو مدينـة 

عبــارة "بلــد أو منطقــة" فــي عنــاوين الجــداول فإنهــا  وردت، أو فيمــا يتعلــق بحــدودها. وحيثمــا هالســلطاتأو منطقــة أو 
  تشمل البلدان أو األقاليم أو المدن أو المناطق.
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إلــــى  ٢١فــــي قصــــر األمــــم بجنيــــف فــــي الفتــــرة مــــن  والســــتون الخامســــةانعقــــدت جمعيــــة الصــــحة العالميــــة   
التاســعة والعشــرين بعــد المجلــس التنفيــذي فــي دورتــه  قــرر اإلجرائــي الصــادر عــنللم اً ، طبقــ٢٠١٢أيــار/ مــايو  ٢٦

  المائة.
  
  

____________________  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

- v - 

  
  
  
  
  المحتويات  

  

  الصفحة  
  iii    ..........................................................................................    مقدمة 

  ix    ..................................................................................  جدول األعمال 
  xv    ...................................................................................  قائمة الوثائق 

 xxi    ....................................................   وأعضاء لجانهاأعضاء مكتب جمعية الصحة 

 ١٤٧    ..............................................................  قائمة بأسماء أعضاء الوفود العربية 

  
  جرائيةإلالقرارات والمقررات ا  
  

  القرارات
  
  ١    .........................................................  تعيين المدير العام  ١-٦٥ع  ص  ج

  ١    ...........................................................  عقد المدير العام  ٢-٦٥ع  ص  ج

زيــــز التمتــــع تــــدعيم السياســــات الخاصــــة بــــاألمراض غيــــر الســــارية مــــن أجــــل تع  ٣-٦٥ع  ص  ج
  ٢    ...............................................  بالنشاط في مرحلة الشيخوخة

العبء العـالمي لالضـطرابات النفسـية وضـرورة االسـتجابة الشـاملة والمنسـقة مـن   ٤-٦٥ع  ص  ج
  ٥    ..............  جانب قطاع الصحة والقطاع االجتماعي على المستوى القطري

  ٩    .........شلل األطفال: تكثيف جهود المبادرة العالمية الستئصال شلل األطفال  ٥-٦٥ع  ص  ج

  ١١    .......  تغذية األمهات والرّضع وصغار األطفالخطة التنفيذ الشاملة الخاصة ب  ٦-٦٥ع  ص  ج

  ١٣    ..  تنفيذ توصيات اللجنة المعنية بالمعلومات والمساءلة عن صحة المرأة والطفل  ٧-٦٥ع  ص  ج

  ١٤    ..............  حصيلة المؤتمر العالمي المعني بالمحددات االجتماعية للصحة  ٨-٦٥ع  ص  ج

ية في األرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشـرقية، وفـي األحوال الصح  ٩-٦٥ع  ص  ج
  ١٧    .....................................................  الجوالن السوري المحتل

  



 

- vi - 

  الصفحة  
كـــانون الثـــاني/ ينـــاير  ١التقريـــر المـــالي والبيانـــات الماليـــة المراجعـــة للفتـــرة مـــن   ١٠-٦٥ع  ص  ج

  ٢٠    ..............................  ٢٠١١كانون األول/ ديسمبر  ٣١إلى  ٢٠١٠
المقــدرة، بمــا فــي ذلــك الــدول األعضــاء المتــأخرة فــي  حالــة تحصــيل االشــتراكات  ١١-٦٥ع  ص  ج

  ٢١    ............  من الدستور ٧سداد اشتراكاتها إلى حد يبرر تطبيق أحكام المادة 
  ٢٢    .....................  : يوغوسالفيا السابقةالترتيبات الخاصة لتسوية المتأخرات  ١٢-٦٥ع  ص  ج
  ٢٢    ............................................  تقرير مراجع الحسابات الخارجي  ١٣-٦٥ع  ص  ج
  ٢٢    ...  الوظائف غير المصنفة في رتب ومرتب المدير العام مرتبات الموظفين في  ١٤-٦٥ع  ص  ج
  ٢٣    ...........  انتخاب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية: تقرير الفريق العامل  ١٥-٦٥ع  ص  ج
  ٢٦    ................................  ق المعقود مع مفوضية االتحاد األفريقياالتفا  ١٦-٦٥ع  ص  ج
  ٢٦    .....................................  خطة العمل العالمية الخاصة باللقاحات  ١٧-٦٥ع  ص  ج
  ٢٨    .....................................................   أسبوع التمنيع العالمي  ١٨-٦٥ع  ص  ج
المنتجـــات الطبيـــة المتدنيـــة النوعيـــة/ المـــزورة/ المغشوشـــة التوســـيم/ المغشوشـــة/   ١٩-٦٥ع  ص  ج

  ٢٩    ...................................................................   المزيفة
اســتجابة منظمــة الصــحة العالميــة، ودورهــا بصــفتها قائــد مجموعــة الصــحة، فــي   ٢٠-٦٥ع  ص  ج

  ٣٤    .................  ةمجال تلبية الطلبات الصحية المتنامية في الطوارئ اإلنساني
  ٣٨    ...............................................  التخلص من داء البلهارسيات  ٢١-٦٥ع  ص  ج
متابعـة تقريــر فريــق الخبـراء االستشــاريين العامــل المعنـي بتمويــل وتنســيق البحــث   ٢٢-٦٥ع  ص  ج

  ٣٩    ...................................................................  والتطوير
  ٤١    ................................  )٢٠٠٥تنفيذ أحكام اللوائح الصحية الدولية (  ٢٣-٦٥ع  ص  ج
  

  المقررات اإلجرائية
  
    

  ٤٥    .................................................  االعتمادتشكيل لجنة أوراق   )١(٦٥ج ص ع
  ٤٥    ..............  والستين الخامسةانتخاب أعضاء مكتب جمعية الصحة العالمية   )٢(٦٥ج ص ع

  ٤٥    ........................................................  إنشاء اللجنة العامة  )٣(٦٥ص عج 
  ٤٦    ..................................  نتخاب أعضاء مكتب اللجنتين الرئيسيتينا  )٤(٦٥ص عج 
  ٤٦    ......................................................  جدول األعمال اعتماد  )٥(٦٥ص عج 
  ٤٦    ..................................................  أوراق االعتماد التحقق من  )٦(٦٥ص عج 



  

- vii - 

    
  صفحةال    
تعيــين شــخص للعمــل عضــوًا فــي فــي حــق الانتخــاب الــدول األعضــاء التــي لهــا   )٧(٦٥ص عج 

  ٤٧   ..........................................................   المجلس التنفيذي
توى الوقايــــة مــــن األمــــراض غيــــر الســــارية ومكافحتهــــا: متابعــــة االجتمــــاع الرفيــــع المســــ  )٨(٦٥ص عج 

  ٤٧    ...   فحتهابشأن الوقاية من األمراض غير السارية (غير المعدية) ومكا للجمعية العامة
  ٤٩    ............ ................................   إصالح منظمة الصحة العالمية  )٩(٦٥ص عج 
تعيــين ممثلــين فــي الصــندوق المشــترك للمعاشــات التقاعديــة لمــوظفي األمــم المتحــدة:   )١٠(٦٥ص عج 

  ٥٣   ...................  لجنة المعاشات التقاعدية لموظفي منظمة الصحة العالمية
  ٥٤    .......   ية السادسة والستوناختيار البلد الذي سُتعقد فيه جمعية الصحة العالم  )١١(٦٥ص عج 

  
  المالحق

      
  ٥٧   ...........................................................................  عقد المدير العام  - ١
  ٥٩   ..........................  خطة التنفيذ الشاملة بشأن تغذية األمهات والرّضع وصغار األطفال  - ٢
  ٧٤   .....................   االتفاق المعقود بين مفوضية االتحاد األفريقي ومنظمة الصحة العالمية  - ٣
  ٨٠   .....................................................  خطة العمل العالمية الخاصة باللقاحات  - ٤
  ١١٨   جمعية الصحة ة نتيجة للقرارات المعتمدة منثار المالية واإلدارية المترتبة بالنسبة إلى األماناآل  - ٥
 

  
  

  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



 

 

  
  
  
  
  
  



 

- ix - 

 

 
 
 
  
  

  ١جدول األعمال
  

  الجلسات العامة
  
  
  افتتاح أعمال الجمعية  -١
  

  تعيين لجنة أوراق االعتماد  ١-١
  

  انتخاب الرئيس  ٢-١
  

  انتخاب نواب الرئيس الخمسة ورئيسي اللجنتين الرئيسيتين وٕانشاء اللجنة العامة  ٣-١
  

  اعتماد جدول األعمال وتوزيع البنود على اللجنتين الرئيسيتين  ٤-١
  
  تقرير المجلس التنفيذي عن دوراته التاسعة والعشرين بعد المائة والثالثين بعد المائة واالستثنائية  -٢
  
  كلمة الدكتورة مارغريت تشان، المدير العام  -٣
  
  المدير العام  -٤
  

  التعيين  ١-٤
  

  الموافقة على العقد  ٢-٤
  
  خطاب يلقيه ضيف الجمعية  -٥
  
  [ ُحذف ]  -٦
  
  س التنفيذيانتخاب أعضاء المجل  -٧
  
  الجوائز  -٨
  
  تقارير اللجنتين الرئيسيتين  -٩
  

  اختتام أعمال الجمعية  -١٠
                                                           

  في الجلسة العامة الثانية. تم اعتماده    ١



والستون الخامسةجمعية الصحة العالمية   

 - x - 

  "أ"اللجنة 
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المـــؤتمر الـــوزاري العـــالمي األول بشـــأن أنمـــاط الحيـــاة حصـــيلة (غيـــر المعديـــة) ومكافحتهـــا و 

  الصحية ومكافحة األمراض غير السارية

الخيــارات واإلطــار الزمنــي لتعزيــز وتيســير العمــل المتعــدد القطاعــات للوقايــة مــن األمــراض   •
  رية ومكافحتها عن طريق الشراكةغير السا

  تنفيذ االستراتيجية العالمية للوقاية من األمراض غير السارية ومكافحتها وخطة العمل  •

  تنفيذ خطة العمل الخاصة بالوقاية من العمى وضعف البصر اللذين يمكن تجنبهما  •
  

قة مــن جانــب قطــاع العــبء العــالمي لالضــطرابات النفســية وضــرورة االســتجابة الشــاملة والمنســ  ٢-١٣
  الصحة والقطاع االجتماعي على المستوى القطري

  
  التغذية  ٣-١٣
  

  تغذية األمهات والرّضع وصغار األطفال  •
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التقـــدم المحـــرز فـــي بلـــوغ األهـــداف (المرامـــي) اإلنمائيـــة لأللفيـــة المتعلقـــة بالصـــحة والمرامـــي   •
  ٢٠١٥الصحية العالمية بعد عام 

  
  تنفيذ توصيات اللجنة المعنية بالمعلومات والمساءلة عن صحة المرأة والطفل  •

  

                                                           
  بما في ذلك انتخاب نواب الرئيس والمقرر.     ١
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لة المؤتمر العالمي المعنـي بالمحـددات االجتماعيـة للصـحة المحددات االجتماعية للصحة: حصي  ٦-١٣
  )٢٠١١(ريو دي جانيرو، البرازيل، تشرين األول/ أكتوبر 
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الجائحــة: تبــادل فيروســات األنفلــونزا والتوصــل إلــى اللقاحــات والفوائــد األخــرى: التأهــب لألنفلــونزا   ٩-١٣
  التقرير الخاص بعمل الفريق االستشاري

  
  شلل األطفال: تكثيف جهود المبادرة العالمية الستئصال شلل األطفال  ١٠-١٣
  

  القضاء على داء البلهارسيات  ١١-١٣
  

  قاحاتمسّودة خطة العمل العالمية الخاصة بالل  ١٢-١٣
  

المنتجات الطبية المتدنية النوعية/ المزورة/ المغشوشة التوسيم/ المغشوشة/ المزيفة: تقرير الفريق   ١٣-١٣
  العامل المكون من الدول األعضاء

  
  فريق الخبراء االستشاريين العامل المعني بتمويل وتنسيق البحث والتطوير  ١٤-١٣
  

قائــــد مجموعــــة الصــــحة، فــــي مجــــال تلبيــــة  اســــتجابة منظمــــة الصــــحة العالميــــة، ودورهــــا بصــــفتها ١٥-١٣
  الطلبات الصحية المتنامية في الطوارئ اإلنسانية

  
  التقارير المرحلية  ١٦-١٣
  

  الُنظم والبحوث الصحية
  

 ٢٧-٦٣ع  ص  جو ٨-٦٤ع  ص  جو ٩-٦٤ع  ص  جتعزيــــــز الــــــُنظم الصــــــحية (القــــــرارات   ألف:
  ) ٢٧-٦٠ع  ص  جو ١٢-٦٢ع  ص  جو

  
دور منظمــــــة الصــــــحة العالميــــــة ومســــــؤولياتها فــــــي مجــــــال البحــــــوث الصــــــحية (القــــــرار   باء:

  )٢١-٦٣ع  ص  ج
  

 االستراتيجية وخطة العمل العالميتان بشـأن الصـحة العموميـة واالبتكـار والملكيـة الفكريـة  جيم:
  )٢١-٦١ع  ص  ج(القرار 

  
  استئصال األمراض والوقاية منها ومكافحتها

  
  )١-٦٠ع  ص  ج(القرار  دمير مخزونات فيروس الجدرياستئصال الجدري: ت  دال:
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  )١٦-٦٤ع  ص  جاستئصال داء التنينات (القرار   هاء:
  

  )٢٠-٦٣ع  ص  جمكافحة داء شاغاس والتخلص منه (القرار   واو:
  

  )١٨-٦٣ع  ص  جالتهاب الكبد الفيروسي (القرار   زاي:
  

المقاومـة لألدويــة المتعــددة  تـوقي ومكافحــة السـل المقــاوم لألدويـة المتعــددة والسـل الشــديد  حاء:
  )١٥-٦٢ع  ص  ج(القرار 

  
  )١٥-٦٤ع  ص  جالكوليرا: آلية للمكافحة والوقاية (القرار   طاء:

  
  )٢-٥٧ع  ص  جمكافحة داء المثقبيات األفريقي البشري (القرار   ياء:

  
-٢٠١١االستراتيجية العالمية لقطاع الصحة بشـأن األيـدز والعـدوى بفيروسـه فـي الفتـرة   كاف:

  )١٤-٦٤ع  ص  ج(القرار  ٢٠١٥
  

االســـتراتيجية العالميـــة بشـــأن الوقايـــة مـــن األمـــراض المنقولـــة جنســـيًا ومكافحتهـــا (القـــرار   الم:
  )١٩-٥٩ع  ص  ج

  
  مسائل أخرى

  
الصـــحة اإلنجابيـــة: اســـتراتيجية تســـريع التقـــدم نحـــو بلـــوغ األهـــداف (المرامـــي) والغايـــات   ميم:

  )١٢-٥٧ع  ص  جاإلنمائية الدولية (القرار 
  

  )٣-٦٣ع  ص  جمبادرات تعزيز السالمة الغذائية (القرار   نون:
  

  )١٩-٦١ع  ص  جوالقرار  ٥ق١٢٤م تتغير المناخ والصحة (القرار   سين:
  

  )١٠-٦٣ع  ص  جالشراكات (القرار   عين:
  

  )١٢-٦١ع  ص  جالتعددية اللغوية: تنفيذ خطة العمل (القرار   فاء:
 
 
  

  اللجنة "ب"
  

  ١افتتاح أعمال اللجنة  -١٤
  

  حوال الصحية في األرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية وفي الجوالن السوري المحتلاأل  -١٥
                                                           

  ما في ذلك انتخاب نواب الرئيس والمقرر.ب   ١



 جدول األعمال

- xiii - 

 الميزانية البرمجية والشؤون المالية  -١٦
  

  ٢٠١١-٢٠١٠تقييم أداء الميزانية البرمجية   ١-١٦
  

كانون  ٣١إلى  ٢٠١٠كانون الثاني/ يناير  ١التقرير المالي والبيانات المالية المراجعة للفترة من   ٢-١٦
  ٢٠١١األول/ ديسمبر 

  
حالة تحصيل االشتراكات المقدرة، بما في ذلك الدول األعضاء المتأخرة في سداد اشتراكاتها إلـى   ٣-١٦

  من الدستور ٧حد يبرر تطبيق أحكام المادة 
  

  [ ُحذف ]  ٤-١٦
  

  تقدير اشتراكات الدول األعضاء والدول األعضاء المنتسبة الجديدة   ٥-١٦
  

  شؤون مراجعة الحسابات والمراقبة  -١٧
  

  تقرير مراجع الحسابات الخارجي  ١-١٧
  

  تقرير مراجع الحسابات الداخلي  ٢-١٧
  

  شؤون العاملين  -١٨
  

  التقرير السنوي عن الموارد البشرية  ١-١٨
  

  تقرير لجنة الخدمة المدنية الدولية  ٢-١٨
  

  تعديالت النظام األساسي للموظفين والئحة الموظفين   ٣-١٨
  

  تعيين ممثلين في لجنة المعاشات التقاعدية لموظفي منظمة الصحة العالمية  ٤-١٨
  

  الشؤون اإلدارية والقانونية  -١٩
  

  انتخاب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية: تقرير الفريق العامل  ١-١٩
  

  االتفاقات مع المنظمات الحكومية الدولية  ٢-١٩
  

  حدة ومع سائر المنظمات الحكومية الدوليةالتعاون داخل منظومة األمم المت  -٢٠
  

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  قائمة الوثائق
 
  
 ١جدول األعمال  ١تنقيح  ٦٥/١ج
  
تقريـــر المجلـــس التنفيـــذي عـــن دوراتـــه التاســـعة والعشـــرين بعـــد المائـــة والثالثـــين بعـــد   ٦٥/٢ج

 المائة واالستثنائية
  
كلمــــة الــــدكتورة مارغريــــت تشــــان، المــــديرة العامــــة، أمــــام جمعيــــة الصــــحة العالميــــة   ٦٥/٣ج

 الخامسة والستين
  
  المدير العام  ١تنقيح  ٦٥/٤ج

  ٢الموافقة على العقد  
  
  إصالح منظمة الصحة العالمية  ٦٥/٥ج

  تقرير موّحد مقدم من المدير العام  
  
  مسّودة برنامج العمل العام الثاني عشر: مالحظات تفسيرية  ١إضافة  ٦٥/٥ج
  
  تقرير التقييم المستقل: المرحلة األولى  ٢إضافة  ٦٥/٥ج
  
  ئي مقترح من األمانةمشروع مقرر إجرا  ٣إضافة  ٦٥/٥ج
  
  ٦٥/٦ج
  ١إضافة  ٦٥/٦وج

حصيلة االجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامـة بشـأن الوقايـة مـن األمـراض غيـر 
الســارية (غيــر المعديــة) ومكافحتهــا وحصــيلة المــؤتمر الــوزاري العــالمي األول بشــأن 

  أنماط الحياة الصحية ومكافحة األمراض غير السارية
  
إلطـــار الزمنـــي لتعزيـــز وتيســـير العمـــل المتعـــدد القطاعـــات للوقايـــة مـــن الخيـــارات وا  ٦٥/٧ج

  األمراض غير السارية ومكافحتها عن طريق الشراكة
  
تنفيــذ االســتراتيجية العالميــة للوقايــة مــن األمــراض غيــر الســارية ومكافحتهــا وخطــة   ٦٥/٨ج

  العمل
  
ذين يمكــــن تنفيــــذ خطــــة العمــــل الخاصــــة بالوقايــــة مــــن العمــــى وضــــعف البصــــر اللــــ  ٦٥/٩ج

 تجنبهما
  
العـــبء العـــالمي لالضـــطرابات النفســـية وضـــرورة االســـتجابة الشـــاملة والمنســـقة مـــن   ٦٥/١٠ج

  جانب قطاع الصحة والقطاع االجتماعي على المستوى الُقطري
                                                      

  .ixانظر الصفحة     ١
 .١انظر الملحق     ٢
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  ١تغذية األمهات والرّضع وصغار األطفال: مسّودة خطة التنفيذ الشاملة  ٦٥/١١ج
  ١تصويب  ٦٥/١١وج
  
  ة في الفترة السابقة للحمل وأثناء الحمل واإلرضاعتغذية المرأ  ٦٥/١٢ج
 
  الزواج المبكر وحمل المراهقات وصغيرات السن  ٦٥/١٣ج
  
التقـــدم المحـــرز فـــي بلـــوغ األهـــداف (المرامـــي) اإلنمائيـــة لأللفيـــة المتعلقـــة بالصـــحة   ٦٥/١٤ج

 ٢٠١٥والمرامي الصحية العالمية بعد عام 
  
 لمعلومات والمساءلة عن صحة المرأة والطفلتنفيذ توصيات اللجنة المعنية با  ٦٥/١٥ج
  
ــــي بالمحــــددات   ٦٥/١٦ج ــــة للصــــحة: حصــــيلة المــــؤتمر العــــالمي المعن المحــــددات االجتماعي

  )٢٠١١االجتماعية للصحة (ريو دي جانيرو، البرازيل، تشرين األول/ أكتوبر 
 
  )٢٠٠٥تنفيذ أحكام اللوائح الصحية الدولية (  ٦٥/١٧ج
  ١تصويب  ٦٥/١٧وج
  
  تقرير عن تطوير القدرات الوطنية األساسية الالزمة بموجب اللوائح  ١إضافة  ٦٥/١٧ج
  
  مشروع قرار مقترح من األمانة  ٢إضافة  ٦٥/١٧ج
  
تقريـــر عـــن اآلثـــار الماليـــة واإلداريـــة المترتبـــة بالنســـبة إلـــى األمانـــة نتيجـــة للقـــرارات   ٣إضافة  ٦٥/١٧ج

 ٢عية الصحةالمقترح اعتمادها من ِقَبل المجلس التنفيذي أو جم
  
 التجمعات البشرية العالمية: اآلثار والفرص بالنسبة إلى األمن الصحي العالمي  ٦٥/١٨ج
  
التأهــــب لألنفلــــونزا الجائحــــة: تبــــادل فيروســــات األنفلــــونزا والتوصــــل إلــــى اللقاحــــات   ٦٥/١٩ج

 والفوائد األخرى: التقرير الخاص بعمل الفريق االستشاري
  
  د المبادرة العالمية الستئصال شلل األطفالشلل األطفال: تكثيف جهو   ٦٥/٢٠ج
  
  القضاء على داء البلهارسيات  ٦٥/٢١ج
  
  ٣مسّودة خطة العمل العالمية الخاصة باللقاحات  ٦٥/٢٢ج
  

                                                      
  .٥و ٢الملحقين انظر     ١
  .٥الملحق انظر     ٢
  .٥و ٤الملحقين انظر     ٣
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تقريـــر عـــن اآلثـــار الماليـــة واإلداريـــة المترتبـــة بالنســـبة إلـــى األمانـــة نتيجـــة للقـــرارات   ١إضافة  ٦٥/٢٢ج
 ١لتنفيذي أو جمعية الصحةالمقترح اعتمادها من ِقَبل المجلس ا

  
المنتجـــــات الطبيـــــة المتدنيـــــة النوعيـــــة/ المـــــزورة/ المغشوشـــــة التوســـــيم/ المغشوشـــــة/   ٦٥/٢٣ج

  المزيفة: تقرير الفريق العامل المكون من الدول األعضاء
  
  ٦٥/٢٤ج
  ١تصويب  ٦٥/٢٤وج

  فريق الخبراء االستشاريين العامل المعني بتمويل وتنسيق البحث والتطوير

  
استجابة منظمة الصحة العالمية، ودورها بصفتها قائد مجموعة الصحة، في مجال   ٦٥/٢٥ج

  تلبية الطلبات الصحية المتنامية في الطوارئ اإلنسانية
  
  التقارير المرحلية  ٦٥/٢٦ج
  
األحــوال الصــحية فــي األرض الفلســطينية المحتلــة، بمــا فيهــا القــدس الشــرقية وفــي   ١تنقيح  ٦٥/٢٧ج

  تلالجوالن السوري المح
  
  ٢٠١١-٢٠١٠تقييم أداء الميزانية البرمجية   ٦٥/٢٨ج
  
 ٢٠١٠كـانون الثـاني/ ينـاير  ١التقرير المالي والبيانات المالية المراجعـة للفتـرة مـن   ٦٥/٢٩ج

  ٢٠١١كانون األول/ ديسمبر  ٣١إلى 
  
 الملحــق: المســاهمات الطوعيــة حســب الصــندوق والجهــة المانحــة فــي الفتــرة الماليــة  ١إضافة  ٦٥/٢٩ج

٢٠١١-٢٠١٠  
  
حالة تحصيل االشتراكات المقدرة، بما في ذلك الـدول األعضـاء المتـأخرة فـي سـداد   ٦٥/٣٠ج

  من الدستور ٧اشتراكاتها إلى حد يبرر تطبيق أحكام المادة 
  
  [ ُألغيت الوثيقة ]   ٦٥/٣١ج
  
  تقرير مراجع الحسابات الخارجي  ٦٥/٣٢ج
  
  تقرير مراجع الحسابات الداخلي  ٦٥/٣٣ج
  
  التقرير السنوي عن الموارد البشرية  ٦٥/٣٤ج
  
  تقرير لجنة الخدمة المدنية الدولية  ٦٥/٣٥ج
  
  تعديالت النظام األساسي للموظفين والئحة الموظفين  ٦٥/٣٦ج
  

                                                      
  .٥الملحق انظر     ١
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  تعيين ممثلين في لجنة المعاشات التقاعدية لموظفي منظمة الصحة العالمية  ٦٥/٣٧ج
  
 ية: تقرير الفريق العاملانتخاب المدير العام لمنظمة الصحة العالم  ٦٥/٣٨ج
  
  التعاون داخل منظومة األمم المتحدة ومع سائر المنظمات الحكومية الدولية  ٦٥/٣٩ج
  
  إصالح منظمة الصحة العالمية  ٦٥/٤٠ج

  تقرير من المدير العام  
  
ــــدة: جنــــوب   ٦٥/٤١ج ــــدول األعضــــاء والــــدول األعضــــاء المنتســــبة الجدي تقــــدير اشــــتراكات ال

  السودان
  
  قات مع المنظمات الحكومية الدوليةاالتفا  ٦٥/٤٢ج

  ١االتفاق بين مفوضية االتحاد األفريقي ومنظمة الصحة العالمية  
  
  إصالح منظمة الصحة العالمية  ٦٥/٤٣ج

ــــر الســــادس المقــــدم مــــن لجنــــة البرنــــامج والميزانيــــة واإلدارة التابعــــة للمجلــــس    التقري
  التنفيذي إلى جمعية الصحة العالمية الخامسة والستين

  
  ٢٠١١-٢٠١٠تقييم أداء الميزانية البرمجية   ٦٥/٤٤ج

التقرير األول المقدم من لجنـة البرنـامج والميزانيـة واإلدارة التابعـة للمجلـس التنفيـذي   
  إلى جمعية الصحة العالمية الخامسة والستين

  
 ٢٠١٠كـانون الثـاني/ ينـاير  ١التقرير المالي والبيانات المالية المراجعـة للفتـرة مـن   ٦٥/٤٥ج

  ٢٠١١كانون األول/ ديسمبر  ٣١إلى 
التقرير الثاني المقدم من لجنة البرنـامج والميزانيـة واإلدارة التابعـة للمجلـس التنفيـذي   

  إلى جمعية الصحة العالمية الخامسة والستين
  
حالة تحصيل االشتراكات المقدرة، بما في ذلك الـدول األعضـاء المتـأخرة فـي سـداد   ٦٥/٤٦ج

  من الدستور ٧اشتراكاتها إلى حد يبرر تطبيق أحكام المادة 
  والترتيبات الخاصة لتسوية المتأخرات  
وتقــــدير اشــــتراكات الــــدول األعضــــاء والــــدول األعضــــاء المنتســــبة الجديــــدة: جنــــوب   

  السودان
الثالث المقدم من لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة التابعـة للمجلـس التنفيـذي التقرير   

  إلى جمعية الصحة العالمية الخامسة والستين
  
  تقرير مراجع الحسابات الخارجي  ٦٥/٤٧ج

التقرير الرابع المقدم من لجنة البرنـامج والميزانيـة واإلدارة التابعـة للمجلـس التنفيـذي   
  المية الخامسة والستينإلى جمعية الصحة الع

                                                      
  .٣الملحق انظر     ١
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  تقرير مراجع الحسابات الداخلي  ٦٥/٤٨ج
ــــس    ــــة واإلدارة التابعــــة للمجل ــــامج والميزاني ــــة البرن ــــدم مــــن لجن ــــر الخــــامس المق التقري

  التنفيذي إلى جمعية الصحة العالمية الخامسة والستين
  
  التقرير السنوي عن الموارد البشرية  ٦٥/٤٩ج

البرنامج والميزانية واإلدارة التابعة للمجلس التنفيـذي التقرير السابع المقدم من لجنة   
  إلى جمعية الصحة العالمية الخامسة والستين

  
  التقرير األول للجنة "أ"  ٦٥/٥٠ج
  
  لجنة أوراق االعتماد  ٦٥/٥١ج

  التقرير األول  
  
انتخــاب الــدول األعضــاء التــي لهــا حــق تعيــين شــخص للعمــل عضــوًا فــي المجلــس   ٦٥/٥٢ج

  التنفيذي
  
  التقرير األول للجنة "ب"  ٦٥/٥٣ج
  
  التقرير الثاني للجنة "أ"  ٦٥/٥٤ج
  
  التقرير الثالث للجنة "أ"  ٦٥/٥٥ج
  
  التقرير الثاني للجنة "ب"  ٦٥/٥٦ج
  
  التقرير الثالث للجنة "ب"  ٦٥/٥٧ج
  
  التقرير الرابع للجنة "أ"  ٦٥/٥٨ج
  

  وثائق معلومات
  
  المدير العام  ١وثيقة معلومات/ /٦٥ج

  تشار القانونيمذكرة من المس  
  
األحــوال الصــحية فــي األرض الفلســطينية المحتلــة، بمــا فيهــا القــدس الشــرقية وفــي   ٢وثيقة معلومات/ /٦٥ج

  (تقرير وزارة الصحة في الجمهورية العربية السورية) الجوالن السوري المحتل
  
دس الشــرقية وفــي األحــوال الصــحية فــي األرض الفلســطينية المحتلــة، بمــا فيهــا القــ  ٣وثيقة معلومات/ /٦٥ج

  الجوالن السوري المحتل (تقرير وزارة الصحة اإلسرائيلية)
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األحــوال الصــحية فــي األرض الفلســطينية المحتلــة، بمــا فيهــا القــدس الشــرقية وفــي   ٤وثيقة معلومات/ /٦٥ج
ــــل ــــدى األمــــم المتحــــدة  الجــــوالن الســــوري المحت ــــدائم لفلســــطين ل (تقريــــر المراقــــب ال
  في جنيف) والمنظمات الدولية األخرى

  
األحــوال الصــحية فــي األرض الفلســطينية المحتلــة، بمــا فيهــا القــدس الشــرقية وفــي   ٥وثيقة معلومات/ /٦٥ج

الجـــــــوالن الســـــــوري المحتـــــــل (تقريـــــــر مقـــــــدم مـــــــن مـــــــدير إدارة الصـــــــحة بـــــــاألونروا 
  )٢٠١١ لعام

  
  إصالح منظمة الصحة العالمية  ٦وثيقة معلومات/ /٦٥ج

  لمستوىإطار التنفيذ والرصد العالي ا  
  

  وثائق متنوعات
  
  قائمة بأسماء المندوبين وسائر المشاركين [ باإلنكليزية والفرنسية فقط ]  ١تنقيح ١متنوعات/ /٦٥ج
  
  دليل المندوبين إلى جمعية الصحة العالمية  ٢متنوعات/ /٦٥ج
  
  المقررات اإلجرائية وقائمة القرارات   ٣متنوعات/ /٦٥ج
  
  قائمة الوثائق  ٤متنوعات/ /٦٥ج
  
ـــدورة الخامســـة والســـتين   ٥متنوعات/ /٦٥ج خطـــاب صـــاحبة الســـمو الملكـــي األميـــرة لـــال ســـلمى فـــي ال

  لجمعية الصحة العالمية
  
الســـيد يونـــاس غـــار ســـتور، وزيـــر خارجيـــة النـــرويج، أمـــام جمعيـــة الصـــحة خطـــاب   ٦متنوعات/ /٦٥ج

  العالمية الخامسة والستين
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    

  
  
  
  
  
  
  
  



 

- xxi - 

  
  

  لجانها وأعضاء أعضاء مكتب جمعية الصحة
  

    الرئيس:
يومـــــان (كـــــوت  –األســـــتاذة تيريـــــز أيـــــا نـــــدري 

  ديفوار)
  

  نواب الرئيس:
  الدكتورة إسبيرانزا مارتينيز (باراغواي)

  ي (جمهورية مولدوفا)أوزات ندريهأالدكتور 
  كتي (إندونيسيا)و م نوفرو األستاذ علي غ

  الدكتورة ثريا دليل (أفغانستان)
  يغوتو (جزر سليمان)سالسيد تشارلز 

  
  األمين:

  الدكتورة مارغريت تشان، المدير العام
  

  لجنة أوراق االعتماد
  

تألفـــــت لجنـــــة أوراق االعتمـــــاد مـــــن منـــــدوبي   
يرغيزســـــــــتان، غيانـــــــــا، قالـــــــــدول األعضـــــــــاء التاليـــــــــة: 

لكسمبرغ، مالوي، جـزر مارشـال، المكسـيك، النيجـر، 
ايلند، اإلمـارات سان مارينو، سان تومي وبرينسيبي، ت

  العربية المتحدة، فييت نام.
  

  ونغ (فييت نام)يالدكتور تران تاي غيانغ ه الرئيس:
  الدكتور روبرت غورنيس (لكسمبرغ) نائب الرئيس:

كبيــــر شــــوت ( –مــــورين  زالســــيدة  فرانســــوا األمــــين:
  الموظفين القانونيين)

  
  اللجنة العامة

  
ـــــة    ـــــة العامـــــة مـــــن رئـــــيس جمعي تألفـــــت اللجن

الصحة ونوابـه ورئيسـي اللجنتـين الرئيسـيتين ومنـدوبي 
جـــــزر البهامـــــا، كمبوديـــــا، الـــــدول األعضـــــاء التاليـــــة: 

تشــــاد، الصــــين، كوبــــا، الــــدانمرك، جيبــــوتي، فرنســــا، 
نيكــاراغوا، االتحــاد كينيــا، ليســوتو، ليبيريــا، موريتانيــا، 

تركمانســـــتان، المملكـــــة المتحـــــدة لبريطانيـــــا  الروســـــي،

العظمـــــــــى وأيرلنـــــــــدا الشـــــــــمالية، الواليـــــــــات المتحـــــــــدة 
  األمريكية.

  
يومـــان (كـــوت  –األســـتاذة تيريـــز أيـــا نـــدري  الـــرئيس:

  ديفوار)
  مارغريت تشان، المدير العاماألمين: الدكتورة 

  
  اللجنتان الرئيسيتان

  
من النظام الـداخلي لجمعيـة  ٣٥طبقًا للمادة   

الصــحة العالميــة يحــق لكــل وفــد مــن الوفــود أن يكــون 
ممـــثًال فـــي كـــل لجنـــة مـــن اللجنتـــين الرئيســـيتين بأحـــد 

  أعضائه.
  

  اللجنة "أ"
  

  زانغلي دوكبا (بوتان) ليونبوالدكتور  الرئيس:
الـــدكتور فنتـــون فيرغســـون (جامايكـــا)  الـــرئيس: نـــواب

  (هولندا) ردوالسيد هربرت بارنا
ــــرر: ــــدكتور محمــــد جــــدا المق ــــا و ال ي (جمهوريــــة تنزاني

  المتحدة)
دايريـــت، مستشـــار، مكتـــب  مانويـــلالـــدكتور  األمـــين:

  المدير العام
  

  اللجنة "ب"
  

األستاذ محمد حسين نكنـام (جمهوريـة إيـران  الرئيس:
  اإلسالمية

بــا (توغــو) أغ كونــدياألســتاذ تشــارلز  الــرئيس:نــواب 
  والدكتورأنريغ تاياغ (الفلبين)

  الدكتور بول غولي (كندا) المقرر:
أونـداري، المنسـق، إدارة إتاحـة  فالسـيد كاليـ: األمين

  األدوية واستعمالها على نحو رشيد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 القرارات 
  
 
  تعيين المدير العام ١- ٦٥ع  ص  ج
  
  

  ون،جمعية الصحة العالمية الخامسة والست  
  

  بناًء على ترشيح المجلس التنفيذي،
  

  الدكتورة مارغريت تشان مديرًا عامًا لمنظمة الصحة العالمية. تعين
  

  )٢٠١٢أيار/ مايو  ٢٣، السابعةالجلسة العامة (  
  
  
  

  عقد المدير العام  ٢- ٦٥ع  ص  ج
  

  ون،جمعية الصحة العالمية الخامسة والست  
  

  أوالً 
  

  من النظام الداخلي لجمعية الصحة العالمية، ١٠٧من الدستور وبالمادة  ٣١عمًال بالمادة 
  

على العقد الذي يحدد ُأسس وشروط التعيـين والراتـب وغيـر ذلـك مـن المكافـآت المتعلقـة بمنصـب  توافق
  ١المدير العام؛

  
  ثانياً 

  
  من النظام الداخلي لجمعية الصحة العالمية،  ١١٠عمًال بالمادة 

  
  رئيس جمعية الصحة العالمية الخامسة والستين في التوقيع على هذا العقد باسم المنظمة. تفوض

  
  )٢٠١٢أيار/ مايو  ٢٣، السابعةالجلسة العامة (

  
  
  
  

                                                           
 .١انظر الملحق     ١
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تـــدعيم السياســـات الخاصـــة بـــاألمراض غيـــر الســـارية مـــن أجـــل تعزيـــز التمتـــع   ٣-٦٥ع  ص  ج
  ١بالنشاط في مرحلة الشيخوخة
  

  جمعية الصحة العالمية الخامسة والستون،
  

للجمعيـة العامـة بشـأن الوقايـة بعد النظر فـي التقريـرين الخاصـين بحصـيلة االجتمـاع الرفيـع المسـتوى 
مـن األمـراض غيـر السـارية (غيـر المعديـة) ومكافحتهــا وحصـيلة المـؤتمر الـوزاري العـالمي األول بشـأن أنمــاط 

والتقريــر الخــاص بتنفيــذ االســتراتيجية العالميــة للوقايــة مــن  ٢الحيــاة الصــحية ومكافحــة األمــراض غيــر الســارية
  ٣العمل؛األمراض غير السارية ومكافحتها وخطة 

  
وٕاذ تــذّكر بــاإلعالن السياســي الصــادر عــن االجتمــاع الرفيــع المســتوى للجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة 
بشأن الوقاية مـن األمـراض غيـر السـارية ومكافحتهـا، وٕاعـالن موسـكو الـذي اعتمـده المـؤتمر الـوزاري العـالمي 

نيســــان/ أبريــــل  ٢٩و  ٢٨وســــكو، األول بشــــأن أنمــــاط الحيــــاة الصــــحية ومكافحــــة األمــــراض غيــــر الســــارية (م
بشأن األعمال التحضـيرية لعقـد االجتمـاع الرفيـع المسـتوى للجمعيـة العامـة  ١١- ٦٤ع  ص  ج)، والقرار ٢٠١١

  لألمم المتحدة بشأن الوقاية من األمراض غير السارية (غير المعدية) ومكافحتها، بعد مؤتمر موسكو؛
  

حزيـران/  ٣و ٢) اإلنمائيـة لأللفيـة (طوكيـو، لمرامـيا( األهـدافوٕاذ تذّكر باالجتمـاع الخـاص بمتابعـة 
منظمــــة مــــن منظمــــات األمــــم المتحــــدة أو  ٢٠بلــــدان، و ١١٠)، الــــذي شــــاركت فيــــه أكثــــر مــــن ٢٠١١يونيــــو 

المنظمــات اإلقليميــة ومنظمــات المجتمــع المــدني، والــذي اُتفــق فيــه علــى أّن األمــراض غيــر الســارية باتــت مــن 
اإلنمائية المتفق  األهداف (المرامي)، وتهّدد أيضًا بلوغ ٢٠١٥رة ما بعد عام المشكالت العالمية المستجدة لفت

  ) اإلنمائية لأللفية؛المرامي( األهدافعليها دوليًا، بما فيها 
  

 ٢٠٠٨مليون وفاة من مجموع الوفيات الُمسّجلة في العـالم فـي عـام  ٣٦وٕاذ تالحظ أّن نحو   
ــــالغ عــــددها  ــــاة حــــدثت بســــبب  ٥٧والب ــــون وف ــــة الوعائيــــة ملي ــــل األمــــراض القلبي ــــر الســــارية، مث األمــــراض غي

والســرطانات واألمــراض التنفســية المزمنــة والســكري، التــي تظهــر، بالدرجــة األولــى، نتيجــة أربعــة عوامــل خطــر 
مشتركة هي تعاطي التبغ، وتعاطي الكحول على نحو ضار، واتبـاع نظـام غـذائي غيـر صـحي، وقّلـة النشـاط 

  لك الوفيات تقريبًا حدثت في البلدان النامية؛٪ من ت٨٠البدني، وأّن 
  

أن ثمــة حاجــة ماســة إلــى الوقايــة مــن حــاالت العجــز الناجمــة عــن األمــراض غيــر أيضــًا وٕاذ تالحــظ 
الســارية والتخطـــيط لرعايـــة طويلــة األجـــل بشـــأنها، نظـــرًا ألن هــذه األمـــراض باتـــت أكثــر انتشـــارًا بـــين صـــفوف 

  المسّنين؛
  

أّن الشـيخوخة مـن العوامـل الرئيسـية التـي تسـهم فـي تزايـد اسـتفحال  القلق، كذلك، مع بالغوٕاذ تالحظ 
  وانتشار األمراض غير السارية، التي تمّثل أهّم أسباب المراضة والعجز؛

  
المسنين بحاجة إلى إتاحة األدوية بأسعار معقولة تعزيزًا لتمتعهم  ، باإلضافة إلى ذلك، أنوٕاذ تالحظ

  بالصحة في مرحلة الشيخوخة؛
  

                                                           
 واإلدارية المترتبة بالنسبة إلى األمانة نتيجة اعتماد هذا القرار.لالطالع على اآلثار المالية  ٥انظر الملحق     ١

  .١إضافة  ٦٥/٦وج ٦٥/٦الوثيقتان ج    ٢
 .٦٥/٨الوثيقة ج    ٣
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 ٦٠وٕاذ تالحــظ أيضــًا التغّيــر الــديمغرافي الجــاري، حيــث باتــت فئــة الســكان الــذين يبلغــون مــن العمــر 
عامــًا أو أكثــر تتزايــد بــوتيرة تفــوق بثالثــة أضــعاف معــدل نمــو مجمــوع الســكان، ومــع توقّــع ارتفــاع عــدد مــن 

تنطــوي علــى آثــار  ؛ وأّن شــيخوخة الســكان٢٠٢٥مليــون نســمة فــي عــام  ١٢٠٠ينتمــون إلــى تلــك الفئــة ليبلــغ 
صــحية عموميــة واقتصــادية، بمــا فــي ذلــك ارتفــاع معــدالت اإلصــابة بــاألمراض غيــر الســارية؛ وكــذلك أهميــة 
العمل، طوال العمر، علـى تعزيـز الصـحة والقيـام بأنشـطة الوقايـة مـن األمـراض، كتلـك التـي يمكنهـا اإلسـهام، 

التمتـع بالصـحة فـي  هـا وتخفيـف شـدتها، وتعزيـزمثًال، في الوقاية من األمـراض غيـر السـارية أو تـأخير ظهور 
  ؛مرحلة الشيخوخة

  
بشــأن التمتــع بالنشــاط فــي مرحلــة الشــيخوخة،  ١٦- ٥٨ج ص عو ٧- ٥٢ج ص عوٕاذ  تــذّكر بــالقرارين 

الّلذين حثّا الدول األعضاء علـى اتخـاذ تـدابير تكفـل أعلـى مسـتوى يمكـن بلوغـه مـن الصـحة والعافيـة لألعـداد 
  مواطنيها المسنين في البلدان المتقدمة والبلدان النامية على حد سواء؛ المتزايدة بسرعة من 

  
الصـادر  ، الـذي أّيـد اإلعـالن السياسـي٥٧/١٦٧وٕاذ تذّكر كذلك بقرار الجمعية العامة لألمم المتحـدة 

عـــن االجتمـــاع الرفيـــع المســـتوى للجمعيـــة العامـــة بشـــأن الوقايـــة مـــن األمـــراض غيـــر الســـارية (غيـــر المعديـــة) 
  وغير ذلك من القرارات ذات الصلة بالشيخوخة؛ ،٢٠٠٢ ،وخطة عمل مدريد الدولية للشيخوخة فحتها،ومكا

  
وٕاذ تالحـــظ أّن اإلعـــالن السياســـي الصـــادر عـــن االجتمـــاع الرفيـــع المســـتوى للجمعيـــة المتحـــدة بشـــأن 

مــا فــي ذلــك داء الوقايــة مــن األمــراض غيــر الســارية ومكافحتهــا يســّلم بــأّن االضــطرابات العقليــة والعصــبية، ب
ألزهايمر، تشّكل سببًا هامًا من أسباب االعتالل وتسـهم فـي العـبء العـالمي لألمـراض غيـر السـارية، وأن مـن 
الضـــروري بالتـــالي إتاحـــة الوصـــول المنصـــف إلـــى البـــرامج والتـــدخالت الصـــحية الفعالـــة، بمـــا يشـــمل إتاحتهـــا 

  للسكان كافة في عمر مبكر؛
  

تراعـــي الفـــوارق بـــين الجنســـين، والتضـــامن والـــدعم المتبـــادل لتحقيـــق  وٕاذ تعتـــرف بأهميـــة النهـــوج التـــي
التنمية االجتماعية، وٕاعمال الحقوق األساسية للمسنين، وتعزيز نوعية الحياة واإلنصاف فـي المجـال الصـحي 

  والوقاية من التمييز بسبب العمر، وتشجيع االندماج االجتماعي للمسنين؛
  

بشــأن المحــددات االجتماعيــة للصــحة، الــذي ُأبــدي فيــه العــزم علــى  وٕاذ تقــّر بــأّن إعــالن ريــو السياســي
تحقيـــق اإلنصـــاف فـــي المجـــالين الصـــحي واالجتمـــاعي باتخـــاذ إجـــراءات ترّكـــز علـــى المحـــددات االجتماعيـــة 

  للصحة والعافية، باتباع نهج شامل ومتعّدد القطاعات؛
  

مكافحة التبـغ واسـتراتيجيات المنظمـة وٕاذ تالحظ تأكيد اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن 
  وخططها ذات الصلة على أهمية معالجة عوامل الخطر المشتركة بين األمراض غير السارية؛

  
وٕاذ ترحــب بتركيــز منظمــة الصــحة العالميــة علــى الوقايــة مــن األمــراض غيــر الســارية ومكافحتهــا مــن 

  حية األولية وتعزيز الُنظم الصحية،خالل العمل في مجال الصحة العمومية واتباع نهج الرعاية الص
  

  ١الدول األعضاء على القيام بما يلي: تحثّ   - ١
  

وضع سياسات وبرامج وٕاجراءات متعددة القطاعات بشأن الوقاية من األمراض غير السـارية   )١(
ـــرامج واإلجـــراءات ورصـــدها وتقييمهـــا مـــن أجـــل تـــدعيم  ـــذ هـــذه السياســـات والب وتعزيـــز الصـــحة، وتنفي

                                                           
 ومنظمات التكامل االقتصادي اإلقليمية، حسب االقتضاء.    ١
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لبرامج الرامية إلى زيـادة التمتـع بالصـحة فـي مرحلـة الشـيخوخة والعمـل علـى كفالـة أعلـى السياسات وا
  مستوى ممكن من الصحة والعافية للمسنين؛

  
تعزيـــز األطـــر السياســـية المشـــتركة بـــين القطاعـــات واآلليـــات المؤسســـية، حســـب االقتضـــاء،   )٢(

السارية ومكافحتها، بما في ذلك تعزيز ألغراض التدبير المتكامل لخدمات الوقاية من األمراض غير 
  الصحة وخدمات الرعاية الصحية والرعاية االجتماعية تلبية الحتياجات المسنين؛

  
ضــمان إســهام االســتراتيجيات الصــحية الوطنيــة الخاصــة بــاألمراض غيــر الســارية فــي بلــوغ   )٣(

  اإلنمائية لأللفية، حسب االقتضاء؛ األهداف (المرامي)
  
االقتضـاء، علـى تعزيـز الظـروف التـي تمّكـن األفـراد ومقـدمي خـدمات الرعايـة  العمل، حسب  )٤(

واألسر والمجتمعـات المحليـة مـن التشـجيع علـى التمتـع بالصـحة فـي مرحلـة الشـيخوخة، بمـا فـي ذلـك 
رعاية المسنين ودعمهـم وحمـايتهم، مـع مراعـاة الجوانـب الجسـدية والنفسـية للشـيخوخة، والتركيـز علـى 

  ة بين األجيال؛النهوج المشترك
  
  تشجيع المسنين على المشاركة بفعالية في المجتمع وفي المجتمعات المحلية؛  )٥(
  
علـى جميـع المسـتويات الحكوميـة، ومـع  ١توثيق عرى التعاون والشراكة بين الدول األعضـاء  )٦(

مـن أصحاب المصلحة واألوساط األكاديمية والمؤسسات البحثية والقطاع الخـاص والمجتمـع المـدني، 
  أجل تنفيذ الخطط والبرامج بفعالية؛ 

  
إبـــراز أهميـــة نهـــج الرعايـــة الصـــحية األوليـــة فـــي عمليـــات التخطـــيط الصـــحي علـــى الصـــعيد   )٧(

الوطني في إطار توثيق عرى التعـاون مـع الخـدمات االجتماعيـة، والتمكـين مـن إدراج تعزيـز الصـحة 
  ياسات الخاصة بالشيخوخة؛ الوقاية من األمراض غير السارية ومكافحتها في السكذلك و 
  
التشجيع على إتاحة التدابير والموارد الالزمة لتعزيز الصحة وتقديم خدمات الرعاية الصحية   )٨(

والحمايــة االجتماعيــة ســعيًا إلــى ضــمان التمتــع بالصــحة والنشــاط فــي مرحلــة الشــيخوخة، مــع إيــالء 
 اهتمــام خــاص إلتاحــة األدويــة بأســعار معقولــة وتــدريب العــاملين الصــحيين وتعلــيمهم وبنــاء قــدراتهم

  بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية والشركاء؛  
  
زيــادة تــدعيم ُنظــم الرصــد والتقيــيم الســتحداث وتحليــل بّينــات ُمصــّنفة حســب العمــر والجــنس   )٩(

والحالــة االجتماعيــة واالقتصــادية عــن األمــراض غيــر الســارية، بغيــة وضــع سياســات عادلــة مشــفوعة 
  بالبّينات والتخطيط لفائدة المسنين؛ 

  
  المدير العام ما يلي: طلب منت  - ٢

  
تقـــديم الـــدعم الـــالزم إلـــى الـــدول األعضـــاء لتمكينهـــا مـــن تعزيـــز وتيســـير المضـــي فـــي الوفـــاء   )١(

بااللتزامــــات التــــي ُقطعــــت فــــي مــــؤتمرات األمــــم المتحــــدة ذات الصــــلة وفــــي مــــؤتمرات القمــــة المعنيــــة 
  باألمراض غير السارية والشيخوخة؛ 

  
الدول األعضاء لتمكينها من التركيز على تعزيز الصحة والوقاية من تقديم الدعم الالزم إلى   )٢(

األمــراض طــوال العمــر انطالقــا مــن أبكــر مرحلــة ممكنــة مــن العمــر، بمــا فــي ذلــك النهــوج المتعــّددة 
القطاعـــات إزاء ضـــمان التمتـــع بالصـــحة فـــي مرحلـــة الشـــيخوخة، وتـــوفير خـــدمات الرعايـــة المتكاملـــة 

  مي خدمات الرعاية االجتماعية الرسمية وغير الرسمية؛للمسنين والدعم الالزم لمقد
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تقديم الدعم للدول األعضاء في مجال وضع سياسات وبرامج معنية بإتاحة األدوية للمسنين   )٣(
  بأسعار معقولة؛

  
تقديم المزيد من الدعم إلى الدول األعضـاء فـي مجـال إذكـاء الـوعي بمسـألة التمتـع بالصـحة   )٤(

يخوخة وبالجوانـــب اإليجابيـــة لتلـــك المرحلـــة، بوســـائل منهـــا وضـــع سياســـات والنشـــاط فـــي مرحلـــة الشـــ
  خاصة بالمسنين ودمج مسألة الشيخوخة في استراتيجياتها الوطنية؛

  
القطرية لرصد األمراض غير السارية، حسب االقتضاء، ومواصلة العمـل  الُنظم تطويردعم   )٥(

مراض غير السـارية ومكافحتهـا مـن أجـل على وضع نظام عالمي شامل لرصد أنشطة الوقاية من األ
لالجتمـاع الرفيـع المسـتوى  تتّبع االتجاهات السـائدة ورصـد التقـدم المحـرز فـي تنفيـذ اإلعـالن السياسـي

  ؛األمراض غير السارية (غير المعدية) ومكافحتها  للجمعية العامة لألمم المتحدة بشأن الوقاية من
  
الوقايــة مــن األمــراض غيــر الســارية ومكافحتهــا علــى رفــع مســتوى األولويــة الممنوحــة لمســألة   )٦(

جـــداول أعمـــال المنتـــديات واالجتماعـــات ذات الصـــلة التـــي تعقـــدها القيـــادات الدوليـــة تحضـــيرًا لوضـــع 
  ؛٢٠١٥برنامج إنمائي عالمي لما بعد عام 

  
على حالـة المسـنين فـي  ٢٠١٤التقرير الخاص بالصحة في العالم النظر في إمكانية تركيز   )٧(
الم، وذلك اعترافًا بأهمية تدعيم ُنظم المعلومات من خالل مراعـاة فئـة المسـنين لـدى جمـع وتحليـل الع

  ونشر البيانات والمعلومات الخاصة باألحوال الصحية وعوامل الخطر؛
  
تقــديم تقريــر إلــى جمعيــة الصــحة العالميــة السادســة والســتين، عــن طريــق المجلــس التنفيــذي،   )٨(

  نفيذ هذا القرار.عن التقدم المحرز في ت
  

  ٢٠١٢أيار/ مايو  ٢٥الجلسة العامة التاسعة، (
  اللجنة "أ" التقرير األول)  
    

  
العبء العالمي لالضطرابات النفسية وضرورة االستجابة الشاملة والمنسـقة مـن  ٤- ٦٥ع  ص  ج

  ١جانب قطاع الصحة والقطاع االجتماعي على المستوى القطري
  
  

 والستون،جمعية الصحة العالمية الخامسة 
  

بعد أن نظرت في التقرير الخاص بالعبء العالمي لالضطرابات النفسية وضرورة االستجابة الشـاملة 
   ٢والمنسقة من جانب قطاع الصحة والقطاع االجتماعي على المستوى الُقطري؛

  
الــــذي حــــث الــــدول األعضــــاء، ضــــمن جملــــة أمــــور، علــــى زيــــادة  ١٠- ٥٥ج ص عوٕاذ تــــذكِّر بــــالقرار 

ت فــي مجــال الصــحة النفســية داخــل البلـــدان وفــي إطــار التعــاون الثنــائي والمتعــدد األطــراف علـــى االســتثمارا
  السواء بصفتها عنصرًا ال يتجزأ من عافية الناس؛

  
                                                           

 مانة نتيجة اعتماد هذا القرار.لالطالع على اآلثار المالية واإلدارية المترتبة بالنسبة إلى األ ٥انظر الملحق     ١

 .٦٥/١٠الوثيقة ج    ٢
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الـذي اعتـرف بـأن "مشـاكل الصـحة العقليـة لهـا أهميـة  ٦٥/٩٥وٕاذ تذكِّر كذلك بقـرار الجمعيـة العامـة 
ى حــد بعيــد فــي عــبء األمــراض وتــردي نوعيــة الحيــاة وأنهــا باهظــة كبــرى بالنســبة لكافــة المجتمعــات وتســهم إلــ

الصـــحة التكلفـــة مـــن الناحيـــة االقتصـــادية واالجتماعيـــة"، ورحـــب أيضـــًا بتقريـــر منظمـــة الصـــحة العالميـــة عـــن 
الــــذي ســــلط الضــــوء علــــى عــــدم إيــــالء االهتمــــام المالئــــم للصــــحة النفســــية وقــــدم المبــــررات  النفســــية والتنميــــة،

للحكومــات واألطــراف الفاعلــة فــي مجــال التنميــة كــي تصــل إلــى المصــابين باالضــطرابات النفســية فــي إطــار 
 وضع اسـتراتيجيات وبـرامج تـدرج هـؤالء النـاس فـي سياسـات التعلـيم والتوظيـف والصـحة والضـمان االجتمـاعي

  والحد من الفقر؛
  

وٕاذ تشــير إلــى االجتمــاع الرفيــع المســتوى للجمعيــة العامــة بشــأن الوقايــة مــن األمــراض غيــر الســارية 
) الـذي سـلَّم بـأن االضـطرابات النفسـية ٢٠١١أيلـول/ سـبتمبر  ٢٠و ١٩(غير المعدية) ومكافحتها (نيويـورك، 

، تشّكل سببًا هامًا من أسباب االعتالل وتسهم في العبء العالمي لألمـراض والعصبية، بما فيها داء ألزهايمر
  غير المعدية التي تقتضي اإلتاحة المنصفة للبرامج وتدخالت الرعاية الصحية الفعالة المتعلقة بها؛ 

  
حـاالت عجـز، كمـا هـو مبـين فـي اتفاقيـة األمـم  وٕاذ تعترف بأن االضطرابات النفسية يمكن أن تسبب

بشأن حقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة، والتـي تشـير أيضـًا إلـى أن اإلعاقـة تحـدث بسـبب التفاعـل بـين  المتحدة
األشــخاص المصــابين بعاهــة والحــواجز فــي المواقــف والبيئــات المحيطــة التــي تحــول دون مشــاركتهم مشــاركة 

يحــدد  ٢٠١١ز التقريــر العــالمي عــن العجــكاملــة فعالــة فــي مجــتمعهم علــى قــدم المســاواة مــع اآلخــرين، وبــأن 
الخطــوات التــي يلــزم اتخاذهــا مــن أجــل تحســين مشــاركة ودمــج ذوي اإلعاقــة، بمــن فــيهم المصــابون باإلعاقــة 

  النفسية؛  
  

بأن االضطرابات النفسـية تنـدرج ضـمن نطـاق طائفـة أوسـع تشـمل االضـطرابات العصـبية وٕاذ تعترف 
ز كبيــرة وتتطلــب اســتجابة منســقة مــن وتلــك الناجمــة عــن تعــاطي مــواد اإلدمــان التــي تســبب كــذلك حــاالت عجــ

  قطاع الصحة والقطاع االجتماعي؛ 
  

 ٢٠٠٤وٕاذ يثيــر قلقهــا أن ماليــين البشــر حــول العــالم يتــأثرون باالضــطرابات النفســية، وأنــه فــي عــام 
٪ من عبء المرض العالمي، الذي ُيعـرَّف بأنـه الوفـاة المبكـرة باإلضـافة إلـى ١٣شكلت االضطرابات النفسية 

عمـر المقضـية مـع العجـز، وأنـه أيضـًا عنـدما يوضـع عنصـر العجـز مـن بـين عناصـر حسـاب عـبء سنوات ال
٪ مــن كــل ســنوات العمــر ٣٣‚٥٪ و٢٥‚٣المــرض فــي الحســبان وحــده يتبــين أن االضــطرابات النفســية شــكلت 

  المقضية مع العجز في البلدان المنخفضة الدخل والبلدان المتوسطة الدخل، بالترتيب؛
  

أن التعرض للطـوارئ اإلنسـانية هـو عامـل مـن عوامـل الخطـر المحتملـة لمشـاكل  أيضاً  وٕاذ يثير قلقها
الصـحة النفسـية والصـدمات النفسـية، وأن العطـل يصـيب البنـى االجتماعيـة والرعايـة النظاميـة وغيـر النظاميــة 

  المستمرة للمصابين باالضطرابات النفسية الوخيمة والموجودة سلفًا؛ 
  

الفجوة في عـالج االضـطرابات النفسـية واسـعة فـي جميـع أنحـاء العـالم، وأن مـا وٕاذ تعترف كذلك بأن 
٪ مـــن المصـــابين باالضـــطرابات النفســـية الوخيمـــة فـــي البلـــدان المنخفضـــة والمتوســـطة الـــدخل ٨٥٪ و٧٦بـــين 
غم ، علـى الـر يتلقون أي عالج العتالالت صحتهم النفسية، وأن األرقام المقابلة في البلدان المرتفعة الـدخل  ال

  ٪؛٥٠٪ و٣٥بين  من أنها أقل فإنها تتراوح ايضاً 
  

وٕاذ تعتـــرف أيضـــًا بـــأن مـــن الممكـــن الوقايـــة مـــن اإلصـــابة بعـــدد مـــن االضـــطرابات النفســـية وأن مـــن 
  الممكن تعزيز الصحة النفسية في قطاع الصحة وفي القطاعات غير المندرجة ضمن قطاع الصحة؛
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ية يعــانون غالبــًا مــن الوصــم، وتشــدد علــى ضــرورة أن اضــطرابات نفســوٕاذ يثيــر قلقهــا أن المصــابين ب
  تعمل السلطات الصحية مع الفئات المعنية من أجل تغيير المواقف إزاء االضطرابات النفسية؛

  
تالحظ أيضًا أن هناك بّينات متزايدة على فعالية ومردوديـة التـدخالت الراميـة إلـى تعزيـز الصـحة وٕاذ 

  نفسية، وخصوصًا بين األطفال والمراهقين؛النفسية والوقاية من االضطرابات ال
  

وٕاذ تشير كذلك إلى أن االضطرابات النفسية كثيرًا مـا تـرتبط بـأمراض غيـر سـارية ومـع مجموعـة مـن 
والعــــدوى بفيروســــه، وصــــحة األم والطفــــل والعنــــف  اعــــتالالت الصــــحة ذات األولويــــة، بمــــا فــــي ذلــــك األيــــدز

واإلدمـان واإلصابات، وأن االضطرابات النفسية كثيـرًا مـا تتعـايش مـع عوامـل طبيـة واجتماعيـة أخـرى، كـالفقر 
  وتعاطي الكحول على نحو ضار وأن النساء واألطفال هم أكثر تعرضًا للعنف المنزلي واالعتداء؛

  
سـكانية تعـيش فـي وضـع يجعلهـا عرضـة بوجـه خـاص لإلصـابة وٕاذ تعترف بأن بعـض المجموعـات ال

  باالضطرابات النفسية وعقابيلها؛
  

وٕاذ تعتـــرف أيضـــًا بـــأن األثـــر االجتمـــاعي واالقتصـــادي لالضـــطرابات النفســـية، بمـــا فـــي ذلـــك حـــاالت 
  العجز النفسي، هو أثر متنوع وبعيد المدى؛

  
وٕاذ تأخـــذ فـــي الحســـبان مـــا أنجزتـــه منظمـــة الصـــحة العالميـــة بالفعـــل مـــن أعمـــال فـــي مجـــال الصـــحة 

  الخاص بسد الفجوات في مجال الصحة النفسية،النفسية والسيما من خالل برنامج عملها 
  
  الدول األعضاء على ما يلي: تحث  - ١

  
د الــذي تعمــل فيــه سياســات أن تضــع وتعــّزز، وفقــًا ألولوياتهــا الوطنيــة وضــمن الســياق المحــدّ   )١(

واستراتيجيات شاملة تتناول تعزيز الصحة النفسية والوقاية من االضـطرابات النفسـية وتشخيصـها فـي 
  وقت مبكر ورعاية المصابين بها وتزويدهم بالدعم وعالجهم وتعافيهم؛

  
تعزيــــز حقــــوق اإلنســــان  أن ُيضــــمِّن عمليــــة وضــــع السياســــات واالســــتراتيجيات الحاجــــة إلــــى  )٢(
مكافحــة الوصــم وتمكــين متلقــي الخــدمات واألســر والمجتمعــات والتصــدي للفقــر والتشــّرد وللمخــاطر و 

الكبرى القابلة للتعديل والمتعلقة بمشاكل الصـحة النفسـية واالضـطالع حسـب االقتضـاء برفـع مسـتوى 
 وعــي الجمهــور وٕايجــاد فــرص إلدرار الــدخل وتــوفير المســكن والتعلــيم وكــذلك تقــديم خــدمات الرعايــة

  الصحية وتوفير التدخالت المجتمعية، بما في ذلك الرعاية الالمؤسسية؛
  
أن تقـــوم، حســـب االقتضـــاء، بوضـــع أطـــر رصـــد مناســـبة تشـــمل عوامـــل الخطـــر والمحـــددات   )٣(

  االجتماعية للصحة بغية تقييم وتحليل االتجاهات المرتبطة باالضطرابات النفسية؛
  
النفسية وتبسط األمـور الخاصـة بهـا، بمـا فـي ذلـك تعزيـز أن تمنح األولوية المالئمة للصحة   )٤(

الصحة النفسية والوقاية من االضطرابات النفسـية وتـوفير الرعايـة والـدعم والعـالج فـي بـرامج الصـحة 
  والتنمية، وأن تخصص الموارد المالئمة في هذا الصدد؛

  
  سية؛خاصة بالصحة النفشاملة أن تتعاون مع األمانة على إعداد خطة عمل   )٥(
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  المدير العام ما يلي: من تطلب  - ٢
  

أن يعزز جهود الدعوة ويضع خطة عمل شاملة للصحة النفسية تنطوي علـى حصـائل قابلـة   )١(
للقياس، باالستناد إلى تقـدير مـواطن الضـعف والمخـاطر، وذلـك بالتشـاور مـع الـدول األعضـاء ولكـي 

ت والخطـط واالسـتراتيجيات والبـرامج بغيـة تنظر فيها، علـى أن تشـمل الخـدمات والسياسـات والتشـريعا
تــوفير العــالج وتيســير التعــافي والوقايــة مـــن االضــطرابات النفســية وتعزيــز الصــحة النفســية وتمكـــين 

  المصابين باالضطرابات النفسية من أن يعيشوا حياة كاملة ومنتجة في المجتمع؛
  
  دًا تتناول ما يلي:أن يدرج في خطة العمل الشاملة الخاصة بالصحة النفسية بنو   )٢(
  

تقــدير مــواطن الضــعف والمخــاطر كأســاس إلعــداد خطــة العمــل الخاصــة بالصــحة   (أ)
  النفسية؛

  
حمايــة وتعزيــز واحتــرام حقــوق المصــابين باضــطرابات نفســية، بمــا فــي ذلــك ضــرورة   (ب)

  المصابين باالضطرابات النفسية؛ مكافحة وصم
  

بإنصــاف وبأســعار معقولــة والتــي تـــدمج إتاحــة الخــدمات الصــحية الشــاملة والجيــدة   (ج)
  الصحة النفسية في كل مستويات نظام الرعاية الصحية؛

  
إعـــداد المـــوارد البشـــرية ذات الكفـــاءة والحساســـية والكفايـــة إلتاحـــة خـــدمات الصـــحة   (د)

  النفسية بإنصاف؛
  

تعزيــز اإلتاحــة المنصــفة للرعايــة الصــحية الجيــدة، بمــا فــي ذلــك التــدخالت النفســية   (ه)
  جتماعية واألدوية وتلبية احتياجات الرعاية الصحية البدنية؛اال

  
تعزيز المبادرات، بما فيهـا المبـادرات فـي مجـال السياسـات مـن أجـل تعزيـز الصـحة   (و)

  النفسية والوقاية من االضطرابات النفسية؛
  

إتاحـــة خـــدمات التعلـــيم والخـــدمات االجتماعيـــة بمـــا فيهـــا خـــدمات الرعايـــة الصـــحية   (ز)
  م المدرسي واإلسكان وتأمين العمل والمشاركة في برامج إدرار الدخل؛والتعلي

  
إشراك منظمات المجتمع المدني والمصابين باالضطرابات النفسية واألسـر ومقـدمي   (ح)

  ؛خدمات الرعاية في اإلعراب عن آرائهم والمساهمة في عمليات صنع القرار
  

والـــدعم النفســـي االجتمـــاعي الـــذي تصـــميم وتقـــديم الـــدعم الخـــاص بالصـــحة النفســـية   (ط)
  سيتيح المرونة للمجتمع وسيساعد الناس على الصمود في الطوارئ اإلنسانية؛

  
مشــاركة المصــابين باالضــطرابات النفســية فــي الحيــاة األســرية والمجتمعيــة والشــؤون   (ي)

  المدنية؛
  

ة قطــاعي التعلــيم والتوظيــف وغيرهمــا مــن القطاعــات ذات الصــل وضــع آليــات تشــرك  (ك)
  في الدول األعضاء في تنفيذ خطة العمل الخاصة بالصحة النفسية؛

  
  االستناد إلى األعمال المنجزة وتجنب ازدواج العمل؛  (ل)
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أن يتعاون مع الدول األعضاء وحسـب االقتضـاء مـع المنظمـات الدوليـة واإلقليميـة والوطنيـة   )٣(
الوكـــاالت التقنيـــة علـــى إعـــداد خطـــة العمـــل غيـــر الحكوميـــة وشـــركاء التنميـــة الـــدوليين والشـــركاء مـــن 

  الخاصة بالصحة النفسية؛
  
ــــة   )٤( ــــادل األكــــاديمي بغي ــــز التب ــــى تعزي ــــة عل ــــدول األعضــــاء والوكــــاالت التقني أن يعمــــل مــــع ال

  المساهمة من خالل ذلك في رسم السياسات في مجال الصحة النفسية؛
  
طريــق المجلــس التنفيــذي فــي  أن يقــدم خطــة العمــل الشــاملة الخاصــة بالصــحة النفســية عــن  )٥(

  دورته الثانية والثالثين بعد المائة كي تنظر فيها جمعية الصحة العالمية السادسة والستون.
  

  ٢٠١٢أيار/ مايو  ٢٥الجلسة العامة التاسعة، (
  اللجنة "أ"، التقرير األول)  

  
  
  ١األطفالشلل األطفال: تكثيف جهود المبادرة العالمية الستئصال شلل   ٥- ٦٥ع  ص  ج
  

 جمعية الصحة العالمية الخامسة والستون،  
  

  ٢وقد نظرت في التقرير بشأن شلل األطفال: تكثيف جهود المبادرة العالمية الستئصال شلل األطفال؛
  

بشــأن شــلل األطفــال: آليــة للســيطرة علــى المخــاطر المحتملــة المحدقــة  ١- ٦١ج ص عوٕاذ تُــذكِّر بــالقرار 
بعملية االستئصال، الذي طلب إلى المديرة العامة القيام بجملة أمور منها وضع استراتيجية جديدة لتجديد الكفاح 

المالئمـة  جـاتوالمنت وٕاعـداد االسـتراتيجياتمن البلـدان التـي مازالـت موبـوءة بـه من أجل استئصال شلل األطفال 
للســيطرة علــى المخــاطر الطويلــة األجــل لرجــوع فيــروس شــلل األطفــال وعــودة ظهــور شــلل األطفــال، بمــا فــي ذلــك 

  التوقف في آخر المطاف عن استعمال لقاح شلل األطفال الفموي في برامج التمنيع الروتينية؛
  

ل فيروســات شــلل األطفــال الــدائرة وٕاذ ُتقــرُّ بضــرورة التعجيــل بإتاحــة المــوارد الماليــة الضــرورية الستئصــا
المتبقيــة، والتقليــل إلــى أدنــى حــد مــن المخــاطر الطويلــة األجــل لرجــوع فيــروس شــلل األطفــال وعــودة ظهــور شــلل 

  األطفال بعد وقف سريان فيروس شلل األطفال البري؛ 
  

يتســـنى  وٕاذ تحـــيط علمـــًا بالنتيجـــة التـــي خلـــص إليهـــا المجلـــس المســـتقل للرصـــد والتـــي مفادهـــا أّنـــه " لـــن
فــي العديــد مــن  - استئصــال شــلل األطفــال حتــى ُتمــنح تلــك عمليــة االستئصــال درجــة أعلــى فــي ســلم األولويــات 

وبتوصـية المجلـس جمعيـة الصـحة العالميـة "بـأن  ٣البلدان المتضّررة مـن شـلل األطفـال، وفـي كـل أنحـاء العـالم"،
  رئة صحية عالمية"؛تنظر في إصدار قرار لإلعالن أّن شلل األطفال ال يزال يشّكل طا

  
وٕاذ تحيط علمًا بالتقرير الذي صدر مؤخرًا عن فريق الخبـراء االستشـاري االسـتراتيجي المعنـي بـالتمنيع، 
والـذي "يــورد بشـكل ال لــبس فيـه بــأّن احتمـال اإلخفــاق فـي إكمــال استئصـال شــلل األطفـال علــى الصـعيد العــالمي 

  ٣صحة العمومية وال يمكن قبولها بأّي حال من األحوال"؛يشّكل طارئة برمجية لها أبعاد عالمية بالنسبة لل
  

                                                           
  لالطالع على اآلثار المالية واإلدارية المترتبة بالنسبة إلى اإلمانة نتيجة اعتماد هذا القرار. ٥انظر الملحق      ١
  .٦٥/٢٠الوثيقة ج    ٢
 .١٦- ١):١(٨٧، ٢٠١٢، السجل الوبائي األسبوعياستئصال شلل األطفال.     ٣
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وٕاذ ُتقــرُّ بحاجـــة الـــدول األعضـــاء إلـــى إشـــراك جميـــع المســـتويات السياســـية ومســـتويات المجتمـــع المـــدني 
  لضمان تطعيم كل األطفال في سبيل استئصال شلل األطفال؛

  
شلل األطفال المعطل  فيروس من لقاحالتكاليف الحالية المرتفعة واإلمدادات المحدودة وٕاذ تحيط علما ب

ممــا خلّــف آثــارا برنامجيــة وماليــة كبــرى علــى  إدخــال وتعزيــز لقــاح فيــروس شــلل األطفــال المعطــل،التــي تعــوق 
   البلدان النامية؛

  
وٕاذ تحــيط علمــًا بأنــه تــم، مــن الناحيــة التقنيــة، إثبــات إمكانيــة استئصــال شــلل األطفــال مــن خــالل تنفيــذ 

  ة الجديدة على النحو الكامل؛الُنهج االستراتيجي
  

وٕاذ تحـــيط علمـــًا بـــأّن ســـريان فيـــروس شـــلل األطفـــال فـــي أي مكـــان ســـيّظل يشـــّكل خطـــرًا علـــى المنـــاطق 
  الخالية من المرض حتى يتسنى وقف سريانه على الصعيد العالمي، 

  
العموميـة أن استكمال عمليـة استئصـال شـلل األطفـال يمثـل عمليـة برمجيـة ملحـة بالنسـبة للصـحة  تعلن  - ١

العالمية ويتطلب تنفيذًا كامًال الستراتيجيات االستئصال الحالية والجديدة، وٕانشـاء آليـات وطنيـة قويـة فـي مجـالي 
المراقبــة والمســاءلة فيمــا يخــص جميــع المنــاطق المتــأثرة بشــلل األطفــال، وتطبيــق التوصــيات المناســبة فــي مجــال 

   ١طق أو القادمين منها؛التطعيم على جميع المسافرين القاصدين تلك المنا
  
الــدول األعضــاء التــي تشــهد ســريان فيــروس شــلل األطفــال علــى اإلعــالن أّن ذلــك الســريان يشــّكل  تحــثّ   - ٢

اإلعــداد "طارئــة صــحية عموميــة وطنيــة" لتجعــل مــن استئصــال شــلل األطفــال برنامجــًا وطنيــًا ذا أولويــة يقتضــي 
  ديثها كل ستة أشهر، حتى يتسنى وقف سريان المرض؛ وتح والتنفيذ الكامل لخطط العمل الخاصة بالطوارئ،

  
  الدول األعضاء على ما يلي: تحث  - ٣
  

القضــاء علــى المنــاطق التــي لــم ُيطعَّــم ســكانها والحفــاظ علــى مســتوى عــاٍل للغايــة فيمــا يخــص   )١(
 مناعة السكان ضد فيروسات شلل األطفال من خالل برامج التمنيع الروتيني ومن خالل أنشطة التمنيع

  التكميلي، حسب االقتضاء؛
  
مواصــلة التــيقظ لحــاالت وفــود فيروســات شــلل األطفــال وظهــور فيروســات شــلل األطفــال الــدائرة   )٢(

الناجمــة عـــن تلقــي اللقاحـــات، عــن طريـــق بلــوغ مســـتوى الترصــد والتقيـــيم المنــتظم للمخـــاطر الــذي يتـــيح 
  اإلشهاد، والحفاظ على ذلك المستوى؛ 

  
، ٢٠١٣الموارد المالية الالزمة للعمل، بشكل كامل ومتواصل حتى أواخر عام التعجيل بإتاحة   )٣(

على تنفيذ الُنهج الواجب اتباعها إزاء وقف سريان فيروسات شلل األطفال البرية على الصعيد العالمي، 
  ؛٢٠١٨واستهالل خطط لتمويل استراتيجية "الشوط األخير" حتى أواخر عام 

  
د وثنـــائي األطـــراف، والـــذي يشـــمل تبـــادل المعلومـــات عـــن األوبئـــة، الـــدخول فـــي التعـــاون متعـــد  )٤(

  وبيانات الرصد المختبري، وتنفيذ أنشطة التمنيع اإلضافية في الوقت ذاته حسب االقتضاء؛ 
  
  
  

                                                           
١                    International travel and health. Geneva, World Health Organization, 2012 edition.  
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  المدير العام ما يلي: تطلب من  - ٤
  
 ، بتجديــد تنفيــذ نهــوج استئصــال فيروســات٢٠١٣وضــع الخطــط الالزمــة للقيــام علــى مــدى عــام   )١(

التــي وضــعتها المبــادرة العالميــة  ٢٠١٢- ٢٠١٠شــلل األطفــال البريــة، المبّينــة فــي الخطــة االســتراتيجية 
الستئصــال شــلل األطفــال، وأّيــة تكتيكــات جديــدة ُتعتبــر ضــرورية الســتكمال عمليــة االستئصــال، بوســائل 

  داخل المنظمة؛  مبادرة االستئصال القائمةمنها تحسين 
  
ة والرصــد لضــمان تنفيــذ اســتراتيجيات االستئصــال بالطريقــة المثلــى علــى تعزيــز آليــات المســاءل  )٢(

  جميع المستويات؛
  
الشــروع فــي وضــع اســتراتيجية شــاملة للشــوط األخيــر مــن استئصــال شــلل األطفــال، وٕاخضــاعها   )٣(

للفحــص العلمــي، واســتكمالها بســرعة، وٕايصــال المعلومــات الالزمــة إلــى الــدول األعضــاء بشــأن المهلــة 
المحتملــة التــي يســتغرقها التحــّول مــن اللقــاح الفمــوي الثالثــي التكــافؤ إلــى اللقــاح الفمــوي الثنــائي الزمنيــة 

التكافؤ بالنسبة لجميع برامج التمنيع الروتيني، وٕادراج سيناريوهات الميزانية التي تتضمن إدارة المخاطر 
  ؛٢٠١٨حتى أواخر عام 

  
مصنعي اللقاحات، لدعم البحث حول اللقاحات  التنسيق مع جميع الشركاء المعنيين، بمن فيهم  )٤(

لتعزيـــز ُيســـر تكلفتهـــا وفعاليتهـــا  فيـــروس شـــلل األطفـــال المعطـــل،وٕانتاجهـــا وتوفيرهـــا، وخاصـــة لقاحـــات 
  وٕامكانية الحصول عليها؛ 

  
مواصلة تعبئة ونشر المـوارد الماليـة والبشـرية الالزمـة لالضـطالع بـالُنهج االسـتراتيجية الواجـب   )٥(

الستئصــال فيروســات شــلل األطفــال البريــة، والــتمّكن فــي آخــر المطــاف  ٢٠١٣ى مــدى عــام اتباعهــا علــ
  ؛٢٠١٨حتى أواخر عام  فيروس شلل األطفالمن تنفيذ استراتيجية "الشوط األخير" من مكافحة 

  
تقـديم تقريـر إلـى جمعيــة الصـحة السادسـة والســتين وٕالـى جمعيتـي الصــحة التـاليتين، مـن خــالل   )٦(

  المجلس التنفيذي، عن التقدم المحرز في تنفيذ هذا القرار.  
  

  ٢٠١٢أيار/ مايو  ٢٦الجلسة العامة العاشرة، (  
  اللجنة "أ"، التقرير الثالث)  

  
  
  ١بتغذية األمهات والرّضع وصغار األطفالخطة التنفيذ الشاملة الخاصة   ٦- ٦٥ع  ص  ج
  

 جمعية الصحة العالمية الخامسة والستون،
  

ع وصــغار األطفــال: مســودة خطــة التنفيــذ  بعــد أن نظــرت فــي التقريــر الخــاص بتغذيــة األمهــات والرّضــ
   ٢الشاملة،

  
  
  

                                                           
  لالطالع على اآلثار المالية واإلدارية المترتبة بالنسبة إلى اإلمانة نتيجة اعتماد هذا القرار. ٥انظر الملحق      ١
  .٦٥/١١الوثيقة ج     ٢



الستونو الخامسة جمعية الصحة العالمية    12 

   ١خطة التنفيذ الشاملة الخاصة بتغذية األمهات والرّضع وصغار األطفال؛ تعتمد  - ١
  
خطـة التنفيـذ الشـاملة الخاصـة بتغذيـة األمهـات أن تنفذ، حسب االقتضاء،  على ٢الدول األعضاء تحث  - ٢

  :والرّضع وصغار األطفال، بوسائل منها ما يلي

لسياسات الخاصة بالتغذيـة لمعالجـة العـبء المـزدوج لسـوء وضع أو تعزيز، حسب االقتضاء، ا  )١(
التغذويـــة فـــي السياســـات الصـــحية واإلنمائيـــة القطريـــة العامـــة التغذيـــة معالجـــة شـــاملة وٕادراج اإلجـــراءات 

ووضـع آليـات فعالـة مشـتركة بــين القطاعـات لتصـريف الشـؤون، سـعيًا إلــى التوسـع فـي تنفيـذ اإلجــراءات 
  التغذوية، مع التشديد خصوصًا على إطار االستراتيجية العالمية لتغذية الرّضع وصغار األطفال؛

أو تنظيمية و/ أو غيرها من التدابير الفعالة، أو تعزيز هذه التدابير، وضع تدابير تشريعية و/   )٢(
  ؛حسب االقتضاء، لمراقبة تسويق بدائل لبن األم واألغذية للرّضع وصغار األطفال

إقامة حوار مـع األطـراف المعنيـة الوطنيـة والدوليـة، وتشـكيل تحالفـات وشـراكات لتوسـيع نطـاق   )٣(
ء ما يلزم من آليات لتوفير ضمانات تحول دون وقوع ما ُيحتمل نشوبه إجراءات التغذية عن طريق إنشا
  من حاالت تضارب المصالح؛

  تطبيق نهج شامل في مجال بناء القدرات، بما في ذلك تطوير مهارات القوى العاملة.  )٤(

  المدير العام ما يلي: تطلب من  - ٣

ع وصـغار األطفـال لترويج غير المالئـم ألغذيـتقديم توضيحات وتوجيهات بشأن ا  )١( علـى ة الرّضـ
  ، مع مراعاة األعمال الجارية في لجنة الدستور الغذائي؛٢٣- ٦٣ع  ص  ج النحو المذكور في القرار

دعم الدول األعضاء في رصد وتقييم السياسات والبرامج، بما فيها تلـك الخاصـة باالسـتراتيجية   )٢(
  لبّينات عن التغذية؛العالمية لتغذية الرّضع وصغار األطفال المشفوعة بأحدث ا

لتــوفير ضــمانات تحــول دون وضــع مــا يلــزم مــن أدوات تقيــيم المخــاطر والكشــف عنهــا وٕادارتهــا   )٣(
فيمــا يخــص رســم السياســات وتنفيــذ بــرامج التغذيــة بمــا  ُيحتمــل نشــوبه مــن حــاالت تضــارب المصــالح  مــا

  يتمشى مع السياسات والممارسات العامة التي تنتهجها المنظمة.

إلى جمعية الصحة العالمية السابعة والستين من خالل المجلس عن التقدم المحرز تقرير  تقديم  )٤(
تســويق فــي تطبيــق خطــة التنفيــذ الشــاملة، جنبــًا إلــى جنــب مــع تقريــر عــن تنفيــذ المدونــة الدوليــة لقواعــد 

  يتصل بذلك من قرارات جمعية الصحة.  وما بدائل لبن األم
 

  ٢٠١٢مايو  أيار/ ٢٦الجلسة العامة العاشرة، (
  اللجنة "أ"، التقرير الثالث)  

  
  
  

                                                           
  .٢انظر الملحق      ١
 ومنظمات التكامل االقتصادي اإلقليمية، حسب االقتضاء.     ٢
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  ١تنفيذ توصيات اللجنة المعنية بالمعلومات والمساءلة عن صحة المرأة والطفل  ٧-٦٥ع  ص  ج
  

 جمعية الصحة العالمية الخامسة والستون،
  

بعــد أن نظــرت فــي التقريــر الخــاص بتنفيــذ توصــيات اللجنــة المعنيــة بالمعلومــات والمســاءلة عــن صــحة 
  ٢والطفل؛ المرأة

  
ج بشأن رصد بلوغ المرامي اإلنمائية لأللفية المتعلقة بالصحة والقرار  ١٥- ٦٣ج ص عوٕاذ تذّكر بالقرار 

دور منظمـــة الصـــحة العالميـــة فـــي متابعـــة االجتمـــاع العـــام الرفيـــع المســـتوى للجمعيـــة بخصـــوص  ١٢- ٦٤ص ع
  ؛ )٢٠١٠لأللفية (نيويورك، أيلول/ سبتمبر األهداف (المرامي) اإلنمائية العامة لألمم المتحدة بشأن استعراض 

  
وٕاذ تعــرب عــن قلقهــا البــالغ حيــال عــدم كفايــة التقــدم المحــرز فــي بلــوغ المــرميين (الهــدفين) اإلنمــائيين 

  بشأن تخفيض معدل وفيات األطفال وبشأن تحسين صحة األمومة، بالترتيب؛ ٥و ٤لأللفية 
  

ــه مــازال يتعــّين بــذل الكثيــر مــن ال جهــود فيمــا يخــص بلــوغ المرامــي (األهــداف) اإلنمائيــة وٕاذ تقــّر بأّن
لأللفية بالنظر إلى تفاوت التقدم المحرز بين األقاليم وبين البلـدان وداخلهـا، وذلـك علـى الـرغم مـن أّن البلـدان 

  النامية بذلت جهودًا كبيرة في هذا الصدد؛
  

ضــاء والشــركاء فيمــا يخــص وٕاذ تقــّر بالتعهــدات وااللتزامــات التــي قطعهــا عــدد كبيــر مــن الــدول األع
االســتراتيجية العالميــة لألمــين العــام لألمــم المتحــدة المعنونــة "كــل امــرأة وكــل طفــل"، منــذ إطالقهــا فــي أيلــول/ 

  ؛    ٢٠١٠سبتمبر 
  

وٕاذ ترّحب بـالتقرير الختـامي للجنـة المعنيـة بالمعلومـات والمسـاءلة عـن صـحة المـرأة والطفـل ومـا يـرد 
  ز المساءلة عن الموارد والنتائج في مجال صحة المرأة والطفل؛ فيه من توصيات حازمة لتعزي

  
وٕاذ تثنـــي علـــى عمـــل اللجنـــة المعنيـــة بالمعلومـــات والمســـاءلة عـــن صـــحة المـــرأة والطفـــل وٕاســـهاماتها، 

  الرصد واالستعراض والعمل؛ - السيما وضع إطار للمساءلة يستند إلى ثالث عمليات مترابطة 
  

وٕاذ تالحظ أّن التوصيات الرئيسية تتصل بتعزيز عمليات المساءلة على الصعيد الوطني فيمـا يتعلـق 
  بالموارد ورصد النتائج على حد سواء؛ 

  
وٕاذ ترّحب بالخطوات التي اُتخذت من أجل تنفيذ توصيات اللجنة المعنية بالمعلومات والمسـاءلة عـن 

ل مشـتركة بـين أصـحاب المصـلحة المتعـّددين لتنفيـذ إطـار صحة المرأة والطفل، بما في ذلك وضـع خطـة عمـ
  المساءلة؛
  

  وٕاذ ترّحب بإنشاء آلية استعراض عالمية ستقدم تقارير سنوية إلى األمين العام لألمم المتحدة؛
  

وٕاذ تؤّكد مجّددًا على الدور األساسي الذي تؤديه منظمة الصحة العالمية في تنفيذ ومتابعة توصيات 
بالمعلومات والمساءلة عن صحة المـرأة والطفـل وتقـّر بالـدور الحاسـم الـذي يضـطلع بـه المـدير  اللجنة المعنية

  العام على وجه الخصوص،
                                                           

  لالطالع على اآلثار المالية واإلدارية المترتبة بالنسبة إلى اإلمانة نتيجة اعتماد هذا القرار. ٥انظر الملحق      ١
  .٦٥/١٥الوثيقة ج    ٢
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الدول األعضاء على الوفاء بالتزاماتها فيما يخـص االسـتراتيجية العالميـة لصـحة المـرأة والطفـل  تحثّ   - ١
  التي وضعها األمين العام لألمم المتحدة، وعلى بذل المزيد من الجهود من أجل تحسين صحة المرأة والطفل؛

  
يـة بالمعلومـات والمسـاءلة الدول األعضاء على تنفيذ التوصيات التـي قـدمتها اللجنـة المعن تحّث كذلك  - ٢

  يلي:  عن صحة المرأة والطفل بغرض تحسين المساءلة عن النتائج والموارد من خالل ما
  

  تعزيز آليات المساءلة عن الصحة على الصعيد القطري؛  )١(
  
تعزيــز قــدرتها علــى الرصــد، بمــا فــي ذلــك اســتخدام البّينــات المحليــة وتقــدييم التقــدم وتحســين   )٢(

  أدائها؛
  
إلسهام في تعزيز ومواءمة اآلليات الدولية القائمة من أجل تتّبع التقـدم المحـرز فيمـا يخـص ا  )٣(

  جميع االلتزامات التي ُقطعت؛  
  

  المدير العام ما يلي: من تطلب  - ٣
  

  العمل مع الدول األعضاء وتقديم الدعم إليها في تنفيذ التوصيات بأكملها؛ )١(
  

العالميـة، بالتعـاون مـع جميـع أصـحاب المصـلحة،  ضمان المشاركة الفعالـة لمنظمـة الصـحة  )٢(
فـي خطـة العمـل الراميـة إلـى تنفيـذ توصــيات اللجنـة المعنيـة بالمعلومـات والمسـاءلة عـن صـحة المــرأة 

  والطفل؛
  
تقديم الدعم الالزم إلـى فريـق الخبـراء المسـتقل المعنـي باالسـتعراض لتمكينـه مـن االضـطالع   )٣(

رز فيمــا يتعلــق باالســتراتيجية العالميــة لصــحة المــرأة والطفــل التــي بعملــه الخــاص بتقيــيم التقــدم المحــ
  وضعها األمين العام لألمم المتحدة، وفي تنفيذ إطار المساءلة؛ 

  
جمعيــة الصــحة ، مــن خــالل المجلــس التنفيــذي إلــى ٢٠١٥تقــديم تقــارير ســنوية، حتــى عــام   )٤(

ة بالمعلومــات والمســاءلة عــن صــحة فــي متابعــة توصــيات اللجنــة المعنيــ العالميــة عــن التقــدم المحــرز
  المرأة والطفل، المتصلة ببند جدول األعمال الخاص بالمرامي (األهداف) اإلنمائية لأللفية.

  
  ٢٠١٢أيار/ مايو  ٢٦الجلسة العامة العاشرة، (
  اللجنة "أ"، التقرير الثالث)  

  
  
  ١حصيلة المؤتمر العالمية المعني بالمحددات االجتماعية للصحة  ٨- ٦٥ع  ص  ج
  

 جمعية الصحة العالمية الخامسة والستون،
  

(ريـو العـالمي المعنـي بالمحـددات االجتماعيـة للصـحة  بحصـيلة المـؤتمربعد النظر في التقرير الخـاص 
  ٢)؛٢٠١١تشرين األول/ أكتوبر  ٢١- ١٩دي جانيرو، البرازيل، 

                                                           
  لنسبة إلى اإلمانة نتيجة اعتماد هذا القرار.لالطالع على اآلثار المالية واإلدارية المترتبة با ٥انظر الملحق      ١
   .٦٥/١٦الوثيقة ج     ٢
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د، مجــّددًا، علــى تصــميمنا علــى اتخــاذ مــا يلــزم مــن إجــراءات فــي مجــال المحــددات االجتماعيــة  وٕاذ تؤّكــ
 ١٤- ٦٢ج ص عللصحة على النحو الموافق عليه، جماعيًا، من قبل جمعية الصحة العالمية والمبلور في القرار 

االجتماعيــة للصــحة،  الحــد مــن حــاالت الغــبن فــي المجــال الصــحي مــن خــالل العمــل الخــاص بالمحــدداتبشــأن 
 :التوصيات الثالث الشاملة الصادرة عن اللجنة المعنية بالمحددات االجتماعية للصحة، أال وهيالذي يشير إلى 

تحســين ظــروف المعيشــة اليوميــة؛ ومعالجــة اإلجحــاف فــي توزيــع الســلطة والمــال والمــوارد؛ وقيــاس وفهــم المشــكلة 
  وتقييم وقع اإلجراءات؛

  
إلى بذل المزيد من الجهود لتعجيـل التقـدم فـي معالجـة اإلجحـاف فـي توزيـع المـوارد  وٕاذ تعترف بالحاجة

  الصحية والظروف التي تؤثر سلبًا على الصحة على جميع المستويات؛
  

وٕاذ تعترف أيضًا بالحاجة إلى الحفاظ على صحة السكان بصـرف النظـر عـن االنكمـاش االقتصـادي 
  العالمي؛ 
  

اإلنصـاف فـي مجـال الصـحة مـن األهـداف والمسـؤوليات المشـتركة ويتطلـب مشـاركة بـأّن وٕاذ تقّر كذلك 
كــل قطاعــات الحكومــة، وشــرائح المجتمــع كافــة، وجميــع أعضــاء المجتمــع الــدولي،  فــي عملــين عــالميين بعنــوان 

  ؛ "الجميع متحدون من أجل اإلنصاف"، و"توفير الصحة للجميع"
  

مات الصحية في تعزيز اإلنصاف في المجال الصحي والحـد مـن وٕاذ تسّلم بفوائد التغطية الشاملة بالخد
  الفقر؛ 

وٕاذ تؤّكد من جديد على اإلرادة السياسية لجعل اإلنصاف في مجال الصحة هدفًا وطنيًا وٕاقليميًا وعالميًا 
 وضمان األمن الغذائي والتغـذوي، والحصـول علـى ،القضاء على الجوع والفقر :ومواجهة التحديات القائمة  مثل

األدويـــة المأمونـــة والناجعـــة والجيـــدة بأســـعار معقولـــة وعلـــى ميـــاه الشـــرب المأمونـــة وخـــدمات اإلصـــحاح، وفـــرص 
العمل، والعمل الالئق والحماية االجتماعية، وحماية البيئة، وتحقيق النمـو االقتصـادي المنصـف بتنفيـذ إجـراءات 

  جميع المستويات؛ حازمة في مجال المحددات االجتماعية للصحة في كل القطاعات وعلى
  

وٕاذ ترّحب بمناقشات ونتائج المؤتمر العالمي المعني بالمحددات االجتماعية للصحة (ريـو دي جـانيرو، 
  )،٢٠١١تشرين األول/ أكتوبر  ٢١- ١٩البرازيل، 

  
إعالن ريو السياسي بشأن المحـددات االجتماعيـة للصـحة، الـذي اعتمـده المـؤتمر العـالمي المعنـي تؤيد   - ١

منظمـة الصـحة أمانـة و  ٢الـذي ُيعتبـر إسـهامًا كبيـرًا فـي عمـل الـدول األعضـاء ١االجتماعيـة للصـحة، بالمحددات
  العالمية؛

  
   ٢الدول األعضاء على القيام بما يلي: تحثّ   - ٢

الوفــاء بالتعهــدات التــي قطعتهــا فــي إعــالن ريــو السياســي بشــأن المحــددات االجتماعيــة للصــحة   )١(
) وتعزيـز المشـاركة فـي رسـم ٢ؤون فـي مجـالي الصـحة والتنميـة، () تحسين تصريف الش١فيما يخص (

) واالســـتمرار فـــي إعـــادة توجيـــه قطـــاع الصـــحة نحـــو الحـــد مـــن اإلجحـــاف فـــي ٣السياســـات وتنفيـــذها، (
) ورصــد التقــدم المحـــرز ٥) وتعزيــز تصــريف الشـــؤون والتعــاون علــى المســتوى العـــالمي، (٤الصــحة، (

  وتعزيز المساءلة؛

                                                           
  .٣الملحق ، ١/ سجالت/ ١٣٠/٢٠١٢ت  مالوثيقة انظر      ١

  منظمات التكامل االقتصادي اإلقليمية حسب االقتضاء.و      ٢
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السياســـــات واالســـــتراتيجيات والبـــــرامج وخطـــــط العمـــــل التـــــي تتنـــــاول المحـــــددات وضـــــع ودعـــــم   )٢(
االجتماعية للصحة، على أن تكون األهداف واألنشطة وآليـات المسـاءلة محـّددة فيهـا بوضـوح وأن ُتتـاح 

  الموارد الالزمة لتنفيذها؛

ة لتعزيـــز تقـــديم الـــدعم الـــالزم لزيـــادة تطـــوير نهـــج "دمـــج الصـــحة فـــي جميـــع السياســـات" كوســـيل  )٣(
  اإلنصاف في مجال الصحة؛  

بناء قدرات راسمي السياسات والمديرين وعمال البرامج في القطاع الصحي والقطاعات األخرى   )٤(
  من أجل تيسير العمل في مجال المحددات االجتماعية للصحة؛

بالتنميــة إيــالء االعتبــار الواجــب للمحــددات االجتماعيــة للصــحة فــي إطــار المــداوالت الخاصــة   )٥(
)، وفـي المـداوالت الجاريـة وسـائر ٢٠المستدامة، السيما مؤتمر األمم المتحدة للتنمية المستدامة (ريـو +

  محافل األمم المتحدة ذات الصلة بالصحة؛
  
المجتمع الدولي تقديم الدعم الالزم للوفاء بالتعهدات التي ُقطعت فـي إعـالن ريـو السياسـي بشـأن  تناشد  - ٣

  عية للصحة بخصوص العمل بصدد المحددات المذكورة بوسائل منها ما يلي:المحددات االجتما

دعــــم الــــدور القيــــادي الــــذي تؤديــــه منظمــــة الصــــحة العالميــــة فــــي تصــــريف الشــــؤون الصــــحية   )١(
الصـــــــــــعيد العـــــــــــالمي، وفـــــــــــي تعزيـــــــــــز مواءمـــــــــــة السياســـــــــــات والخطـــــــــــط واألنشـــــــــــطة الخاصـــــــــــة  علـــــــــــى

ـــــة للصـــــحة مـــــع سياســـــات وخطـــــط وأن بالمحـــــددات شـــــطة مؤسســـــاتها الشـــــريكة فـــــي منظومـــــة االجتماعي
المتحدة والمصارف اإلنمائية وغيرها من المنظمات الدولية الرئيسية، بوسائل منها أنشطة التوعية  األمم

  المشتركة، وفي تيسير توفير المساعدة المالية والتقنية إلى البلدان واألقاليم، السيما البلدان النامية؛  

أجــل تــدعيم اإلنصــاف فــي مجــال الصــحة فــي كــل البلــدان، وذلــك تعزيــز التعــاون الــدولي مــن   )٢(
بتيسير العمل، وفق شروط متفق عليها، على نقـل الخبـرات والتكنولوجيـات والبيانـات العلميـة فـي مجـال 
المحـــددات االجتماعيـــة للصـــحة، فضـــًال عـــن تبـــادل الممارســـات الجيـــدة الخاصـــة بـــإدارة عمليـــات وضـــع 

  ت. السياسات المشتركة بين القطاعا

  تيسير الحصول على الموارد المالية؛  )٣(
  
ـــدت ببلـــوغ الغايـــة المتمّثلـــة فـــي تخصـــيص  تحـــثّ   - ٤ ٪ مـــن النـــاتج القـــومي ٠‚٧البلـــدان المتقدمـــة التـــي تعّه

، والبلــدان المتقدمــة التــي لــم تقــم بــذلك بعــد، علــى بــذل ٢٠١٥اإلجمــالي للمســاعدة اإلنمائيــة الرســمية بحلــول عــام 
أجل الوفاء بالتزاماتها في هذا الصدد. وتحث أيضًا البلدان النامية على االستناد إلى جهود إضافية ملموسة من 

التقدم المحرز في ضمان استخدام المساعدة اإلنمائية الرسمية، بفعالية، للمسـاعدة علـى بلـوغ األهـداف والغايـات 
  اإلنمائية؛ 
  

  من المدير العام ما يلي: تطلب  - ٥

محددات االجتماعية للصحة لدى تقييم االحتياجات الصحية العالمية، للإيالء االعتبار الواجب   )١(
  بما في ذلك في عملية إصالح المنظمة وفي عمل المنظمة مستقبًال؛ 

تقـــديم الـــدعم الـــالزم إلـــى الـــدول األعضـــاء فـــي تنفيـــذ إعـــالن ريـــو السياســـي بشـــأن المحـــددات   )٢(
فـي جميـع السياسـات" بغـرض معالجـة  االجتماعية للصـحة باتبـاع نهـوج مـن قبيـل نهـج "دمـج الصـحة

  المحددات االجتماعية للصحة؛



 القرارات والمقررات اإلجرائية 17

العمــل، بشــكل وثيــق، مــع ســائر المؤسســات فــي منظومــة األمــم المتحــدة فــي مجــاالت التوعيــة   )٣(
إلــى الــدول األعضــاء لتمكينهــا مــن العمــل بشــأن  الــدعم التقنــي المباشــروالبحــوث وبنــاء القــدرات وتقــديم 
  المحددات االجتماعية للصحة؛ 

االســـتمرار فـــي التـــرويج ألهميـــة دمـــج الجوانـــب الخاصـــة بالمحـــددات االجتماعيـــة للصـــحة فـــي   )٤(
اجتماعات األمم المتحدة وغيرها من االجتماعات الرفيعـة المسـتوى القادمـة ذات الصـلة بالصـحة و/ أو 

  اعية، واالستمرار في التوعية بها؛التنمية االجتم

تقــديم تقريــر إلــى جمعيتــي الصــحة العــالميتين السادســة والســتين والثامنــة والســتين، مــن خــالل   )٥(
المجلـــس التنفيـــذي، عـــن التقـــدم المحـــرز فـــي تنفيـــذ هـــذا القـــرار وٕاعـــالن ريـــو السياســـي بشـــأن المحـــددات 

  االجتماعية للصحة.
  

  ٢٠١٢أيار/ مايو  ٢٦الجلسة العامة العاشرة، (  
  )، التقرير الثالثللجنة "أ"ا  

  
  

األحوال الصحية في األرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية،   ٩- ٦٥ع  ص  ج
  ١وفي الجوالن السوري المحتل

  
  جمعية الصحة العالمية الخامسة والستون،  

  
العالمية، والذي يؤكد أن صـحة إذ تضع في اعتبارها المبدأ األساسي المبين في دستور منظمة الصحة 

  جميع الشعوب أمر أساسي لبلوغ السلم واألمن؛
  

ـــة وفـــي  وٕاذ تشـــير إلـــى جميـــع قراراتهـــا الســـابقة بشـــأن األحـــوال الصـــحية فـــي األرض الفلســـطينية المحتل
  األراضي العربية المحتلة األخرى؛

  
ية المحتلــة، بمــا فيهــا القــدس وٕاذ تحــيط علمــًا بتقريــر األمانــة عــن األحــوال الصــحية فــي األرض الفلســطين

  ٢الشرقية، وفي الجوالن السوري المحتل؛
  

وٕاذ تؤكد علـى الـدور األساسـي الـذي تضـطلع بـه وكالـة األونـروا فـي إيتـاء الخـدمات الصـحية والتعليميـة 
  الحاسمة األهمية في األرض الفلسطينية المحتلة، وخصوصًا تلبية االحتياجات الطارئة في قطاع غزة؛

  
عـــن قلقهـــا إزاء تـــدهور األحـــوال االقتصـــادية والصـــحية وكـــذلك األزمـــة الناتجـــة عـــن اســـتمرار  وٕاذ تعـــرب

  ؛القوة القائمة باالحتاللاالحتالل والقيود الشديدة التي تفرضها إسرائيل، 
  

وٕاذ تؤكد على ضرورة ضمان التغطية الشاملة بالخـدمات الصـحية والحفـاظ علـى مهـام خـدمات الصـحة 
  الفلسطينية المحتلة؛العمومية في األرض 

  
وٕاذ تقر بأن النقص الحاد في الموارد الماليـة والطبيـة فـي وزارة الصـحة الفلسـطينية، المسـؤولة عـن إدارة 

  وتمويل خدمات الصحة العمومية، يعرض للخطر حصول السكان الفلسطينيين على خدمات العالج والوقاية؛
                                                           

  اإلمانة نتيجة اعتماد هذا القرار.لالطالع على اآلثار المالية واإلدارية المترتبة بالنسبة إلى  ٥انظر الملحق      ١
 .١تنقيح  ٦٥/٢٧الوثيقة ج    ٢
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وسيارات اإلسعاف الفلسطينية في الوصول إلـى  وٕاذ تؤكد حق المرضى والموظفين الطبيين الفلسطينيين
  المؤسسات الصحية الفلسطينية في القدس الشرقية المحتلة؛

  
وٕاذ تؤكـــــد أن الحصـــــار الزال مســـــتمرًا والمعـــــابر لـــــم تفـــــتح بشـــــكل كامـــــل ونهـــــائي ممـــــا يعنـــــي اســـــتمرار 

الصــــحة فــــي الســــلطة  والمعانــــاة التــــي ســــبقت العــــدوان اإلســــرائيلي علــــى القطــــاع ممــــا يعيــــق جهــــود وزارة  األزمــــة
وفـي  ٢٠٠٨الفلسطينية مـن إعـادة بنـاء المنشـآت التـي دمرتهـا العمليـات العسـكرية اإلسـرائلية نهايـة عـام   الوطنية

  ؛ ٢٠٠٩عام 
  

وٕاذ تعرب عن بالغ قلقها إزاء اآلثار الخطيـرة المترتبـة علـى الجـدار بالنسـبة إلـى إتاحـة وجـودة الخـدمات 
  سطينيون في األرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية،الطبية التي يتلقاها السكان الفل

  
  بما يلي: ،القوة القائمة باالحتالل ،إسرائيل تطالب  - ١

  
إنهـــاء اإلغـــالق فـــي األرض الفلســـطينية المحتلـــة فـــورًا، وخصوصـــًا إغـــالق معـــابر قطـــاع غـــزة   )١(

  لطبية في داخله؛المحتل، والذي يتسبب في النقص الشديد في األدوية واإلمدادات ا
  
العدول عن سياستها وتدابيرها التي أدت إلى نشوء األوضاع الصحية الرهيبة التي تسود قطاع   )٢(

  غزة وٕالى شح الغذاء والوقود الخطير فيه؛
  
بشـأن  ٢٠٠٤تمـوز/ يوليـو  ٩التقيد بالفتوى االستشارية الصادرة عن محكمة العدل الدولية في   )٣(

ن اآلثــار الوخيمــة فيمــا يخــص إتاحــة وجــودة الخــدمات الطبيــة التــي يتلقاهــا الجــدار الــذي يخلــف جملــة مــ
  السكان الفلسطينيون في األرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية؛

  
تيسير وصول وتنقل المرضـى والمـوظفين الطبيـين الفلسـطينيين وسـيارات اإلسـعاف الفلسـطينية   )٤(

  القدس الشرقية المحتلة وفي الخارج؛ إلى المرافق الصحية الفلسطينية في
  
تحســين الظــروف المعيشــية والصــحية والطبيــة للســجناء الفلســطينيين وخاصــة األطفــال والنســاء   )٥(

والمرضــى مــنهم وتقــديم العــالج الطبــي الضــروري لألســرى المرضــى الــذين تتفــاقم حــالتهم بشــكل يــومي، 
  ض الفلسطينية المحتلة؛وتيسير عبور ودخول األدوية والمعدات الطبية إلى األر 

  
احتـــرام وتيســـير واليـــة وعمـــل وكالـــة األونـــروا وســـائر المنظمـــات الدوليـــة وضـــمان حريـــة حركـــة   )٦(

  موظفيها وحركة إمدادات المعونة؛
  

  الدول األعضاء والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية على ما يلي: تحث  - ٢
  
الصـحية فـي األرض الفلسـطينية المحتلـة عـن طريـق تقـديم  المساعدة على التغلـب علـى األزمـة  )١(

  المساعدة إلى الشعب الفلسطيني؛
  
المساعدة على تلبية االحتياجات الصحية واإلنسانية العاجلة، وكذلك تلبيـة االحتياجـات الهامـة   )٢(

عــن ذات الصــلة بالصــحة علــى المــدى المتوســط والمــدى الطويــل، والمحــددة فــي تقريــر المــديرة العامــة 
  ١البعثة الصحية المتخصصة الموفدة إلى قطاع غزة؛

                                                           
 .١إضافة  ٦٢/٢٤الوثيقة ج    ١
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دعــوة المجتمــع الــدولي لممارســة الضــغط علــى حكومــة إســرائيل لرفــع الحصــار عــن قطــاع غــزة   )٣(
ومنع تفاقم األزمة اإلنسانية هناك، والمساعدة على رفع القيود والعراقيل الحالية المفروضة على الشعب 

بحرية الحركة والمرور لألشخاص والطواقم الطبية، والعمل على الوفاء  الفلسطيني بما فيها تلك المتعلقة
بمســـــؤولياتها األخالقيـــــة والقانونيـــــة لحمايـــــة حقـــــوق اإلنســـــان األساســـــية للســـــكان المـــــدنيين فـــــي األرض 

  الفلسطينية المحتلة وخاصة في القدس الشرقية؛
  
 ١٩٤٩باتفاقيــة جنيــف الرابعــة لعــام ، بضــرورة االلتــزام القــوة القائمــة بــاالحتاللتــذكير إســرائيل،   )٤(

المتعلقة بحماية المدنيين في زمن الحـرب والواجبـة االنطبـاق علـى األرض الفلسـطينية المحتلـة بمـا فيهـا 
  القدس الشرقية؛

  
دعــوة المؤسســات الدوليــة كافــة التــي تهــتم بحقــوق اإلنســان إلــى التــدخل العاجــل والفــوري لــدى   )٥(

إلجبارهـــا علـــى تقـــديم العـــالج الطبـــي الشـــافي لألســـرى المرضـــى فـــي  بـــاالحتالل،إســـرائيل، القـــوة القائمـــة 
سجون االحتالل الذين تتفاقم حالتهم الصحية بشكل يـومي، وتناشـد مؤسسـات المجتمـع المـدني للضـغط 

مـــن أجـــل إنقـــاذ حيـــاة األســـرى واإلفـــراج العاجـــل عـــن الحـــاالت  القـــوة القائمـــة بـــاالحتالل، إســـرائيل، علـــى
لهــــا العــــالج فــــي الخــــارج، والســــماح لألســــيرات الفلســــطينيات بتلقــــي خــــدمات رعايــــة األم  الصــــعبة ليقــــدم

والمتابعة الصحية أثناء الحمل والوالدة وبعدها وكذلك السماح لهن بالوالدة فـي ظـروف صـحية وٕانسـانية 
  وبحضور ذويهن كما تطالب باإلطالق الفوري للمعتقلين من األطفال؛

  
إلى وزارة الصحة الفلسطينية في االضطالع بمهامها، بما في ذلك إدارة تقديم الدعم والمساعدة   )٦(

  الخدمات الصحية العمومية وتمويلها؛
  
  تقديم الدعم المالي والتقني إلى خدمات الصحة العمومية والخدمات البيطرية الفلسطينية؛  )٧(
  

شـــعب الفلســـطيني فـــي بـــالغ تقـــديرها لمجتمـــع المـــانحين الـــدولي علـــى مـــا يقدمـــه مـــن دعـــم لل عـــن تعـــرب  - ٣
المجــاالت كافــة، وتناشــد هــذه الــدول والمؤسســات الصــحية الدوليــة للعمــل مــن أجــل تــوفير الــدعم الــالزم السياســي 

وتوفير البيئة السياسية الالزمة المالئمـة  ٢٠١٠- ٢٠٠٨والمالي لتنفيذ خطة السلطة الفلسطينية للتنمية الصحية 
الدولة الفلسطينية على النحو الذي اقترحته الحكومة الفلسطينية التي لتنفيذ الخطة بغرض إنهاء االحتالل وٕاقامة 

  تعمل جادة على خلق الظروف المالئمة لتنفيذها؛
  
بــالغ تقــديرها للمــديرة العامــة علــى جهودهــا الراميــة إلــى تقــديم المســاعدات الضــرورية للشــعب  تعــرب عــن  - ٤

الشرقية، وٕالى السكان السوريين فـي الجـوالن السـوري  الفلسطيني في األرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس
  المحتل؛

  
  المديرة العامة ما يلي: تطلب إلى  - ٥

  
  تقديم الدعم إلى خدمات الصحة البشرية والبيطرية الفلسطينية بما في ذلك بناء القدرات؛  )١(
  
يين فـي الجـوالن دعم إقامة مرافق طبية وتقديم المساعدة التقنية ذات الصـلة إلـى السـكان السـور   )٢(

  السوري المحتل؛
  
االستمرار في تقديم المساعدة التقنية الضرورية لتلبية االحتياجات الصـحية للشـعب الفلسـطيني   )٣(

  بمن فيهم المعوقون والمصابون؛
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القيــــام كــــذلك بتقــــديم الــــدعم إلــــى خــــدمات الصــــحة البشــــرية والبيطريــــة الفلســــطينية فــــي التأهــــب   )٤(
  االستثنائية؛ لمواجهة حاالت الطوارئ

  
دعــــم تطــــوير النظــــام الصــــحي فــــي األرض الفلســــطينية المحتلــــة، بمــــا فــــي ذلــــك تنميــــة المــــوارد   )٥(

  البشرية؛
  
  تقديم تقرير عن تنفيذ هذا القرار إلى جمعية الصحة العالمية السادسة والستين.  )٦(

  
  ٢٠١٢أيار/ مايو  ٢٦، العاشرةالجلسة العامة (
  اللجنة "ب"، التقرير األول)  

  
  
كانون الثاني/ يناير  ١التقرير المالي والبيانات المالية المراجعة للفترة من   ١٠- ٦٥ع  ص  ج

  ٢٠١١كانون األول/ ديسمبر  ٣١إلى  ٢٠١٠
 

 جمعية الصحة العالمية الخامسة والستون، 
  

إلـى  ٢٠١٠كـانون الثـاني/ ينـاير  ١وقد نظرت في التقرير المالي والبيانـات الماليـة المراجعـة للفتـرة مـن 
  ١؛٢٠١١كانون األول/ ديسمبر   ٣١
  

وٕاذ تحــيط علمــًا بتقريــر لجنــة البرنــامج والميزانيــة واإلدارة التابعــة للمجلــس التنفيــذي إلــى جمعيــة الصــحة 
  ٢العالمية الخامسة والستين؛

  
كـــانون الثـــاني/ ينـــاير  ١التقريـــر المـــالي والبيانـــات الماليـــة المراجعـــة للمـــدير العـــام عـــن الفتـــرة مـــن  تقبـــل

  .٢٠١١كانون األول/ ديسمبر  ٣١إلى  ٢٠١٠
  

  ٢٠١٢أيار/ مايو  ٢٦الجلسة العامة العاشرة، (
  اللجنة "ب"، التقرير األول)  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
  .٦٥/٢٩الوثيقة ج    ١
  .٦٥/٤٥الوثيقة ج    ٢
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مــا فــي ذلــك األعضــاء المتــأخرة فــي ســداد حالــة تحصــيل االشــتراكات المقــدرة، ب  ١١- ٦٥ع  ص  ج
  من الدستور ٧اشتراكاتها إلى حد يبرر تطبيق أحكام المادة 

  
 جمعية الصحة العالمية الخامسة والستون،

  
بمـا فـي ذلـك الـدول األعضـاء  ١وقد نظرت في التقارير المقدمة عـن حالـة تحصـيل االشـتراكات المقـدرة،

  ٢من الدستور؛ ٧يبرر تطبيق أحكام المادة المتأخرة في سداد اشتراكاتها إلى حد 
  

وٕاذ تالحــظ أنــه عنــد افتتــاح جمعيــة الصــحة العالميــة الخامســة والســتين كانــت حقــوق التصــويت الخاصــة 
بيساو والصومال وطاجيكستان التـزال موقوفـة، وأن هـذا الوقـف  –بجمهورية أفريقيا الوسطى وجزر القمر وغينيا 

يــة أو جمعيــات الصــحة المقبلــة إلــى أن تخفَّــض المتــأخرات المســتحقة علــى سيســتمر أثنــاء جمعيــة الصــحة الحال
  من الدستور؛ ٧الدول األعضاء المعنية إلى أقل من الحد الذي يبرر تطبيق أحكام المادة 

  
وواليــــات ميكرونيزيــــا الموحــــدة وســــانت لوســــيا وغرينــــادا وٕاذ تالحــــظ أن أفغانســــتان وبــــنغالديش وغامبيــــا 

ونية اليوغوسالفية السابقة كانت متأخرة في سداد اشـتراكاتها عنـد افتتـاح جمعيـة الصـحة والسودان وجمهورية مقد
مـن الدسـتور،  ٧العالمية الخامسة والسـتين إلـى حـد يجعـل مـن الضـروري أن تنظـر جمعيـة الصـحة، وفقـا للمـادة 
ك فيمـــا يتعلـــق فيمـــا إذا كـــان ينبغـــي أم ال وقـــف امتيـــازات التصـــويت الخاصـــة بهـــذه البلـــدان، علـــى أن يكـــون ذلـــ

بأفغانستان وغرينادا عند افتتاح جمعية الصحة العالمية الخامسة والستين وفيما يتعلـق بالـدول األعضـاء األخـرى 
  عند افتتاح جمعية الصحة العالمية السادسة والستين،

  
  ما يلي: تقرر

  
امبيـا وواليـات ، فـإذا كانـت بـنغالديش وغ٧- ٤١ج ص عأنه وفقًا لبيان المبادئ الوارد في القرار   )١(

ميكرونيزيا الموحدة وسانت لوسيا والسودان وجمهوريـة مقدونيـة اليوغوسـالفية السـابقة التـزال متـأخرة فـي 
سداد اشتراكاتها عند افتتاح جمعية الصحة العالمية السادسة والستين إلى حد يبرر تطبيق أحكام المادة 

قـف اعتبــارًا مـن تــاريخ االفتتـاح المشــار مـن الدســتور، فـإن امتيــازات التصـويت الخاصــة بهـا ســوف تو  ٧
فإنه إذا كانـت أفغانسـتان وغرينـادا، بالترتيـب،  ١٩- ٦٤ج ص عوالقرار  ٦- ٥٩ج ص عإليه؛ ووفقًا للقرار 

التــزال متــأخرة فــي ســداد مبــالغ اشــتراكاتها المقــدرة التــي أعيــدت جــدولتها، عنــد افتتــاح جمعيــة الصــحة 
  ازات التصويت الخاصة بها تلقائيًا؛العالمية الخامسة والستين فستوقف امتي

  
) أعــاله سيســتمر خــالل ١أن أي وقــف مــن هــذا القبيــل يــتم تطبيقــه كمــا ورد بيانــه فــي الفقــرة (  )٢(

جمعيــــة الصــــحة العالميــــة الســــابعة والســــتين وجمعيــــات الصــــحة الالحقــــة، حتــــى يــــتم خفــــض متــــأخرات 
الموحـدة وسـانت لوسـيا والسـودان وجمهوريـة أفغانستان وبنغالديش وغامبيا وغرينادا وواليـات ميكرونيزيـا 

  من الدستور؛ ٧مقدونية اليوغوسالفية السابقة إلى مستوى أقل من الحد الذي يبرر تطبيق أحكام المادة 
  
أال يخــّل هــذا القــرار بحــق أي دولــة عضــو فــي أن تطلــب اســتعادة امتيــازات التصــويت الخاصــة   )٣(

  من الدستور. ٧بها وفقًا للمادة 
  

  ٢٠١٢أيار/ مايو  ٢٦العامة العاشرة، الجلسة (
  اللجنة "ب"، التقرير األول)  

                                                           
  .٦٥/٤٦وج ٦٥/٣٠الوثيقتان ج    ١
  .٦٥/٣٠الوثيقة ج    ٢
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  الترتيبات الخاصة لتسوية المتأخرات: يوغوسالفيا السابقة  ١٢- ٦٥ع  ص  ج
  

 جمعية الصحة العالمية الخامسة والستون، 
  

ــــرة مــــن عــــام  ــــرت أن المتــــأخرات المســــتحقة علــــى يوغوســــالفيا الســــابقة عــــن الفت ــــد اعتب إلــــى  ١٩٩١وق
دوالرًا أمريكيــًا، قــد تــم وضــعها فــي الحســبان بالفعــل، وٕاذ تشــير إلــى قــرار  ٥  ٥٣٢  ٥٩٢، والتــي تبلــغ ٢٠٠٠ عــام

بشــأن المبــالغ غيــر المســددة مــن االشــتراكات المقــررة علــى يوغوســالفيا  ٦٣/٢٤٩الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة 
  ١السابقة،

  
طب متــأخرات يوغوســالفيا الســابقة مــن عــام مــن الالئحــة الماليــة، أن تعتمــد شــ ٦- ١٣وفقــًا للمــادة  تقــرر

  دوالرًا أمريكيًا. ٥ ٥٣٢ ٥٩٢والبالغة  ٢٠٠٠إلى عام  ١٩٩١
 

  ٢٠١٢أيار/ مايو  ٢٦الجلسة العامة العاشرة، (
  اللجنة "ب"، التقرير األول)  

  
  
 تقرير مراجع الحسابات الخارجي  ١٣- ٦٥ع  ص  ج
  

 جمعية الصحة العالمية الخامسة والستون،    
  

  ٢النظر في التقرير المقدم من مراجع الحسابات الخارجي إلى جمعية الصحة؛بعد   
  

وبعد اإلحاطة علمـًا بـالتقرير المقـدم مـن لجنـة البرنـامج والميزانيـة واإلدارة التابعـة للمجلـس التنفيـذي إلـى   
  ٣جمعية الصحة العالمية الخامسة والستين؛

  
  إلى جمعية الصحة. التقرير المقدم من مراجع الحسابات الخارجي تقبل  

  
  ٢٠١٢أيار/ مايو  ٢٦الجلسة العامة العاشرة، (
  اللجنة "ب"، التقرير األول)  

  
  
  مرتبات الموظفين في الوظائف غير المصنفة في رتب ومرتب المدير العام  ١٤- ٦٥ع  ص  ج
  

  جمعية الصحة العالمية الخامسة والستون،
  

بمرتبــات المــوظفين فــي الوظــائف غيــر المصــنفة فــي إذ تشــير إلــى توصــيات المجلــس التنفيــذي المتعلقــة 
  ٤رتب ومرتب المدير العام،

  
                                                           

 .٦٥/٤٦وج ٦٥/٣٠انظر الوثيقتين ج    ١

  .٦٥/٣٢الوثيقة ج    ٢
  .٦٥/٤٧الوثيقة ج    ٣
  . ٦٥/٣٦الوثيقة جانظر     ٤
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دوالرًا  ١٧٢ ٠٧١ المرتبات اإلجمالية للمديرين العاّمين المسـاعدين والمـديرين اإلقليميـين بمـا يبلـغ تحدد  - ١
يكيـًا (للمعيـل) أو دوالرًا أمر  ١٣٣ ٩٥٠أمريكيًا في السنة قبل االقتطاع اإللزامـي ليكـون المرتـب الصـافي المعـدل 

  دوالرًا أمريكيًا (لغير المعيل)؛ ١٢١ ٢٩٧
  
دوالرًا أمريكيـًا فـي السـنة قبـل االقتطـاع  ١٨٩ ٣٤٩ المرتب اإلجمالي لنائب المدير العام بمـا يبلـغ تحدد  - ٢

(لغيـر دوالرًا أمريكيـًا  ١٣١ ٤٣٢دوالرًا أمريكيًا (للمعيـل) أو  ١٤٦ ٠٤٤اإللزامي ليكون المرتب الصافي المعدل 
  المعيل)؛

  
ـــغ تحـــدد  - ٣ ـــًا فـــي الســـنة قبـــل االقتطـــاع  ٢٣٢ ٨٥٩ المرتـــب اإلجمـــالي للمـــدير العـــام بمـــا يبل دوالرًا أمريكي

دوالرًا أمريكيًا (لغيـر  ١٥٦  ٩٦٤  دوالر أمريكي (للمعيل) أو ١٧٦ ٥٠١اإللزامي ليكون المرتب الصافي المعدل 
  المعيل)؛

  
  .٢٠١٢كانون الثاني/ يناير  ١أن تدخل هذه التعديالت على المرتبات حيز النفاذ اعتبارًا من  تقرر  - ٤
  

  ٢٠١٢أيار/ مايو  ٢٦، العاشرةالجلسة العامة (  
  اللجنة "ب"، التقرير الثاني)  

  
  
  انتخاب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية: تقرير الفريق العامل  ١٥- ٦٥ع  ص  ج
  

  جمعية الصحة العالمية الخامسة والستون،  
  

  ؛١٠١من المادة  ٣إذ تسترشد باألغراض والمبادئ الواردة في ميثاق األمم المتحدة، ومنها الفقرة   
    
  ؛٣١وٕاذ تضع في اعتبارها دستور منظمة الصحة العالمية، بما في ذلك المادة   

  
العــام لمنظمــة الصــحة العالميــة، والــذي أنشــأ بشــأن انتخــاب المــدير  ١٤ق١٢٨م توٕاذ تشــير إلــى القــرار   

فريقًا عامًال محدود المدة يركز على النتائج ويعنى بعملية وطرق انتخاب المـدير العـام لمنظمـة الصـحة العالميـة 
من أجل تحسين العدالة والشفافية واإلنصـاف بـين الـدول األعضـاء فـي أقـاليم المنظمـة السـتة فيمـا يخـص عمليـة 

  دير العام؛ترشيح وتعيين الم
  

وٕاذ تؤكد مجددًا على أن مؤهالت المرشـحين لهـا أهميـة بالغـة فـي عمليـة اختيـار وترشـيح المـدير العـام،   
وأنه ينبغي مراعـاة أهميـة توظيـف المـدير العـام القـادم مـن أوسـع قاعـدة جغرافيـة ممكنـة مـن الـدول األعضـاء فـي 

  أقاليم المنظمة الستة؛
  

الفـرز والترشـيح، عمليـة لحاسمة التي يكتسيها دور المجلس التنفيذي في وٕاذ تؤكد مجددًا على األهمية ا  
ودور جمعية الصحة العالمية في انتخاب وتعيين المدير العام، ومن ثم ضرورة النظر في السـبل الكفيلـة بتعزيـز 

  وتحسين عناصر هذه اإلجراءات؛
  

بعمليــة وطــرق انتخــاب  والمعنــيالمكــون مــن الــدول األعضــاء وبعــد أن نظــرت فــي تقريــر الفريــق العامــل   
  ١المدير العام لمنظمة الصحة العالمية،

                                                           
  . ٦٥/٣٨الوثيقة ج    ١
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  ما يلي: تقرر  - ١
  

المراعاة الواجبة لمبدأ التمثيل الجغرافي العادل بما يشمل عملية ترشيح وانتخاب وتعيين المدير   (أ)
لــذين العــام لمنظمــة الصــحة العالميــة، علــى أن يوضــع فــي الحســبان، فــي الوقــت ذاتــه، أن المرشــحين ا

ُعينـــوا فـــي هـــذا المنصـــب أتـــوا جميعـــًا مـــن ثالثـــة مـــن أقـــاليم المنظمـــة الســـتة فقـــط، وأنـــه ينبغـــي أن يظـــل 
االعتبـــار األول دائمـــًا هـــو ضـــرورة تـــأمين أعلـــى مســـتوى مـــن الكفـــاءة والمـــؤهالت والنزاهـــة فـــي انتخـــاب 

  وتعيين المدير العام؛
  

الصـحة مـن أجـل تعيـين المـدير العـام أن يرشح المجلس التنفيذي ثالثة مرشـحين لنظـر جمعيـة   (ب)
  لمنظمة الصحة العالمية، مع المراعاة الواجبة للتمثيل الجغرافي العادل؛

  
تطبيـق مـا ســبق عمليـًا، كمـا هـو الشــأن  تعـذرللمجلـس التنفيـذي، فـي الظـروف االســتثنائية، إذا   (ج)

مرشـحين لنظـر جمعيـة في حالة وجود مرشـح واحـد أو اثنـين فقـط، أن يقـرر ترشـيح عـدد أقـل مـن ثالثـة 
  الصحة من أجل تعيين المدير العام لمنظمة الصحة العالمية؛

  
مـن تقريـر وحـدة التفتـيش  ٧١أن تضع األمانة مسودة قواعد سـلوك، بمـا يتماشـى مـع التوصـية   (د)

 ٢المشــتركة؛ أي "اختيــار الرؤســاء التنفيــذيين فــي مؤسســات منظومــة األمــم المتحــدة وشــروط خــدمتهم"،
والــدول األعضــاء بالتقيــد بهــا  لمنظمــة الصــحة العالميــة يتعهــد كــل مــن المرشــحين لمنصــب المــدير العــام

  واحترامها، وذلك كي تنظر فيها جمعية الصحة العالمية السادسة والستون عن طريق المجلس التنفيذي؛
  

وذلـك لتـوفير  ٣أن يتم إنشاء منتـدًى للمرشـحين، علـى أن يكـون مفتوحـًا للـدول األعضـاء كافـة،  (ه)
منبــر ال يتعلــق بصــنع القــرار يســتخدمه المرشــحون فــي تعريــف الــدول األعضــاء بأنفســهم ورؤيــتهم، علــى 
قــدم المســاواة. وســتحدد األمانــة األســاليب الخاصــة بمنتــدى المرشــحين كــي تنظــر فيهــا جمعيــة الصــحة 

 العالمية السادسة والستون عن طريق المجلس التنفيذي؛
 

نفيـذي وفـاء المرشـحين بالمعـايير الـواردة أدنـاه، مـع التشـديد فـي الوقـت ذاتـه يضمن المجلـس الت  (و)
علــى األهميــة البالغــة للمــؤهالت المهنيــة والنزاهــة، وضــرورة المراعــاة الواجبــة للتمثيــل الجغرافــي العــادل، 
وكـــذلك التـــوازن بـــين الجنســـين، إلـــى العمليـــة المفضـــية إلـــى ترشـــيح مرشـــح (أو أكثـــر) يقـــّدم إلـــى جمعيـــة 

  صحة؛ وينبغي ما يلي:ال
  

أن تكــون لــدى المرشــح خلفيــة تقنيــة قويــة فــي ميــدان الصــحة، بمــا فــي ذلــك الخبــرة فــي   )١(
  مجال الصحة العمومية؛

  
  أن تكون لدى المرشح خبرة واسعة في مجال الصحة الدولية؛  )٢(
  
  أن تكون لدى المرشح مهارات وخبرات قيادية واضحة؛  )٣(
  

                                                           
/ مجــــالس اإلدارة لمؤسســــات منظومــــة األمــــم المتحــــدة أن تــــدين وتحظــــر : "ينبغــــي للهيئــــات التشــــريعية٧التوصــــية      ١

مرشــحين لمنصــب ممارســات غيــر أخالقيــة مثــل تقــديم الوعــود والخــدمات والــدعوات والهــدايا ومــا إلــى ذلــك، مــن جانــب ال
  الرئيس التنفيذي أو حكوماتهم الداعمة أثناء عملية االختيار/ االنتخاب، مقابل التصويت لصالح مرشحين بعينهم."

  .JIU/REP/2009/8الوثيقة      ٢
  .، حسب االقتضاءمنظمات التكامل االقتصادي اإلقليميو      ٣
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  مهارات ممتازة في مجالي التواصل والدعوة؛أن تكون لدى المرشح   )٤(
  
  أن تكون لدى المرشح مؤهالت واضحة في مجال اإلدارة التنظيمية؛  )٥(
  
  أن يكون لدى المرشح وعي بالفروق الثقافية واالجتماعية والسياسية؛  )٦(
  
  أن يكون لدى المرشح التزام قوي برسالة المنظمة وأهدافها؛  )٧(
  
باللياقــــة الصــــحية الجيــــدة التــــي يلــــزم توافرهــــا فــــي جميــــع مــــوظفي أن يتمتــــع المرشــــح   )٨(

  المنظمة؛
  
أن تكــون لــدى المرشــح إجــادة كافيــة للغــة واحــدة علــى األقــل مــن لغــات عمــل المجلــس   )٩(

  التنفيذي وجمعية الصحة؛
  

 تضع األمانة أداة (أو أكثر) لتعزيز التطبيق الفعال مـن ِقبـل المجلـس التنفيـذي للقائمـة المعدلـة  (ز)
مـــن المعـــايير، وذلـــك كـــي تنظـــر فيهـــا جمعيـــة الصـــحة العالميـــة السادســـة والســـتون عـــن طريـــق المجلـــس 

  التنفيذي؛
  

كافــة فــي غضــون عــام واحــد مــن  ٢تقييمــًا مفتوحــًا للــدول األعضــاء ١يجــري المجلــس التنفيــذي  (ح)
ق المعدلة وذلك من تعيين المدير العام القادم لمنظمة الصحة العالمية، لتقدير مدى كفاءة العملية والطر 

أجل مناقشة أية حاجـة أخـرى إلـى تحسـين العدالـة والشـفافية واإلنصـاف بـين الـدول األعضـاء فـي أقـاليم 
  المنظمة الستة؛

  
أعاله، وأن يقـدم تقريـرًا عـن تنفيـذ  ١المجلس التنفيذي أن يفعِّل كل األحكام المبينة في الفقرة  تطلب من  - ٢

(ح) والذي سـيقدَّم ١لمية السادسة والستين، غير التقرير المشار إليه في الفقرة هذا القرار إلى جمعية الصحة العا
  في دورة الحقة من دورات جمعية الصحة؛

  
، أن يقــوم بــذلك مــع فهــم أن بعــض ٢المجلــس التنفيــذي، وهــو ينفــذ مــا ورد فــي الفقــرة  تطلــب كــذلك مــن  - ٣

جراءات التي تشمل االقتراع السري ووضع القائمـة اإلجراءات الحالية للمجلس التنفيذي وجمعية الصحة، مثل اإل
المــوجزة والتصـــويت وٕاجــراء المقـــابالت مــع المرشـــحين أثبتــت فائـــدتها وفعاليتهــا، وينبغـــي اإلبقــاء عليهـــا، وســـوف 
يراعي المجلس التنفيذي أيضًا أن المدير العام ينبغي أن يعيَّن بناًء على حصوله على أغلبية واضحة وقوية في 

  ؛جمعية الصحة
  

المدير العام أن يقترح على المجلس التنفيذي إدخـال تعـديالت علـى النظـام الـداخلي للمجلـس  تطلب من  - ٤
  التنفيذي من أجل تنفيذ هذا القرار.

  
  ٢٠١٢أيار/ مايو  ٢٦، العاشرةالجلسة العامة (
  اللجنة "ب"، التقرير الثاني)  

  
  

                                                           
(ب) مـــن النظـــام الـــداخلي ٧هـــذا البنـــد مـــن جـــدول األعمـــال يجـــب أن يـــتم تناولـــه فـــي جلســـة مفتوحـــة حســـب المـــادة      ١

  .للمجلس التنفيذي
  .، حسب االقتضاءمنظمات التكامل االقتصادي اإلقليميو      ٢
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  األفريقياالتفاق المعقود مع مفوضية االتحاد   ١٦- ٦٥ع  ص  ج
  

  جمعية الصحة العالمية الخامسة والستون، 
  

 ١بعد النظر في التقرير الخاص باالتفاقات مع المنظمات الحكومية الدولية؛
  

  من دستور منظمة الصحة العالمية، ٧٠إذ تضع في اعتبارها المادة 
  

  ٢على االتفاق المقترح بين مفوضية االتحاد األفريقي ومنظمة الصحة العالمية. توافق
  

  ٢٠١٢أيار/ مايو  ٢٦الجلسة العامة العاشرة، (
  اللجنة "ب"، التقرير الثاني)  

  
  

  ٣خطة العمل العالمية الخاصة باللقاحات  ١٧- ٦٥ع  ص  ج
  

 جمعية الصحة العالمية الخامسة والستون،
  

  ٤خطة العمل العالمية الخاصة باللقاحات؛الخاص ب النظر في التقريربعد 
  

وٕاذ تقـــّر بأهميـــة التمنيـــع باعتبـــاره واحـــدًا مـــن أكثـــر التـــدخالت فعاليـــًة لقـــاء التكـــاليف فـــي مجـــال الصــــحة 
 العمومية، والذي ينبغي اإلقرار به كمكون رئيسي في حق اإلنسان في الصحة؛

  
ــة ضــمان تمنيــع كــل فــرد مؤهــل وٕاذ تقــّر بالتقــدُّم الملحــوظ المحــَرز فــي التمنيــع  فــي العديــد مــن البلــدان ُبْغَي

بجميع اللقاحات المالئمة، بغض النظر عن الموقع الجغرافي أو السن أو النـوع أو العجـز أو المسـتوى التعليمـي أو 
  المستوى االجتماعي واالقتصادي أو الفئة اإلثنية أو ظروف العمل؛

  
ع الناجحـة فـي تحقيـق المرامـي الصـحية العالميـة، والسـيَّما الحـد وٕاذ ُتعرب عن سرورها بإسهام برامج التمني

مــن الوفيــات والمراضــة فــي مرحلــة الشــيخوخة، وٕامكانيــة أن تحــد هــذه المرامــي مــن الوفيــات والمراضــة علــى امتــداد 
  العمر؛

  
إدخــال لقاحــات جديــدة موجهــة ضــد عــدة مســببات مهمــة ألهــم األمــراض المميتــة، مثــل وٕاذ تشــير إلــى أن 

واإلسهال وسرطان عنق الرحم، قد ُيسـتخدم كعامـل محفـز السـتنهاض التـدخالت التكميليـة وتحقيـق  االلتهاب الرئوي
التآزر بين برامج الرعايـة الصـحية األوليـة، وٕالـى أن هـذه اللقاحـات الجديـدة تتجـاوز المكاسـب المتحققـة فيمـا يخـص 

تصـادية حتـى فـي البلـدان التـي نجحـت بالفعـل فـي الحـد الوفيات، لتقي من المراضة وما ينُجم عن ذلك من عوائد اق
  من الوفيات؛
  

                                                           
   .٦٥/٤٢الوثيقة ج    ١
  .٣انظر الملحق     ٢
، لالطالع علـى اآلثـار الماليـة واإلداريـة المترتبـة بالنسـبة إلـى اإلمانـة ١إضافة  ٦٥/٢٢والوثيقة ج ٥انظر الملحق      ٣

  نتيجة اعتماد هذا القرار.
 .٦٥/٢٢الوثيقة ج    ٤
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وٕاذ يساورها القلق ألنه رغم التقدم المحرز بالفعل فـال يمكـن تحقيـق المرامـي المتعلقـة باستئصـال األمـراض 
دون والــتخلُّص منهــا، مثــل استئصــال شــلل األطفــال والــتخلُّص مــن الحصــبة والحصــبة األلمانيــة وكــزاز األم والوليــد 

  تحقيق تغطية كبيرة ومنصفة واستبقائها؛
  

وٕاذ تشعر بالقلق ألن البلدان المنخفضة الدخل والمتوسطة الدخل التي اّتسم اعتماد اللقاحات المتاحة فيهـا 
  بالبطء قد ال تُتاح لها فرصة الوصول إلى القاحات األحدث والمحسنة والتي ُيتوّقع توافرها خالل هذا العقد؛

  
ا أن خــدمات التمنيــع الروتينــي علــى الصــعيد العــالمي ال تصــل إلــى طفــل مــن كــل خمســة وٕاذ يثيــر جزعهــ

  أطفال، وأنه مازالت هناك ثغرات كبيرة في التغطية بالتمنيع الروتيني داخل البلدان؛
  

  بشأن االستراتيجية العالمية للتمنيع، ١٥- ٦١ج ص عوالقرار  ١٥- ٥٨ج ص عوٕاذ تشير إلى القرار 
  
  ١خطة العمل العالمية الخاصة باللقاحات؛ تؤيد  - ١
  
 الدول األعضاء على ما يلي: تحث  -٢

  
الرؤيـة واالســتراتيجيات الخاصـة بخطــة العمـل العالميــة الخاصـة باللقاحــات ُبغيـة ابتكــار تطبيـق   )١(

لقاحــات وعناصــر تمنيــع خاصــة باســتراتيجيتهم وخططهــم الصــحية علــى الصــعيد الــوطني، مــع االهتمــام 
 ؛سين أداء البرنامج الموسع للتمنيع، حسب الحالة الوبائية في بلدانهمالخاص بتح

  
إلزام أنفسهم بتخصيص موارد بشرية ومالية كافية لتحقيق مرامي التمنيع وسائر المعـالم البـارزة   )٢(

 الرئيسية ذات الصلة؛
  
المســتفادة والتقــدم إبــالغ اللجــان اإلقليميــة كــل عــام خــالل دورة مكرســة لعقــد اللقاحــات بالــدروس   )٣(

  المحرز والتحديات الباقية واإلجراءات المحدثة ُبغية الوصول إلى األهداف الوطنية للتمنيع؛
  

 المدير العام ما يلي: تطلب إلى  -٣
  
تــدعيم مواءمــة وتنســيق جهــود التمنيــع العالميــة المبذولــة مــن جانــب جميــع أصــحاب المصــلحة   )١(

  خطة العمل العالمية الخاصة باللقاحات؛ دعمًا لتنفيذ
  
العمــل العالميــة الخاصــة باللقاحــات علــى المســتويين اإلقليمــي  الــدعم المقــدم لخطــةضــمان أن   )٢(

  والقطري يشمل التركيز الشديد على تعزيز التمنيع الروتيني؛
  
 الخطـط الوطنيـة الخاصـة تحديد الموارد البشرية والمالية الالزمة لتقديم الدعم التقني ُبغية تنفيـذ   )٣(

  بخطة العمل العالمية الخاصة باللقاحات ورصد تأثير هذه الخطط؛
  
تعبئة المزيد من الموارد المالية من أجل دعم تنفيذ خطة العمل العالمية الخاصة باللقاحات في   )٤(

  البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل؛
  

                                                           
 .٤انظر الملحق     ١
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المجلس التنفيذي بإبالغ جمعية الصحة، وحتـى رصد التقدُّم المحرز والقيام كل عام من خالل   )٥(
حلـــول موعـــد عقـــد جمعيـــة الصـــحة العالميـــة الحاديـــة والســـبعين، بالتقـــدم المحـــرز صـــوب تحقيـــق أهـــداف 

إطـار المسـاءلة المقتـرح حتـى اسـتخدام التمنيع العالمية، باعتبارها بندًا أساسـيًا فـي جـدول األعمـال، مـع 
  تقبلية.تسترشد به المناقشات واإلجراءات المس

  
  ٢٠١٢أيار/ مايو  ٢٦، العاشرةالجلسة العامة (
  اللجنة "ب"، التقرير الثاني)  

  
  
  ١أسبوع التمنيع العالمي  ١٨- ٦٥ع  ص  ج
  

 جمعية الصحة العالمية الخامسة والستون،
  

   ٢بعد النظر في التقرير بشأن مسّودة خطة العمل العالمية الخاصة باللقاحات،
  

بشــــأن االســــتراتيجية العالميــــة للتمنيــــع وااللتــــزام  ١٥-٦١ج ص عو ١٥-٥٨ج ص عوٕاذ تــــذّكر بــــالقرارين 
لبلوغ المرامي المتعلقة بالتمنيع والمراحل ذات الصلة بالبحث والتطـوير فـي مجـال  ٢٠٢٠-٢٠١١بتكريس العقد 

  اللقاحات؛ 
  

  وٕاذ تعترف بأهمية التمنيع بوصفه أحد أكثر التدخالت فعالية في مجال الصحة العمومية؛
  

وٕاذ تقــّر باإلنجــازات الكبيــرة التــي حققهــا البرنــامج الموّســع للتمنيــع علــى الصــعيد العــالمي، بمــا فــي ذلــك 
استئصــال الجــدري، والتقــدم الكبيــر المحــرز صــوب استئصــال شــلل األطفــال، والــتخّلص مــن الحصــبة والحصــبة 

  الخناق والكزاز؛    األلمانية، ومكافحة األمراض األخرى التي يمكن الوقاية منها باللقاحات، مثل
  

وٕاذ تالحــظ إســهام بــرامج التمنيــع الناجحــة فــي الحــّد، بشــكل كبيــر، مــن وفيــات األطفــال وتحســين صــحة 
(تحســـين  ٥(تخفـــيض وفيـــات األطفـــال) و ٤األمومـــة وٕاســـهامها، بالتـــالي، فـــي بلـــوغ المـــرميين اإلنمـــائيين لأللفيـــة 

  صحة األمومة)، وفي الوقاية من السرطان؛  
  

بـــأّن مبـــادرات مـــن قبيـــل أســـابيع التطعـــيم اإلقليميـــة قـــد أســـهمت فـــي تعزيـــز التمنيـــع وتـــدعيم وٕاذ تعتـــرف 
اإلنصــاف فــي اســتخدام اللقاحــات وٕاتاحــة خــدمات التطعــيم للجميــع، وتمكــين التعــاون علــى االضــطالع بأنشــطة 

  التمنيع عبر الحدود؛ 
  

يـــة بـــدأ األخـــذ بهـــا أّوًال فـــي إقلـــيم وٕاذ تعتـــرف أيضـــًا بـــأّن مبـــادرة أســـابيع التطعـــيم، التـــي ُتعـــد حركـــة عالم
، ُأِخذ بهـا فـي أقـاليم منظمـة الصـحة العالميـة السـتة بشـكل متـزامن فـي نيسـان/ أبريـل ٢٠٠٣األمريكتين في عام 

  من الدول األعضاء واألقاليم والمناطق؛ ١٨٠، بمشاركة أكثر من ٢٠١٢
  

ســي واهتمــام دولــي حيــال مبــادرات وٕاذ تقــّر كــذلك بالمســتوى العــالي لمــا أبــدي، حتــى اآلن، مــن دعــم سيا
أســبوع التطعــيم اإلقليميــة، وتالحــظ بــأّن مرونــة إطــار أســابيع التطعــيم تمّكــن آحــاد الــدول األعضــاء واألقــاليم مــن 

  تكييف مشاركتها وفق األولويات الصحية العمومية الوطنية واإلقليمية؛ 
                                                           

  نتيجة اعتماد هذا القرار.لالطالع على اآلثار المالية واإلدارية المترتبة بالنسبة إلى اإلمانة  ٥انظر الملحق     ١
  .٦٥/٢٢الوثيقة ج    ٢
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ــه علــى الــرغم مــن كــل اإلنجــازات التــي حقق تهــا مبــادرات التمنيــع اليــزال هنــاك وٕاذ يســاورها القلــق مــن أّن
الكثيــر مـــن المشـــكالت القائمــة، بمـــا فـــي ذلـــك اإلبقــاء علـــى التمنيـــع كأحـــد العناصــر األساســـية للرعايـــة الصـــحية 
األولية، وٕاعطاء اللقاحات لجميع الفئات السكانية المعّرضة للخطر أينما ُوجـدت، وحمايـة بـرامج التمنيـع الوطنيـة 

شـــّكله المعلومـــات المضـــّللة الخاصـــة باللقاحـــات والتمنيـــع، وضـــمان إعطـــاء الـــدول مـــن الخطـــر المتنـــامي الـــذي ت
  األعضاء أولوية مالية للبرامج الوطنية، 

  
الـــدول األعضـــاء تحديــد آخـــر أســـبوع مـــن شـــهر نيســان/ أبريـــل، حســـب االقتضـــاء، بوصـــفه  مـــن تطلـــب  -١

  أسبوعًا عالميًا للتمنيع؛
  
  المدير العام ما يلي: من تطلب  -٢
  

عم التنفيـذ السـنوي ألسـبوع التمنيـع العـالمي بوصـفه اإلطـار الرئيسـي لجميـع المبـادرات اإلقليميـة د  )١(
المكّرسة لتعزيز أهميـة التطعـيم طـوال العمـر والعمـل علـى كفالـة اإلتاحـة الشـاملة لهـذه الخدمـة الصـحية 

  الوقائية األساسية لجميع األفراد من كل األعمار وفي كل البلدان؛
  
دعم الــالزم إلــى الــدول األعضــاء لتمكينهــا مــن حشــد المــوارد الضــرورية لمســاندة أســبوع تقــديم الــ  )٢(

  المدني وسائر أصحاب المصلحة على دعم المبادرة. التمنيع العالمي، وتشجيع منظمات المجتمع
  

  ٢٠١٢أيار/ مايو  ٢٦الجلسة العامة العاشرة، (
  اللجنة "ب"، التقرير الثاني)  

  
  
الطبية المتدنية النوعية/ المزورة/ المغشوشة التوسيم/ المغشوشـة/ المنتجات   ١٩- ٦٥ع  ص  ج

  ١المزيفة
  

 جمعية الصحة العالمية الخامسة والستون،   
  

وقد نظرت في تقرير وتوصيات الفريق العامل المكون من الـدول األعضـاء والمعنـي بالمنتجـات الطبيــة   
   ٢المغشوشة/ المزيفة؛المتدنيـة النوعيـة/ المزورة/ المغشوشة التوسيم/ 

  
وٕاذ ترحـــب بحصـــيلة دورتـــي الفريـــق العامـــل المكـــون مـــن الـــدول األعضـــاء والمعنـــي بالمنتجـــات الطبيــــة   

  المتدنيـة النوعيـة/ المزورة/ المغشوشة التوسيم/ المغشوشة/ المزيفة؛
  

الطبية الجيدة وٕاذ تؤكد مجددًا على الدور األساسي لمنظمة الصحة العالمية في ضمان توافر المنتجات   
  والمأمونة والناجعة؛ 
  

الجيـــدة والمأمونـــة والناجعـــة والميســـورة وٕاذ تقـــر بـــأن الكثيـــر مـــن النـــاس فـــي العـــالم ال تتـــاح لهـــم األدويـــة   
  ؛األسعار، وأن إتاحتها جزء مهم من أي نظام صحي

  

                                                           
  لالطالع على اآلثار المالية واإلدارية المترتبة بالنسبة إلى اإلمانة نتيجة اعتماد هذا القرار. ٥انظر الملحق     ١
  .٦٥/٢٣الوثيقة ج    ٢



الستونو الخامسة جمعية الصحة العالمية    30 

ورة/ المغشوشـــة وٕاذ تقـــر بأهميـــة ضـــمان أال تـــؤدي مكافحـــة "المنتجـــات الطبيــــة المتدنيــــة النوعيــــة/ المـــز   
  التوسيم/ المغشوشة/ المزيفة" إلى عرقلة إتاحة األدوية الجنيسة المشروعة؛

  
 وٕاذ تقــر بالحاجــة، علــى نحــو مــا جــاء فــي إعــالن ريــو السياســي بشــأن المحــددات االجتماعيــة للصــحة  

إلى تعزيز إمكانية الحصول على األدوية الميسورة التكلفة والمأمونة والفعالة والعالية الجودة، بطرق  ١)،٢٠١١(
منهـــا التنفيـــذ الكامـــل لالســـتراتيجية وخطـــة العمـــل العـــالميتين اللتـــين وضـــعتهما المنظمـــة بشـــأن الصـــحة العموميـــة 

  واالبتكار والملكية الفكرية؛ 
  

الحصـــول علـــى األدويـــة الميســـورة األســـعار والجيـــدة والمأمونـــة  وٕاذ تعتـــرف بالحاجـــة إلـــى تعزيـــز فـــرص  
والناجعــة، باعتبــار ذلــك عنصــرًا مهمــًا فــي جهــود منــع ومكافحــة المنتجــات الطبيــة المنقوصــة الجــودة والمأمونيــة 

  "؛المنتجات الطبيـة المتدنيـة النوعيـة/ المزورة/ المغشوشة التوسيم/ المغشوشة/ المزيفةوالنجاعة وتقليل "
  

الصــادر عــن لجنــة منـع الجريمــة والعدالــة الجنائيــة التابعــة لألمــم المتحــدة  ٢٠/٦وٕاذ تحـيط علمــًا بــالقرار   
  بعنوان "مكافحة األدوية المغشوشة، وخصوصًا االتجار بها"؛

  
وٕاذ تعــرب عــن قلقهــا إزاء عــدم تــوافر التمويــل الكــافي لعمــل منظمــة الصــحة العالميــة فــي مجــال جــودة 

  ونجاعتها؛  األدوية ومأمونيتها
  

المنتجات وٕاذ تقر بالحاجة إلى تعزيز الدعم المقدم للسلطات التنظيمية الوطنية واإلقليمية لتحسين توافر 
  الطبيـة الجيدة والمأمونة والناجعة،

  
مـــن جديـــد علـــى الـــدور األساســـي لمنظمـــة الصـــحة العالميـــة فـــي تـــأمين المنتجـــات الطبيـــة الجيـــدة  تؤكـــد  - ١

دوية الميسورة األسعار والجيدة والمأمونة والناجعة، ودعم السلطات الوطنية تعزيز إتاحة األوالمأمونة والناجعة؛ و 
  المعنية بتنظيم األدوية في هذا المجال، والسيما في البلدان النامية وأقل البلدان نموًا؛

  
على ضرورة أن تستمر منظمة الصحة العالمية في التركيز على تدابيرها الرامية إلى جعل  تؤكد مجدداً   - ٢

المنتجــات الطبيــة أيســر تكلفــة وتكثيــف هــذه التــدابير، وتعزيــز الســلطات التنظيميــة الوطنيــة والــنظم الصــحية بمــا 
وتنميـة المـوارد البشـرية وُنظـم يشمل السياسات الدوائية الوطنية وُنظم إدارة المخـاطر الصـحية والتمويـل المسـتدام 

الشراء والتوريد التي يمكن االعتماد عليها، وزيادة العمل ودعمه في مجالي االختبار المسبق لصالحية المنتجات 
الجنيسة وتعزيزها، والجهود المبذولة في مجال اختيار المنتجات الطبية واستعمالها علـى نحـو رشـيد. وينبغـي أن 

القواعـــد  والتوعيـــة، وتــوفيرهـــذه المجــاالت، بالوظيفــة التاليـــة: تبــادل المعلومــات  تضــطلع المنظمــة، فـــي كــل مــن
السياسات الوطنيـة، وبنـاء القـدرات، ودعـم تطـوير  ودعم إعدادلتقييم أوضاعها،  والدعم التقني للبلدانوالمعايير، 

  المنتجات واإلنتاج المحلي؛
  
العالميــة جهودهــا لــدعم الــدول األعضــاء فــي علــى ضــرورة أن تزيــد منظمــة الصــحة  تعيــد التأكيــد كــذلك  - ٣

  تعزيز البنية التحتية والقدرة التنظيمية الوطنية واإلقليمية؛  
  
بشأن "المنتجات الطبيـة المتدنيـة النوعيـة/ المزورة/ المغشوشة  ٢إنشاء آلية جديدة للدول األعضاء تقرر  - ٤

ن تلك الدول من منظور الصحة العمومية، وبصرف التوسيم/ المغشوشة/ المزيفة" وذلك من أجل التعاون فيما بي

                                                           
 ).١٢( ٢- ١١انظر الفقرة الفرعية     ١
 ومنظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي حسب االقتضاء.    ٢
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النظــر عــن االعتبــارات الخاصــة بالتجــارة والملكيــة الفكريــة وفقــًا للهــدف واألغــراض واالختصاصــات المرفقــة بهــذا 
  القرار؛

  
  بعد ثالث سنوات من بدء عملها؛ ٤استعراض آلية الدول األعضاء المشار إليها في الفقرة  تقرر كذلك  - ٥

  
  ول األعضاء على ما يلي:الد تحث  - ٦

  
والتعــاون  ٤المشــاركة، علــى أســاس طــوعي، فــي آليــة الــدول األعضــاء المشــار إليهــا فــي الفقــرة   )١(

  معها؛
  
  تقديم ما يكفي من الموارد المالية لتعزيز عمل األمانة في هذا المجال؛  )٢(

  
  المدير العام ما يلي:  تطلب من  - ٧

  
  من منطوق مشروع القرار؛ ٤إليها في الفقرة دعم آلية الدول األعضاء المشار   )١(

  
دعم الدول األعضاء على بناء قدراتها على منع ومكافحة "المنتجات الطبيـة المتدنيـة النوعيـة/   )٢(

  المزورة/ المغشوشة التوسيم/ المغشوشة/ المزيفة".
  
  

  الملحق
  

  المزورة/آلية الدول األعضاء بشأن "المنتجات الطبيـة المتدنيـة النوعيـة/ 
  المغشوشة التوسيم/ المغشوشة/ المزيفة"

  
  

  الهدف واألغراض واالختصاصات
  

  الهدف العام
  

حماية الصحة العمومية وتعزيز إتاحة المنتجات الطبية الميسورة األسعار والمأمونة والجيدة، وتعزيـز جهـود منـع 
وما يرتبط بها مـن  توسيم/ المغشوشة/ المزيفةالمنتجات الطبيـة المتدنيـة النوعيـة/ المزورة/ المغشوشة الومكافحة 

  ١أنشطة من خالل التعاون الفعال فيما بين الدول األعضاء واألمانة.
  

  األغراض
  
تحديــــد أبــــرز االحتياجــــات والتحــــديات ووضــــع التوصــــيات فــــي مجــــال السياســــات، وصــــياغة أدوات فــــي   )١(

" ومنهجيـات المغشوشـة التوسـيم/ المغشوشـة/ المزيفـة المنتجات الطبيــة المتدنيــة النوعيــة/ المـزورة/مجاالت منع "
  الكشف عنها ومكافحتها وذلك بغية تعزيز القدرات الوطنية واإلقليمية.

  

                                                           
المنتجات الطبيـة المتدنيـة النوعيـة/ المزورة/ المغشوشة التوسيم/ المغشوشة/ تستعمل آلية الدول األعضاء مصطلح "    ١

 " إلى حين اعتماد تعريف له من ِقَبل األجهزة الرئاسية لمنظمة الصحة العالمية.المزيفة
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  تعزيز القدرات الوطنية واإلقليمية من أجل ضمان سالمة سلسلة التوريد.  )٢(
  
طة الجارية على المستوي تبادل الخبرات والدروس المستفادة وأفضل الممارسات والمعلومات حول األنش  )٣(

  الوطني واإلقليمي والعالمي.
  
المنتجــات الطبيــة المتدنيـــة النوعيــة/ المــزورة/ تحديـد اإلجـراءات واألنشــطة والسـلوكيات التــي تـؤدي إلـى "  )٤(

"، ووضــع توصــيات بالقيــام بــأمور منهــا تحســين جــودة المنتجــات الطبيــة المغشوشــة التوســيم/ المغشوشــة/ المزيفــة
  ها ونجاعتها.ومأمونيت

  
تعزيـــز القـــدرات التنظيميـــة ومختبـــرات مراقبـــة الجـــودة علـــى المســـتويين الـــوطني واإلقليمـــي، والســـيما فـــي   )٥(

  البلدان النامية وأقل البلدان نموًا.
  
المنتجات الطبيـة الجيـدة التعاون مع أعمال مجاالت منظمة الصحة العالمية األخرى التي تعنى بإتاحة   )٦(

والمســاهمة فــي تلــك المجــاالت، وذلــك بوســائل منهــا علــى ســبيل المثــال  اجعــة والميســورة األســعار،والمأمونــة والن
المنتجـــات الحصـــر توريـــد واســـتعمال المنتجـــات الطبيـــة الجنيســـة، علـــى أن يكمـــل ذلـــك تـــدابير منـــع ومكافحـــة "  ال

  ".الطبيـة المتدنيـة النوعيـة/ المزورة/ المغشوشة التوسيم/ المغشوشة/ المزيفة
  
تيســير التشــاور والتعــاون والتــآزر مــع أصــحاب المصــلحة المعنيــين، بطريقــة شــفافة ومنســقة، وذلــك مــن   )٧(

  خالل أمور منها بذل الجهود اإلقليمية والجهود العالمية األخرى من منظور الصحة العمومية.
  
/ المغشوشة التوسيم/ تعزيز التعاون في مجال ترصد ورصد "المنتجات الطبيـة المتدنيـة النوعيـة/ المزورة  )٨(

  المغشوشة/ المزيفة".
 
مواصلة العمل على وضـع تعـاريف لمصـطلح "المنتجـات الطبيــة المتدنيــة النوعيــة/ المـزورة/ المغشوشـة   )٩(

 التوسيم/ المغشوشة/ المزيفة" تركز على حماية الصحة العمومية.
 

 الهيكل
 
وينبغي آللية الـدول األعضـاء أن تشـمل  ١ضاء.ستكون آلية الدول األعضاء مفتوحة لجميع الدول األع  )١(

  الخبرة في مجال الصحة الوطنية والمسائل التنظيمية للمنتجات الطبية.
 
يجوز آلليـة الـدول األعضـاء أن تنشـئ أفرقـة عاملـة فرعيـة مـن بـين أعضـائها للنظـر فـي مسـائل محـددة   )٢(

  وتقديم توصيات بشأنها.
 
  المدخالت في آلية الدول األعضاء، حسب االقتضاء.تقدم المجموعات اإلقليمية   )٣(
 
  تستخدم  آلية الدول األعضاء هياكل منظمة الصحة العالمية القائمة.  )٤(
  
  
  
 

                                                           
 ومنظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي حسب االقتضاء.    ١
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  االجتماعات
 
ينبغي آللية الدول األعضاء أن تجتمع مرة واحدة سنويًا على األقل ولها أن تعقد دورات إضافية حسـب   )١(

  الحاجة.
  
هي مكان عقد اجتماعات آلية الدول األعضاء وأفرقتها العاملة الفرعية ما لم يقرر ستكون مدينة جنيف   )٢(

خـالف ذلــك. ولكــن يمكــن عقــد االجتماعــات مــن وقــت آلخــر خــارج جنيــف، مــع مراعــاة التوزيــع اإلقليمــي والتكلفــة 
 اإلجمالية وتقاسم التكاليف ومالءمة جدول األعمال.

 
 خرينالعالقات مع أصحاب المصلحة والخبراء اآل

 
ينبغــي آلليــة الــدول األعضــاء أن تلــتمس، حســب الحاجــة، مشــورة الخبــراء بشــأن مواضــيع محــددة، وفقــًا   )١(

  إلجراءات منظمة الصحة العالمية النموذجية الخاصة بمجموعات الخبراء.
 
تــدعو آليــة الــدول األعضــاء، حســب الحاجــة، أصــحاب المصــلحة اآلخــرين إلــى التعــاون والتشــاور مــع   )٢(

  الفريق حول مواضيع محددة.
 

 اإلبالغ واالستعراض
 
  تستعرض جمعية الصحة العالمية أداء آلية الدول األعضاء بعد ثالث سنوات من بدء عملها.  )١(
  
تقــدم آليــة الــدول األعضــاء كــل ســنة تقريــرًا عــن التقــدم المحــرز وأيــة توصــيات إلــى جمعيــة الصــحة عــن   )٢(

 على مدى السنوات الثالث األولى ومرة كل سنتين بعد ذلك.طريق المجلس التنفيذي كبند موضوعي 
 

 الشفافية وتعارض المصالح
 
ينبغــي آلليــة الــدول األعضــاء، بمــن فــي ذلــك الخبــراء المــدعوون جمــيعهم، العمــل بطريقــة شــاملة وشــفافة   )١(

  تمامًا.
 
منظمــــة الصــــحة ُيكشــــف عــــن أي تعــــارض محتمــــل للمصــــالح وتــــتم إدارتــــه وفقــــًا لسياســــات وممارســــات   )٢(

 العالمية.
  

  ٢٠١٢أيار/ مايو  ٢٦الجلسة العامة العاشرة، (
  اللجنة "ب"، التقرير الثالث)  
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استجابة منظمة الصحة العالمية، ودورها بصفتها قائد مجموعـة الصـحة، فـي   ٢٠- ٦٥ع  ص  ج
  ١مجال تلبية الطلبات الصحية المتنامية في الطوارئ اإلنسانية

  
 جمعية الصحة العالمية الخامسة والستون،  

  
بعد أن نظرت في التقرير عن استجابة منظمـة الصـحة العالميـة ودورهـا بصـفتها قائـد مجموعـة الصـحة 

  ٢في مجال تلبية الطلبات الصحية المتنامية في الطوارئ اإلنسانية؛
  

اإلنسانية التي باإلمكان تفاديهـا، وبأنهـا إذ ُتقر بأن الطوارئ اإلنسانية تسفر عن حاالت الوفاة والمعاناة 
ُتضعف من قدرة النظم الصحية على تقديم الخدمات الصحية الضرورية إلنقاذ األرواح، وتعتـرض سـبيل التنميـة 

  الصحية وبلوغ األهداف (المرامي) اإلنمائية لأللفية؛
  

تقاللية، فـــي تقـــديم المســـاعدة وٕاذ ُتعيـــد التأكيـــد علـــى مبـــادئ الحيـــاد، واإلنســـانية، وعـــدم االنحيـــاز، واالســـ
اإلنسانية، وٕاذ ُتعيد التأكيد على ضرورة مشاركة كافة األطراف الفاعلة في تقديم المساعدة اإلنسـانية فـي حـاالت 

  الطوارئ اإلنسانية والكوارث الطبيعية الُمعقَّدة، من أجل تعزيز هذه المبادئ وااللتزام بها التزامًا تامًا؛
  

(د) من دستور منظمة الصحة العالمية بشأن والية المنظمة في حاالت الطوارئ، ٢وٕاذ ُتشير إلى المادة 
 ٢٢- ٥٩بشــأن العمــل الصــحي فيمــا يتعلــق باألزمــات والكــوارث، والقــرار ج ص ع ١- ٥٨وٕالــى القــرار ج ص ع

   ٣بشأن التأهب واالستجابة للطوارئ؛
  

ـذكِّر بقـرار الجمعيــة العامـة لألمــم المتحـدة  زيــز تنسـيق المســاعدة اإلنسـانية التــي بشـأن تع ٤٦/١٨٢وٕاذ ُت
تقــدمها األمــم المتحــدة فــي حــاالت الطــوارئ، مــع التأكيــد علــى الــدور المحــوري والمتفــرد لألمــم المتحــدة فــي قيــادة 
وتنســـيق جهـــود المجتمـــع الـــدولي لـــدعم البلـــدان التـــي تعـــاني مـــن الطـــوارئ اإلنســـانية مـــع االحتـــرام التـــام للمبـــادئ 

وجمة أمور من بينها إنشـاء اللجنـة الدائمـة المشـتركة بـين الوكـاالت، التـي يرأسـها منسـق التوجيهية المتعلقة بها، 
مكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية التــابع لألمــم  الــذي ينبغــي أن يحظــى بالــدعم مــناإلغاثــة فــي حــاالت الطــوارئ، 

  المتحدة؛ 
  

فــــــــي حــــــــاالت  ، بقيــــــــادة منســــــــق اإلغاثــــــــة٢٠٠٥وٕاذ تُــــــــذكِّر باســــــــتعراض االســــــــتجابة اإلنســــــــانية فــــــــي 
واألعضــــاء الرئيســــيين فــــي اللجنــــة الدائمــــة المشــــتركة بــــين الوكــــاالت الــــذي اســــتهدف تحســــين ســــرعة   الطــــوارئ،

ومناســـــــبة توقيتهـــــــا، والمســـــــاءلة حولهـــــــا، وقيادتهـــــــا، والقـــــــدرة علـــــــى تلبيـــــــة االحتياجـــــــات المفاجئـــــــة،   االســـــــتجابة،
وٕادخـال نظـام المجموعـات كوسـيلة للتنسـيق  القيادة في المجال اإلنساني، وتحسين آليات تمويله،  بتعزيز  وأوصى

  عبر القطاعات؛
  

وٕاذ ُتحــيط علمــًا ببرنــامج اإلصــالح الــذي وضــعه األعضــاء الرئيســيون فــي اللجنــة الدائمــة المشــتركة بــين 
لتحســين االســتجابة اإلنســانية الدوليــة مــن خــالل تعزيــز القيــادة، والتنســيق، والمســاءلة،  ٢٠١٢- ٢٠١١الوكــاالت 

  لعالمية على التأهب، وزيادة الدعوة والتواصل؛ وبناء القدرة ا
  

بشــأن تعزيــز تنســيق المســاعدة اإلنســانية التــي  ٦٠/١٢٤وٕاذ ُتقــر بقــرار الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة 
وتحيط علمًا بااللتزام الذي قطعته منظمة الصحة العالمية على نفسها تقدمها األمم المتحدة في حاالت الطوارئ، 

                                                           
  لالطالع على اآلثار المالية واإلدارية المترتبة بالنسبة إلى اإلمانة نتيجة اعتماد هذا القرار. ٥انظر الملحق     ١
  .٦٥/٢٥الوثيقة ج    ٢
  .٢- ٤٨ج ص عو، ٦- ٤٦ج ص عو ، ٢٦- ٣٤ج ص عالقرارات  انظر أيضاً     ٣
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امج التغيير الذي وضعته اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت، والمساهمة في تنفيذ اإلجـراءات الحقًا بدعم برن
ممت مـن أجـل تعزيـز االسـتجابة اإلنسـانية  ذات األولويـة التـي حـددها األعضـاء الرئيسـيون فـي اللجنـة، والتـي ُصـ

  الدولية للفئات السكانية المتضررة؛ 
  

لوطنيــة هــي صــاحبة المســؤولية الرئيســية فــي رعايــة ضــحايا الكــوارث وٕاذ تعيــد التأكيــد علــى أن الســلطة ا
الطبيعية وغيرهـا مـن حـاالت الطـوارئ التـي تحـدث علـى أرضـها، وأن الدولـة المتضـررة تضـطلع بالـدور الرئيسـي 

  في بدء، وتنظيم، وتنسيق، وتنفيذ المساعدة اإلنسانية داخل أراضيها؛
  

بشـأن العمـل مـع  ٢٠١١نة الدائمـة المشـتركة بـين الوكـاالت لعـام وٕاذ ُتحيط علمًا بالمذكرة اإلرشادية للج
أو تكمــل آليــات تنســيق   الســلطات الوطنيــة، والتــي تشــير إلــى أن المجموعــات الصــحية يتعــين عليهــا أن تــدعم و/

ع  االســتجابة والتأهـــب الوطنيـــة القائمـــة، وأن الحكومـــة أو غيرهـــا مـــن األطـــراف الوطنيـــة النظيـــرة، ينبغـــي أن ُتشـــجَّ
  اط على المشاركة في رئاسة اجتماعات مجموعة الصحة مع الوكالة القائدة للمجموعة.بنش

  
ــــذكِّر بــــالقرار  بشــــأن تعزيــــز القــــدرات الوطنيــــة فــــي مجــــال إدارة الطــــوارئ الصــــحية  ١٠- ٦٤ج ص عوٕاذ ُت

 والكــوارث ومرونــة الــُنظم الصــحية، الــذي يحــث الــدول األعضــاء، بــين جملــة أمــور، علــى تعزيــز بــرامج التصــدي
  لجميع أخطار الطوارئ الصحية وٕادارة مخاطر الكوارث الصحية؛ 

  
وٕاذ ُتعيـــد التأكيـــد أيضـــًا علـــى أن البلـــدان ُتعـــد مســـؤولة  عـــن ضـــمان حمايـــة الصـــحة والســـالمة والرفـــاه 
لسكانها، وضمان مرونة النظام الصحي واعتماده على ذاته، األمر الذي يكتسي أهمية حاسمة لخفض األخطار 

  وقابلية التأثر إلى حدها األدنى، ولتقديم االستجابة الفعالة والتعافي من الطوارئ والكوارث؛الصحية 
  

من خالل حضورها في الدول األعضاء وعالقتها  التي تتمتع بها أمانة المنظمةالميزة النسبية وٕاذ تسّلم ب
بهذه الدول، ومن خالل قدرتها على توفير خبـرات مسـتقلة مسـتمدة مـن طائفـة واسـعة مـن التخصصـات الصـحية 
وتاريخهــا فــي إســداء مــا يلــزم مــن مشــورة مشــفوعة باألدلــة فــي مجــال تحديــد األولويــات مــن التــدخالت الصــحية 

القائـــدة وضــع فريـــد مـــن نوعـــه لـــدعم وزارات الصــحة والشـــركاء، بوصـــفها الوكالـــة الفعالــة، وبـــأن المنظمـــة تتمتـــع ب
حـاالت الطـوارئ اإلنسـانية واالسـتجابة لهـا لمجموعة الصحة في العالم في مجال تنسيق أنشطة التأهب لمواجهة 

  ؛واإلنعاش منها
  

عـن إصـالحات  ٢٠١١المقدم من المدير العام في عام  والتقريروٕاذ تشير إلى برنامج إصالح المنظمة 
األمر الذي أدى إلى وضع مجموعة جديـدة فـي المنظمـة عـن شـلل األطفـال  ١المنظمة من أجل مستقبل صحي،

وحــاالت الطــوارئ والتعــاون القطــري بهــدف دعــم المكاتــب اإلقليميــة والقطريــة مــن أجــل تحســين الحصــائل وزيــادة 
تزامهـــا بالعمـــل فـــي حـــاالت الطـــوارئ وٕاســـناد فعاليـــة المنظمـــة علـــى الصـــعيد القطـــري، مـــن خـــالل إعـــادة تحديـــد ال

  المجموعة إلى أسس أكثر استدامة في الميزانية؛
  

بشــأن تحويــل مجموعــة المنظمــة للعمــل الصــحي  ٢٠١١وٕاذ ترحــب باإلصــالحات التــي أجريــت فــي عــام 
ة لتنفيـذ هـذه إبان األزمات إلى اإلدارة المعنية بإدارة المخـاطر فـي حـاالت الطـوارئ واالسـتجابة اإلنسـانية، كوسـيل

اإلصالحات، وضمان أن تصبح المنظمة أسرع وأكثر فعالية وأعلى قابلية علـى التنبـؤ فـي مجـال تقـديم اسـتجابة 
  أعلى جودة في مجال الصحة، وأن تحّمل نفسها المسؤولية عن أدائها؛

  
ة؛ بشـأن الخـدمات الصـحية والطبيـة عنـد نشـوب النزاعـات المسـلح ٣٩- ٤٦ج ص عشير إلى القرار وٕاذ ت

بشـــأن حمايـــة البعثـــات الطبيـــة أثنـــاء النزاعـــات المســـلحة؛ وقـــرار الجمعيـــة العامـــة لألمـــم  ١٣- ٥٥ج ص عوالقـــرار 
                                                           

  ، والمحضر الموجز للجلسة الثالثة للجنة "أ" المنبثقة عن جمعية الصحة العالمية الرابعة والستين.٦٤/٤ج الوثيقة    ١
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بشأن سالمة وأمن موظفي المسـاعدة اإلنسـانية وحمايـة مـوظفي األمـم المتحـدة، تـرى أنـه يلـزم  ٦٥/١٣٢المتحدة 
لين الصـحيين والمرافـق الصـحية ووسـائل أو العـام جمع البيانات بطريقة منهجية عن الهجمات على المرضى و/

  النقل المستخدمة في مجال الصحة في حاالت الطوارئ اإلنسانية المعقدة، أو عدم احترامهم،
  
  والجهات المانحة ما يلي: ١الدول األعضاء تطلب من  -١

  
تخصيص موارد من أجل أنشطة قطاع الصحة أثناء الطوارئ اإلنسـانية مـن خـالل عمليـة النـداء   )١(

الموحــد والنــداءات الســريعة لألمــم المتحــدة، ومــن أجــل تعزيــز القــدرة المؤسســية لمنظمــة الصــحة العالميــة 
علــى ممارســة دورهــا باعتبارهــا الوكالــة التــي تقــود مجموعــة الصــحة العالميــة وعلــى االضــطالع بقيــادة 

  مجموعة الصحة في هذا الميدان؛
  
ع البلــــد المعنــــي مــــن أجــــل اســــتجابة فعالــــة ضــــمان النهــــوض بالتــــدخالت اإلنســــانية بالتشــــاور مــــ  )٢(

لالحتياجـات اإلنسـانية وتشـجيع كـل شـركاء العمـل اإلنسـاني، ومـنهم المنظمـات الحكوميـة الدوليـة، علـى 
  المشاركة بنشاط في تنسيق شؤون مجموعة الصحة؛

  
المســـتوى  تعزيـــز إدارة المخـــاطر والتأهـــب للطـــوارئ الصـــحية وعمليـــات التخطـــيط للطـــوارئ علـــى  )٣(

وفــي هــذا  ١٠-٦٤ع  ص  جطني ووحــدات إدارة الكــوارث فــي وزارة الصــحة، كمــا هــو مبــين فــي القــرار الــو 
السياق، وفي إطار التخطيط للتأهب على المستوى الوطني مع مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية، حسـب 
االقتضــــاء، والتحديــــد المســــبق ألفضــــل طريقــــة لضــــمان أن يــــتم التنســــيق بــــين شــــركاء العمــــل اإلنســــاني 

ـــد ـــة ال وليين وآليـــات التنســـيق الوطنيـــة القائمـــة علـــى نحـــو يكمـــل بعضـــه بعضـــًا لتـــأمين االســـتجابة الفعال
  والمنسقة جيدًا في مجال العمل اإلنساني؛

  
بنــاء قــدرة الســلطات الوطنيــة علــى كــل المســتويات فــي مجــال إدارة عمليــات اإلنعــاش بالتــآزر مــع   )٤(

يجيات اإلصـالح، حسـب االقتضـاء، وذلـك بالتعـاون مـع تعزيز الُنظم الصحية في األمـد الطويـل واسـترات
  منظمة الصحة العالمية ومجموعة الصحة؛

  
إنشـــاء فـــرق لالســـتجابة الصـــحية علـــى أســـاس تطـــوعي وٕاعـــداد آليـــة لنشـــرها فـــي حالـــة الطـــوارئ   )٥(

  اإلنسانية حسب اختيار كل دولة عضو؛
  

  المدير العام ما يلي: تطلب من  -٢
 

والمبادئ التوجيهية الضرورية والهياكل والعمليات اإلداريـة المالئمـة للمنظمـة أن يضع السياسات   )١(
مما يلزم للعمل اإلنساني الفعـال والنـاجح علـى المسـتوى القطـري، وكـذلك القـدرة والمـوارد التنظيميـة لكـي 

ت التــي تــتمكن مــن الوفــاء بــدورها باعتبارهــا الوكالــة التــي تقــود مجموعــة الصــحة العالميــة، وفقــًا لالتفاقــا
عقدتها مبادئ اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت، وكي تضطلع بدورها باعتبارهـا الوكالـة التـي تقـود 

  مجموعة الصحة العالمية في هذا الميدان؛
  

أن يعــزز قــدرة المنظمــة مــع شــركاء مجموعــة الصــحة العالميــة والــدول األعضــاء، بمــا فــي ذلــك   )٢(
االحتياطية واآلليـات الالزمـة مـن أجـل نشـر فـرق االسـتجابة ودعمهـا  تجهيز ترتيبات االستجابة السريعة

  بالموارد المالئمة لالستجابة للطوارئ اإلنسانية؛؛
  

                                                           
  ومنظمات التكامل االقتصادي اإلقليمية، حسب االقتضاء.    ١
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المنظمــة فــي األزمــات إلــى الــدول األعضــاء وشــركاء العمــل اإلنســاني أمانــة أن يضــمن أن تقــدم   )٣(
لالحتياجــات اإلنســانية، ويشــمل  الــدعم الــذي يمكــن توقعــه مــن خــالل تنســيق التقــدير والتحليــل الســريعين

ذلــك فــي إطــار االســتجابة المنســقة للجنــة الدائمــة المشــتركة بــين الوكــاالت، ووضــع اســتراتيجية وخطــة 
عمــل مســندتين بالبّينــات ورصــد الوضــع الصــحي واســتجابة قطــاع الصــحة مــع تحديــد الثغــرات وتعبئــة 

  نساني؛الموارد واالضطالع بأنشطة الدعوة الضرورية للعمل الصحي اإل
  
أن يحدد االلتزامات األساسية والوظائف األساسية ومعايير أداء المنظمة في الطـوارئ اإلنسـانية،   )٤(

بمـا فـي ذلــك دورهـا باعتبارهــا الوكالـة التــي تقـود مجموعــة الصـحة العالميــة والوكالـة التــي تقـود مجموعــة 
إلقليمـي والعـالمي للمنظمـة فـي الصحة فـي هـذا الميـدان، وأن يضـمن اإلشـراك التـام للمسـتوى القطـري وا

تنفيذها وفقًا لُألسس المرجعية القائمة، مع مراعاة العمل الجاري بشأن "برنامج التغيير" للعمـل اإلنسـاني 
  الذي وضعته اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت؛

  
ســتجابة أن يــوفر اســتجابة إنســانية أســرع وأكثــر فعاليــة وٕامكانيــة تنبــؤ مــن خــالل وضــع إطــار اال  )٥(

الطارئة موضع التشغيل مع ضمان توافق األسس المرجعية لألداء مع عملية إصالح العمـل اإلنسـاني، 
  وضمان المساءلة عن أدائه وفقًا لتلك المعايير؛

  
أن يضع اآلليات الالزمة لحشد الخبرات التقنية للمنظمة في جميع التخصصات والمستويات مـن   )٦(

والدعم الالزم إلى الدول األعضاء وشركاء مجموعة الصحة في األزمـات  أجل تقديم اإلرشادات الالزمة
  اإلنسانية؛

  
أن يدعم الدول األعضاء والشـركاء فـي التحـول إلـى اإلنعـاش والمواءمـة بـين التخطـيط لإلنعـاش،   )٧(

بما في ذلك إدارة مخاطر الطوارئ وكذلك الحـد مـن مخـاطر الكـوارث، والتأهـب، وبـين سياسـات التنميـة 
ــــام التخطــــيط لإلنعــــاش بعــــد الكــــوارث وبعــــد الو  ــــة و/ أو اغتن ــــة وٕاصــــالحات قطــــاع الصــــحة الجاري طني

  الصراعات؛
  
أن يضطلع بالدور القيادي على المستوى العالمي في وضع أساليب لجمع البيانات ونشرها علـى   )٨(

المسـتخدمة فـي مجـال  والوسائلنحو منهجي بشأن الهجمات على المرافق الصحية والعاملين الصحيين 
الصحة والمرضى في الطوارئ اإلنسانية المعقدة، بالتنسيق مع سائر هيئـات األمـم المتحـدة ذات الصـلة 
واألطــراف األخـــرى ذات الصــلة والمنظمـــات الحكوميــة الدوليـــة والمنظمــات غيـــر الحكوميــة، مـــع تالفـــي 

  االزدواجية في الجهود؛
  

لعالمية السابعة والستين عن طريق المجلس التنفيذي، ثـم كـل أن يقدم تقريرًا إلى جمعية الصحة ا  )٩(
  سنتين عن التقدم المحرز في تنفيذ هذا القرار.

  
  ٢٠١٢أيار/ مايو  ٢٦الجلسة العامة العاشرة، (
  ، التقرير الثالث)للجنة "ب"ا  
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  ١التخلص من داء البلهارسيات  ٢١- ٦٥ع  ص  ج
  

 ، جمعية الصحة العالمية الخامسة والستون  
  

  ٢قد نظرت في التقرير المتعلق بالتخلص من داء البلهارسيات؛  
  

ـــــــــــذكر بـــــــــــالقرار      ، والقـــــــــــرار ٥٨- ٢٩ج ص ع، والقـــــــــــرار ٥٣- ٢٨ج ص ع، والقـــــــــــرار ٢٦- ٣ج ص عوٕاذ ت
  بشأن داء البلهارسيات؛ ١٩- ٥٤ج ص ع

  
مسـتجدَّة مـن  بشأن أمراض المناطق المداريـة المنسـيَّة: مشـكلة ٣/ ق٥٤ل إ/ ش موٕاذ تحيط علما بالقرار   

مشكالت الصحة العمومية في إقليم شرق المتوسط، الذي اعتمدته اللجنة اإلقليميـة لشـرق المتوســط والـذي طلـب 
إلـــى الـــدول األعضـــاء جملـــة أمـــور منهـــا مواصـــلة أنشـــطة المكافحـــة الناجحـــة فـــي المنـــاطق ذات معـــدل االنتقـــال 

  المنخفض من أجل التخلص من داء البلهارسيات؛ 
  

البلـدان   مـن مشـكالت الصـحة العموميـة فـيعن قلقها من أن داء البلهارسـيات اليـزال مشـكلة  وٕاذ تعرب  
ــــــــــــول عــــــــــــام  ــــــــــــه بحل ــــــــــــرار ٢٠١٠التــــــــــــي يتوطنهــــــــــــا، وأن ــــــــــــوارد فــــــــــــي الق ــــــــــــى ال ــــــــــــم يتحقــــــــــــق الهــــــــــــدف األدن   ، ل

٪ علـى األقـل مـن جميـع األطفـال فـي سـن ٧٥والمتمثل في تقديم العالج الكيميائي بانتظام إلى  ١٩- ٥٤ج ص ع
  الدراسة المعرضين لخطر المراضة؛

  
مليون  ٣٢‚٦إلى  ٢٠٠٦مليون مستفيد سنة  ١٢اتساع التغطية بعالج داء البلهارسيات من وٕاذ تالحظ   

مــن  المزيــدوتقــديمهم باألدويــة نتيــل بفضــل تبرعــات الشــركاء ، وتعزيــز إتاحــة دواء البرازيكوا٢٠١٠مســتفيد ســنة 
  الدعم إلى البلدان التي يتوطنها الداء لمكافحة أمراض المناطق المدارية المنسية؛

  
وٕاذ تهنـــئ الـــدول األعضـــاء واألمانـــة والشـــركاء علـــى تعزيـــز إتاحـــة دواء البرازيكوانتيـــل والمـــوارد للتســـريع   

  البلهارسيات؛بمكافحة داء 
  

  يشجعها أن بعض البلدان التي يتوطنها داء البلهارسيات نجحت في وقف سريانه؛ وٕاذ  
  

وٕاذ تهنئ تلك البلدان التي يتوطنها داء البلهارسيات والتي لم تبّلغ عن أيـة حـاالت جديـدة مصـدرها هـذه   
  البلدان نفسها بفضل تعزيز برامج المكافحة والترصد،

  
  بلهارسيات إلى القيام بما يلي:جميع البلدان التي يتوطنها داء ال تدعو - ١

 
االهتمــام بالوقايــة مــن داء البلهارســيات ومكافحتــه، وتحليــل ووضــع خطــط قابلــة للتطبيــق ُتحقَّــق   )١(

  أهدافها بالتدريج، وتكثيف تدخالت مكافحة الداء وتعزيز ترصده؛
  
االســتفادة بالكامــل مــن البــرامج غيــر الصــحية ألغــراض تحســين البيئــة، خفضــًا لمســتوى ســريان   )٢(

  داء البلهارسيات وتسريع التخلص من مضيفه الوسيط؛
  
  ضمان توفير األدوية األساسية؛  )٣(

                                                           
  القرار.لالطالع على اآلثار المالية واإلدارية المترتبة بالنسبة إلى اإلمانة نتيجة اعتماد هذا  ٥انظر الملحق     ١
  .٦٥/٢١الوثيقة ج    ٢
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الـــدول األعضــاء، واألمانــة، والشـــركاء علــى تقـــديم الــدعم للبلــدان التـــي يتوطنهــا داء البلهارســـيات  تحــث  - ٢
  توسيع نطاق برامج المكافحة؛ل
  
  المدير العام ما يلي: من تطلب  - ٣

  
تشــجيع الــدول األعضــاء والمجتمــع الــدولي علــى إتاحــة مــا يلــزم ويكفــي مــن الوســائل والمــوارد،   )١(

والســيما األدويــة، والميــاه وخــدمات اإلصــحاح والتــدخالت الصــحية، وتكثيــف بــرامج المكافحــة فــي معظــم 
  اء البلهارسيات والشروع في شن حمالت للتخلص منه، حسب االقتضاء؛البلدان التي يتوطنها د

  
إعداد توجيهات للدول األعضـاء مـن أجـل تحديـد موعـد الشـروع فـي شـن حمـالت الـتخلص مـن   )٢(

  الداء، جنبًا إلى جنب مع إيجاد وسائل لتنفيذ البرامج وتوثيق ما ُيكّلل منها بالنجاح؛
  
مســـتوى وقـــف ســـريان داء البلهارســـيات فـــي الـــدول األعضـــاء إجـــراء تقيـــيم، بنـــاء علـــى طلـــب، ل  )٣(

المعنيـــة، وتحليـــل الوضـــع العـــالمي للوقايـــة مـــن الـــداء ومكافحتـــه، ونمـــوذج توطنـــه، والتحـــديات الرئيســـية 
  المواجهة بشأنه، كيما يتسنى تقديم توصيات وتوجيهات محددة األهداف؛

  
البلـــدان المعنيـــة بقصـــد التأكـــد مـــن وضـــع إجـــراءات لتقيـــيم وقـــف ســـريان داء البلهارســـيات فـــي   )٤(

  القضاء على سريانه فيها؛
  
القيــام فــي المرحلــة الالحقــة للقضــاء علــى داء البلهارســيات بــدعم البلــدان التــي يثبــت تخلصــها   )٥(

  منه، بغية مواصلة اتخاذ إجراءات وقائية لغرض تجنب ظهور سريان الداء من جديد؛
  
المجلس التنفيذي، إلى جمعية الصحة العالمية عن تقديم تقرير كل ثالث سنوات عن طريق   )٦(

  التقدم المحرز في تنفيذ هذا القرار.
  

  ٢٠١٢أيار/ مايو  ٢٦الجلسة العامة العاشرة، (
  )اللجنة "ب"، التقرير الثالث  

  
  
متابعـــة تقريـــر فريـــق الخبـــراء االستشـــاريين العامـــل المعنـــي بتمويـــل وتنســـيق   ٢٢- ٦٥ع  ص  ج

  ١البحث والتطوير
  

  جمعية الصحة العالمية الخامسة والستون، 

  
بعــد أن نظــرت فــي التقريــر الخــاص بفريــق الخبــراء االستشــاريين العامــل المعنــي بتمويــل وتنســيق البحــث 

    ٢والتطوير؛
  

الـــذي طلـــب إلـــى المـــدير العـــام بـــين جملـــة أمـــور إنشـــاء فريـــق الخبـــراء  ٢٨- ٦٣ج ص عوٕاذ تُـــذكِّر بـــالقرار 
  عجلــة العمــل الــذي يقــوم بــه فريــق الخبــراء العامــل الســابق الــذي ُأنشــئ بموجــب القــرار  االستشــاريين العامــل لــدفع

  ، وتقديم تقريره الختامي إلى جمعية الصحة العالمية الخامسة والستين؛٢١- ٦١ج ص ع

                                                           
  لالطالع على اآلثار المالية واإلدارية المترتبة بالنسبة إلى اإلمانة نتيجة اعتماد هذا القرار. ٥انظر الملحق     ١
  .١تصويب  ٦٥/٢٤والوثيقة ج، الملحق، ٦٥/٢٤الوثيقة ج الوثيقة    ٢
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  ، ١٦- ٦٢ج ص عو ٢١- ٦١ج ص عو ٢٤- ٥٩ج ص عوٕاذ ُتذكر أيضًا بالقرارات 
  
، وتعـرب عـن المعنـي بتمويـل وتنسـيق البحـث والتطـوير بتقرير فريق الخبـراء االستشـاريين العامـل ترحب   - ١

  ونائبه وجميع أعضائه، على ما قاموا به من عمل؛  لرئيس فريق الخبراء االستشاريين العاملتقديرها 
  
   ١الدول األعضاء على ما يلي: تحث  - ٢

لصــعيد الــوطني لمناقشــة تقريــر فريــق الخبــراء إجــراء المشــاورات مــع أصــحاب المصــلحة علــى ا  )١(
  االستشاريين العامل وغيرها من التحاليل من أجل التوصل إلى اقتراحات وٕاجراءات ملموسة؛ 

المشــاركة النشــطة فــي االجتماعــات التــي ُتعقــد علــى الصــعيدين اإلقليمــي والعــالمي والتــي يشــار   )٢(
  إليها في هذا القرار؛

كــــل بلــــد مــــن البلــــدان، االقتراحــــات واإلجــــراءات التــــي تتحــــدد نتيجــــة تنفيــــذ، حيثمــــا أمكــــن فــــي   )٣(
  للمشاورات الوطنية؛ 

بالتعــاون مــع منظمــة الصــحة  ٢إنشــاء و/ أو تعزيــز اآلليــات لتحســين تنســيق البحــث والتطــوير  )٤(
  العالمية وغيرها من الشركاء المعنيين حسب االقتضاء؛ 

  
والقطـاع الخـاص والمؤسسـات األكاديميـة والمنظمـات غيـر الحكوميـة إلـى زيـادة  ١الدول األعضاء تدعو  - ٣

االســـتثمارات فـــي أنشـــطة البحـــث والتطـــوير فـــي مجـــال الصـــحة فيمـــا يتعلـــق بـــأمراض النمطـــين الثـــاني والثالـــث 
  واحتياجات البحث والتطوير المحددة للبلدان النامية فيما يتعلق بأمراض النمط األول؛ 

  
اللجان اإلقليمية مناقشة تقريـر فريـق الخبـراء االستشـاريين العامـل فـي اجتماعاتهـا خـالل عـام  تطلب من  - ٤

، وذلك فـي سـياق تنفيـذ االسـتراتيجية وخطـة العمـل العـالميتين بشـأن الصـحة العموميـة واالبتكـار والملكيـة ٢٠١٢
  من أجل اإلسهام في تقديم االقتراحات واإلجراءات الملموسة؛  ٣الفكرية

  
ــًا وجــدوى  ٢المــدير العــام عقــد اجتمــاع مفتــوح العضــوية للــدول األعضــاء طلــب مــنت  - ٥ يجــري تحلــيًال دقيق

التوصيات المقترحـة مـن ِقبـل فريـق الخبـراء االستشـاريين العامـل، مـع أخـذ الدراسـات األخـرى ذات الصـلة ونتـائج 
ضــع االقتراحــات أو الخيــارات المشــاورات الوطنيــة ومناقشــات اللجــان اإلقليميــة فــي االعتبــار حســب االقتضــاء وي

لُتعرض تحت بند موضوعي ُيكّرس  ٤) رصد نفقات البحث والتطوير،٣) التمويل (٢) تنسيق البحث، (١بشأن (
لمتابعــة تقريــر فريــق الخبــراء االستشــاريين العامــل فــي جمعيــة الصــحة العالميــة السادســة والســتين مــن خــالل دورة 

  المائة. المجلس التنفيذي الثانية والثالثين بعد
  

  ٢٠١٢أيار/ مايو  ٢٦الجلسة العامة العاشرة، (
  اللجنة "أ"، التقرير الرابع)  

  
                                                           

  منظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي.حسب االقتضاء و     ١
فــي ســياق هــذا القــرار يشــير تعبيــر البحــث والتطــوير إلــى البحــث والتطــوير فــي مجــال الصــحة فيمــا يتعلــق بــأمراض     ٢

  النمطين الثاني والثالث واحتياجات البحث والتطوير المحددة للبلدان النامية فيما يتعلق بأمراض النمط األول.
  .١٦- ٦٢ج ص عو ٢١- ٦١ج ص عالقراران     ٣
بشـــأن الصـــحة العموميـــة  لمنظمـــة الصـــحة العالميـــة وفقـــًا لتعريفهـــا الـــوارد فـــي االســـتراتيجية وخطـــة العمـــل العـــالميتين    ٤

  واالبتكار والملكية الفكرية.
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  ١)٢٠٠٥تنفيذ أحكام اللوائح الصحية الدولية (  ٢٣- ٦٥ع  ص  ج
  

  والستون، الخامسة العالمية الصحة جمعية  
  

  ٢؛)٢٠٠٥ين عن تنفيذ أحكام اللوائح الصحية الدولية (تقرير ال في نظرت أن بعد  
  

األهميــة الدائمــة الــذي شــدد علــى  بشــأن تنقــيح اللــوائح الصــحية الدوليــة ٣- ٥٨ع ص ج بــالقرار تــذكر وٕاذ  
وحـث  للوائح الصحية الدولية باعتبارها األداة العالمية الرئيسية للحماية من انتشار المرض على الصـعيد الـدولي

) ٢٠٠٥وائح الصـحية الدوليـة (بناء وتعزيز وصون القـدرات المنصـوص عليهـا بموجـب اللـالدول األعضاء على 
  ؛وحشد الموارد الالزمة لهذا الغرض

  
تقــوم اللتــين تنصــان علــى أن  )٢٠٠٥اللــوائح الصــحية الدوليــة ( مــن ١- ١٣و ١- ٥بالمــادتين  تــذكر وٕاذ  

كل دولة طـرف، فـي أقـرب وقـت ممكـن، ولكـن فـي أجـل أقصـاه خمـس سـنوات مـن بـدء نفـاذ هـذه اللـوائح بالنسـبة 
ف، باكتساب وتعزيز وصون القدرة على كشف األحداث وتقييمها واإلخطـار بهـا والتبليـغ عنهـا، لتلك الدولة الطر 

بهـا واكتسـاب وتعزيـز وصـون قـدرتها علـى االسـتجابة  ١عمًال بأحكام هذه اللوائح حسبما يرد تحديده في المرفـق 
كمـا  التـي تثيـر قلقـًا دوليـاً بسرعة وكفاءة للمخاطر المحتملة علـى الصـحة العموميـة والطـوارئ الصـحية العموميـة 

تلـك القـدرات األساسـية فـي مجـال الصـحة العموميـة فـي حزيـران/ يونيـو  يرد بيانه في المرفق المـذكور وأن تحقـق
بالنسبة إلى جميـع الـدول األطـراف مـا عـدا عـدد قليـل منهـا يفتـرض منـه تحقيـق تلـك القـدرات فـي مواعيـد  ٢٠١٢
  ٣؛الحقة

  
حـث الـدول  الـذي) ٢٠٠٥بشأن تطبيق اللوائح الصـحية الدوليـة ( ٢- ٦١ع ص ج بالقرار أيضاً  تذكر وٕاذ  

 ١اتخــاذ الخطــوات التــي تضــمن تطــوير القــدرات األساســية الوطنيــة الالزمــة المبينــة فــي المرفــق األعضــاء علــى 
  ؛)٢٠٠٥من اللوائح الصحية الدولية ( ١٣والمادة  ٥باللوائح، وتعزيزها والحفاظ عليها، طبقًا للمادة 

  
)، السيما ما يتعلـق بنقـاط ٢٠٠٥تسلم بأنه التزال هناك صعوبات في تنفيذ اللوائح الصحية الدولية (إذ   

الدخول، بما في ذلك ما يخص فهم اللـوائح الصـحية الدوليـة مـن الناحيـة التشـغيلية، ممـا يقتضـي تعزيـز القـدرات 
  باء؛ ١المرتبطة بالمرفق 

  
الالزمــة لالســتمرار فــي رصــد القــدرات األساســية المرتبطــة وٕاذ تســلم بأهميــة تــوافر األدوات واإلجــراءات 

  )؛٢٠٠٥باء باللوائح الصحية الدولية ( ١ألف و ١بالمرفق 
  
) الــذي حــث ٢٠٠٥تنفيــذ أحكــام اللــوائح الصــحية الدوليــة ( بشــأن ١- ٦٤ع ص ج بــالقرار كــذلك تــذكر وٕاذ  

تـامي للجنـة المراجعـة المعنيـة بكيفيـة تنفيـذ الدول األعضاء على أن تدعم تنفيذ التوصيات الواردة في التقرير الخ

                                                           
  لالطالع على اآلثار المالية واإلدارية المترتبة بالنسبة إلى اإلمانة نتيجة اعتماد هذا القرار. ٥انظر الملحق     ١
 .١إضافة  ٦٥/١٧جو  ٦٥/١٧جان الوثيقت    ٢

) (الواليـات ٢٠٠٥طر الزمنية المحددة للدول األطراف التي أبدت تحفظها بشأن اللوائح الصحية الدوليـة (تنطوي األ    ٣
المتحــدة األمريكيــة والهنــد) علــى مواعيــد الحقــة إلــى حــد مــا (تــاريخ بــدء النفــاذ بالنســبة إلــى الواليــات المتحــدة األمريكيــة فــي 

). وقــد حــدد موعــد الحــق أيضــًا للجبــل األســود ٢٠٠٧آب/ أغســطس  ٨وبالنســبة إلــى الهنــد فــي  ٢٠٠٧ز/ يوليــو تمــو   ١٨
حزيــران/  ١٥) الـذي أصـبح دولــة طرفـًا بعـد دخــول اللـوائح حيـز التنفيــذ فـي ٢٠٠٨شـباط/ فبرايــر  ٥(تـاريخ بـدء النفــاذ فـي 

 ). ٢٠١٢آذار/ مارس  ٢٨(التي أصبحت دولة طرفًا في  ليختنشتاينول ٢٠٠٧يونيو 
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التـــي أحاطـــت علمـــًا فـــي توصـــيتها  ٢٠٠٩١ (H1N1)) فيمـــا يتعلـــق بالجائحـــة ٢٠٠٥اللـــوائح الصـــحية الدوليـــة (
  ؛األولى بضرورة تعجيل تحقيق القدرات األساسية الالزمة بموجب اللوائح

  
وٕاذ تسلم بالحاجة إلى تعزيـز دور وقـدرة الـدول األطـراف والمنظمـات الدوليـة، فـي تنفيـذ اللـوائح الصـحية   
) بفعاليــة، ممــا يتطلــب المشــاركة البنــاءة ألصــحاب المصــلحة، فــي القطــاع الصــحي والقطاعــات ٢٠٠٥الدوليــة (

  األخرى فضًال عن الشبكات اإلقليمية وعبر اإلقليمية للدول األطراف؛ 
  

تسلم بأن الدول األطراف قد تبلغ المنظمة وتحصل على تمديد لتاريخ وفائها بالتزاماتها لمـدة سـنتين ذ وإ   
)، وتعتـرف علـى وجـه ٢٠٠٥بناء على حاجـة مبـررة وخطـة تنفيـذ وفقـًا لمـا تـنص عليـه اللـوائح الصـحية الدوليـة (
  ،الخصوص بقرار عدة دول أعضاء في منظمة الصحة العالمية طلب ذلك التمديد

  
  ؛على وجه تام )٢٠٠٥اللوائح الصحية الدولية (التزامها المجدد بتنفيذ أحكام  تؤكد  - ١
  
  ٢على ما يلي: األطراف الدول تحث  - ٢

    
اكتســاب ضــمان تحديــد الثغــرات المتبقيــة بمــا فــي ذلــك المــوارد المؤسســية والبشــرية والماليــة فــي   )١(

اللـوائح الصـحية الدوليـة وتعزيز وصون ما يلزم من قدرات أساسية في مجال الصـحة العموميـة بموجـب 
  ؛وفقًا لخططها الوطنية للتنفيذ ١والمرفق  ١٣و ٥) بما في ذلك المادتان ٢٠٠٥(
  
اتخــاذ الخطــوات الالزمــة إلعــداد خطــط تنفيــذ وطنيــة مالئمــة وتطبيقهــا بهــدف ضــمان اكتســاب   )٢(

ز وصون ما يلزم من قدرات أساسية في مجال الصـحة العموميـة بموجـب اللـوائح الصـحية الدوليـة وتعزي
 ؛)٢٠٠٥(
  
مـن اللـوائح الصـحية  ١والمرفـق  ١٣و ٥مراعاة األطر الزمنية المنصوص عليهـا فـي المـادتين   )٣(

الخاصــــة ) لالضــــطالع باألنشــــطة وٕاجــــراء االتصــــاالت فيمــــا يتعلــــق بتنفيــــذ المتطلبــــات ٢٠٠٥الدوليــــة (
 بالقدرات األساسية واإلجراءات بشأن فترات التمديد ذات الصلة واستكمال تلك األنشطة واالتصاالت؛

  
تعزيز التنسيق والتعاون فيما بين القطاعات وعلى مسـتوى قطاعـات متعـددة علـى نطـاق الـدول   )٤(

يـــة والوظـــائف األطـــراف وداخلهـــا الكتســـاب وبنـــاء وصـــون القـــدرات األساســـية فـــي مجـــال الصـــحة العموم
  )؛٢٠٠٥اللوائح الصحية الدولية (التشغيلية الالزمة بموجب 

  
زيــادة تعزيــز التعــاون النشــط بــين الــدول األطــراف ومنظمــة الصــحة العالميــة وســائر المنظمــات   )٥(

حســـب االقتضـــاء، وذلـــك باتخـــاذ تـــدابير تشـــمل حشـــد الـــدعم التقنـــي والمـــالي  المعنيـــة والهيئـــات الشـــريكة
زم لبناء القـدرات الصـحية العموميـة األساسـية بمـا يضـمن تنفيـذ اللـوائح الصـحية الدوليـة واللوجيستي الال

  ) على النحو الكامل؛٢٠٠٥(
  
إعــادة تأكيــد دعمهــا للبلــدان الناميــة والبلــدان التــي تمــّر اقتصــاداتها بمرحلــة انتقاليــة، بنــاًء علــى   )٦(

اســية الالزمـة بموجـب اللـوائح الصــحية طلبهـا، فـي بنـاء وتعزيـز وصــون القـدرات الصـحية العموميـة األس
  ). ٢٠٠٥الدولية (

  
                                                           

 .٦٤/١٠جالوثيقة     ١

 ومنظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي حسب االقتضاء.    ٢
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  المدير العام ما يلي:تطلب من   - ٣
  

بنــاء وتعزيــز قــدرات األمانــة الالزمــة لالضــطالع علــى نحــو كامــل وفعــال بالمهــام الموكلــة لهــا   )١(
)، السيما من خالل عمليات صحية استراتيجية تمّكن من تقديم ٢٠٠٥الصحية الدولية ( اللوائحبموجب 

الـــدعم الـــالزم إلـــى البلـــدان وٕالـــى الشـــبكات اإلقليميـــة وعبـــر اإلقليميـــة للـــدول األطـــراف فـــي الكشـــف عـــن 
 الطــوارئ الصــحية العموميــة واإلبــالغ عنهــا وتقييمهــا واالســتجابة لمقتضــياتها وتعزيــز القــدرات فــي هــذا

  المجال؛
  

التعاون مع الدول األطراف ومساعدتها عن طريق وزارات الصحة وجميع الـوزارات والقطاعـات   )٢(
المعنيــة األخــرى علــى حشــد مــا يجــب مــن دعــم تقنــي ومــوارد ماليــة لــدعم عمليــات بنــاء وتعزيــز وصــون 

باء  ١لقة بالمرفق ) السيما تلك المتع٢٠٠٥( الدوليةالقدرات األساسية الالزمة بموجب اللوائح الصحية 
فيمـــا يتصـــل بالقـــدرات األساســـية لمـــوانئ الـــدخول، بمـــا فـــي ذلـــك الـــدعم التقنـــي الـــالزم لمســـاعدة البلـــدان 
المهتمة على تقدير احتياجاتها الخاصة وتحديد جدوى االستثمار في تنفيذ اللوائح الصحية الدولية، وفقًا 

  للخطط الوطنية؛
  
ليــة المعنيــة وأصــحاب المصــلحة المعنيــين مــن أجــل تعزيــز تعزيــز المشــاركة مــع المنظمــات الدو   )٣(

  ) بفعالية؛ ٢٠٠٥إسهامهم في تنفيذ اللوائح الصحية الدولية (
  

ضمان الشـفافية فـي تبـادل المعلومـات بشـأن التقـدم المحـرز مـن قبـل الـدول األطـراف فـي تنفيـذ   )٤(
) تنفيــذًا كــامًال، مــن أجــل ٢٠٠٥بموجــب اللــوائح الصــحية الدوليــة ( الالزمــةالقــدرات األساســية الوطنيــة 

تيسير تقديم الـدعم المناسـب بمـا فـي ذلـك التوجيـه والتـدريب حسـب االقتضـاء، وذلـك بنشـر قائمـة الـدول 
األطــــراف التــــي طلبــــت تمديــــد األجــــل األولــــي المحــــّدد وحصــــلت علــــى إذن بــــذلك علــــى موقــــع المنظمــــة 

  المعنية باللوائح الصحية الدولية؛ اإللكتروني المحمي بكلمة سر والخاص بمراكز االتصال الوطنية
  

تيسير تقديم الدول األطراف الدعم المناسب إلى بعضها الـبعض وتبـادل ذلـك الـدعم فيمـا بينهـا   )٥(
) وذلـك ٢٠٠٥بما يمّكن من إنشاء القدرات األساسية الوطنية الالزمة بموجب اللـوائح الصـحية الدوليـة (

ُجمعت عن طريق إطار رصد القدرات األساسية الالزمة بنشر موجز ذي صلة للمعلومات القطرية التي 
بموجــب اللــوائح الصــحية الدوليــة علــى موقــع المنظمــة اإللكترونــي المحمــي بكلمــة ســر والخــاص بمراكــز 

  االتصال الوطنية المعنية باللوائح الصحية الدولية؛
  

لـي المحـّدد رصد التقدم المحرز مـن قبـل كـل دولـة طـرف حصـلت علـى إذن بتمديـد األجـل األو   )٦(
المقدمــة مــع طلــب التمديــد والتقــارير الســنوية المطلوبــة بمقتضــى المــادتين  التنفيــذوذلــك باســتخدام خطــط 

  ) من كل الدول األطراف الحاصلة على تمديدات؛ ٢٠٠٥من اللوائح الصحية الدولية ( ٢- ١٣و ٢- ٥
  

) ٢٠٠٥رصد مدى صون القدرات األساسية الوطنية الالزمة بموجب اللوائح الصـحية الدوليـة (  )٧(
في كل الدول األطراف التي لم تطلب تمديد األجل المحّدد وذلك بوضع أساليب التقيـيم  المناسـبة علـى 

  األداء الفعال للقدرات األساسية التي تم إنشاؤها؛ 
  

مــن قبــل المــدير العــام، مــع نصــائح  ٢٠١٤دامها فــي عــام وضــع ونشــر المعــايير المزمــع اســتخ  )٨(
)، عنــد اتخــاذ قــرارات بشــأن مــنح أّيــة تمديــدات ٢٠٠٥لجنــة المراجعــة المعنيــة بــاللوائح الصــحية الدوليــة (

القــدرات األساســية الوطنيــة علــى النحــو المنصــوص عليــه فــي أخــرى لألجــل المحــّدد فيمــا يخــص إنشــاء 
  ؛٢- ١٣و ٢- ٥المادتين 
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تقريــر مرحلــي مؤقــت إلــى جمعيــة الصــحة العالميــة السادســة والســتين مــن خــالل المجلــس  تقــديم  )٩(
  التنفيذي في دورته الثانية والثالثين بعد المائة؛

  
إبالغ جمعية الصحة العالمية السابعة والستين، عن طريق المجلس التنفيذي في دورته الرابعـة   )١٠(

 الدول األطراف واألمانة في تنفيذ هذا القرار. قبل والثالثين بعد المائة، بالتقدم المحرز من
  

  ٢٠١٢أيار/ مايو  ٢٦، العاشرةالجلسة العامة (
  )اللجنة "أ"، التقرير الرابع  

  
_____________________  
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 المقررات اإلجرائية  
  
  
  تشكيل لجنة أوراق االعتماد  )١(٦٥ع  ص  ج
  

أوراق اعتمـــاد تضــم منـــدوبي الــدول األعضـــاء لجنــة الخامســة والســـتون عينــت جمعيـــة الصــحة العالميـــة   
التاليـــة: غيانـــا، قيرغيزســـتان، لكمســـبرغ، مـــالوي، جـــزر مارشـــال، المكســـيك، النيجـــر، ســـان مـــارينو، ســـان تـــومي 

  وبرينسيبي، تايلند، اإلمارات العربية المتحدة، فييت نام.
  

  )٢٠١٢أيار/ مايو  ٢١، (الجلسة العامة األولى
  
  
  الخامسة والستينانتخاب أعضاء مكتب جمعية الصحة العالمية   )٢(٦٥ع  ص  ج
  

  أعضاء المكتب التالين: الخامسة والستونانتخبت جمعية الصحة العالمية   
  

  يومان (كوت ديفوار) - األستاذة تيريز أيا ندري    الرئيس:
  

  مارتينيز (باراغواي) الدكتور إسبيرانزا  نواب الرئيس:
  الدكتور أندريه أوزاتي (جمهورية ملدوفا)
  األستاذ علي غوفرون موكتي (إندونيسيا)

  الدكتورة ثريا دليل (أفغانستان)
  السيد تشارلز سيغوتو (جزر سليمان)

  
  )٢٠١٢أيار/ مايو  ٢١(الجلسة العامة األولى، 

  
  
  إنشاء اللجنة العامة  )٣(٦٥ع  ص  ج
  

يات لجنــة الترشــيحات انتخبــت جمعيــة الصــحة العالميــة الخامســة والســتون منــدوبي بعــد النظــر فــي توصــ  
البلدان السبعة عشر التالية أعضاء فـي اللجنـة العامـة: جـزر البهامـا، كمبوديـا، تشـاد، الصـين، كوبـا، الـدانمرك، 

تان، المملكــة المتحــدة جيبــوتي، فرنســا، كينيــا، ليســوتو، ليبيريــا، موريتانيــا، نيكــاراغوا، االتحــاد الروســي، تركمانســ
  لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، الواليات المتحدة األمريكية.

  
  )٢٠١٢أيار/ مايو  ٢١(الجلسة العامة األولى، 

  
  



الستونو الخامسة جمعية الصحة العالمية    46 

  نتخاب أعضاء مكتب اللجنتين الرئيسيتينا  )٤(٦٥ع  ص  ج
  
  :الرئيسيتينأعضاء المكتب التاليين للجنتين  الخامسة والستونانتخبت جمعية الصحة العالمية   

  
  بو زانغلي دوكبا (بوتان)الدكتور ليون    :الرئيس  اللجنة "أ":

  
  األستاذ محمد حسين نيكنام (جمهورية إيران اإلسالمية)    :الرئيس  اللجنة "ب":

  
  )٢٠١٢أيار/ مايو  ٢١(الجلسة العامة األولى، 

  
  مكتب التالين:الأعضاء بعد ذلك انتخبت اللجنتان الرئيسيتان و   

  
  ون (جامايكا)الدكتور فنتون فيرغس  :نائبا الرئيس  أ":اللجنة "
  السيد هربرت بارنارد (هولندا)        

  
  الدكتور محمد جداوي (جمهورية تنزانيا المتحدة)    :المقرر    

  
  األستاذ تشارلز كوندي أغبا (توغو)  :نائبا الرئيس  اللجنة "ب":

  الدكتور إنريك تاياغ (الفلبين)        
  

  بول غولي (كندا)الدكتور      :المقرر    
  

  )بالترتيب ٢٠١٢أيار/ مايو  ٢٣و ٢١(الجلستان األوليان للجنتين "أ" و"ب"، 
  
  

  جدول األعمال اعتماد  )٥(٦٥ع  ص  ج
  

جدول األعمال المؤقت الذي أعده المجلس التنفيذي الخامسة والستون جمعية الصحة العالمية  اعتمدت  
   منه.، بعد حذف بندين بعد المائة الثالثينفي دورته 

  
  )٢٠١٢أيار/ مايو  ٢١، الثانية(الجلسة العامة 

  أوراق االعتماد التحقق من  )٦(٦٥ع  ص  ج
  

أفغانسـتان؛ ألبانيـا؛  صحة أوراق اعتماد الوفود التاليـة:الخامسة والستون بأقرت جمعية الصحة العالمية   
؛ جـــزر البهامـــا؛ البحـــرين؛ بـــنغالديش؛ الجزائـــر؛ أنـــدورا؛ أنغـــوال؛ األرجنتـــين؛ أرمينيـــا؛ أســـتراليا؛ النمســـا؛ آذربيجـــان

بربادوس؛ بيالروس؛ بلجيكا؛ بنن؛ بوتان؛ دولة بوليفيا المتعددة القوميات؛ البوسنة والهرسك؛ بوتسوانا؛ البرازيـل؛ 
برونــي دار الســالم؛ بلغاريــا؛ بوركينــا فاصــو؛ بورونــدي؛ كمبوديــا؛ الكــاميرون؛ كنــدا؛ الــرأس األخضــر؛ جمهوريــة 

شاد؛ شيلي؛ الصـين؛ كولومبيـا؛ جـزر القمـر؛ الكونغـو؛ جـزر كـوك؛ كوسـتاريكا؛ كـوت ديفـوار؛ أفريقيا الوسطى؛ ت
كرواتيا؛ كوبا؛ قبرص؛ الجمهورية التشيكية؛ جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية؛ جمهورية الكونغو الديمقراطية؛ 

ــدانمرك؛ جيبــوتي؛ دومينيكــا؛ الجمهوريــة الدومينيكيــة؛ إكــوادور؛ مصــر؛ الســلفا ــا االســتوائية؛ إريتريــا؛ ال دور؛ غيني
إستونيا؛ إثيوبيا؛ فيجي؛ فنلندا؛ فرنسا؛ غابون؛ غامبيا؛ جورجيا؛ ألمانيا؛ غانا؛ اليونان؛ غواتيماال؛ غينيا؛ غيانـا؛ 
هـــايتي؛ هنـــدوراس؛ هنغاريـــا؛ أيســـلندا؛ الهنـــد؛ إندونيســـيا؛ جمهوريـــة إيـــران اإلســـالمية؛ العـــراق؛ أيرلنـــدا؛ إســـرائيل؛ 

امايكا؛ اليابان؛ األردن؛ كازاخستان؛ كينيا؛ كيريباتي؛ الكويت؛ قيرغيزستان؛ جمهورية الو الديمقراطيـة إيطاليا؛ ج
الشــعبية؛ التفيــا؛ لبنــان؛ ليســوتو؛ ليبيريــا؛ ليبيــا؛ ليتوانيــا؛ لكســمبرغ؛ مدغشــقر؛ مــالوي؛ ماليزيــا؛ ملــديف؛ مــالي؛ 
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ميكرونيزيـــــا الموحـــــدة؛ مونـــــاكو؛ منغوليـــــا؛  مالطـــــة؛ جـــــزر مارشـــــال؛ موريتانيـــــا؛ موريشـــــيوس؛ المكســـــيك؛ واليـــــات
ـــــــدا؛ نيكـــــــاراغوا؛   الجبـــــــل ـــــــال؛ هولنـــــــدا؛ نيوزيلن ـــــــا؛ نـــــــاورو؛ نيب ـــــــق؛ ميانمـــــــار؛ ناميبي األســـــــود؛ المغـــــــرب؛ موزامبي
نيجيريــــا؛ النــــرويج؛ ُعمــــان؛ باكســــتان؛ بــــاالو؛ بنمــــا؛ بــــابوا غينيــــا الجديــــدة؛ بــــاراغواي؛ بيــــرو؛ الفلبــــين؛   النيجــــر؛
جمهوريــة كوريـــا؛ جمهوريــة مولــدوفا؛ رومانيــا؛ االتحـــاد الروســي؛ روانــدا؛ ســانت كيـــتس البرتغــال؛ قطــر؛   بولنــدا؛

ونيفــيس؛ ســاموا؛ ســان مــارينو؛ ســان تــومي وبرينســيبي؛ المملكــة العربيــة الســعودية؛ الســنغال؛ صــربيا؛ سيشــيل؛ 
ان؛ أسبانيا؛ سري سيراليون؛ سنغافورة؛ سلوفاكيا؛ سلوفينيا؛ جزر سليمان؛ الصومال؛ جنوب أفريقيا؛ جنوب السود

النكا؛ السودان؛ سوازيلند؛ السويد؛ سويسـرا؛ الجمهوريـة العربيـة السـورية؛ تايلنـد؛ جمهوريـة مقدونيـة اليوغوسـالفية 
لشــتي؛ توغــو؛ تونغــا؛ ترينيــداد وتوبــاغو؛ تــونس؛ تركيــا؛ تركمانســتان؛ توفــالو؛ أوغنــدا؛ أوكرانيــا؛  - الســابقة؛ تيمــور

ملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية؛ جمهورية تنزانيا المتحدة؛ الواليات اإلمارات العربية المتحدة؛ الم
المتحـــدة األمريكيـــة؛ أوروغـــواي؛ أوزبكســـتان؛ فـــانواتو؛ جمهوريـــة فنـــزويال البوليفاريـــة؛ فييـــت نـــام؛ الـــيمن؛ زامبيـــا؛ 

  زمبابوي.
  

  )٢٠١٢أيار/ مايو  ٢٣، السادسة الجلسة العامة(
  
  
ــدول األعضــاء التــي لهــا   )٧(٦٥ع  ص  ج تعيــين شــخص للعمــل عضــوًا فــي فــي حــق الانتخــاب ال

  المجلس التنفيذي
  

النظـــر فـــي توصـــيات اللجنـــة العامـــة، انتخبـــت جمعيـــة الصـــحة العالميـــة الخامســـة والســـتون، الـــدول بعـــد   
يجــان، أســتراليا، آذرب األعضــاء التاليــة التــي لهــا الحــق فــي تعيــين شــخص للعمــل عضــوًا فــي المجلــس التنفيــذي:

  بلجيكا، تشاد، كرواتيا، كوبا، جمهورية إيران اإلسالمية، لبنان، ليتوانيا، ماليزيا، ملديف، بنما.
 

  )٢٠١٢أيار/ مايو  ٢٥، التاسعة(الجلسة العامة 
  
  
الوقاية من األمراض غير السارية ومكافحتها: متابعـة االجتمـاع الرفيـع المسـتوى   )٨(٦٥ع  ص  ج

ـــ ـــة العامـــة بشـــأن الوقاي ـــة) للجمعي ـــر المعدي ـــر الســـارية (غي ة مـــن األمـــراض غي
  ومكافحتها

  
  والستون، الخامسة العالمية الصحة جمعية  

  
إذ تســتذكر اإلعــالن السياســي لالجتمــاع الرفيــع المســتوى للجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة بشــأن الوقايــة   

منهــا بشــأن دعــوة منظمــة الصــحة  ٦٢وخاصــة الفقــرة  ١األمــراض غيــر الســارية (غيــر المعديــة) ومكافحتهــا،  مــن
العالميــة إلـــى أن تعـــد توصـــيات لمجموعـــة مـــن األهـــداف العالميـــة مـــن أجـــل الوقايـــة مـــن األمـــراض غيـــر الســـارية 

أساسـًا األمـراض األمراض غير السارية، وهي  ، وااللتزامات المقطوعة لمعالجة٢٠١٢ومكافحتها قبل نهاية عام 
ـــة وال ـــة الوعائي ـــة وداء الســـكري، ومـــا يقتـــرن بهـــا مـــن عوامـــل الخطـــر القلبي ســـرطانات واألمـــراض التنفســـية المزمن

األساسية المشتركة، أال وهي تعاطي التبغ والنظام الغذائي غير الصحي والخمول البدني وتعاطي الكحـول علـى 
  ؛نحو ضار

  
  
  

                                                           
 .٦٦/٢ المتحدة لألمم العامة الجمعية قرار    ١
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المتخصصــة الرئيســية فــي الــدور القيــادي الــذي تضــطلع بــه المنظمــة بوصــفها الوكالــة وٕاذ تؤكــد مجــددًا   
ــــع  ــــة العامــــة لألمــــم المتحــــدة ضــــمن اإلعــــالن السياســــي لالجتمــــاع الرفي مجــــال الصــــحة حســــب اعتــــراف الجمعي

للجمعيــــة العامــــة بشــــأن الوقايــــة مــــن األمــــراض غيــــر الســــارية (غيــــر المعديــــة) ومكافحتهــــا، ومســــؤولية   المســــتوى
مـــن اإلعـــالن السياســـي مـــن أجـــل وضـــع  ٦٢و ٦١التامـــة عمـــًال بـــالفقرتين  ١بمشـــاركة الـــدول األعضـــاء  المنظمـــة
 المؤشـــرات مـــن مجموعـــة يشـــملو  والقطريـــة اإلقليميـــة الســـياقات فـــي تطبيقـــه يمكـــن عـــالمي شـــامل للرصـــد  إطـــار

 نهايـة قبـل ومكافحتهـا السـارية غيـر األمـراض من بالوقاية يتعلق فيما االختيارية العالمية األهداف من ومجموعة
  ؛٢٠١٢  عام
  

 تقلـــيص فـــي المتمثـــل الهـــدف تحقيـــق بشـــأن ٢٣- ٦٠ع ص ج القـــرار  فـــي المقطـــوع االلتـــزام تســـتذكر وٕاذ  
  القادمة، العشر السنوات مدى على السنة في٪ ٢ بنسبة السارية غير األمراض عن الناجمة الوفيات معدالت

  
 الملحـوظ بالتقـدم واعترفـت ٢ومكافحتهـا السـارية غيـر األمـراض مـن بالوقايـة الخاصـين بالتقريرين رّحبت  - ١

 الرفيـع لالجتمـاع السياسـي اإلعـالن مـن ٦٢و ٦١ بـالفقرتين عمـالً  األعضـاء الـدول مـع الوثيـق بالتعـاون المحرز
  ومكافحتها؛) المعدية غير( السارية غير األمراض من الوقاية بشأن العامة للجمعية المستوى

  
 بنسبة السارية غير األمراض جراء من المبكرة الوفيات معدل تقليص بشأن عالمياً  هدفاً  تعتمد أن قررت  - ٢

  ؛٢٠٢٥ عام بحلول ٪٢٥
  
 األهـداف حـول اآلراء فـي توافـق إلـى التوصـل بغرض إضافية أعمال إلنجاز الشديد تأييدها عن أعربت  - ٣

 البـدني والخمـول الصـحي غيـر الغذائي والنظام  التبغ تعاطي وهي أال األربعة، الرئيسية الخطر بعوامل المتعلقة
  ضار؛ نحو على الكحول وتعاطي

  
 خمســة بخصــوص المعنيــة الجهــات وســائر ١األعضــاء الــدول أبدتــه الــذي الكبيــر بالتأييــد علمــاً  أحاطــت   - ٤

 وارتفـاع الوفيـات بمعـدل المتعلقـة األهـداف فيهـا بمـا الحـين ذلـك حتـى االعتبـار في ُأخذت طوعية عالمية أهداف
  البدني؛ والخمول الصوديوم/ والملح التبغ وتعاطي الدم ضغط

  
 جمعيـــة أثنـــاء دارت التـــي المناقشـــات فيهـــا بمـــا اآلن، حتـــى ُأجريـــت التـــي المشـــاورات أن كـــذلك الحظـــت  - ٥

 وضــع تؤيــد المصــلحة صــاحبة الجهــات وســائر ١األعضــاء الــدول أن بّينــت والســتين، الخامســة العالميــة الصــحة
 مثـل الصـحية الـنظم اسـتجابة وهـدف والكوليسـترول والكحـول الـدهون مـن الجسم ومدخول بالسمنة تتصل أهداف
  السارية؛ غير األمراض لمكافحة األساسية األدوية إتاحة

  
 األمـراض مكافحـة متابعـة عملية من المتبقي السياق في تظهر قد أخرى مؤشرات أو أهدافاً  أن الحظت  - ٦

  ؛٧ق١٣٠ت  م التنفيذي المجلس قرار على بناءً  أرسيت التي السارية غير
  
 متابعــة عمليــة مــن المتبقيــة الخطــوات جميــع فــي التامــة المشــاركة علــى ١األعضــاء الــدول جميــع حثــت  - ٧

 اإلقليمــي الصــعيدين علــى المشــاورات فــي ذلــك فــي بمــا ٧ق١٣٠ت  م القــرار فــي المبّينــة الســارية غيــر األمــراض
  والعالمي؛

  
  
  
  

                                                           
 .االقتضاء حسب اإلقليمي االقتصادي التكامل ومنظمات    ١

 .١ إضافة ٦٥/٦وج ٦٥/٦ج الوثيقتان    ٢
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  :يلي ما العام المدير من طلبت  - ٨
  بشأن منقحة مناقشة ورقة ويعدّ  والمؤشرات األهداف بشأن التقنية األعمال من بمزيد ينهض أن  )١(

 وتراعـي اآلن حتـى وثـائق مـن وُقـدِّم مناقشـات من ُأجري ما جميع تجسد للرصد الشامل العالمي اإلطار
  المجال؛ هذا في القائمة المنظمة واستراتيجيات والجدوى التحقيق وٕامكانية للقياس القابلية

 أفرقـــة/ التقنيـــة واألفرقـــة اإلقليميـــة، اللجـــان منهـــا بوســـائل ١ األعضـــاء، الـــدول مـــع يتشـــاور وأن  )٢(
 المنقحة؛ الورقة هذه بشأن تقارير تقدم التي االقتضاء، حسب اإلقليمية، العاملة الخبراء

 المناقشـة ورقـة بشـأن المصـلحة صـاحبة الجهـات جميـع مـع شـفافة بطريقة التشاور يواصل وأن  )٣(
 ؛)١) (٨( الفرعية الفقرة في المذكورة المنقحة

 والمــــدخالت اإلقليميــــة اللجــــان مــــن واحــــدة كــــل فــــي المناقشــــات نتــــائج يلخــــص تقريــــراً  يعــــدّ  وأن  )٤(
 صــاحبة الجهــات مــع ُتجــرى التــي) ٣) (٨( الفرعيــة الفقــرة فــي  المــذكورة الحــوار جلســات مــن المستشــفة
 المصلحة؛

 ،٢٠١٢ أكتـــوبر/ األول تشـــرين شـــهر نهايـــة قبـــل ١األعضـــاء للـــدول رســـمياً  اجتماعـــاً  يعقـــد أن  )٥(
 األهـداف مـن جموعـةوم المؤشـرات، يشـمل بمـا للرصـد، الشـامل العـالمي اإلطـار بشأن العمل الستكمال
 ومكافحتها؛ السارية غير األمراض من بالوقاية يتعلق فيما االختيارية العالمية

 السياســي اإلعــالن مــن ٦٢و ٦١ بــالفقرتين المتعلقــة التوصــيات عــن موضــوعياً  تقريــراً  يقــدم أن  )٦(
) المعديـــة غيـــر( الســـارية غيـــر األمـــراض مـــن الوقايـــة بشـــأن العامـــة للجمعيـــة المســـتوى الرفيـــع لالجتمـــاع
 الثانيـة دورتـه فـي التنفيـذي المجلـس خـالل مـن والستين السادسة العالمية الصحة جمعية إلى ومكافحتها
  .المائة بعد والثالثين

  
  )٢٠١٢أيار/ مايو  ٢٦، العاشرة(الجلسة العامة 

  
  
  إصالح منظمة الصحة العالمية   )٩(٦٥ع  ص  ج
  

   والستون، الخامسة العالمية الصحة جمعية
 

  ١المنظمة؛ إصالح بشأن العالمية الصحة جمعية إلى المقدمة الوثائق في النظر بعد
 

 إصـالح بشـأناتخـذها  التـي اإلجرائيـة والمقـررات ُأجريـت التـي المـداوالت االعتبـار فـي وضـعت أن وبعد
ة المجلــس ودور  ،٢٠١١ مــايو /أيــار فــي المائــة بعــد والعشــرين التاســعةخــالل دورتــه  التنفيــذي المجلــس المنظمــة
 كــانون فــي المائــة بعــد لثالثــينتــه اودور  ،٢٠١١ نــوفمبر/ الثــاني تشــرين فــي اإلصــالح بشــأن االســتثنائيةالتنفيــذي 

  ؛٢٠١٢ فبراير/ شباط في األولويات وتحديد البرامج بشأن األعضاء الدول واجتماع ،٢٠١٢ يناير/ الثاني
  
  
  
  

                                                           
 .٦/معلومات وثيقة/ ٦٥وج ٦٥/٤٣وج ٦٥/٤٠وج ٢ إضافة ٦٥/٥وج ١ إضافة ٦٥/٥وج ٦٥/٥ج الوثائق    ١
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 :يلي ما قررت
  

  البرمجية اإلصالحات
 
ـــــب ب  )أ(  )١( ـــــرالترحي ـــــيس تقري ـــــذي  رئ ـــــس التنفي ـــــدول اجتمـــــاع عـــــنالمجل  بشـــــأن األعضـــــاء ال

 التــذييالت فــي موضــح هــو كمــا الزمنــي وٕاطارهــا وفئاتهــا ومعاييرهــا األولويــات وتحديــد  البــرامج
  ١ :الثالثة

  
 جمعية قدمتها والتي عليها المتفق واإلرشادات ٢اإلطار باستخدام العام المدير مطالبة  )ب(

 عشـــر الثـــاني العـــام العمـــل برنـــامج مســـودة صـــياغة فـــي والســـتون، الخامســـة العالميـــة الصـــحة
  ؛٢٠١٥- ٢٠١٤ للفترة المقترحة البرمجية والميزانية

  
 الشؤون تصريف إصالحات

 
/ الثــاني تشــرين فــي التنفيــذي للمجلــس االســتثنائية الــدورة عــن الصــادر اإلجرائــي المقــرر تأييــد  )٢(

  وتحسينها؛ وتبسيطها الرئاسية األجهزة وأدوار عمل أساليب تعزيز بشأن ٢٠١١٣ نوفمبر
 
 في الموضوع إلى مجدداً  الرئاسية والتطرق األجهزة الجتماعات الحالي الزمني جدولال استبقاء  )٣(

 جدوى دراسة لعرض التحضير وعند ٢٠١٣ يناير/ الثاني كانوندورة المجلس التنفيذي التي سُتعقد في 
  المالية؛ السنة تغيير إمكانية بشأن

 
  التنفيذي؛ والمجلس اإلقليمية اللجان بين المواءمة تعزيز بشأن التالية االقتراحات تأييد  )٤(

 والسياســــات االســــتراتيجيات كــــل فــــي مــــدخالت تقــــديم اإلقليميــــة اللجــــان مــــن ُيطلــــب أن    (أ)
  والمدونات؛ واللوائح االتفاقيات مثل القانونية، والصكوك

 المنظـورات مـن تسـتفيد كـي اإلقليميـة اللجان إلى معينة بنوداً  الصحة جمعية تحيل أن    (ب)
  المتنوعة؛ اإلقليمية

 ؛عالمية وتنفيذها حسب االقتضاء بتكييف إستراتيجيات اإلقليمية اللجانقوم ت أن    (ج)

 عـــن مـــوجزاً  تقريـــراً  المجلـــس إلـــى روتينيـــة، بصـــورة اإلقليميـــة، اللجـــان رؤســـاء يقـــدم أن    (د)
  ؛اللجان مداوالت

 
 بترشـيح يتعلـق فيمـا اإلقليميـة اللجـان صـعيد علـى المواءمـة زيادة بشأن التالية االقتراحات تأييد  )٥(

  المراقبين؛ ومشاركة االعتماد أوراق واستعراض اإلقليميين المديرين
  
  
  
  

                                                           
 .٦٥/٤٠ج الوثيقة انظر    ١

 .١ إضافة ٦٥/٥ج الوثيقة انظر    ٢

 .EBSS2(2) اإلجرائي المقرر    ٣
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  اإلقليميين المديرين ترشيح

 والشـفافية، والمسـاءلة العدالـة لمبـادئ وفقـاً  بعد، بذلك تقم لم التي اإلقليمية، اللجان تقوم    (أ)
  :يلي بما

  المرشحين؛ الختيار معايير وضع  )١(

  المرشحين؛ مؤهالت كل بتقييم خاصة عملية تنفيذ  )٢(

  األعضاء الدول اعتماد أوراق استعراض

 أو االعتمـاد، بـأوراق معنية لجان بتعيين بعد، بذلك تقم لم التي اإلقليمية، اللجان تقوم    (ب)
  اللجنة؛ مكتب أعضاء إلى االعتماد أوراق استعراض مهمة بإسناد

  المراقبين مشاركة

ــــة، اللجــــان تقــــوم   (ج) ــــي اإلقليمي ــــم الت ــــم ل ــــذلك تق  واضــــحة إجــــراءات وجــــود بضــــمان بعــــد، ب
 حســــــــــب ذلــــــــــك، فــــــــــي بمــــــــــا دوراتهــــــــــا، حضــــــــــور إلــــــــــى المــــــــــراقبين تــــــــــدعو أن مــــــــــن  تمكنهــــــــــا

 غيـر والمنظمـات الدوليـة الحكوميـة والمنظمـات األخرى األقاليم من األعضاء  الدول  االقتضاء،
 الحكومية؛

  
 علــى ســُتعرض واإلدارة والميزانيــة البرنــامج للجنــة المنقحــة االختصاصــات بــأن علمــاً  اإلحاطــة  )٦(

  المائة؛ بعد والثالثين الحادية دورته في التنفيذي المجلس
 
 األجهــــزة اجتماعــــات وتحســــين القــــرارات اتخــــاذ عمليــــة تبســــيط بشــــأن التاليــــة االقتراحــــات تأييــــد  )٧(

  ؛الرئاسية

 فــي المســتخدمة المعــايير ذلــك فــي بمــا المعــايير، المجلــس مكتــب أعضــاء يســتخدم أن  )أ(
 فــي إلدراجهــا المقدمــة البنــود اســتعراض فــي العــام، العمــل برنــامجمســودة  فــي األولويــات تحديــد
  المجلس؛ أعمال جدول

 التـأخر مسـألة معالجـة أجـل مـن الـداخلي ونظامـه قواعده تعديل في المجلس ينظر أن  )ب(
  القرارات؛ مشاريع تقديم في

 فــيوالــواردة  الــرئيس، يقــدمها التــي الملخصــات اســتخدامأن تحّســن األجهــزة الرئاســية   (ج)
  الرسمية؛ القرارات محل يحل  ال ذلك أن مفهوماً  يكون أن على ،الرسمية السجالت

  
  :األعضاء الدول مع التشاور بعد يلي، بما يقوم بأن العام المدير مطالبة  )٨(

 مــن الرئاســية لألجهــزة الــداخلي للنظــام الممكنــة التعــديالت بخصــوص خيــارات اقتــراح  )أ(
  والتقارير؛ األعمال جدول بنود عدد تقليل أجل

 والتواصــل األعضــاء الــدول ِقَبــل مــن التبليــغ تبســيط كيفيــة بخصــوص خيــارات اقتــراح  )ب(
 معها؛
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  :يلي بما العام المدير مطالبة  )٩(
 
 إلـى الحكوميـة غيـر المنظمـات مـع المنظمـة مشـاركة عـن سياسـات ورقـةة مسـّود تقديم  )أ(

  ؛٢٠١٣كانون الثاني/ يناير  في المائة بعد والثالثين الثانية دورته في التنفيذي المجلس
 
 الخاصــة التجاريــة الكيانــات مــع العالقــة مجــال فــي السياســات عــن ورقــة مســودة تقــديم  )ب(

  ؛٢٠١٣ مايو/ أيار في المائة بعد والثالثين الثالثة دورته في التنفيذي المجلس إلى
  
 بشـــأن والمقترحـــات الصـــحية للشـــراكات المنظمـــة استضـــافة ترتيبـــات عـــن تقريـــر تقـــديم  )ج(

 بعـد والثالثـين الثانيـة دورتـه فـي التنفيـذي المجلـس إلـى الُمستضـافة الشـراكات مع العمل تنسيق
  المائة؛

  
 الوثائق إعداد عملية دعم في التالية بالمبادئ العام المدير استرشاد ذلك، عن وفضالً 

  ):ج(و) ب(و) أ) (٩( الفرعية الفقرات عليها تنص التي
  
 المنظمــة فــي القــرارات التخــاذ الــدولي الحكــومي الطــابع علــى المحافظــة تظــل  )١(

  األهمية؛ من قدر أكبر على
  
 والسياســـــــــــات والمعـــــــــــايير القواعـــــــــــد وضـــــــــــع باســـــــــــتمرار يســـــــــــتند أن يتعـــــــــــّين  )٢(

 للبيِّنـات، المنهجـي االسـتخدام إلـى المنظمة، عمل محور ُيشكل الذي واالستراتيجيات،
  الراسخة؛ المصالح من شكل أي تأثير من بالحماية باستمرار يحظى وأن
  
 أخـذ مـع المعنية األطراف جميع مع المرعية األصول حسب التشاور ضرورة  )٣(

 وســائر األعضــاء الــدول مــع المنظمــة لعالقــات المحــددة التوجيهيــة والمبــادئ المبــادئ
  االعتبار؛ بعين األطراف

 
 قيمــة ُتضــيف وأن واضــحة فوائــد لهــا تكــون أن جديــدة مبــادرة أي علــى يتعــّين  )٤(

  العمومية؛ الصحة منظور من الوطنية القدرة زيادة أو السياسات إثراء حيث من
 
 منتـديات إنشـاء علـى األسـبقية القائمة اآلليات على لالعتماد يكون أن ينبغي  )٥(
 ألي بهـا ُيمكـن التـي للطريقـة واضـح تحليل توفير مع جديدة، هياكل أو اجتماعات أو

  أفضل؛ حصائل إلى تؤدي أن إضافية تكاليف
 

 اإلدارية اإلصالحات
  
 التقنيـــــات مســـــتوى علـــــى األعضـــــاء الـــــدول دعـــــم مجـــــال فـــــي الُمحـــــرز بالتقـــــدم علمـــــاً  اإلحاطـــــة  )١٠(

 والسياسات؛
 
 وممارساته؛ التوظيف سياسات مجال في الُمحرز بالتقدم علماً  اإلحاطة  )١١(
 
 بصــقل والســتين، الخامســة العالميــة الصــحة جمعيــة إرشــادات إلــى اســتناداً  العــام المــدير مطالبــة  )١٢(

 علــى وعرضـها المنظمــة، تمويـل علــى والمرونـة التنبــؤ وٕامكانيـة الشــفافية مـن المزيــد إلضـفاء المقترحـات
  المائة؛ بعد والثالثين الثانية دورته في التنفيذي المجلس
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 للمنظمة؛ الداخلية الرقابة إطار وضع مجال في الُمحرز بالتقدم علماً  اإلحاطة  )١٣(
 
 وٕانشاء المصالح وتضارب المخاطر وٕادارة المساءلة مجاالت في الُمحرز بالتقدم علماً  اإلحاطة  )١٤(

  لألخالقيات؛ مكتب
 
 دورتــه فــي التنفيــذي المجلــس علــى ســُتعرض المنظمــة تقيــيم سياســة مســّودة بــأن علمــاً  اإلحاطــة  )١٥(

 المائة؛ بعد والثالثين الحادية
 
 قدمــه الــذي المســتقل التقيــيم مــن األولــى المرحلــة تقريــر وتوصــيات بنتــائج علمــاً  اإلحاطــة)   أ(  )١٦(

  ١الخارجي؛ الحسابات مراجع
  

 علـــى المســـتقل، التقيـــيم مـــن الثانيـــة للمرحلـــة المقترحـــة باالختصاصـــات علمـــاً  اإلحاطـــة)   ب(  
 حــول ورقــة بتقــديم العــام المــدير ومطالبــة الخــارجي، الحســابات مراجــع تقريــر فــي المبــين النحــو

 بعـــد والثالثـــين الثانيـــة التنفيـــذي المجلـــس دورة فيهـــا تنظـــر كـــي التقيـــيم لهـــذا المحـــددة األســـاليب
 المائة؛

  
 االستراتيجية؛ االتصاالت مجال في الُمحرز بالتقدم علماً  اإلحاطة  )١٧(
 
 االســتثنائية دورتــه خــالل إليهــا توصــل التــي واالســتنتاجات اإلجرائيــة المجلــس مقــررات اعتمــاد  )١٨(

 وٕادارة وسياســات المنظمــة، وتمويــل التنظيميــة، والكفــاءة والمواءمــة بالفعاليــة يتعلــق فيمــا اإلصــالح بشــأن
  ٢؛االستراتيجية واالتصاالت النتائج، على القائمة والمساءلة واإلدارة والتخطيط البشرية، الموارد

  
 المائـة بعـد والثالثين الثانية التنفيذي المجلس دورة طريق عن تقرير بتقديم العام المدير مطالبة  )١٩(

بشــأن التقــدم المحــرز فــي تنفيــذ عمليــة إصــالح المنظمــة  والســتين السادســة العالميــة الصــحة جمعيــة إلــى
  على أساس إطار الرصد والتنفيذ.

  
  )٢٠١٢أيار/ مايو  ٢٦، العاشرة(الجلسة العامة 

  
  
ة لمـوظفي األمـم المتحـدة: تعيـين ممثلـين الصندوق المشـترك للمعاشـات التقاعديـ  )١٠(٦٥ع  ص  ج

  في لجنة المعاشات التقاعدية لموظفي منظمة الصحة العالمية
  

الــدكتور علــي جعفــر محمــد مــن وفــد عمــان كعضــو،  الخامســة والســتون رشــحت جمعيــة الصــحة العالميــة  
من وفد سويسرا كعضو بديل، في لجنة المعاشـات التقاعديـة لمـوظفي منظمـة الصـحة  تايلهاديزميشيل والدكتور 

  .٢٠١٥العالمية لمدة ثالث سنوات حتى أيار/ مايو 
  

  )٢٠١٢أيار/ مايو  ٢٦، العاشرة(الجلسة العامة 
  
  
  

                                                           
 .٢ إضافة ٦٥/٥ج الوثيقة    ١
 EBSS2(3).المقرر اإلجرائي     ٢
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  اختيار البلد الذي سُتعقد فيه جمعية الصحة العالمية السادسة والستون   )١١(٦٥ع  ص  ج
  

من الدستور، أن تعقد جمعية الصحة  ١٤قررت جمعية الصحة العالمية الخامسة والستون، وفقًا للمادة 
  العالمية السادسة والستون في سويسرا.

  
  )٢٠١٢أيار/ مايو  ٢٦، العاشرة(الجلسة العامة 

  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  ١ الملحق
  

  ١عقد المدير العام
  

  ] ٢٠١٢نيسان/ أبريل  ٢٦ – ١تنقيح  ٦٥/٤[ ج
  

  
  عقد المدير العام

  
بــين منظمــة  الثالــث والعشــرين مــن شــهر أيــار/ مــايو مــن عــام ألفــين واثنــي عشــر يــومفــي  هــذا العقــدبــرم أُ   

يلـي  (ويشار إليه فيمـا ريت تشان فونغالدكتورة مارغالصحة العالمية (ويشار إليها فيما يلي بالمنظمة) طرف أول، و 
  بالمدير العام) طرف ثان.

  
  بما أن

  
مـــن دســـتور المنظمـــة تـــنص علـــى أن المـــدير العـــام للمنظمـــة تعينـــه جمعيـــة الصـــحة  ٣١المـــادة   )١(

ـــاء علـــى ترشـــيح المجلـــس التنفيـــذي (ويشـــار إليـــه فيمـــا يلـــي  العالميـــة (ويشـــار إليهـــا فيمـــا يلـــي بجمعيـــة الصـــحة) بن
  سب الشروط التي تقررها جمعية الصحة؛بالمجلس) ح

  
وقامـــت جمعيـــة  المرعيـــة، حســـب األصـــول تـــم ترشـــيحه مـــن قبـــل المجلـــس،وأن المـــدير العـــام قـــد   )٢(

، وذلـك الثالـث والعشـرين مـن شـهر أيـار/ مـايو مـن عـام ألفـين واثنـي عشـريـوم الصحة بتعيينه في جلستها المنعقدة 
  لمدة خمس سنوات.

  
  تفاق بموجب هذا العقد على ما يلي:تم اال وٕاشهادًا على هذا

  
عام ألفين واثني عشر من ابتداًء من يوم األول من تموز/ يوليو يتولى المدير العام مهام منصبه   )١(  أوًال:

المحدد النتهاء التعيين والنتهاء هـذا  وهو التاريخ عام ألفين وسبعة عشرمن من حزيران/ يونيو  الثالثينيوم الحتى 
  العقد.

  
للمنظمـة، مارس المدير العام، تحت سـلطة المجلـس، وظـائف المسـؤول التقنـي واإلداري األعلـى ي  )٢(  

يسـندها  تسندها إليه جمعية الصحة أو  التي  المنظمة وتلك  الدستور ولوائح  كما يضطلع بالواجبات التي يحددها
  إليه المجلس.

  
ر مــا تســري عليــه. ولــيس لــه علــى يخضــع المــدير العــام ألحكــام النظــام األساســي للمــوظفين بقــد  )٣(  

األخص أن يشغل أي منصب إداري آخر أو أن يتقاضى أية مكافآت من أية مصادر خارجية عن أعمال تتعلق 
 بالمنظمة. وليس له أن يشتغل باألعمال التجارية أو أن يلتحق بـأي عمـل أو أن يمـارس أي نشـاط يتعـارض مـع

  واجباته في المنظمة.
                                                      

  .١-٦٥ع  ص  جانظر القرار      ١



والستون الخامسةية الصحة العالمية جمع   58 

التعيـــين، بكـــل االمتيـــازات والحصـــانات المرتبطـــة بمنصـــبه هـــذا م، خـــالل فتـــرة يتمتـــع المـــدير العـــا  )٤(  
  الترتيبات القائمة ذات الصلة أو التي سيتم إبرامها في المستقبل.بمقتضى دستور المنظمة وبمقتضى 

  
يجوز للمدير العام في أي وقت أن يبّلغ المجلس كتابيًا برغبته في االستقالة بموجب إشعار مدته   )٥(  

أشهر، وللمجلس سلطة قبول االستقالة نيابة عن جمعية الصحة، وفي هذه الحالة، وعند انقضاء فترة اإلشعار  ستة
  المذكورة، يتوقف المدير العام عن شغل المنصب وينتهي هذا العقد.

  
يحق لجمعية الصحة، بناء على اقتراح المجلس وبعـد االسـتماع إلـى المـدير العـام، أن تنهـي هـذا   )٦(  

العقد ألسباب ذات خطورة استثنائية قد تلحق الضرر بمصالح المنظمة، على أن تبّلغ المدير العام بذلك كتابة قبـل 
  موعد اإلنهاء بستة أشهر على األقل.

  
يتقاضــى المــدير العــام مــن  عــام ألفــين واثنــي عشــرمــن األول مــن تمــوز/ يوليــو يــوم مــن  ءً ابتــدا  )١(  :اً ثاني

االقتطـــاع ، قبـــل دوالرًا أمريكيـــاً مائتـــان واثنـــان وثالثـــون ألفــًا وثمانمائـــة وتســـعة وخمســون قــدره و المنظمــة راتبـــًا ســـنويًا 
فــي احــد دوالر أمريكــي مائــة وســتة وســبعين ألفــًا وخمســمائة وو دفع شــهريًا) يـُـ (اإللزامــي، ليصــبح الراتــب الصــافي 

 ذلـكيعـادل  ) أو مـالغيـر المعيـل دوالرًا أمريكيـاً مائة وسـتة وخمسـون ألفـًا وتسـعمائة وأربعـة وسـتون ( للمعيلالسنة 
  بأية عملة أخرى يتم االتفاق عليها بين طرفي هذا العقد.

  
وظفين، يحصـل باإلضافة إلى العالوات والبدالت المعتادة المقررة للموظفين بموجـب الئحـة المـ  )٢(  

عشـرون ألـف دوالر أمريكـي سـنويًا أو مـا يعادلهـا بأيـة عملـة أخـرى يـتم واحـد و المدير العام على بدل تمثيل قـدره 
يـوم األول مـن تمـوز/ يوليـو عـام ألفـين  االتفاق عليها بين طرفي هـذا العقـد، ويـدفع هـذا البـدل شـهريًا اعتبـارًا مـن

ية في إنفاق هذا البـدل للوفـاء بمتطلبـات التمثيـل المرتبطـة بواجباتـه ويكون للمدير العام مطلق الحر  واثني عشر.
الرسـمية. ويحـق لـه الحصـول علــى البـدالت المسـموح باسـتردادها مثـل بــدالت السـفر ونفقـات االنتقـال التـي تســدد 
 يعنــد التعيــين وعنــد تغييــر المقــر الرســمي وانتهــاء التعيــين أو عنــد الســفر فــي مهمــة رســمية أو لقضــاء إجــازة فــ

  الوطن.
  
تخضع شروط هذا العقد المتعلقة بمعدالت الراتب وبدل التمثيل للمراجعة والتعديل من قبل جمعية الصحة   :اً ثالث

بناء على اقتراح المجلس، وبعد التشاور مع المدير العام، بغية تحقيق التوافق بينها وبين شروط استخدام الموظفين 
  ظفين الموجودين في الخدمة.التي تقرر جمعية الصحة تطبيقها على المو 

  
إذا ظهر أي خالف في تفسير مواد هذا العقد أو أي نزاع يتعلق به دون التمكن من تسويته بالتفـاوض أو   :اً رابع

  االتفاق يحال إلى المحكمة المختصة المنصوص عليها في الئحة الموظفين التخاذ قرار نهائي بشأنه.
  

  ذا العقد في التاريخ المحدد أعاله.وّقع الطرفان على هلما تقدم  اً وٕاثبات  
  
  
  
  ] تم التوقيع[     ] تم التوقيع[   
  الدكتورة مارغريت تشان  

  المدير العام لمنظمة الصحة العالمية
  يومان –األستاذة تيريز نديري   

  رئيس جمعية الصحة العالمية
  
  

______________________  
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  ٢ الملحق
  
  

  ١خطة التنفيذ الشاملة بشأن تغذية األمهات والرّضع وصغار األطفال
  

  ٢٠١٢نيسان/ أبريل  ٢٦ - ٦٥/١١[ ج
  ] ٢٠١٢أيار/ مايو  ١١ – ١تصويب  ٦٥/١١وج

  
  

  األسباب المنطقية
  

  تحديات التغذية العالمية تتسم بتعدد جوانبها
  
يات منذ السنوات األولى من عمره، أمـرًا حاسـمًا لضـمان غذِّ لمُ ُيعد حصول اإلنسان على القدر الكافي من ا  -١

ر الغـــذاء ذي الجـــودة التغذويـــة نمـــوه الجســـماني والعقلـــي وتمتعـــه بالصـــحة علـــى المـــدى الطويـــل. وقـــد أدى عـــدم تـــوفُّ 
 يات، إلـىغـذِّ ، أو التعرض لظروف تعوق امتصاص الجسم واسـتفادته مـن المُ يهأو عدم إمكانية الحصول عل الكافية

والبدانـة،  زيـادة الـوزنإصابة قطـاع كبيـر مـن السـكان فـي العـالم بـنقص التغذيـة، أو عـوز الفيتامينـات والمعـادن، أو 
  هذه الظروف وترتبط ببعضها البعض.  زامنمع وجود تباينات كبيرة بين المجموعات السكانية. وعادة ما تت

  
منخفضــة الفــي البلــدان  األمهــاتواســعًا بــين كتلــة الجســم المــنخفض وقصــر القامــة انتشــارًا  منســبوينتشــر   -٢

معينـات ة اللجـوء إلـى سفر عن ضعف نمو األجنة، وزيادة احتماالت حـدوث مضـاعفات الحمـل، وضـرور الدخل، ويُ 
الالئــي مــن النســاء  ٪١٠طــول نســبة تزيــد عــن ســم  ١٤٥عــن وفــي بعــض بلــدان جنــوب وســط آســيا، يقــل  ٢.الــوالدة

عــن وفــي أفريقيــا جنــوب الصــحراء، وجنــوب وســط وجنــوب شــرق آســيا، تزيــد  عامــًا. ٤٩و ١٥بــين تتــراوح أعمــارهن 
٪ ٤٠، في حـين ترتفـع هـذه النسـبة إلـى ٢كلغ/م ١٨‚٥كتلة الجسم لديهن عن  منسبنسبة النساء الالتي يقل  ٪٢٠

ز كتلــة جســم يتجـــاو  منســبتي يبــدأن الحمــل بواوالهنــد. وفــي المقابــل، فــإن نســبة النســاء اللــ وٕاريتريــافــي بــنغالديش 
عنــد المــيالد  زيــادة الــوزنســفر ذلــك عــن حــدوث مضــاعفات الحمــل والــوالدة ويــؤدي إلــى فــي تزايــد، ويُ  ٢كلــغ/م ٣٠

  وزيادة احتمال إصابة األطفال بالبدانة.
  
مـن  ٪٤٢مليـون)، و ٤٦٨مـن النسـاء فـي سـن اإلنجـاب ( ٪٣٠ فقر الدم الناجم عن عوز الحديدصيب ويُ   -٣

الدم لـدى األمهـات بانخفـاض الـوزن عنـد المـيالد وزيـادة خطـر وفيـات األمهـات.  مليون). ويرتبط فقر ٥٦( الحوامل
   ٣.ولم تتحسن معدالت اإلصابة بفقر الدم تحسنًا كبيرًا على مدى العقدين األخيرين

                                                      
 .٦-٦٥ع  ص  جاعتمدتها جمعية الصحة العالمية الخامسة والستون في القرار     ١

٢    Black RE et al. Maternal and Child Undernutrition Study Group. Maternal and child undernutrition: 
global and regional exposures and health consequences. Lancet, 2008; 371:243-260. Data are also 
taken from the Monitoring and Evaluation to Assess and Use Results Demographic and Health 

)/http://www.measuredhs.com/DataSurveys (MEASURE DHS) project  ،)مــارس  آذار/ ٢٧فــي  اطُِّلــع عليــه
٢٠١٢.( 

٣    United Nations System Standing Committee on Nutrition. Progress in nutrition: Sixth report on the 
world nutrition situation. Geneva, United Nations System Standing Committee on Nutrition Secretariat, 
2010.                                                                                                                                                                            
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مليون طفل ممن  ٢٠ونحو  ١مليون طفل مصاب بتأخر النمو داخل الرحم ١٣ويولد سنويًا ما ُيقدَّر بنحو   -٤
ويزيد خطر تعرض الطفل منخفض الوزن عند المـيالد للمراضـة والوفـاة،  ٢.فاض الوزن عند الميالديعانون من انخ

 أكثر عرضة لإلصابة باألمراض غير السارية مثل السكر وارتفاع ضغط الدم في المستقبل. يكونكما 
  
ن المعـدل مليون من األطفـال فـي العـالم يعـانون مـن انخفـاض أوزانهـم عـ ١١٥كان نحو  ٢٠١٠وفي عام   -٥

مليــون طفــل دون الخامســة مــن  ١٧١مليــون طفــل يعــانون مــن عــدم تناســب أوزانهــم مــع أطــوالهم، و ٥٥الطبيعــي، و
فــي البلــدان  انخفــاض الــوزنوُيقــدَّر أن نســبة األطفــال دون الخامســة الــذين يعــانون مــن  ٣.التقزُّمعمــرهم مصــابين بــ

يظــل هــذا المعــدل غيــر كــاٍف لتحقيــق لكــن ، و ٢٠١٠و ١٩٩٠بــين عــامي  ٪١٨إلــى  ٪٢٩الناميــة قــد تراجعــت مــن 
مســـتويات  مـــن الهـــدف األول مـــن األهـــداف (المرامـــي) اإلنمائيـــة لأللفيـــة والـــذي يتمثـــل فـــي تراجـــع جـــيم -١الغايـــة 

. وقـد شـهدت آسـيا وأمريكـا الالتينيـة ٢٠١٥و ١٩٩٠عند الميالد إلى النصف في الفترة بـين عـامي  انخفاض الوزن
 ٢٠١٠ عـام كـان هنـاك فـي وفـي المقابـلزالت هناك حاجة إلى بذل جهود كبيرة في أفريقيـا.  تراجعًا كافيًا، ولكن ما

وقـد  ٤.أو البدانـة فـي البلـدان الناميـة والمتقدمـة زيـادة الـوزنثالثة وأربعون مليون طفل دون سن الدراسة يعانون من 
السـنوات العشـر الماضـية؛ وسـيبلغ  متوسـطة الـدخل خـاللالمنخفضة و التسارعت معدالت انتشار البدانة في البلدان 

، ليقتـرب بـذلك مـن معـدل االنتشـار فـي ٢٠١٥بحلول عام  ٪١١هذا المعدل وفقًا لتقديرات منظمة الصحة العالمية 
). واألطفـال البـدناء أكثـر عرضـة مـن غيـرهم ألن يصـبحوا ٪١٢بلدان الشريحة العليا من البلدان المتوسطة الدخل (

كثر عرضة كذلك لخطر اإلصابة بالنوع الثاني من الُسكري وأمراض الكبـد واضـطرابات بدناء عندما يكبرون؛ وهم أ
  التنفس المرتبطة بالنوم؛ وتقل احتماالت أدائهم الجيد في المجال االجتماعي واالقتصادي في حياتهم المستقبلية.

  
 ٪٣٣‚٣ كــــذلك فــــإن ٥مليــــون) مــــن فئــــة األطفــــال دون ســــن الدراســــة، ٢٩٣( ٪٤٧‚٤ويصــــيب فقــــر الــــدم   -٦
  ٦مليون) من فئة األطفال دون سن الدراسة مصابون بعوز فيتامين ألف. ١٩٠(
  
معـــدل انتشـــار اإلصـــابة فيهـــا يرتفـــع التـــي  أيضـــًا بعـــدة عوامـــل بيئيـــة. ففـــي البلـــدان الحالـــة التغذويـــة وتتـــأثر  -٧

طفــال المصــابين تــأثيرًا بفيــروس العــوز المنــاعي البشــري، تــؤثر اإلصــابة بــالفيروس علــى الحالــة التغذويــة للنســاء واأل
مباشــرًا وتــأثيرًا غيــر مباشــر مــن خــالل تبــديل حالــة األمــن الغــذائي لألســرة واختيــار ممارســات تغذيــة األطفــال غيــر 
المالئمة في سبيل الوقاية من انتقال الفيروس من األم إلى طفلها. كذلك فإن تراجع األمن الغذائي يؤدي إلـى زيـادة 

ة مــن جانــب النســاء ممــا يجعلهــن أكثــر عرضــة لإلصــابة بعــدوى فيــروس العــوز الســلوك الــذي ينطــوي علــى مخــاطر 
المنـاعي البشـري. كمـا يـؤثر اسـتعمال التبـغ (سـواء التـدخين أو التبـغ العـديم الـدخان) أثنـاء الحمـل سـلبًا علـى صــحة 

دوث الجنـــين. ويزيـــد التــــدخين المباشـــر وكــــذلك تعـــرض األم للتــــدخين غيـــر المباشـــر أثنــــاء الحمـــل مــــن احتمـــال حــــ
بتســرة. وتشــهد أعــداد المــدخنين تزايــدًا فــي عنــد المــيالد والــوالدة المُ  انخفــاض الــوزنمضــاعفات الحمــل، بمــا فــي ذلــك 

اإلنجـاب. ورغـم انخفـاض الفتيـات والنسـاء فـي سـن  بين متوسطة الدخل، السيماالمنخفضة إلى الالعديد من البلدان 
                                                      

١    de Onis M, Blössner M, Villar J. Levels and patterns of intrauterine growth retardation in 
developing countries. European Journal of Clinical Nutrition, 1998; 52(Suppl.1):S5-S15.                      

٢    United Nations Children’s Fund and World Health Organization, Low birthweight: country, 
regional and global estimates. New York, United Nations Children’s Fund, 2004.                                         

٣    Underweight and stunting, in: World Health Statistics 2010, Geneva, World Health Organization, 

2010. 

٤    de Onis M, Bloessner M, Borghi E. Global prevalence and trends of overweight and obesity 

among preschool children. Am J Clin Nutr 2010;92:1257–6.                                                                             

٥    De Benoist B, McLean E, Egli I, Cogswell M (Eds). Worldwide prevalence of anaemia 1993–

2005: WHO global database on anaemia. Geneva, World Health Organization, 2008, pp.1–40.               

٦    Global prevalence of vitamin A deficiency in populations at risk 1995–2005: WHO global 

database on vitamin A deficiency. Geneva, World Health Organization, 2009.                                              
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بسـبب  الجسـيمة يزالـون يواجهـون مخـاطر الحمـلء وأطفـالهن اللـدان، إال أن النسـاالمدخنات فـي العديـد مـن الب نسبة
اســـتعمال التبـــغ فـــي نقـــل الملوثـــات إلـــى الجنـــين عبـــر يتســـبب  ومـــن ناحيـــة أخـــرى تعرضـــهم للتـــدخين غيـــر المباشـــر.

قــدرة األســر علــى تــوفير تغذيــة  مــن يحــد اإلنفــاق علــى التبــغ كمــاالمشــيمة وٕالــى المواليــد عبــر الرضــاعة الطبيعيــة. 
  اء الحوامل واألطفال.أفضل للنس

  
مــن إجمــالي وفيـــات  ٪٣٥وُيعــد ســوء التغذيــة لـــدى األطفــال الســبب المــؤدي للوفـــاة فــي نســبة تقــدر بنحـــو   -٨

مـن جـراء الخامسـة سـن طفـل سـنويًا قبـل بلـوغهم  مليـون ٢ويمـوت مـا يزيـد عـن  .مـن العمـر األطفال دون الخامسـة
يســهم ســنويًا فــي وفــاة عــدد كبيــر مــن األمهــات فــي  عــوز الحديــدفقــر الــدم النــاجم عــن ر أن قــدَّ نقــص التغذيــة، كمــا يُ 

مـن إجمـالي عـبء  ٪١١متوسطة الدخل. ويتسبب نقـص التغذيـة لـدى األمهـات واألطفـال فـي المنخفضة و الالبلدان 
  ١.المرض العالمي

  
وز اليود والحديد، وع التقزُّمويؤثر سوء التغذية سلبًا على نمو المدارك، واألداء المدرسي، واإلنتاجية. وُيعد   -٩

مليـون  ٢٠٠باإلضافة إلى عدم كفاية الحفز المعرفي، ضمن العوامل الرئيسية التي تسهم في عجـز مـا يقـدر بنحـو 
 ٪٤فـي طـول قامـة البـالغين بزيـادة قـدرها  ٪١طفل عـن تحقيـق كامـل إمكانـاتهم اإلنمائيـة. وتـرتبط كـل زيـادة بنسـبة 

إنتاجية  في ٪١٧إلى  ٪٥فقر الدم من شأنه أن يؤدي إلى زيادة بنسبة كما أن القضاء على  ٢في األجور الزراعية
ــًا فــي ســبيل التقــدم صــوب تحقيــق الهــدف األول مــن األهــداف اإلنمائيــة لأللفيــة  البــالغين. ويمثــل ســوء التغذيــة عائق

ث (تعزيـــز والهـــدف الثـــاني (تحقيـــق تعمـــيم التعلـــيم االبتـــدائي)، والهـــدف الثالـــ (القضـــاء علـــى الفقـــر المـــدقع والجـــوع)
الخــــامس (تحســــين صــــحة ، والهــــدف الرابــــع (تخفــــيض معــــدل وفيــــات األطفــــال)، والهــــدف )المســــاواة بــــين الجنســــين

  ا من األمراض). موالمالريا وغيره / األيدزة)، والهدف السادس (مكافحة فيروس العوز المناعي البشريموماأل
  

  ها بالقدر الكافييذتنف إجراءات فعالة بشأن التغذية ولكن لم يتم التوسع في هناك
  

 مجموعةإلى أن معظم البلدان تطبق  ٢٠١٠٣-٢٠٠٩ وتحليل للدول األعضاء في الفترةأشار استعراض   -١٠
من السياسات والبرامج بشأن التغذية. ولكن هذه السياسات غالبًا ما تكون غير كافية لمواجهة ما تتسم به التحديات 

  النتائج المتوقعة.   بلوغ عن تعجز ر األطفال من تعقيد، ولذاوصغاالتي تطرحها تغذية األمهات والرضَّع 
  

تنص علـى  ال قد اعتمدت رسميًا، وعادة ما اً وحتى في حال وجود السياسات التغذوية، فإنها ال تكون دائم  -١١
ت حــدد أدوار ومســؤولياتُ  خطــط تشــغيلية وبــرامج عمــل واضــحة األهــداف والغايــات، واألطــر الزمنيــة، والمنجــزات، وال
هــا ال تتضــمن تقيــيم العمليــة كــل مــن األطــراف المعنيــة، وال ُتعــرِّف االحتياجــات مــن القــوى العاملــة والقــدرات؛ كمــا أن

  ها.حصائلو 
  

وقد أشار استعراض السياسات إلى أن معالجة نقص التغذيـة لـدى األمهـات ال ُيمثـل إحـدى األولويـات فـي   -١٢
التـي لـديها العـبء األكبـر مـن  السـتة والثالثـين البلـدان ومـنهـات. البلدان التي تعـاني مـن ارتفـاع عـبء وفيـات األم

ق المجموعـــة الكاملـــة مـــن التـــدخالت الفعالـــة علـــى نطـــاق وطنـــي للوقايـــة مـــن طبِّـــعـــدد قليـــل يُ  هنـــاكنقـــص التغذيـــة، 
  تعزيز النماء في مرحلة الطفولة المبكرة.فال ونقص التغذية لدى األمهات، و انخفاض الوزن لدى األط

                                                      
١    Black RE et al. Maternal and Child Undernutrition Study Group. Maternal and child undernutrition: 

global and regional exposures and health consequences. Lancet. 2008; 371:243–260.                              

٢    Haddad L, Bouis HE. The impact of nutritional status on agricultural productivity: wage evidence 

from the Philippines. Warwick (United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland), Development 

Economics Research Centre. Papers, No. 97, 1989.                                                                                                   

 اطُِّلع عليه( http://www.who.int/nutrition/EB128_18_Backgroundpaper1_A_review_of_nutritionpolicies.pdfانظر   ٣
 ).٢٠١٢مارس  آذار/ ٢٧في 
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ــقــر التــدخالت التــي يمكــن أن يــديرها قطــاع الصــحة مباشــرة إلــى إرشــادات التنفيــذ المُ تفتو   -١٣ طبــق لة، وال تُ فصَّ
ات متكاملـة لصـحة األم اسـتراتيجيسوى جزئيًا حيثما تتسـم الـُنظم الصـحية بالضـعف. وقـد اعتمـد العديـد مـن البلـدان 

ات الصـــحية للـــدعم التغـــذوي الفعلـــي عـــادة والوليـــد والطفـــل تتضـــمن التـــدخالت التغذويـــة، ولكـــن تقـــديم مرافـــق الخـــدم
  يكون غير كاٍف، وال يتوفر سوى عدد قليل من المؤشرات لقياس مدى التغطية. ما
  

ركـز سياسـات الغـذاء . وعـادة مـا تُ االهتمـام الـالزمالتغذيـة ولي ات التنميـة الوطنيـة ال تـاسـتراتيجيكذلك فـإن   -١٤
لمســـتنيرة، وقلمـــا تهـــتم بـــاإلجراءات الهيكليـــة والماليـــة والتنظيميـــة والتغذيـــة علـــى المعلومـــات وعلـــى نمـــاذج الخيـــارات ا

 الهادفة إلى تغيير البيئات الغذائية غير المواتية. 
  

وال يوجـــد تنســـيق جيـــد بـــين مختلـــف األطـــراف الفاعلـــة فـــي تنفيـــذ البـــرامج. ففـــي كافـــة األقـــاليم تـــم تنســـيق   -١٥
ــــيم، والزراعــــة، والغــــذاء، والرعايــــة السياســــات وٕادارتهــــا فــــي معظمــــه داخــــل وزارات الصــــحة، وشــــار  كت وزارات التعل

االجتماعيـــة، بمـــدخالت متغيـــرة. ويعتمـــد تنفيـــذ السياســـات والبـــرامج فـــي كثيـــر مـــن األحـــوال علـــى التمويـــل الخـــارجي 
  االستدامة. أما رصد األنشطة فال يُنفَّذ بانتظام أو ُينفَّذ تنفيذًا سيئًا. طابع يتسم ب وال
  

الصـــحة الالحقـــة ذات  جمعيـــةالدوليـــة لقواعـــد تســـويق بـــدائل لـــبن األم، وال قـــرارات  دونـــةتنفيـــذ المولـــم يـــتم   -١٦
فـي تسـع دول ِصيغت دول أعضاء و  ١٠٣الصلة، بالقدر نفسه في جميع البلدان. فقد ُوضعت اللوائح القانونية في 

لــبن األم، ولــم  مصــنعي بــدائللمــن الــدول األعضــاء علــى االمتثــال الطــوعي دولــة  ٣٧فــي حــين يعتمــد نحــو  ،أخــرى
  ١.دولة أخرىوال تتوفر المعلومات بالنسبة لعشرين  ،المدونة إلنفاذأي إجراءات دولة عضوًا  ٢٥تتخذ 

  
ر تـرويج منتجـات معينـة بـين في معظم الدول األعضاء المائة وثالث تنص التشريعات على أحكام تحظُـو   -١٧

وهنــاك عــدد  شــروط التوســيم.ايــة الصــحية، وتفــرض الجمهــور العــام، والعــاملين فــي مجــال الصــحة، وفــي مرافــق الرع
أقـــل مــــن الــــدول األعضــــاء التــــي وضــــعت أحكامــــًا بشــــأن التحــــذير مــــن التلــــوث، وعــــدم الســــماح بــــالمزاعم التغذويــــة 

  والصحية. 
  

. تنفيـذ المدونـةمن البلدان التي اتخذت التدابير القانونية أحكامًا قانونيـة بشـأن رصـد  ٪٥٠ووضع أقل من   -١٨
مــن  إال القليــلبلــدًا فقــط، وال يتــوفر  ٣٧البلــدان التــي أنشــأت آليــات لــألداء و/ أو الرصــد و/ أو اإلنفــاذ  ويبلــغ عــدد

  هذه اآلليات ووالياتها ووظائفها.المعلومات حول تشكيل 
  

. ويشير استعراض حـديث أجرتـه منظمـة تنفيذ المدونةوتواصل المكاتب اإلقليمية تحديث المعلومات حول   -١٩
بلــدًا قــد وضــعت تــدابير قانونيــة وأن ســتة  ١٦إلــى أن  ٢٠١١٢-١٩٨١ة فتــر ال للتنفيــذ فــيان األمريكيــة الصــحة للبلــد

إلـى أن نصـف بلـدان غـرب  ٢٠٠٧ عـام وأشار استعراض أجرته اليونيسـيف فـي تنظم تنفيذ القانون ذا الصلة.منها 
  قد وضع تدابير قانونية شاملة.  ٣عشرينالووسط أفريقيا األربعة و 

 
 
 

                                                      
ينبغـي المعلومات الواردة من اليونيسيف؛ تتضمن هذه البلدان أيضًا الدول األعضاء التي أبلغت عن تنفيـذ المدونـة كمـا     ١

ــــدول األعضــــاء فــــي ٧-١١و ٦-١١بموجــــب المدونــــة فــــي المــــادتين  ــــى ال  ٢٠٠٩و ٢٠٠٧عــــامي . أرســــلت االســــتبيانات إل
 موجزًا للنتائج. ٦٣/٩، الفرع "واو"، وج١إضافة  ٦١/١٧وتضمنت الوثيقتان ج

٢    Sokol E, Aguayo V, Clark D. Protecting breastfeeding in West and Central Africa: 25 years 

implementing the International Code of Marketing of Breast-milk Substitutes. Dakar, UNICEF Regional 

Office for West and Central Africa, 2007.                                                                                                   

٣    30 años del Código en América Latina: Un recorrido sobre diversas experiencias de aplicación 

del Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna en la Región entre 

1981 y 2011. Washington DC, PAHO, 2011.                                                                                              
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  والغايات واإلطار الزمني الهدف 
  
تهدف الخطة إلـى تخفيـف العـبء المـزدوج النـاجم عـن سـوء التغذيـة لـدى األطفـال، بـدءًا مـن مراحـل النمـو   -٢٠

فـي ينبغـي المبكرة. ويمكن تحقيق الفوائد الهامة بتركيز الجهود على فترة الحمل والعامين األولين من العمـر، ولكـن 
  شامل لمراحل الحياة حتى يمكن الحفاظ على الحالة التغذوية الجيدة. نهج النظر في اتباعالوقت نفسه 

  
عظـــم مشـــكالت التغذيـــة للجيـــل الحـــالي قابلـــة للحـــل. ويمكـــن إحـــراز التقـــدم علـــى المـــدى القريـــب، إذ إن مُ   -٢١

 ١.لقريـبعلى األقل على المـدى ا التقزُّمفالتدخالت التغذوية الحالية على سبيل المثال، قادرة على درء ثلث حاالت 
وينبغـي االلتـزام باالسـتثمار لمـدة عقـد  ،ومع ذلك فـإن القضـاء التـام علـى بعـض الحـاالت يتطلـب إطـارًا زمنيـًا أطـول

ومراعـاة للحاجـة إلـى مواءمــة مـن الـزمن فـي التوسـع فـي التـدخالت التغذويـة بهـدف تجنـب وفـاة مليـون طفـل سـنويًا. 
 هــذه الخطــة إطــار لموضــوع التغذيــة، فــإن مــن الُمقتــرح أن يمتــد تنفيــذ الخطــة مــع ســائر أطــر التنميــة المراعيــة أيضــاً 

، وُيعـّد ٢٠٢٢حتـى عـام  كـل سـنتين واحـدة مرةعنها )، على أن يتم اإلبالغ ٢٠٢٥-٢٠١٢(عامًا  ١٣إلى الزمني 
  .٢٠٢٥آخر تقرير عنها في عام 

  
ز علـى إحـداث تغييـر عـالمي، تحديد المجاالت ذات األولوية والتحفيـوُتعد الغايات العالمية هامة من أجل   -٢٢

وقد تكون مصدر إلهام للتوصل إلى خيارات بشأن األولويات والتطلعات الراسخة علـى الصـعيد القطـري. وال ُيقصـد 
قيـاس اإلنجـازات ووضـع بهذه الغايات فرض خيارات فرادى البلدان واألقـاليم، وٕانمـا هـي غايـات قـد ُيسـتعان بهـا فـي 

ديـــد الغايـــات فيمـــا يتعلـــق بـــالظروف التغذويـــة المســـؤولة عـــن عـــبء كبيـــر مـــن مـــن الضـــروري تحو  طـــر المســـاءلة.أُ 
، وفقـر التقـزُّمالمراضة والوفيات ذات الصلة بالتغذية فـي فتـرة الحمـل وخـالل العـامين األولـين مـن العمـر، أال وهـي: 

النســبة األكبــر  مالتقــزُّ والــذي ُيمثــل  -أمــا انخفــاض وزن الطفــل  ٢.الــدم لــدى األمهــات، وانخفــاض الــوزن عنــد المــيالد
فهو السبب الرئيسي للوفاة وسنوات العمر المصححة باحتساب مدد العجز لدى األطفال دون الخامسـة، فـي  -منه 

ه الغايـات مكملـة متوسطة الدخل. وستكون هـذالمنخفضة و الحين يسهم عوز الحديد في وفيات األمهات في البلدان 
انخفـاض ها، فيما يتعلق بالحد مـن انتشـار ُمعززة لإلنمائية لأللفية و األهداف ا من الهدف األول من جيم -١للغاية 

بشـــأن األطفـــال ذوي األوزان  فـــي إطــار هـــذا الهــدف  . وهنـــاك مــا يســـتدعي تحديــد غايـــة رابعــةالــوزن لـــدى األطفــال
إلــى خبــرات  الزائــدة، نظــرًا للزيــادة الســريعة التــي يشــهدها العــالم فــي انتشــار هــذه الظــاهرة. وتســتند الغايــات المقترحــة

  البلدان وٕالى وجود تدخالت فعالة قائمة بالفعل. 
  

. ٪٤٠بنسـبة دون سـن الخامسـة لـدى األطفـال  التقـزُّم خفـض ٢٠٢٥بحلول  عـام : ١الغاية العالمية   -٢٣
 ٢٠٢٥فـي عـدد األطفـال المصـابين بـالتقزُّم بحلـول عـام  ٪٤٠تنطوي هـذه الغايـة علـى تحقيـق تخفـيض نسـبي قـدره 

ســنويًا فــي الفتــرة  ٪٣‚٩. وســيعني ذلــك تحقيــق تخفــيض نســبي نســبته ٢٠١٠البيانــات األساســية لعــام  بالمقارنــة مــع
مليــون  ١٧١وســيدل ضـمنًا علــى تقليـل عــدد األطفـال المصــابين بـالتقزُّم مــن  ٢٠٢٥،٣و ٢٠١٢الواقعـة بــين عـامي 

طفل تقريبًا في حال  مليون ٢٥مليون طفل، أي تخفيض عددهم بمقدار  ١٠٠إلى ما يقارب  ٢٠١٠طفل في عام 
فـــــي  ٢٠١٠٥و ١٩٩٥وُأجـــــري تحليـــــل فـــــي الفتـــــرة الواقعـــــة بـــــين عـــــامي  ٤لـــــم تتغيـــــر االتجاهـــــات المختطـــــة حاليـــــًا.

                                                      
١    Bhutta ZA et al. for the Maternal and Child Undernutrition Study Group. What works? 

Interventions for maternal and child undernutrition and survival. Lancet 2008; 371:417–440.                     

. وقــــد نوقشــــت مســــّودة الغايــــات أثنــــاء طالبــــت الــــدول األعضــــاء بتحديــــد الغايــــات العالميــــة أثنــــاء المشــــاورات اإلقليميــــة    ٢
األعضـاء فـي  المشاورات اإلقليمية في إقليم األمريكتين وٕاقليم شرق المتوسط، ولكن يلزم عقد مشاورات أكثر توسعًا مع الـدول

 المجلس التنفيذي ومن خالل المشاورات اإللكترونية.

٣    r=ln(P1/P2)/t 

٤    de Onis M, Bloessner M, Borghi E. Prevalence and trends of stunting among pre-school children, 

1990–2020. Pub Health Nut 2012;15:142–148. 

 معلومة. ٤٣٠ُحِصل عليها من     ٥



والستون الخامسةجمعية الصحة العالمية    64 

بلدان ينتشر فيها التقزُّم في حالتين اثنتين على األقـل، كشـف النقـاب عـن أن معـدالت التقـزُّم فـي العـالم آخـذة  ١١٠
فـي البلـدان التـي ترتفـع فيهـا معـدالت انتشـار التقـزُّم إلـى أكثـر مـن  ٪٢‚٦سـنويًا ( ٪١‚٨في االنخفاض بواقـع نسـبته 

  أو أعلى. ٪٣‚٩بواقع  ٪٢٠). وقد حّققت البلدان في هذه الفترة تخفيضًا نسبته ٪٣٠
  

بنسـبة  فـي سـن اإلنجـاب اإلصابة بفقر الدم لدى النسـاء خفض ٢٠٢٥بحلول عام : ٢الغاية العالمية   -٢٤
فـــي عـــدد النســـاء غيـــر  ٢٠٢٥٪ بحلـــول عـــام ٥٠لـــى تحقيـــق تخفـــيض نســـبي مقـــداره تنطـــوي هـــذه الغايـــة ع ٪.٥٠

بفقـــر الـــدم بالمقارنـــة مـــع البيانـــات األساســـية  صـــابات) مـــن المعامـــاً  ٤٩-١٥الحوامـــل الالتـــي فـــي ســـن اإلنجـــاب (
بنسـبة والُمستخدمة كنقطة انطالق مرجعية. وسيعني ذلك تحقيق تخفـيض نسـبي  ٢٠٠٥-١٩٩٣المحددة في الفترة 

إلى تخفيض عدد النسـاء غيـر الحوامـل  ، وسيشير ضمناً ٢٠٢٥و ٢٠١٢في الفترة الواقعة بين عامي  ٪ سنوياً ٥‚٣
فـي معـدالت  مـرأة. وأثبتـت بلـدان عديـدة أنهـا حققـت تخفيضـاً امليـون  ٢٣٠قـر الـدم إلـى مـا يقـارب من المصابات بف

رد فـي دراسـات استقصـائية وطنيـة متكـررة ُأبِلـغ انتشار اإلصابة بفقر الدم بين النساء غير الحوامل علـى غـرار مـا و 
ا فــي التقريــر الســادس عــن حالــة التغذيــة فــي العــالم الصــادر عــن اللجنــة الدائمــة التابعــة لمنظومــة األمــم عــن إجرائهــ

-١٩٨١( عامـاً  ٢١في غضون  ٪١٩‚٩إلى  ٪٥٠ُخفِّضت المعدالت في الصين من  ١المتحدة والمعنية بالتغذية:
 ٪٥٩‚٨)؛ وفــي ســري النكــا مــن ٢٠٠٦-١٩٩٨أعــوام ( ٨فــي غضــون  ٪٣٤إلــى  ٪٦٥مــن )؛ وفــي نيبــال ٢٠٠٢

أعوام  ٦في غضون  ٪٤٤‚٤إلى  ٪٥٦‚٢)؛ وفي كمبوديا من ٢٠٠١-١٩٨٨( عاماً  ١٣في غضون  ٪٣١‚٩إلى 
)؛ وفـي غواتيمـاال ٢٠٠١-١٩٨٧( عامـاً  ١٤في غضون  ٪٢٤‚٣إلى  ٪٤٠)؛ وفي فييت نام من ٢٠٠٦-٢٠٠٠(

). وتشـير هـذه المعـدالت إلـى تحقيـق تخفـيض نسـبي ٢٠٠٢-١٩٩٥أعـوام ( ٧فـي غضـون  ٪٢٠‚٢إلـى  ٪٣٥من 
  .سنوياً  ٪٨و ٪٤يتراوح مقداره بين 

  
. ٪٣٠خفــض معــدالت انخفــاض الــوزن عنــد المــيالد بنســبة  ٢٠٢٥بحلــول عــام : ٣الغايــة العالميــة   -٢٥

رضــع الــذين تقــل أوزانهــم دد الفــي عــ ٢٠٢٥بحلــول عــام  ٪٤٠تنطــوي هــذه الغايــة علــى تحقيــق تخفــيض نســبي قــدره 
والُمســـتخدمة  ٢٠١٠-٢٠٠٦غـــرام عنـــد المـــيالد بالمقارنـــة مـــع البيانـــات األساســـية المحـــددة فـــي الفتـــرة  ٢٥٠٠عـــن 

فــي الفتــرة الواقعــة بــين عــامي  ســنوياً  ٪٣‚٩نســبته وســيعني ذلــك تحقيــق تخفــيض نســبي كنقطــة انطــالق مرجعيــة. 
لد قرابة نصف أطفال العالم ذوي األوزان المنخفضة عند الميالد، وفي بنغالديش والهند، حيث يو  .٢٠٢٥و ٢٠١٢

) ومـــن ٢٠٠٦و ١٩٩٨(بـــين عـــامي  ٪٢١‚٦إلـــى  ٪٣٠‚٠تراجــع معـــدل انتشـــار انخفـــاض الـــوزن عنـــد المــيالد مـــن 
عنــد  انخفــاض الــوزن). وقــد لــوحظ انخفــاض فــي معــدل انتشــار ٢٠٠٥و ١٩٩٩(بــين عــامي  ٪٢٨‚٠إلــى  ٪٣٠‚٤

إلـــى  ٪١٥‚١)، وفـــي جنـــوب أفريقيـــا (مـــن ٢٠٠٣و ١٩٩٨بـــين عـــامي  ٪٧إلـــى  ٪١٣(مـــن  الســـلفادورالمـــيالد فـــي 
 ١٩٩٩بـــين عـــامي  ٪٩‚٥إلــى  ٪١٣‚٠(مـــن  جمهوريـــة تنزانيـــا المتحــدة)، وفــي ٢٠٠٣و ١٩٩٨بــين عـــامي  ٪٩‚٩
ولوحظــت معــدالت انخفــاض ســنويًا.  ٪١٢و ٪١مــا بــين  المســجل ). وفــي هــذه األمثلــة، يتــراوح االنخفــاض٢٠٠٥و

إلـى تـأخر نمـو الجنـين داخـل الـرحم  الـوزن عنـد المـيالدالبلـدان التـي ُتعـزى فيهـا نسـبة كبيـرة مـن انخفـاض في  أعلى
  .الذي يكون تخفيضه أسهل من الوالدات المبتسرة

  
  

تنطـوي هـذه الغايـة علـى أنـه . لـدى األطفـال زيـادة الـوزنتوقـف  ٢٠٢٥بحلـول عـام : ٤الغاية العالميـة   -٢٦
) بحسب تقـديرات ٧‚٧-٥‚٦من فترة الثقة  ٪٩٥(بنسبة  ٪٦‚٧نتشار العالمي البالغة نسبته ينبغي أال يزيد معدل اال

وأال يزيــد عــدد األطفــال دون  ٢) وفقــًا لالتجاهــات المختطــة حاليــاً ٢٠٢٥(فــي عــام  ٪١٠‚٨، عــن نســبة ٢٠١٠عــام 
ــًا ب ٧٠مليــون طفــل إلــى  ٤٣ســن الخامســة مّمــن يعــانون مــن زيــادة وزنهــم مــن  حســب التوقعــات. مليــون طفــل تقريب

وتتوفر معدالت الزيادة في أصقاع مختلفة مـن العـالم، وثمـة زيـادات أسـرع وقعـًا فـي البلـدان التـي تعّجـل فـي توسـيع 
                                                      

يـة فـي العـالم. جنيـف، التقريـر السـادس عـن حالـة التغذ. اللجنة الدائمة التابعة لمنظومة األمـم المتحـدة والمعنيـة بالتغذيـة    ١
٢٠١٠. 

٢    de Onis M, Bloessner M, Borghi E. Global prevalence and trends of overweight and obesity 

among preschool children. Am J Clin Nutr 2010; 92:1257–64.                                                            
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نطاق نظمها الغذائية، مثلما هو الحال في شمال أفريقيا. أما في البلدان المرتفعة الدخل فتشير المعلومات المستقاة 
لى انخفاض معدالت الزيادة في سمنة األطفال المنحدرين من شرائح أفـراد ذوي على الصعيدين الوطني واإلقليمي إ

مستوى اجتماعي واقتصـادي عـال. ويمكـن االسـتعانة بأسـاليب الحيـاة والتـدخالت البيئيـة المطبقـة فـي هـذه الظـروف 
وتلـك المتوسـطة بوصفها نموذجًا إلحدى الممارسات الجيدة في هذا المضمار. وال تمتلك البلـدان المنخفضـة الـدخل 

الــدخل إال القليــل مــن الخبــرة فــي مجــال وضــع البــرامج. وأطفــال المــدارس هــم المســتهدفون فــي المقــام األول بــالبرامج 
وسـيكون لزامـًا أيضـًا منـع حصـول زيـادة فـي معـدالت زيـادة الـوزن  ١الموجهة نحو كبح جماح السمنة لدى األطفال.
  مشكلة الحد من التقزُّم. لدى األطفال في البلدان العاكفة على معالجة

  
الرضــاعة الطبيعيــة خــالل األشــهر االقتصــار علــى  معــدلزيــادة  ٢٠٢٥بحلــول عــام : ٥ الغايــة العالميــة  -٢٧

أن تُــزاد إلــى  ٢٠٢٥ عــام بحلــولتــدل هــذه الغايــة ضــمنًا علــى أنــه ينبغــي  علــى األقــل. ٪٥٠الســتة األولــى بنســبة 
األمر الذي سينطوي على إحـداث ، ٢٠١٠-٢٠٠٦عن الفترة  ٪٣٧نحو النسبة العالمية الحالية التي ُقدِّرت ب ٪٥٠

سنويًا وسيفضي إلى حصول زيادة في عدد المقصورة تغذيتهم من األطفال على الرضاعة  ٪٢‚٣زيادة نسبية قدرها 
االقتصــار علــى ت معــدالت زادماليــين طفــل. و  ١٠الطبيعيــة خــالل األشــهر الســتة األولــى مــن العمــر تبلــغ حــوالي 

دت االنخفــاض و ، ولكنهــا عــا١٩٩٥ عــام فــي ٪٣٨إلــى  ١٩٨٥ عــام فــي ٪١٤عة الطبيعيــة فــي العــالم مــن الرضــا
ُمعيَّنـة فـي جميـع األقـاليم قـد حققـت زيـادة سـريعة وكبيـرة فـي معـدالت  اً في معظم األقـاليم. ومـع ذلـك فـإن بلـدانثانية 

 ٪١٢ميـة المقترحـة، ومنهـا كمبوديـا (مـن الغايـة العالكثيـرة أحيـان  الرضـاعة الطبيعيـة، تجـاوزت فـياالقتصار علـى 
)، وبيـــرو (مـــن ٢٠٠٦و ١٩٩٦بـــين عـــامي  ٪٣٨إلـــى  ٪٨)، ومـــالي (مـــن ٢٠٠٥و ٢٠٠٠بـــين عـــامي  ٪٦٠إلـــى 
  ). ٢٠٠٧و ١٩٩٢ عامي بين ٪٦٤إلى  ٪٣٣
  

والحفـاظ  ٪٥ أقل منخفض معدالت إصابة األطفال بالهزال إلى  ٢٠٢٥بحلول عام : ٦الغاية العالمية   -٢٨
 ٪٥أن ُتخّفــض إلــى أقــل مــن  ٢٠٢٥هــذه الغايــة علــى أنــه ينبغــي بحلــول عــام  تنطــوي ضــمناً . الخفــضعلــى هــذا 

، وأن ُيواظـب علـى خفضـها ٢٠١٠في عام  ٪٨‚٦معدالت انتشار الهزال بين األطفال في العالم التي ُقدِّرت بنسبة 
بارتفاع معدالت إصابة  ٢٠١٠و ٢٠٠٥في الفترة الممتدة بين عامي  بلداً  ٥٣وأفاد  ٢إلى ما دون هذه المستويات.

مرة واحدة على األقل. ويستدعي خفض معدالت اإلصابة بالهزال تنفيذ تدخالت  ٪٥األطفال بالهزال إلى أكثر من 
وقائيــة مــن قبيــل تحســين إتاحــة األغذيــة العاليــة الجــودة والرعايــة الصــحية؛ وتحســين التغذيــة والمعــارف والممارســات 

ضاعة الطبيعية في األشهر الستة األولى من العمر وتعزيز اتبـاع ممارسـات محسـنة الصحية؛ وتشجيع اقتصار الر 
؛ وتحسـين نظـم اإلمـداد شـهراً  ٢٤أشـهر و ٦في مجال التغذيـة التكميليـة لجميـع األطفـال الـذين تتـراوح أعمـارهم بـين 

يمكن معالجة أعـداد بالمياه والصرف الصحي وتعزيز الممارسات الصحية لحماية األطفال من األمراض السارية. و 
كبيـرة مـن األطفـال المصــابين بهـزال شـديد داخـل مجتمعــاتهم المحليـة مـن دون إدخـالهم إلــى مرفـق صـحي أو مركــز 

وبالنســبة إلــى ســوء التغذيــة الحــاد المعتــدل، ينبغــي أن يســتند العــالج إلــى االســتخدام األمثــل لمــا  ٣للتغذيــة العالجيــة.
  لهذا الغرض. لزوم بأغذية تكميلية معّدة خصيصاً من أغذية ُتستكمل عند ال ُيتاح محلياً 

 
 
 
 
 

                                                      
١    Population-based prevention strategies for childhood obesity: report of a WHO forum and 

technical meeting, Geneva, 15–17 December 2009.                                                                                     
٢ WHO global and regional trend estimates for child.                                                                                         
٣                        Community-based management of severe acute malnutrition. A Joint Statement by the 

World Health Organization, the World Food Programme, the United Nations System Standing 

Committee on Nutrition and the United Nations Children’s Fund. WHO, Geneva, 2007.                         .  
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  اإلجراءات
  
تنفيــــذها الــــدول أن تشــــترك فــــي خطــــة العمــــل هــــذه سلســــلة مــــن اإلجــــراءات ذات األولويــــة ينبغــــي  توضــــح  -٢٩

حــددة، التــي تقودهــا المؤسســات طريــة المُ حاجــة إلــى المواءمــة اإلقليميــة والقُ ال وستنشــأن. و األعضــاء والشــركاء الــدولي
  .وطنية واإلقليمية ذات الصلةال
  

 بيئة داعمة لتنفيذ السياسات الغذائية والتغذوية الشاملة إيجاد: ١اإلجراء 
يستلزم التقدم نحو تحقيق أهداف التغذية التزامًا رفيع المستوى في مجـال السياسـات ودعمـًا مجتمعيـًا واسـع  -٣٠

لرئيســية عــالج جميــع تحــديات التغذيــة امراجعــة، بحيــث تُ  تحتــاج السياســات الغذائيــة والتغذويــة القائمــة إلــىو  النطــاق.
داخــل المجتمــع معالجــًة شــاملًة. وثمــة هــدف آخــر مــن هــذا االســتعراض وهــو ضــمان دمــج  كالتوتوزيــع تلــك المشــ

مــن بــين العوامــل الحاســمة و التغذيــة كمحــور مركــزّي فــي السياســات القطاعيــة األخــرى وفــي سياســة التنميــة الشــاملة. 
 إنشـاء آليـة (ب) ؛بـل الهيئـات الحكوميـة ذات الصـلةالرسمي من قِ  عتماد: (أ) االما يلي ه السياساتلنجاح تنفيذ هذ

إشــراك المجتمعــات  (د) ؛(ج) إشــراك شــركاء التنميــة والمجتمــع المــدني لتصــريف الشــؤون؛ مشــتركة بــين القطاعــات
 الــدخلمــن ثــم فــرص العمــل و  دةالمحليــة. ويجــوز للقطــاع الخــاص أيضــًا أن يســهم فــي تحســين إمــدادات الغــذاء وزيــا

وينبغـــي أن تكـــون هنـــاك ضـــمانات قائمـــة كافيـــة تحـــول دون وقـــوع مـــا ُيحتمـــل نشـــوبه مـــن حـــاالت تضـــارب  .الُمـــدر
  المصالح. 

  
  األنشطة المقترحة للدول األعضاء -٣١
  

مراجعة سياسات التغذية بحيث توفر معالجة شاملة للعبء المزدوج النـاجم عـن سـوء التغذيـة مـن   (أ)
 ؛ل نهج قائم على حقوق اإلنسان وتأييد رسمي من البرلمان أو الحكومةخال

ات سـتراتيجية الحد من الفقـر واالاستراتيجيإدراج التغذية في سياسة التنمية الشاملة للبلد، وورقات   (ب)
 ؛القطاعية ذات الصلة

ذيــــة علــــى فيــــذ سياســــات التغمشــــتركة بــــين القطاعــــات لتنلتصــــريف الشــــؤون  فعالــــة إنشــــاء آليــــات  (ج)
 ؛وتسهم في تكامل السياسات عبر القطاعات ة،والمحلي ةالوطني اتالمستوي

يع نطــــاق إجــــراءات التغذيــــة، إشــــراك الحكومــــات والمجتمعــــات المحليــــة فــــي تصــــميم خطــــط لتوســــ  (د)
 ؛دماجها في البرامج المجتمعية القائمةإوضمان 

تحالفــات وشــراكات لتوســيع نطــاق  وتشــكيل ،إقامــة حــوار مــع األطــراف المعنيــة الوطنيــة والدوليــة  (ه)
تحـول دون وقـوع مـا ُيحتمـل نشـوبه عن طريق إنشاء ما يلـزم مـن آليـات لتـوفير ضـمانات  إجراءات التغذية

 من حاالت تضارب المصالح.
  

  األنشطة المقترحة لألمانة -٣٢
  

ات التغذوية يستراتيجعلى طلبها، في تعزيز السياسات واال تقديم الدعم إلى الدول األعضاء، بناءً   (أ)
الوطنية، وعناصر التغذية في السياسات القطاعية األخرى بمـا فـي ذلـك سياسـات التنميـة الوطنيـة وورقـات 

 ؛ة الحد من الفقراستراتيجي

منتجـات الالسياسـات، و بوضـع القواعـد و  سين إمكانية الوصـول إلـى المبـادئ التوجيهيـة المتعلقـةتح  (ب)
 .ة واألدوات وشبكات الخبراءيالمعرف
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  األنشطة المقترحة للشركاء الدوليين -٣٣
  

تنفيذ مبادرات الدعوة العالمية التي تزيد من وعي الجمهور بالحاجة إلى توسيع نطـاق اإلجـراءات   (أ)
  ؛المتعلقة بالتغذية

تعزيــز التعــاون الــدولي فــي مجــال التغذيــة مــن أجــل مواءمــة المعــايير والسياســات واإلجــراءات مــن   (ب)
ئمــة والهيئــات الحكوميــة الدوليــة، مثــل جمعيــة الصــحة العالميــة، ولجنــة األمــن الغــذائي خــالل اآلليــات المال

 ؛العالمي والمجلس االقتصادي واالجتماعي لألمم المتحدة

ركة في آليات أو شراكات التنسيق الدولية، بما في ذلك حركة تعزيز التغذية واللجنة الدائمة المشا  (ج)
 التغذية.لمنظومة األمم المتحدة المعنية ب

 
 خطـط التغذيـةوالفعالـة ذات األثـر علـى التغذيـة فـي  الالزمـة: إدراج جميـع التـدخالت الصـحية ٢اإلجـراء 
 الوطنية 

  
والحـد  ،تبين أن العديـد مـن التـدخالت المتنوعـة التـي تهـدف إلـى تغييـر السـلوكيات، وتـوفير الـدعم الغـذائي -٣٤

ز التنفيــذ علـــى وينبغــي النظــر فـــي دخولــه حيِّــ ،فعــالم بطـــابع يتســمــن التعــرض لعوامــل المخـــاطر البيئيــة المتعــددة 
تــدخالت و التغذويــة الفعالــة والمباشــرة  ملخــص للتــدخالت ١ويــرد فــي ورقــة مرجعيــة لهــذه الخطــةالمســتوى الــوطني. 

ة ، كما أنها مبينة في مكتبة المنظموالتي يمكن أن ينفذها النظام الصحيالرعاية الصحية ذات األثر على التغذية، 
ت سكانية معينة أو فئا. وتشمل القوائم التدخالت التي ينبغي النظر فيها إما لاإللكترونية لبّينات اإلجراءات التغذوية

 تحـديث البيِّنـاتالمواظبـة علـى منظمـة فـي العمليـة التوجيـه  كفـلوت لظروف خاصة، بما فـي ذلـك حـاالت الطـوارئ.
الت هـو أن تكـون بمثابـة خيـارات يمكـن تنفيـذها علـى أسـاس والغـرض مـن هـذه التـدخ وتحديد الثغرات في البحـوث.

  احتياجات البلد.
  

هنـاك حاجـة أيضـًا لكـن . و عمـريتأتى أكبر قدر من الفوائد من تحسين التغذية فـي المراحـل المبكـرة مـن الو  -٣٥
والمـراهقين إلى نهج لتحسين التغذية في مختلف المراحل العمرية، من خـالل أنشـطة تسـتهدف األطفـال األكبـر سـنًا 

ع واألطفال الصغار، من أجل ضمان أفضـل بيئـة ممكنـة لألمهـات قبـل الحمـل وذلـك للحـد مـن ضَّ باإلضافة إلى الرُ 
التـدبير العالجـي كما أن آخر. حاالت انخفاض الوزن عند الميالد وكسر حلقة سوء التغذية المستمرة من جيل إلى 

  ٢ .ل طوال سنوات الدراسةتطلب أيضًا العميالوزن في مرحلة الطفولة  لزيادة
 
ينبغي إدماج التدخالت في نظم الرعاية الصحية القائمة إلى أقصى حد ممكن. وينبغي أن تكون مرتبطة و  -٣٦

نفيـذ نهـج وتـدخالت وسيكون ضروريًا كـذلك تفي صورة ِحَزم، من أجل تحسين المردودية.  تُقدمبالبرامج القائمة وأن 
العالجـــي المتكامـــل ألمـــراض الطفولـــة، والتـــدبير العالجـــي المتكامـــل ألمـــراض التـــدبير  –منظمـــة الصـــحة العالميـــة 

مثــل تعزيــز الــنظم الصــحية . وعــالوة علــى ذلــك، يُ الجــي المتكامــل للحمــل والــوالدة، والتــدبير العبــالغينالمــراهقين وال
  ة التغذية الناجحة.استراتيجيعنصرًا محوريًا في 

 
لى احتياجات البلد ومستوى االستثمار. أما البرامج المجتمعيـة التـي إيمكن أن يستند تصميم ِحَزم التدخل و  -٣٧

تعمــل علــى دمــج مختلــف التــدخالت التغذويــة المباشــرة فــي الرعايــة الصــحية األوليــة مــع أنظمــة تهــدف إلــى ضــمان 

                                                      
١ Essential nutrition actions. Improving maternal-newborn-infant and young child health and nutrition. 

Geneva, World Health Organization, 2012.                                                                                                
٢    Population-based prevention strategies for childhood obesity: report of a WHO forum and 

technical meeting, Geneva, 15–17 December 2009. Geneva, World Health Organization, 2010.             
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اشــتركت مجموعــة مــن منظمــات األمــم وقــد . األعلــى مردوديــةاألولويــة لكونهــا تحظــى بينبغــي أن فوصــول الجميــع، 
تكيــف بســهولة مــع توهــي بــرامج يمكــن أن  –لدراســة التكــاليف  OneHealthتحــدة فــي إصــدار أداة األمــم المتحــدة الم

   .البلدانمختلف الظروف السائدة في 
  

 األنشطة المقترحة للدول األعضاء -٣٨
  

 نفـي الخـدمات الصـحية لألمهـات واألطفـال وللمـراهقيالمهمة للبلد  إدراج كافة التدخالت التغذوية  (أ)
 وضمان إتاحتها للجميع؛

تجســيد السياســات الوطنيــة لالســتراتيجية العالميــة لتغذيــة الرّضــع وصــغار األطفــال واالســتراتيجية   (ب)
 العالمية بشأن أنماط التغذية والنشاط البدني الصحي والمبادئ التوجيهية للمنظمة بشأن التغذية؛

 ؛بادئ الرعاية الصحية األوليةالشاملة وم والنهوض بالتغطيةتعزيز النظم الصحية،   (ج)

مراقبـة يلـزم، لحيثمـا ، من التـدابير الفعالـة، أو تعزيزهـاوضع التدابير التشريعية والتنظيمية وغيرها   (د)
الصــلة  تنفيــذ المدونــة الدوليــة لقواعــد تســويق بــدائل لــبن األم والقــرارات ذاتًا لضــمانتســويق بــدائل لــبن األم 

 حة.التي اعتمدتها جمعية الص
 
  المشاركة في حمالت نشيطة لتعزيز الرضاعة الطبيعية على المستوى المحلي.  )ه(

  
  األنشطة المقترحة لألمانة -٣٩

  
مراجعــــة وتحــــديث وتوســــيع إرشــــادات منظمــــة الصــــحة العالميــــة بشــــأن إجــــراءات التغذيــــة الفعالــــة   (أ)

  ؛المعلوماتنشر الممارسات الجيدة آلليات التنفيذ و ٕابراز وأدواتها، و 
 

 ؛مردودية على التدخالت الصحية التي تؤثر على التغذيةالبيق تحليل كفاءة تط  (ب)
 

علــى طلبهــا، فــي تنفيــذ السياســات والبــرامج الهادفــة إلــى  تقــديم الــدعم إلــى الــدول األعضــاء، بنــاءً   (ج)
 ؛التغذية حصائلتحسين 

 
تطـــوير ورصـــد تقـــديم الـــدعم إلـــى الـــدول األعضـــاء، بنـــاء علـــى طلبهـــا، فـــي جهودهـــا الراميـــة إلـــى   (د)

التدابير التشريعية والتنظيمية وغيرهـا مـن التـدابير الفعالـة، وتعزيزهـا عنـد االقتضـاء، للسـيطرة علـى تسـويق 
 ؛بدائل لبن األم

 
  .محدد األولويات يبحثعقد اجتماع مع الشركاء األكاديميين لوضع جدول أعمال   (ه)
  

  ألنشطة المقترحة للشركاء الدوليينا  -٤٠
  
  ؛مساعدات التنمية مع اإلجراءات التغذوية التي ثبتت فاعليتها مواءمة خطط  (أ)
 

ة ســتراتيجيات الصــحية المتعلقــة بصــحة األم والطفــل، مثــل االســتراتيجيدعــم عناصــر التغذيــة باال  (ب)
 المتكاملة لصحة األم والوليد والطفل.
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  وتتضمنهابالتغذية : تحفيز سياسات التنمية وبرامجها خارج قطاع الصحة والتي تعترف ٣اإلجراء 
  

قضـايا التغذيـة مـن أجـل تخفيـف العـبء المـزدوج مراعيـة لات التنميـة القطاعيـة الاسـتراتيجيحاجة إلى  يوجد -٤١
علـى العـرض والطلـب  تـيإلـى تعزيـز عملييجـب أن ُتوّجـه  اتاسـتراتيجيهـي الناجم عن سوء التغذية وزيادة الوزن، و 

إشراك العديـد مـن القطاعـات، ينبغي و  الحصول عليه وتناوله.إمكانية  الصحي والقضاء على المعوقات أمام غذاءال
أن  ينبغــيمــا أهمهــا الزراعــة وتجهيــز األغذيــة والتجــارة والحمايــة االجتماعيــة والتعلــيم والعمــل والمعلومــات العامــة. ك

. فـيمكن واألمـنؤسسـات والسـالم والمن تصـريف الشـؤو القضايا المتشعبة مثل المساواة بـين الجنسـين ونوعيـة ُتراعى 
النظــر فــي هــذه المســائل عنــد تطــوير وتنفيــذ إطــار عمــل أقــرب إلــى اتفاقيــة منظمــة الصــحة العالميــة اإلطاريــة بشــأن 

  غ.كبيرة للسيطرة على استهالك التب قوة دافعةوّلدت مكافحة التبغ، التي 
  

ويمكـن ي والتغذيـة. الغـذائعـالمي لألمـن  استراتيجيتعكف لجنة األمن الغذائي العالمي على إعداد إطار و  -٤٢
وتـم نـات. طريـة وتحليـل البيِّ استنباط سلسلة من المبادئ العامـة مـن أطـر السياسـة القائمـة والخبـرة القُ  في هذه األثناء

زمن فــي بعــض بلــدان جنــوب شــرق آســيا وأمريكــا الالتينيــة بفضــل التنفيــذ المتــزامن الحــد مــن ســوء التغذيــة الُمــمــثًال 
  دفة إلى تحسين األمن الغذائي والحد من الفقر والتفاوت االجتماعي وتعزيز ثقافة األمهات.للسياسات والبرامج الها

 
ة التغذويـــة جـــودلتحقيـــق األمـــن الغـــذائي، البـــد مـــن ضـــمان زيـــادة فـــرص الحصـــول علـــى األغذيـــة ذات الو  -٤٣
تقــديم الــدعم لزراعــة  بوســائل منهــا تحديــداً  فــي جميــع األســواق المحليــة بأســعار مناســبة علــى مــدار الســنة، ١ةعاليــال

آليــات تــي ُيحتمــل أن تترتــب علــى ثــار الســلبية العلــى أن ُتراعــى اآلأصــحاب الحيــازات الصــغيرة ومشــاركة المــرأة، 
ثمة حاجة إلى ف في مجال تصنيع األغذية،أما  تشريد العمالة وٕانتاج المحاصيل النقدية والضغوط على وقت المرأة.

محتــوى أفضــل مــن المغــذيات الدقيقــة وخفــض محتــوى الملــح ائل منهــا إعــداد وســيات، بغــذِّ تحســين الوضــع العــام للمُ 
تعلـيم أفضـل وٕادخـال التحسـينات فـرص حصـول المـرأة علـى يـرتهن المتحولـة. وفـي مجـال التعلـيم، والدهون والسكر 

  ل.ألطفااتغذية تحسين اإلصحاح بفي مجال المياه و 
 

مستوى األسرة، ولكن يجـب أن تكفـل سياسـات العمـل  سياسات التوظيف أساسية لألمن الغذائي علىُتعد و  -٤٤
الحماية من دخـان التبـغ يشمل حماية كافية لألمهات وأن تضمن للموظفين العمل في بيئة أفضل، بما توفير أيضًا 

وينبغــي أن ُتهيــأ فــي مكــان العمــل بيئــة مناســبة لألمهــات . صــحيال الغــذاءغيــر المباشــر، وٕامكانيــة الحصــول علــى 
وأن . ضـــعفجـــب أن تصـــل إلـــى الفئـــات األوي أوجـــه التفـــاوتجتماعيـــة لمعالجـــة احمايـــة زم تـــوفير المرضـــعات. ويلـــ

ُتستخدم التحويالت النقدية للفقراء لتوفير االحتياجات التغذوية. كما أن التحويالت النقدية المشروطة، وربـط اسـتالم 
يجابي على الحالة التغذوية لألطفال، بما إ المال بإحضار األطفال إلى المراكز الصحية والمدارس، قد يكون له أثرٌ 

  د.ك زيادة الطول والوزن عند الميالفي ذل
 

هامــة لضــمان إمكانيــة الحصــول علــى المــوارد الوســائل مــن الالتــدابير التجاريــة والضــرائب واإلعانــات هــي و  -٤٥
لمعلومـــات الوافيـــة يمكـــن أن تكـــون أدوات قويـــة عنـــد ربطهـــا باوكـــذلك غذويـــة ســـليمة. تخيـــارات مـــن إتاحـــة تمكـــين الو 

التغذية والتسويق المسؤول لألغذية، مع التسويق االجتماعي وتعزيـز ب وضع التوسيم الخاصللمستهلكين من خالل 
  النظم التغذوية وأنماط الحياة الصحية.

 
النظـــر فيهـــا طاعـــات ذات الصـــلة والتـــي يمكـــن السياســـة التـــي ُتشـــرك مختلـــف الق وقـــد تشـــمل أمثلـــة تـــدابير -٤٦
الغنية  المتنوعة الستثمار في زراعة النطاقات الصغيرة، وتعزيز إنتاج الخضر والفاكهة وتعزيز المحاصيليلي: ا  ما

بالمغــــذيات الدقيقــــة (الزراعــــة)؛ وتعزيــــز إغنــــاء الطعــــام بالمغــــذيات الدقيقــــة وتعزيــــز خفــــض محتــــوى الملــــح والســــكر 
واالسـتثمار فـي التعلـيم  (البنيـة التحتيـة)؛ اح؛ وتحسـين الميـاه واإلصـح)واألحماض الدهنيـة المتحولـة (إنتـاج األغذيـة

                                                      
١    Food with high nutrient density and low concentrations of nutrients associated with increased risk 

of noncommunicable diseases.                                                                                                             
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االبتــدائي والثــانوي للمــرأة والسياســات الخاصــة بالتغذيــة فــي المــدارس (التعلــيم)؛ وحمايــة األمومــة فــي أمــاكن العمــل 
وأماكن العمل الصحية (العمل)؛ والتحويالت النقدية والمعونة الغذائية (الضمان االجتماعي)؛ والبيئات المبنية على 

و صحي (التخطيط العمراني)؛ وتنظيم اإلعالن عن المأكوالت والمشروبات لألطفال ومخططات توسـيم األغذيـة نح
وتــدابير تنظــيم أســعار األغذيــة، وتنفيــذ المدونــة الدوليــة لقواعــد تســويق بــدائل لــبن األم (التجــارة)؛ واســتخدام ضــرائب 

غذيـــة (الماليـــة)؛ والحمـــالت اإلعالميـــة تامج الالمكـــوس المفروضـــة علـــى التبـــغ والكحـــول فـــي تمويـــل التوســـع فـــي بـــر 
لتعزيز الرضاعة الطبيعية والنظـام الغـذائي الصـحي والنشـاط البـدني (اإلعـالم  الواسعة النطاق والتسويق االجتماعي

  والتعبئة االجتماعية).
  

 األنشطة المقترحة للدول األعضاء -٤٧
  
مايــة االجتماعيــة والتعلــيم والعمــل والتجــارة مراجعــة السياســات القطاعيــة فــي مجــاالت الزراعــة والح  (أ)

 ؛لتحديد تأثيرها على التغذية، وٕادراج مؤشرات التغذية في أطر تقييمها
  

إقامة حوار بين قطاع الصحة والقطاعات الحكومية األخرى من أجـل النظـر فـي تـدابير السياسـة   (ب)
التعـــارض المحتمـــل بـــين السياســـات العامـــة التـــي يمكـــن أن تحســـن الحالـــة التغذويـــة للســـكان، والتـــي تعـــالج 
  القطاعية والسياسات الصحية الحالية التي تهدف إلى تحسين التغذية.

  
  تنفيــــــذ التوصــــــيات المتعلقــــــة بتســــــويق األغذيــــــة والمشــــــروبات غيــــــر الكحوليــــــة لألطفــــــال (القــــــرار   (ج)

 )١٤-٦٣ج ص ع
  

  األنشطة المقترحة لألمانة -٤٨
  
آلثــار الصــحية والتغذويــة للسياســات القطاعيــة، بمــا فــي وضــع خطــوط توجيهيــة منهجيــة لتحليــل ا  (أ)

ذلــك أثرهــا علــى مختلــف الفئــات االجتماعيــة االقتصــادية وغيرهــا مــن الفئــات الضــعيفة (الشــعوب األصــلية 
 ؛على سبيل المثال)

  
  .تحديد ونشر أمثلة للممارسات الجيدة لتدابير السياسات القطاعية التي تعود بالفائدة على التغذية  (ب)

  
  األنشطة المقترحة للشركاء الدوليين -٤٩

  
الــدخول فــي مشــاورات مــن أجــل تحليــل اآلثــار الصــحية والتغذويــة للسياســات القائمــة التــي تشــتمل   (أ)

ـــيم والحمايـــة االجتماعيـــة، بهـــدف تحديـــد ووصـــف خيـــارات  علـــى مجـــاالت التجـــارة والزراعـــة والعمـــل والتعل
  ؛التغذية حصائللتحسين  السياسات

  
لبيِّنــات علــى فعاليـــة التــدخالت الراميــة إلــى تحســـين األمــن الغــذائي والرعايــة االجتماعيـــة تحليــل ا  (ب)

 .والتعليم في البلدان ذات الدخل المنخفض
 
 ما يكفي من الموارد البشرية والمالية لتنفيذ التدخالت التغذوية إتاحة: ٤اإلجراء 

  
سياسـات الالتغذية على نطاق واسـع وكامـل لتصـميم  هناك حاجة إلى القدرات التقنية واإلدارية لتنفيذ برامج -٥٠

متعــددة القطاعــات وتنفيــذها. وينبغــي أن يكــون تطــوير القــدرات جــزءًا ال يتجــزأ مــن خطــط توســيع نطــاق التــدخالت 
من توسع جهود التغذية، كما أن نسبة العاملين في مجال الرعاية األولية  توافر الموارد البشريةيحد عدم التغذوية. ف

قطـاع المطلـوب هـو بنـاء القـدرات فـي مجـال التغذيـة فـي كـل مـن و هي محدد رئيسي لمدى فعالية البرنامج.  للسكان
  .القطاعاتسائر على جميع المستويات و  الصحة
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بـرامج  حاليـاً إذ ال تحصـل  ،ة لزيـادة رقعـة التـدخالت التغذويـةإلى مزيد من الموارد الماليـأيضًا حاجة وثمة  -٥١
يلزم تـوفير مبلـغ قـدره ٪ من إجمالي مساعدات التنمية. ووفقـًا لحسـابات البنـك الـدولي، سـ١من أقل إال على التغذية 
مليـــون دوالر أمريكـــي ســـنويًا لتنفيـــذ التـــدخالت التغذويـــة ذات األولويـــة القصـــوى علـــى نطـــاق وطنـــي فـــي  ١٠ ٥٠٠

وة على ذلك، فإن الموارد وعال ١.سوء تغذية األمهات واألطفالناجم عن عبء التي ترزح تحت وطأة أكبر البلدان 
  ج بمستوى متزايد.تنفيذ البرناممواظبة على ها ُتعد ضرورية للتوفير التي يمكن التنبؤ ب

  
آليــات بفضــل المــوارد فــي زيــادة حقــق مشــتركة. وقــد تُ  اً جهــودالحكومــات والجهــات المانحــة بــذل أن تيلــزم و  -٥٢

 واألطفال.ات هتلك التي نوقشت في سياق صحة األمكالتمويل المبتكرة، 
  

د أهــداف تمويلهــا. ويمكـــن بــرامج التغذيــة وتحـــدّ بشـــأن فــي الميزانيــة  اً بنـــد لحكومــاتينبغــي أن تخصــص او  -٥٣
 إنشـاء صـناديق وطنيـة لتوسـيعألغراض  على التبغ والكحول)من قبيل المفروض منها استخدام ضرائب المكوس (

  ة.التدخالت التغذوي
 

تشـمل مرفـق  ات واألطفـالهـالجـاري النظـر فيهـا مـن أجـل صـحة األمعلـى الصـعيد الـدولي، فـإن اآلليـات و  -٥٤
التمويــل الــدولي، والتزامــات الســوق المســبقة لتمويــل البحــث والتطــوير و"اإلعفــاء الضــريبي" لتخصــيص حصــة مــن 

ات ضرائب القيمة المضافة علـى السـلع والخـدمات مـن أجـل التنميـة ومسـاهمات التضـامن الطـوعي مـن خـالل مبيعـ
كــذلك بحثــت الجهــات المانحــة التمويــل المعتمــد علــى النتــائج و لكترونيــة أو عقــود الهــاتف النقــال. ان اإلتــذاكر الطيــر 

  .كحافز لتحقيق األهداف
 

ــإمــن ناحيــة المصــروفات، ينبغــي الســعي و  -٥٥ تحســين مواءمــة وســائل منهــا زيــادة كفــاءة بــرامج التمويــل، بى ل
تـــدابير لخفـــض تكلفـــة المكمـــالت التغذويـــة الدقيقـــة واألغذيـــة اســـتثمارات المـــانحين مـــع األولويـــات الوطنيـــة، واتخـــاذ 

  ع.ق خفض رسوم تسجيل براءات االختراالعالجية جاهزة االستخدام، وأيضًا عن طري
 

  لتحسين المساءلة وزيادة الكفاءة. ضروريتين المراقبة المالية والشفافية في استخدام المواردوستكون  -٥٦
 

  عضاءاألنشطة المقترحة للدول األ -٥٧
 

تحديــد احتياجــات بنــاء القــدرات ورســم خــرائط لهــا، وٕادراج تنميــة القــدرات فــي خطــط توســيع نطــاق   (أ)
  ؛اإلجراءات التغذوية

  
تنفيــذ نهــج شــامل لبنــاء القــدرات، بمــا فــي ذلــك تنميــة القــوى العاملــة، فضــًال عــن تنميــة المهــارات   (ب)

 ؛يمي والشراكاتالقيادية، وتعزيز المؤسسات األكاديمية، والتطوير التنظ
 

الالزمـة لتنميـة القـدرات  نسـبة التكـاليفكلفـة خطـة التوسـع والفوائـد المتوقعـة، بمـا فـي ذلـك تتحديد   (ج)
 ؛وتعزيز تقديم الخدمات

 
 ؛تقديم الدعم للمجتمعات المحلية بغرض تنفيذ اإلجراءات التغذوية على مستوى المجتمع المحلي  (د)
 

 ؛ية وتحديد األهداف المالية الوطنية لهاتخصيص بند في الميزانية للتغذ  (ه)
 

  توجيه األموال التي تم الحصول عليها من ضرائب المكوس للتدخالت التغذوية.  (و)
  

                                                      
١    Horton S, et al. Scaling up nutrition. What will it cost? Washington, DC, The World Bank, 2010. 
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  األنشطة المقترحة لألمانة -٥٨
  

دعــــم تطــــوير القــــوى العاملــــة والقيــــادة والقــــدرات التقنيــــة واإلداريــــة فــــي مجــــال التغذيــــة فــــي الــــدول   (أ)
 ؛المواد التدريبيةوفير عمل والتعلم عن بعد وجماعات الممارسة وتاألعضاء من خالل ورش ال

  
 ؛ة لبناء القدرات، ودعم جهود بناء القدرات التي تبذلها الدول األعضاءمحسنالإتاحة األدوات   (ب)

 
  ة.ت تقدير تكاليف التدخالت التغذويتوفير أدوا  (ج)

  
  األنشطة المقترحة للشركاء الدوليين -٥٩

  
مبــادئ إعــالن بــاريس بشــأن فعاليــة المعونــة وبرنــامج عمــل أكــرا، وتوحيــد دعــم الجهــات االلتــزام ب  (أ)

 ؛المانحة على المستوى القطري
  

والتغذيـة، وضع معايير للكفاءة الدولية تختص بتنمية القـوى العاملـة فـي مجـال الصـحة العموميـة   (ب)
مختلف ة والمديرين والمتخصصين) و تراعي المستويات المختلفة في القوة العاملة (عمال الخطوط األماميو 

المشـترك بـين القطاعـات) والممارسـة (أي العـبء المـزدوج النـاجم  القـدرة علـى العمـلسياقات السياسـة (أي 
وأثنـاء الخدمـة لجميـع  للتدريب قبـل االنخـراط فـي الخدمـة عن سوء التغذية)، وتدعم تنقيح المناهج الدراسية

  ؛مستويات العاملين في مجال الصحة
 
إقامــة التحالفــات األكاديميــة التــي تهــدف إلــى تــوفير الــدعم المؤسســي لتنميــة القــدرات فــي الــدول   )(ج

  ؛األعضاء
 

 استكشاف أدوات التمويل المبتكرة لتمويل توسيع نطاق برامج التغذية.  (د)
  
  تنفيذ السياسات والبرامج وتقييم : رصد ٥اإلجراء 

  
حـرز نحـو تحقيـق أهـداف خطـة التنفيـذ الشـاملة. قيـيم التقـدم المُ حاجة إلى إطار رصد واضح المعالم لتثمة  -٦٠

وأن يشمل المؤشرات الخاصة وينبغي أن يوفر اإلطار المساءلة حول اإلجراءات التي تم تنفيذها، والموارد والنتائج. 
يــة واألمــن (تنفيــذ بــرامج التغذ حصــائل(السياســات واألطــر التشــريعية والمــوارد البشــرية)، والمخرجــات وال بالمــدخالت

  الغذائي) واألثر (الحالة التغذوية والوفيات).
  

 ١ترد مجموعة مؤشرات مقترحة في الوثيقة المرجعية التي وضعتها المنظمة في إطار إعداد هذه الخطة.و  -٦١
ينبغي مواءمة المؤشرات مع السـياق القطـري وأولوياتـه، مـع االحتفـاظ بهـا ألغـراض التقيـيم علـى المسـتوى الـدولي. و 
  ت.رز في العمل المشترك بين القطاعاحبغي النظر في مؤشرات إضافية لرصد التقدم المُ وين
  

ينبغي وضع نظم مراقبة لضمان التدفق المنتظم للمعلومات لصانعي السياسات. كذلك ينبغي أن تتماشى و  -٦٢
   ٢ األجهزة الرئاسية.مع األولويات الوطنية واشتراطات اإلبالغ توقيتات 

                                                      
١         Indicators to monitor the implementation and achievements of initiatives to scale up nutrition 

actions. Geneva, World Health Organization, 2012.                                                                                    
 ٧-١١يمكن الجمع بين اإلبالغ عن تنفيذ الخطـة وبـين التقـارير التـي تقـدم كـل سـنتين إلـى جمعيـة الصـحة وفقـًا للمـادة     ٢

 .٢٢-٣٤ع  ص  جالمعتمدة في القرار  من المدونة الدولية لقواعد تسويق بدائل لبن األم،
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  مقترحة للدول األعضاءاألنشطة ال -٦٣
 

محـــددة  حصـــائلوضـــع أو تعزيـــز أنظمـــة المراقبـــة لجمـــع المعلومـــات عـــن مـــدخالت ومخرجـــات/   (أ)
 ؛ومؤشرات قياس األثر

 
يات مســـتو بـــين األفـــراد و أنمـــاط النمـــو رصـــد فـــرادى نمـــو الطفـــل لتطبيـــق معـــايير المنظمـــة بشـــأن   (ب)

  والهزال وزيادة الوزن؛ تقزُّمالاإلصابة ب
 

أوصـت دراج معلومات وافية عـن مؤشـرات التغذيـة فـي عمليـة االسـتعراض السـنوي الـذي ضمان إ  (ج)
والمساءلة عن صحة المرأة والطفل في البلدان ذات الدخل المنخفض وأعلى  به اللجنة المعنية بالمعلومات

 عبء لوفيات األمهات واألطفال، فضًال عن تسليط ضوء كاٍف على الفروق االجتماعية.
 

  المقترحة لألمانة األنشطة -٦٤
  

المحــددة ومؤشـرات قيــاس األثــر،  المخرجـات/ الحصــائلتـوفير الــدعم المنهجـي لجمــع المــدخالت و   (أ)
  ؛بما في ذلك البروتوكوالت وتصميم نظم المراقبة

 
 ؛المحددة ومؤشرات قياس األثر المخرجات/ الحصائلإنشاء قاعدة بيانات للمدخالت و   (ب)

 
ة الوطنيــــة المحــــرز علــــى الصــــعيد العــــالمي فــــي تطــــوير خطــــط التغذيــــ رفــــع التقــــارير عــــن التقــــدم  (ج)

  ها؛وتنفيذ هاوتعزيز  اوسياساتها وبرامجه
  

 .نمو الطفلمعايير المنظمة بشأن دعم الدول األعضاء في تطبيق   (د)
  

 األنشطة المقترحة للشركاء الدوليين -٦٥
  

 ؛طة التنميةاعتماد إطار العمل المقترح للمؤشرات كأداة لرصد تنفيذ أنش  (أ)
  

دعــــم جمــــع وتبــــادل المعلومــــات بــــين المنظمــــات، وذلــــك بهــــدف ضــــمان أن تمــــنح قواعــــد بيانــــات   (ب)
 ومؤشرات قياس األثر تغطية على صعيد عالمي. الحصائل /المدخالت والمخرجات

  
  

___________________  
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  ٣ الملحق
  
  

  االتفاق المعقود بين مفوضية االتحاد األفريقي ومنظمة الصحة العالمية
  

  ]٢٠١٢أيار/ مايو  ٢٣ –، الملحق ٦٥/٤٢[ج
  

  
  إن مفوضية االتحاد األفريقي (المشار إليها فيما يلي باسم "المفوضية") من جهة؛ 

  
  ) من جهة أخرى؛"مةومنظمة الصحة العالمية (المشار إليها فيما يلي باسم "المنظ

  
  والمشار إليهما فيما يلي بصورة منفصلة أو جماعية باسم "الطرف" و"الطرفان"

  
  

إذ يضعان في اعتبارهما أن أحد أهداف االتحاد األفريقـي (المشـار إليـه فيمـا يلـي باسـم "االتحـاد")، كمـا 
حقيــق أكبــر قــدر مــن الوحــدة ، هــو ت٢٠٠٠تمــوز/ يوليــو  ١١نــص عليهــا القــانون التأسيســي لالتحــاد المــؤرخ فــي 

والتضامن بين البلدان والشعوب األفريقية، وتعزيـز التعـاون فـي جميـع مجـاالت األنشـطة اإلنسـانية مـن أجـل رفـع 
مســتويات معيشــة الشــعوب األفريقيــة، والعمــل فــي هــذا الصــدد مــع الشــركاء الــدوليين المعنيــين لتحقيــق األهــداف 

  المشتركة؛
  

االتحاد قد طلـب إليـه أن يقـوم بـبعض المهـام التـي تتعلـق بالقـارة األفريقيـة وٕاذ يضعان في اعتبارهما أن 
  والتي تتفق مع ما تقوم به منظمة الصحة العالمية على النطاق العالمي؛

  
وٕاذ يضعان في اعتبارهمـا الهـدف الـذي تنشـد المنظمـة بلوغـه والمتمثـل فـي تمتـع جميـع الشـعوب بـأعلى   

تحقيق هذا الهدف يستلزم اضطالع منظمة الصحة العالمية بـدور السـلطة مستوى من الصحة يمكن بلوغه، وأن 
  الموجهة والمنسقة المعنية بالشؤون الصحية الدولية؛

  
وٕاذ يضعان في اعتبارهما الترتيبات اإلقليمية التي تتخذها المنظمة كما وردت في الفصل الحادي عشر 

  (د) منه؛٥٠من دستورها والسيما المادة 
  

ى التعاون بين منظمة الوحدة األفريقية السابقة والمنظمة، عمًال باالتفاق المبرم بينهما فـي وٕاذ يشيران إل
، والتــي اتخــذت مــن أجــل تنفيــذ ذلــك ١٩٨٢أيــار/ مــايو  ١١والترتيبــات المؤرخــة فــي  ١٩٦٩أيلــول/ ســبتمبر  ٢٤

ترافـــًا منهمـــا بالحاجـــة إلـــى التعـــاون عمليـــًا بـــين منظمـــة الصـــحة العالميـــة ومنظمـــة الوحـــدة األفريقيـــة الســـابقة، واع
  استبدال هذه االتفاقات على ضوء إنشاء االتحاد.
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  :يوافقان على ما يلي  
  

  وضع هذا االتفاق -  المادة األولى
  

  يحكم هذا االتفاق العالقة ما بين المفوضية والمنظمة.  
  

  األهداف والمبادئ -  المادة الثانية
  
  التعاون بين المفوضية والمنظمة. الهدف من هذا االتفاق هو تقوية أواصر  - ١
  
وترسيخًا لهذا الهدف، وافق كل من المفوضية والمنظمة على التعاون بشأن كل المسائل المطروحة في   - ٢

تعزيـــز الصـــحة وتحســينها، وخفـــض معـــدالت الميــدان الصـــحي والمرتبطــة بأنشـــطة والتزامـــات كــل منهمـــا، ومنهــا 
من األمراض، والتصدي للتهديدات التي قد تحيق بالصـحة، والمسـاهمة الوفيات والعجز الممكن توقيها، والوقاية 

فــي ضــمان مســتوًى عــاٍل مــن الوقايــة الصــحية، مــع وضــع الصــحة فــي صــميم جــدول األعمــال المعنــي بالتنميــة 
الدولية في مجال مكافحة الفقر، وحماية البيئة، وتعزيز التنمية االجتماعية، واالرتقـاء باألوضـاع المعيشـية وتلـك 

  لمتعلقة بظروف العمل.ا
  
مجــددًا علــى المهــام المنوطــة بكــل منهمــا لخدمــة احتياجــات دولهمــا مفوضــية والمنظمــة يؤكــد كــل مــن ال  - ٣

  األعضاء وشركائهما باتباع كل الوسائل المناسبة ومنها:

  والنظم الصحية والمحافظة عليها؛المساعدة على إعداد التدخالت   )أ (

صــحاب المصــلحة مــن أجــل العمــل معهــم علــى تعزيــز اســتقطاب مختلــف األطــراف الفاعلــة وأ   )ب (
الصــحة وتنميتهــا وتحقيــق المعافــاة الكاملــة عبــر تشــكيل جمعيــات وروابــط تعاونيــة تهــدف إلــى تحســين 

  الصحة والعمل على توفير التدخالت ذات العالقة بالصحة؛ 

  احتواء أزمات وفاشيات األمراض؛ ونقل المعارف والمهارات؛  )ج (

ارد المنظمــات المشــاركة معهــا ودولهــا األعضــاء ُبغيــة إضــافة المزيــد االســتفادة مــن خبــرات ومــو   )د (
مــن القــَيم علــى مــا تبذالنــه مــن جهــود مــن أجــل بلــوغ أعلــى درجــات التنســيق فــي رســم وتنفيــذ السياســات 

  الصحية والسياسات المتعلقة بالصحة؛ 

  كة.إقامة عالقات منسقة وتجنب ازدواجية الجهود في سياق تحقيق هذه المرامي المشتر   )ه (
  
يكون التعاون بين الطرفين مبنيًا على احترام كل منهما للفوارق فـي الترتيبـات الدسـتورية والتنفيذيـة التـي   - ٤

تحكــم عمــل كــل منهمــا، واحتــرام الكفــاءات الرئيســية لكــل منهمــا والمزايــا التــي يخــتص كــل منهمــا بهــا دون اآلخــر 
  ا يعزز كال الطرفين.حتى يكون التعاون بينهما في المجال الصحي متكامًال، بم
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  مجاالت التعاون -  المادة الثالثة
  
ليشــمل كــل مــا يخــص الصــحة والمجــاالت المتعلقــة بهــا مفوضــية والمنظمــة يتســع مجــال التعــاون بــين ال  - ١

  والتي تدخل في نطاق اختصاص الطرفين، ومنها المتعلق حسب الضرورة واالقتضاء بما يلي:
  

يــــــات ذات المصــــــداقية، وجمعهــــــا، ومعالجتهــــــا ونشــــــرها، مــــــن أجــــــل توليــــــد المعلومــــــات والمعط  (أ)
استخدامها، بكفاءة، في المجال الصحي من قبل اإلدارات الوطنية، والمهنيين وسائر األطراف المعنية، 

  مع احترام متطلبات حماية المعطيات؛
  

 إعــــداد منهجيــــات وأدوات لرصــــد الصــــحة وترصــــد األمــــراض، وتحليــــل واســــتهداف اإلجــــراءات  (ب)
العملية الخاصة ببعض المشكالت الخاصة بالصحة وما يتعلق بها، وتقيـيم التـدخالت الصـحية وتحديـد 

  أولوياتها، والمساعدة على تطوير الُنظم الصحية وتقويتها؛
  

تعزيــز البحــوث المتعلقــة بالصــحة والتنميــة التكنولوجيــة، والوقــوف علــى نتائجهــا وٕاســداء النصــح   (ج)
  االت الصحية والمجاالت المتعلقة بالصحة؛حول سبل تطبيقها في المج

  
حشــد المــوارد المالئمــة للتــدخالت الصــحية، وٕادارتهــا وتنســيقها بالتعــاون مــع األطــراف الفاعلــة   (د)

المعترف بها في هذا المجال، والتعاون في الحاالت الطارئة التي تنجم على سبيل المثال من النزاعـات 
  األهلية والحروب والكوارث الطبيعية؛

  
  انتداب العاملين من أجل تبادل الخبرات.  (ه)
  

أو   إذا اقتضى التعاون بـين المنظمتـين أيـة نفقـات، تعقـد مشـاورات تحـدد إمكانيـة تـوفير هـذه النفقـات و/  - ٢
  طريقة سدادها.

  
  

  األولويات -  المادة الرابعة
  

الت التركيــز، ورهنــًا التــي قــد يكــون لهــا األســبقية فــي مجــامفوضــية والمنظمــة بــدون المســاس بأولويــات ال  
  بنتائج المراجعات الدورية المشتركة، تشمل أولويات التعاون ما يلي:

  
  تقوية النظم الصحية وقدرات الموارد البشرية؛  - ١
  
تعزيز فرص االستفادة من أنشـطة الوقايـة، والعـالج، والرعايـة، المتعلقـة بـاألمراض، السـارية منهـا وغيـر   - ٢

  ر الوصول إلى المجموعات السكانية الفقيرة والضعيفة جغرافيًا وماليًا؛السارية، ويدخل في هذا اإلطا
  
وضع سياسات متينة ونظم ذات كفاءة تعمل على تحقيق التنمية الصحية المضمونة االسـتمرار، يشـمل   - ٣

عملها تخفيف وطـأة الفقـر، والتأهـب الفعـال للكـوارث الصـحية والتهديـدات ذات األولويـة والتصـدي لهـا، وتضـافر 
  الجهود لمساعدة البلدان النامية والبلدان األقل نموًا؛

  
إعداد المنهجيات والمعايير الخاصة بالتحليل واإلبالغ، وٕاسـداء النصـح علـى وجـه الخصـوص للتصـدي   - ٤

واألمــــراض المســــتجدة ومــــا تمثلــــه مقاومــــة األمــــراض لمضــــادات  للمالريــــا، واأليــــدز والعــــدوى بفيروســــه، والســــل،
  المكروبات من تهديد، مع احترام حقوق من يتعرضون لمثل هذه اإلصابات اإلنسانية؛
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تعزيــــز ترصــــد األمــــراض الســــارية وشــــبكات الرصــــد الصــــحي ووضــــع االســــتراتيجيات المعنيــــة بالتأهــــب   - ٥
  للطوارئ واالستجابة للجوائح؛

  
ــــنظم وضــــع المؤشــــرات   - ٦ الصــــحية وجمــــع ونشــــر المعطيــــات الخاصــــة بالوضــــع الصــــحي والسياســــات وال

  الصحية، وتعزيز األساليب المسندة بالبّينات.
  
  

  االمتيازات والحصانات والتسهيالت -  المادة الخامسة
  

ليس هناك في هذا االتفاق ما يمكن تفسيره أو تأويله على أنه تنازل أو تعديل لالمتيازات، والحصانات، 
  تسهيالت التي تتمتع بها المفوضية والمنظمة بموجب االتفاقات والقوانين الوطنية المنطبقة على المنظمتين.وال
  
  

  تبادل المعلومات -  المادة السادسة
  
المعلومـات بشـأن األنشـطة التـي تركـز علـى االهتمامـات المشـتركة، شـريطة المفوضـية والمنظمـة تتبادل   - ١

  تخاذها للحفاظ على متطلبات السرية أو االمتيازات.مراعاة أية إجراءات قد يتعين ا
  
يســتكمل هــذا التبــادل، حســب الضــرورة، باالتصــال الــدوري بــين أعضــاء المفوضــية وأمانــة المنظمــة مــن   - ٢

  أجل التشاور بشأن المعلومات أو األنشطة ذات المصالح المشتركة.
  
  

  اإلجراءات -  المادة السابعة
  

علـى اتخـاذ الترتيبـات التاليـة التـي تعـود بـالنفع علـى كليهمـا وتنفيـذها مة المفوضية والمنظيوافق كل من   
  وفقًا إلجراءاتهما:

  
يمكـــــن أن يـــــدعى ممثلـــــو المنظمـــــة لحضـــــور دورات الجمعيـــــة العموميـــــة والمجلـــــس التنفيـــــذي لالتحـــــاد،   - ١

للمشاركة، بدون التمتع ومؤتمراته أو اجتماعاته التي تناقش فيها المسائل التي تقع في دائرة اهتمامات المنظمة و 
  بالحق في التصويت، في مداوالت تلك الهيئات بشأن البنود الواردة في جداول أعمالها والتي تهتم بها المنظمة.

  
يمكــن أن يــدعى ممثلـــو االتحــاد لحضــور جمعيـــة الصــحة العالميــة ودورات لجانهـــا، والمجلــس التنفيـــذي   - ٢

ة أو اجتماعاتهـــا التـــي تنـــاقش فيهـــا المســـائل التـــي تقـــع فـــي دائـــرة واللجـــان اإلقليميـــة المعنيـــة، ومـــؤتمرات المنظمـــ
اهتمامات االتحاد وللمشاركة، بدون التمتع بالحق فـي التصـويت، فـي مـداوالت تلـك الهيئـات بشـأن البنـود الـواردة 

  في جداول أعمالها والتي يهتم االتحاد بها.
  
  وضية من جهة أخرى:في ما يتعلق بالعالقة بين أمانة المنظمة من جهة، والمف  - ٣
  

يتشــاور رئــيس المفوضــية مــع المــدير العــام للمنظمــة، كلمــا اقتضــى األمــر، حــول المســائل ذات   (أ)
االهتمــام المشــترك. وتســتهدف هــذه المشــاورات تنســيق وتطبيــق الصــكوك ذات العالقــة، وســائر الوثــائق 

  المعتمدة من قبل الطرفين وذلك على أوسع نطاق ممكن؛
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ات المناســبة مـن قبـل الطــرفين لضـمان العالقـة الوثيقــة والتعـاون بـين مســؤوليهما. تتخـذ اإلجـراء  (ب)
ولهذا الغرض، يجوز لكل منهما تعيين مسؤول ينوب عنه لمتابعة ما يحرز من تقدم في مجال التعاون 

  ال.بينهما، والعمل بمثابة همزة وصل وأداة تنسيق في هذا المج
  

  ة كما يلي:تكون الترتيبات التكميلية والعملي  - ٤
  

تعقد االجتماعات، كقاعدة عامة، مرة كل عام، بين مسـؤولي المفوضـية والمنظمـة ممـن تتـوافر   (أ)
فـــيهم الشـــروط. ويـــتم خاللهــــا اســـتعراض التقـــدم المحـــرز فــــي مجـــاالت التعـــاون ذات األولويـــة، وتبــــادل 

اهرات التي تسـتدعي بـذل المعلومات ودراسة المشاريع التعاونية المستقبلية مع تحديد االجتماعات والتظ
  جهود تعاونية وتتطلب التنسيق؛

  
يجوز عقد اجتماعات دورية ومخصصة بـين مسـؤولي الطـرفين مـع إشـعار، مسـؤولي االتصـال   (ب)

المعنيـــين علـــى المســـتويات ذات الصـــلة ومشـــاركتهم قـــدر اإلمكـــان، وتتنـــاول تلـــك االجتماعـــات المســـائل 
وص تنفيـذ المشـاريع والمشـاركة فـي اللجـان والمجموعـات العملية فـي مجـال التنسـيق، وعلـى وجـه الخصـ

  واألطراف العاملة وٕاعداد الوثائق.
  

  التعاون المالي:  - ٥
  
يخضع أي تنسـيق مـالي بـين المفوضـية والمنظمـة إلـى القواعـد واإلجـراءات الخاصـة بكـل منهمـا. وتقـوم   

صــة بالتعــاون المــالي، وذلــك حســب باســتعراض مــا يحــرز مــن تقــدم فــي إطــار المشــاريع الخا المفوضــية والمنظمــة
الضــرورة. أمــا بالنســبة للمخصصــات الماليــة التــي تصــل إلــى المفوضــية أو المنظمــة مــن المــانحين بهــدف تمويــل 
أنشــطة التعــاون بينهمــا، فتــدار وفقــًا للــوائح الماليــة والقواعــد والممارســات اإلداريــة الخاصــة بــالطرف المتلقــي لتلــك 

  المخصصات.
  
  

  القانون وتسوية النزاعات -  المادة الثامنة
  

يســوَّى أي نــزاع، أو خــالف، أو ادعــاء قــد ينشــأ بشــأن تفســير أو تطبيــق هــذا االتفــاق بطريقــة وديــة عبــر 
علـى طلـب أي  المفاوضات بين الطرفين. وفي حال فشل جهود المفاوضـات الوديـة، ُيحـال مثـل هـذا النـزاع بنـاءً 

  .لجنة األمم المتحدة للقانــون التجاري الدولـيالسارية لمن الطرفين إلى التحكيم وفقًا لقواعد التحكيم 
  
  

  التعديل أو المراجعة والفسخ -  المادة التاسعة
  
ليس هناك في هذا االتفاق ما يمكن أن يعدَّل أو ينقح دون موافقة الطـرفين ورهنـًا بإرسـال أحـد الطـرفين   - ١

) أشــهر مــن ٣عــول التعــديل المــذكور بعــد ثالثــة (إشــعارًا خطيــًا بالتعــديل المقتــرح إلــى الطــرف اآلخــر. ويســري مف
  موافقة الطرف اآلخر عليه خطيًا.

  
) مــن إنهــاء ١يجــوز ألي مــن الطــرفين فســخ هــذا االتفــاق بإشــعار الطــرف اآلخــر كتابيــًا قبــل عــام واحــد (  - ٢

ائمـة أو به. وفي حال فسخ االتفاق، يوافق الطرفان على إصـدار أحكـام تقضـي باالنتهـاء مـن األنشـطة الق  العمل
  الجاري تنفيذها خدمة لمصالح شعوب الدول األعضاء فيهما. 
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  وبدء التنفيذ االستعاضة -  المادة العاشرة
  

في تاريخ توقيـع الممثلـين المخـولين أصـوًال للطـرفين، وذلـك رهنـًا بالمبـادئ  يدخل هذا االتفاق حيز النفاذ  - ١
  الدستورية والقواعد واللوائح المعنية لهذين الطرفين.

  
االتفـــاق المبـــرم بـــين منظمـــة الصـــحة العالميـــة يحـــل هـــذا االتفـــاق، فـــي تـــاريخ دخولـــه حيـــز النفـــاذ، محـــل   - ٢

للتعـاون بـين والترتيبات مـن أجـل التنفيـذ العملـي  ١٩٦٩أيلول/ سبتمبر  ٢٤ومنظمة الوحدة األفريقية المؤرخ في 
  ، وينسخهما.١٩٨٢أيار/ مايو  ١١في  الطرفين المبرمة

  
ســماهما أدنــاه بــالتوقيع علــى هــذا االتفــاق فــي إقــام الممــثالن المخــوالن أصــوًال اللــذان يــرد  مــا تقــدموٕاشــهادًا علــى 

  التاريخين المبينين تحت توقيع كل منهما.
  

والبرتغالية، وتستوي كل هذه النصوص والفرنسية اإلنكليزية العربية و وقد وضع هذا االتفاق بثماني نسخ باللغات 
  األربعة في الحجية.

  
  

  عن منظمة الصحة العالمية  مفوضية االتحاد األفريقي عن
  
  

  التوقيع ][ تم 
  ساجاوان فيلوميناسعادة المحامي بينيس 

  مفوض الشؤون االجتماعية
  ٢٠١٢تموز/ يوليو  ٦

  التوقيع ]تم [ 
  الدكتورة مارغريت تشان

  المدير العام
  ٢٠١٢تموز/ يوليو  ٦

  
  

____________________  
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  خطة العمل العالمية الخاصة باللقاحات
  

  ] ٢٠١٢ مايو/ أيار ١١ - ٦٥/٢٢[ ج
  
  

  مقدمة
  
، واللتـين ٢٠١٥-٢٠٠٦تعتمد خطة اللقاحات العالمية على نجاح الرؤية واالستراتيجية العالميتين للتمنيـع   -١

إمكانيــات التمنيــع. وقــد ألــف وضــع كــأول إطــار اســتراتيجي لمــدة عشــر ســنوات لتحقيــق  ٢٠٠٥تــم إطالقهمــا عــام 
الخطـة بـين أصـحاب مصـلحة متعـددين معنيـين بــالتمنيع، بمـا فـي ذلـك الحكومـات والمسـؤولين المنتخبـين والمهنيــين 
الصـــحيين والجامعـــات وجهـــات التصـــنيع والوكـــاالت العالميـــة وشـــركاء التنميـــة والمجتمـــع المـــدني ووســـائل اإلعـــالم 

مجتمعين ما تريد أوساط التمنيع تحقيقه على مـدار العقـد القـادم. وفـي المجمـل والقطاع الخاص، وذلك لكي يحددوا 
منظمــة، وتضــمنت  ٢٩٠و بلــداً  ١٤٠فــرد يمثلــون أكثــر مــن  ١١٠٠بلغــت عمليــة التشــاور العالميــة مــا يربــو علــى 

ألخـرى فـي دورتين خاصـتين إلحاطـة ممثلـي البعثـات الدائمـة لمكاتـب األمـم المتحـدة والمنظمـات الحكوميـة الدوليـة ا
  جنيف ونيويورك.

 
أن التمنيع مكون رئيس في حق اإلنسان في  –وينبغي أن يكون األمر على ذلك النحو  –به  المسّلمومن   -٢

مليـون حالـة  ٢,٥ بــالصحة ومسؤولية على عاتق الفرد والمجتمع والحكومـة. ويحـول التطعـيم دون حـدوث مـا ُيقـدر 
من خطر األمراض التي يمكن توقيهـا باللقاحـات، تسـنح لهـم الفرصـة فـي  وفاة كل عام. وبحماية األطفال الممنعين

االزدهار وحظ أوفر في استغالل إمكاناتهم على الوجه األكمـل. ويزيـد مـن هـذه المزايـا بقـدر أكبـر التطعـيم فـي سـن 
حتهـا، فـإن المراهقة ومرحلة البلوغ. وكجزء مـن مجموعـة شـاملة مـن التـدخالت المعنيـة بالوقايـة مـن األمـراض ومكاف

  أو باألحرى في مستقبل العالم. –في مستقبل أي بلد استثمارًا أساسيًا اللقاحات والتمنيع ُتعتبر 
  
ولقد حان الوقت إلظهار االلتزام بتحقيق إمكانات التمنيع على الوجه األكمل. وقد قاد االعتراف الجمـاعي   -٣

للقاحات، وبما يتماشى مع الطلبـات الـواردة فـي القـرار بهذه الفرصة المجتمع الصحي العالمي إلى الدعوة إلى عقد ا
) إلـى ٢٠٢٠-٢٠١١بشأن االستراتيجية العالمية للتمنيع. وتتطلع الرؤية الخاصة بعقد اللقاحـات ( ١٥-٦١ع ص ج

عــالم يتمتــع فيــه كــل األفــراد والمجتمعــات بحيــاة خاليــة مــن األمــراض التــي يمكــن توقيهــا باللقاحــات. وتتمثــل الرســالة 
، بغـض جميعـاً ومـا بعـده إلـى النـاس  ٢٠٢٠ة بعقد اللقاحـات فـي توصـيل فائـدة التمنيـع بالكامـل بحلـول عـام الخاص

  النظر عن أين ولدوا ومن هم وأين يعيشون.
 
جديـدة للعقـد، وتقتـرح  أهـدافالقائمـة وتضـع  هدافتؤكد خطة العمل العالمية الخاصة باللقاحات على األو   -٤

لمتطلبـــات المـــوارد والعائـــد علـــى  تقـــديرًا مبـــدئياً اءات التـــي ســـتدعم تحقيقهـــا، وتقـــدم ســـتة أهـــداف اســـتراتيجية واإلجـــر 
المؤشـرات الموصـى بهـا لرصـد التقـدم المحـرز وتقييمـه. وفيمـا يتجـاوز خطـة العمـل،  ١ التذييلاالستثمار. ويلخص 

عـــن اإلجـــراءات يلـــزم علـــى أصـــحاب المصـــلحة علـــى الصـــعيد القطـــري واإلقليمـــي والعـــالمي أن يتحملـــوا المســـؤولية 
النوعية، وأن يحولوا خطة العمـل إلـى خطـط تشـغيلية مفصـلة (مـع تحـديث كـل مـن خطـة العمـل والخطـط التشـغيلية 

                                                      
  .١٧-٦٥ج ص عانظر القرار      ١
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)، وأن يعبئــوا ٢٠٢٠-٢٠١١عنــدما تتــوافر معلومــات جديــدة)، وأن يســتكملوا وضــع إطــار مســاءلة لعقــد اللقاحــات (
حـــات. ويقتضـــي إنجـــاز هـــذا مـــن المؤسســـات العالميـــة المـــوارد الالزمـــة لضـــمان تحقيـــق الرؤيـــة الخاصـــة بعقـــد اللقا

  لمسؤوليات أصحاب المصلحة. ملخصاً  ٢ التذييليستعرض و والوطنية أن تبتكر وتغير من طريقة عملها. 
 
عـــن انخفـــاض كبيـــر فـــي المراضـــة  مســـفراً ولقـــد كـــان القـــرن الماضـــي، مـــن جوانـــب عديـــدة، قـــرن العـــالج،   -٥

اســتخدامها كأحــد أكبــر عوامــل التغييــر فــي مجــال الصــحة. أمــا هــذا القــرن والوفيــات باكتشــاف المضــادات الحيويــة و 
استئصــال عــدد مــن األمــراض المعديــة الخطيــرة أو المهــددة للحيــاة أو  فيبشــر بــأن يكــون قــرن اللقاحــات، مــع إمكانيــة

ئيــة. التعجيزيــة، أو القضــاء علــى هــذه األمــراض أو مكافحتهــا، ومــع وضــع التمنيــع فــي صــميم االســتراتيجيات الوقا
  الرؤية الخاصة بعقد اللقاحات خطوة قوية في االتجاه الصحيح.ويمثل ضمان تحقيق 

 
  مشهد التمنيع اليوم

 
  إحراز تقدم مهم خالل العقد الماضي

  
تم خالل السنوات العشر الماضية إحراز تطورات كبرى في استحداث لقاحات جديدة وبدء استخدامها وفي   -٦

صبح يتم تطعـيم عـدد أكبـر مـن أي وقـت مضـى مـن المـواطنين، ويجـري التوسـع فـي توسيع نطاق برامج التمنيع. فأ
بتـدخالت أخـرى فـي  مقرونـاً الوصول للقاحات واستخدامها مـن جانـب فئـات عمريـة خـالف الرضـع. ونتيجـًة للتمنيـع 

التعلـيم مـن بينهـا تحسـين الوصـول للميـاه النظيفـة واإلصـحاح وتحسـين التصـحح و  –مجال الرعاية الصحية والتنمية 
إلـى  ٢٠٠٠مليـون حالـة وفـاة عـام  ٩,٦تراجع عدد الوفيات السنوية بـين األطفـال دون سـن الخامسـة مـن حـوالي  –

  ، وذلك رغم ارتفاع عدد األطفال المولودين كل عام.٢٠١٠مليون حالة عام  ٧,٦
 
باللقاحـات التـي تـم وساعد التمنيع في مواصلة هذا االنخفاض في وفيات األطفال: تم التوسع في التغطيـة   -٧

اســـتخدامها منـــذ البـــدء فـــي البرنـــامج الموســـع للتمنيـــع، وتـــم إدخـــال لقاحـــات جديـــدة. وأصـــبحت اللقاحـــات المضـــادة 
 بلداً  ١٧٣و بلداً  ١٧٩من جداول التمنيع الوطنية في  جزءاً من النمط "ب"  والمستدمية النزليةلاللتهاب الكبدي "ب" 

. سـنوياً ستأصل، ويتم تحاشي عدد كبير من الوفيات الناجمـة عـن الحصـبة على التوالي، وأوشك شلل األطفال أن يُ 
ـــاق والحصـــبة وكـــزاز الوليـــد  ـــة التـــي يمكـــن توقيهـــا باللقاحـــات (الخن وتراجـــع عـــدد الوفيـــات بســـبب األمـــراض التقليدي

  ١ .٢٠١٠مليون حالة عام  ٠,٤إلى  ٢٠٠٠مليون حالة وفاة عام  ٠,٩والشاهوق وشلل األطفال) من حوالي 
 
علـــى الصـــعيد العـــالمي نشـــر لقاحـــات جديـــدة ومتزايـــدة التعقيـــد والتـــي تـــوافرت خـــالل العقـــد  حاليـــاً ويجـــري   -٨

 الفيروس العجلــيالماضــي، بمــا فــي ذلــك اللقــاح المتقــارن المضــاد للمكــورات الرئويــة واللقاحــات المضــادة للعــدوى بــ
منيــة الفاصــلة الموجــودة تاريخيــًا فــي إدخــال وفيــروس الــورم الحليمــي البشــري. ويجــري بــذل الجهــود لتقصــير الفتــرة الز 

اللقاحـــات الجديـــدة بـــين البلـــدان المرتفعـــة الـــدخل والبلـــدان المنخفضـــة الـــدخل. فعلـــى ســـبيل المثـــال تـــم إدخـــال اللقـــاح 
الــثالث عشــري المضــاد للمكــورات الرئويــة فــي البلــدان المنخفضــة الــدخل بعــد مــرور عــام بفتــرة وجيــزة مــن المتقــارن 

  ان المرتفعة الدخل.إدخاله في البلد
 
التهـــاب الســـحايا ومــن خـــالل التعـــاون الـــدولي االبتكـــاري، تـــم اســـتحداث لقـــاح متقـــارن ميســـور التكلفـــة ضـــد   -٩

في نطـاق انتشـار التهـاب السـحايا فـي أفريقيـا. وتوجـد  حالياً من المجموعة المصلية "أ"، ويجري استخدامه  النيسيرية

                                                      
، ٢٠١٢اإلحصــاءات الصــحية العالميــة واردة فــي  يكــزاز الوليــدالمصــادر التقــديرات: التقــديرات الخاصــة بالحصــبة و      ١

  واردة في: ٢٠٠٠والتقديرات الخاصة بالخناق وشلل األطفال لسنة  .٢٠١٢جنيف، منظمة الصحة العالمية، 
http://www.who.int/healthinfo/global_burden_disease/estimates_regional_2000_v3/en/index.html  ) تـــم

بريـــل أ نيســـان/ ٥ تـــم االطـــالع فـــي( /http://apps.who.int/ghodata: ٢٠٠٨، لســـنة )٢٠١٢أبريـــل  نيســـان/ ٥ االطـــالع فـــي
 التقديرات الخاصة بالشاهوق، جدول األعمال المؤقت ألمانة منظمة الصحة العالمية. ؛)٢٠١٢
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حالة مـن حـاالت العـدوى التـي يمكـن توقيهـا باللقاحـات  ٢٥أجل توقي لقاحات مرخصة يجري استخدامها من  حالياً 
  ).١أو من أجل المساهمة في توقي هذه الحاالت ومكافحتها (الجدول 

 
  : العوامل أو األمراض المعدية التي يمكن توقيها باللقاحات١الجدول 

  
 الجمرة الخبيثة 

 الكوليرا 

 الخناق 

 "االلتهاب الكبدي "أ 

 االلتهاب الكبدي "ب" 

  ه"االلتهاب الكبدي" 

 "المستدمية النزلية من النمط "ب  

 الحصبة 

 مرض المكورات السحائية 

 النكاف 

 الشاهوق 

 مرض المكورات الرئوية 

 شلل األطفال 

 داء الكلب  

 الحصبة األلمانية 

 األنفلونزا 

 الكزاز 

 السل 

 حمى التيفود 

 التهاب الدماغ المحمول بالقراد 

 والهــــــــــــربس النطــــــــــــاقي  الحمــــــــــــاق
  منطقية)(القوباء ال

 الورم الحليمي البشري    التهابــــــات المعــــــدة الناجمــــــة عــــــن
  العجلي الفيروس

 الحمى الصفراء  

 التهاب الدماغ الياباني      
  

بمساعدة تحسين الدعم المقدم مـن أصـحاب المصـلحة علـى  –ولقد نجحت تقوية البلدان لبرامجها الوطنية   -١٠
ـــدولي وتنســـيق  ـــوطني واإلقليمـــي وال ـــدعم فيمـــا بيـــنهم الصـــعيد المحلـــي وال فـــي االرتقـــاء بمعـــدالت التغطيـــة  –هـــذا ال

لبـرامج التمنيـع علـى مـدار العقـد المنصـرم، كمـا  بالتمنيع. وارتفع التمويل المقدم مـن الميزانيـات المحليـة المخصصـة
 ١٥٤أبلغـت  ٢٠١٠،١للبيانات الخاصة ببرامج التمنيع لعـام  وطبقاً ارتفع تدفق الموارد الدولية المخصصة للتمنيع. 

دولـة عضـو عـن تـوافر بنـد خـاص مخصـص لـديها بالميزانيـة للتمنيـع  ١٩٣دولة من الدول األعضـاء البـالغ عـددها 
وطنيــًة متعــددة الســنوات مــن أجــل اســتدامة المكاســب المتحققــة ومواصــلة تعزيــز األداء  خططــاً دولــة  ١٤٧ووضــعت 

  المنشودة وٕادخال لقاحات جديدة مالئمة. هدافُبغية بلوغ األ
 
ودعمت مبادرات التمنيع العالمية واإلقليمية البلدان في تعزيز نظمها وٕادخال لقاحـات جديـدة. وممـا يسـاعد   -١١

، وٕاعــالن األمــم ٢٠١٥-٢٠٠٦فــي حفــز توســيع بــرامج التمنيــع الوطنيــة، الرؤيــة واالســتراتيجية العــالميتين للتمنيــع 
جـــل الطفـــل، والـــدورة االســـتثنائية بشـــأن األطفـــال المتحـــدة بشـــأن األلفيـــة، ومـــؤتمر قمـــة األمـــم المتحـــدة العـــالمي مـــن أ

للجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة، وفــي اآلونــة األخيــرة مــن خــالل االســتراتيجية العالميــة لألمــين العــام لألمــم المتحــدة 
بشــأن صــحة المــرأة والطفــل. ودعــم هــذه البــرامج فــي البلــدان المنخفضــة والمتوســطة الــدخل مبــادرات مثــل التحــالف 

، ومبـــادرة استئصـــال الحصـــبة، أجـــل اللقاحـــات والتمنيـــع، والمبـــادرة العالميـــة الستئصـــال شـــلل األطفـــال العـــالمي مـــن
وخــدمات شــراء اللقاحــات مــن خــالل اليونيســيف، وصــندوق شــراء اللقاحــات الــدوار التــابع لمنظمــة الصــحة للبلــدان 

  األمريكية.
  
  
  
 

                                                      
١    http://www.who.int/immunization_monitoring/data/en/ )٢٠١٢أبريل  نيسان/ ١٣ تم االطالع في.( 
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  احتياجات كبيرة التزال غير ملّباة
  

فـي المراضـة والوفيـات. واتسـم سـببًا رئيسـيًا زالت األمراض التي يمكـن توقيهـا باللقاحـات رغم هذا التقدم، ما  -١٢
استخدام اللقاحات الجديدة من جانب البلدان المنخفضة الدخل والمتوسطة الدخل (حيث عبء المرض هـو األعلـى 

مـن  ٪١٣ل لـم يعـش سـوى علـى سـبيل المثـا ٢٠١٠في الغالب) بالبطء مقارنـًة بالبلـدان المرتفعـة الـدخل. ففـي عـام 
إجمالي أتراب المواليد بالبلدان المرتفعة الدخل فـي بلـدان لـم تتـوافر لـديها لقاحـات متقارنـة مضـادة للمكـورات الرئويـة 

فــي بلــدان لــم  ٪٩٨فــي جــداول التمنيــع الخاصــة بهــا. أمــا مــن أتــراب المواليــد بالبلــدان المنخفضــة الــدخل فقــد عــاش 
  مضادة للمكورات الرئوية في جداول التمنيع الخاصة بها.تتوافر لديها لقاحات متقارنة 

 
ومازالــت ثغــرات التغطيــة مســتمرة فيمــا بــين البلــدان وكــذلك داخــل البلــد الواحــد. فقــد كــان متوســط التغطيــة   -١٣

الشــاهوق وباللقــاح المحتــوي علــى الحصــبة فــي البلــدان -الكــزاز-الخنــاق بــثالث جرعــات مــن اللقــاح المحتــوي علــى
، علــى ٢٠١٠عــن متوســط التغطيــة فــي البلــدان المرتفعــة الــدخل عــام  ٪١٥و ٪١٦دخل أقــل بنســبة المنخفضــة الــ

 .٢٠٠٠لكال اللقاحين عام  ٪٣٠التوالي. بيد أن هذا يمثل توجًها إيجابًيا مقارنًة بثغرة التغطية البالغة 
 
ة عــــن المنــــاطق وتقـــل فــــي بعــــض البلــــدان التغطيــــة باللقــــاح المحتــــوي علــــى الحصــــبة فــــي المنــــاطق الريفيــــ  -١٤

األغنــى مــن الســكان فــي بعــض  الُخمــس. وبالمثــل، يزيــد معــدل التغطيــة بلقــاح الحصــبة فــي ٪٣٣الحضــرية بنســبة 
فــي مسـتوطنات فقــراء  جـداً منخفضـة  أيضــاً األفقـر. وقــد تكـون التغطيـة  الُخمــسعـن  ٪٥٨البلـدان بنسـبة تصــل إلـى 

 المهاجرة، وفي مجتمعات السكان األصليين. في المدن ذات الشرائح السكنية االنتقالية وخصوصاً الحضر 
  

وال ُيعــزى انخفــاض مســتوى التغطيــة إلــى عامــل المســافة الفاصــلة عــن الموقــع الجغرافــي للمراكــز الصــحية   -١٥
حصــرا؛ وكــذلك تقتــرن حــاالت عــدم المســاواة بمحــددات اجتماعيــة واقتصــادية أخــرى مثــل مســتويات الــدخل والحالــة 

تركيز جغرافي خاص على البلدان ذات الشريحة الدنيا من الدخل المتوسـط ذات التعـداد  التعليمية لألم. ويلزم وجود
الســكاني الكبيــر، حيــث تعــيش غالبيــة مــن ال يــتم تطعــيمهم. وســوف يشــكل الوصــول للشــرائح الســكانية المنقوصــة 

انية تـرزح فــي الغالــب ولكــن يتعــين التعامـل مــع حــاالت عـدم المســاواة ألن هـذه الشــرائح الســك تحــديًا كبيـرًا،الخـدمات 
تحـــت عـــبء مـــرض أكبـــر وقـــد يتعـــذر عليهـــا الوصـــول إلـــى الرعايـــة الصـــحية والخـــدمات األساســـية، مـــع هشاشـــة 

 اقتصاديات األفراد وأسرهم التي تعاني نتيجة ذلك من التأثير الوخيم المرتبط بالمرض.

 
  )٢٠٢٠-٢٠١١فرص وتحديات جديدة أمام عقد اللقاحات (

 
مســؤولية رئيســية عــن اســتغالل الفــرص ومواجهــة  المجتمعــات والحكومــات ومهنيــو الصــحةيتحمــل األفــراد و   -١٦

التحديات التي سيوجدها هذا العقد. ومن المتوقع أن تصبح لقاحات جديدة ومحسنة متوافرًة، بناء على مشاريع قوية 
ن الممكن اسـتخدام إدخـال قيد اإلعداد تشمل لقاحات عدة ألمراض ال يمكن في الوقت الراهن توقيها باللقاحات. وم
واإلسـهال وسـرطان عنـق  لقاحات جديدة موجهة ضد عدة مسببات مهمة ألهم أمراض مميتة، مثل االلتهاب الرئـوي

الرحم، كعامل محفز لتعزيز التدخالت التكميلية. وباإلضافة للحـد مـن الوفيـات، فسـوف تقـي هـذه اللقاحـات الجديـدة 
تى في البلدان التي نجحت بالفعل في تحسـين معـدالت الوفيـات. وسـوف من المراضة مع تحقق عوائد اقتصادية ح

تحقــق االبتكــارات فــي اللقاحــات الموجــودة بالفعــل فوائــد إضــافية، مثــل الفعاليــة األكبــر واالســتقرار الحــراري والتعــاطي 
  األسهل والتكلفة األقل.

 
يــات تصــنيعية وتنظيميــة متزايــدة وفــي الوقــت نفســه، يواجــه اســتحداث لقاحــات وابتكــارات تمنيــع أخــرى عمل -١٧

التعقيـــد، فضـــًال عـــن تزايـــد تكـــاليف البحـــث والتطـــوير واإلنتـــاج. فعنـــدما تتـــوافر لقاحـــات جديـــدة (علـــى ســـبيل المثـــال 
اللقاحات المضادة لحمى الضنك والمالريا) ويتم التعاطي بشكل أوسع للقاحـات التـي ال ُيسـتفاد منهـا اسـتفادًة كاملـًة 

والحصــبة  والفيــروس العجلــيقاحــات المضــادة للكــوليرا والــورم الحليمــي البشــري وداء الكلــب (علــى ســبيل المثــال الل
فــي حاجــة أكبــر إلــى  –المثقلــة باألعبــاء بالفعــل  –األلمانيــة والتيفــود)، فســوف تصــبح نظــم اإلمــداد واللوجيســتيات 
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يز معارفهم ومهاراتهم، والتنسـيق ، فمن الضروري تعزيز عدد العاملين الصحيين، عالوًة على تعز وأخيراً االبتكارات. 
فرصـًة لتقويـة نظـم  أيضـاً بينهم واإلشراف عليهم بشكل أفضل. ورغم كثرة التحديات، فإن إدخال لقاحات جيدة يمثل 

التمنيــــع وللقيــــام بــــدور العامــــل المحفــــز لتطبيــــق الكثيــــر مــــن اإلصــــالحات المطلوبــــة. ويجــــب أن يصــــاحب تزايـــــد 
  زيادة في اإلشراف والمساءلة الحكوميين. االستثمارات الوطنية في التمنيع،

 
ومن المتوقع أن تنمو احتياجات التمويل الخاصة بـالتمنيع فـي مجـاالت البحـث والتطـوير والشـراء والتسـليم   -١٨

متطلبــات تمويــل جديــدة،  تعقيــداً بــأكثر مــن الضــعف خــالل العقــد القــادم. وســوف تخلــق اللقاحــات الجديــدة واألكثــر 
رات صــعبة فــي التعامــل مــع األولويــات الصــحية المتنافســة. وســوف يتعــين تخصــيص المــوارد وســتواجه البلــدان قــرا

بشكل أكثر كفاءة، على أن تستهدي القرارات ذات الصلة باألولويات الوطنية والقـدرات والمعلومـات الواضـحة حـول 
تأثيرات، مـع توضـيح مبـررات تكاليف الخيارات وفوائدها وتحسين اإلدارة المالية. ويجب ربط النفقات بالمخرجات وال

  االستثمار في التمنيع.
 
ومع استمرار نمو اقتصادات الكثير من البلدان المنخفضة الدخل والمتوسطة الدخل، فسوف يستمر كـذلك   -١٩

نمو إمكاناتها في تمويل التمنيع. وسوف تكون البلدان التي سبق لها االعتماد على المساعدات اإلنمائية قادرًة على 
ل نسبًة متزايدًة من برامج التمنيع الخاصة بها، بل وقد تصـبح فـي نهايـة المطـاف قـادرًة علـى تحمـل تكـاليف أن تمو 

لمشـاريع التمنيـع  دعمًا ماليًا وتقنيًا جديداً  هذه البرامج بالكامل. وسوف تصبح بعض هذه البلدان قادرًة على أن تقدم
تسـهم جهـات تصـنيع اللقاحـات الموجـودة فـي بعـض هـذه العالمية. وفي نفـس الوقـت، فسـوف يكـون مـن المتوقـع أن 

أكبــر بكثيــر فــي اإلمــداد بلقاحــات عاليــة الجــودة وميســورة التكلفــة، ممــا ســيؤدي إلــى نشــر مصــادر  إســهاماً البلــدان 
  اإلنتاج بشكل أوسع وزيادة المنافسة.

 
كات االجتماعيـة مـن طلـب ومن الممكن أن يزيد التوافر المتنامي للمعلومات وغزو الهاتف المحمول والشب  -٢٠

الجمهــور علـــى التمنيـــع، وأن يضـــمن تمتـــع المـــواطنين بـــالوعي بكــل مـــن الفوائـــد المتحققـــة مـــن اللقاحـــات ومخاطرهـــا 
المحتملــــة. ومــــن الممكــــن أن تســــتفيد أوســــاط التمنيــــع مــــن الشــــبكات االجتماعيــــة والوســــائط اإللكترونيــــة فــــي تهدئــــة 

  ثر فعالية.المخاوف وزيادة الوعي وبناء الثقة بشكل أك
 
وُوضــعت فــي االعتبــار بدقــة الــدروس المســتفادة مــن العقــود الماضــية واالحتياجــات غيــر الملبــاة والفــرص   -٢١

والتحـــديات التـــي يفرضـــها هـــذا العقـــد عنـــد صـــياغة المبـــادئ اإلرشـــادية ومقـــاييس النجـــاح واإلجـــراءات الموصـــى بهـــا 
  المبرزة بوضوح في األقسام التالية.

 
  ستة مبادئ إرشادية

  
  استهدى وضع خطة العمل العالمية الخاصة باللقاحات بستة مبادئ إرشادية.  -٢٢
 

 :للبلـــدان الملكيـــة الرئيســـية، وهـــي مســـؤولة عـــن إرســـاء الحكامـــة الجيـــدة وفـــي تقـــديم  الملكيـــة القطريـــة
 خدمات تمنيع فعالة وجيدة للجميع.

 :ا باللقاحــات مســؤولية الفــرد األمــراض التــي يمكــن توقيهــالتمنيــع ضــد  المســؤولية المشــتركة والشــراكة
 والمجتمع والحكومة، وهي مسؤولية تتجاوز الحدود والقطاعات.

 :الوصول المنصف للتمنيع مكون رئيس في الحق في الصحة. اإلنصاف 

 :ال غنى عن نظم التمنيع القوية، كجزء من النظم الصحية األوسع، مع ضرورة تنسيقها عـن  التكامل
 التمنيع. أهدافالصحية األولية األخرى، من أجل تحقيق كثب مع برامج تقديم الرعاية 
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 :القــرارات المســتهدية بالمعلومــات واســتراتيجيات التطبيــق والمســتويات المالئمــة لالســتثمار  االســتدامة
 المالي وتحسين اإلدارة المالية واإلشراف أمور ذات أهمية حاسمة في ضمان استدامة برامج التمنيع.

 :الل إمكانـــات التمنيـــع علـــى الوجـــه األكمـــل إال مـــن خـــالل الـــتعلم والتحســـين ال يمكـــن اســـتغ االبتكـــار
واالبتكـار المسـتمرين فـي البحــث والتطـوير، عـالوًة علــى االبتكـار وتحسـين الجــودة علـى امتـداد جميــع 

 جوانب التمنيع.
 
 مـن أنشـطة المجموعـة الكاملـةستهدي بهذه المبادئ السـتة الرئيسـية بشـكل واقعـي وفعـال تومن الممكن أن  -٢٣

). ورغـــم أنـــه ســـيتعين تحويـــل خطـــة العمـــل العالميـــة الخاصـــة ٢٠٢٠-٢٠١١التمنيـــع علـــى امتـــداد عقـــد اللقاحـــات (
باللقاحات إلـى سـياقات إقليميـة وقطريـة ومجتمعيـة محـددة، ُتعـد هـذه المبـادئ اإلرشـادية قابلـة للتطبيـق علـى مسـتوى 

  االستراتيجية المبينة فيما يلي.عقد اللقاحات وأهدافه  أهدافالعالم وذات صلة بكل من 
 

  مقاييس النجاح
 
طموحــة. وفــي مطلــع هــذا العقــد يعنــي هــذا تحقيــق  أهــدافيوشــك عقــد اللقاحــات أن يتحــرك نحــو تحقيــق   -٢٤
القضـــاء علـــى األمـــراض واستئصـــالها. ويعنـــي كـــذلك التعامـــل مـــع طـــوارئ الموضـــوعة بالفعـــل مـــن أجـــل  هـــدافاأل

ـــة التـــي تشـــكلها ســـراي الصـــحة ة فيـــروس شـــلل األطفـــال البـــري بهـــدف ضـــمان وجـــود عـــالم خـــاٍل مـــن شـــلل العمومي
ولــم  ١علــى الحصــبة والحصــبة األلمانيــة وكــزاز الوليــد. عالميــًا أو إقليميــاً التأكــد مــن القضــاء  أيضــاً ويعنــي  األطفــال.
أن كـــان الســـتكمال جـــدول األعمـــال هـــذا مثـــل هـــذه األهميـــة الحاســـمة. وســـوف يشـــجع النجـــاح علـــى تحقيـــق  يســـبق
طموحــة إضــافية. أمــا اإلخفــاق فســوف يعنــي اســتمرار حــدوث ماليــين مــن الحــاالت المرضــية والوفيــات التــي  دافأهــ

  يمكن توقيها.
 
وفــي وقـــت الحـــق مــن العقـــد ســـيتم تســجيل النجـــاح مـــن حيــث التوســـع فـــي خــدمات التمنيـــع الالزمـــة لتلبيـــة   -٢٥

أن تحقـــــق تغطيـــــة الشـــــرائح  ٢٠١٥ام التغطيـــــة بـــــالتمنيع فـــــي كـــــل إقلـــــيم وبلـــــد ومجتمـــــع. وينبغـــــي فـــــي عـــــ أهـــــداف
) والمتمثــــل فــــي ٢٠١٥-٢٠٠٦المســــتهدفة المرمــــى الخــــاص بالرؤيــــة واالســــتراتيجية العــــالميتين للتمنيــــع ( الســــكانية
علــى األقــل مــن التغطيــة بــالتمنيع فــي  ٪٨٠علــى األقــل مــن التغطيــة بــالتمنيع علــى الصــعيد الــوطني و ٪٩٠ تحقيــق
-الكــــزاز-الخنــــاق اللقاحــــات المحتويــــة علــــىوعالمــــة ذلــــك تحقــــق التغطيــــة ب( مقاطعــــة أو وحــــدة إداريــــة مقابلــــة كــــل

أن تصــل تغطيــة الشــرائح الســكانية المســتهدفة إلــى هــذه المســتويات بالنســبة  ٢٠٢٠وينبغــي بحلــول عــام  الشــاهوق).
احـات، رصـد بـدء اسـتخدام اللق أيضـاً لجميع اللقاحات في برامج التمنيـع الوطنيـة مـا لـم توجـد أهـداف بديلـة. وينبغـي 

من البلدان المنخفضة الدخل أو المتوسطة الدخل في  بلداً  ٨٠ويتمثل المرمى الخاص بذلك في أن يبدأ على األقل 
استخدام لقاح أو أكثـر مـن اللقاحـات الجديـدة المالئمـة أو اللقاحـات التـي ال ُيسـتفاد منهـا اسـتفادًة كاملـًة بحلـول عـام 

قنيــة مــا لــم تتمتــع البلــدان بالملكيــة الكاملــة فــي بــرامج التمنيــع الروتينيــة . ولــن يــتم اســتبقاء هــذه اإلنجــازات الت٢٠١٥
  أدناه). ١(انظر الغرض االستراتيجي 

 
وينبغي خالل هذا العقد أن تصبح ماليين الوفيات والحاالت المرضية قابلة للتـوقي بفضـل ابتكـار لقاحـات   -٢٦

يصــها والبــدء فــي اســتخدامها. وينبغــي علــى وجــه وتكنولوجيــات جديــدة ومحســنة لألمــراض ذات العــبء الكبيــر وترخ
لعامــل أو أكثــر مــن العوامــل الممرضــة الرئيســية  التحديــد متابعــة التقــدم صــوب تــرخيص وٕاطــالق اللقاحــات المضــادة

غير القابلة للتوقي باللقاحات في الوقت الحالي (مثل الفيـروس المضـخم للخاليـا، وفيـروس حمـى الضـنك، والعقديـة 

                                                      
مولـود  ١٠٠٠مـن حالـة كـزاز وليـد لكـل ، تحقيق القضاء على كزاز األم والوليـد (المعـرف بوجـود أقـل ٢٠١٥بحلول عام    ١

حي) في كل مقاطعة، والقضاء على الحصبة في أربعة أقاليم على األقل مـن أقـاليم منظمـة الصـحة العالميـة، والقضـاء علـى 
، تحقيــق القضـاء علــى الحصــبة والحصــبة ٢٠٢٠الحصـبة األلمانيــة فــي إقليمـين علــى األقــل مـن أقــاليم المنظمــة. بحلـول عــام 

 ي خمسة أقاليم على األقل من أقاليم المنظمة.األلمانية ف
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التنفســي)  الِمخَلــوييــروس االلتهــاب الكبــدي "ج"، والــدودة الشصــية، وداء الليشــمانيات والفيــروس مــن الفئــة "أ"، وف
  وتكنولوجيا جديدة واحدة على األقل لمنطلق التسليم.

  
 )٢٠٢٠- ٢٠١١عقد اللقاحات ( أهداف

 

  إيجاد عالم خاٍل من شلل األطفال
  ميتلبية أهداف التخلص من األمراض على الصعيد العالمي واإلقلي
  تلبية أهداف التغطية بالتمنيع في كل إقليم وبلد ومجتمع
  ابتكار وٕادخال لقاحات وتكنولوجيات جديدة ومحسنة

  اإلنمائية لأللفية والمتمثل في الحد من وفيات األطفال هدافمن األ ٤تجاوز الهدف الخاص بالمرمى 

  
ـــ هـــدافوٕاذا تحققـــت هـــذه األ -٢٧ ـــالتمنيع فســـوف تتســـنى الحيلول ـــين مـــن الخاصـــة ب ة دون حـــدوث مئـــات المالي

الحــاالت المرضــية وماليــين الوفيــات المســتقبلية بنهايــة العقــد، وســوف يــتم كســب مليــارات الــدوالرات مــن اإلنتاجيــة، 
الحد من اإلنمائية لأللفية والمتمثل في  هدافوسوف يسهم التمنيع في تجاوز الهدف الخاص بالمرمى الرابع من األ

). علــى ســبيل المثــال تشــير التقــديرات إلــى أنــه إذا تمــت تلبيــة ٢٠١٥لــذي يليــه بعــد عــام وفيــات األطفــال (والهــدف ا
لاللتهــاب الكبــدي (اللقاحــات المضــادة لقاحــات فقــط  ١٠أو مواصــلة اســتخدام  أهــداف التغطيــة مــن حيــث إدخــال و/

ليابـــاني، والحصـــبة، ، وفيـــروس الـــورم الحليمـــي البشـــري، والتهـــاب الـــدماغ اوالمســـتدمية النزليـــة مـــن الـــنمط "ب""ب"، 
بلـدًا  ٩٤، والحصبة األلمانيـة، والحمـى الصـفراء) فـي والفيروس العجليوالمكورات السحائية "أ"، والمكورات الرئوية، 

مليـون حالـة وفـاة فـي المسـتقبل مقارنـًة بالسـيناريو  ٢٦و ٢٤خالل العقد، فمن الممكـن الحيلولـة دون مـا يتـراوح بـين 
 ).أدناه ٩٨-٨٨الفقرات غطية باللقاحات صفرية (انظر أيضًا االفتراضي الذي تكون فيه الت

 
  ستة أهداف استراتيجية

 
عقـد اللقاحـات  أهـدافسوف ُيَمكِّن التقدم المستمر صوب األغراض االستراتيجية السـتة التاليـة مـن تحقيـق   -٢٨

)٢٠٢٠-٢٠١١.(  
 

شرات الرئيسية لرصد التقدم المحـرز تتمثل المؤ  التزام البلدان كافًة تجاه التمنيع باعتباره أولوية.  )١(
صوب هذا الغرض االستراتيجي على المستوى القطري في وجود إطار قانوني أو تشريعات تكفـل التمويـل 

 الالزم للتمنيع ووجود فريق استشاري تقني مستقل يفي بالمعايير المحددة.

 لهـم ومسـؤوليًة علـيهم. حقـاً فهم األفراد والمجتمعات لقيمة اللقاحات وطلبهم للتمنيـع باعتبـاره   )٢(
يمكن تقييم التقدم المحرز صوب زيادة الفهم والطلـب عـن طريـق رصـد مسـتوى ثقـة الجمهـور فـي التمنيـع، 

 ١مقاًسا بمسوح حول المعارف والمواقف والمعتقدات والممارسات.

عـن زيـادة اإلنصـاف  يمكن تقيـيم التقـدم المحـرز صـوب مد فوائد التمنيع بشكل منصف للجميع.  )٣(
بـــثالث جرعـــات مـــن اللقـــاح  ٪٨٠للمقاطعـــات التـــي تقـــل التغطيـــة فيهـــا عـــن طريـــق رصـــد النســـبة المئويـــة 

الشـــاهوق وثغـــرات التغطيـــة بـــين الشـــرائح الخمســـية الغنيـــة والفقيـــرة (أو أي -الكـــزاز-الخنـــاق المحتـــوي علـــى
 مؤشر آخر مالئم لإلنصاف).

                                                      
المعنــي  اللقاحــات والتــابع لفريــق الخبــراء االستشــاري االســتراتيجي أخــذســوف يضــع الفريــق العامــل المعنــي بــالتردد فــي     ١

ل اللقاحـــات ويوصـــي بأســـئلة محـــددة مـــن المســـوح (ســـواء موجـــودة بالفعـــل أو جديـــدة) مـــن أجـــ أخـــذتعريًفـــا للتـــردد فـــي  بـــالتمنيع
 صياغة هذا المؤشر بالكامل.
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ــة جــزء ال يتجــزأ مــن النظــام الصــحي  )٤( يمكــن تقيــيم قــوة الــنظم  الســليم األداء. نظــم التمنيــع القوي
الشاهوق -الكزاز-الخناق األولى من اللقاح المحتوي على الصحية بناء على معدالت التسرب بين الجرعة

والجرعة األولى من اللقاح المحتوي على الحصبة. وُتعد جودة البيانات مهمة لرصد أداء النظام الصـحي. 
رصــد مــا إذا كانــت بيانــات التغطيــة بــالتمنيع حاصــلة علــى تقيــيم  ويمكــن تقيــيم جــودة البيانــات عــن طريــق

 عالي الجودة من منظمة الصحة العالمية واليونيسيف.

تمتع برامج التمنيع بوصول مستدام لتمويل يمكن التنبؤ به وٕامداد عالي الجـودة وتكنولوجيـات   )٥(
ــة. لغــرض االســتراتيجي فــي النســبة تتمثــل المؤشــرات الرئيســية لرصــد التقــدم المحــرز صــوب هــذا ا ابتكاري

المئويــة لتكــاليف التمنيــع الروتينــي الممولــة مــن خــالل الميزانيــات الحكوميــة وتــوافر القــدرات علــى الصــعيد 
 الطلب المحتمل. خالل خمس سنوات من الترخيص/ عالمياً العالمي إلنتاج لقاحات موصى بها 

ات علــى الصــعيد القطــري واإلقليمــي تحقيــق أقصــى اســتفادة مــن فوائــد التمنيــع بفضــل االبتكــار   )٦(
تتضــمن المؤشــرات الرئيســية للتقــدم المحــرز صــوب هــذا الغــرض  والعــالمي فــي مجــال البحــث والتطــوير.

ـــذي يعكـــس نجاعـــًة تســـاوي  أو أكثـــر بالنســـبة لمـــرض  ٪٧٥االســـتراتيجي إثبـــات المفهـــوم بشـــأن اللقـــاح وال
تجـــارب المرحلـــة الثالثـــة لجيـــل أول مـــن لقـــاح  أو الســـل أو المالريـــا، والبـــدء فـــي العـــدوى بفيروســـه /األيـــدز

األنفلونزا الشـامل. وباإلضـافة إلـى ذلـك، يمكـن قيـاس قـدرات البحـث والتطـوير القطريـة بالقـدرات المؤسسـية 
  أو إجراء ما يرتبط بها من تجارب سريرية وبحوث تشغيلية وتنظيمية. والتقنية على تصنيع اللقاحات و/

 
) إال إذا ألزم جميـع أصـحاب ٢٠٢٠-٢٠١١الخاصة بعقد اللقاحات ( هدافواألولن يتسنى تحقيق الرؤية   -٢٩

المصــلحة المعنيــون بــالتمنيع أنفســهم بــاألغراض االســتراتيجية الســتة واتخــذوا اإلجــراءات الالزمــة لتحقيقهــا، ووضــعوا 
ة منتظمة التقـدم نصب أعينهم المبادئ اإلرشادية لعقد اللقاحات عند تطبيق جميع اإلجراءات، ورصدوا وقيموا بصف

باســــتخدام المؤشــــرات المبينــــة أعــــاله (انظــــر أيضــــًا  هــــدافالمحــــرز صــــوب كــــل مــــن األغــــراض االســــتراتيجية واأل
  ).١ التذييل

 
ويلـــزم وجـــود إطـــار مســـاءلة ُيَعـــرِّف منهجيـــة ومصـــدر البيانـــات لهـــذه المؤشـــرات، ويحـــدد مـــن هـــم أصـــحاب  -٣٠

عينة، ويؤكد على العملية والمسـؤوليات الخاصـة برصـد وتقيـيم المصلحة الذين سيتحملون المسؤولية عن إجراءات م
العمــل العالميــة الخاصــة باللقاحــات األســاس الــالزم لكــل عنصــر مــن هــذه  خطــةالتقــدم علــى مــدار العقــد. وترســي 

العناصر. ومن الممكـن أن تـتم مواصـلة تطـوير إطـار المسـاءلة وتطبيقـه علـى الصـعيد القطـري واإلقليمـي والعـالمي 
عن طريق رفع النتائج الصادرة عـن المفوضـية المعنيـة بالمعلومـات والمسـاءلة بشـأن صـحة  ٢٠١٢ر عام على مدا

مع الجهود والمبادرات األخرى المعنية بالمساءلة من جانب أصحاب  –كلما أمكن  –المرأة والطفل ومواءمة العمل 
 المصلحة على الصعيد القطري ُبغية تحقيق التقدم ورصده.

 
  الزمة لتحقيق األغراض االستراتيجيةاإلجراءات ال

 
  : التزام البلدان كافًة تجاه التمنيع باعتباره أولوية.١الغرض االستراتيجي 

 
إن االلتـــزام تجـــاه التمنيـــع باعتبـــاره أولويـــة يعنـــي أوًال وقبـــل كـــل شـــيء إدراك أهميـــة التمنيـــع كأحـــد تـــدخالت   -٣١

التمنيع من حيث العوائد الصحية واالقتصادية. وتبرهن البلدان  الصحة العمومية الحاسمة وٕادراك القيمة التي يمثلها
علــى التزامهــا تجــاه التمنيــع عــن طريــق وضــع أهــداف وطنيــة طموحــة ولكــن قابلــة للبلــوغ وتخصــيص المــوارد الماليــة 
 والبشرية الكافية للبرامج ُبغية تحقيق هذه األهداف؛ وعـن طريـق ضـمان إدمـاج خطـط التمنيـع الوطنيـة الخاصـة بهـا

بالكامل في الخطط الصحية الوطنية مع توفير الميزانيات المالئمة وصياغة تلـك الخطـط بمشـاركة جميـع أصـحاب 
المصلحة الرئيسيين؛ وعن طريق إبداء الرعاية والتطبيق الجيدين لخططها الصحية الوطنية. بيد أن االلتزام القطري 

يـــع أو تمويلهـــا علـــى حســـاب البـــرامج الصـــحية الحيويـــة أن تـــأتي أولويـــة بـــرامج التمن ضـــمناً تجـــاه التمنيـــع ال يعنـــي 
  األخرى.
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وينبغي أن تستهدي التشريعات والسياسات وقرارات تخصيص الموارد علـى الصـعيد الـوطني ببينـات حاليـة   -٣٢
ذات مصداقية بخصوص التأثير المباشر وغير المباشر للتمنيع. وُيذكر أنه توجد الكثير من قواعد البينات دون أن 

ـــذين يتواصـــلون مـــع راســـمي  دائمـــاً لـــى راســـمي السياســـات، حيـــث ال يكـــون تصـــل إ مـــن يســـتخرجون البينـــات هـــم ال
السياسات. ومن الممكن بال مراء للتعاون بين الخبراء التقنيين الذين يستخرجون البينات من ناحيـة وبـين المنـافحين 

التـي تسـلط الضـوء علـى أهميـة التمنيـع عن التمنيع مـن ناحيـة أخـرى والـذين يصـوغون الرسـائل المحـددة السـياقات و 
مـن الممكـن لهـذا التعـاون أن يؤكـد علـى قيمـة التمنيـع وكيفيـة دعـم التمنيـع  –داخل الخدمات الصـحية واالجتماعيـة 

  لإلنصاف والتنمية االقتصادية.
  

المعنيـــة مثـــل الفـــرق االستشـــارية التقنيـــة اإلقليميـــة أو الوطنيـــة  –وينبغـــي إنشـــاء أو تـــدعيم هيئـــات مســـتقلة   -٣٣
علـــى الحالـــة الوبائيـــة المحليـــة  بنـــاءً والتـــي يمكـــن أن تسترشـــد بهـــا السياســـات واالســـتراتيجيات القطريـــة  –بـــالتمنيع 

والمردوديـــة، ممـــا يقلـــل االعتمـــاد علـــى الجهـــات الخارجيـــة لتـــوفير اإلرشـــادات الالزمـــة فـــي مجـــال السياســـات. ومـــن 
األفـراد المنـوط بهـم فحـص وتوليـف المعلومـات الالزمـة  الممكن دعم هذه الهيئات بسهولة مـن جانـب المؤسسـات أو

بروفاك التابعة  التخاذ قرارات مستهدية بالمعلومات. ومن الممكن توسيع نظم ومبادرات الدعم اإلقليمية، مثل مبادرة
بهــدف دعــم البلــدان فــي تــدعيم اتخــاذ القــرارات الخاصــة بهــا. ومــن المهــم أن  ١،لمنظمــة الصــحة للبلــدان األمريكيــة

تحــاور الفــرق االستشــارية التقنيــة الوطنيــة المعنيــة بــالتمنيع، أو مــا يماثلهــا علــى الصــعيد اإلقليمــي، مــع الجامعــات ت
والجمعيـــات المهنيـــة والوكـــاالت واللجـــان الوطنيـــة األخـــرى (مثـــل وكـــاالت تنظـــيم اللقاحـــات، ولجـــان تنســـيق القطـــاع 

ُبغيـة ضـمان وجـود نهـج متماسـك ومنسـق لتحقيـق الصحي علـى المسـتوى الـوطني، ولجـان التنسـيق بـين الوكـاالت) 
والماليـة، عـالوًة علـى  ٢األولويات الصحية الوطنية. وال غنى كذلك عن الروابط القويـة بـين وزارات الصـحة والتعلـيم

  الموارد البشرية والجهات التشريعية، من أجل تطبيق البرامج المستدامة.
 
 –والخطـط الوطنيـة علـى أعلـى المسـتويات السياسـية واإلداريـة  وُيعتبر الدعم واالعتماد الرسمي للسياسـات  -٣٤

ال غنـــى عنـــه لضـــمان االلتـــزام واالســـتدامة. فالحكومـــات والمســـؤولون  أمـــراً  –علـــى الصـــعيد الـــوطني ودون الـــوطني 
المنتخبــون مســؤولون عــن تــوفير التشــريعات واالعتمــادات الماليــة الالزمــة. وحيــث إن التمنيــع مؤشــر قــوي علــى قــدرة 

علــى تقــديم الخــدمات، ينبغــي تشــجيع الجهــات التشــريعية علــى الفحــص المــدقق لميزانيــات  عمومــاً ظــام الصــحي الن
التمنيع ومصروفاته وأنشطة برامج التمنيع والدفاع عنها ومتابعتها عن كثب، سواء على المستوى الـوطني أو داخـل 

فعاليـة لوجـود التـزام أكبـر ولوضـع الحكومـات دوائرها التشريعية. ومن الممكـن أن تـدعوا منظمـات المجتمـع المـدني ب
 تطبيقاً موضع المساءلة عن التزاماتها فور أن تقطعها. ويلزم أن يتوافر لبرامج التمنيع هياكل إدارية لتطبيق البرامج 

فعاًال. ومن الممكن وضع المسؤولين علـى المسـتوى الـوطني ودون الـوطني الـذين تقـع علـى عـاتقهم المسـؤولية عـن 
ط التمنيــع موضــع المســاءلة عــن أداء البــرامج إذا كــانوا متمتعــين بــالتمكين الكــافي لتــوفير القيــادة الفعالــة تطبيــق خطــ

  وٕاذا توافرت لديهم المهارات الالزمة لإلدارة ورصد البرامج.
 
وبالنســـــبة للبلـــــدان المرتفعـــــة الـــــدخل والمتوســـــطة الـــــدخل، ينبغـــــي أن يغطـــــي االلتـــــزام تجـــــاه التمنيـــــع نفـــــس   -٣٥

علمــًا بأنــه قــد يتضــمن أيضــًا القيــام أو االضــطالع بــدور شــركاء التنميــة. وتســتطيع البلــدان الشــريكة فــي  ،المجــاالت
التنمية، مع الوكاالت العالميـة، أن تنسـق تبـادل المعلومـات وأفضـل الممارسـات فيمـا بـين البلـدان، وأن تسـاعد علـى 

عمل مع أصحاب المصـلحة فـي مختلـف المنـاطق سد ثغرات التمويل المؤقتة، وأن تدعم تقوية القدرات عن طريق ال
 بالبلدان.

  
  

                                                      
ــــــي: (    ١ ــــــدعم اآلت ــــــاك مجموعــــــة أدوات ل ــــــائي واالقتصــــــادي١بروف ــــــدة وتأثيرهــــــا الوب ــــــة اللقاحــــــات الجدي ــــــدير مردودي  ؛) تق
 ) تدعيم البنية التحتية الوطنية الالزمة التخاذ القرارات.٣و( ؛التدريب  )٢و(
والمراهقين مـن خـالل بـرامج الصـحة المدرسـية ومـن أجـل  سناً بر لهذا أهمية خاصة من أجل تقديم التمنيع لألطفال األك    ٢

 رصد متطلبات االلتحاق بالمدارس مع التمنيع.
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 ١: ملخص اإلجراءات الموصى بها للغرض االستراتيجي ٢الجدول 
  

  التزام البلدان كافًة تجاه التمنيع باعتباره أولوية
ضــمان وجــود إطــار تشــريعي أو قــانوني فــي جميــع البلــدان،   • وضع واستدامة االلتزام تجاه التمنيع.

الــنص علــى مخصــص ميزانيــة للتمنيــع، وعلــى بمــا فــي ذلــك 
  الرصد والتبليغ.

 
مــن الخطــط  جــزءاً وضــع خطــط تمنيــع وطنيــة شــاملة تكــون   •

مــــــن خــــــالل عمليــــــة تصــــــاعدية  عمومــــــاً الصــــــحية الوطنيــــــة 
  تتضمن جميع أصحاب المصلحة.

 
وضــع أهــداف قطريــة طموحــة ولكــن قابلــة للبلــوغ فــي إطــار   •

  ت.الحد من المراضة والوفيا أهدافسياق 
 
الفحـــــص المـــــدقق لميزانيـــــات التمنيـــــع ومصـــــروفاته وأنشـــــطة   •

  برامج التمنيع والدفاع عنها ومتابعتها عن كثب.
 
دعم منظمات المجتمع المدني واالتحادات المهنية من أجـل   •

  المساهمة في المناقشات الوطنية المعنية بالتمنيع والصحة.
 

إطــالع قــادة الــرأي علــى قيمــة التمنيــع والتحــاور 
 هم بشأنها.مع

تحــــــري النمــــــاذج الالزمــــــة لتعزيــــــز التعــــــاون بــــــين أصــــــحاب   •
المصــــــلحة الــــــذين يســــــتخرجون البينــــــات الخاصــــــة بــــــالتمنيع 
وأصـــحاب المصـــلحة الـــذين يســـتخدمون هـــذه البينـــات ُبغيـــة 

  تحديد األولويات وصياغة السياسات.
 
وضــع وتعمــيم قاعــدة بينــات معنيــة بقيمــة اللقاحــات والتمنيــع   •

العموميــــة وبالقيمــــة المضــــافة لتحقيــــق  فــــي مجــــال الصــــحة
  اإلنصاف في الوصول للتمنيع واستخدامه.

 
وضــــع وتعمــــيم قاعــــدة بينــــات للفوائــــد االقتصــــادية العريضــــة   •

  للتمنيع بالنسبة لألفراد واألسر والمجتمعات والبلدان.
 
إدراج التمنيـــــــع فـــــــي جـــــــداول أعمـــــــال اجتماعـــــــات الهيئـــــــات   •

ــــــــ ــــــــع المســــــــتويات، وف ــــــــى جمي ــــــــة عل ي المنتــــــــديات الحكومي
  االجتماعية والصحية واالقتصادية األخرى.

    
تــدعيم القــدرات الوطنيــة علــى صــياغة سياســات 

 مسندة بالبينات.
تصــــوغ  –أو تــــدعيم القــــائم منهــــا  –إنشــــاء هيئــــات مســــتقلة   •

سياســــــات التمنيــــــع الوطنيــــــة (علــــــى ســــــيبل المثــــــال، الفــــــرق 
الفــــــرق االستشــــــارية التقنيــــــة الوطنيــــــة المعنيــــــة بــــــالتمنيع أو 

  االستشارية التقنية اإلقليمية).
 
ابتكار طرق أكثر فعالية للوكاالت التنظيمية الوطنية ولجان   •

تنســــيق القطــــاع الصــــحي ولجــــان التنســــيق بــــين الوكــــاالت، 
بهــــــدف دعــــــم بــــــرامج التمنيــــــع كجــــــزء مــــــن بــــــرامج مكافحــــــة 

  األمراض والرعاية الصحية الوقائية.
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  التزام البلدان كافًة تجاه التمنيع باعتباره أولوية
المعلومــــــــات وأفضــــــــل  إنشــــــــاء منتــــــــديات إقليميــــــــة وتبــــــــادل  •  

  الممارسات واألدوات بين األقران.
 
اســتحداث آليــات موســعة وأكثــر شــفافية لتجميــع المعلومــات   •

    وتبادلها واستخدامها ُبغية رصد االلتزامات.
  

ــا لهــم ٢الغــرض االســتراتيجي  ــاره حًق ــبهم للتمنيــع باعتب : فهــم األفــراد والمجتمعــات لقيمــة اللقاحــات وطل
  ومسؤوليًة عليهم.

  
التحسينات الكبيرة في التغطية واستدامة البرامج أمور ممكنة إذا استوعب األفراد والمجتمعات فوائد التمنيع   -٣٦

ومخاطره، وٕاذا تم تشجيع األفراد والمجتمعات على السعي للحصـول علـى الخـدمات، وٕاذا تـم تمكيـنهم مـن أن يكـون 
البـرامج وتطبيقهـا فـي إطـار مجتمعـاتهم المحليـة. ورغـم  لهم مطالب من النظام الصحي، وٕاذا تمتعوا بملكيـة تخطـيط

أنــه كــان هنــاك طلــب كبيــر بوجــه عــام علــى خــدمات التطعــيم، إال أن الوصــول إلــى الشــرائح الســكانية التــي يصــعب 
الوصـول إليهــا وٕانجـاز مســتويات تغطيــة أعلـى وتحقيــق أهـداف اإلنصــاف أمــور قـد تســتدعي ُنُهوجـا إضــافية لتحفيــز 

  عيم.الطلب على التط
 
وسوف يستلزم خلق الطلب من األفراد واألسر والمجتمعات استخدام قواعد االنطالق التقليديـة بشـكل أكثـر   -٣٧

فعالية عالوًة على استراتيجيات جديدة من أجل توصيل فوائد التمنيع، والتأكيد على التمنيع كمكون رئيس في الحق 
لممكــن أن تســتفيد الجهــود الجديــدة مــن الوســائط والُنُهــوج فــي الصــحة، وتشــجيع االســتخدام األكبــر للخــدمات. ومــن ا

االجتماعية التي تسـتخدمها الجهـود التسـويقية التجاريـة واالجتماعيـة الراميـة إلـى تعزيـز التمنيـع ومعالجـة المخـاوف. 
وينبغــي أيضــًا اســتغالل تكنولوجيــات الهــاتف المحمــول واإلنترنــت المســتحدثة، مــع االســتناد إلــى خبــرات ونجاحــات 
حمــالت الصــحة العموميــة االبتكاريــة األخــرى. وينبغــي أن يســتهدي وضــع الرســائل المحــددة الســياقات بالمعلومــات 
الواردة في االتصـاالت والبحـوث االجتماعيـة الراميـة إلـى تحديـد الحـواجز أمـام التطعـيم والـدوافع إليـه. وينبغـي إدراج 

ائيـة. ومـن شـأن الُنهُـوج المتعـددة القطاعـات التـي تعـزز دروس خاصة باللقاحات والتمنيع في مناهج المـدارس االبتد
  مثل تعليم اإلناث وتمكينهن أن تحسن االستفادة بالتمنيع وبالخدمات الصحية بوجه عام. جهوداً 

 
، أن تتضمن اسـتراتيجيات البـرامج تـدابير لتقـديم حـافز لألسـر مـن مالئماً ومن الممكن أيضًا، إذا كان ذلك   -٣٨

على خدمات التمنيع ولمقدمي الرعاية الصحية من أجـل تحسـين أدائهـم فـي تطعـيم األطفـال، أجل السعي للحصول 
األطفال الذين لم يسبق الوصول إليهم. وعلى مسـتوى األسـر، تتضـمن بـرامج التحويـل النقـدي المشـروط  خصوصاً و 

ن البرامج من هذا في الغالب تطعيم األطفال كمطلب للحصول على تحويالت الدخل األسري. وتوجد بينات على أ
القبيل قد يكون لها تأثير إيجابي على معدالت التغطيـة بـالتمنيع حتـى فـي البلـدان ذات معـدالت التغطيـة المرتفعـة، 

إدارة بـــرامج التحويـــل النقـــدي المشـــروط فـــي البلـــدان  غالبـــاً والســـيما بالنســـبة للشـــرائح الســـكانية المهمشـــة. وألنـــه يـــتم 
الحمايــــة االجتماعيــــة أو تخفيــــف الفقــــر، تتــــيح هــــذه البــــرامج فرصــــًة لــــربط مــــن مجموعــــة أوســــع مــــن تــــدابير  كجــــزء
التمنيـع ووزارات الصـحة مـع المبـادرات اإلنمائيـة األخــرى األوسـع بمـا فـي ذلـك المبـادرات التـي تــديرها وزارات  بـرامج
  أخرى.

 
أكبــر عــن وعلــى مســتوى المرافــق الصــحية، يمكــن تحفيــز كــل مــن األســر ومقــدمي الرعايــة الصــحية بشــكل  -٣٩

طريــــق الهــــدايا العينيــــة وقــــت التطعــــيم، أو عــــن طريــــق إعطــــاء مكافــــآت تمويليــــة مرتبطــــة بــــاألداء لمقــــدمي الرعايــــة 
وتوجد بعض البينات المبكرة الدالة على أن تمويل خدمات التمنيع المرتبط باألداء يؤدي إلى زيادة أعـداد  الصحية.

لتــأثير التمويــل المــرتبط بــاألداء علــى  تــدقيقاً أكثــر  م إجــراء تحليــليزال يــتبأنــه مــا األطفــال الــذين يــتم تطعــيمهم، علمــاً 
 التمنيع.
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ولألسر من خالل الهدايا النقدية والعينية تحـديات  ويواجه تقديم حوافز للعاملين في مجال الرعاية الصحية  -٤٠
جــب أيضــًا إجــراء بحــوث عنــد التطبيــق يتحــتم تناولهــا بعنايــة. فيجــب أن تحتــرم هــذه الــنظم اســتقاللية المســتفيدين. وي

اجتماعية لتحديد األوضـاع التـي تسـهم فـي ظلهـا الحـوافز فـي تحسـين التغطيـة وأنمـاط ومسـتويات الحـوافز المالئمـة 
 لسياق ما. ويجب أن تقترن أنشطة خلق الطلب بآليات لضمان معولية اإلمداد باللقاحات.

 
رات الــدعوة المصــممة لمجابهــة جماعــات وتتــأثر بعــض أســباب التــردد بــال شــك بتطــور االتصــاالت ومبــاد  -٤١

الضغط المناهضة للتطعيم ولزيادة استيعاب قيمة اللقاحات أو استيعاب خطر األمراض. بيد أنه تتم معالجة بعض 
أســباب التــردد األخــرى علــى أفضــل نحــو عــن طريــق ضــمان جــودة الخــدمات المقدمــة. فتــردد األفــراد فــي اســتخدام 

ودة تلــك الخــدمات مقبولــة. وتزيــد احتمــاالت إقبــالهم علــى دورات التطعــيم عنــدما الخــدمات يقــل إذا استشــعروا أن جــ
تكــون الخــدمات المقــررة فــي الجــداول مريحــة ومتاحــة بشــكل واضــح، وعنــدما يــتم تقــديم استشــارة عمليــة حــول أمــاكن 

بطابع الترحاب،  التطعيم ومواعيده ودواعيه وحول األمور المتوقعة بعد التطعيم، وعندما يتحلى العاملون الصحيون
وعندما تكون أوقات االنتظار معقولة، وعندما يتم تقديم الخدمات بالمجان. وينبغي أن يحصـل العـاملون فـي مجـال 
الرعاية الصحية على تدريب علـى التواصـل الفعـال حتـى يتمكنـوا مـن التعامـل مـع وسـائل اإلعـالم ومـع المجتمعـات 

في أعقاب التمنيـع، وذلـك حتـى تـتم تهدئـة المخـاوف والتعامـل  طيرةالمحلية عندما توجد تقارير عن أحداث ضارة خ
  مع مشكلة التردد في تلقي اللقاحات.

 
ويتطلــب إحــداث التغييــر مشــاركة األفــراد واألســر والمجتمعــات فــي وضــع جميــع اســتراتيجيات خلــق الطلــب   -٤٢

ة باألوضــاع المحليــة والمصــداقية وتطبيقهــا. ويتطلــب أيضــًا مناصــرين جــدد أقــوى فــي المجتمــع تتــوافر لــديهم المعرفــ
وخبــرة الخطــوط األماميــة الالزمــة لــدفع التغييــر. وتتمتــع مشــاركة منظمــات المجتمــع المحلــي علــى الصــعيد القطــري 
بأهمية كبرى في استحداث جهود دعـوة قويـة، وينبغـي دعـم هـذه المنظمـات عـن طريـق بنـاء القـدرات. ومـن الممكـن 

للمنـافحين وأن يقـوم بـالربط  تـدريباً لتعـاون بـين مسـتخرجي البينـات ومسـتخدميها هنا أن يقـدم أي جهـد يعـزز ا مجدداً 
للمنــافحين الشــعبيين عــن التمنيــع. وهــذا األمــر  مصــدرًا هامــاً مــع الشــبكات االجتماعيــة والمهنيــة المحليــة والتــي تمثــل 

  في التمنيع على مدار العمر. نهجاً مطلوب بصفة خاصة حينما تتبنى البرامج القطرية 
 
مــن الممكــن أن تشــمل رجــال التعلــيم، والقــادة  –ويجــب أن يســتعين المناصــرون الحــاليون بأصــوات جديــدة   -٤٣

الدينيين، والشخصيات الشعبية واإلعالمية، وأطباء األسرة، والعاملين الصحيين بالمجتمع، والمنافحين عـن التمنيـع. 
عـــي مجتمعـــي أكبـــر وتقـــديم إجابـــات صـــادقة وســـوف يكـــون كـــذلك للبـــاحثين والخبـــراء التقنيـــين دور مهـــم فـــي خلـــق و 

  بخصوص المعلومات المغلوطة عن التمنيع.
 
الغـــرض ومــن شــأن خلــق الطلــب الفــردي والمجتمعــي أن يعـــزز االلتــزام القطــري تجــاه اللقاحــات والتمنيــع (  -٤٤

ركـة األوسـع ). وينبغـي أن تبنـي األنشـطة الراميـة إلـى خلـق الطلـب علـى اللقاحـات والتمنيـع علـى الح١االستراتيجي 
 ُبغية مساعدة المواطنين على وضع حكوماتهم موضع المساءلة عن الوصول للخدمات الصحية.

  
  ٢: ملخص اإلجراءات الموصى بها للغرض االستراتيجي ٣الجدول 

  
  لهم ومسؤوليًة عليهم. حقاً فهم األفراد والمجتمعات لقيمة اللقاحات وطلبهم للتمنيع باعتباره 

 التحـــــــــــاور مـــــــــــع األفـــــــــــراد
والمجتمعــات حــول الفوائــد 
الخاصـــــــــــــــــــــة بـــــــــــــــــــــالتمنيع 
واالستماع إلى هواجسهم.

باالســـتجابة لمقتضـــيات  أيضـــاً الـــدخول فـــي حـــوار يقـــوم بنقـــل المعلومـــات ويقـــوم   •
  هواجس الناس ومخاوفهم.

 
االستفادة بأدوات الوسـائط االجتماعيـة والـدروس المسـتفادة مـن الجهـود التسـويقية   •

  التجارية واالجتماعية.
 
  استغالل تكنولوجيات الهاتف المحمول واإلنترنت.  •
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  لهم ومسؤوليًة عليهم. حقاً فهم األفراد والمجتمعات لقيمة اللقاحات وطلبهم للتمنيع باعتباره 
  إدراج التمنيع في مناهج التعليم األساسي.  •
 
 إجراء بحوث التواصل.  •

    
إيجــــــــــــاد حــــــــــــوافز لحفــــــــــــز 

 الطلب.
إيجـــاد حـــوافز لألســـر والعـــاملين الصـــحيين لصـــالح التمنيـــع، عنـــد االقتضـــاء، مـــع   •

حــويالت النقديــة أو العينيــة، احتــرام اســتقاللية المســتفيدين (علــى ســبيل المثــال الت
  تجميع الخدمات، االهتمام اإلعالمي).

 
إجـــــراء بحـــــوث اجتماعيـــــة لتحســـــين تقـــــديم خـــــدمات التمنيـــــع والقـــــدرة علـــــى تلبيـــــة   •

 احتياجات المجتمعات المتنوعة.

ـــــدينيون،   • بناء قدرات الدعوة. ـــــادة ال ـــــيم، والق ـــــك رجـــــال التعل ـــــي ذل ـــــدة بمـــــا ف االســـــتعانة بأصـــــوات جدي
اإلعالميــــــة الشــــــعبية واالجتماعيــــــة، وأطبــــــاء األســــــرة، والعــــــاملون  والشخصــــــيات

     الصحيون بالمجتمع المحلي، والمنافحون عن التمنيع المدربون (ضمن آخرين).
تــــدريب العــــاملين فــــي مجــــال الرعايــــة الصــــحية علــــى تقنيــــات التواصــــل الفعالــــة،   •

داث الضـارة معالجـة التـردد فـي تلقـي اللقـاح والتعامـل مـع تقـارير األحـ خصوصاً و 
  الخطيرة في أعقاب التمنيع ُبغية المحافظة على الثقة وتهدئة المخاوف.

إشراك وتمكين ودعم منظمـات المجتمـع المحلـي علـى الصـعيد القطـري مـن أجـل   •
مناصـــرة قيمـــة اللقاحـــات أمـــام المجتمعـــات المحليـــة وراســـمي السياســـات ووســـائل 

  اإلعالم المحلية والعالمية.
 
منظمـات المجتمــع المحلـي علــى ة وطنيــة أو إقليميـة تشــرك اسـتحداث خطــط دعـو   •

  الصعيد القطري.
 
 ربط جهود الدعوة العالمية والوطنية والمجتمعية بالشبكات المهنية والعلمية.  •

  
  : مد فوائد التمنيع بشكل منصف للجميع.٣الغرض االستراتيجي 

  
ى مجموعة أساسية مـن التطعيمـات أثنـاء في يومنا هذا يحصل أربعة أطفال من كل خمسة على األقل عل  -٤٥

سن الرضاعة ويتمكنون بالتالي من عيش حياة أكثر صـحة وٕانتاجيـة. ولسـوء الحـظ فـإن هـذا يعنـي وجـود طفـل مـن 
كل خمسة أطفال ال يتم الوصول إليه. وفي هـذا العقـد، ينبغـي أيضـًا أن تصـل فوائـد التمنيـع بشـكل منصـف لجميـع 

. وســوف يعنــي تحقيــق هــذا الغــرض االســتراتيجي أن يــتم تمنيــع كــل فــرد مؤهــل بجميــع األطفــال والمــراهقين والبــالغين
بغـــض النظـــر عـــن الموقـــع الجغرافـــي أو الســـن أو النـــوع أو العجـــز أو المســـتوى التعليمـــي أو  –اللقاحـــات المالئمـــة 

ى الشـــرائح بمـــا يحقـــق بالتـــالي الوصـــول إلـــ –المســـتوى االجتمـــاعي واالقتصـــادي أو الفئـــة العرقيـــة أو وضـــع العمـــل 
السكانية المنقوصة الخـدمات ويحـد مـن حـاالت التفـاوت فـي التمنيـع داخـل البلـد الواحـد وفيمـا بـين البلـدان علـى حـد 

، فـــإن تهميشـــاً ســـواء. وألنـــه يغلـــب أن تتركـــز أعبـــاء األمـــراض بشـــكل غيـــر متناســـب لـــدى الشـــرائح الســـكانية األكثـــر 
درجـة أكبـر مـن اإلنصـاف بـل سـيؤدي أيضـًا إلـى تحقيـق  الوصول إلى المزيد من النـاس لـن يسـفر فقـط عـن تحقيـق

المتعلقـة باستئصـال  هـدافتأثير صحي أعظم ويسهم في التنمية االقتصادية. وباإلضافة لذلك، ال يمكن الوفـاء باأل
  األمراض والتخلص منها دون تحقيق تغطية كبيرة ومنصفة واستبقائها.

 
اليونيســيف وشـركاء آخــرون مفهـوم "الوصــول إلـى كــل طرحــت منظمـة الصــحة العالميـة و  ٢٠٠٢وفـي عـام   -٤٦

منطقــة"، والــذي يشــكل خطــوة أولــى صــوب تحقيــق تغطيــة أكثــر إنصــاًفا. ومــن خــالل مكوناتهــا التشــغيلية المتنوعــة 
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(والتي تتضمن إعـادة إنشـاء خـدمات التوعيـة، وتـوفير إشـراف داعـم، والـدخول فـي حـوارات مـع المجتمعـات، ورصـد 
تخطـيط المنـاطق وٕادارة المـوارد)، تسـنى السـتراتيجية الوصـول إلـى كـل منطقـة أن توسـع تقـديم واسـتخدام البيانـات، و 

خدمات التمنيع. وعلى نفس النسق، استخدمت المبادرات المستهدفة الستئصال األمراض والـتخلص منهـا أو سـرعة 
الستئصـــال شـــلل األطفـــال) الحـــد مـــن الوفيـــات اســـتراتيجيات مثـــل أيـــام التمنيـــع الوطنيـــة أو دون الوطنيـــة (بالنســـبة 

وأنشـــطة التمنيـــع التكميلـــي (بالنســـبة للقضـــاء علـــى الحصـــبة والحصـــبة األلمانيـــة، والحـــد مـــن الوفيـــات الناجمـــة عـــن 
الحصـــبة، والقضـــاء علـــى كـــزاز الوليـــد). وفـــي اآلونـــة األخيـــرة تـــم اســـتخدام اســـتراتيجيات ُيشـــار إليهـــا مجتمعـــًة باســـم 

إلـــى جنـــب مـــع  جنبـــاً يـــة مـــد التمنيـــع إلـــى الفئـــات التـــي ال يـــتم الوصـــول إليهـــا، التكثيـــف الـــدوري للتمنيـــع الروتينـــي ُبغ
 التدخالت األخرى في مجال الرعاية الصحية األولية.

  
وحتى هذه االستراتيجيات مازالت تفوتها شرائح سكانية منها على سبيل المثال مـن يعيشـون خـارج الهياكـل   -٤٧

 هـــدافاســـتبقاء مكاســـب هـــذه الجهـــود التاريخيـــة ولكـــي يـــتم تحقيـــق األاالجتماعيـــة والحكوميـــة التقليديـــة. ولكـــي يـــتم 
الخاصة بمكافحة األمراض واستبقاؤها، ينبغي إعادة صياغة النهج االسـتراتيجي "الوصـول إلـى كـل منطقـة" ليصـبح 

، ينبغـــي توســـيع تعريـــف المجتمـــع بمـــا يتجـــاوز إنصـــافاً "الوصـــول إلـــى كـــل مجتمـــع". ولكـــي تتحقـــق التغطيـــة األكثـــر 
. ويعنـــي الوصـــول إلـــى كـــل مجتمـــع اســـتهداف شـــمول كـــل فـــرد مؤهـــل، حتـــى األفـــراد جغرافيـــاً تمعـــات المحـــددة المج

  الواقعون فيما يتجاوز النطاق الحكومي المعتاد.
  

وسوف يـدعو الوصـول إلـى كـل مجتمـع إلـى فهـم الحـواجز أمـام الوصـول إلـى التمنيـع واسـتخدامه، وسـوف   -٤٨
ة الخدمات ووضع خطط مصغرة على مستوى المقاطعات والمجتمعات المحلية يستلزم كذلك تحديد الفئات المنقوص

تـــتم مراجعتهـــا وتنقيحهـــا ُبغيـــة ضـــمان التغلـــب علـــى تلـــك الحـــواجز. وينبغـــي اســـتغالل ســـرعة التوســـع فـــي تكنولوجيـــا 
ذكرات المعلومات في وضع سجالت تمنيع وقواعد بيانات إليكترونية تسمح بتتبع موقف التمنيع لكل فرد وبإرسال م

تنبيه عند حلول موعد التمنيع وبسهولة الوصول للبيانات حتى تستهدي القرارات بالمعلومات الالزمـة. ومـن الممكـن 
  لوضع نظم من هذا القبيل. محفزاً أن يكون بدء استخدام أرقام تعريفية فريدة عامًال 

 
ألطفــال والتخطــيط الالمركــزي وينبغــي اســتغالل االســتناد إلــى خبــرات حمــالت التطعــيم الناجحــة ضــد شــلل ا  -٤٩

. وســيكون مـــن تاريخيـــاً والتوعيــة فـــي الوصــول إلـــى الشــرائح الســـكانية النائيــة أو الرحـــل أو التــي تعرضـــت للتهمــيش 
الضــروري كــذلك وجــود اســتراتيجيات جديــدة مــن أجــل الوصــول إلــى فقــراء الحضــر والمهــاجرين الــريفيين. وفــي ظــل 

كفايــة األمــن، ســوف يكــون لُنُهــوج التوعيــة المجتمعيــة أهميــة حاســمة وجــود هياكــل مجتمعيــة ضــعيفة وناشــئة وعــدم 
بشكل خاص في الوصول لهذه الفئات. ويصدق هـذا بشـكل أكبـر نظـرًا ألنـه فـي بعـض األحيـان تكـون القـوة األكثـر 

فــي هــذه المنــاطق الحضــرية والمحيطــة بالحضــر هــي االرتيــاب المشــترك والمتأصــل فــي الغربــاء وبخاصــة  توحيــداً 
  ات.الحكوم

 
وســوف يســتدعي تطبيــق اســتراتيجيات الوصــول إلــى الشــرائح الســكانية المنقوصــة الخــدمات المشــاركة مــع   -٥٠

القطــاع غيــر الحكــومي بمــا فــي ذلــك منظمــات المجتمــع المــدني ومنظمــات القطــاع الخــاص، وســوف يســتلزم شــمول 
ات ورصـد أداء البـرامج. ولكـي يـتم دعـم جميع جوانب التمنيع بما في ذلك الدعوة والتعبئة االجتماعيـة وتقـديم الخـدم

هذا التعاون، ينبغي على الحكومات أن تخصص موارد إضافية للمجتمعات المنقوصة الخدمات وأن تضـمن تزويـد 
ــًذا فعــاًال. ومــن  البــرامج بعــدد كــاٍف مــن المــوظفين الحاصــلين علــى تــدريب جيــد مــن أجــل تنفيــذ االســتراتيجيات تنفي

شـــراكات عبـــر القطاعـــات الحكوميـــة (مـــع المؤسســـات التعليميـــة علـــى ســـبيل المثـــال) األمـــور التـــي ال غنـــى عنهـــا ال
والتنسيق مع البرامج التي تركز على الشرائح السـكانية المعرضـة للخطـر. وباإلضـافة إلـى ذلـك، سـيتعين أن تسـتمر 

المكاســب المســجلة  الجهـود الراميــة إلــى تقــديم خــدمات تمنيــع عاليــة الجــودة لألطفــال كافــة بــال تــواٍن حتــى تــتم حمايــة
  بالفعل.

 
) منهـا حـاالت التفـاوت ٢٠٢٠-٢٠١١وتوجد أبعاد أخرى لإلنصاف تستحق البحث خالل عقد اللقاحات (  -٥١

  بين البلدان، وتمنيع المراهقين والبالغين، والتمنيع أثناء حاالت الطوارئ.
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خدمة فــي البلــدان المرتفعــة الــدخل قبــل أن تصــبح اللقاحــات الجديــدة المســت عقــوداً ، اســتغرق األمــر وتاريخيــاً   -٥٢
متوافرًة في البلدان المنخفضة الـدخل والمتوسـطة الـدخل. ويجـري اتخـاذ خطـوات مـن أجـل معالجـة هـذا االنعـدام فـي 

التحالف العالمي من أجل اللقاحات والتمنيـع. بيـد أنـه يلـزم بـذل اإلنصاف من بينها إدخال لقاحات جديدة بدعم من 
 هذه المكاسب ومدها والسيما للبلدان المتوسطة الدخل.المزيد من أجل استبقاء 

  
ويجب أيضًا اتخاذ نهج "على مـدار العمـر" لجعـل فوائـد التمنيـع متاحـة لجميـع المعرضـين للخطـر فـي كـل   -٥٣

فئة عمرية. وحيث تتم مكافحة األمراض بنجاح مـن خـالل تمنيـع الرضـع، يتزايـد االعتـراف بضـرورة تعزيـز المناعـة 
لقاحــات جديــدة وموجــودة بالفعــل،  حاليــاً اء هــذه المكاســب ومــد نطاقهــا. وباإلضــافة إلــى ذلــك، تتــوافر مــن أجــل اســتبق

مثـــل العـــاملين  –ويتزايـــد اســـتخدامها، مـــع أطفـــال المـــدارس والمـــراهقين والبـــالغين المعرضـــين للخطـــر بشـــكل خـــاص 
(علــى ســبيل المثــال اللقاحــات  –ن الصــحيين، واألفــراد المنقوصــي المناعــة، والمتعــاملين مــع الحيوانــات، وكبــار الســ

المضـــادة للـــورم الحليمـــي البشـــري واألنفلـــونزا وداء الكلـــب). وقـــد زاد نجـــاح الجهـــود الراميـــة للقضـــاء علـــى كـــزاز األم 
والوليــد والفوائــد المتحققــة لكــل مــن المــرأة والرضــيع بفضــل التمنيــع ضــد األنفلــونزا أثنــاء الحمــل مــن االهتمــام بتحــري 

الفيـروس يمكن استخدامها أثناء الحمل (علـى سـبيل المثـال لقاحـات العقديـة مـن الفئـة "ب" أو  ابتكار لقاحات أخرى
التنفسي). وسوف يعني هذا استحداث استراتيجيات للوصول إلى األفراد على مدار حياتهم، ووضع خطـط  الِمخَلوي

  للنظم التي سترصد التقدم المحرز وتتبعه.
 
لموجهــة الوصــول إلــى التمنيــع أثنــاء األزمــات اإلنســانية والفاشــيات وفــي وبالمثــل، يلــزم أن تضــمن الخطــط ا -٥٤

خاصة بتكوين مخزون احتياطي  اً مناطق الصراعات. وينبغي أن تتضمن هذه الخطط التركيز على التواصل وبنود
  من اللقاحات.

 
صــميم واختبــار وهنــاك حاجــة للبحــوث االجتماعيــة والتشــغيلية حتــى يســتهدي بالمعلومــات الــواردة بهــا فــي ت -٥٥

تقديم االستراتيجيات المذكورة أعاله. ومن الممكن أن تتضمن مجاالت التركيز الرئيسية لهـذه البحـوث تحديـد  فعالية
األســباب الرئيســية النخفــاض التغطيــة فــي منــاطق ومجتمعــات معينــة، ودراســة الحــواجز االقتصــادية أمــام التمنيــع، 

د مــن مختلــف األعمــار، ودراســة أكثــر الحــوافز فعاليــة للوصــول إلــى واســتيعاب أفضــل الُنُهــوج للوصــول إلــى األفــرا
  الفئات المختلفة.

 
 

  ٣: ملخص اإلجراءات الموصى بها للغرض االستراتيجي ٤الجدول 
  

  مد فوائد التمنيع بشكل منصف للجميع.
وضــع وتطبيــق اســتراتيجيات 
جديـــدة للتعامـــل مـــع حـــاالت 

 عدم اإلنصاف.

 جي "الوصول إلى كل منطقـة" ليصـبح "الوصـول إعادة صياغة النهج االستراتي
 ُبغية التعامل مع حاالت عدم اإلنصاف داخل المناطق. إلى كل مجتمع"

  إشــراك الفئــات المنقوصــة الخــدمات والمهمشــة فــي وضــع اســتراتيجيات موجهــة
 مصممة خصيًصا للحد من حاالت عدم اإلنصاف.

 الغـرض  أيضـاً (انظـر  إدخال لقاحات جديدة مالئمة في برامج التمنيـع الوطنيـة
 الخامس).

  اســـــتحداث نهـــــج علـــــى مـــــدار العمـــــر فـــــي تخطـــــيط التمنيـــــع وتطبيقـــــه، يشـــــمل
 االستراتيجيات الجديدة الرامية إلى ضمان اإلنصاف عبر الحياة.

  تـــوقي األمـــراض التـــي يمكـــن توقيهـــا باللقاحـــات واالســـتجابة لمقتضـــياتها خـــالل
 الصراعات.فاشيات األمراض واألزمات اإلنسانية وفي مناطق 
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  مد فوائد التمنيع بشكل منصف للجميع.
تكــوين قاعــدة معــارف وبنــاء 
القــــدرات للتمكــــين مــــن أجــــل 
تقـــــــــــديم الخـــــــــــدمات بشـــــــــــكل 

  منصف.

  موقـــف التمنيـــع لكـــل فـــرد، مـــع تعزيـــز ســـجالت التمنيـــع وقواعـــد البيانـــات تتبـــع
 اإلليكترونية ونظم أرقام تحديد الهوية الوطنية.

 دمات (علــى االســتفادة مــن الهياكــل المجتمعيــة فــي تعزيــز التواصــل وتقــديم الخــ
 سبيل المثال القابالت الشعبيات، سجالت المواليد).

 .إشراك منظمات المجتمع المدني في التوعية والتخطيط بالمجتمع المحلي 

  ـــدة للمشـــاركة المجتمعيـــة فـــي المنـــاطق الحضـــرية والمحيطـــة وضـــع ُنُهـــوج جدي
 بالحضر.

  تـــــــدريب العـــــــاملين الصـــــــحيين ومنظمـــــــات المجتمـــــــع المـــــــدني علـــــــى مشـــــــاركة
تمعات، وعلى تحديد الشخصيات ذات النفوذ التي تسـتطيع المسـاعدة فـي المج

تخطيط ورصد وتنظيم البرامج الصحية وبرامج التمنيع، عالوًة على احتياجات 
 المجتمع، وعلى العمل مع المجتمعات لتلبية تلك االحتياجات.

  إجـــراء بحـــوث علميـــة تشـــغيلية واجتماعيـــة لتحديـــد االســـتراتيجيات الناجحـــة فـــي
 حد من حاالت عدم اإلنصاف وتحسين جودة خدمات التمنيع وتقديمها.ال

 
  : نظم التمنيع القوية جزء ال يتجزأ من النظام الصحي السليم األداء.٤الغرض االستراتيجي 

  
الخاصة بالجودة واإلنصاف  هدافيعتمد نجاح برامج التمنيع الوطنية على إدخال لقاحات جديدة وبلوغ األ  -٥٦

حقيق االستدامة المالية على وجود نظام صحي سليم األداء. وتستلزم المكونات الكثيـرة المترابطـة لنظـام والتغطية وت
التمنيـــع االهتمـــام مـــن تخصصـــات متعـــددة ُبغيـــة بنـــاء برنـــامج متماســـك وغيـــر متشـــرذم وســـليم األداء ينســـق ويعمـــل 

 بالتضافر مع برامج الرعاية الصحية األولية األخرى.
  

مـن السياسـات والتنظـيم وصـوًال إلـى نظـم  بـدءاً الصحية على مجموعة واسـعة مـن الوظـائف  وتشتمل النظم -٥٧
المعلومات وسالسل اإلمـداد، والمـوارد البشـرية، وٕادارة البـرامج وتمويلهـا بوجـه عـام. وتشـمل الـنظم الصـحية كـًال مـن 

في توعية األسر  دورًا قيماً ص القطاع العام والقطاع الخاص، ومن الممكن في بعض البلدان أن يلعب القطاع الخا
حــول ضــرورة التطعــيم وفوائــده، عــالوًة علــى تقــديم الرعايــة الصــحية. وقــد تــم تنــاول بعــض هــذه الوظــائف فــي أقســام 
أخــرى مــن هــذه الوثيقــة. وينــاقش هــذا القســم اإلجــراءات المطلوبــة لتعزيــز تنســيق أكبــر بــين بــرامج التمنيــع والبــرامج 

ولتــــدعيم المكونــــات الخاصــــة بالمعلومــــات والمــــوارد البشــــرية وسالســــل اإلمــــداد  األخــــرى فــــي إطــــار الــــنظم الصــــحية
 واللوجيستيات في النظم الصحية.

  
وينبغي أن يسـتمر دور تقـديم خـدمات التمنيـع كقاعـدة انطـالق لتقـديم التـدخالت األخـرى ذات األولويـة فـي   -٥٨

"أ" والـتخلص مـن الديـدان والناموسـيات المعالجـة مجال الصحة العمومية، مثل التدخالت المعنية بالتكميل بفيتـامين 
بالمبيـــدات. وينبغـــي كـــذلك أن تقـــوم البـــرامج األخـــرى ذات األولويـــة بـــدور قاعـــدة االنطـــالق لتقـــديم التمنيـــع. وينبغـــي 
استغالل كل اتصال مـع القطـاع الصـحي كفرصـة للتحقـق مـن موقـف التمنيـع وتقـديم التمنيـع عنـد الحاجـة. وٕاضـافة 

معينــة مثــل  أعراضــاً الممرضــات التــي تســبب  –ولــيس كــل  –افر لقاحــات جديــدة موجهــة لــبعض لــذلك، فحيــث تتــو 
االلتهــاب الرئــوي واإلســهال وســرطان عنــق الــرحم، فمــن المهــم أن يكــون بــدء اســتخدام تلــك اللقاحــات فرصــة لتعزيــز 

ـــل اللقاحـــات المضـــادة للم كـــورات الرئويـــة والفيـــروس تقـــديم التـــدخالت التكميليـــة. فينبغـــي علـــى ســـبيل المثـــال أن ُتَكمَّ
 العجلي بإجراءات أخرى للحماية من األمراض التنفسية وأمراض اإلسهال المرتبطة بها وتوقيها وعالجها.
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ومــن ثــم ينبغــي أن يصــاحب نشــر اللقاحــات الجديــدة خطــط شــاملة لمكافحــة األمــراض داخــل البلــدان وعلــى   -٥٩
بين التمنيع والخـدمات األخـرى علـى جميـع مسـتويات البـرامج  مستوى العالم على حد سواء. وينبغي أن يتم التنسيق

من إدارة  جزءاً في أي بلد، وأن يشمل هذا التنسيق جهود التوعية والمشاركة من جانب المراكز الصحية، وأن يكون 
ماعيـة، البرامج. وكذلك فقد يسهل تنسـيق التمنيـع مـع بـرامج الرعايـة الصـحية األوليـة المتكاملـة، جهـود التعبئـة االجت

) وعلــى معالجــة عــدم اإلنصــاف ٢ممــا يســاعد علــى خلــق الطلــب المجتمعــي علــى الخــدمات (الغــرض االســتراتيجي 
). ُيضـــاف إلـــى هـــذا أنـــه ينبغـــي بـــذل جهـــود مـــن أجـــل ضـــمان أال تعمـــل بـــرامج اللقاحـــات ٣(الغـــرض االســـتراتيجي 

ا (علـى سـبيل المثـال حمـالت شـلل الخاصـة باستئصـال األمـراض والـتخلص منهـ هـدافالعالمية التي تركـز علـى األ
األطفال والحصبة) بمعزل عن غيرها. وينبغي أن تختار البلدان آليات تعزيز التفاعل والتنسـيق األكبـر بـين البـرامج 

لســياقها المحلــي. وســوف يكــون التــآزر والمردوديــة الناتجــان بفضــل التكامــل والتنســيق مفيــدين بشــكل  وفقــاً المختلفــة 
  لنظم الصحية الهشة.خاص في البلدان ذات ا

 
وال غنـــى عـــن الوصـــول للمعلومـــات العاليـــة الجـــودة والحســـنة التوقيـــت مـــن أجـــل فعاليـــة التمنيـــع. وتشـــمل   -٦٠

المعلومــات الحاســمة مؤشــرات العمليــات التــي تتــيح للبــرامج رصــد أدائهــا واتخــاذ اإلجــراءات التصــحيحية، ومؤشــرات 
مؤشـرات المخرجـات والتـأثير إلـى جانـب النفقـات حتـى يـتم تحديـد الحصائل التي تقـيس تـأثير البـرامج. ويلـزم تحليـل 

االختناقات وأفضل الممارسات، ويلزم أن تقيس هذه المؤشرات مردوديـة البرنـامج (القيمـة المتحققـة مقابـل األمـوال). 
بـي ويلزم ربط نظم معلومات التمنيع بنظم المعلومات الصـحية األوسـع، علـى أن تظـل ميسـورة الوصـول بسـهولة وتل

  احتياجات برامج التمنيع.
 
وتــم العمــل برصــد التغطيــة بــالتمنيع ومعــدالت التســرب منــذ إطــالق البرنــامج الموســع للتمنيــع ُبغيــة ضــمان   -٦١

فعالية البرامج. ورغم أن جودة اإلبالغ بالبيانات وحسن توقيته كانا يتحسنان باطراد على مر السنين، مازالت جـودة 
ر كافيــــة فــــي بلــــدان كثيــــرة. وباإلضــــافة لــــذلك، مــــازال اســــتخدام البيانــــات فــــي اتخــــاذ بيانــــات التغطيــــة اإلداريــــة غيــــ

التصــحيحية علــى مســتوى المنــاطق والمجتمعــات غيــر مــرٍض. ومــن الممكــن أن يــؤدي اســتخدام الُنُهــوج  اإلجــراءات
إلــى تحســين  )٣الجديــدة فــي تتبــع التمنيــع مــن خــالل أرقــام تعريفيــة فريــدة (ســبق مناقشــتها فــي الغــرض االســتراتيجي 

جـــودة بيانـــات التغطيـــة بـــالتمنيع وٕالـــى تســـهيل وضـــع ســـجالت تمنيـــع شـــاملة. ومـــن الممكـــن أن تـــدعم التكنولوجيـــات 
الجديــدة، ومــن بينهــا أجهــزة االتصــال المحمولــة باليــد والهواتــف المحمولــة، هــذا الجهــد وأن تســهل تبــادل البيانــات. 

مســـلحين بالبيانـــات األعلـــى جـــودة وأدوات جديـــدة لتحليـــل  وبوســـع مـــديري البـــرامج علـــى جميـــع المســـتويات اإلداريـــة،
البيانــات، أن يحســنوا أداء البــرامج وأن يخصصــوا التمويــل بصــورة مالئمــة وأن يتتبعــوا التقــدم المحــرز بشــكل أكثــر 

 فعالية.
  

 وترصد األمراض أمر بالغ األهمية التخاذ قرارات مستهدية بالمعلومات بشـأن تبنـي لقاحـات جديـدة وبشـأن  -٦٢
استراتيجيات اسـتخدام هـذه اللقاحـات فـي البـرامج الوطنيـة المعنيـة. وال غنـى عـن هـذا الترصـد أيضـًا مـن أجـل رصـد 
تــأثير التمنيــع والتغيــرات الحادثــة فــي الحالــة الوبائيــة لألمــراض، ومــن أجــل دعــم االســتخدام المســتدام. وســوف يكــون 

لية اللقاحات وتوجيه األولويات في أوساط البحث والتطوير، في فهم فعا كذلك للبيانات الوبائية المتينة أهمية حيوية
). ويلـزم ٦للبحوث والتطوير (الغـرض االسـتراتيجي  احتياجاً وسوف تساعد هذه البيانات في تحديد المجاالت األشد 

تقويــة قواعــد االنطــالق الخاصــة بترصــد األمــراض ُبغيــة تحســين جــودة المعلومــات وتبادلهــا. وسيتضــمن هــذا تــدعيم 
قدرات المختبرية الالزمة للتعزيز الميكروبيولوجي للتشـخيص ولتتبـع انتشـار األمـراض باسـتخدام تقنيـات التوصـيف ال

  الجزيئي.
 
قـد يعقـب  حـدوثاً وفي حاالت نادرة قـد تـؤثر تفـاعالت ضـارة علـى صـحة متلقـي اللقـاح. وفـي حـاالت أكثـر   -٦٣

ا وبين اللقاحـات. ومـن المهـم للغايـة فـي كلتـا الحـالتين أن التمنيع ظروفًا صحية عارضة، وربما يتم الربط خطًأ بينه
ولمســــاعدة البلــــدان المنخفضــــة الــــدخل  األحــــداث الضــــارة الخطيــــرة التاليــــة للتمنيــــع وتحليلهــــا بســــرعة. يــــتم اكتشــــاف

المخطـط  والمتوسطة الدخل في التعامل مع مثـل هـذه القضـايا المهمـة، وضـعت منظمـة الصـحة العالميـة وشـركاؤها
مـن أن يتـوافر لـديها علـى األقـل  سوف تمكن هذه الخطة االسـتراتيجية البلـدان المعنيـةو لمأمونية اللقاحات. العالمي 
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الحد األدنى من القدرات الالزمة لألنشطة المعنيـة بمأمونيـة اللقاحـات، وسـوف تـؤدي أيضـًا إلـى تعزيـز قـدرات تقيـيم 
كـرة حـديثًا والتـي تقـوم بإدخـال لقاحـات فـي منـاطق ذات مأمونية اللقاحات في البلدان التـي تقـوم بإدخـال لقاحـات مبت

، وسوف تؤسس هيكـل دعـم مسبقاً خصائص مستجدة أو التي تقوم بتصنيع واستخدام لقاحات تم اختبار صالحيتها 
 المخطط العــالمي لمأمونيــة اللقاحــاتعــالمي لمأمونيــة اللقاحــات. وســوف يضــمن تطبيــق االســتراتيجيات الخاصــة بــ

) أن يحصل كل شخص في ٢٠٢٠-٢٠١١لقدرات المتعلقة بترصد المأمونية خالل عقد اللقاحات (والمعنية ببناء ا
فـي التـردد فـي  سـبباً كل مكان على أكثر اللقاحات مأمونية قـدر المسـتطاع وأال تكـون الهـواجس المتعلقـة بالمأمونيـة 

  استخدام اللقاحات.
 
جديـــدة الطموحـــة ضـــرورة وجـــود المزيـــد مـــن العـــاملين ال هـــدافويعنـــي التعقيـــد المتزايـــد لبـــرامج التمنيـــع واأل  -٦٤

الصحيين المدربين من أجل التعامل مع عبء العمل المتزايد، بما في ذلك مديرو البرامج على المستويات الوطنيـة 
ودون الوطنيـــة فضـــًال عـــن العـــاملين فـــي الخطـــوط األماميـــة الـــذين يقـــدمون الخـــدمات ويتفـــاعلون بشـــكل مباشـــر مـــع 

ية. ويتعين أن يكون مديرو البـرامج مـزودين بالمعـارف التقنيـة عـن اللقاحـات والتمنيـع عـالوًة علـى المجتمعات المحل
المهارات اإلدارية. أما العاملون الصـحيون فـي الخطـوط األماميـة، والـذين ال يقومـون بتقـديم التطعيمـات فحسـب بـل 

أن يحصــلوا علــى تــدريب منســق وشــامل  يقــدمون أيضــًا تــدخالت الرعايــة الصــحية األوليــة والتوعيــة الصــحية، فيلــزم
قبـل الخدمــة وأثنـاء الخدمــة، بمنـاهج محدثــة ومناسـبة، وأن يــتم اإلشـراف علــيهم بعـد التــدريب. ويلــزم أال  جــداً وعملـي 

تقتصر قـدرات العـاملين فـي مجـال الرعايـة الصـحية علـى شـرح أسـباب أهميـة التمنيـع فحسـب بـل أن يكونـوا قـادرين 
ورة لألفـــراد والمجتمعـــات حـــول التغذيـــة وأن يخلقـــوا بيئـــًة أكثـــر صـــحة وأن يتعرفـــوا علـــى أيضـــًا علـــى أن يعطـــوا المشـــ

أمارات الخطر عندما يمرض شخص ما. وينبغي أن تضمن برامج التمنيع أن يتم مد هذا التدريب واإلشراف بشكل 
دني فــي تــدريب فعــال للعــاملين الصــحيين فــي المجتمعــات المحليــة. ومــن الممكــن أن تســاعد منظمــات المجتمــع المــ

 هؤالء العاملين وتنسيقهم.
  

وال يتســـنى للعـــاملين الصـــحيين تحقيـــق الفعاليـــة إال إذا تـــوافرت اإلمـــدادات الكافيـــة (اللقاحـــات والمكمـــالت   -٦٥
واألدوية) عندما يحتاجونها. وقد تجاوز تدفق اللقاحات الجديدة قدرات نظام سلسـلة التبريـد الحـالي فـي بلـدان كثيـرة. 

ين بشكل ملح توسـيع سالسـل اإلمـداد ونظـم تصـريف النفايـات وجعلهـا أكثـر كفـاءة واعتماديـة. وينبغـي ومن هنا يتع
تبســـيط هـــذه السالســـل والـــنظم مـــن أجـــل تحقيـــق أقصـــى فعاليـــة. وينبغـــي أن تأخـــذ هـــذه السالســـل والـــنظم أيضـــًا فـــي 

البلد الواحد وعلى مستوى العـالم، وأن الحسبان التأثير البيئي للطاقة والمواد والعمليات المستخدمة في التمنيع داخل 
للحد من هذا التأثير. ويتيح توافر تكنولوجيات جديدة الفرصة لالبتكار، ليس فقط من أجل تحسـين إدارة  جهداً تبذل 

سالســــل إمــــدادات التمنيــــع بــــل أيضــــًا للســــعي نحــــو زيــــادة التــــآزر مــــع القطاعــــات ونظــــم اإلمــــداد األخــــرى الخاصــــة 
ى. ويتعلـــق أحـــد جوانـــب االبتكـــار األخـــرى المحتملـــة باســـتيعاب الـــدروس المســـتفادة مـــن بالتـــدخالت الصـــحية األخـــر 

ممارسات القطاع الخاص وٕادارة سالسل اإلمداد. وباإلضافة إلى ذلك، ينبغي اسـتطالع المهـام التـي يمكـن إسـنادها 
 إلى شركات القطاع الخاص ُبغية تحقيق قدر أكبر من الكفاءة.

  
م اإلمـــداد الخاصـــة بـــالتمنيع بأعـــداد كافيـــة مـــن المـــوظفين المتمتعـــين بالكفـــاءة ومـــن الضـــروري تزويـــد نظـــ  -٦٦

والتحفيــز والتمكــين علــى جميــع المســتويات. وبالمثــل، ينبغــي للتحســينات الطارئــة علــى نظــم المعلومــات الصــحية أن 
ة دائمـة لتلبيـة تدعم أيضًا إدارة الموارد، ممـا يسـاعد المـوظفين علـى ضـمان تـوافر كميـات كافيـة مـن اللقاحـات بصـف

الطلــب. وينبغــي تنفيــذ جهــود لتــدعيم سالســل اإلمــداد بحيــث تحقــق الفائــدة لكــل مــن بــرامج التمنيــع والجهــود الصــحية 
  األوسع على الصعيد الوطني.

 
ــأ فــي مكافحــة األمــراض والتمنيــع مــن وزارات الصــحة أن تتــولى   -٦٧ وســيتطلب وضــع نهــوج شــاملة أقــوى وأكف

القيادة في تدعيم وتنسيق برامج التمنيع والنظم الصحية بشكل أوسع، بما في ذلك إشراك منظمات المجتمـع المـدني 
إلى خبرات الدوائر األكاديمية ُبغية والجامعات والممارسين من القطاع الخاص. وتستطيع وزارات الصحة أن تستند 

المساعدة في استحداث ونشر أدوات ونهوج جديـدة فـي تقـديم الخـدمات. ومـن الممكـن أن تسـاهم منظمـات المجتمـع 
المدني في وضع برامج متكاملة بحيث تتم مواءمتها مع الواقع المحلي وتندرج ضمنها الموارد البشرية الموجودة في 
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يع المجتمعـات المحليـة فـي نهايـة األمـر أن تضـع حكوماتهـا موضـع المسـاءلة عـن طريـق المجتمع المحلـي. وتسـتط
طلــب خــدمات متكاملــة. ويمكــن كــذلك أن تقــدم المنظمــات اإلقليميــة والعالميــة المســاعدة عــن طريــق ضــمان تبــادل 

الوصــول إلــى األدوات البيانــات وأفضــل الممارســات داخــل البلــد الواحــد وفيمــا بــين البلــدان وأن ُيتــاح للبــرامج القطريــة 
 التحليلية. ومن الممكن أن يقوم شركاء التنمية بتقديم الموارد المالية التكميلية عند الحاجة.

  
  ٤: ملخص اإلجراءات الموصى بها للغرض االستراتيجي ٥الجدول 

 

  نظم التمنيع القوية جزء ال يتجزأ من النظام الصحي السليم األداء.
الخاصــة  هــدافمان أن تنــدرج بــرامج اللقاحــات العالميــة التــي تركــز علــى األضــ  •  وضع نهوج شاملة ومنسقة.

باستئصال األمراض والتخلص منها (على سبيل المثـال حمـالت شـلل األطفـال 
   والحصبة) في برامج التمنيع الوطنية وأال تعمل بصورة مستقلة.

ضــمان أن يصــاحب نشــر اللقاحــات الجديــدة خطــط شــاملة لمكافحــة األمــراض   •
   ستهدفة.الم

ضـــمان التنســـيق بـــين القطـــاع العـــام والخـــاص بشـــأن إدخـــال اللقاحـــات الجديـــدة   •
ـــاألمراض التـــي يمكـــن توقيهـــا باللقاحـــات وٕادارة اللقاحـــات، وضـــمان  واإلبـــالغ ب

   جودة التطعيم في القطاع العام والخاص.
بحث إدراج اللقاحات (حسب االقتضاء بالنسبة لألولويات الوطنية) في البرامج   •

 لصحية على امتداد العمر.ا

  تدعيم نظم الرصد والترصد
 

  تحســـين جـــودة جميـــع البيانـــات اإلداريـــة الخاصـــة بـــالتمنيع وتعزيـــز تحليـــل هـــذه
البيانـــــات واســـــتخدامها علـــــى جميـــــع المســـــتويات اإلداريـــــة، ُبغيـــــة تحســـــين أداء 

 البرامج.

ونقلهـــا تطـــوير وتعزيـــز اســـتخدام التكنولوجيـــات الجديـــدة لجمـــع بيانـــات التمنيـــع   •
  وتحليلها.

 
مواصلة تدعيم وتوسيع نظم ترصد األمراض ُبغية استخراج المعلومات الالزمـة   •

التخــاذ القــرارات ولرصــد تــأثير التمنيــع علــى المراضــة والوفيــات وعلــى التغيــرات 
  في الحالة الوبائية لألمراض.

 
ــ  • ك ضــمان القــدرات الخاصــة باألنشــطة المعنيــة بمأمونيــة اللقاحــات، بمــا فــي ذل

القـــدرات المتعلقـــة بجمـــع بيانـــات المأمونيـــة وتفســـيرها، مـــع تعزيـــز القـــدرات فـــي 
 .حديثاً البلدان التي تقوم بإدخال لقاحات مبتكرة 

تـــــــــدعيم قـــــــــدرات المـــــــــديرين 
ــــــــي الخطــــــــوط  والعــــــــاملين ف

 األمامية.

ضمان أن تتوافر لبرامج التمنيع وبرامج الرعاية الصحية األوليـة األخـرى مـوارد   •
لتحديـــد جـــداول مواعيـــد الخـــدمات المقـــدرة ذات الجـــودة المقبولـــة  بشـــرية كافيـــة

   وتقديم هذه الخدمات.
رفــع مســتويات التــدريب قبــل الخدمــة وأثناءهــا وبعــدها بالنســبة للمــوارد البشــرية،   •

ووضــع منــاهج جديــدة ومناســبة تتنــاول التمنيــع كمكــون مــن المكافحــة الشــاملة 
   لألمراض.

راف علـــى العـــاملين الصـــحيين فـــي المجتمعـــات تعزيـــز التـــدريب المنســـق واإلشـــ  •
 المحلية.
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  نظم التمنيع القوية جزء ال يتجزأ من النظام الصحي السليم األداء.
تــــــــــــدعيم البنيــــــــــــة التحتيــــــــــــة 

 واللوجيستيات
االبتكـــار مـــن أجـــل تحســـين قـــدرات ولوجيســـتيات سلســـلة التبريـــد، عـــالوًة علـــى   •

  تصريف النفايات.
 
الحــد مــن التــأثير البيئــي للطاقــة والمــواد والعمليــات المســتخدمة فــي نظــم اإلمــداد   •

  ، داخل البلدان وعلى مستوى العالم.الخاصة بالتمنيع
 
تزويــد نظــم اإلمــداد بأعــداد كافيــة مــن المــوظفين المتمتعــين بالكفــاءة والتحفيــز    •

  والتمكين على جميع المستويات.
 
 إنشاء نظم معلومات تساعد الموظفين على تتبع اإلمداد المتاح بدقة.  •

 
ام لتمويـــل مقـــدر وٕامـــداد عـــالي الجـــودة : تمتـــع بـــرامج التمنيـــع بوصـــول مســـتد٥الغـــرض االســـتراتيجي 
  وتكنولوجيات ابتكارية.

  
)، يجـــب اتخـــاذ إجـــراءات داخـــل البلـــدان وعلـــى ٢٠٢٠-٢٠١١عقـــد اللقاحـــات ( أهـــدافلكـــي يـــتم الوفـــاء ب  -٦٨

 مستوى العالم على حد سواء ُبغية زيـادة إجمـالي مبلـغ التمويـل المتـاح للتمنيـع مـن كـل مـن البلـدان وشـركاء التنميـة.
أن تضمن البلدان االسـتدامة الماليـة لبـرامج التمنيـع الوطنيـة مـن خـالل التقيـيم المنـتظم الحتياجـات المـوارد،  وينبغي

والكفــاءة فــي تقــديم الخدمــة، وتــوافر التمويــل الــداخلي الكــافي، وتعبئــة المــوارد مــن شــركاء التنميــة مــن أجــل ســد أي 
مويــل بديلــة وابتكاريــة للصــحة والتمنيــع. وُيــذكر أن ثغــرات تمويــل. ويلــزم علــى الحكومــات كــذلك أن تتحــرى آليــات ت

بعـــض البلـــدان قـــد أنشـــأت صـــناديق اســـتئمانية أو تقـــوم باســـتخدام إيـــرادات ضـــريبية مكرســـة، مـــن بـــين اســـتراتيجيات 
وباإلضـــافة إلـــى ذلـــك، فمـــن المهـــم أن يـــتم التحـــرك فيمـــا يتجـــاوز الميزانيـــات وفيمـــا يخـــص النفقـــات. فـــيمكن  أخـــرى.

الوصــول للقاحــات وتحــول دون حــدوث نقــص فــي اللقاحــات أو معــدات التمنيــع أو العــاملين  للحكومــات أن تحســن
الصــحيين عـــن طريــق التأكـــد مــن صـــرف أمـــوال الميزانيــات بطريقـــة متواصــلة وحســـنة التوقيــت تراعـــي االحتياجـــات 

 البرامجية.
  

لحكومــات، ينبغــي علــى ورغــم أن تمويــل خــدمات التمنيــع أوًال وقبــل كــل شــيء أحــد المســؤوليات الرئيســية ل  -٦٩
، وينبغــي علــيهم أمــداً شــركاء التنميــة أن يــدعموا االســتراتيجيات الوطنيــة مــن خــالل تمويــل مقــدر بشــكل أكبــر وأطــول 

أيضــًا أن يســتطلعوا الجيــل التــالي مــن آليــات التمويــل االبتكاريــة. ويلــزم أن ينصــب التأكيــد علــى المســاءلة المشــتركة 
فيمــا يخــص تمويــل التمنيــع. ومــن النهــوج الممكنــة التعهــد بــالتتبع الســنوي للمــوارد بــين البلــدان وشــركائهم فــي التنميــة 

الخاصة بتمويل التمنيع من الشركاء والحكومات على حد سـواء. وبالنسـبة لكـل مـن البلـدان وشـركاء التنميـة، ينبغـي 
جـدد بتعهـدات مسـبقة أن تركز الدعوة المسندة بالبينات والجهـود فـي مجـال السياسـات علـى الحصـول علـى التـزام مت

  بالتمويل.
 
ومـن الضـروري كـذلك تحســين تخصـيص التمويـل والمســاءلة عنـه واسـتدامته. ومـن شــأن تنسـيق الـدعم فــي   -٧٠

مجال التمويل من شركاء التنمية والمصادر الخارجية األخرى أن يستهدف أولويات الميزانيات الوطنية، وأن يضمن 
. وينبغــي تنقــيح اســتراتيجيات تخصــيص التمويــل بصــفة دوريــة ُبغيــة إلحاحــاً  أن األمــوال تلبــي أشــد احتياجــات البلــدان

، مثـــل استئصـــال األمـــراض والـــتخلص منهـــا، بأســـرع وأكفـــأ طريقـــة ممكنـــة. وينبغـــي تحديـــد هـــدافتعزيـــز تحقيقهـــا لأل
لمنهجيـــات الفجـــوات المشـــار إليهـــا فـــي التغذيـــة االرتجاعيـــة ُبغيـــة تعزيـــز اســـتدامة البـــرامج والنتـــائج والتـــأثير. ومـــن ا

المحتملــة التــي يمكــن تحريهــا، نظــام التمويــل علــى أســاس ربــط األجــر بــاألداء. بيــد أنــه يجــب موازنــة مســوغات هــذا 
النهج في ضوء أهمية ضمان إمكانية تقدير التمويل ومخاطر إيجاد حوافز ضارة، وحقيقة أن تطبيق نظام مـن هـذا 

ربط توزيع التمويل على الصـعيد الـدولي والـوطني والمحلـي  القبيل يستلزم وجود بيانات عالية الجودة. ويتضمن هذا
 بقياسات أداء محددة واستغالل القياسات الناتجة في تعزيز تحسين البرنامج.
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ويلــزم وجــود آليــات تســعير وشــراء ابتكاريــة مــن أجــل تخفيــف الضــغط التمــويلي ومــن أجــل دعــم اســتحداث   -٧١
سـوف يكـون لالبتكـارات أهميـة خاصـة بالنسـبة للبلـدان ذات الشـريحة وتطوير اللقاحات الجديدة والموجودة بالفعل. و 

منظمـة الصـحة للبلـدان الدنيا مـن الـدخل المتوسـط التـي ال تسـتطيع الوصـول إلـى آليـات التسـعير والشـراء الخاصـة ب
عير التحــالف العــالمي مــن أجــل اللقاحــات والتمنيــع. وتتضــمن اآلليــات الممكــن تحريهــا التســاألمريكيــة واليونيســيف و 

المتفاوت باسـتخدام نهـوج جديـدة فـي تحديـد المسـتويات السـعرية والتفـاوض المجمـع أو طـرق الشـراء بالنسـبة للبلـدان 
ذات الشــريحة الــدنيا مــن الــدخل المتوســط. وتوجــد نمــاذج شــراء مجمــع حاليــة فــي كــل مــن أســواق اللقاحــات وأســواق 

لمنظمــة الصــحة طريــق الصــندوق الــدوار التــابع المستحضــرات الصــيدالنية. ومــن أمثلــة ذلــك الشــراء المجمــع عــن 
للبلــدان األمريكيــة وآليــات التســهيالت االئتمانيــة القصــيرة األمــد. ومــن الممكــن تقيــيم وتعــديل هــذا النمــوذج وغيــره بمــا 

البلـــدان ذات الشـــريحة الـــدنيا مـــن الـــدخل المتوســـط وشـــتى أســـواق اللقاحـــات  يناســـب علـــى النحـــو األمثـــل احتياجـــات
 الفردية.

  
لجهات التصـنيع، ممـا يحسـن بالتـالي مـن تـأمين اإلمـدادات.  حافزاً ويمثل تقديم تمويل مستدام طويل األمد   -٧٢

وباإلضــافة إلــى ذلــك، فمــن الضــروري وجــود تــدخالت فــي جانــب العــرض. فنســبة متزايــدة مــن اللقاحــات الميســورة 
دخل وبلـدان ذات شـريحة دنيـا مـن الـدخل التكلفة المستخدمة لتمنيع سكان العالم يتم تصنيعها في بلدان منخفضة الـ

 داخليـــاً علـــى هـــذه البلـــدان أن تضـــمن جـــودة اللقاحـــات المســـتخدمة  لزامـــاً المتوســـط. وخـــالل العقـــد القـــادم، لـــن يكـــون 
ومأمونيتهـــا ونجاعتهـــا فحســـب، بـــل ســـيقع علـــى عاتقهـــا التـــزام عـــالمي متزايـــد بحمايـــة وتعزيـــز أمـــن مشـــروع التمنيـــع 

المحتملــة فــي جانــب العــرض بغيــة ضــمان الجــودة والمأمونيــة والنجاعــة تحديــد ونشــر  العــالمي. وتتضــمن التــدخالت
أفضـــل الممارســـات فـــي التصـــنيع ومراقبـــة الجـــودة، واالســـتثمار فـــي إمكانيـــات البحـــث والتطـــوير، والشـــروع فـــي نقـــل 

 واتفاقيات التطوير المشترك. االتكنولوجي
  

ية الحاســــمة، وٕان غلــــب إغفالهــــا، الداعمــــة لجميــــع هــــذه أحــــد الــــدوافع الرئيســــوُيعــــد تأكيــــد جــــودة اللقاحــــات   -٧٣
التـــدخالت. ويســـتند تأكيـــد الجـــودة الجيـــد بصـــفة أساســـية إلـــى التوحيـــد الفعـــال الـــذي يضـــمن أنـــه يمكـــن تصـــنيع كـــل 
مستحضر من مستحضرات اللقاحات بشكل متسـق وُيمكِّـن كـذلك جهـات التصـنيع المتعـددة مـن صـنع مستحضـرات 

 عالميـاً ذكر أن العمليـات التقييسـية المعنيـة باللقاحـات والالزمـة لتحقيـق المعـايير المتناسـقة متماثلة بنفس الجودة. وُيـ
موجــودة بالفعــل، ومــن بينهــا المــواد المرجعيــة البيولوجيــة الدوليــة، غيــر أنــه مــن الضــروري اتخــاذ إجــراءات مــن أجــل 

 تدعيم التوحيد العالمي.
  

 وفقاً ن يطور قدرات رصد وتأكيد االستخدام اآلمن للقاحات، وباإلضافة إلى ما سبق، ينبغي على كل بلد أ  -٧٤
المخطــط العــالمي لمأمونيــة اللقاحــات الصــادرة عــن منظمــة الصــحة العالميــة (كمــا لالســتراتيجية المحــددة فــي مبــادرة 

). وينبغــي كــذلك اتخــاذ إجــراءات مــن أجــل تــدعيم الهياكــل التنظيميــة ٤ســبقت المناقشــة تحــت الغــرض االســتراتيجي 
 ُبغيـــة ضـــمان إمكانيـــة التعامـــل مـــع الطلـــب المتزايـــد علـــى عالميـــاً الصـــعيد الـــوطني ووضـــع تنظيمـــات متناســـقة  علـــى

االستعراضات التنظيمية بأسلوب فعال وحسن التوقيت. وال يشكل هذا األمر مشكلة فقط بالنسبة للبلـدان المنخفضـة 
لنســبة للوكــاالت التنظيميــة فــي البلــدان المرتفعــة الــدخل والمتوســطة الــدخل المعنيــة بنقــل التكنولوجيــا، ولكــن أيضــًا با

الــدخل حيــث تتعــين المحافظــة علــى الخبــرات والمــوارد. ومــن الضــروري أن تقــوم هــذه التــدخالت فــي جانــب العــرض 
  على أساس بيانات جدوى مثبتة تضعها البلدان ُبغية ضمان تأثير هذه االستثمارات الكبيرة والطويلة األمد.

 
غيير بخصوص التمويل المستدام التزامات من الحكومات وشركاء التنمية بزيـادة المـوارد ويقتضي إحداث ت  -٧٥

مردوديــة البــرامج، وكــذلك مــن البلــدان األخــرى التــي تنضــم لصــفوف شــركاء التنميــة. وعلــى نفــس النســق،  وتحســين
ــم والتكنولوجيــا، يســتلزم اإلمــداد المســتدام مشــاركة القطاعــات الحكوميــة المتعــددة (علــى ســبيل المثــال قطاعــات  العل

والتجارة، والصناعة، والصحة) ُبغية إيجاد بيئة تساعد الموردين على تـدعيم إمكانيـاتهم. ولالقتصـادات الناشـئة دور 
بــالغ األهميــة تقــوم بــه فــي كلتــا الحــالتين، فــي ضــوء ارتفــاع معــدالت النمــو االقتصــادي لــديها وســرعة توســع قاعــدة 

  العرض بها.
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مــن جانــب شــعبة اإلمــداد التابعــة  حاليــاً ءمــة، ينبغــي مواصــلة التوســع فــي األنشــطة المنفــذة لكــي تزيــد المواو   -٧٦
لليونيسيف والتحالف العالمي من أجل اللقاحات والتمنيـع ُبغيـة تحسـين التواصـل والتنسـيق فيمـا بـين البلـدان وجهـات 

فيــه أن يوصــلوا بشــكل أوضــح تصــنيع اللقاحــات ومنظمــات القطــاع العــام. والبلــدان فــي حاجــة إلــى منبــر يســتطيعون 
طلبهم المتوقع على اللقاحات الجديدة وأن يقدموا إرشادات حول مرتسمات المستحضرات المرغوبة. ومـن شـأن هـذه 
المعلومـــات األوليـــة أن تســـاعد المـــوردين علـــى اتخـــاذ قـــرارات مســـتهدية بقـــدر أكبـــر مـــن المعلومـــات بشـــأن ابتكـــار 

التالي من وطأة المخاطر المتعلقة باسـتحداث المستحضـرات واإلمـداد المستحضرات وتخطيط القدرات، مما يخفف ب
بهـــا. ومـــن شـــأن هـــذه المعلومـــات أيضـــًا أن تســـاعد شـــركاء التنميـــة ومنظمـــات القطـــاع العـــام األخـــرى علـــى وضـــع 
استراتيجيات وخطط دعم محصنة بصـورة أكبـر وأكثـر اعتماديـة. ومـن الممكـن كـذلك االسـتفادة مـن هـذا المنبـر فـي 

الموردين من إبـالغ البلـدان بدقـة بنطـاق التسـعير واإلمـداد الحـالي والمسـتقبلي المحتمـل، وتمكـين البلـدان مـن تمكين 
 تبادل المعلومات والخبرات الخاصة بشراء اللقاحات.

  
  ٥: ملخص اإلجراءات الموصى بها للغرض االستراتيجي ٦الجدول 

 

 ٕامداد عالي الجودة.تمتع برامج التمنيع بوصول مستدام لتمويل طويل األمد و 

لقـــدرتها  وفقـــاً قطـــع التـــزام علـــى الحكومـــات باالســـتثمار فـــي التمنيـــع   • زيادة إجمالي مبلغ التمويل.
 على السداد والفوائد المتوقعة.

إشـــــراك شـــــركاء داخليـــــين وشـــــركاء تنميـــــة جـــــدد محتملـــــين، وتنويـــــع   •
 مصادر التمويل.

 رية.استحداث الجيل التالي من آليات التمويل االبتكا  •

زيــــــادة يســــــر التكلفــــــة بالنســــــبة للبلــــــدان 
 المتوسطة الدخل.

اســـــــتطالع نهـــــــوج التســـــــعير المتفـــــــاوت لتحديـــــــد معـــــــايير واضـــــــحة   •
للمســـتويات الســـعرية واألســـعار الحاليـــة والمســـتقبلية المقـــرر إتاحتهـــا 

والبلـدان المتوسـطة للبلدان ذات الشريحة الدنيا من الـدخل المتوسـط 
 الدخل.

لتفاوض المجمع أو الشراء المجمع بالنسبة للبلدان استطالع آليات ا  •
 والبلدان المتوسطة الدخل.ذات الشريحة الدنيا من الدخل المتوسط 

تحســين تخصــيص التمويــل فــي البلــدان 
 المنخفضة الدخل والمتوسطة الدخل.

تــــدعيم الميزنــــة واإلدارة الماليــــة داخــــل البلــــدان ُبغيــــة تحقيــــق تكامــــل   •
ديـد األولويـات فـي المجـال المـالي ومجـال أفضل بـين التخطـيط وتح

 الرعاية الصحية.

تنســــيق الــــدعم بالتمويــــل مــــن شــــركاء التنميــــة والمصــــادر الخارجيــــة   •
 األخرى.

تقييم وتحسين آليـات الـدعم بالتمويـل علـى أسـاس فعاليتهـا فـي بلـوغ   •
 الخاصة باألمراض. هدافاأل

اســتدامة  تأســيس التمويــل علــى الشــفافية والموضــوعية ُبغيــة ضــمان  •
 البرامج.

تعزيــز اســتخدام الحجــج المتعلقــة بالتكلفــة والتكلفــة مقابــل العائــد فــي   •
تــــدبير التمويـــــل، وفـــــي اتخـــــاذ القـــــرارات، وفـــــي الـــــدفاع عـــــن تمويـــــل 

 التمنيع.

 استطالع نظم التمويل على أساس ربط األجر باألداء.  •
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 ٕامداد عالي الجودة.تمتع برامج التمنيع بوصول مستدام لتمويل طويل األمد و 

ظيميـة والمـوردين ُبغيـة تبـادل أفضـل بناء ودعم شبكات الجهـات التن  • تأمين اإلمداد العالي الجودة.
 ومراقبة الجودة. الممارسات وتحسين إمكانيات تأكيد الجودة

ـــــــات التصـــــــنيع   • ـــــــد العـــــــالمي لعملي ـــــــدعيم التوحي اســـــــتحداث أدوات لت
 والتنظيم.

تــدعيم الهياكــل التنظيميــة علــى الصــعيد الــوطني ووضــع تنظيمــات   •
 .عالمياً متناسقة 

ان أن توصـــل طلبهـــا المتوقـــع علـــى تـــوفير منبـــر تســـتطيع فيـــه البلـــد  •
اللقاحــات والتكنولوجيــات وأن تقــدم إرشــادات لجهــات التصــنيع حــول 

 مرتسمات المستحضرات المرغوبة.

 
: تحقيق أقصى استفادة من فوائد التمنيع بفضل االبتكارات علـى الصـعيد القطـري ٦الغرض االستراتيجي 

  واإلقليمي والعالمي في مجال البحث والتطوير.

ـــادم بـــذل جهـــود موجهـــة وابتكاريـــة فـــي البحـــث والتطـــوير تشـــمل مجـــاالت   -٧٧ مـــن الضـــروري خـــالل العقـــد الق
) تحديـد ١االكتشاف والتطوير والتقديم. ومن شـأن الجهـود االبتكاريـة فـي البحـث والتطـوير أن تـؤدي إلـى مـا يلـي: (

ات مـن أجـل اسـتحداث لقاحـات ) أهـداف جيـدة التعريـف ومسـتجدة بشـأن المستضـد٢آليات الحماية واإلمراضـية، و(
) ابتكـــار تكنولوجيـــات فـــي مجـــاالت المعالجـــة الحيويـــة والصـــياغة والتصـــنيع والتقـــديم بشـــأن اللقاحـــات ٣جديـــدة، و(

 ) وضع بيانات عن أعباء األمراض والمردودية من أجل اتخاذ القرارات داخل البلدان.٤الجديدة والمحسنة، و(

ة مفصــلة عــن تحديــد أولويــات األمــراض. وُيــذكر أن معهــد الطـــب وأجــرت منظمــة الصــحة العالميــة دراســ  -٧٨
علـى وضـع نمـوذج مصـمم مـن أجـل مسـاعدة متخـذي القـرارات فـي تحديـد  حاليـاً بالواليات المتحدة األمريكية يعكـف 

ــــأثير الصــــحي واالقتصــــادي والســــكاني والبرامجــــي  ــــى معــــايير الت ــــاء عل ــــة بن ــــات الخاصــــة باللقاحــــات الوقائي األولوي
ي، عــالوًة علــى الفــرص العلميــة والتقنيــة والتجاريــة. وُيــذكر أنــه لــم تســبق ممارســة تحديــد األولويــات بشــأن واالجتمــاع

اللقاحـات أو األمـراض فـي إطـار التعـاون القــائم فـي ظـل عقـد اللقاحـات. ومــن أجـل تكميـل الجهـود المـذكورة أعــاله، 
التطــوير والتقــديم، يســتطيع أصــحاب يـتم عــرض طيــف مــن احتياجــات البحــث والتطــوير يشــمل مجــاالت االكتشــاف و 

 المصلحة أن يختاروا من بينه لالستثمار حسب أولوياتهم وتصوراتهم الخاصة بالعائد على االستثمارات.

وعلــى امتــداد جميــع أنشــطة البحــث والتطــوير، يلــزم وجــود المزيــد مــن المشــاركة والتشــاور مــع المســتخدمين   -٧٩
نولوجيات واالبتكار حسب الطلب الحقيقي والقيمة المضـافة. وسـوف يلـزم النهائيين حتى نضمن تحديد أولويات التك

كــذلك وجــود ترتيبــات جديــدة ُبغيــة تســهيل نقــل التكنولوجيــات والوصــول إلــى المعلومــات المرتبطــة بهــا وتبادلهــا، مــع 
م االســتعانة ، يلــز فعاليتــه القصــوىاالعتــراف بحقــوق الملكيــة الفكريــة واحترامهــا. ولكــي يــتم دعــم هــذا العمــل وتحقيــق 

بعلمــاء مــن تخصصــات لــم يســبق إدخالهــا فــي البحــوث المعنيــة باللقاحــات (بيولوجيــا األنظمــة، التكنولوجيــا النانويــة، 
والبيولوجيا البنيوية، والتفاعالت األيضية). وسوف تكون هناك أيضًا أدوار رئيسية يلعبها في هذا الجهد المهندسون 

 ون واختصاصيو تكنولوجيا المعلومات.الكيميائيون والميكانيكيون والكيمائي

وباإلضــــافة إلــــى ذلــــك، فــــإن بنــــاء القــــدرات وتطــــوير المــــوارد البشــــرية مــــن األمــــور الضــــرورية فــــي البلــــدان   -٨٠
المنخفضة الـدخل والمتوسـطة الـدخل مـن أجـل القيـام بالبحـث والتطـوير، بمـا فـي ذلـك إيجـاد سـبل أفضـل فـي إجـراء 

تمنيع. ويتم البحث والتطوير في المؤسسات البحثية المتميزة في الكثير من البلدان البحوث التشغيلية وتقييم برامج ال
المنخفضـة الـدخل والمتوسـطة الـدخل. وتسـفر هـذه القـدرات عــن وجـود بيانـات محليـة، وتـدعم أيضـًا التعـاون الثنــائي 

شــكل أكبـــر مـــن خـــالل والمتعــدد األطـــراف فـــي العلــوم األساســـية وتطـــوير اللقاحـــات. ومــن الممكـــن تـــدعيم القـــدرات ب
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مـن  بـدءاً التدريب على يد األقران وتبـادل األقـران بـين البلـدان. ومـن شـأن زيـادة التشـبيك فيمـا بـين المراكـز البحثيـة (
االكتشاف ووصوًال إلى التجارب السريرية) أن يسهل تبادل األفكار والبناء الفعال للشراكات فيما بين المؤسسات في 

 لمتوسطة الدخل والمنخفضة الدخل.البلدان المرتفعة الدخل وا

ومن شأن البحوث المعنية باالكتشافات والبحوث األساسـية أن ترسـي األسـاس الـالزم للتـأثير خـالل العقـود   -٨١
المســتقبلية. ومــن الضــروري إجــراء بحــوث فــي الوصــلة البينيــة بــين المضــيف والعامــل المســبب للمــرض مــن أجــل 

يســـمح التقــدم فـــي المعــارف الخاصـــة باالســتجابات المناعيـــة الطبيعيـــة  الــتمكن مـــن ابتكــار لقاحـــات جديــدة. وســـوف
للقاحــــات. وســــوف يســــمح تــــدعيم وفهــــم الخصــــائص المناعيــــة والجزيئيــــة  رشــــداً والتكيفيــــة بوجــــود تصــــميمات أكثــــر 

للميكروبات من خالل بيولوجيا األنظمة بتحديد أهداف جديدة للمستضدات مـن أجـل ابتكـار اللقاحـات وتحديـد سـبل 
ة فـــي التنبـــؤ باالســـتجابات المناعيـــة الحمائيـــة وآليـــات الحمايـــة. وســـوف تســـهم الدراســـات المالئمـــة للخصـــائص فعالـــ

الجينيـــة والواســـمات البيولوجيـــة للمضـــيف فـــي فهـــم أســـباب التغـــاير فـــي االســـتجابات الســـكانية البشـــرية للقاحـــات أو 
 الحساسية لآلثار الضارة.

ة وتكنولوجيــات خاصــة باللقاحــات، ســوف تســتفيد أوســاط البحــث وبالنســبة البتكــار لقاحــات جديــدة ومحســن  -٨٢
والتطوير من تبني أفضـل الممارسـات فـي إدارة المحـافظ والشـراكات، بمـا فـي ذلـك تحديـد المؤشـرات المبكـرة للنجـاح 
 والفشــل حتــى تســتهدي االســتثمارات القائمــة علــى المعــالم البــارزة بالمعلومــات الــواردة بهــا. وينبغــي أيضــًا علــى هــذه

األوساط المجتمعية أن تنظر في النهـوج الجديـدة لضـمان التوصـل إلـى لقاحـات مرشـحة مبشـرة بـدًءا مـن االكتشـاف 
ووصوًال إلى التطوير، وخصوصًا إذا كانت حوافز السوق غير كافية. ولهذا أهمية خاصـة للقاحـات حتـى يـتم تـوقي 

 األمراض "المنسية".

بمرحلـة التطـوير المبكـر  حاليـاً سراع بابتكار اللقاحات التي تمر والبحث من األمور الضرورية من أجل اإل  -٨٣
وترخيصــها وبــدء اســتعمالها، بمــا فــي ذلــك ابتكــار التكنولوجيــات الالزمــة لتصــنيع لقاحــات أعلــى نجاعــة وأقــل تكلفــة. 

ا إلـى ومن الضروري زيادة الوصول إلى التكنولوجيا والمعلومات المرتبطـة بهـا بخصـوص المـواد المسـاعدة وتحويلهـ
لقاحــات لتحقيــق تطــورات فــي ابتكــار لقاحــات جديــدة وأكثــر فعاليــة. ومــن المجــاالت ذات األولويــة فــي مجــال البحــث 
بهدف اإلسراع بابتكار لقاحات الجيل التالي األكثر فعالية واألقل تكلفة واألسهل في التصنيع والتقديم آليات التقـديم 

والعقبــات الكائنــة أمامهــا، فضــًال عــن اللقاحــات  تياجــات البلــداندون محقــن وتعبئــة اللقاحــات بالشــكل األنســب الح
 والتكنولوجيات الجديدة في مجال المعالجة الحيوية والتصنيع. حرارياً المستقرة 

وضع جدول أعمال علمي تنظيمي عالمي والمثابرة من أجل تنفيذه أن يحسن  وٕاضافة إلى ذلك، فمن شأن  -٨٤
بخصائص أفضل، ويرتقي بتصميم التجـارب السـريرية، ويتـيح أعلـى المعـايير  كفاءة التصنيع، ويزود المستحضرات

لمأمونيـــة اللقاحـــات ونجاعتهـــا. والتحـــدي كبيـــر أمـــام الوصـــول إلـــى فهـــم اآلثـــار الضـــارة، وٕايجـــاد ســـبل لتجنبهـــا دون 
جيله. ودون تحمــل تكــاليف ابتكــار مستحضــر جديــد واختبــاره وتســ –المســاس بالنجاعــة المعروفــة للمستحضــر القــائم 

التــي تتــيح التنبــؤ بالمأمونيــة  المختبريــةوفــي هــذا البعــد، فمــن شــأن البحــوث المجــراة علــى النمــاذج الحيوانيــة والــنظم 
والنجاعــة بشــكل أفضــل أن تــؤدي إلــى تقصــير المــدة الزمنيــة الالزمــة البتكــار لقاحــات مأمونــة وفعالــة ولتــوفير هــذه 

متالزمـــة بـــين الحمايـــة والمأمونيـــة بشـــكل كبيـــر علـــى الوصـــول اللقاحـــات للمجتمعـــات. وستســـاعد معرفـــة العالقـــات ال
 بمستحضرات الجيل الثاني هذه إلى مرحلة الترخيص واالستخدام.

وفيمــا يتعلــق بالتقــديم، ينبغــي أن تتضــمن المجــاالت ذات األولويــة مــن أجــل تحســين كفــاءة البــرامج وزيــادة   -٨٥
المعلومـات الفعالـة مـن خـالل تكنولوجيـات االتصـال الحديثـة  التغطية باللقاحـات وتأثيرهـا البحـوث المعنيـة باسـتخدام

والبحوث االجتماعية، وذلك ُبغية فهم المحددات الثقافيـة واالقتصـادية والتنظيميـة للتمنيـع. وسـوف ُيسترشـد بالتحليـل 
ت االقتصــادي للصــحة فــي بــدء اســتخدام اللقاحــات وتحديــد أولوياتهــا، وبالتــالي ســيكون مــن الضــروري إجــراء دراســا

 وبائية ومناعية وتشغيلية تمثيلية ودراسات حول تأثير اللقاحات.
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ومن الضروري أيضًا إجراء بحـوث تشـغيلية بشـأن أكثـر نهـوج التقـديم فعاليـة، ُبغيـة التغلـب علـى التحـديات   -٨٦
آخـرين) التي يفرضها التمنيع على مدار العمر (حديثو الوالدة والرضع والمراهقون والحوامـل وكبـار السـن، مـن بـين 

والتطعـــيم فـــي حـــاالت الطـــوارئ والفاشـــيات. وســـيكون مـــن المطلـــوب إجـــراء بحـــوث عـــن تـــأثيرات التـــداخل المنـــاعي 
والوصول بجداول التقديم إلى المستوى األمثل بدخول المزيد من اللقاحات الجديدة في البرامج الروتينية ومد التمنيع 

ود شــرائح ســكانية خاصــة، مثــل الحوامــل، فســيكون لتعزيــز إلــى مــا يتجــاوز الســنة األولــى مــن العمــر. وفــي حالــة وجــ
المأمونيـة أهميـة خاصــة. وباإلضـافة لـذلك، يلــزم إجـراء بحـوث ُبغيــة وضـع واسـمات حيويــة لتعزيـز صـحة التقــديرات 
الخاصــة بالتغطيــة بــالتمنيع والـــتمكن مــن قيــاس مرتســـمات المناعــة علــى مســتوى الشـــرائح الســكانية بشــكل أفضـــل. 

وذات مردوديــة  ميــدانياً ذلــك فــإن البحــوث الراميــة إلــى اســتحداث أدوات تشخيصــية قابلــة لالســتخدام وباإلضــافة إلــى 
لتحديــد المســببات والمناســبة لالســتخدام فــي نقطــة الرعايــة فــي البلــدان المنخفضــة الــدخل تمثــل إضــافات قيمــة فــي 

 تحسين جودة الترصد.

ثيــة وجهــات التصــنيع والمهنيــين الصــحيين وســيكون مــن الضــروري وجــود عمــل منســق بــين األوســاط البح  -٨٧
ومديري البرامج والفرق االستشارية التقنية الوطنية المعنية بـالتمنيع والوكـاالت التنظيميـة المعنيـة باللقاحـات وشـركاء 
التنمية، وذلك ُبغية استغالل إمكانيات البحث والتطوير على الوجه األكمـل خـالل العقـد القـادم. وسـيتعين علـى هـذه 

عات االتفاق على الطرق والحجج المتعلقة بتحديد أولويات الموارد الشحيحة وتخصيصها، مـع تحقيـق التـوازن الجما
في التوترات بين االختيارات التـي تقودهـا البلـدان والحاجـة إلـى جهـود بحثيـة واسـعة النطـاق واألسـواق ُبغيـة اسـتدامة 

يري البــرامج والوكــاالت التنظيميــة المعنيــة باللقاحــات التطــوير واالســتغالل التجــاري. ويمكــن للمهنيــين الصــحيين ومــد
والفرق االستشارية التقنية الوطنية المعنية بالتمنيع أن يساعدوا في تحديـد المجـاالت التـي يمكـن التوصـل البتكـارات 

فــي فيهــا، وأن يقيمــوا الطلــب الحقيقــي علــى هــذه االبتكــارات وقيمتهــا المضــافة. ويمكــن لشــركاء التنميــة أن يســاعدوا 
تعزيز التخصـيص المتعقـل لـبعض المـوارد الالزمـة للبحـث والتطـوير، حسـب األولويـات المتفـق عليهـا. وسـتقع علـى 
عاتق أوساط البحث وجهات التصنيع المسؤولية األولى عن تعزيز االبتكار ومواصلة جدول أعمـال البحـث المحـدد 

  أعاله.
 

  ٦يجي : ملخص اإلجراءات الموصى بها للغرض االسترات٧الجدول 
  

تحقيق أقصى استفادة من فوائد التمنيع بفضل االبتكارات على الصعيد القطـري واإلقليمـي والعـالمي فـي مجـال 
  البحث والتطوير.

توســـــــــــيع اإلمكانيـــــــــــات وزيـــــــــــادة 
المشـــــــــاركة مـــــــــع المســـــــــتخدمين 

 .النهائيين

االشــــــتراك مــــــع المســــــتخدمين النهــــــائيين فــــــي تحديــــــد أولويــــــات اللقاحــــــات   •
 لطلب والقيمة المضافة المتصورين.واالبتكارت حسب ا

إيجاد قواعد انطالق لتبادل المعلومات الخاصة بالبحوث المعنية بـالتمنيع   •
  وبناء التوافق.

بنــاء المزيــد مــن القــدرات والمــوارد البشــرية فــي البلــدان المنخفضــة الــدخل   •  
والمتوســــطة الــــدخل مــــن أجــــل القيــــام بالبحــــث والتطــــوير وٕاجــــراء البحــــوث 

 .التشغيلية
زيــادة المشــابكة فيمــا بــين المراكــز البحثيــة مــن أجــل بنــاء الشــراكات بشــكل   •

فعــــــال فيمــــــا بــــــين المؤسســــــات الموجــــــودة فــــــي البلــــــدان المرتفعــــــة الــــــدخل 
 والمتوسطة الدخل والمنخفضة الدخل.

تعزيـــــــز التعـــــــاون بـــــــين التخصصـــــــات البحثيـــــــة التقليديـــــــة والعلمـــــــاء مـــــــن   •
  عنية باللقاحات.تخصصات لم يسبق إدخالها في البحوث الم
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تحقيق أقصى استفادة من فوائد التمنيع بفضل االبتكارات على الصعيد القطـري واإلقليمـي والعـالمي فـي مجـال 
  البحث والتطوير.

التمكــــــين مــــــن ابتكــــــار لقاحــــــات 
 جديدة.

الســـــتجابات المناعيـــــة الطبيعيـــــة البحـــــوث المعنيـــــة باألســـــباب الجوهريـــــة ل  •
 والتكيفية، والسيما لدى اإلنسان.

 الخصائص المناعية والجزيئية للميكروبات.البحوث المعنية ب  •

ســـتجابات تحســـين فهـــم مـــدى وأســـباب التغـــاير فـــي العوامـــل الممرضـــة واال  •
 السكانية البشرية للقاحات.

اإلســــــــــراع بابتكــــــــــار اللقاحــــــــــات 
 وترخيصها وبدء استعمالها.

تعزيــز الوصـــول بشــكل أكبـــر إلــى التكنولوجيـــا والخبــرات والملكيـــة الفكريـــة   •
 إلى لقاحات. المتعلقة بالعوامل المساعدة وتحويلها

ــــــة للقاحــــــات بالشــــــكل األن  • ــــــن وتعبئ ــــــديم دون محق ــــــات تق ســــــب ابتكــــــار آلي
 والعقبات الكائنة أمامها.الحتياجات البرامج الوطنية 

 والحصبة. الفيروس العجليضد  حرارياً ابتكار لقاحات مستقرة   •

 ابتكار تكنولوجيات في مجاالت المعالجة الحيوية والتصنيع.  •

 وضع جدول أعمال بحثي علمي تنظيمي عالمي.  •

كات بشــــأن البحــــث أفضــــل الممارســــات فــــي إدارة المحــــافظ والشــــرا تبنــــي   •
 والتطوير.

تحســـــين كفـــــاءة البـــــرامج وزيـــــادة 
 التغطية والتأثير.

إجـــــراء البحـــــوث المعنيـــــة باســـــتخدام معلومـــــات أكثـــــر فعاليـــــة مـــــن خـــــالل   •
 تكنولوجيات االتصال الحديثة.

إجراء دراسات وتحريات وبائية ومناعيـة واجتماعيـة وتشـغيلية تمثيليـة عـن   •
 ا تحليل اقتصاديات الصحة.تأثير اللقاحات، حتى يسترشد به

إجـــراء بحـــوث تشـــغيلية حـــول نهـــوج التقـــديم المحســـنة بشـــأن التمنيـــع علـــى   •
مــدار العمــر، والتطعــيم فــي حــاالت الطــوارئ اإلنســانية، ومــا ُيطلــق عليــه 

 الدول الهشة، والبلدان التي تمر بصراعات أو الخارجة من صراعات.

 شكل األمثل لجداول التقديم.إجراء البحوث المعنية بتأثيرات التداخل وال  •

إجــراء بحــوث بهــدف ابتكــار أدوات تشــخيص محســنة للقيــام بالترصــد فــي   •
 البلدان المنخفضة الدخل.

  
  العوائد الصحية من االستثمار في التمنيع

  
واألغـــراض االســـتراتيجية  هـــدافالعمـــل العالميـــة الخاصـــة باللقاحـــات مجموعـــة مـــن األ خطـــةاستعرضـــت   -٨٨

العقــد ُبغيــة توســيع أثــر ونطــاق التمنيــع علــى مســتوى العــالم. وبمــد التغطيــة بالنســبة للقاحــات الطموحــة بخصــوص 
الموجودة بالفعل وٕادخال لقاحات جديدة ومواصـلة استئصـال أمـراض معينـة والـتخلص منهـا، ستتسـنى الحيلولـة دون 

 وقوع ماليين الوفيات وتحقيق منفعة اقتصادية تُقدر بمليارات الدوالرات.
  

ن المقــدر لتكــاليف اســتبقاء بــرامج التمنيــع وتعزيزهــا، وٕادخــال لقاحــات جديــدة ولقاحــات ال ُيســتفاد منهــا ومــ  -٨٩
الخاصة باستئصـال األمـراض والـتخلص منهـا فـي  هدافاستفادًة كاملًة، وتنفيذ أنشطة تمنيع تكميلي ُبغية تحقيق األ

الدنيا مـن الـدخل المتوسـط الموجـودة فـي العـالم، أن بلدًا من البلدان المنخفضة الدخل والبلدان ذات الشريحة  ٩٤الـ 
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إلـــى مـــا بـــين  ٢٠١١مليـــون دوالر أمريكـــي فـــي عـــام  ٤٥٠٠مليـــون دوالر أمريكـــي و ٣٥٠٠ترتفـــع ممـــا يتـــراوح بـــين 
إلــى مــا بــين  تقريبــاً ، بمــا تصــل تكلفتــه ٢٠٢٠مليــون دوالر أمريكــي فــي عــام  ٨٠٠٠مليــون دوالر أمريكــي و ٦٠٠٠
إلــى  ٢٠١١مليــون دوالر أمريكــي فــي المجمــل علــى مــدار العقــد (مــن  ٦٠ ٠٠٠ومريكــي مليــون دوالر أ ٥٠ ٠٠٠
  ٩٤.١بهذه البلدان الـ  جميعاً ). وتتعلق التقديرات التالية ٢٠٢٠

  
مليــون دوالر أمريكــي مــن هــذه  ٥١ ٠٠٠مليــون دوالر أمريكــي إلــى  ٤٢ ٠٠٠وســيتم اســتخدام مــا ُيقــدر بـــ   -٩٠

ت إضــافية لبــرامج لي) فــي دعــم توســيع التغطيــة بــالتمنيع الروتينــي وٕادخــال لقاحــامــن اإلجمــا ٪٨٥التكــاليف (حــوالي 
ومن المقدر على سبيل المثال أن ترتفع التغطية بلقاح المكورات الرئوية بالنسبة ألتـراب المواليـد  ٢.يالتمنيع الروتين

المقــدر أن تزيــد التغطيــة  . وبالمثــل، فمــن٢٠٢٠بحلــول عــام  تقريبــاً  ٪٩٠إلــى  ٢٠١١عــام  ٪٨بلــدًا مــن  ٩٤فـي الـــ 
مــن  )والمســتدمية النزليــة مــن الــنمط "ب"الشــاهوق وااللتهــاب الكبــدي "ب" -الكــزاز-الخنــاقباللقــاح الخماســي (ضــد 

. ولــذكر مثــال آخــر، فمــن المنتظــر أن يــتم إدخــال مــا ٢٠٢٠بحلــول عــام  ٪٩٠إلــى أكثــر مــن  ٢٠١١عــام  ٪٥٠
أو مستخدمة على نطاق واسع فـي البلـدان المنخفضـة الـدخل يصل إلى خمسة لقاحات إضافية غير مرخصة حاليًا 

والبلـدان ذات الشــريحة الـدنيا مــن الـدخل المتوســط، وذلـك علــى امتــداد الكثيـر مــن البلـدان الــواردة فـي التحليــل خــالل 
العقــد: اللقاحــات المضــادة للكــوليرا وحمــى الضــنك والمالريــا، ولقــاح فيــروس شــلل األطفــال المعطــل، ولقــاح التيفــود 
المتقــارن. وســيكون مــن الضــروري تــدعيم بــرامج التقــديم ُبغيــة ضــمان أن تلبــي االحتياجــات الحاليــة، وأن تظــل قائمــة 
علــى مــدار العقــد، وأن تتــوافر لهــا القــدرة الكافيــة علــى اســتيعاب اللقاحــات اإلضــافية المخطــط إدخالهــا، وأن تيســر 

المنخفضة الدخل والبلدان ذات الشريحة الـدنيا مـن الـدخل  الطموحات المتعلقة بالتغطية بالتمنيع على امتداد البلدان
عـام  تقريبـاً مليـون دوالر أمريكـي  ٢٥٠٠المتوسط. ونتيجة لذلك، فسوف تزيد تكـاليف التمنيـع الروتينـي السـنوي مـن 

 .٢٠٢٠مليون دوالر أمريكي بحلول عام  ٧٥٠٠إلى  ٢٠١١
  

مليـــون دوالر أمريكـــي  ٨٠٠٠يتـــراوح بـــين  ومـــن بـــين هـــذه التكـــاليف ســـيتم تخصـــيص رقـــم تقـــديري مجمـــل  -٩١
المتبقية من اإلجمالي) ألنشطة التمنيع التكميلي من أجل اإلسراع بـالجهود  ٪١٥مليون دوالر أمريكي (الـ  ٩٠٠٠و

الخاصــة بمكافحــة األمــراض واستئصــالها والــتخلص منهــا علــى مــدار العقــد، والتــي ســتكمل بــرامج التمنيــع الروتينــي. 
أن ينصـب تركيـز هـذه الجهـود علـى الحصـبة والتهـاب السـحايا بـالمكورات السـحائية "أ" وشـلل  ويفترض هذا التحليل

 األطفال والحصبة األلمانية والكزاز والحمى الصفراء.
  

وتشمل التكاليف المبينة أعاله بشأن أنشطة التمنيع الروتينـي والتكميلـي التكـاليف المقـدرة القتنـاء اللقاحـات   -٩٢
علــى تســليم تلــك اللقاحــات واللــوازم، بمــا فــي ذلــك النقــل ولوجيســتيات سلســلة التبريــد، والمــوارد  ولــوازم الحقــن، عــالوةً 

البشرية، والتدريب، والتعبئة االجتماعية، والترصد، وٕادارة البـرامج. وال تتضـمن هـذه التكـاليف التكـاليف اإلضـافية أو 
العمــل العالميــة الخاصــة باللقاحــات،  خطــةي المردوديــة التــي قــد يــتم تحقيقهــا مــن خــالل اإلجــراءات الموصــى بهــا فــ

نــات كافيــة لهــذه التكــاليف فــي الوقــت الــراهن. وعلــى وجــه التحديــد، ال تشــمل هــذه التكــاليف توجــد قاعــدة بيّ  حيــث ال
التكلفـة اإلضـافية الخاصـة بتعزيـز التطعـيم ضـد األنفلــونزا الموسـمية أو احتياجـات المـوارد اإلضـافية مـن أجـل زيــادة 

العمــل  خطــةة مشــاركة المجتمــع المــدني والــدعم التقنــي الحــالي واإلضــافي مــن الوكــاالت ُبغيــة تنفيــذ الترصــد وزيــاد

                                                      
مــن البلــدان المنخفضــة الــدخل والبلــدان ذات الشــريحة الــدنيا بلــدًا  ٩٢تتضــمن البلــدان المدرجــة فــي نطــاق تحليــل التكلفــة     ١

(متـــــــــــاح علـــــــــــى  ٢٠١١يوليـــــــــــو  فـــــــــــي تمـــــــــــوز/ مـــــــــــن الـــــــــــدخل المتوســـــــــــط حســـــــــــب تصـــــــــــنيف البنـــــــــــك الـــــــــــدولي الصـــــــــــادر
http://www.icsoffice.org/Documents/DocumentsDownload.aspx?Documentid=474 ،ــــــي ــــــم االطــــــالع ف  ١١ ت

ذربيجـان وكوبـا) تحصـالن (آباإلضافة إلى بلدين من البلدان ذات الشريحة العليـا مـن الـدخل المتوسـط  )٢٠١٢أبريل  نيسان/
ي من أجـل اللقاحـات والتمنيـع بشـأن اللقاحـات الموجـودة بالفعـل ولكـن تـم اسـتبعادهما مـن الـدعم التحالف العالمعلى دعم من 

 بالنسبة للقاحات المستقبلية.

الشـاهوق، وااللتهـاب الكبـدي -الكـزاز-تشمل األمراض التي تغطيها اللقاحات المدرجة فـي نطـاق تحليـل التكلفـة: الخنـاق    ٢
، والــورم الحليمــي البشــري، والتهــاب الــدماغ اليابــاني، والحصــبة، والمكــورات الســحائية "ب"والمســتدمية النزليــة مــن الــنمط "ب"، 

 "أ"، والنكاف، والمكورات الرئوية، وشلل األطفال، والفيروس العجلي، والحصبة األلمانية، والسل، والحمى الصفراء.
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العالمية الخاصة باللقاحات. ومع ذلك، ال تمثل هذه التكاليف غالبية تكلفة تحقيـق األغـراض االسـتراتيجية الخاصـة 
 ).٢٠٢٠-٢٠١١بعقد اللقاحات (

  
ضــة الــدخل والبلــدان ذات الشــريحة الــدنيا مــن الــدخل المتوســط فــي وســوف تســتمر حكومــات البلــدان المنخف  -٩٣

إلــى جنــب مــع  جنبــاً لعــب دور محــوري فــي تلبيــة احتياجــات المــوارد. وبــافتراض أن التمويــل القطــري للتمنيــع ينمــو 
النــاتج المحلــي اإلجمــالي المقــدر وأن جميــع البلــدان المؤهلــة للحصــول علــى دعــم مــن التحــالف العــالمي مــن أجــل 

حات والتمنيع تفي بمتطلبات التمويل المشترك الواقعة عليها، فمن المقدر أن يصل إجمالي التمويل المتـاح مـن اللقا
 تقريبـاً مليـون دوالر أمريكـي  ٢٠ ٠٠٠أنشطة التمنيع الروتيني وأنشطة التمنيع التكميلي إلى بشأن  حكومات البلدان

، فســوف ٢٠٢٠-٢٠١٦مســتوى تمويلــه الحــالي للفتــرة  علــى مــدار العقــد. وباإلضــافة إلــى ذلــك، فــإذا جــدد التحــالف
مليـــون دوالر  ١١ ٠٠٠مـــن أجـــل العقـــد:  تقريبـــاً مليـــون دوالر أمريكـــي إضـــافية  ١٢ ٠٠٠ تـــوفر مـــوارده مـــا ُيقـــدر بــــ

من أجل البرامج المشـتملة علـى  تقريباً مليون دوالر أمريكي  ١٠٠٠من أجل برامج التمنيع الروتيني و تقريباً أمريكي 
علــى هــذه االفتراضــات، فمــن الممكــن أن تقــدم حكومــات البلــدان والتحــالف مجتمعــين  نيــع تكميلــي. وبنــاءً أنشــطة تم

ــاً مليــون دوالر أمريكــي  ٣٢ ٠٠٠ أدنــى  حــداً كتمويــل مــن أجــل العقــد. ومــن الممكــن أن ُتعتبــر هــذه التقــديرات  تقريب
لتنمية بما يتجاوز إسهاماتهم المقدمة من تتضمن اإلسهامات من شركاء ا للتمويل المتاح على مدار العقد، ألنها ال

 خالل التحالف (نتيجًة لعدم اليقين الكبير المحيط بالمستويات المستقبلية للتمويل من شركاء التنمية).
  

 ٢٨ ٠٠٠ومليون دوالر أمريكي  ١٨ ٠٠٠وسيقتضي الوفاء بالتمويل اإلضافي الذي ُيقدر بما يتراوح بين   -٩٤
من جميع أصحاب المصلحة، مع الحكومـات التـي تحتـاج أن تسـتمر فـي جعـل التمنيـع  ماً التزامليون دوالر أمريكي 

أحـــد أولوياتهـــا فـــي القـــرارات المعنيـــة بتخصـــيص المـــوارد، ومـــع شـــركاء التنميـــة الـــراغبين فـــي اســـتبقاء الوصـــول إلـــى 
الراغـب فـي مواصـلة  التمويل الـالزم للتمنيـع وتـدعيم هـذا الوصـول رغـم األولويـات المتعارضـة، ومـع المجتمـع بأسـره

 الجهود الرامية للحد من تكلفة اقتناء اللقاحات وتقديم خدمات التمنيع.
  

إلى حدوث تأثير صحي واقتصادي كبير. ومن  معاً وسيدفع جميع أصحاب المصلحة القائمين باالستثمار   -٩٥
طية بها والجهود الرامية إلى الممكن أن يحول كل من العمل من أجل استبقاء اللقاحات الموجودة بالفعل أو مد التغ

إدخال لقاحات جديدة، إذا ما ُأنجز العمالن معا، دون حدوث ماليين الوفيات المستقبلية فضًال عن مئات الماليـين 
  الدوالرات على مدار العقد.  بمليارات اقتصادياً  تأثيراً من الحاالت المرضية، وأن يحقق 

  
وتمثــل  ١،يــتم تقــديمها خــالل العقــد ،تحليــل فرعــي لعشــر لقاحــات يوضــحالمحتمــل للتمنيــع، كمثــال للتــأثير و   -٩٦
 ٦٠ ٠٠٠ومليـون دوالر أمريكـي  ٥٠ ٠٠٠مليون دوالر أمريكي مـن التكلفـة التـي تتـراوح بـين  ٤٢ ٠٠٠ُيقدر بـ  ما

إلـى  ٢٤مليون دوالر أمريكي على مدار العقد أنه يمكن لهـذه اللقاحـات أن تحـول فـي المجمـل دون حـدوث مـا بـين 
) مقارنـــًة بالســـيناريو االفتراضـــي الـــذي ال تـــتم فـــي إطـــاره التغطيـــة ٨مليـــون حالـــة وفـــاة فـــي المســـتقبل (الجـــدول  ٢٦

 ٢باللقاحات.
  
  
  
  
  

                                                      
مــن أتــراب المواليــد  ٪٩٩,٥البلــدان التــي تمثــل  تغطــي اللقاحــات الــواردة فــي تحليــل الفوائــد الصــحية األمــراض التاليــة فــي    ١

، والـورم الحليمـي البشـري، مـن الـنمط "ب"والمستدمية النزليـة بلدًا الواردة في تحليل التكلفة: االلتهاب الكبدي "ب"،  ٩٤ من الـ
مانيـة، والحمـى الصـفراء، والتهاب الدماغ الياباني، والتهـاب السـحايا "أ"، والمكـورات الرئويـة، والفيـروس العجلـي، والحصـبة األل

 والحصبة.

لم تكن البيانات كافية على النحو الذي يمكن من تقدير المراضة التي يـتم الحيلولـة دون حـدوثها مـن خـالل التمنيـع فـي     ٢
 هذه البلدان.
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، بــافتراض عــدم ٢٠٢٠-٢٠١١: إجمــالي الوفيــات المســتقبلية التــي يــتم الحيلولــة دونهــا، ٨الجــدول 
  التطعيم في المقابل

  

 اللقاح الفئة
تي عدد الوفيات المستقبلية ال

 ب، أتالفيها (بالماليين)يتم 
اللقـــاح المســـتخدم فـــي البرنـــامج 
ــــــــــي  األصــــــــــلي الموســــــــــع المعن

   ج بالتمنيع

 ١٠,٦ الجرعة األولى من لقاح الحصبة
  ٠,٤ الجرعة الثانية من لقاح الحصبة

  ٣,١  أنشطة التمنيع التكميلي بلقاح الحصبة

 
لقاحـــــات جديـــــدة أو ال ُيســــــتفاد 

 منها استفادًة كاملةً 

 ٦,٠-٥,٣  د لقاح االلتهاب الكبدي "ب"
 ١,٧-١,٤  من النمط "ب"المستدمية النزلية  لقاح
 ١,٨-١,٦  المكورات الرئوية لقاح

 ٠,٩-٠,٨  الفيروس العجليلقاح 
 ٠,٥  الورم الحليمي البشري لقاح
 ٠,٠٤-٠,٠٣   ه الحمى الصفراء لقاح
 ٠,٠٣   و التهاب السحايا بالمكورات السحائية "أ" لقاح
 ٠,٠٧  ز التهاب الدماغ الياباني لقاح
 ٠,٤  الحصبة األلمانية لقاح

 ٢٥,٨-٢٤,٦  )٢٠٢٠-٢٠١١اإلجمالي ( 
  

وضــع التقــديرات الخاصــة بالوفيــات المســتقبلية التــي يــتم الحيلولــة دونهــا فريــق عامــل ضــم مــوظفين مــن منظمــة الصـــحة أ   
ومؤسســة بيــل وميلينــدا غيــتس وبرنــامج التكنولوجيــا المالئمــة للصــحة.  تمنيــعالتحــالف العــالمي مــن أجــل اللقاحــات والالعالميــة و 

من نماذج األتراب الثابتة والديناميكية ومصادر بيانات متنوعة تشمل اللقاحات العشـرة، بمـا فـي ذلـك  مزيجاً تستخدم التقديرات 
" الصـادرة عـن ٤ؤات الطلـب االسـتراتيجي "النسـخة "أداة إنقاذ األرواح". والتوقعات المتعلقة بالتغطية باللقاحات مأخوذة من تنب

تنبــؤات الطلــب المصــحح الصــادرة عــن ) ومــن ٢٠١١أكتــوبر  تشــرين أول/ ٤التحــالف العــالمي مــن أجــل اللقاحــات والتمنيــع (
 التحالف.

 تم ذكر نطاقات للتقديرات حيث ُوجدت افتراضات بديلة في الحسبان بالنسبة لنطاق البلدان وتنبؤات الطلب.ب   

لــم تكــن البيانــات كافيــة بالشــكل الــذي يســمح بتقــدير الوفيــات التــي يــتم الحيلولــة دونهــا بفضــل لقاحــات عصــيات كالميــت ج   
 غيران أو الخناق أو الكزاز أو الشاهوق.

 .٢٠١٠إلى  ٢٠٠١تم تعزيزه خالل العقد من د   

 يقتصر عبء المرض على مناطق قليلة فقط.   ه

 نفس التعليق السابق.و   

  نفس التعليق السابق.  ز 
  

وتمثل األرقام الخاصة بالوفيات التي يتم الحيلولة دونها الفوائد التقديرية الكاملة التي يمكـن تحقيقهـا خـالل   -٩٧
العقد بفضل هذه اللقاحات العشـرة، مـن خـالل اسـتبقاء أو تعزيـز مسـتويات التمنيـع الحاليـة وٕادخـال لقاحـات إضـافية 

لعدد من البلدان المختارة، مع افتراض عدم التطعيم فـي المقابـل. وال تقتصـر هـذه األرقـام  في برامج التمنيع الوطنية
 ).٢٠٢٠-٢٠١١على الفوائد اإلضافية فحسب المتحققة بفضل اإلجراءات اإلضافية المنفذة خالل عقد اللقاحات (

  
الصـحي لتأخـذ شـكل تحليــل  وسـوف تتطـور التقـديرات الحاليـة الخاصـة بالتكـاليف والتمويـل المتـاح والتـأثير  -٩٨

إضافي يتم استكماله وبيانات أفضـل جديـدة تصـبح متاحـة. ومـن شـأن التحليـل اإلضـافي أن يسـمح بتوسـيع النطـاق 
الــذي تبينــه هــذه الوثيقــة، بمــا فــي ذلــك زيــادة عــدد األمــراض التــي يغطيهــا التحليــل الخــاص بالتكلفــة وتحليــل الفوائــد 

راضـة، ومعرفـة أبعـاد الفوائـد االقتصـادية، ومواصـلة زيـادة مسـتوى التفاصـيل الصحية، وتقدير حجـم التـأثير علـى الم
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الخاصـــة بتوقعـــات التكلفـــة والتمويـــل. ومـــن الضـــروري إجـــراء تحليـــل إضـــافي ُبغيـــة التوصـــل لفهـــم أفضـــل للتكـــاليف 
لبيانــات والمنــافع الخاصــة بالبحــث والتطــوير فــي مجــال اللقاحــات، والتــي لــم تــرد فــي التوقعــات الحاليــة. ومــن شــأن ا

الجديدة األفضل أن تؤدي، ضـمن أشـياء أخـرى، إلـى تعزيـز التحليـل باسـتخدام إحصـاءات عـبء المـرض المنقحـة، 
تحسـين المعلومـات الخاصـة بالشـرائح السـكانية، وٕالـى وجـود  وٕالىوٕالى تحسين التوقعات المتعلقة بأسعار اللقاحات، 

ذلك، ينبغي وضع واستخدام عملية تهـدف للسـماح بتحـديثات  عبر البلدان كافة. وباإلضافة إلى اتساقاً بيانات أكثر 
التكلفة والتمويل وتقديرات التأثير الصحي واالقتصـادي علـى المسـتوى القطـري والعـالمي، حبـذا بصـفة سـنوية. ومـن 
شــأن هــذا أن يســهل تعزيــز التخطــيط والتنســيق والمشــاركة فيمــا بــين أصــحاب المصــلحة الكثيــرين الالزمــين لتحقيــق 

 ).٢٠٢٠-٢٠١١االستراتيجية الخاصة بعقد اللقاحات ( هدافض واألاألغرا
 

  )٢٠٢٠-٢٠١١مواصلة الزخم الموّلد في عقد اللقاحات (
  

العمـل  خطـةوعمـًال إضـافيين فيمـا يتجـاوز وضـع  تركيـزاً يتطلب ضمان النجاح على امتـداد عقـد اللقاحـات   -٩٩
بـع مجموعـات بالغـة األهميـة مـن األنشـطة ُبغيـة تجسـيد العالمية الخاصة باللقاحات. وسوف يلـزم أن تكـون هنـاك أر 

وتــأمين  كاملــة؛ ووضــع إطــار مســاءلة ؛خطــة العمــل فــي شــكل إجــراءات ونتــائج: اســتحداث أدوات لتجســيد الخطــة
 واإلبالغ بالفرص والتحديات الخاصة بعقد اللقاحات. ؛االلتزامات من أوساط أصحاب المصلحة

  
العمل العالمية الخاصة باللقاحات، إلى جانب  خطةير بشكل كامل فيما وراء ويلزم وجود أدوات تتيح التفك  -١٠٠

التفاصـــيل، مـــن أجـــل الـــتمكن مـــن تنفيـــذ الخطـــة. ومـــن شـــأن وضـــع هـــذه األدوات ونشـــرها واإلبـــالغ بهـــا أن يســـاعد 
أصــحاب المصــلحة علــى الوصــول لفهــم أفضــل لكيفيــة تجســيد اإلجــراءات الموصــى بهــا فــي خطــة العمــل فــي إطــار 

 اق المحلي.السي
  

العمـــل العالميـــة الخاصـــة باللقاحـــات األســـاس الـــالزم إلطـــار المســـاءلة، والـــذي ســـيتم وضـــع  خطـــةوترســـي   -١٠١
اللمســات النهائيــة لــه بــأدوار ومســؤوليات أكثــر تفصــيًال ألصــحاب المصــلحة، وبمجموعــة كاملــة مــن المؤشــرات، مــع 

، وتحديد المعطيات األساسية عند الضـرورة. ويلـزم بيان التفاصيل الخاصة بالمنهجية ومصادر البيانات لكل مؤشر
وجــود اســتثمارات بهــدف تحســين جــودة البيانــات واســتحداث نظــم ترصــد وتقيــيم أكثــر متانــة داخــل البلــدان. وينبغــي 
إجـراء مراجعــات منتظمـة للتحقــق مـن صــحة البيانـات. وينبغــي أن تتـولى اللجــان اإلقليميـة لمنظمــة الصـحة العالميــة 

 .٢٠١٣من عام  اعتباراً استعراض التقدم المحرز حسب البلد  سنوياً العالمية وجمعية الصحة 
  

العمـــل العالميـــة الخاصـــة باللقاحـــات مـــن البلـــدان  خطـــةومـــن الممكـــن لاللتزامـــات التـــي يـــتم مواءمتهـــا مـــع   -١٠٢
ل خطـة حـوَّ ومنظمات المجتمع المدني والوكاالت المتعددة األطـراف وشـركاء التنميـة وجهـات تصـنيع اللقاحـات أن ت

العمــل مــن وثيقــة إلــى حركــة. وســيتعين بــذل الجهــود الراميــة إلــى بنــاء هــذه االلتزامــات ووضــع اســتراتيجية لتنســيقها، 
وذلــك علــى الصــعيد العــالمي واإلقليمــي والقطــري. ويجــب تحديــد قنــوات مالئمــة واســتحداث اتصــاالت موجهــة، ُبغيــة 

 حاب المصلحة وتجد أصداؤها ضالتها لديهم.ضمان أن تصل الرسائل الخاصة بعقد اللقاحات إلى أص
  

وستكون الفترة الزمنية التالية مباشرًة لجمعية الصـحة العالميـة الخامسـة والسـتين بالغـة األهميـة لضـمان أن   -١٠٣
يتجسد تحضير جدول األعمال في شكل عمل فعال. وتتضمن أبرز الفرص التي تستبقي الزخم الحالي وتبني عليه 

ـــة لمنظمـــة الصـــحة العالميـــة، واجتمـــاع مجلـــس إدارة  ٢٠١٢قيـــة مـــن خـــالل المـــدة المتب اجتماعـــات اللجـــان اإلقليمي
التحـــالف العـــالمي مـــن أجـــل اللقاحـــات والتمنيـــع، واجتمـــاع المجلـــس التنفيـــذي لليونيســـيف، ومنتـــدى شـــركاء التحـــالف 

  ة للعمل".العالمي من أجل اللقاحات والتمنيع، ومؤتمر قمة "بقاء األطفال على قيد الحياة: دعو 
 

العمــل العالميــة الخاصــة  خطــةوٕان التعــاون فــي إطــار عقــد اللقاحــات جهــد محــدد المــدة ينتهــي باســتكمال   -١٠٤
باللقاحات واألنشطة المرتبطة بهـا المحـددة فيمـا تقـدم. ولـن يكـون هنـاك هيكـل جديـد لـدعم مرحلـة التطبيـق الخاصـة 
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. ويلزم أن يضطلع أصحاب المصلحة الرائدون بملكية دعم بعقد اللقاحات/ خطة العمل العالمية الخاصة باللقاحات
  التطبيق وتطوير الرصد.

 
فــي خطــة العمــل باعتبارهــا الوكالــة الرائــدة التقييســية فــي قياديــًا  دوراً وســوف تــؤدي منظمــة الصــحة العالميــة   -١٠٥

قاحات ومراقبـة جودتهـا، مجال الصحة على مستوى العالم، ويشمل ذلك تحديد األحكام والمعايير الخاصة بإنتاج الل
عالوًة على تدعيم تقديم التمنيع، ونظم رصد البرامج وترصـدها. وكـذلك فسـوف تـدعو أمانـة المنظمـة، بالتعـاون مـع 

للـدول األعضـاء فـي تعزيـز قـدر  –وتقـدم هـذا الـدعم التقنـي  –أصحاب المصلحة اآلخرين، إلى تقديم الدعم التقنـي 
زر بين برامج التمنيع وبرامج الرعاية الصحية األولية األخرى، وتطبيق البحوث، أكبر من ملكية البلدان وتحقيق التآ

  وخاصًة بهدف زيادة مردودية البرامج وتأثيرها.
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  ١ التذييل
 

 ملخص المؤشرات الموصى بها
  

  هدافالمؤشرات على مستوى األ
 

 ٢٠٢٠عام  بحلول ٢٠١٥بحلول عام  المرمى

إيجــاد عــالم خــاٍل مــن شــلل 
 األطفال

وقــف ســراية فيــروس شــلل األطفــال البــري   •
 على مستوى العالم

 اإلشهاد على استئصال شلل األطفال  •

تحقيـــق األهـــداف الخاصـــة 
بـــــالتخلص مـــــن األمـــــراض 
علــــــى الصــــــعيد العــــــالمي 

 واإلقليمي

الــــتخلص مــــن كــــزاز الولــــدان فــــي جميــــع   •
 أقاليم المنظمة

مـــن الحصـــبة فـــي أربعـــة أقـــاليم الـــتخلص   •
 على األقل من أقاليم المنظمة

متالزمـة  التخلص من الحصبة األلمانية/  •
الحصــــبة األلمانيــــة الخلقيــــة فــــي إقليمــــين 

 على األقل من أقاليم المنظمة

الــــــــتخلص مــــــــن الحصــــــــبة والحصــــــــبة   •
األلمانيــة فــي خمســة أقــاليم علــى األقــل 

 من أقاليم المنظمة

 تحقيـــــق أهـــــداف التغطيـــــة
بالتمنيع في كـل إقلـيم وبلـد 

 ومجتمع

مــــن البلـــــدان بلــــدًا علـــــى األقــــل  ٨٠بــــدء   •
المنخفضــة الــدخل والمتوســطة الــدخل فــي 
اســـــتخدام لقـــــاح أو أكثـــــر مـــــن اللقاحـــــات 
الجديدة أو اللقاحات التي ال ُيسـتفاد منهـا 

 استفادًة كاملةً 

٪ مــن التغطيــة علــى الصــعيد ٩٠تحقيــق   •
 ٪ مـــــن التغطيـــــة فـــــي كـــــل٨٠الـــــوطني و

ــــة بالنســــبة  منطقــــة أو وحــــدة إداريــــة مقابل
-الكـزاز-الخنـاق للقاحات المحتويـة علـى

 الشاهوق

٪ مـــــــــن التغطيـــــــــة علـــــــــى ٩٠تحقيـــــــــق   •
٪ مـــن التغطيـــة ٨٠الصـــعيد الـــوطني و

فــي كــل منطقــة أو وحــدة إداريــة مقابلــة 
بالنســبة لجميــع اللقاحــات المدرجــة فــي 
البـــرامج الوطنيـــة، مـــا لـــم تـــتم التوصـــية 

 بخالف ذلك

اث لقاحــــــــــــــات اســــــــــــــتحد
ـــــــــــدة  ـــــــــــات جدي وتكنولوجي
 ومحسنة وبدء العمل بها

تــــــرخيص وٕاطــــــالق لقــــــاح أو لقاحــــــات   • 
لمــــــرض أو أكثــــــر مــــــن أهــــــم  مضــــــادة

األمــراض التــي ال يوجــد لهــا لقــاح فــي 
الوقــــت الحــــالي (مثــــل حمــــى الضــــنك، 
وااللتهــــــــاب الكبــــــــدي "ج"، والفيروســــــــة 

 الِمخَلـويالمضخمة للخاليا، والفيروس 
والـــــدودة ، مانياتشـــــيالتنفســـــي، وداء الل

 الشصية، والعقدية من الفئة "أ")

ترخيص وٕاطالق قاعدة انطالق واحـدة   •
 على األقل لتكنولوجيا التقديم

ــــــى  ــــــن  ٤تجــــــاوز المرم م
ــة  هــدافاأل ــة لأللفي اإلنمائي

والخــاص بالحــد مــن وفيــات 
 األطفال

الحد من معدل وفيات األطفـال دون سـن   •
م الخامســــة بمقــــدار الثلثــــين (مقارنــــًة بعـــــا

١٩٩٠( 

 هـــــــــدافمـــــــــن األ ٤تجـــــــــاوز المرمـــــــــى   •
اإلنمائيـــة لأللفيـــة والخـــاص بالحـــد مـــن 

 وفيات األطفال
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  المؤشرات على مستوى األغراض االستراتيجية
  

 المؤشرات الغرض االستراتيجي

 وجود إطار قانوني أو تشريعي يضمن تمويل التمنيع  • التزام جميع البلدان بالتمنيع باعتباره أولوية

ريــــــق استشــــــاري تقنــــــي مســــــتقل يفــــــي بالمعــــــايير وجــــــود ف  •
 الموضوعة

فهم األفراد والمجتمعات لقيمة اللقاحات وطلـبهم 
 لهم ومسؤوليًة عليهم حقاً للتمنيع باعتباره 

بمســـوح حـــول  مقاســـاً مســـتوى ثقـــة الجمهـــور فـــي التمنيـــع،   •
 ١المعارف والمواقف والمعتقدات والممارسات

النســـبة المئويـــة للمقاطعـــات التـــي تقـــل التغطيـــة فيهـــا عـــن   • عمد فوائد التمنيع بشكل منصف للجمي
-الخنــاق بـثالث جرعــات مـن اللقــاح المحتـوي علــى ٪٨٠

 الشاهوق-الكزاز

الحـــد مـــن ثغـــرات التغطيـــة بـــين الشـــريحة الخمســـية الغنيـــة   •
 والفقيرة (أو أي مؤشر آخر مناسب لقياس اإلنصاف)

نظــم التمنيــع القويــة جــزء ال يتجــزأ مــن النظــام 
 صحي السليم األداءال

األولـى مـن اللقـاح المحتـوي  معدالت التسرب بين الجرعـة  •
الشاهوق والجرعة األولى من اللقـاح -الكزاز-الخناق على

 الحصبةالمحتوي على 

تقييم بيانات التغطية بالتمنيع باعتبارها عاليـة الجـودة مـن   •
 جانب منظمة الصحة العالمية واليونيسيف

وصـــول مســـتدام لتمويـــل تمتـــع بـــرامج التمنيـــع ب
ـــــات  ـــــداد عـــــالي الجـــــودة وتكنولوجي ـــــدر وٕام مق

 ابتكارية

النســــبة المئويــــة لتكــــاليف التمنيــــع الروتينــــي الممولــــة مــــن   •
 خالل الميزانيات الحكومية

ــــوافر القــــدرات علــــى الصــــعيد العــــالمي إلنتــــاج لقاحــــات   • ت
 خــالل خمــس ســنوات مــن التــرخيص/ عالميــاً موصــى بهــا 

 الطلب المحتمل

أقصى استفادة من فوائـد التمنيـع بفضـل تحقيق 
ــــ ــــى الصــــعيد القطــــري واإلقليم ــــارات عل  ياالبتك

 والعالمي في مجال البحث والتطوير

إثبــات المفهــوم بشــأن اللقــاح والــذي يعكــس نجاعــًة تســاوي   •
 العــدوى بفيروســه يــدز/أو أكثــر بالنســبة لمــرض األ ٪٧٥

 أو السل أو المالريا

ثــــة لجيــــل أول مــــن لقــــاح البــــدء فــــي تجــــارب المرحلــــة الثال  •
 األنفلونزا الشامل الذي تم إدخاله

التقـــدُّم المحـــَرز صـــوب القـــدرات المؤسســـية والتقنيـــة علـــى   •
أو إجــراء مــا يــرتبط بهــا مــن تجــارب  تصــنيع اللقاحــات و/

 سريرية وبحوث تشغيلية وتنظيمية

  
  
  
  

                                                      
جي المعنــي والتــابع لفريــق الخبــراء االستشــاري االســتراتي أخــذ اللقاحــاتســوف يضــع الفريــق العامــل المعنــي بــالتردد فــي     ١

ويوصـي بأسـئلة محـددة مـن المسـوح (سـواء موجـودة  أخـذ اللقاحـاتللتـردد فـي  تعريفـاً بالتمنيع والتابع لمنظمـة الصـحة العالميـة 
 بالفعل أو جديدة) من أجل صياغة هذا المؤشر بالكامل.
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  ٢ التذييل
 

 مسؤوليات أصحاب المصلحة
  

ل العقد القادم. ويتوقـف تحقيـق هـذه اإلمكانيـة علـى اضـطالع جميـع أصـحاب هناك فرصة لتحقيق تقدم حقيقي خال
تقـــع المســـؤولية األولـــى علـــى عـــاتق األفـــراد والمجتمعـــات وعـــاتق و المصـــلحة بمســـؤوليات محـــددة بوضـــوح ومنســـقة. 

 الحكومات والمهنيين الصـحيين، بصـفتهم متلقـي التمنيـع ومقدميـه علـى التـوالي. وألصـحاب المصـلحة اآلخـرين دور
 في تحقيق األغراض المحددة. أيضاً مهم 

  
  ، بوصفهم متلقين للتمنيع، ينبغي عليهم ما يلي:األفراد والمجتمعات

 من سمات المواطن المسؤول. جزءاً استيعاب مخاطر وفوائد اللقاحات والتمنيع، معتبرين ذلك   •

ع الزعمـاء والحكومـات مـن زعمـائهم وحكومـاتهم، ووضـ حقـاً طلب بـرامج تمنيـع آمنـة وفعالـة باعتبارهـا   •
 موضع المساءلة عن توفير هذه البرامج.

المشـاركة فــي المناقشــات المعنيــة بالصـحة العموميــة، واالشــتراك فــي القـرارات الرئيســية بشــأن عمليــات   •
 التمنيع.

المشــاركة والمســاهمة فــي عمليــة تقــديم التمنيــع، وتوصــيل احتياجــات المجتمــع المحلــي ومنظــوره إلــى   •
 سات.راسمي السيا

  
 بوصفها المقدم الرئيسي للتمنيع، ينبغي عليها ما يلي: ،الحكومات

 .٢٠٢٠زيادة الدعم المقدم لبرامج التمنيع الوطنية وضمان االستدامة المالية بحلول   •

بتمويـل نسـبة متزايـدة مـن بـرامج التمنيـع  –بنمـو االقتصـادات  –االعتماد على دخل البلدان وأن تقـوم   •
 قدم صوب التمويل الكامل للبرامج المحلية ثم صوب تمويل جهود التمنيع العالمية.المحلية، محرزة ت

وضع وتطبيق قوانين وتنظيمات وسياسات تدعم بـرامج التمنيـع الوطنيـة، وتـدعم عنـد الضـرورة قاعـدة   •
 إمداد مؤمنة وعالية الجودة.

ن الموجـــودين فـــي وضـــع خطـــط خاصـــة باألقـــاليم وبالبلـــدان، إلـــى جانـــب أصـــحاب المصـــلحة اآلخـــري  •
 البلد المعني. اإلقليم/

وتـولي هـذه الملكيـة الكاملـة، ُبغيـة إيجـاد بـرامج  برامج التمنيـع الوطنيـةد أولويات الملكية الكاملة لتحدي  •
 قائمة على اإلنصاف تصل لكل مجتمع.

 العمل مع أصحاب المصلحة داخل الحكومات وخارجها.  •

ثـــار هـــواجس لـــدى الجمهـــور حـــول المأمونيـــة والنجاعـــة، حتـــى االســـتجابة بالمعلومـــات اآلنيـــة عنـــدما تُ   •
 هور.متحافظ على ثقة الج

الحاصـلين علـى تـدريب جيـد والـذين يـتم مـنحهم ضمان تزويد برامج التمنيع بعدد كاٍف مـن المـوظفين   •
 حوافز مالئمة من أجل إدارة البرامج وتقديم الخدمات.

كان واالرتقـاء بمسـاهمتهم فـي تـدعيم النظـام الصـحي إذكاء الوعي بأهميـة التمنيـع لتحسـين صـحة السـ  •
 والرعاية الصحية األولية.
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 التوصيل الفعال للرسائل الخاصة باللقاحات ُبغية خلق الطلب.  •

الــدخول فــي حــوار مــع المجتمعــات ووســائل اإلعــالم واســتخدام تقنيــات التواصــل الفعالــة ُبغيــة توصــيل   •
 ع الهواجس المتعلقة بالمأمونية.الرسائل المتعلقة باللقاحات والتعاطي م

تشجيع ودعم البحوث المعنية باللقاحات ومشـكالت التطعـيم، وتشـجيع التوعيـة باللقاحـات علـى جميـع   •
 المستويات.

 نات وتنسيق الجاهزية.التعاون على الصعيد اإلقليمي والدولي في برامج الدعوة وتبادل البيّ   •

 .تصنيع ُبغية ضمان ُيسر تكلفة اللقاحات الحالية والجديدةالمشاركة في حوارات مفتوحة مع جهات ال  •
  

  ينبغي عليهم ما يلي: المهنيون الصحيون
 تقديم خدمات تمنيع عالية الجودة وتوفير المعلومات الخاصة بها.  •

إدخــال مقــررات دراســية عــن اللقاحــات تتنــاول التمنيــع فــي الجامعــات والمؤسســات التــي تقــوم بتــدريب   •
ـــيم المســـتمر لجميـــع مقـــدمي الرعايـــة الصـــحية (األطبـــاء،  مهنيـــي الرعايـــة الصـــحية عـــالوًة علـــى التعل

 والعاملين في التمريض، والصيادلة، وممارسي الصحة العمومية).

 يد المجاالت التي يمكن فيها تحسين خدمات التمنيع والتوصل البتكارات.تحد  •

ة اللقاحات، واالستعانة بأصوات أخرى في القيام بدور األصوات االستباقية ذات المصداقية بشأن قيم  •
 مجال الدعوة.

 استخدام التكنولوجيات الموجودة بالفعل والمستجدة في االرتقاء بالتقديم وتحسين تسجيل المعلومات.  •

الــدخول فــي حــوار مــع المجتمعــات ووســائل اإلعــالم واســتخدام تقنيــات التواصــل الفعالــة ُبغيــة توصــيل   •
 احات والتعاطي مع الهواجس المتعلقة بالمأمونية.الرسائل المتعلقة باللق

  
  ينبغي عليها ما يلي: األوساط األكاديمية 

باســـتحداث لقاحـــات جديـــدة ومحســـنة، واإلســـهام فـــي الوصـــول بصـــيغ  تعزيـــز االبتكـــار ُبغيـــة اإلســـراع  •
تمنيـع فـي اللقاحات ولوجيستيات برامج التمنيـع إلـى المسـتوى األمثـل، وٕارسـاء األسـاس الـالزم لتـأثير ال

 العقود المقبلة.

متابعـــة جـــدول أعمـــال بحثـــي متعـــدد التخصصـــات يركـــز علـــى التـــأثير التحـــويلي ويقـــوم علـــى أســـاس   •
 احتياجات المستخدمين النهائيين.

ـــديم اللقاحـــات إلـــى المســـتوى األمثـــل وتحقـــق   • ابتكـــار لقاحـــات وتكنولوجيـــات مـــن شـــأنها أن تصـــل بتق
 االستفادة إلى أقصى حد منه.

 سبل جديدة للعمل تسرع من وتيرة التقدم العلمي.تبني   •

االرتقاء بالحوار مع الباحثين اآلخرين والجهات التنظيمية وجهات التصـنيع، ُبغيـة مواءمـة اإلجـراءات   •
 وزيادة الفعالية في االستجابة لتحديات التمنيع على الصعيد المحلي والعالمي.

ي تساعد على دفع مواصـلة تحديـد أولويـات التمنيـع علـى تقديم البيانات والطرق والحجج األساسية الت  •
 الصعيد العالمي والمحلي على حد سواء.
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إجراء المزيد مـن االستعراضـات المنهجيـة ُبغيـة تحديـد المجـاالت التـي توجـد فيهـا بيِّنـات علميـة مثبتـة   •
ات مــن هــذا (والتــي ينبغــي أن تشــكل أســاس السياســات الصــحية) والمجــاالت التــي ال توجــد فيهــا بيِّنــ

 القبيل (والتي ينبغي أن تشكل أساس البحوث األساسية المستقبلية).

 نات، واستعراض أفضل ممارسات التمنيع.تقديم البيّ   •

 دعم تطوير إمكانيات التصنيع.  •

 تعزيز االعتمادات المالية المخصصة للبحوث المعنية باللقاحات والتمنيع.  •
  

  ينبغي عليها ما يلي: جهات التصنيع
مواصـــلة اســـتحداث لقاحـــات ابتكاريـــة وعاليـــة الجـــودة تلبـــي احتياجـــات البلـــدان، ومواصـــلة إنتـــاج هـــذه   •

 اللقاحات واإلمداد بها.

 دعم البحوث المعنية بالتمنيع ودعم جدول أعمال للتوعية بالتمنيع.  •

اللقاحـات  المشاركة في حوارات مفتوحة مع البلدان والقطاع العام ُبغيـة ضـمان اسـتدامة الوصـول إلـى  •
 الحالية والجديدة.

 مواصلة ابتكار عمليات تصنيع وهياكل تسعير.  •

 دعم التوعية اإلعالمية بشأن برنامج التمنيع الموسع، ُبغية إذكاء الوعي.  •

 دعم سرعة التعزيز والتطبيق حال ظهور لقاحات جديدة أو محسنة.  •

 د باللقاحات وابتكارها.تكوين شراكات تدعم نمو إمكانيات التصنيع وتنهض باإلمدا  •

 العمل بالتنسيق مع الشركاء اآلخرين فيما يخص الدعوة بشأن اللقاحات والتمنيع.  •
  

التحـالف ، مثل منظمة الصحة العالمية واليونيسيف والبنك الدولي والمصارف اإلنمائية اإلقليميـة و الوكاالت العالمية
  يلي:، ينبغي عليها ما العالمي من أجل اللقاحات والتمنيع

 الدعوة للدعم التقني من أجل تعزيز ملكية البلدان، وتقديم هذا الدعم.  •

 تدعيم اإلمكانيات الوطنية والبنية التحتية على الصعيد اإلقليمي.  •

مواصـلة وضــع األحكــام والمبـادئ التوجيهيــة ُبغيــة تحسـين الخــدمات الخاصــة باللقاحـات والتمنيــع، مــع   •
إلنصـاف ومراعـاة البعـد الجنسـاني والشـرائح السـكانية الفرعيـة (بمـا السعي نحو تحقيق قدر أكبر مـن ا

 في ذلك، ضمن أشياء أخرى، األقليات والفئات العمرية).

خــدمات التمنيــع والخــدمات الصــحية األخــرى عــالوًة علــى القطاعــات األخــرى مثــل تعزيــز التــآزر بــين   •
 التعليم واالقتصاد والتنمية والتمويل.

 ات وأنشطة التمنيع المرتبطة بها.تمويل تقديم اللقاح  •

العمل مـع جميـع أصـحاب المصـلحة ُبغيـة االرتقـاء بالـدعم التقنـي الرامـي إلـى تـدعيم عناصـر التمنيـع   •
 والعناصر األخرى في النظم الصحية.
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نات والمشاركة فيها ودعمها على امتداد طيف أصحاب المصلحة تشجيع اتخاذ القرارات المسندة بالبيّ   •
 بالتنمية والصحة والتمنيع.المعنيين 

 إشراك الشركاء في خلق الطلب الشعبي على التمنيع وفي دعم البحوث والتحسينات البرامجية.  •

 تعزيز فكرة التمويل الوطني المستدام، وٕاشراك االقتصادات السريعة النشوء بوصفها شركاء تمويل.  •

مج وشـركاء التنميــة موضــع المســؤولية وضـع آليــات للمســاءلة المشــتركة تضـع جميــع الحكومــات والبــرا  •
 عن االلتزام بمستويات الدعم.

 تعزيز الحوار بين جهات التصنيع والبلدان ُبغية مواءمة العرض والطلب.  •

آليــات تمويــل وشــراء ابتكاريــة تعــزز ملكيــة البلــدان، وتعزيــز اإلنصــاف ويســر التكلفــة بالنســبة وضــع   •
 .للبلدان المنخفضة الدخل والمتوسطة الدخل

  
  ، ينبغي عليها ما يلي:مثل الوكاالت الثنائية والمؤسسات والمؤسسات الخيرية ،شركاء التنمية

 ق واليتها ورسالتها المؤسسية في مجال الصحة.تحقي  •

الوطنيــة واإلقليميــة، والمســاهمة فــي النهــوض  هــدافدعــم البلــدان والكيانــات اإلقليميــة فــي تحقيــق األ  •
 بأولوياتها.

لبلــدان علــى المقــّدرات والخطــط المعنيــة بالصــحة واللقاحــات والتمنيــع التــي تــتم قيادتهــا تعزيــز ســيطرة ا  •
على الصعيد القطـري والتـي تتضـمن ميزانيـات مخصصـة لتحسـين الوصـول إلـى الخـدمات والحـد مـن 

 ثغرة اإلنصاف في التغطية.

احــات والتمنيــع، نشــر مجموعــة شــاملة متكاملــة مــن التــدخالت والخــدمات األساســية التــي تتضــمن اللق  •
 وتقوية النظم الصحية.

للخطـط الوطنيـة، وتشـجيع الشـركاء  وموائمـاً تقديم تمويـل يمكـن التنبـؤ بـه علـى أن يكـون طويـل األمـد   •
 الجدد والموجودين بالفعل على تمويل اللقاحات والتمنيع.

 بناء قدرات المجتمع المدني ودعم أنشطة منظمات المجتمع المدني في البلدان.  •

نـــات المفتوحـــة التـــي يمكـــن لمشـــاركة فـــي الـــدعوة علـــى الصـــعيد الـــدولي مـــن خـــالل الوصـــول إلـــى البيّ ا  •
 تبادلها.

 بتقييم على أساس األداء. مصحوباً المحافظة على شفافية التمويل وتنسيقه،   •
  

  ، ينبغي عليه ما يلي:مثل المنظمات غير الحكومية والجمعيات المهنية ،المجتمع المدني
 ي تعزيز وتطبيق برامج التمنيع على الصعيد القطري والعالمي على حد سواء.االنخراط ف  •

المشاركة في وضع واختبار نهوج ابتكارية لتقديم خدمات تمنيع تصل إلى أشـد فئـات السـكان عرضـة   •
 للخطر.

ي لتـي تفـااتباع المبادئ التوجيهية والتنظيمات على الصعيد الوطني في تصميم وتقديم برامج التمنيع   •
 بواجب المساءلة أمام السلطات الوطنية.
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توعيــة الفئــات والمجتمعــات المعرضــة للخطــر بحقهــا فــي الصــحة، بمــا فــي ذلــك اللقاحــات والتمنيــع،   •
 وتمكينها وٕاشراكها.

بنــاء مبــادرات شــعبية داخــل المجتمعــات ُبغيــة تتبــع التقــدم المحــرز ووضــع الحكومــات وشــركاء التنميــة   •
 موضع المساءلة عن تقديم خدمات تمنيع عالية الجودة. وأصحاب المصلحة اآلخرين

 اإلسهام في تحسين نظم التقييم والرصد داخل البلدان.  •

القيام بالدعوة على الصعيد القطـري واإلقليمـي والعـالمي بمـا يتجـاوز أوسـاط التمنيـع، ُبغيـة ضـمان أن   •
 للجميع. حقاً يتم النظر للقاحات والتمنيع باعتبارهما 

داخــل البلــدان وفيمــا بــين البلــدان مــن أجــل تبــادل االســتراتيجيات وبنــاء الــزخم الــالزم لتحســين  التعــاون  •
 الصحة واللقاحات والتمنيع.

  
  ينبغي عليها ما يلي: وسائل اإلعالم

اســتيعاب فوائــد التمنيــع والهــواجس المتعلقــة بــه لكــي يــتم اإلبــالغ بدقــة عــن بــرامج التمنيــع ولكــي يــتم   •
 .االً فع تعزيزاً تعزيزها 

القيام بالدعوة على الصعيد القطـري واإلقليمـي والعـالمي بمـا يتجـاوز أوسـاط التمنيـع، ُبغيـة ضـمان أن   •
 للجميع. حقاً يتم النظر للقاحات والتمنيع باعتبارهما 

اســتخدام تقنيــات التواصــل الفعالــة ُبغيــة توصــيل الرســائل المتعلقــة باللقاحــات والتعــاطي مــع الهــواجس   •
 أمونية.المتعلقة بالم

  
  ينبغي عليه ما يلي: القطاع الخاص

دعــم تنويــع مصــادر التمويــل الخاصــة ببــرامج التمنيــع (القطــاع الخــاص وشــركات التــأمين والمرضــى،   •
 ضمن آخرين).

القيـــام بالـــدعوة علـــى الصـــعيد القطـــري واإلقليمـــي والعـــالمي بمـــا يتجـــاوز أوســـاط التمنيـــع والقيـــام بـــدور   •
  للجميع. حقاً ية ضمان أن يتم النظر للقاحات والتمنيع باعتبارهما المنافحين عن التمنيع، ُبغ

  
  

_____________________  
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  اآلثار المالية واإلدارية المترتبة بالنسبة إلى األمانة
  نتيجة للقرارات المعتمدة من جمعية الصحة

  
  

تـــدعيم السياســـات الخاصـــة بـــاألمراض غيـــر الســـارية مـــن أجـــل تعزيـــز التمتـــع   ٣-٦٥ع  ص  جالقـــرار   -١
  بالنشاط في مرحلة الشيخوخة

  ٦٤/٧(انظر الوثيقة ج ٢٠١٣-٢٠١٢الصلة بالميزانية البرمجية   -٢
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA64/A64_7-ar.pdf(  

 ٨-٤النتيجة (النتائج) المتوقعة على صعيد المنظمة:  ٤الغرض االستراتيجي: 
  كيف سيساهم هذا القرار في تحقيق النتيجة (النتائج) المتوقعة على صعيد المنظمة؟

العـــام أن يقـــدم الـــدعم إلـــى الـــدول األعضـــاء فـــي تعزيـــز وتيســـير مواصـــلة تنفيـــذ هـــذا القـــرار يطلـــب مـــن المـــدير 
االلتزامـــات المعلنـــة فـــي مـــؤتمرات واجتماعـــات قمـــة األمـــم المتحـــدة ذات الصـــلة المعقـــودة بشـــأن األمـــراض غيـــر 
الســارية والتشــيخ، وأن يســتمر فــي إعــداد نظــام رصــد عــالمي للوقايــة مــن األمــراض غيــر الســارية ومكافحتهــا مــن 

  أجل رصد التقدم المحرز. ويتماشى هذا مع النتيجة المتوقعة على صعيد المنظمة المذكورة أعاله.
  هل تتضمن الميزانية البرمجية بالفعل النواتج أو الخدمات المطلوبة في هذا القرار؟ (نعم/ ال)  

  ال
  بالميزانية البرمجيةالتكلفة المقدرة واآلثار المترتبة بالنسبة إلى المالك الوظيفي فيما يتعلق   -٣

  التكلفة اإلجمالية  (أ)
) مــدة ســريان القــرار التــي ســتلزم فيهــا أنشــطة األمانــة مــن أجــل التنفيــذ؛ ١ُيــذكر مــا يلــي (

  ).أمريكي دوالر ١٠ ٠٠٠ منها كل يبلغ وحدات إلى مقربةتكلفة تلك األنشطة ( )٢(
  )٢٠١٤-٢٠١٢) ثالث سنوات (تغطي الفترة ١(
دوالر أمريكـــي؛  ٢٩٠ ٠٠٠ون دوالر أمريكـــي (تكـــاليف المـــوظفين: مليـــ ١‚٤٩) المجمـــوع: ٢(

  مليون دوالر أمريكي) ١‚٢٠تكاليف األنشطة: 
  ٢٠١٣-٢٠١٢التكلفة في الثنائية   (ب)

(أ) (مقربـة ٣مـن التكـاليف المـذكورة فـي  ٢٠١٣-٢٠١٢ُيذكر المبلـغ المخصـص للثنائيـة 
  دوالر أمريكي). ١٠ ٠٠٠إلى وحدات يبلغ كل منها 

دوالر أمريكـي؛ تكـاليف  ٢٩٠ ٠٠٠مليون دوالر أمريكي (تكاليف المـوظفين  ١‚٠٩موع: المج
  دوالر أمريكي) ٨٠٠ ٠٠٠األنشطة: 
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تُــذكر مســتويات المنظمــة التــي ســتتحمل هــذه التكــاليف، مــع بيــان األقــاليم المحــددة حســب 
   االقتضاء.

  المقر الرئيسي
البرمجيـــــة المعتمـــــدة للثنائيـــــة هــــل أدرجـــــت بالكامـــــل التكلفــــة المقـــــدرة ضـــــمن الميزانيــــة 

  ؟ (نعم/ ال)٢٠١٣-٢٠١٢
  ال

  إذا كانت اإلجابة "ال" يرجى ذكر المبلغ غير المدرج.
  مليون دوالر أمريكي ١‚٠٩

  اآلثار المترتبة بالنسبة إلى المالك الوظيفي  (ج)
  هل يمكن تنفيذ هذا القرار من ِقَبل الموظفين الحاليين؟ (نعم/ ال)

  ال
معبـــرًا عنـــه بعـــدد  -"ال" ُيـــذكر العـــدد الـــالزم مـــن المـــوظفين اإلضـــافيين  إذا كانـــت اإلجابـــة

مـــع بيـــان األقـــاليم المحـــددة ومجموعـــة المهـــارات الالزمـــة حســـب  -المـــوظفين المتفـــرغين 
  االقتضاء.

التقريـر سيلزم خبير وبائيات/ صحة عمومية في المقر الرئيسـي لإلشـراف علـى وضـع مسـّودة 
، وتقــديم المســاعدة التقنيــة إلــى البلــدان. وســتكون الوظيفــة ٢٠١٤الخــاص بالصــحة فــي العــالم 

  .٥٪ من عمل موظف متفرغ برتبة م٥٠
  التمويل  -٤

  (ب) ممولة بالكامل؟ (نعم/ ال)٣والمذكورة في  ٢٠١٣-٢٠١٢هل التكاليف المقدرة للثنائية 
  ال

ان تفاصــيل مصــدر إذا كانــت اإلجابــة "ال" يرجــى تحديــد ثغــرة التمويــل وكيفيــة تعبئــة المــوارد (مــع بيــ
  التمويل المحتمل (مصادر التمويل المحتملة)).

مليــون دوالر أمريكــي؛ مصــدر (مصــادر) التمويــل: المســاهمات الطوعيــة مــن الجهــات المانحــة  ١‚٠٩
  الثنائية.
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العبء العالمي لالضـطرابات النفسـية وضـرورة االسـتجابة الشـاملة والمنسـقة مـن   ٤-٦٥ع  ص  ج القرار  -١

  جانب قطاع الصحة والقطاع االجتماعي على المستوى الُقطري
  ٦٤/٧(انظر الوثيقة ج ٢٠١٣-٢٠١٢الصلة بالميزانية البرمجية   -٢

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA64/A64_7-ar.pdf(  

  النتيجة (النتائج) المتوقعة على صعيد المنظمة:  ٣الغرض االستراتيجي:  
  ٦-٣و ٥-٣و ٢-٣و ١-٣    

  كيف سيساهم هذا القرار في تحقيق النتيجة (النتائج) المتوقعة على صعيد المنظمة؟
مــن شــأن تنفيــذ القــرار أن يعــزز االلتــزام السياســي والمــالي والتقنــي فــي الــدول األعضــاء بالتصــدي لالضــطرابات 

تيجيات والبـرامج والتشـريعات النفسية. كما أنه سيقدم الدعم الالزم لتطوير الخدمات والسياسات والخطط واالسـترا
لتمكين المصابين باالضطرابات النفسية من أن يعيشوا حياة كاملة ومنتجة في المجتمع، وذلك مـن خـالل اتبـاع 
نهــج منســـق ومتكامــل فـــي كـــل القطاعــات، بمـــا فيهـــا قطاعــات الصـــحة والخدمـــة االجتماعيــة واإلســـكان والتعلـــيم 

  والتوظيف.
  الفعل النواتج أو الخدمات المطلوبة في هذا القرار؟ (نعم/ ال)  هل تتضمن الميزانية البرمجية ب

 ال

  التكلفة المقدرة واآلثار المترتبة بالنسبة إلى المالك الوظيفي فيما يتعلق بالميزانية  البرمجية  -٣
  التكلفة اإلجمالية  (أ)

نفيــذ؛ ) مــدة ســريان القــرار التــي ســتلزم فيهــا أنشــطة األمانــة مــن أجــل الت١ُيــذكر مــا يلــي (
  ).أمريكي دوالر ١٠ ٠٠٠ منها كل يبلغ وحدات إلى مقربةتكلفة تلك األنشطة ( )٢(
  )٢٠١٢سنة واحدة إلعداد خطة العمل (التي تغطي الفترة   )١(
دوالر أمريكي؛  ١٦٠ ٠٠٠دوالر أمريكي (تكاليف الموظفين:  ١٨٠ ٠٠٠المجموع:   )٢(

  دوالر أمريكي) ٢٠ ٠٠٠تكاليف األنشطة: 
  ٢٠١٣-٢٠١٢فة في الثنائية التكل  (ب)

(أ) (مقربـة ٣مـن التكـاليف المـذكورة فـي  ٢٠١٣-٢٠١٢ُيذكر المبلـغ المخصـص للثنائيـة 
  دوالر أمريكي) ١٠ ٠٠٠إلى وحدات يبلغ كل منها 

دوالر أمريكـي؛ تكـاليف  ١٦٠ ٠٠٠دوالر أمريكي (تكـاليف المـوظفين:  ١٨٠ ٠٠٠المجموع: 
  دوالر أمريكي) ٢٠ ٠٠٠األنشطة: 

ر مســتويات المنظمــة التــي ســتتحمل هــذه التكــاليف، مــع بيــان األقــاليم المحــددة حســب تُــذك
   االقتضاء.

  جميع مستويات المنظمة.
هــــل أدرجـــــت بالكامـــــل التكلفــــة المقـــــدرة ضـــــمن الميزانيــــة البرمجيـــــة المعتمـــــدة للثنائيـــــة 

  ؟ (نعم/ ال)٢٠١٣-٢٠١٢
  ية البرمجية المعتمدة.نعم ستتم تغطية التكاليف من خالل نقل األموال في الميزان
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  إذا كانت اإلجابة "ال" يرجى ذكر المبلغ غير المدرج.
  اآلثار المترتبة بالنسبة إلى المالك الوظيفي  (ج)

  هل يمكن تنفيذ هذا القرار من ِقَبل الموظفين الحاليين؟ (نعم/ ال)
  نعم

ًا عنـــه بعـــدد معبـــر  -إذا كانـــت اإلجابـــة "ال" ُيـــذكر العـــدد الـــالزم مـــن المـــوظفين اإلضـــافيين 
مـــع بيـــان األقـــاليم المحـــددة ومجموعـــة المهـــارات الالزمـــة حســـب  -المـــوظفين المتفـــرغين 

  االقتضاء.
  التمويل  -٤

  (ب) ممولة بالكامل؟ (نعم/ ال)٣والمذكورة في  ٢٠١٣-٢٠١٢هل التكاليف المقدرة للثنائية 
  نعم

مــوارد (مــع بيــان تفاصــيل مصــدر إذا كانــت اإلجابــة "ال" يرجــى تحديــد ثغــرة التمويــل وكيفيــة تعبئــة ال
  التمويل المحتمل (مصادر التمويل المحتملة)).

  المبلغ بالدوالر األمريكي: غير متاح؛ مصدر (مصادر) التمويل: غير متاح.
  
  

  شلل األطفال: تكثيف جهود المبادرة العالمية الستئصال شلل األطفال  ٥-٦٥ع  ص  جالقرار   -١
  ٦٤/٧(انظر الوثيقة ج ٢٠١٣-٢٠١٢الصلة بالميزانية البرمجية   -٢

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA64/A64_7-ar.pdf(  

  النتيجة (النتائج) المتوقعة على صعيد المنظمة:  ١الغرض االستراتيجي:  
    ٢-١  

  كيف سيساهم هذا القرار في تحقيق النتيجة (النتائج) المتوقعة على صعيد المنظمة؟
وقف دوران فيروس شلل األطفال البري، وتقليل المخـاطر المترتبـة عليـه إلـى أدنـى حـد ممكـن سيدعم هذا القرار 

  وٕادارتها على األجل الطويل.
  هل تتضمن الميزانية البرمجية بالفعل النواتج أو الخدمات المطلوبة في هذا القرار؟ (نعم/ ال)  

بنـــاًء علـــى مؤشـــرات البـــرامج الحاســـمة فـــي  نعـــم، تتضـــمن الميزانيـــة المنتجـــات والخـــدمات؛ ولكـــن نتيجـــة للتـــأخير
، يلــــزم االضــــطالع بأنشــــطة إضــــافية لتحقيــــق النتيجــــة المتوقعــــة علــــى صــــعيد المنظمــــة ٢٠١١-٢٠١٠الثنائيــــة 

كانـــت الميزانيـــة التشـــغيلية الخاصـــة باستئصـــال شـــلل األطفـــال  ٢٠١١-٢٠١٠المـــذكورة أعـــاله. وخـــالل الثنائيـــة 
٪ من المساهمات الطوعية المخصصـة لهـذا الغـرض؛ وتنـدرج ٩٩‚٨ة ماليين دوالر أمريكي) ممولة بنسب ٩٠٩(

فــي الميزانيــة، فيمــا  التعاونيــة والترتيبــات الخاصــة البــرامج٪ مــن هــذه الميزانيــة فــي إطــار قطــاع ٩٢نســبة تقــارب 
٪ منهــا فــي إطــار قطــاع البــرامج األساســية. وتمثــل الميزانيــة التشــغيلية الخاصــة باستئصــال شــلل ٨تنــدرج نســبة 

٪ مــن قطــاع البــرامج الخاصــة والترتيبــات ٥٠٪ تقريبــا مــن قطــاع البــرامج األساســية وتبلــغ زهــاء ٢فــال نســبة األط
التعاونية. وتجدر اإلشارة إلى أن قطاع البـرامج األساسـية فـي الميزانيـة الخاصـة باستئصـال شـلل األطفـال يمـول 

 أيضا بالمساهمات الطوعية المخصصة لهذا الغرض.
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  واآلثار المترتبة بالنسبة إلى المالك الوظيفي فيما يتعلق بالميزانية البرمجية التكلفة المقدرة  -٣
  التكلفة اإلجمالية  (أ)

) مــدة ســريان القــرار التــي ســتلزم فيهــا أنشــطة األمانــة مــن أجــل التنفيــذ؛ ١ُيــذكر مــا يلــي (
  ).أمريكي دوالر ١٠ ٠٠٠ منها كل يبلغ وحدات إلى مقربةتكلفة تلك األنشطة ( )٢(
  )٢٠١٨-٢٠١٣ست سنوات (تغطي الفترة   )١(
مليــــــون دوالر  ٦٥٨مليــــــون دوالر أمريكــــــي (تكــــــاليف المــــــوظفين:  ١٨٩٦المجمــــــوع   )٢(

مليـــون دوالر أمريكـــي): مـــن المزمـــع الحصـــول  ١٢٣٨أمريكـــي؛ تكـــاليف األنشـــطة: 
  عليه من خالل المساهمات الطوعية المخصصة لهذا الغرض.

  ٢٠١٣-٢٠١٢التكلفة في الثنائية   (ب)
(أ) (مقربـة ٣مـن التكـاليف المـذكورة فـي  ٢٠١٣-٢٠١٢ُيذكر المبلـغ المخصـص للثنائيـة 

  دوالر أمريكي) ١٠ ٠٠٠إلى وحدات يبلغ كل منها 
مليون دوالر أمريكي؛ تكاليف  ٢٨١مليون دوالر أمريكي (تكاليف الموظفين:  ٩٣٥المجموع: 
ذا المبلـــغ مـــن خـــالل مليـــون دوالر أمريكـــي)؛ مـــن المزمـــع الحصـــول علـــى هـــ ٦٥٤األنشـــطة: 

  المساهمات الطوعية المخصصة لهذا الغرض.
تُــذكر مســتويات المنظمــة التــي ســتتحمل هــذه التكــاليف، مــع بيــان األقــاليم المحــددة حســب 

   االقتضاء.
٪ علــــى المســــتوى ٦٪ مــــن التكلفــــة اإلجماليــــة يــــتم تحملهــــا علــــى مســــتوى المقــــر الرئيســــي و٨

  ٪ على المستوى القطري.٨٦اإلقليمي و
أدرجـــــت بالكامـــــل التكلفــــة المقـــــدرة ضـــــمن الميزانيــــة البرمجيـــــة المعتمـــــدة للثنائيـــــة  هــــل

  ؟ (نعم/ ال)٢٠١٣-٢٠١٢
مليــــون دوالر  ٤٤١مبلــــغ  ٢٠١٣-٢٠١٢ال، تتضــــمن الميزانيــــة البرمجيــــة المعتمــــدة للثنائيــــة 

مـن أمريكي يندرج أساسًا في إطار قطاع البرامج الخاصة والترتيبات التعاونية من الميزانيـة؛ و 
  المزمع الحصول على هذا المبلغ من خالل المساهمات الطوعية المخصصة لهذا الغرض.

  إذا كانت اإلجابة "ال" يرجى ذكر المبلغ غير المدرج.
مليــون دوالر أمريكــي. ســتندرج الزيــادة فــي الميزانيــة فــي إطــار قطــاع البــرامج الخاصــة  ٤٩٤

المبلـغ مـن خـالل المسـاهمات الطوعيـة والترتيبات التعاونية، ومـن المزمـع الحصـول علـى هـذا 
  المخصصة لهذا الغرض.

  اآلثار المترتبة بالنسبة إلى المالك الوظيفي  (ج)
  هل يمكن تنفيذ هذا القرار من ِقَبل الموظفين الحاليين؟ (نعم/ ال)

  نعم
معبـــرًا عنـــه بعـــدد  -إذا كانـــت اإلجابـــة "ال" ُيـــذكر العـــدد الـــالزم مـــن المـــوظفين اإلضـــافيين 

مـــع بيـــان األقـــاليم المحـــددة ومجموعـــة المهـــارات الالزمـــة حســـب  -ن المتفـــرغين المـــوظفي
  االقتضاء.
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  التمويل  -٤
  (ب) ممولة بالكامل؟ (نعم/ ال)٣والمذكورة في  ٢٠١٣-٢٠١٢هل التكاليف المقدرة للثنائية 

  مليون دوالر أمريكي. ٣٣٩ال. من المقدر أو المؤكد التمويل بمبلغ 
يرجــى تحديــد ثغــرة التمويــل وكيفيــة تعبئــة المــوارد (مــع بيــان تفاصــيل مصــدر إذا كانــت اإلجابــة "ال" 

  التمويل المحتمل (مصادر التمويل المحتملة)).
مليون دوالر أمريكي؛ مصدر (مصادر) التمويل: المساهمات الطوعية المخصصة لهـذا الغـرض  ٥٩٦

راف (بمــا فيهــا المفوضــية مــن الــدول األعضــاء فــي منظمــة الصــحة العالميــة والمنظمــات المتعــددة األطــ
األوروبية ومصارف التنمية)، والقطاع الخاص (بما فيه مؤسسة بيل وميليندا غيتس ومنظمـة الروتـاري 

  الدولية). 
  
  

  تغذية األمهات والرّضع وصغار األطفالخطة التنفيذ الشاملة الخاصة ب  ٦-٦٥ع  ص  ج القرار  -١
  ٦٤/٧ر الوثيقة ج(انظ ٢٠١٣-٢٠١٢الصلة بالميزانية البرمجية   -٢

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA64/A64_7-ar.pdf(  

  ٢-٩و ١-٩النتيجة المتوقعة على صعيد المنظمة:  ٩الغرض االستراتيجي:  
  ٤-٩و ٣-٩و    

  كيف سيساهم هذا القرار في تحقيق النتيجة (النتائج) المتوقعة على صعيد المنظمة؟
 واضـحة أهـداف تحديـد خـالل مـن شـركاء، عـدة مع بالتعاون التغذية بمسألة األعضاء الدول التزام القرار سيدعم
 النتيجـة( بالبّينـات مسندة تدخالت تنفيذ إلى الحاجة ويبرز ؛)٢-١-٩و ١-١-٩ المؤشرين انظر( قياسها يمكن

 منحهـا غـيينب التـي المجـاالت قائمـة فـي إلدراجهـا محـددة مجـاالت ويبـّين ؛)٢-٩ المنظمـة صعيد على المتوقعة
 اإلبـالغ متطلبـات ويوضـح ؛)٤-٩ المنظمـة صـعيد علـى المتوقعـة النتيجة( قطاع الصحة في وتعزيزها األولوية
  ).٣-٩ المنظمة صعيد على المتوقعة النتيجة( الترصد تحسين على والتحفيز

  )  هل تتضمن الميزانية البرمجية بالفعل النواتج أو الخدمات المطلوبة في هذا القرار؟ (نعم/ ال
 نعم معظم النواتج مدرجة فعًال.

  التكلفة المقدرة واآلثار المترتبة بالنسبة إلى المالك الوظيفي فيما يتعلق بالميزانية البرمجية  -٣
  التكلفة اإلجمالية  (أ)

) مــدة ســريان القــرار التــي ســتلزم فيهــا أنشــطة األمانــة مــن أجــل التنفيــذ؛ ١ُيــذكر مــا يلــي (
  ).أمريكي دوالر ١٠ ٠٠٠ منها كل يبلغ وحدات إلى قربةمتكلفة تلك األنشطة ( )٢(
  )٢٠٢١-٢٠١٢سنوات (تغطي الفترة  ١٠  )١(
مليـــــون دوالر  ٢٣‚٩مليـــــون دوالر أمريكـــــي (تكـــــاليف المـــــوظفين:  ٣٢‚٤المجمـــــوع:   )٢(

  ماليين دوالر أمريكي) ٨‚٥أمريكي؛ تكاليف األنشطة: 
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  ٢٠١٣-٢٠١٢التكلفة في الثنائية   (ب)
(أ) (مقربـة ٣مـن التكـاليف المـذكورة فـي  ٢٠١٣-٢٠١٢المخصـص للثنائيـة ُيذكر المبلـغ 

  .دوالر أمريكي) ١٠ ٠٠٠إلى وحدات يبلغ كل منها 
ماليـــين دوالر أمريكــــي؛  ٤‚٧٨ماليـــين دوالر أمريكــــي (تكـــاليف المــــوظفين:  ٨‚٢٨المجمـــوع: 

  ماليين دوالر أمريكي) ٣‚٥تكاليف األنشطة: 
تحمل هــذه التكــاليف، مــع بيــان األقــاليم المحــددة حســب تُــذكر مســتويات المنظمــة التــي ســت

   االقتضاء.
مليــون دوالر أمريكــي  ١‚٢مليــون دوالر أمريكــي (تكــاليف المــوظفين)؛  ١‚٠٧المقــر الرئيســي: 

  (تكاليف األنشطة)
ماليــــين دوالر أمريكــــي (تكــــاليف المــــوظفين)؛  ٣‚٧١المكاتــــب القطريــــة:  المكاتــــب اإلقليميــــة/

  .يكي (تكاليف األنشطة)مليون دوالر أمر  ٢‚٣
-٢٠١٢هــل أدرجــت بالكامــل التكلفــة المقــدرة ضــمن الميزانيــة البرمجيــة المعتمــدة للثنائيــة 

  ؟ (نعم/ ال)٢٠١٣
  ال

  إذا كانت اإلجابة "ال" يرجى ذكر المبلغ غير المدرج.
علـــى الـــرغم مـــن أن تنفيـــذ خطـــة التنفيـــذ الشـــاملة الخاصـــة بتغذيـــة األمهـــات والرضـــع وصـــغار 

المعتمــدة، فــإن القــرار يطلــب مــن األمانــة أن  البرمجيــةشــمولة بالفعــل فــي الميزانيــة األطفــال م
  تتخذ مزيدًا من اإلجراءات في مجالين هما:

وضـــع مبـــادئ توجيهيـــة بشـــأن تـــدابير السياســـة العامـــة المتعـــددة القطاعـــات الخاصـــة   (أ)
  بالتغذية؛

  وضع مبادئ توجيهية بشأن تسويق األغذية التكميلية.  (ب)
  دوالر أمريكي. ٦٠٠ ٠٠٠غ تكلفة هذه األنشطة اإلضافية حوالي وستبل

  اآلثار المترتبة بالنسبة إلى المالك الوظيفي  (ج)
  هل يمكن تنفيذ هذا القرار من ِقَبل الموظفين الحاليين؟ (نعم/ ال)

  ال
معبـــرًا عنـــه بعـــدد  -إذا كانـــت اإلجابـــة "ال" ُيـــذكر العـــدد الـــالزم مـــن المـــوظفين اإلضـــافيين 

مـــع بيـــان األقـــاليم المحـــددة ومجموعـــة المهـــارات الالزمـــة حســـب  -وظفين المتفـــرغين المـــ
  االقتضاء.

علــــى الــــرغم مــــن أن مــــن الممكــــن تنفيــــذ غالبيــــة األنشــــطة المطلوبــــة مــــن األمانــــة فــــي القــــرار 
بالموظفين الموجودين، فإن تقديم الدعم إلى الدول األعضاء من أجل تعزيز سياسات الصحة 

التنمية التي تشـمل أنشـطة التغذيـة التـي ثبتـت فعاليتهـا سيسـتلزم المزيـد مـن الوطنية وسياسات 
  الموارد البشرية في المكاتب اإلقليمية.
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  التمويل  -٤
  (ب) ممولة بالكامل؟ (نعم/ ال)٣والمذكورة في  ٢٠١٣-٢٠١٢هل التكاليف المقدرة للثنائية 

  ال
(مــع بيــان تفاصــيل مصــدر  األمــوالتعبئــة  إذا كانــت اإلجابــة "ال" يرجــى تحديــد ثغــرة التمويــل وكيفيــة

  التمويل المحتمل (مصادر التمويل المحتملة)).
ماليـــين دوالر أمريكـــي متـــاح لتنفيـــذ هـــذا  ٤‚٦هنـــاك مبلـــغ وقـــدره  ٢٠١٣-٢٠١٢بالنســـبة إلـــى الثنائيـــة 

اليين م ٣‚٦٨القرار، وهذا المبلغ هو جزء من الموارد المتاحة حاليًا. وسيلزم تأمين تمويل إضافي قدره 
  من خالل القيام بأنشطة فعالة لجمع األموال. أمريكي دوالر

  
  

ــــرار   -١ رصــــد بلــــوغ المرامــــي (األهــــداف) اإلنمائيــــة لأللفيــــة المتعلقــــة بالصــــحة: تنفيــــذ   ٧-٦٥ع  ص  جالق
  توصيات اللجنة المعنية بالمعلومات والمساءلة عن صحة المرأة والطفل

  ٦٤/٧(انظر الوثيقة ج ٢٠١٣-٢٠١٢الصلة بالميزانية البرمجية   -٢
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA64/A64_7-ar.pdf(  

  النتيجة (النتائج) المتوقعة على صعيد المنظمة:  ١٠الغرض االستراتيجي:  
  ١٠-١٠و ٤-١٠    

  كيف سيساهم هذا القرار في تحقيق النتيجة (النتائج) المتوقعة على صعيد المنظمة؟
) الرصــد العــالمي ٢) الــُنظم الُقطريــة للمعلومــات والمســاءلة عــن صــحة المــرأة والطفــل (١يــز (ســيدعم القــرار تعز 
  للنتائج والموارد.

  هل تتضمن الميزانية البرمجية بالفعل النواتج أو الخدمات المطلوبة في هذا القرار؟ (نعم/ ال)  
 نعم تتضمن بعضها.

  المالك الوظيفي فيما يتعلق بالميزانية البرمجيةالتكلفة المقدرة واآلثار المترتبة بالنسبة إلى   -٣
  التكلفة اإلجمالية  (أ)

) مــدة ســريان القــرار التــي ســتلزم فيهــا أنشــطة األمانــة مــن أجــل التنفيــذ؛ ١ُيــذكر مــا يلــي (
  ).أمريكي دوالر ١٠ ٠٠٠ منها كل يبلغ وحدات إلى مقربةتكلفة تلك األنشطة ( )٢(
  )٢٠١٥-٢٠١٢أربع سنوات (تغطي الفترة   )١(
مليـــون دوالر أمريكـــي؛  ١٦المـــوظفين:  فمليـــون دوالر أمريكـــي (تكـــالي ٢٢المجمـــوع   )٢(

  ماليين دوالر أمريكي ٦تكاليف األنشطة: 
  ٢٠١٣-٢٠١٢التكلفة في الثنائية   (ب)

(أ) (مقربـة ٣مـن التكـاليف المـذكورة فـي  ٢٠١٣-٢٠١٢ُيذكر المبلـغ المخصـص للثنائيـة 
  دوالر أمريكي) ١٠ ٠٠٠إلى وحدات يبلغ كل منها 

ماليـــين دوالر أمريكـــي؛ تكـــاليف  ٨مليـــون دوالر أمريكـــي (تكـــاليف المـــوظفين:  ١١المجمـــوع 
  ماليين دوالر أمريكي) ٣األنشطة: 
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تُــذكر مســتويات المنظمــة التــي ســتتحمل هــذه التكــاليف، مــع بيــان األقــاليم المحــددة حســب 
   االقتضاء.

  المقر الرئيسي والمكاتب اإلقليمية.
-٢٠١٢ت بالكامــل التكلفــة المقــدرة ضــمن الميزانيــة البرمجيــة المعتمــدة للثنائيــة هــل أدرجــ
  ؟ (نعم/ ال)٢٠١٣

  ال
  إذا كانت اإلجابة "ال" يرجى ذكر المبلغ غير المدرج.

  ٪ تقريبًا.٥٠مليون دوالر أمريكي،  ٥‚٥
  اآلثار المترتبة بالنسبة إلى المالك الوظيفي  (ج)

  َبل الموظفين الحاليين؟ (نعم/ ال)هل يمكن تنفيذ هذا القرار من قِ 
  نعم

معبـــرًا عنـــه بعـــدد  -إذا كانـــت اإلجابـــة "ال" ُيـــذكر العـــدد الـــالزم مـــن المـــوظفين اإلضـــافيين 
مـــع بيـــان األقـــاليم المحـــددة ومجموعـــة المهـــارات الالزمـــة حســـب  -المـــوظفين المتفـــرغين 

  االقتضاء.
  التمويل  -٤

  (ب) ممولة بالكامل؟ (نعم/ ال)٣لمذكورة في وا ٢٠١٣-٢٠١٢هل التكاليف المقدرة للثنائية 
  ال

إذا كانــت اإلجابــة "ال" يرجــى تحديــد ثغــرة التمويــل وكيفيــة تعبئــة المــوارد (مــع بيــان تفاصــيل مصــدر 
  التمويل المحتمل (مصادر التمويل المحتملة)).

 ماليـــين دوالر أمريكـــي؛ مصـــدر (مصـــادر) التمويـــل: تجـــري مفاتحـــة الكثيـــر مـــن الجهـــات المانحـــة ٤
  األخرى المحتملة.

  
  

  حصيلة المؤتمر العالمي المعني بالمحددات االجتماعية للصحة  ٨-٦٥ع  ص  جالقرار      -١
  ٦٤/٧(انظر الوثيقة ج ٢٠١٣-٢٠١٢الصلة بالميزانية البرمجية   -٢

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA64/A64_7-ar.pdf(  

  ٢-٧و ١-٧المتوقعة على صعيد المنظمة: النتيجة  ١٠و ٧الغرض االستراتيجي:  
  ٥-١٠و ٣-٧و    

  كيف سيساهم هذا القرار في تحقيق النتيجة المتوقعة على صعيد المنظمة؟
ســوف يســاهم هــذا القــرار فــي تحقيــق النتــائج المتوقعــة علــى صــعيد المنظمــة والمــذكورة أعــاله مــن خــالل مطالبــة 

للصـحة، علـى النحـو المبـين فـي إعـالن ريـو السياسـي بشـأن األمانة بتعزيز العمـل بشـأن المحـددات االجتماعيـة 
  ).٢٠١١المحددات االجتماعية للصحة (

  هل تتضمن الميزانية البرمجية بالفعل النواتج أو الخدمات المطلوبة في القرار؟ (نعم/ ال)  
 ال



٥الملحق  127  

 

  ية  البرمجيةالتكلفة المقدرة واآلثار المترتبة بالنسبة إلى المالك الوظيفي فيما يتعلق بالميزان  -٣
  التكلفة اإلجمالية  (أ)

) مــدة ســريان القــرار التــي ســتلزم فيهــا أنشــطة األمانــة مــن أجــل التنفيــذ؛ ١ُيــذكر مــا يلــي (
  ).أمريكي دوالر ١٠ ٠٠٠ منها كل يبلغ وحدات إلى مقربةتكلفة تلك األنشطة ( )٢(
  )٢٠١٧-٢٠١٢ست سنوات (تشمل الفترة   )١(
مليــون دوالر  ١٠‚٩٠ر أمريكــي (تكــاليف المــوظفين: مليــون دوال ٣٣‚٦٠اإلجمــالي:   )٢(

  مليون دوالر أمريكي) ٢٢‚٧٠أمريكي؛ تكاليف األنشطة: 
  ٢٠١٣-٢٠١٢التكلفة المقدرة للثنائية   (ب)

(أ) (مقربــًا ٣مــن التكــاليف المــذكورة فــي  ٢٠١٣-٢٠١٢ُيــذكر المبلــغ المخصــص للثنائيــة 
  دوالر أمريكي) ١٠ ٠٠٠إلى وحدات يبلغ كل منها 

مليـون دوالر أمريكـي؛ تكـاليف  ٣‚٦٠ماليين دوالر أمريكي (تكاليف المـوظفين:  ٨إلجمالي: ا
  مليون دوالر أمريكي) ٤‚٤٠األنشطة: 

تُــذكر مســتويات المنظمــة التــي ســتتحمل هــذه التكــاليف، مــع بيــان األقــاليم المحــددة حســب 
   االقتضاء.

مليـون دوالر أمريكـي؛  ٣‚٧٠ليميـة: مليون دوالر أمريكي؛ المكاتـب اإلق ١‚٣٠المقر الرئيسي: 
  ماليين دوالر أمريكي ٣المكاتب الُقطرية: 

-٢٠١٢هــل أدرجــت بالكامــل التكلفــة المقــدرة ضــمن الميزانيــة البرمجيــة المعتمــدة للثنائيــة 
  ؟ (نعم/ ال)٢٠١٣

  ال
  إذا كانت اإلجابة "ال" يرجى ذكر المبلغ غير المدرج.

  ماليين دوالر أمريكي ٨
  مترتبة بالنسبة إلى المالك الوظيفياآلثار ال  (ج)

  هل يمكن تنفيذ هذا القرار من ِقَبل الموظفين الحاليين؟ (نعم/ ال)
  ال

معبـــرًا عنـــه بعـــدد  -إذا كانـــت اإلجابـــة "ال" ُيـــذكر العـــدد الـــالزم مـــن المـــوظفين اإلضـــافيين 
الزمـة مع بيان األقاليم المحددة ومجموعة (مجموعـات) المهـارات ال -الموظفين المتفرغين 

  حسب االقتضاء.
علــــى  ٤خ ع) وســــتة مــــوظفين برتبــــة ٤(ف ٤لتنفيـــذ هــــذا القــــرار ســــيلزم ســــتة مــــوظفين برتبــــة م
  ) في المقر الرئيسي.٤(ف ٤المستوى الُقطري واإلقليمي، وموظف واحد برتة م
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  التمويل  -٤
  )(ب) ممولة بالكامل؟ (نعم/ ال٣والمذكورة في  ٢٠١٣-٢٠١٢هل التكاليف المقدرة للثنائية 

  ال
إذا كانـت اإلجابـة "ال" يرجـى تحديـد ثغـرات التمويـل وكيفيـة تعبئـة المـوارد (مـع بيـان تفاصـيل مصــدر 

  التمويل المحتمل (مصادر التمويل المحتملة)).
ماليــــين دوالر أمريكــــي؛ مصــــدر (مصــــادر) التمويــــل: المســــاهمات الطوعيــــة مــــن البلــــدان والجهــــات  ٨

  متعددة األطراف.المانحة من القطاع الخاص والمنظمات ال
  
  

 الشــرقية القــدس فيهــا بمــا المحتلــة، الفلســطينية األرض فــي الصــحية األحــوال   ٩-٦٥ع  ص  ج  القــرار     -١
  المحتل السوري الجوالن وفي

  ٦٤/٧ج الوثيقة انظر( ٢٠١٣-٢٠١٢ البرمجية بالميزانية الصلة  -٢
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA64/A64_7-ar.pdf(  

  ٧-٥ النتيجة المتوقعة على صعيد المنظمة: ٥ الغرض االستراتيجي: 

  المنظمة؟ صعيد على المتوقعة) النتائج( النتيجة تحقيق في القرار هذا سيساهم كيف
 اســتجابة تنســيق دعــم خــالل مــن المتوقعــة النتيجــة تحقيــق فــي سيســهم تنفيــذه فــإن كامــل بتمويــل القــرار حظــي إذا

  .اإلنسانية الطوارئ حاالت في وانتعاشه الصحة قطاع
  )  ال/ نعم( القرار؟ هذا في المطلوبة الخدمات أو النواتج بالفعل البرمجية الميزانية تتضمن هل
 نعم

  البرمجية بالميزانية يتعلق فيما الوظيفي المالك إلى بالنسبة المترتبة واآلثار المقدرة التكلفة  -٣
  اإلجمالية التكلفة  )أ(

 التنفيــذ؛ أجــل مــن األمانــة أنشــطة فيهــا ســتلزم التــي القــرار ســريان مــدة) ١( يلــي مــا ُيــذكر
  ).أمريكي دوالر ١٠ ٠٠٠ منها كل يبلغ وحدات إلى مقربة( األنشطة تلك تكلفة )٢(
  )٢٠١٣ منتصف وحتى ٢٠١٢ منتصف من الفترة تشمل( واحدة سنة  )١(
ـــــــون ١,٢٠: المجمـــــــوع  )٢(  دوالر ٨٠٠ ٠٠٠: المـــــــوظفين تكـــــــاليف( أمريكـــــــي دوالر ملي

  )أمريكي دوالر ٤٠٠ ٠٠٠: األنشطة وتكاليف أمريكي؛
  ٢٠١٣-٢٠١٢ الثنائية في التكلفة  )ب(

 مقربـة) (أ(٣ فـي المـذكورة التكـاليف مـن ٢٠١٣-٢٠١٢ للثنائيـة المخصـص المبلـغ ُيذكر
  )أمريكي دوالر ١٠ ٠٠٠ منها كل يبلغ وحدات إلى
 أمريكــــــي؛ دوالر ٨٠٠ ٠٠٠: ينالمــــــوظف تكــــــاليف( أمريكــــــي دوالر مليــــــون ١,٢٠: مجمــــــوعال

  )أمريكي دوالر ٤٠٠ ٠٠٠: األنشطة وتكاليف
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 حســب المحــددة األقــاليم بيــان مــع التكــاليف، هــذه ســتتحمل التــي المنظمــة مســتويات تُــذكر
   .االقتضاء
 القـــدس فـــي الكـــائن المنظمـــة مكتـــب خـــالل مـــن األول المقـــام فـــي األنشـــطة بتنفيـــذ سُيضـــطلع
 التـي األنشـطة ُتسـتكمل وسـوف. الفلسـطينية السـلطة مـع منظمـةال تعاون برنامج عن المسؤول
 المتوســـط لشـــرق اإلقليمـــي المكتـــب مـــن بـــدعم القطـــري الصـــعيد علـــى المنظمـــة بهـــا تضـــطلع
 األطفــــال شــــلل مكافحــــة عمليــــات تنفيــــذ مجــــال فــــي العاملــــة الرئيســــي للمقــــر التابعــــة والــــدوائر

 .والبيئة الصحي األمن وكذلك القطري والتعاون الطوارئ حاالت في واالستجابة

-٢٠١٢ للثنائيــة المعتمــدة البرمجيــة الميزانيــة ضــمن المقــدرة التكلفــة بالكامــل أدرجــت هــل
  )ال/ نعم( ؟٢٠١٣

  نعم
  .المدرج غير المبلغ ذكر يرجى" ال" اإلجابة كانت إذا

  الوظيفي المالك إلى بالنسبة المترتبة اآلثار  )ج(
  )ال/ نعم( الحاليين؟ ظفينالمو  ِقَبل من القرار هذا تنفيذ يمكن هل
  ال
 بعـــدد عنـــه معبـــراً  - اإلضـــافيين المـــوظفين مـــن الـــالزم العـــدد ُيـــذكر" ال" اإلجابـــة كانـــت إذا

 حســـب الالزمـــة المهـــارات ومجموعـــة المحـــددة األقـــاليم بيـــان مـــع - المتفـــرغين المـــوظفين
  .االقتضاء
 تحافظ أن على القرار اهذ في المطلوبة والتدخالت اإلنسانية الصحية األنشطة تنفيذ سينطوي
 إلـى القطـري المسـتوى علـى والـدوليين الـوطنيين الموظفين من الالزم العدد تواجد على األمانة

  .ةالصحي المجموعات يمنسقب يتعلق فيما وخاصة ،٢٠١٢ عام بعد ما
  التمويل  -٤

  )ال/ نعم( بالكامل؟ ممولة) ب(٣ في والمذكورة ٢٠١٣-٢٠١٢ للثنائية المقدرة التكاليف هل
  ال
 مصــدر تفاصــيل بيــان مــع( األمــوال تعبئــة وكيفيــة التمويــل ثغــرة تحديــد يرجــى" ال" اإلجابــة كانــت إذا

  )).المحتملة التمويل مصادر( المحتمل التمويل
 المصـــــادر هـــــذه ُتجمــــع أن المتوقـــــع مـــــن: التمويــــل )مصـــــادرمصـــــدر ( أمريكــــي؛ دوالر ١ ١٨٥ ٠٠٠

 مبلـغ بالفعل بفضلها ُجِمع التي ،الموحدة النداءات يةعمل خالل من إنسانية طوعية مساهمات بوصفها
  .العام هذا أمريكي دوالر ١٥ ٠٠٠ قدره
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  خطة العمل العالمية الخاصة باللقاحات  ١٧-٦٥ع  ص  ج القرار     -١
  ٦٤/٧(انظر الوثيقة ج ٢٠١٣-٢٠١٢الصلة بالميزانية البرمجية   -٢

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA64/A64_7-ar.pdf(  

  ٢-١و ١-١النتيجة المتوقعة على صعيد المنظمة:  ١١و ١الغرض االستراتيجي:  
  ٣-١١و ١-١١و ٥-١و ٤-١و    

  كيف سيساهم هذا القرار في تحقيق النتيجة (النتائج) المتوقعة على صعيد المنظمة؟
ميــة واإلقليميــة الستئصــال شــلل األطفــال سيســاهم هــذا القــرار فيمــا يلــي: تســريع التقــدم نحــو تحقيــق األهــداف العال

؛ وخفـض معـدل Bوالقضاء على الحصبة والحصبة األلمانية والتيتانوس (الكزاز) ومكافحة عدوى التهـاب الكبـد 
وفيـات األطفـال التـي يمكـن الوقايــة منهـا، وخصوصـًا الوفيـات الناجمـة عــن االلتهـاب الرئـوي واإلسـهال، وخفــض 

؛ وخفـض معـدالت المراضـة والوفـاة الناجمـة عـن األنفلـونزا وخفـض مخـاطر حاالت ووفيـات سـرطان عنـق الـرحم
 حدوث األنفلونزا الجائحة؛ وتعزيز التمنيع والُنظم الصحية األوسع نطاقًا.

  هل تتضمن الميزانية البرمجية بالفعل النواتج أو الخدمات المطلوبة في هذا القرار؟ (نعم/ ال)  
 نعم

  لمترتبة بالنسبة إلى المالك الوظيفي فيما يتعلق بالميزانية البرمجيةالتكلفة المقدرة واآلثار ا  -٣
  التكلفة اإلجمالية  (أ)

) مــدة ســريان القــرار التــي ســتلزم فيهــا أنشــطة األمانــة مــن أجــل التنفيــذ؛ ١ُيــذكر مــا يلــي (
  ).أمريكي دوالر ١٠ ٠٠٠ منها كل يبلغ وحدات إلى مقربةتكلفة تلك األنشطة ( )٢(
  )٢٠٢٠-٢٠١١(تغطي الفترة سنوات  عشر  )١(
مليــــون دوالر أمريكــــي؛  ٧٢٢مليــــون دوالر أمريكــــي (الموظفــــون:  ٢٣٤٥المجمــــوع:   )٢(

  مليون دوالر أمريكي) ١٦٢٣األنشطة: 
: ال يشــمل هــذا المبلــغ تكلفــة تنفيــذ القــرار الخــاص بتكثيــف المبــادرة العالميــة مالحظــة 

  الستئصال شلل األطفال.
  ٢٠١٣-٢٠١٢التكلفة في الثنائية   (ب)

(أ) (مقربـة ٣مـن التكـاليف المـذكورة فـي  ٢٠١٣-٢٠١٢ُيذكر المبلـغ المخصـص للثنائيـة 
  دوالر أمريكي) ١٠ ٠٠٠إلى وحدات يبلغ كل منها 

مليـــون دوالر أمريكـــي؛ األنشـــطة:  ١٢٨ماليـــين دوالر أمريكـــي (الموظفـــون:  ٤٠٣المجمـــوع: 
  مليون دوالر أمريكي) ٢٧٥

: ال يشمل هذا المبلغ تكلفة تنفيذ القرار الخـاص بتكثيـف المبـادرة العالميـة الستئصـال مالحظة
  شلل األطفال.
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تُــذكر مســتويات المنظمــة التــي ســتتحمل هــذه التكــاليف، مــع بيــان األقــاليم المحــددة حســب 
  االقتضاء

  .على المستوى الُقطري ٪٣٥على المستوى اإلقليمي و ٪٣٥في المقر الرئيسي و ٪٣٠
-٢٠١٢أدرجــت بالكامــل التكلفــة المقــدرة ضــمن الميزانيــة البرمجيــة المعتمــدة للثنائيــة هــل 

  ؟ (نعم/ ال)٢٠١٣
  ال

  إذا كانت اإلجابة "ال" يرجى ذكر المبلغ غير المدرج.
  مليون دوالر أمريكي. ٤٥

  اآلثار المترتبة بالنسبة إلى المالك الوظيفي  (ج)
  ين الحاليين؟ (نعم/ ال)هل يمكن تنفيذ هذا القرار من ِقَبل الموظف

  ليس طيلة مدة سريان القرار
معبـــرًا عنـــه بعـــدد  -إذا كانـــت اإلجابـــة "ال" ُيـــذكر العـــدد الـــالزم مـــن المـــوظفين اإلضـــافيين 

مـــع بيـــان األقـــاليم المحـــددة ومجموعـــة المهـــارات الالزمـــة حســـب  -المـــوظفين المتفـــرغين 
  االقتضاء.

لمقـر الرئيسـي والمكاتـب اإلقليميـة وفـي فـرق سيلزم عدد صغير من الموظفين اإلضافيين فـي ا
الدعم البلدانية في اإلقلـيم األفريقـي. وسـيلزم أيضـًا بعـض المـوظفين الـوطنيين فـي البلـدان كـي 

  يتسنى تعزيز األنشطة تحسبًا لزيادة عدد اللقاحات المدرجة في برامج التمنيع الوطنية.
  التمويل  -٤

  (ب) ممولة بالكامل؟ (نعم/ ال)٣والمذكورة في  ٢٠١٣-٢٠١٢هل التكاليف المقدرة للثنائية 
  ال

إذا كانــت اإلجابــة "ال" يرجــى تحديــد ثغــرة التمويــل وكيفيــة تعبئــة األمــوال (مــع بيــان تفاصــيل مصــدر 
  التمويل المحتمل (مصادر التمويل المحتملة)).

ح المجــددة ماليــين دوالر أمريكــي. وتجــري مناقشــة اقتراحــات بخصــوص المــن ٢١٠تبلــغ الثغــرة الحاليــة 
مليـــون دوالر أمريكـــي. وٕاذا تـــم تأكيـــد هـــذه المـــنح ســـتظل  ١٢٥ســـنويًا والمـــنح الجديـــدة البـــالغ مجموعهـــا 

  مليون دوالر أمريكي. ٨٥هناك ثغرة في التمويل قدرها 
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  أسبوع التمنيع العالمي  ١٨-٦٥ع  ص  جالقرار   -١
  ٦٤/٧يقة ج(انظر الوث ٢٠١٣-٢٠١٢الصلة بالميزانية البرمجية   -٢

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA64/A64_7-ar.pdf(  

 ١-١النتيجة (النتائج) المتوقعة على صعيد المنظمة:  ١الغرض االستراتيجي:  

  كيف سيساهم هذا القرار في تحقيق النتيجة (النتائج) المتوقعة على صعيد المنظمة؟
) زيادة قبول السكان ٢إذكاء الوعي عالميًا ومحليًا بفوائد التطعيم؛ ( )١إن أسابيع التمنيع تساعد على ما يلي: (
) إتاحة فرصة إضافية إلعطـاء اللقاحـات ٤) تعزيز االلتزام السياسي؛ (٣لخدمات التمنيع وزيادة طلبهم عليها؛ (

  للناس، وهو األمر الذي يؤدي إلى المساهمة في تحسين التغطية باللقاحات.
  لبرمجية بالفعل النواتج أو الخدمات المطلوبة في هذا القرار؟ (نعم/ ال)  هل تتضمن الميزانية ا

 نعم

  التكلفة المقدرة واآلثار المترتبة بالنسبة إلى المالك الوظيفي فيما يتعلق بالميزانية البرمجية  -٣
  التكلفة اإلجمالية  (أ)

ن أجــل التنفيــذ؛ ) مــدة ســريان القــرار التــي ســتلزم فيهــا أنشــطة األمانــة مــ١ُيــذكر مــا يلــي (
  ).أمريكي دوالر ١٠ ٠٠٠ منها كل يبلغ وحدات إلى مقربةتكلفة تلك األنشطة ( )٢(
  ) سيتم التنفيذ على أساس مستمر، رهنًا بالمراجعة من ِقَبل األجهزة الرئاسية.١(
دوالر أمريكـــي فـــي الســـنة (تكـــاليف المـــوظفين:  ١٥٠ ٠٠٠) مجمـــوع التكـــاليف اإلضـــافية: ٢(

  دوالر أمريكي) ١٢٠ ٠٠٠مريكي؛ تكاليف األنشطة: دوالر أ ٣٠ ٠٠٠
قــراره بشــأن أســابيع التمنيــع اإلقليميــة، وتعكــف أربعــة  أقــاليم المنظمــة اعتمــد كــل مــنمالحظــة: 

أقــاليم علــى تنفيــذ أســابيع التمنيــع منــذ عــدة ســنوات، وذلــك مــع انضــمام اإلقلــيم األفريقــي وٕاقلــيم 
. وبناًء على ذلـك فـإن تكلفـة أسـابيع ٢٠١٢ جنوب شرق آسيا إليها في هذا المضمار في عام

التمنيع اإلقليمية قـد تـم تخطيطهـا وتمويلهـا بالفعـل، وسـتكون زيـادة التكلفـة نتيجـة إدراج أسـبوع 
التمنيــع العــالمي زيــادة قليلــة إلــى أدنــى حــد، وســتعكس ببســاطة وقــت المــوظفين علــى المســتوى 

اد االتصــاالت اإلضــافية وكــذلك اجتمــاع اإلقليمــي الــذي ســيلزم للتنســيق والمــواد اإلعالميــة ومــو 
  صغير للتنسيق.

  ٢٠١٣-٢٠١٢التكلفة في الثنائية   (ب)
(أ) (مقربـة ٣مـن التكـاليف المـذكورة فـي  ٢٠١٣-٢٠١٢ُيذكر المبلـغ المخصـص للثنائيـة 

  دوالر أمريكي) ١٠ ٠٠٠إلى وحدات يبلغ كل منها 
دوالر  ٦٠ ٠٠٠المــوظفين:  دوالر أمريكــي (تكــاليف ٣٠٠ ٠٠٠مجمــوع التكــاليف اإلضــافية: 
  دوالر أمريكي) ٢٤٠ ٠٠٠أمريكي؛ تكاليف األنشطة: 

تُــذكر مســتويات المنظمــة التــي ســتتحمل هــذه التكــاليف، مــع بيــان األقــاليم المحــددة حســب 
   االقتضاء.

  المقر الرئيسي
هــــل أدرجـــــت بالكامـــــل التكلفــــة المقـــــدرة ضـــــمن الميزانيــــة البرمجيـــــة المعتمـــــدة للثنائيـــــة 

  ؟ (نعم/ ال)٢٠١٣-٢٠١٢
  نعم

  إذا كانت اإلجابة "ال" يرجى ذكر المبلغ غير المدرج.
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  اآلثار المترتبة بالنسبة إلى المالك الوظيفي  (ج)
  هل يمكن تنفيذ هذا القرار من ِقَبل الموظفين الحاليين؟ (نعم/ ال)

  نعم
ه بعـــدد معبـــرًا عنـــ -إذا كانـــت اإلجابـــة "ال" ُيـــذكر العـــدد الـــالزم مـــن المـــوظفين اإلضـــافيين 

مـــع بيـــان األقـــاليم المحـــددة ومجموعـــة المهـــارات الالزمـــة حســـب  -المـــوظفين المتفـــرغين 
  االقتضاء.

  التمويل  -٤
  (ب) ممولة بالكامل؟ (نعم/ ال)٣والمذكورة في  ٢٠١٣-٢٠١٢هل التكاليف المقدرة للثنائية 

  نعم
(مــع بيــان تفاصــيل مصــدر  إذا كانــت اإلجابــة "ال" يرجــى تحديــد ثغــرة التمويــل وكيفيــة تعبئــة المــوارد

  التمويل المحتمل (مصادر التمويل المحتملة)).
  المبلغ بالدوالر األمريكي: غير متاح؛ مصدر (مصادر) التمويل: غير متاح.

  
  

/ المغشوشــة/ التوســيم المغشوشــة /المــزورة/ النوعيـــة المتدنيـــة الطبيـــة المنتجــات  ١٩-٦٥ع  ص  ج القــرار   -١
  المزيفة

  ٦٤/٧(انظر الوثيقة ج ٢٠١٣-٢٠١٢يزانية البرمجية الصلة بالم  -٢
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA64/A64_7-ar.pdf(  

   ٢-١١و ١-١١النتيجة المتوقعة على صعيد المنظمة:  ١١الغرض االستراتيجي:  
 كيف سيساهم هذا القرار في تحقيق النتيجة المتوقعة على صعيد المنظمة؟

 المتدنيـــة الطبيـــة المنتجــاتبخصــوص " ١-١١للــنهج االســتراتيجي الــوارد فــي النتيجــة المتوقعــة يســتجيب القــرار 
  ".المزيفة/ المغشوشة/ التوسيم المغشوشة /المزورة/ النوعيـة

  هل تتضمن الميزانية البرمجية بالفعل النواتج أو الخدمات المطلوبة في هذا القرار؟ (نعم/ ال)  
 ال

  آلثار المترتبة بالنسبة إلى المالك الوظيفي فيما يتعلق بالميزانية البرمجيةالتكلفة المقدرة وا  -٣
  التكلفة اإلجمالية  (أ)

) مــدة ســريان القــرار التــي ســتلزم فيهــا أنشــطة األمانــة مــن أجــل التنفيــذ؛ ١ُيــذكر مــا يلــي: (
  ).أمريكي دوالر ١٠ ٠٠٠ منها كل يبلغ وحدات إلى مقربةتكلفة تلك األنشطة ( )٢(
  ) رهنًا بما تقرره جمعية الصحة.٢٠١٥-٢٠١٢ث سنوات (تغطي الفترة ثال  )١(
مليـــــون دوالر أمريكـــــي  ٤‚٨٤مليـــــون  دوالر أمريكـــــي و ٣‚٥٦المجمـــــوع: مـــــا بـــــين    )٢(

ماليــين دوالر أمريكــي؛  ٤مليــون دوالر أمريكــي و ٢‚٧٢(تكــاليف المــوظفين: مــا بــين 
ت متحفظــة علــى أســاس دوالر أمريكــي). وتلــك تقــديرا ٨٤٠ ٠٠٠تكــاليف األنشــطة: 

عقــد اجتمــاع ســنوي واحــد آلليــة الــدول األعضــاء. وهــذا يغطــي فقــط تكــاليف أنشــطة 
  اجتماع واحد ألن االختصاصات لم تؤكد بعد.   
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  ٢٠١٣-٢٠١٢التكلفة في الثنائية   ) ب(
(أ) (مقربــًا ٣مــن التكــاليف المــذكورة فــي  ٢٠١٣-٢٠١٢ُيــذكر المبلــغ المخصــص للثنائيــة 

  دوالر أمريكي) ١٠ ٠٠٠نها إلى وحدات يبلغ كل م
مليــــــون دوالر أمريكــــــي (تكــــــاليف  ٣‚٢٣مليــــــون دوالر أمريكــــــي و ٢‚٣٧مــــــا بــــــين  المجمــــــوع:

مليـــــون دوالر أمريكـــــي؛ تكـــــاليف  ٢‚٦٧مليـــــون دوالر أمريكـــــي و ١‚٨١المـــــوظفين: مـــــا بـــــين 
  دوالر أمريكي) ٥٦٠ ٠٠٠األنشطة: 

يــان األقــاليم المحــددة حســب تُــذكر مســتويات المنظمــة التــي ســتتحمل هــذه التكــاليف، مــع ب
   االقتضاء.

  المقر الرئيسي
-٢٠١٢هــل أدرجــت بالكامــل التكلفــة المقــدرة ضــمن الميزانيــة البرمجيــة المعتمــدة للثنائيــة 

  ؟ (نعم/ ال)٢٠١٣
  ال

  إذا كانت اإلجابة "ال" يرجى ذكر المبلغ غير المدرج.
  مليون دوالر أمريكي ٣‚٢٣مليون دوالر أمريكي و ٢‚٣٧ما بين 

  اآلثار المترتبة بالنسبة إلى المالك الوظيفي  ج)(
  هل يمكن تنفيذ هذا القرار من ِقَبل الموظفين الحاليين؟ (نعم/ ال)

  ال
معبـــرًا عنـــه بعـــدد  -إذا كانـــت اإلجابـــة "ال" ُيـــذكر العـــدد الـــالزم مـــن المـــوظفين اإلضـــافيين 

الالزمـــة حســـب مـــع بيـــان األقـــاليم المحـــددة ومجموعـــة المهـــارات  -المـــوظفين المتفـــرغين 
  االقتضاء.

ــا المهنيــة الفئــةموظفــان مــن  ) وموظــف مــن فئــة ٥والرتبــة م ٤(الرتبــة م (الفنيــة) والفئــات العلي
  ).   ٥الخدمات العامة (الرتبة خ ع

  التمويل  -٤
  (ب) ممولة بالكامل؟ (نعم/ ال)٣والمذكورة في  ٢٠١٣-٢٠١٢هل التكاليف المقدرة للثنائية 

  ال
" يرجــى تحديــد فجــوة التمويــل وكيفيــة تعبئــة المــوارد (مــع بيــان تفاصــيل مصــدر إذا كانــت اإلجابــة "ال

  التمويل المتوقع (مصادر التمويل المتوقعة)).
 مصــادر( المحتمــل التمويــل مصــدرمليــون دوالر أمريكــي؛  ٣‚٢٣مليــون دوالر أمريكــي و ٢‚٣٧مـا بــين 
  :)المحتملة التمويل

ء التشـــغيل فـــي شـــكل مســـاهمات طوعيـــة مـــن الـــدول مـــن المـــرجح االحتيـــاج إلـــى األمـــوال الخاصـــة ببـــد
األعضاء المهتمة ألن األنشطة التقنية لم تحدد بعد بما يكفي من التفصيل لمخاطبة المانحين. كما أن 

  المشروع يقع خارج نطاق ما يموله المانحون حاليًا في مجال األدوية. 
  
  
  



٥الملحق  135  

 

 فـي الصـحة، مجموعـة قائـد بصـفتها رهـاودو  العالميـة الصـحة منظمـة اسـتجابة  ٢٠-٦٥ع  ص  جالقـرار   -١
  اإلنسانية الطوارئ في المتنامية الصحية الطلبات تلبية مجال

  ٦٤/٧(انظر الوثيقة ج ٢٠١٣-٢٠١٢الصلة بالميزانية البرمجية   -٢
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA64/A64_7-ar.pdf(  

  ١-٥عة على صعيد المنظمة: النتيجة (النتائج) المتوق ٥الغرض االستراتيجي:  
 ٧-٥و    

  كيف سيساهم هذا القرار في تحقيق النتيجة (النتائج) المتوقعة على صعيد المنظمة؟
، اإلنســانية الطــوارئ فــي الصــحة مجموعــة ) الوكالــة التــي تقــود١( بصــفتهايــدعم القــرار المنظمــة فــي أداء دورهــا 

بعة للجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت. كما يعزز النهج مجموعة الصحة العالمية التا ) والوكالة التي تقود٢(
أن يضـع مشترك بين المنظمات المتبع في المنظمة لالسـتجابة للطـوارئ. وُيطلـب فيـه مـن المـدير العـام الجديد ال

ساني السياسات والمبادئ التوجيهية الضرورية والهياكل والعمليات اإلدارية المالئمة للمنظمة مما يلزم للعمل اإلن
الفعال والناجح على المستوى القطري، وكذلك القدرة والموارد التنظيمية من أجل الوفاء على أفضـل وجـه بـدورها 

المتوقعــة  ٧-٥باعتبارهــا الوكالــة التــي تقــود مجموعــة الصــحة العالميــة. وعليــه، يــنهض التنفيــذ بتحقيــق النتيجــة 
والزخم لقيادة عمليـة منسـقة السـتجابة قطـاع الصـحة  على صعيد المنظمة بإمداد عمل المنظمة بالتوجه والهيكل

  وانتعاشه في الطوارئ اإلنسانية.
  هل تتضمن الميزانية البرمجية بالفعل النواتج أو الخدمات المطلوبة في هذا القرار؟ (نعم/ ال)  

  نعم
  ة البرمجيةالتكلفة المقدرة واآلثار المترتبة بالنسبة إلى المالك الوظيفي فيما يتعلق بالميزاني  -٣

  التكلفة اإلجمالية  (أ)
) مــدة ســريان القــرار التــي ســتلزم فيهــا أنشــطة األمانــة مــن أجــل التنفيــذ؛ ١ُيــذكر مــا يلــي (

  ).أمريكي دوالر ١٠ ٠٠٠ منها كل يبلغ وحدات إلى مقربةتكلفة تلك األنشطة ( )٢(
ـــرة الرئيســـية الخاصـــة بهـــذا القـــرار هـــي فتـــرة الســـنتين ١( تضـــطلع  التـــي ٢٠١٣-٢٠١٢) الفت

ومـــن المتوقـــع بعـــد عـــام المنظمـــة خاللهـــا بتنفيـــذ نهجهـــا المؤسســـي الجديـــد وتقييمـــه وتحســـينه. 
  أن تظل المبادئ الكامنة في هذا القرار توجه عمل المنظمة في حاالت الطوارئ. ٢٠١٣

 ٢٣‚٦مليــــون دوالر أمريكــــي (تكــــاليف المــــوظفين:  ٢٩‚٥المجمــــوع فــــي الســــنة األولــــى: ) ٢(
مليــون دوالر أمريكــي)؛ المجمــوع فــي الســنوات  ٥‚٩يكــي؛ وتكــاليف األنشــطة: مليــون دوالر أمر 

مليــون دوالر أمريكــي؛ وتكــاليف  ٣٤مليــون دوالر أمريكــي (تكــاليف المــوظفين:  ٤٢‚٥التاليــة: 
 مليون دوالر أمريكي). ٨‚٥األنشطة: 

قليمــــي يتوقــــع أن يكــــون تنفيــــذ هــــذا القــــرار خــــالل الســــنة األولــــى تــــدريجيًا علــــى المســــتويين اإل
٪ مـــن تكـــاليف التنفيـــذ فـــي الســـنة األخيـــرة مـــن فتـــرة ٧٠والقطـــري وتقـــدر تكلفتـــه بالتـــالي بنســـبة 

  ١السنتين.

                                                      
 موارد اإلضافية التي تحشد لحاالت طوارئ معينة.ال تشمل األرقام المتاحة ال    ١
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  ٢٠١٣-٢٠١٢التكلفة في الثنائية   (ب)
(أ) (مقربـة ٣مـن التكـاليف المـذكورة فـي  ٢٠١٣-٢٠١٢ُيذكر المبلـغ المخصـص للثنائيـة 

  دوالر أمريكي). ١٠ ٠٠٠إلى وحدات يبلغ كل منها 
مليون دوالر أمريكي؛ وتكاليف  ٥٧‚٦تكاليف الموظفين: مليون دوالر أمريكي ( ٧٢مجموع: ال

  مليون دوالر أمريكي) ١٤‚٤األنشطة: 
تُــذكر مســتويات المنظمــة التــي ســتتحمل هــذه التكــاليف، مــع بيــان األقــاليم المحــددة حســب 

   االقتضاء.
لمسـتوى القطـري بـدعم المكاتـب ينفذ هذا القرار عبر المنظمـة. وتحظـى جهـود المنظمـة علـى ا

 ١٣‚٥مليــــون دوالر أمريكــــي فــــي المقــــر الرئيســــي؛ و ٣٢اإلقليميــــة المعنيــــة والمقــــر الرئيســــي (
ــــة؛ و ــــون دوالر أمريكــــي فــــي المكاتــــب اإلقليمي ــــب  ٢٦‚٥ملي ــــون دوالر أمريكــــي فــــي المكات ملي

فريقيــا وشــرق القطريــة الرئيســية بــالتركيز علــى البلــدان الشــديدة التعــرض للمخــاطر فــي إقليمــي أ
  ١المتوسط).

هــــل أدرجـــــت بالكامـــــل التكلفــــة المقـــــدرة ضـــــمن الميزانيــــة البرمجيـــــة المعتمـــــدة للثنائيـــــة 
  ؟ (نعم/ ال)٢٠١٣-٢٠١٢

  نعم
  إذا كانت اإلجابة "ال" يرجى ذكر المبلغ غير المدرج.

  اآلثار المترتبة بالنسبة إلى المالك الوظيفي  (ج)
  لموظفين الحاليين؟ (نعم/ ال)هل يمكن تنفيذ هذا القرار من ِقَبل ا

  ال
معبـــرًا عنـــه بعـــدد  -إذا كانـــت اإلجابـــة "ال" ُيـــذكر العـــدد الـــالزم مـــن المـــوظفين اإلضـــافيين 

مـــع بيـــان األقـــاليم المحـــددة ومجموعـــة المهـــارات الالزمـــة حســـب  -المـــوظفين المتفـــرغين 
  االقتضاء.

إال أن  ٢٠١١-٢٠١٠ يشــابه مجمــوع المــوظفين األساســيين المجمــوع المســجل لفتــرة الســنتين
المـــــوظفين المعنيـــــين يتمتعـــــون بمهـــــارات مختلفـــــة وأن هنـــــاك اختالفـــــًا فـــــي التوزيـــــع الجغرافـــــي 

زيـــادة الو  ٢٠١١للمناصـــب نتيجـــة لتخفـــيض عـــدد المـــوظفين فـــي المقـــر الرئيســـي خـــالل ســـنة 
المرتقبــــة فــــي عــــدد المــــوظفين علــــى الصــــعيدين اإلقليمــــي والقطــــري. فعلــــى مســــتوى المكاتــــب 

موظفـــًا مـــن  ٣٥يتصـــور أن يتضـــاعف مجمـــوع المـــوظفين األساســـيين البـــالغ حاليـــًا القطريـــة، 
موظفًا بالتشديد علـى البلـدان فـي إقليمـي أفريقيـا  ٧٠الفئات المهنية (الفنية) والعليا ليصل إلى 

وشرق المتوسـط. ومـن الضـروري أيضـًا زيـادة عـدد المـوظفين علـى مسـتوى المكاتـب اإلقليميـة 
لإلشــــراف علــــى دور مســـاندة المكاتــــب القطريــــة وأداء هــــذا ت الالزمـــة لضـــمان تــــوفير الكفــــاءا

الــدور. وعلــى مســتوى المكاتــب اإلقليميــة، مــن المحتمــل أن يكــون مــن الضــروري رفــع مجمــوع 
موظفـًا  ٣٦موظفـًا إلـى عـدد يسـاوي  ٢٤الموظفين المهنيـين (الفنيـين) األساسـيين البـالغ حاليـًا 

فريقيـــا وشـــرق المتوســـط. وال يتطلـــب المقـــر الرئيســـي أي بالتشـــديد علـــى المكتبـــين اإلقليميـــين أل
زيادة إضافية في عدد الموظفين نظرًا إلى إعادة هيكلة اإلدارة المعنيـة وتخفـيض عـدد مالكهـا 

  .٢٠١١الشديد خالل عام 

                                                      
 ال تشمل األرقام المتاحة الموارد اإلضافية التي تحشد لحاالت طوارئ معينة.    ١
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  التمويل  -٤
  (ب) ممولة بالكامل؟ (نعم/ ال)٣والمذكورة في  ٢٠١٣-٢٠١٢هل التكاليف المقدرة للثنائية 

  ال
كانــت اإلجابــة "ال" يرجــى تحديــد ثغــرة التمويــل وكيفيــة تعبئــة المــوارد (مــع بيــان تفاصــيل مصــدر  إذا

  التمويل المحتمل (مصادر التمويل المحتملة)).
مليــون دوالر أمريكــي؛ مصــادر التمويــل: االشــتراكات المقــدرة والمســاهمات الطوعيــة وأمــوال رصــد  ٤٤

الســــتجابة واالنتعــــاش مــــن أي مــــورد تمويــــل للتصــــدي البــــرامج ورفــــع التقــــارير عنهــــا. وتمــــول أنشــــطة ا
  للفاشيات واألزمات يحصل من النداءات الموحدة والعاجلة التي توجه في حاالت طوارئ معينة.

  
  

  البلهارسياتالتخلص من داء   ٢١-٦٥ع  ص  جالقرار   -١
  ٦٤/٧(انظر الوثيقة ج ٢٠١٣-٢٠١٢الصلة بالميزانية البرمجية   -٢

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA64/A64_7-ar.pdf(  

  ٣-١النتيجة المتوقعة على صعيد المنظمة:  ١الغرض االستراتيجي:  
  كيف سيساهم هذا القرار في تحقيق النتيجة المتوقعة على صعيد المنظمة؟

  الوطنية.سيقّدم الدعم للدول األعضاء لتأكيد وفائها بمعايير التخلص من داء البلهارسيات داخل حدودها 
  هل تتضمن الميزانية البرمجية بالفعل النواتج أو الخدمات المطلوبة في القرار؟ (نعم/ ال)  

 نعم

  التكلفة المقدرة واآلثار المترتبة بالنسبة إلى المالك الوظيفي فيما يتعلق بالميزانية  البرمجية  -٣
  التكلفة اإلجمالية  (أ)

ســتلزم فيهــا أنشــطة األمانــة مــن أجــل التنفيــذ؛ ) مــدة ســريان القــرار التــي ١ُيــذكر مــا يلــي (
  ).أمريكي دوالر ١٠ ٠٠٠ منها كل يبلغ وحدات إلى مقربةتكلفة تلك األنشطة ( )٢(
  )٢٠٢٥-٢٠١٢سنة (تغطي الفترة  ١٤  )١(
دوالر أمريكـــــــي (تكـــــــاليف المـــــــوظفين: ال شـــــــيء؛ تكـــــــاليف  ٧٠٠ ٠٠٠اإلجمـــــــالي:   )٢(

  دوالر أمريكي) ٧٠٠ ٠٠٠األنشطة: 
  ٢٠١٣-٢٠١٢تكلفة المقدرة للثنائية ال  (ب)

(أ) (مقربـة ٣مـن التكـاليف المـذكورة فـي  ٢٠١٣-٢٠١٢ُيذكر المبلـغ المخصـص للثنائيـة 
  دوالر أمريكي) ١٠ ٠٠٠إلى وحدات يبلغ كل منها 

دوالر أمريكــــــي (تكــــــاليف المــــــوظفين: ال شــــــيء؛ تكــــــاليف األنشــــــطة:  ١٠٠ ٠٠٠المجمــــــوع: 
  دوالر أمريكي) ١٠٠ ٠٠٠

يات المنظمــة التــي ســتتحمل هــذه التكــاليف، مــع بيــان األقــاليم المحــددة حســب تُــذكر مســتو 
   االقتضاء.

  المقر الرئيسي
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-٢٠١٢هــل أدرجــت بالكامــل التكلفــة المقــدرة ضــمن الميزانيــة البرمجيــة المعتمــدة للثنائيــة 
  ؟ (نعم/ ال)٢٠١٣

  نعم
  إذا كانت اإلجابة "ال" يرجى ذكر المبلغ غير المدرج.

  مترتبة بالنسبة إلى المالك الوظيفياآلثار ال  (ج)
  هل يمكن تنفيذ هذا القرار من ِقَبل الموظفين الحاليين؟ (نعم/ ال)

  نعم
معبـــرًا عنـــه بعـــدد  -إذا كانـــت اإلجابـــة "ال" ُيـــذكر العـــدد الـــالزم مـــن المـــوظفين اإلضـــافيين 

 مـــع بيـــان األقـــاليم المحـــددة ومجموعـــة المهـــارات الالزمـــة حســـب -المـــوظفين المتفـــرغين 
  االقتضاء.

  التمويل  -٤
  (ب) ممولة بالكامل؟ (نعم/ ال)٣والمذكورة في  ٢٠١٣-٢٠١٢هل التكاليف المقدرة للثنائية 

  نعم
إذا كانـت اإلجابـة "ال" يرجـى تحديـد ثغـرات التمويـل وكيفيـة تعبئـة المـوارد (مـع بيـان تفاصـيل مصــدر 

  التمويل المحتمل (مصادر التمويل المحتملة)).
  كي ال ينطبق؛ مصدر (مصادر) التمويل: ال ينطبقبالدوالر األمري

  
  

ـــرار  -١ فريـــق الخبـــراء االستشـــاريين العامـــل المعنـــي بتمويـــل وتنســـيق متابعـــة تقريـــر    ٢٢-٦٥ع  ص  ج الق
  البحث والتطوير

  ٦٤/٧ج الوثيقة انظر( ٢٠١٣-٢٠١٢ البرمجية بالميزانية الصلة  -٢
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA64/A64_7-ar.pdf(  

   ١-١١: المنظمة صعيد على المتوقعة النتيجة ١١: االستراتيجي الغرض 

  المنظمة؟ صعيد على المتوقعة) النتائج( النتيجة تحقيق في القرار هذا سيساهم كيف
 ُتعــد إتاحــة األدويــة والتكنولوجيــات الطبيــة الضــرورية ركيــزة أساســية للسياســات الدوائيــة الوطنيــة. ويكتســي البحــث

والتطوير السـتحداث أدويـة وتكنولوجيـات جديـدة مـن أجـل التصـدي بفعاليـة لألمـراض التـي تمـس البلـدان الناميـة 
علــــى نحــــو غيــــر متناســــب، أهميــــة حاســــمة فــــي تحســــين هــــذه اإلتاحــــة. كــــذلك فمــــن األهميــــة بمكــــان أن تكــــون 

عـد اإلنفـاق علـى البحـث والتطـوير التكنولوجيات الجديدة التي يتم تطويرها ميسورة التكلفة. ففـي الوقـت الحـالي، يُ 
وســوف يــدعم هــذا القــرار  غيــر كــاٍف، وحتــى عنــدما يــتم تطــوير األدويــة الجديــدة فإنهــا ال تكــون ميســورة التكلفــة.

المناقشات والمشاورات بين الدول األعضاء حول جدوى التوصيات الواردة في تقريـر فريـق الخبـراء االستشـاريين 
تعزيـز التمويـل المسـتدام للبحـث والتطـوير وضـمان بهدف  وذلك البحث والتطويرالعامل المعني بتمويل وتنسيق 

  أن المنتجات والتكنولوجيات الناتجة ستكون ميسورة التكلفة.
  )  ال/ نعم( القرار؟ هذا في المطلوبة الخدمات أو النواتج بالفعل البرمجية الميزانية تتضمن هل
 ال



٥الملحق  139  

 

  البرمجية بالميزانية يتعلق فيما الوظيفي المالك إلى النسبةب المترتبة واآلثار المقدرة التكلفة  -٣
  اإلجمالية التكلفة  )أ(

 التنفيــذ؛ أجــل مــن األمانــة أنشــطة فيهــا ســتلزم التــي القــرار ســريان مــدة) ١( يلــي مــا ُيــذكر
  ).أمريكي دوالر ١٠ ٠٠٠ منها كل يبلغ وحدات إلى مقربة( األنشطة تلك تكلفة )٢(
  )٢٠١٣-٢٠١٢ ترةالف تغطي( واحدة سنة  )١(
ـــــــون ١,٣٧: المجمـــــــوع  )٢(  دوالر ٣٧٠ ٠٠٠: المـــــــوظفين تكـــــــاليف( أمريكـــــــي دوالر ملي

  )أمريكي دوالرمليون  ١: األنشطة تكاليف أمريكي؛
  ٢٠١٣-٢٠١٢ الثنائية في التكلفة  )ب(

 مقربـة) (أ(٣ فـي المـذكورة التكـاليف مـن ٢٠١٣-٢٠١٢ للثنائيـة المخصـص المبلـغ ُيذكر
  .)أمريكي دوالر ١٠ ٠٠٠ منها لك يبلغ وحدات إلى

 أمريكــــــي؛ دوالر ٣٧٠ ٠٠٠: المــــــوظفين تكــــــاليف( أمريكــــــي دوالر مليــــــون ١,٣٧: المجمــــــوع
  )أمريكي دوالرمليون  ١: األنشطة تكاليف
 حســب المحــددة األقــاليم بيــان مــع التكــاليف، هــذه ســتتحمل التــي المنظمــة مســتويات تُــذكر

   .االقتضاء
  .ليميةاإلق والمكاتب الرئيسي المقر
-٢٠١٢ للثنائيــة المعتمــدة البرمجيــة الميزانيــة ضــمن المقــدرة التكلفــة بالكامــل أدرجــت هــل

  )ال/ نعم( ؟٢٠١٣
  ال
  .المدرج غير المبلغ ذكر يرجى" ال" اإلجابة كانت إذا

  أمريكي دوالر مليون ١,٣٧
  الوظيفي المالك إلى بالنسبة المترتبة اآلثار  )ج(

  )ال/ نعم( الحاليين؟ الموظفين َبلقِ  من القرار هذا تنفيذ يمكن هل
  ال
 بعـــدد عنـــه معبـــراً  - اإلضـــافيين المـــوظفين مـــن الـــالزم العـــدد ُيـــذكر" ال" اإلجابـــة كانـــت إذا

 حســـب الالزمـــة المهـــارات ومجموعـــة المحـــددة األقـــاليم بيـــان مـــع - المتفـــرغين المـــوظفين
  .االقتضاء

لعضوية سينبغي االستعانة بموظف لخدمات األمانة الالزمة الجتماع الدول األعضاء مفتوح ا
  لمدة سنة واحدة. ٤وموظف واحد برتبة خ ع) ٣(ف ٣واحد برتبة م

  التمويل  -٤
  )ال/ نعم( بالكامل؟ ممولة) ب(٣ في والمذكورة ٢٠١٣-٢٠١٢ للثنائية المقدرة التكاليف هل
  ال
 مصــدر تفاصــيل يــانب مــع( األمــوال تعبئــة وكيفيــة التمويــل ثغــرة تحديــد يرجــى" ال" اإلجابــة كانــت إذا

  )).المحتملة التمويل مصادر( المحتمل التمويل
مصــدر (مصــادر) التمويــل: سُترســل اقتراحــات التمويــل إلــى دول أعضــاء  ؛دوالر أمريكــي مليــون ١,٣٧

  ووكاالت مانحة مختارة.
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  )٢٠٠٥تنقيذ أحكام اللوائح الصحية الدولية (  ٢٣-٦٥ع  ص  ج القرار     -١
  ٦٤/٧(انظر الوثيقة ج ٢٠١٣-٢٠١٢البرمجية  الصلة بالميزانية  -٢

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA64/A64_7-ar.pdf(  

  ٧-١و ٦-١النتيجة المتوقعة على صعيد المنظمة:  ٨و ٥و ١الغرض االستراتيجي:  
  ١-٨و ١-٥و ٨-١و    

  المنظمة؟كيف سيساهم هذا القرار في تحقيق النتيجة (النتائج) المتوقعة على صعيد 
سيدعم هذا القرار منظمة الصحة العالمية في دورها الخاص بتقديم الدعم إلى الـدول األعضـاء فـي تنفيـذ أحكـام 

)؛ والقرار يحافظ أيضًا على قدرة المنظمة على تشغيل نظامهـا العـالمي لإلنـذار ٢٠٠٥اللوائح الصحية الدولية (
. ١-٦-١األعضــــاء، كمــــا أنــــه يــــرتبط مباشــــرة بالمؤشــــر  واالســــتجابة. ويــــدعو القــــرار إلــــى تجديــــد التــــزام الــــدول

وباإلضــافة إلــى ذلــك يشــدد القــرار علــى الــنهج المتعــدد القطاعــات الــذي يشــمل كــل األخطــار فيمــا يتعلــق بتنفيــذ 
 ٨-١و ٧-١و ٦-١). وعلـى هـذا النحـو يـرتبط القـرار بالنتـائج المتوقعـة ٢٠٠٥أحكام اللوائح الصـحية الدوليـة (

 .١-٨والنتيجة المتوقعة  ١-٥ والنتيجة المتوقعة

  هل تتضمن الميزانية البرمجية بالفعل النواتج أو الخدمات المطلوبة في هذا القرار؟ (نعم/ ال)  
 نعم

  التكلفة المقدرة واآلثار المترتبة بالنسبة إلى المالك الوظيفي فيما يتعلق بالميزانية البرمجية  -٣
  التكلفة اإلجمالية  (أ)

مــدة ســريان القــرار التــي ســتلزم فيهــا أنشــطة األمانــة مــن أجــل التنفيــذ؛ ) ١ُيــذكر مــا يلــي (
  ).أمريكي دوالر ١٠ ٠٠٠ منها كل يبلغ وحدات إلى مقربةتكلفة تلك األنشطة ( )٢(
  )٢٠١٤-٢٠١٢ثالث سنوات (تغطي الفترة   )١(
مليـــــــون دوالر  ١١٠,٤٤مليـــــــون دوالر أمريكـــــــي (الموظفـــــــون:  ٢٤٧,٣١المجمـــــــوع:   )٢(

  مليون دوالر أمريكي) ١٣٦,٨٧نشطة: أمريكي؛ األ
  ٢٠١٣-٢٠١٢التكلفة في الثنائية   (ب)

(أ) (مقربـة ٣مـن التكـاليف المـذكورة فـي  ٢٠١٣-٢٠١٢ُيذكر المبلـغ المخصـص للثنائيـة 
  دوالر أمريكي). ١٠ ٠٠٠إلى وحدات يبلغ كل منها 

كـــــــي؛ مليـــــــون دوالر أمري ٧٣,٦٣مليـــــــون دوالر أمريكـــــــي (الموظفـــــــون:  ١٦٤,٨٨المجمـــــــوع: 
  دوالر أمريكي) مليون ٩١,٢٥األنشطة: 

تُــذكر مســتويات المنظمــة التــي ســتتحمل هــذه التكــاليف، مــع بيــان األقــاليم المحــددة حســب 
  االقتضاء

  .كل مستويات المنظمة
-٢٠١٢هــل أدرجــت بالكامــل التكلفــة المقــدرة ضــمن الميزانيــة البرمجيــة المعتمــدة للثنائيــة 

  ؟ (نعم/ ال)٢٠١٣
  نعم

  جابة "ال" يرجى ذكر المبلغ غير المدرج.إذا كانت اإل
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  اآلثار المترتبة بالنسبة إلى المالك الوظيفي  (ج)
  هل يمكن تنفيذ هذا القرار من ِقَبل الموظفين الحاليين؟ (نعم/ ال)

  نعم
معبـــرًا عنـــه بعـــدد  -إذا كانـــت اإلجابـــة "ال" ُيـــذكر العـــدد الـــالزم مـــن المـــوظفين اإلضـــافيين 

مـــع بيـــان األقـــاليم المحـــددة ومجموعـــة المهـــارات الالزمـــة حســـب  -المـــوظفين المتفـــرغين 
  االقتضاء.

  التمويل  -٤
  (ب) ممولة بالكامل؟ (نعم/ ال)٣والمذكورة في  ٢٠١٣-٢٠١٢هل التكاليف المقدرة للثنائية 

  ال
إذا كانــت اإلجابــة "ال" يرجــى تحديــد ثغــرة التمويــل وكيفيــة تعبئــة األمــوال (مــع بيــان تفاصــيل مصــدر 

  المحتمل (مصادر التمويل المحتملة)). التمويل
  مليون دوالر أمريكي؛ مصدر (مصادر) التمويل: المساهمات الطوعية. ٨٣

  
  

 االجتمـــاع متابعـــة: ومكافحتهـــا الســـارية غيـــر األمـــراض مـــن الوقايـــة ) ٨(٦٥ع  ص  ج المقـــرر اإلجرائـــي     -١
) المعديــــة غيــــر( ســــاريةال غيــــر األمــــراض مــــن الوقايــــة بشــــأن العامــــة للجمعيــــة المســــتوى الرفيــــع

  ومكافحتها
  ٦٤/٧ج الوثيقة انظر( ٢٠١٣-٢٠١٢ البرمجية بالميزانية الصلة  -٢

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA64/A64_7-ar.pdf(  

  ٣-٣النتيجة المتوقعة على صعيد المنظمة:  ٦و ٣الغرض االستراتيجي:  
  ٣-٦و ٢-٦و    

  المنظمة؟ صعيد على المتوقعة) النتائج( النتيجة تحقيق في القرار هذا سيساهم كيف
 مـــن ومجموعـــة مؤشـــرات ذلـــك فـــي بمـــا العـــالمي، الرصـــد إطـــار بشـــأن منقحـــة نقـــاش ورقـــة إعـــداد يطلـــب القـــرار

 ٦٢و ٦١ للفقـرتين وفقـاً  سـيتم النشـاط وهذا. اآلن حتى دارت التي المناقشات تجسد االختيارية العالمية األهداف
 المتوقعـــة النتـــائج تحقيـــق ســـيتم فإنـــه ثـــم ومـــن المتحـــدة، لألمـــم العامـــة الجمعيـــة عـــن رالصـــاد ٦٦/٢ القـــرار مـــن

  .أعاله المذكورة
  )  ال/ نعم( القرار؟ هذا في المطلوبة الخدمات أو النواتج بالفعل البرمجية الميزانية تتضمن هل
 نعم
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  البرمجية بالميزانية يتعلق فيما الوظيفي المالك إلى بالنسبة المترتبة واآلثار المقدرة التكلفة  -٣
  اإلجمالية التكلفة  )أ(

 التنفيــذ؛ أجــل مــن األمانــة أنشــطة فيهــا ســتلزم التــي القــرار ســريان مــدة) ١( يلــي مــا ُيــذكر
  ).أمريكي دوالر ١٠ ٠٠٠ منها كل يبلغ وحدات إلى مقربة( األنشطة تلك تكلفة )٢(
  )٢٠١٣-٢٠١٢ الفترة تغطيان( سنتان  )١(
 أمريكـــــــي؛ دوالر مليـــــــون ١‚٥: الموظفـــــــون( أمريكـــــــي دوالر ليـــــــونم ٢‚٨: المجمـــــــوع  )٢(

  )أمريكي دوالر مليون ١‚٣: األنشطة
  ٢٠١٣-٢٠١٢ الثنائية في التكلفة  )ب(

 مقربـة) (أ(٣ فـي المـذكورة التكـاليف مـن ٢٠١٣-٢٠١٢ للثنائيـة المخصـص المبلـغ ُيذكر
  )أمريكي دوالر ١٠ ٠٠٠ منها كل يبلغ وحدات إلى

 ١‚٣: األنشــطة أمريكــي؛ دوالر مليــون ١‚٥: الموظفــون( أمريكــي دوالر ونمليــ ٢‚٨: المجمــوع
  )أمريكي دوالر مليون
 حســب المحــددة األقــاليم بيــان مــع التكــاليف، هــذه ســتتحمل التــي المنظمــة مســتويات تُــذكر

   .االقتضاء
  .كلها الستة اإلقليمية والمكاتب الرئيسي المقر
-٢٠١٢ للثنائيــة المعتمــدة البرمجيــة لميزانيــةا ضــمن المقــدرة التكلفــة بالكامــل أدرجــت هــل

  )ال/ نعم( ؟٢٠١٣
  نعم
  .المدرج غير المبلغ ذكر يرجى" ال" اإلجابة كانت إذا

  الوظيفي المالك إلى بالنسبة المترتبة اآلثار  )ج(
  )ال/ نعم( الحاليين؟ الموظفين ِقَبل من القرار هذا تنفيذ يمكن هل
  نعم
 بعـــدد عنـــه معبـــراً  - اإلضـــافيين المـــوظفين مـــن الـــالزم عـــددال ُيـــذكر" ال" اإلجابـــة كانـــت إذا

 حســـب الالزمـــة المهـــارات ومجموعـــة المحـــددة األقـــاليم بيـــان مـــع - المتفـــرغين المـــوظفين
  .االقتضاء

  التمويل  -٤
  )ال/ نعم( بالكامل؟ ممولة) ب(٣ في والمذكورة ٢٠١٣-٢٠١٢ للثنائية المقدرة التكاليف هل
  ال
 مصــدر تفاصــيل بيــان مــع( األمــوال تعبئــة وكيفيــة التمويــل ثغــرة تحديــد رجــىي" ال" اإلجابــة كانــت إذا

  )).المحتملة التمويل مصادر( المحتمل التمويل
 المانحـــة الجهـــات مـــن الطوعيـــة المســـاهمات: التمويـــل) مصـــادر( مصـــدر أمريكـــي؛ دوالر مليـــون ٢‚٣

  .الثنائية
  

______________________  
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      قائمة بأسماء أعضاء الوفود العربية  

  األردن
  

  رئيس الوفد
  

  الدكتور رجب سكري
  الممثل الدائم، جنيفالسفير، 

  
  مندوبون

  
  السيد م. نيمرات

  نائب الممل الدائم، جنيف
  

  السيد ع. قادة
  السكرتير الثاني، البعثة الدائمة، جنيف

  
  بدالء

  
  م. قاسم السيد

  
  الدكتور م. ب. قاسم

  
  السيد ر. أبو داماس

  
  اإلمارات العربية المتحدة

  
  رئيس الوفد

  
  عبد الرحمن العويس

  وزير الصحة
  

  مندوبون
  

  الدكتور محمود فكري
ـــوزارة المســـاعد لشـــؤون السياســـات الصـــحية،  وكيـــل ال

  وزارة الصحة
  

  الزعبيعبيد سالم السيد 
  السفير، الممثل الدائم، جنيف

  بدالء
  

  السيد ناصر خليفة البدور
  مدير منطقة دبي الطبية، مدير مكتب الوزير

  
  الدكتورة كلثوم محمد علي البلوشي

  إدارة الرعاية الصحية التخصصية مديرة
  

  السيد راشد الشمسي
  ، البعثة الدائمة، جنيفاألولالسكرتير 

  
  السيد أ. فخفاخ

ـــــر ـــــة شـــــؤون خبي ـــــة الدائمـــــة، المنظمـــــات الدولي ، البعث
  جنيف

  
  السيد ب. بن عمارة
  البعثة الدائمة، جنيف

  
  البحرين

  
  رئيس الوفد

  
  السيد صادق بن عبد الكريم الشهابي

  الصحةوزير 
  

  مندوبون
  

  ة مريم عذبي الجالهمةالدكتور 
لشـؤون الرعايـة الصـحية وزارة الصحة المساعد  ةوكيل

  ، وزارة الصحةالصحة العامةاألولية و 
  

  بوشيريالدكتور يوسف عبد الكريم 
  جنيفالمثثل الدائم، ، السفير

  
  بدالء

  
  الرفايالسيد عبد العزيز محمد 

 وزارة الصحة، مدير العالقات العامة والدولية
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  الدكتور ك. م. حسين
  مدير إدارة الصحة العامة، وزارة الصحة

  
  الدكتور وليد ك. المانع

  الرئيس التنفيذي، وزارة الصحة
  

  الدكتورة جليلة حسن
، وزارة رئيســــــة وحــــــدة التمنيــــــع، إدارة الصــــــحة العامــــــة

  الصحة
  

  أحمدالسيدة بدور عبد العزيز 
  الثانية، البعثة الدائمة، جنيف السكرتيرة

  
  السيد فهد عدنان الباقر

  السكرتير الثاني، البعثة الدائمة جنيف
  

  . س. آل خليفةهالسيد 
  ، البعثة الدائمة، جنيفالثالثةالسكرتيرة 

  
  تونس

  
  رئيس الوفد

  
  الدكتور عبد اللطيف مكي

  وزير الصحة 
  

  مندوبون
  

  منصف باتيالسيد 
  الدائم، جنيف السفير، الممثل

  
  بدالء

  السيد عبد الحي مزوغي
  الصحة وزيررئيس ديوان 

  
  السيد محمد الصالح بن عمار

  المدير العام للصحة، وزارة الصحة العمومية
  

  السيد عفيف بن صالح
  مدير الرعاية الصحية األساسية

  
  الدكتور هشام عبد السالم

  التقني إلدارة التعاون المدير العام

  السيد ك. عزابي
  الصحة وزيرالمسؤول عن بعثة ديوان 

  
  السيدة س. إ. كوتشليف

  ، البعثة الدائمة، جنيفىالسكرتيرة األول
  

  الجزائر
  

  رئيس الوفد
  

  ولد عباس السيد
  وزير الصحة والسكان وٕاصالح المستشفيات

  
  مندوبون

  
  لميدالسيد بوجمعة 

  السفير، الممثل الدائم، جنيف
  

  السيد س. مصباح
المـــــدير العـــــام إلدارة وقايـــــة الصـــــحة وتعزيزهـــــا، وزارة 

  الصحة
  

  بدالء
  

  شنهوبناالسيد ف. 
، وزارة الصـحة والسـكان والمـوارد مدير الشؤون المالية

  وٕاصالح المستشفيات
  

  السيدة س. زروقي
مـــــــــديرة إدارة الدراســـــــــات والتخطـــــــــيط، وزارة الصـــــــــحة 

  والسكان وٕاصالح المستشفيات
  

  . حافدهالسيد 
مـــــــــدير المستحضـــــــــرات الصـــــــــيدالنية، وزاة الصـــــــــحة 

  والسكان وٕاصالح المستشفيات
  

  السيدة م. الدجالي
  األستاذة بالمعهد الوطني للصحة العمومية

  
  السيد ب. شبيحي

  وزير مستشار، البعثة الدائمة، جنيف
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  السيد م. س. سمار
  مستشار الشؤون الخارجية، البعثة الدائمة، جنيف

  
  يمالسيد ف. بلقاس

الملحــق المكلــف بالشــؤون الخارجيــة، البعثــة الدائمــة، 
  جنيف

  
  السيدة ل. ولد عباس

المكلفـــة بشـــؤون االتصـــاالت، وزارة الصـــحة والســـكان 
  وٕاصالح المستشفيات

  
  السيد س. جلولي

المكلـــف بشـــؤون البروتوكـــول، وزارة الصـــحة والســـكان 
  وٕاصالح المستشفيات

  
  ليبيا

  
  رئيس الوفد

  
  الدكتورة فاطمة حمروش

  وزيرة الصحة
  

  مندوبون
 

  السيد إبراهيم الدريدي
  السفير،الممثل الدائم، جنيف

  
  الدكتور رضا العوكلي

  مستشار الصحة، البعثة الدائمة، جنيف
  

  بدالء
  

  الدكتور خالد الطالب
  ، وزارة الصحةالدوليمدير إدارة التعاون 

  
  السيد م. الدغاني

  مدير مركز المعلومات، وزارة الصحة
  

  الدين النجارالسيد بدر 
مــــــدير المركــــــز الــــــوطني لمكافحــــــة األمــــــراض، وزارة 

  الصحة

  الدكتور م. ر. مصطفى
  مدير إدارة الصيدليات، وزارة الصحة

  
  الدكتور أ. ب.الغندور

  منسق مكتب  التعاون الدولي، وزارة الصحة
  

  السيدة ن. م. ك.  بلقاسم
  إدارة المنظمات الدولية، وزارة الخارجية

  
  العربية السورية الجمهورية

  
  رئيس الوفد

  
  فيصل خباز الحموي الدكتور

  السفير، الممثل الدائم، جنيف
  

  مندوبون
  

  السيدة سهيلة عباس
  السكرتيرة األولى، البعثة الدائمة، جنيف

  
  ت. مدنيالسيد 

  ، البعثة الدائمة، جنيفثانيسكرتير 
  

  جيبوتي
  

  رئيس الوفد
  

  يعقوب محمودأ. السيد 
  وزير الصحة

  
  مندوبون

  
  السيد م. س. دوالي

  السفير، الممثل الدائم، جنيف
  

  السيد م. ي. حسن
  مدير إدارة دراسات التخطيط والتعاون الدولي

  
  بدالء

  
  ف. م. كامل السيدة

  مستشار الشؤون التقنية
  



الستونالخامسة و جمعية الصحة العالمية    146 

  

  مستشارون
  

  السيد أ. محمد أبرو
  المستشار األول، البعثة الدائمة، جنيف

  
  السودان

  
  رئيس الوفد

  
  بحر إدريس أبو قردة السيد

  االتحادي وزير الصحة
  

  نائب رئيس الوفد
  

  السيد عبد الرحمن ضرار
  السفير، الممثل الدائم، جنيف

  
  مندوبون

  
  العباسييحيى الدكتور م. أ. 

المدير العام، مديرية الصحة الدولية والتخطيط، وزارة 
  االتحاديةالصحة 

  
  بدالء

  
  . أحمده. أ. هالسيد 
  الممثل الدائم، جنيف نائب

  
  . سيد أحمدهز.  ةالسيد

  ، البعثة الدائمة، جنيفىاألول ةالسكرتير 
  

  الدكتور ت. إ. مهدي
المــدير العــام، مديريــة الرعايــة الصــحية األوليــة، وزارة 

  الصحة االتحادية
  

  لمارديإالدكتور ك. أ. 
مـــــــــدير برنـــــــــامج مكافحـــــــــة المالريـــــــــا، وزارة الصـــــــــحة 

  االتحادية
  

  الدكتور إ. م. الشيبلي
  أستاذ

  

  مستشارون
  

  الدكتور أ. س. أ. عثمان
  االتحادي مستشار وزير الصحة

  
  الصومال

  
  رئيس الوفد

  
  ضاهر. ه. ف السيد
وزير الصحة والخدمات اإلنسانية، الحكومة نائب 

  االتحادية االنتقالية
  

  ونمندوب
  

  الدكتور أ. أ. وارسامي
  وزير الصحة، بونتالند

  
  . م. محمدهالدكتور 

  يالندوزير الصحة، صومال
  

  بدالء
  

  السيد يوسف محمد إسماعيل
  السفير، الممثل الدائم، جنيف

  
  الدكتور أ. أ. إبراهيم

كبير المستشارين، وزارة الصحة والخدمات اإلنسانية، 
  الحكومة االتحادية االنتقالية

  
  سماعيلإالسيدة ف. 

  صوماليالندرابطة التمريض، 
  

  ساالدالدكتور م. ج. 
  ونتالند الطبيةبرابطة 

  
  . أ. شيخهالسيدة 

  رابطة التمريض، الصومال
  

  السيدة أ. أ. أحمد
  تمريض مدرِّسة
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  العراق
  

  رئيس الوفد
  

  مجيد حمد أمين جميلالسيد 
  وزير الصحة

  
  نائب رئيس الوفد

  
  السيد م. أ. الحكيم

  السفير، الممثل الدائم، جنيف
  

  مندوبون
  

  الدكتور ك. حسن
  مكتب وزير الصحةرئيس 

  
  بدالء

  
  إبراهيمأ. السيد ي. 

  السكرتير الثالث، البعثة الدائمة، جنيف
  

  . المصلحيهالدكتور أ. 
  مدير، وزارة الصحة

  
  الدكتور ر. ر. شوهاني

  رئيس إدارة، الصحة الدولية، وزارة الصحة
  

  الدكتور م. ج. الطايع
نائـــــــب المـــــــدير العـــــــام، إدارة الصـــــــحة العامـــــــة، وزارة 

  الصحة
  

  الدكتور ز. أ. المال
  وزارة الصحة

  
  سراجالالدكتور ج. ز. 

  إدارة الصيدليات، وزارة الصحة
  

  . س. جميلهالسيد 
  وزارة الخارجية

 

  ُعمان
  

  رئيس الوفد
  

  أحمد السعيديالدكتور 
  وزير الصحة

  
  مندوبون

  
  يحيى الوهيبيالسيد 

  السفير، الممثل الدائم، جنيف
  

  الدكتور أ. ت. الهناي
  الوزارة المكلف بشؤون التخطيط، وزارة الصحةوكيل 

  
  بدالء

  
  محمدالدكتور علي جعفر 

  مستشار الشؤون الصحية، وزارة الصحة
  

  الدكتور س. الوهيبي
  المدير العام إلدارة الشؤون الصحية

  
  الدكتور س. التوبي

  عميد معهد التمريض الُعماني
  

  السيد أ. القصيري
  نائب الممثل الدائم، جنيف

  
  المياماري .هالسيدة 

رئيســـة خـــدمات التمـــريض، الخـــدمات الصـــحية إلقلـــيم 
  الضريرة

  
  السيدة ت. اللواتي

  أخصائية الصحة العامة، إدارة العالقات العامة
  

  السيدة أميرة اليعقوبي
  ، البعثة الدائمة، جنيفالثانيةسكرتيرة ال
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  قطر

  
  رئيس الوفد

  
  القحطاني هللاعبد ا السيد

، األمــين العــام للمجلــس األعلــى العامــة وزيــر الصــحة
  للصحة

  
  مندوبون

  
  الدكتور صالح علي المري

العـــــام المســـــاعد لشـــــؤون الصـــــحة، المجلـــــس األمـــــين 
  األعلى للصحة

  
  آل ثانيأ. السيدة عليا 

  السفير، الممثل الدائم، جنيف
  

  بدالء
  

  آل ثانيالدكتور محمد بن حمد بن جاسم 
  مدير إدارة الصحة العامة، المجلس األعلى للصحة

  
  الدكتور ج. الخانجي

مــدير إدارة جــودة الرعايــة الصــحية، المجلــس األعلــى  
  لصحةل
  

  اهللالسيد عبد اللطيف علي العبد 
مـــــدير، إدارة العالقــــــات الصــــــحية الدوليــــــة، المجلــــــس 

  األعلى للصحة
  

  الهاجريم. م. الدكتور 
  حماية الصحة ومكافحة انتقال األمراضمدير إدارة 

  
  أ. م. الشيب السيد

  رئيس قسم شؤون المرضى، المجلس األعلى للصحة
  

  السيد ج. المعاودة
  الثالث، البعثة الدائمة، جنيف السكرتير

  
  السيدة ن. السادا

  ، البعثة الدائمة، جنيفةالثالث ةالسكرتير 

  الكويت
  

  رئيس الوفد
  

  علي سعد العبيديالدكتور 
  وزير الصحة

  
  مندوبون

  
  السيد ضرار عبد الرزاق رزوقي
  السفير، الممثل الدائم، جنيف

  
  ك. س. الدويريالدكتور 

  الصحة العموميةوكيل الوزارة المساعد لشؤون 
  

  بدالء
  

  أ. س. أ. الشطيالدكتور 
  التعاون المهني إدارة مدير

  
  السيد زياد المشعان

  مستشار، البعثة الدائمة، جنيف
  

  الدكتور ر. أ. الوتيان
  مدير إدارة الرعاية الصحية األولية

  
  . أ. عبد الهاديهالدكتور م. 

  مدير إدارة الشؤون القانونية والتحقيقات
  

  الدوسريم. ف. الدكتور ف. 
  مدير إدارة العالقات العامة

  
  بوداي. هالدكتور س. أ. م. 
  أخصائي  التمريض

  
  ف. أ. س. أ. صالحالدكتور 
  أخصائي

  
  . ب. م. أ. الكندريهالدكتور أ. م. 

  أمين السجالت، طب األسرة
  

  . الناصرهأ. الدكتور س. إ. 
  رئيس وحدة الصحة العامة
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  . الرشيديزالسيد أ. م. ت. 
  مهندس، مكتب الوزير، وزارة الصحة

  
  لبنان

  
  رئيس الوفد

  
  السيد علي حسن خليل
  وزير الصحة العامة

  
  نائب رئيس الوفد

  
  السيدة نجالء رياشي عساكر

  السفيرة، الممثلة الدائمة، جنيف
  

  مندوبون
  

  الدكتور وليد عمار
  العام، وزارة الصحة العامة المدير

  
  بدالء

  
  السيد ب. صالح عزام

  السكرتير األول، البعثة الدائمة، جنيف
  

  الدكتور ر. حمرة
، وزارة العالقــات العامــة والتثقيــف الصــحي إدارةمــدير 

  الصحة العامة
  

  . وزانيهالدكتور 
  العامة مستشار وزير الصحة

  
  الدكتور ل. عويدات

  العامة مستشار وزير الصحة
  

  مصر
  

  رئيس الوفد
  

  الدكتور فؤاد النواوي
  وزير الصحة والسكان

  

  نائب رئيس الوفد
  

  السيد هشام بدر
  السفير، الممثل الدائم، جنيف

  
  مندوبون

  
  الدكتور نصر السيد

  مساعد وزير الصحة والسكان
  

  بدالء
  

  الدكتور مختار وريدة
  السكرتير األول، البعثة الدائمة، جنيف

  
  . الخطيبهالدكتور 

مــدير اإلدارة المركزيــة للشــؤون الطبيــة، وزارة الصــحة 
  والسكان

  
  الدكتور س. مراد

  مدير إدارة العالقات الخارجية، وزارة الصحة والسكان
  

  الدكتور م. نور الدين
  المدير العام، إدارة الطفولة واألمومة

  
  الدكتور سميح عامر

  المستشار الطبي المصري في أوروبا
  

  الدكتور ع. خير اهللا
رئــيس برنــامج مكافحــة األمــراض غيــر الســارية، وزارة 

  الصحة والسكان
  

  الدكتور م. عبد العليم
رئــــــــيس اإلدارة المركزيــــــــة للشــــــــؤون الصــــــــيدلية، وزارة 

  الصحة والسكان
  

  السيدة س. صالح ناصر
  أستاذة الصحة العمومية، كلية الطب، جامعة القاهرة

  
  الدكتور م. صالح

  الرعاية الصحية األولية، وزارة الصحة والسكان
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  السيد س. الخشين
  السكرتير الثاني، البعثة الدائمة، جنيف

  
  المغرب

  
  رئيس الوفد

  
  ردياالسيد الحسين لو 
  وزير الصحة

  
  مندوبون

  
  يهالل عمرالسيد 

  السفير، الممثل الدائم، جنيف
  

  الدكتور مصطفى اإلسماعيلي العلوي
  العام، وزارة الصحة المفتش

  
  بدالء

  
  السيد س. الفكاك

  الصحة وزيررئيس ديوان 
  

  الدكتور خالد الحلو
  مدير مديرية السكان، وزارة الصحة

  
  الدكتور عبد العالي بلغيتي علوي

المتنقلــة، وزارة  والعالجــاتمــدير مديريــة المستشــفيات 
  الصحة

  
  عمر المنزهي الدكتور

األمـــــــراض، وزارة  ومكافحـــــــةمـــــــدير مديريـــــــة األوبئـــــــة 
  الصحة

  
  جيلدي حازم الدكتور

  مدير التخطيط والموارد المالية، وزارة الصحة
  

  السيد عبد الرزاق األصيل
  وزير مفوض، البعثة الدائمة، جنيف

  
  . سامريأالسيد 

  الوزير، البعثة الدائمة، جنيف

  السيدة س. شرقاوي
ــــــــة والمنظمــــــــات  رئيســــــــة خــــــــدمات المنظمــــــــات الدولي

الحكومية الدولية، شـعبة التعـاون، مديريـة التخطـيط 
  والموارد المالية، وزارة الصحة

  
  المملكة العربية السعودية

  
  رئيس الوفد

  
  الربيعةبن عبد العزيز اهللا الدكتور عبد 
  وزير الصحة

  
  مندوبون

  
الســمو الملكــي األميــر عبــد العزيــز بــن أحمــد  صــاحب

  بن عبد العزيز آل سعود
  عضو مجلس األمناء، اللجنة الوطنية لمكافة العمى

  
  الدكتور أ. عطار

  السفير، الممثل الدائم، جنيف
  

  بدالء
  الدكتور منصور الحواسي

  نائب الوزير للشؤون الصحية
  

  الدكتور زياد ميمش
  العموميةلشؤون الصحة وكيل الوزارة 

  
  األوسيميالدكتور م. 

  نائب الوزير لشؤون الخدمات الطبيةمساعد 
  

  الدكتورة عفاف الشمري
  للعالقات الدوليةالعامة، الشعبة العامة  المشرفة

  
  الدكتور م. سعيدي

  المدير العام، الشعبة العامة لألمراض غير المعدية
  

  الشويرالدكتور إياد 
ـــــة مستشـــــار، شـــــعبة األدويـــــة، اإلدارة ا لعامـــــة، األغذي

  واألدوية
  

  السيد إ. العنزي
  وزارة الصحة
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  السيد ف. الدوسري
  اللجنة الوطنية لمكافحة العمى

  
  الدكتور أ. الراجحي

  اللجنة الوطنية لمكافحة العمى
  

  السيد أ. الحبابي
  اللجنة الوطنية لمكافحة العمى

  
  السيد أ. إدريس

  اللجنة الوطنية لمكافحة العمى
  

  السيد س. النفيع
  السكرتير األول، البعثة الدائمة، جنيف

  
  السيدة س. الشوري

  ملحقة، البعثة الدائمة، جنيف
  

  الدكتور ك. مرغالني
ــــب  وزيــــر الموظــــف المســــؤول، شــــؤون اإلعــــالم، مكت

  الصحة
  

  الدكتور ك. ياسين
  الملحق الصحي

  
  موريتانيا

  
  رئيس الوفد

  
  ب. حوسينوالدكتور 

  وزير الصحة
  

  مندوبون
  

  علياألستاذ س. 
  مسؤول مهام في مكتب الرئاسة

  
  السيد شيخ أحمد ولد زحاف
  السفير، الممثل الدائم، جنيف

  
  مستشارون

  
  األستاذ ك. بوبكر

  مسؤول مهام

  الدكتور أ. ولد جدو
  مدير إدارة الرعاية الصحية األولية

  
  الدكتور ن. س. دورو

  مدير إدارة مكافحة األمراض
  

  مخايتراتالدكتور ك. ب. ولد 
  الشؤون التقنية مستشار

  
  السيد أ. أ. ولد ضاحي

  المدير العام، إدارة التأمين الصحي الوطني
  

  . تراوريهالسيد 
  المستشار األول، البعثة الدائمة، جنيف

  
  السيد ك. ولد محمدو

  السكرتير، البعثة الدائمة، جنيف
  

  اآلنسة أ. عبد الجليل
  المتدربة، البعثة الدائمة، جنيف

  
  اليمن

  
  رئيس الوفد

  
  أحمد قاسم عنسي الدكتور

  والسكانوزير الصحة العامة 
  

  مندوبون
  

  جمال ثابت ناشر السيد
  الصحة العامة والسكان وزيروكيل 

  
  الدكتور إبراهيم سعيد العدوفي
  السفير، الممثل الدائم، جنيف

  
  بدالء

  
  الدكتور م. ي. الجنيد

  وكيل الوزارة لقطاع الرعاية الصحية األولية
  

  الربيعالدكتور ج. س. 
  وكيل الوزارة لقطاع السكان
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  الدكتور أ. م. دهان
  مستشار وزير الصحة العامة والسكان

  
  السيد فضل المقحفي

  الوزير المفوض، البعثة الدائمة، جنيف
  

  مروان الشاميالسيد 
  السكرتير الثالث، البعثة الدائمة، جنيف

  
  فلسطين

  
  إبراهيم خريشةالدكتور 

  الدائم، جنيف السفير، المراقب
  

  . الزهيريإالسيد 
  نائب المراقب الدائم، جنيف

  
  السيد ت. الدجوري

  الدائم، جنيف الوفد
  

  السيد ل. زيد
  الدائم، جنيف المراقبالسكرتير الثاني، 

  
  عصفورالسيدة د. 

  السكرتيرة الثالثة، الوفد الدائم، جنيف
  

  السيدة ز. إياد
  الوفد الدائم، جنيف

  
  الدول العربية جامعة

  
  الدكتورة سيما بحوث

األمــــــــــين العــــــــــام المســــــــــاعد، رئــــــــــيس إدارة الشــــــــــؤون 
  االجتماعية

  
  ل. نجم ةالسيد

، المسـؤولة مديرة إدارة الصـحة والمسـاعدات اإلنسـانية
فـــي األمانـــة التقنيـــة لمجلـــس وزراء الصـــحة العـــرب 

  في القاهرة
  

  السيد ع. الفاتحي
  ، الوفد الدائم، جنيفالمفوض الوزير

  
  . شفيرهالسيد 

  ، جنيفالثاني، الوفد الدائمالسكرتير 
  

  السيد أ. بلحوت
  السكرتير الثالث، الوفد الدائم، جنيف

  
  الروبيه. السيد 

  وزراء الصحة العرب، القاهرةاألمانة التقنية لمجلس 
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