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  مجيع احلقوق حمفوظة.. 2014منظمة الصحة العاملية،  ©
ذه املنشورة، وطريقة عرض املواد الواردة فيها، ال تعبر عن رأي منظمة الصحة العامليـة بشـأن الوضـع    التسميات املستخدمة يف ه

القانوين ألي بلد، أو إقليم، أو مدينة، أو منطقة، أو لسلطات أي منها، أو بشأن حتديد حدودها أو ختومهـا. وتشـكِّل اخلطـوط    
 يوجد بعد اتفاق كامل عليها. املنقوطة على اخلرائط خطوطاً حدودية تقريبية قد ال

كما أن ذكر شركات بعينها أو منتجات جهات صانعة معينة ال يعين أن هذه الشركات أو املنتجات معتمدة أو موصى ا من قبـل  
املسجلة امللكية  منظمة الصحة العاملية، تفضيالً هلا على سواها مما مياثلها ومل يرد ذكره. وفيما عدا اخلطأ والسهو، متيز أمساء املنتجات

  بوضع خط حتتها.
وقد اختذت منظمة الصحة العاملية كل االحتياطات املعقولة للتحقُّق من املعلومات اليت حتتويها هذه املنشورة. غري أن هـذه املـادة   

املـادة  املنشورة جيري توزيعها دون أي ضمان من أي نوع، صراحةً أو ضمناً. ومن مث تقع على القارئ وحده مسـؤولية تفسـري   
  واستخدامها. وال تتحمل منظمة الصحة العاملية بأي حال أي مسؤولية عما يترتب على استخدامها من أضرار.

، املكتب اإلقليمي ملنظمة الصـحة العامليـة   واإلنتاجوميكن احلصول على منشورات منظمة الصحة العاملية من وحدة تبادل املعارف 
؛ +20226702492، فاكس رقم: +20226702535، مصر (هاتف رقم: 11371القاهرة ، مدينة نصر، 7608لشرق املتوسط، ص. ب. 
). علماً بأن طلبات احلصول على اإلذن باستنساخ أو ترمجة منشـورات املكتـب   emrgoksp@who.intوعنوان الربيد اإللكتروين: 

ملتوسط، جزئياً أو كلياً، سواء كان ذلك ألغراض بيعها أو توزيعها توزيعاً غري جتاري، ينبغي اإلقليمي ملنظمة الصحة العاملية لشرق ا
  .emrogogoap@who.intتوجيهها إىل املكتب اإلقليمي لشرق املتوسط، على العنوان املذكور أعاله؛ والربيد اإللكتروين: 

  

mailto:emrgoksp@who.int
mailto:emrogogoap@who.int
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  ع-60/12 إم/ل  ش
  1 الصفحة
  

  املقدمة  1.
ـ  ،عمـان سلطنة  ،يف مسقطللّجنة اإلقليمية لشرق املتوسط  الستون عقدت الدورة تشـرين   30إىل  27ن ـم

  .2013األول/أكتوبر 

  :ااألعضاء التالية أمساؤه الدول يف الدورة تومثِّل
  
  الصومال -  األردن -
  العراق -  أفغانستان -
  عمان -  اإلمارات العربية املتحدة -
  فلسطني -  باكستان -
  قطر -  البحرين -
  الكويت -  تونس -
  لبنان -  مجهورية إيران اإلسالمية -
  ليبيا -  اجلمهورية العربية السورية -
  مصر -  اجلمهورية اليمنية -
  املغرب -  جيبويت -
  السعودية اململكة العربية -  السودان -

منظمة األمم املتحدة للطفولة و ،والوكالة الدولية للطاقة الذريةجنوب السودان،  مراقبون منر الدورة كما حض
ومنظمـة  ، »أونـروا «وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني يف الشرق األدىن و، »فياليونيس«

ك ملكافحة رمم املتحدة املشتبرنامج األو ،صندوق األمم املتحدة للسكانو، »الفاو«األمم املتحدة لألغذية والزراعة 
الصندوق العاملي ملكافحة اإليـدز  و ،التحالف العاملي من أجل اللقاحات والتمنيعو ،اإليدز والعدوى بفريوسهمرض 

 غـري احلكوميـة، واملنظمـات    واملنظمات ،وعدد من املنظمات احلكومية الدولية والبنك الدويل، ،والسل واملالريا
  الوطنية.



  
  
 

  ع-60/12 إم/ل  ش
  2 الصفحة
  

  الدورة واألمور اإلجرائية تاحـافت   2.
  افتـتاح الدورة  1.2

  من جدول األعمال 1البند 

تشرين األول/أكتوبر  27 مساء األحدللّجنة اإلقليمية لشرق املتوسط  الستنيعقدت اجللسة االفتـتاحية للدورة 
  .يف قاعة جمان بفندق البستان، مسقط، سلطنة عمان، 2013

كي، وزير الصحة يف تونس، ونائب رئيس املن قبل معايل الدكتور عبد اللطيف االفتتاح الرمسي للدورة م  2.2
  الدورة التاسعة واخلمسني للّجنة اإلقليمية

افتتح معايل الدكتور عبداللطيف املكي، وزير الصحة التونسي ونائب رئيس الدورة التاسعة واخلمسني للّجنـة  
ت جنة اإلقليمية. وذكَّر الدكتور املكي بالدورة السابقة اليت اعتمداإلقليمية لشرق املتوسط أعمال الدورة الستني للّ

ما حتقق  معرفةإىل وجمموعة من األولويات الصحية يف اإلقليم، وأعرب عن تطلُّعه  ،فيها اللجنة اإلقليمية رؤية جديدة
كما أشـاد الـدكتور املكـي    . سواء يف هذه القضايا أو غريها من القضايا املهمةمن تقدم على مدار العام املنصرم 

نعقاد اللجنة اإلقليمية، وهو التوجه الذي أقرتـه اللجنـة   التنظيم اجتماع تقين يف اليوم السابق إىل بالتوجه اجلديد 
حفل به العام الفائت من أحداث صحية هامة مثل  إىل مااإلقليمية يف دورا التاسعة واخلمسني. ونوه الدكتور املكي 

اجتماع دملموسةي رفيع املستوى حول إنقاذ حياة األمهات واألطفال، وما حققه هذا االجتماع من نتائج إجيابية ب 
كمـا   ا يف اإلقلـيم. أوالتخفيف من وط ،وأشار إىل احلاجة إىل بذل جهود خملصة لتفادي الطوارئ الصحية .اآلن
واجِه أبدفه من املخاطر اليت تا  ،ستئصال شلل األطفاللعاملي الاربنامج الى الدكتور املكي ختومثل الفاشية اليت شهد

شراء معاليه بأمهية النظام املقترح للل، وأكَّد على ضرورة اإلبالغ عن مجيع احلاالت اليت تقع يف أي بلد. وأقر الصوما
. األمراض املعدية يساعد يف تقليص التكاليف، وتقدمي تغطية أكثر مشوالً ملواجهةسامع للقاحات واألدوية والذي 

وأثنة التحدت نفسهايات اليت ى الدكتور املكي على املدير اإلقليمي لدوره القيادي يف جماضيف العام املنصـرم،   فَر
عمل املنظمـة   ملواءمة، فضالً عما بذله من جهد يف اإلقليم ومنها ظهور الفريوس التاجي (فريوس كورونا) املستجد

  .الفعلية يةالحتياجات اإلقليممع ا
 كلمة الدكتور عالء الدين العلوان، املدير اإلقليمي ملنظمة الصحة العاملية لشرق املتوسط  3.2

تقدم الدكتور عالء الدين العلوان، املدير اإلقليمي ملنظمة الصحة العاملية لشرق املتوسط بالشكر واالمتنان لراعي 
ما حققته من وير الثقافة والتربية، وأثىن على احلكومة العمانية االجتماع، صاحب املعايل هيثم بن طارق السيد، وز

كما عبر عـن تقـديره    .الصحة من خالل االلتزام املستدمي بالتنمية الصحية وبالتخطيط هلاجمال إجنازات رائعة يف 
ية ومبادراا، وعلى لصاحبة السمو امللكي األمرية مىن احلسني ملا تقدمه من دعم مستمر لربامج منظمة الصحة العامل

  القبالة.والتمريض يف جمال تفانيها يف التعاطي مع قضية القوى العاملة الصحية، والسيما 



  
  
 

  ع-60/12 إم/ل  ش
  3 الصفحة
  

 نعكسيكان حريصاً على أن  فقد أشار املدير اإلقليمي إىل أنهاألولويات االستراتيجية يف اإلقليم، أما فيما يتعلق ب
يف كل جمال مـن اـاالت    أمانة املنظمة جدول أعمال مكتمل فَّذَتقد نفعمل منظمة الصحة العاملية يف اإلقليم، 

  األعضاء. واليت تشغل كل دولة من الدولوالسيما يف جمال تقوية النظُم الصحية،  ،االستراتيجية اليت حتظى باألولوية

كل  حصولضمان وأشار إىل وجود زخم عاملي متعاظم حول مفهوم التغطية الصحية الشاملة باعتباره الطريق ل
الرعاية الصحية اليت حيتاج إليها، جبودة ذات معايري مقبولة، وعندما حيتاج إليها، دون أن يتعرض لضائقة  على إنسان

ما من شـك بـأن   فمالية. ونوه الدكتور العلوان بأنه رغم وجود العديد من السبل لبلوغ التغطية الصحية الشاملة، 
وقد اتضح ذلك جبـالء يف صـحة    .لنظُم الصحيةميع ااملة كان هو املرمى الرئيسي جلااللتزام بالتغطية الصحية الش

مـن   ال يزال العديد من البلدان يعايناألمهات واألطفال بوجه خاص، فرغم التقدم امللحوظ الذي حققته البلدان، 
البلدان اليت أجنَزت عمالً رائعاً علوان عن تقديره لتلك العبء ثقيل من وفيات األمهات واألطفال، وقد عبر الدكتور 

  من املرامي اإلمنائية لأللفية. 5واملرمى  4بلوغ املرمى  التقدم صوبتسريع وترية لمن خالل إعداد خطط 

) كانت من األدوات اهلامة حلماية األمن الصـحي يف  2005أن اللوائح الصحية الدولية (املدير اإلقليمي إىل نوه و
مـن االمتثـال    يف كل بلـد  ومن هنا، فقد كان من الضروري أن تتمكن مجيع القطاعات املعنيةمجيع أحناء العامل؛ 

ب ملتالزمة وقد كان ظهور الفريوس التاجي (كورونا) املسب .للمتطلبات اليت ينبغي تنفيذها قبل حلول األجل احملدد
. فمنظمة الصحة العاملية تعمل بتعـاون  وائح الصحية الدوليةاحلاجة للّ خري دليل على مدىالشرق األوسط التنفسية 
  .املستجداتومع الشركاء على هذه القضية، وستواصل إطالع البلدان على  ،وثيق مع الدول األعضاء

، فضالً عن خلطورة، فالوجود املستمر للفريوسونوه الدكتور العلوان بأن شلل األطفال اليزال من القضايا البالغة ا
على أساس حتدياً ضخماً. وستواصل منظمة الصحة العاملية العمل  مثّل ،إىل بلدان جديدة سرايته اليت حدثت مؤخراً

  .قصوى يف حالة يقظةجيب أن تظل البلدان  مجيعأن ودد مجيع بلدان العامل،  أا تواجه حالة طوارئ

حيث الوقايـة ورفـع    الدكتور العلوان إىل احلديث عن األمراض غري السارية، فقال إن ما أجنزناه من انتقلمث 
اخلـاص  طار العمـل اإلقليمـي   إل، فقد شهدت السنة املنصرمة اعتماد اللجنة اإلقليمية غري كاف مستوى الوعي

جـراءات يف العـام   سلسلة من اإلوقد مت تنفيذ  .التزامات الدول األعضاء بتنفيذ اإلعالن السياسي لألمم املتحدةب
من البلدان قد بدأ بالفعل بتنفيذ تلك التوجيهـات،  قليالً أن عدداً وذكر ية، املنصرم يف جمال إعداد التوجيهات التقن

أنه مايزال أمامنا الكثري من العمل إلجنازه. ويف جمال الصحة والبيئة، قال الدكتور العلوان إن التحديات ذات الصلة و
وللصحة على املـدى الطويـل،    ،املستدامةبالبيئة تعيق بلوغ املرامي اإلمنائية لأللفية، وإا ستواصل إعاقتها للتنمية 

  وأعرب عن أمله بأن حيرز اإلقليم تقدماً يف هذا اال.

العواقب الطويلة األمد علـى  إىل الدكتور إىل الصراعات املمتدة واألزمات املستحكَمة يف اإلقليم، ونوه  وأشار
الستثمارات الـيت  ولعقود من العمل الشاق،  الصحة، وخبسارة الصحة العمومية للمكاسب اليت حققتها على مدى

حرمـت   االقتصادية واحلظر، قـد  كما أن اآلثار اجلانبية للعقوبات معدودة.فترة قصرية ال تتعدى شهوراً  حميت يف
لني املرضى من األدوية ومن اخلدمات البالغة األمهية، وأشار الدكتور العلوان إىل أنه من األمهية مبكان أن يسمح للعام

املساعدات اإلنسانية بالقيام بعملهم دون ديد أو تعرض خلطر شخصي، وذلك وفقـاً للقـانون الـدويل     جمال يف
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من خلدمات الرعاية الصحية ولألدوية ولإلمدادات األخرى املنقذة للحياه اآلرور باملاإلنساين، ونوه بأمهية أن يسمح 
  لتصل إىل من حيتاج إليها.

كان  ،اجلمهورية العربية السورية والبلدان ااورة هلاداخل أن الوضع اإلنساين اخلطري إىل لعلوان وأشار الدكتور ا
له عواقب وخيمة على اخلدمات الصحية يف مجيع البلدان املعنية، وقد حثّ الدكتور العلوان معايل وزراء الصـحة  

للسوريني داخـل  دعم الرعاية الصحية املقدمة جل اليت التزموا ا يف العام املنصرم من أ التضامنعلى مواصلة روح 
لدعم جهود اإلغاثة، والسـيما  العديد من املتربعني على املسامهات السخية اليت قدمها كما أثىن سوريا وخارجها، 

الـدكتور  دولة الكويت اليت قدمت الدعم ملنظمة الصحة العاملية لتمكينها من تنفيذ اإلعانات الصحية الفعالة. وقام 
العلوان بتقدمي التحية للعاملني الصحيني على ما أبدوه من تفان وبطولة، وهم يقدمون اخلدمات اإلنسانية، وخياطرون 

  يف سبيل ذلك حبيام.

لالستجابة للمتطلبات واالحتياجـات يف   إعادة تشكيل بنيتهاأن املنظمة تواصل بواختتم الدكتور العلوان كلمته 
املنظمة املنظمة حىت تتمكّن  إعادة تشكيل بنيةاإلسهام يف عملية مواصلة األعضاء على الدول مث حثّ  العامل املتغري،

  من تلبية احتياجات البلدان.بدورها 

 ملنظمة الصحة العاملية ةالعام ة، املديرمارغريت تشان ةلدكتورا رسالة من  4.2

ة العامة ملنظمة الصحة العاملية، الدكتورة مارغريت تشـان،  يف رسالة مصورة إىل اللجنة اإلقليمية، تقدمت املدير
خبالص الشكر إىل احلكومة العمانية على استضافتها الكرمية للدورة الستني للجنة اإلقليمية لشرق املتوسط. وأشارت 

وما حققه هـذا  ، فيهاعلى النظام الصحي  ايتعرفو يأتون لكي سلطنة عمان ونأن الكثري ممن يزور إىل املديرة العامة
البلد من نتائج الفتة للنظر. وذكرت أن من بني االجتاهات األكثر تشجيعاً يف جمال الصحة العموميـة يف الوقـت   

التغطية الصحية الشاملة هدفاً تصبو إليه. وكان هناك مصادقة قوية على من تزايد عدد البلدان اليت جعلت  ،احلاضر
عاية الصحية اجليدة. كما تؤكِّد التغطية الصحية الشاملة على احلاجة إىل تقدمي يف إتاحة الرتوخي العدالة احلاجة إىل 

تصدي  يف ظلأمر بالغ األمهية هو هذا التأكيد على الوقاية وأشارت إىل أن طيف شامل من اخلدمات ومنها الوقاية. 
املتحدة بشأن األمراض غري السارية  اإلقليم للعبء املتنامي لألمراض غري السارية. وقد نص اإلعالن السياسي لألمم

  حجر الزاوية لالستجابة العاملية اة هذه األمراض. جيب أن تصبحصراحة على أن الوقاية 

وسلَّطت املديرة العامة الضوء على القضايا اهلامة األخرى اليت سوف تناقشها هذه الدورة، ومنها جدول األعمال 
ز يف تنفيذ اللـوائح  ، والتقدم احملر2015ا بعد ملالصحة يف برنامج التنمية  وموقعلفية، غري املُنجز للمرامي اإلمنائية لأل

الصحية الدولية، واستئصال شلل األطفال. ويف معرِض حديثها عن الوضع يف سوريا، نوّهت املديرة العامة أنـه يف  
اإلغاثـة  ألطراف بالسماح بفتح ممرات مطلع هذا الشهر وجه جملس األمن بإمجاع األعضاء دعوة عاجلة إىل مجيع ا

لتقدمي املساعدات اإلنسانية اليت متس احلاجة إليها. وأكدت املديرة  ،إىل مجيع املناطق داخل سوريا للوصول نسانيةاإل
  ع بدورها يف تقدمي املساعدات الصحية.ضطاللالالعامة على استعداد املنظمة 



  
  
 

  ع-60/12 إم/ل  ش
  5 الصفحة
  

األمرية مىن احلسني، راعية التمريض والقبالة ملنظمة الصحة العاملية الكلمة الرئيسية لصاحبة السمو امللكي   5.2
 لشرق املتوسط

استهلت صاحبة السمو امللكي األمرية مىن احلسني كلمتها أمام الدورة الستني للّجنة اإلقليمية لشرق املتوسـط،  
 الـذي . وقالت األمرية إن التقدم مانية على حفاوة االستقبال وكرم الضيافةخبالص الشكر إىل احلكومة الع بالتوجه
منوذج يحتذَى لـدول   واملنصرمة هل ةعلى مدار العقود األربع والتنمية الصحية مان يف جمال الصحةسلطنة ع حققته

العامل. ولفتت األمرية انتباه احلضور إىل تقرير صدر حديثاً عن شبكة األمم املتحدة حللول التنمية املستدامة بعنـوان  
". وحفل التقرير بعدد من األمور القيمة اليت تتسم بنفاذ البصـرية، والـيت ميكـن    2013سعادة يف العامل "تقرير ال

واحد من املتغريات الرئيسـية   هو العمر الصحيمأمول االسترشاد ا من منظور صحي. وخلُص هذا التقرير إىل أن 
قرير أن االضطرابات النفسية هي السـبب الوحيـد   اليت تؤثر على ما حتققه البلدان من نتائج. كما ورد يف هذا الت

األكثر أمهية للتعاسة، ومع ذلك يتجاهلها رامسو السياسات إىل حد كبري. وأظهر التقرير أن السعداء يعيشون حيـاة  
. وكانت هذه املالحظات هامة للتنمية الوطنية ولرامسـي  ، وأفضل حاالًأجراً وأعلىأكثر إنتاجية،  ويكونونأطول، 
  ات يف مجيع القطاعات.السياس

السالمة بدنياً وعقلياً واجتماعياً؛ ال جمـرد  حالة من اكتمال ويعرف دستور منظمة الصحة العاملية الصحة بأا "
مدى التركيز على الصحة بدالً من االنشـغال  ". وعلى رامسي السياسات الصحية النظر يف انعدام املرض أو العجز

عملية لتعزيز الصحة. وحيتل القادة الصحيون يف اإلقليم موقعاً فريداً يؤهلهم جياد حلول باملرض، ومن مثَّ االهتمام بإ
القطاعات مـع  خمتلف أسلوب تفاعل  يف، أو النهج الذي تتبناه احلكومات حيال الصحة يف سواًء ،حلمل لواء التغيري

  .وأسعد حاالًصحة أوفر بعضها البعض حىت يكون مواطنونا وجمتمعاتنا 

يوجد ما هو أهم من هذا املوضوع. وتـرى  فال يتعلق باملبادرة اخلاصة بإنقاذ حياة األمهات واألطفال، ويف ما 
األمرية مىن احلسني أن جناح هذه املبادرة يعتمد على مدى دعم كل منا لآلخر. فالتضامن بني بلدان اإلقليم ضروري 

إىل أن نوجه جهودنا إىل ااالت اليت ميكـن أن   لبلوغ اهلدف بالنسبة لآلخرين ولإلقليم ككل. وحنن حباجة أيضاً
واملناطق األكثـر   رز من خالهلا أكرب نفع. وهذا يعين السعي إىل الوصول إىل األمهات واألطفال يف املناطق الريفيةحن

ـ   وذكرت األمرية أنه. كما يعين الوصول إىل األمهات الاليت مل تتح هلن الفرصة إلكمال تعليمهن. فقراً ن أصـبح م
كلما زادت فترة مكوث الفتيات يف املدارس، كلما كن أوفر صحة وأسـعد حـاالً    املعروف على نطاق واسع أنه

  مبوفور الصحة والسعادة. اآلخرين أسرهنأفراد أطفاهلن و كنساء وأمهات، وهو ما يعين متتع

أن املأساة ال تكمن وقالت ليم. أشارت األمرية مىن إىل موضوع األمراض غري السارية كمأساة متفاقمة يف اإلقو
فقط يف أعداد من يعانون من هذه األمراض، بل تتمثّل يف حالة عدم تأهب البلدان، وعدم وجود جـدول أعمـال   

التغيري احلقيقي الذي تدعو إليه احلاجـة يتعلـق بتعزيـز    فمشترك للعمل مع سائر القطاعات األخرى يف احلكومة. 
ت أن العادات والسلوكيات الصحية تشجيع أمناط احلياة الصحية. وأضافَبو ،التبغ الصحة، ويعنى بالتصدي لتعاطي

حباجة أيضاً إىل تغيري يف كيفية التعامل مع هذه الظروف. وبالنسـبة ملاليـني    وإننارة جداً. يتم تعلمها يف سن مبكّ
 ضـمان حصـول   ري يتمثَّل يففما حنتاجه من تغياملصابني بالفعل بارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب أو السرطان، 

أن نـرى هـذا    الصدرعلى الرعاية الصحية اجليدة على مستوى الرعاية الصحية األولية. ومما يثلج  هؤالء املصابني
  الزخم السياسي الذي جيري حشده دعماً ملفهوم التغطية الصحية الشاملة.
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حة العاملية، قالت األمرية مـىن إن القـوى   يف إقليم شرق املتوسط ملنظمة الص وبصفتها راعية للتمريض والقبالة
تتحقق التغطية الصحية الشاملة بدون قوى عاملة فعالة. وأضافت فلن العاملة الصحية ال تزال متثّل أولوية بالنسبة هلا، 

 أن إقليم شرق املتوسط يعاين من أزمة حقيقية يف القوى العاملة الصحية. ويف مجيع احلاالت فإن جوهر املسألة يكمن
علـى  والتنسيق بني قطاعي التعليم العايل والصحة. وعلى املستوى اتمعي، علينا أن نشجع شـبابنا   ،يف التخطيط

ـ  حباجة أيضاً وذكرت أا. متاحةوجعل املهن الصحية جذابة و ،إلقبال على العمل يف اخلدمات الصحيةا د إىل التأكُّ
الصحيني ، وتساعد على تنقلهم مبا يكفل توافر املهنيني األكفاءملهنيني من أن اهلياكل املهنية توفر احلوافز لالحتفاظ با

  العواصم واملدن. دون االقتصار علىخلدمة اجلميع، حىت يف أفقر املناطق النائية، 

تشجيع اتمع املدين على  وأكَّدت على ضرورةالشراكات ضرورية يف مجيع ما نقوم به من أعمال.  وذَكَرت أن
ويف الوقت الذي تتعرض فيه املنظمات غري احلكومية للضغوط يف إقليمنا، فاألمر يعود للقيـادات  وجه اخلصوص. 

وتعزز الكثري من املسامهات الكبرية اليت يستطيع اتمع املدين أن يقـدمها يف   ،الصحية كي تقوي هذه الشراكات
جنة على التزام ما تتحلى به من إجيابيـة يف جماـة   جمال التنمية الصحية. واختتمت األمرية مىن كلمتها، فحثَّت الل

يواجهها اإلقليم، والتركيز على احلوار، ومواصلة العمل جلعل الصحة فرصـة للدبلوماسـية   الكثرية اليت التحديات 
  وجسراً للسالم.

 كلمة ترحيبية من احلكومة العمانية  6.2

ر الصحة يف سلطنة عمان، إن التحديات اليت يواجهها قال معايل الدكتور أمحد بن حممد بن عبيد السعيدي، وزي
ت نقاط القوة، ويف نفس الوقت، كشفت عن بعض نقاط الضـعف،  اإلقليم والتغريات اليت شهدها مؤخزرا قد أبر

وحددت الفوارق يف قدرة النظُم الصحية على االستجابة للتحديات. وحتدث عن ضرورة املواَءمة بـني متطلبـات   
وزيادة اإلنفاق على الرعاية الصحية، وقال إن هناك حاجة إىل استراتيجيات غري تقليدية لتمويـل   ،ة الصحيةالتنمي

النفقات الصحية. وإن تقوية النظُم الصحية وتعزيز اإلنصاف يف اال الصحي ضروريان لدفع عجلة التنمية الشاملة، 
  لبينات العلمية.على اوكذلك التخطيط السليم املستند 

وقد استوعفَع احلكومة إىل وضع رؤية واضحة بمان أمهية التخطيط، مما دينبغي لألنشطة اليت خارطة طريق وت ع
. مث حتدث عن احلاجة إىل تعزيز النظُم الصحية يف مواجهة الطوارئ الصحية، ودمـج  2050حىت عام  ااالضطالع 

دان. وذَكَر أن هناك حاجة إىل نهج يقوم على الرعاية الصحية التغطية الصحية الشاملة يف خطة التنمية يف مجيع البل
تكثيف العمل مع الشركاء يف مجيع القطاعات. وقال إن هذه الدورة للّجنة اإلقليمية متثِّل فرصة  وإىل ضرورةاألولية، 

بل االستفادة من نقاط وحتديد س ،معاجلة القضايا الصحية ذات األولوية على فعالية النظُم الصحية تأثريجيدة ملناقشة 
ماليـني دوالر   5مسامهته مببلـغ  كرمي القوة يف اإلقليم. وأشاد حبضرة صاحب اجلاللة السلطان قابوس بن سعيد ل

  اللفتة الكرمية. وأشاد ذهشلل األطفال  استئصالجهود دعم أمريكي ل

  انتخاب هيئة املكتب  7.2
  )1ي (من جدول األعمال، املقرر اإلجرائ (أ) 1البند 

    انتخبت اللجنة اإلقليمية هيئة مكتبها على النحو التايل:
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  )عمان(  الدكتور أمحد بن حممد بن عبيد السعيديمعايل   :  الرئيس
  )مجهورية إيران اإلسالمية(  معايل الدكتور سيد حسن غازي زاده هامشي  :  النائب األول للرئيس
  )اليمن(  العنسيمعايل الدكتور أمحد قاسم   :  النائب الثاين للرئيس

  رئيساً للمناقشات التقنية (ليبيا) الدكتور بدر الدين بشري النجاروانتخب 

  إقرار جدول األعمال 8.2
  )2، املقرر اإلجرائي (5 تنقيح – 60/1من جدول األعمال، الوثيقة ش م/ل إ  (ب) 1البند 

  .ا يتعلّق بشلل األطفال، مع إضافة بند هلالستنيأقرت اللجنة اإلقليمية جدول أعمال دورا 

  اختاذ القرار حول تشكيل جلنة الصياغة 9.2

  بناًء على اقتـراح رئيس الدورة، قررت اللجنة تشكيل جلنة الصياغة من األعضاء التالية أمساؤهم:
  

  )البحرين(  الدكتورة مرمي اجلالمهة
  (مجهورية إيران اإلسالمية)  الدكتور بيجان صدري زاده

  (الكويت)   الدويريالدكتور قيس صاحل
  (املغرب)  السيد جياليل حازم

  (عمان)  سعيد بن حارب اللمكي الدكتور
  (اململكة العربية السعودية)  الدكتور حممد حيىي سعيدي

  (مصر)  الدكتور عماد عزت
  (املكتب اإلقليمي لشرق املتوسط)  الدكتور مسري بن حيمد
  توسط)(املكتب اإلقليمي لشرق امل  السيد راؤول توماس

  (املكتب اإلقليمي لشرق املتوسط)  الدكتور جواد حمجور
  (املكتب اإلقليمي لشرق املتوسط)  الدكتور مثني صديقي

  (املكتب اإلقليمي لشرق املتوسط)  السيدة إليزابيث جني نيكولسون
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  التقارير والبيانات  .  3

  2012للمدير اإلقليمي لسنة التقرير السنوي  -أعمال املنظمة يف إقليم شرق املتوسط   1.3
 60/2مـن جدول األعمـال، الوثيقة ش م/ل إ  2البند 

مبادرة التحرر و املرحلة األخرية؛تقارير مرحلية حول استئصال شلل األطفال: التبعات اإلقليمية الستراتيجية 
تقوية و ؛2015ية بعد عام بلوغ املرامي اإلمنائية لأللفية املتعلقة بالصحة واملرامي الصحية العاملو ؛من التبغ

تنفيذ اللوائح الصحية الدولية والتحديات واألولويات وخيارات العمل يف املستقبل؛  :م الصحيةظُالن
 ؛م الصحية يف البلدان ااورةظُحتديث املعلومات حول الطوارئ وأثر األزمة السورية على النو)، 2005(

  والسالمة على الطرق 
 60 القرار ش م/ل إ، 7 – 1/وثيقة إعالمية 60وثائق ش م/ل إ المـال (أ، ب، ج، د، هـ، و، ز) مـن جدول األع 3 البند
  1.ق

علوان يف معرضِ تقريره إىل عملية املراجعة اليت متّت للوصـول إىل إمجـاع علـى األولويـات     أشار الدكتور ال
قت اللجنـة  ، صـد 2012ويف عام يف اإلقليم.  بدورِها استمرار التنمية الصحية واليت تضمن اخلَمسِ، االستراتيجية

ظُمم الصحية. ظُاإلقليمية على سبع أولويات لتطوير النأظهر تقييم ن تسجيلِ األحوالِ املدنيـة واإلحصـاءات    وقد
ـ تقوم بـأداِء  و فعالةنظُم  تعتبـرمِ (يف ستة بلدان) ظُالن فقط من %26يف اإلقليمِ خالل العامِ أنَّ  احليوية ها. وظيفت

يف صعوبة توخي الدقة يف التخطيط للمستقبل.  للصحة يتمثَّل واجهونه كوزراءيوبالتايل فإنَّ التحدي األهم الذي س
التغطية الصـحية  هذه  زمخاً يف العاملِ قاطبةً. فبلوغ املفاهيمِ اليت تكتسب شاملة منال الصحية التغطية وأشار إىل أن

يكونَ لديها رؤية شاملة، واستراتيجية مسندة بالبينات، وخارطة  من الدول األعضاء أن الشاملة يقتضي من كلِّ دولة
ياً جلميـع الـدولِ   على أنها متثِّل حتـد  لِ إىل التغطية الصحية الشاملةطريق واضحة املعامل. وينبغي النظر إىل الوصو

الصحية الشـاملة.  يف سبلِ الوصولِ إىل التغطية  مجموعات بلدان اإلقليمِ الثالث مجيعها لديها فجواتف. األعضاء
، وستظل هي حمور التركيز الرئيسي مجيعاًنا اإلقليم، تأيت على قمة أولويات  بلدانيف الصحية تقوية النظُمومن مثَّ فإن 

  .يف العمل

غطية بالتمنيع اليزال يتأثر الت ن التقدمِ صوب بلوغِ أهدافقال املدير اإلقليمي إ ،وباإلشارة إىل األمراض السارية
الواضحة للعيـان يف   ياتمن التحد بإجراِء التمنيعِ الروتيين ، وااللتزامالوضع األمين، والتزال القدرات اإلدارية بفعل

 .الشركاِء الستنهاضِ االستجابة نالدعمِ م ختصيصِ املوارد احلكومية، وحشد بعضِ البلدان. وبالتايل فإننا حباجة إىل
ومن  ، من اللقاحِ احملتوي على احلصبةاإلقليمية باجلرعة األوىل ضِ معدل التغطية، اخنف2010َاعتباراً من عام وذَكَر أنه 

البلدان املتضررة  بتعاون وثيقٍ معتعمل نظمة امل وأشار إىل أنوزاد اإلبالغِ عن حاالت احلصبة.  ،زادت الفاشيات مثَّ
 ليت ال تعاين يف ا الدولِ األعضاِء، مبا فيها تلك الدول مجيعِ لصِ من احلصبة. فمن مصلحةللتخ متزامنةلتنفيذ محالت

احلصبة قبل  وصول اإلقليم إىل هدف التخلص من تعمل على تنسيق اجلهود لضمان الوقت احلايل من عبٍء كبري، أن
التحدي الرئيسي  واليزالقدم. ن التحقَّق إدخال لقاحات جديدة منقذة للحياة املزيد م ولقد على األكثر. 2015عام 

ولِ األعضاِء اغتنـام  اجلديدة. وعلى الد عدم قدرة البلدان املتوسطة الدخلِ على حتملِ تكاليف اللقاحات يتمثّل يف
 اإلقليمياملدير  ودعا، واالستفادة مما يقدمه من مزايا. لنظام الشراء اإلقليمي امع للّقاحاتهذه الفرصة، واالنضمام 
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 رتفـاعِ  الدول األعضاء يف التغلب على حاجز ا انتهاج استراتيجيات تساعدإىل تمنيعِ للّقاحات وال العامليالتحالف
  إدخال اللقاحات اجلديدة. األسعار الذي يحولُ دون

 طالِ، إىل منَالستئصال شللِ األطف ، انتقل الربنامج اإلقليمي5.65ج ص ع  الصحة العاملية واستجابةً لقرار مجعية
لدان األخرى الـيت  وغريِها من الب ،ى تقدمي دعمٍ أكثر فعاليةً للبلدان املوطونةالطوارئ، حىت يتسن يف حاالت لعملا

شـللِ   ي للقضايا النامجة عن ما يكتنف لقـاح للتصد ومتّ إنشاء مركزٍ للتوعية يف املكتبِ اإلقليمي حتظى باألولوية.
إىل حظرِ التطعـيمِ متامـاً يف بعـضِ     وتؤدي، مرِ اآلمنِ لفرق التطعياملرو دون حتول ةوطمغل من معلومات األطفال

. وقد حدا هذا باملنظمة، أن لاألطفا شلل يف جمال وإىل اهلجومِ على موظفي املنظمة والعاملني الصحيني املناطق، بل
استئصال شللِ األطفال، دف دعم اجلهود، إسالمي يف جمالِ  استشاريإىل إنشاِء فريقٍ  تدعو كبار علماِء املسلمني

وذكر . شلل األطفالعلى حامساً للقضاِء  نالتضام هذا سيكونُو والتعاطي مع املخاوف اتمعية والتحديات املاثلة.
  وظهورِ فاشيات خطرية ا. ضة بشدة خلطرِ الوفادةمعر لشلل األطفا اخلالية من نلداالعديد من الب أن

منـها أو   هناك زيادةً غري مسبوقة يف وقوعِ حاالت األمراضِ السارية، سواء الناشئةقليمي إىل أن وأشار املدير اإل
، واليت متثِّل خطراً حمدقاً باألمنِ الصحي اإلقليمي. وال خيفى على أحد أن الصراعات الـدائرة، والطـوارئ   املنبعثة

وأكّد عواملِ اخلطرِ األساسية يف انتشارِ أمراضٍ جديدة.  ، هي مناإلنسانية املزمنة، واليت تسود يف العديد من البلدان
اليـزاالن  الكشف املبكر وسرعة االستجابة دف احتواِء التهديدات الوبائية النامجة عنِ األمراضِ الناشئة،  على أن

سواء. أمام املنظمة ميثّالن أكرب حتد سِ التـاجي  وكانَ ظهور نوعٍ جديد مـن الفـريو   والدولِ األعضاِء على حد
للوفيات، دليالً قويـاً علـى   معدل مرتفعٍ  وما يرافقه من(كورونا) الذي يسبب متالزمة الشرقِ األوسط التنفسية، 

ساسية للدولِ األ لقدراتا اليت تكتنف سهولة تعرضِ اإلقليمِ للتهديدات املتكررة لألمراض الناشئة، وعلى الفجوات
الدولية. وبطبيعة احلالِ، فـإنَّ التـبكري    جابة، واملطلوبة مبوجبِ اللوائحِ الصحيةلترصد واالستبا األعضاء، واخلاصة

 األعضاِء مبقتضـى اللـوائحِ الصـحية   مسؤوليةٌ أصيلةٌ للدولِ  ، هواألمراضِ اجلديدة إخطارِها ذهو بإبالغِ املنظمة
إيالء العناية الواجبة هلذه االتفاقيـة   اصلوأكّد الدكتور العلوان على ثقته التامة يف أن الدول األعضاء ستوالدولية. 

  القانونية الدولية.

قليمِ أقل يف هذا اإل عدد احلاالت أنه بالرغم من أن أشار املدير اإلقليمي إىل ،ز املناعيوريوس العفبويف ما يتعلق 
على على مستوى العـامل.  األ الزيادة يف حاالت العدوى اجلديدة بفريوس اإليدز هي ، إال أنَّ معدلسائرِ األقاليمِ من

 لٍ للتغطيـة أدىن معـد  ، مما يعين أن اإلقليم لديه%20 ويقَدر معدل التغطية اإلقليمية مبعاجلة فريوسِ اإليدزِ بأقل من
وعلى الرغمِ من  مبادرة إقليمية إلاء أزمة معاجلة فريوس اإليدز. ةً بسائرِ األقاليمِ األخرى. فقد طرحت املنظمةمقارن
ـ  العديد من البلدان قد جنحت يف التخلصِ من املالريا، إال أن املالريا التزال من املشاكلِ الصحيةأن  يت حتظـى  ال

ى خمسـها فقـط   سـو  ماليني حالة، ومل يتأكَّـد  7ما يربو على  مت اإلبالغ عنوقد . يف بعض البلدان باألولوية
إىل استنهاضٍ جهودها لضمان اإلتاحة الشاملة لسبلِ االختبارِ باكتشاف الطفيليات. فالبلدان املوطونة باملالريا حباجة 

عـنِ السـلِّ    اليزال العدد املقدر للوفيات النامجة. ووترصد املالرياالفعالة  التشخيصي للمالريا، فضالً عنِ املعاجلة
كلٍ أساسي إىل قصـورِ  بش حلاالت املقدرة. ويعزى ذلكا من %37 ، ويفوت على اإلقليمِ كذلك تشخيصمرتفعاً

 .العامة منها أو اخلاصة ، سواًءاليت ال تتبع الربامج الوطنية يف املرافقِ الصحية عن احلاالت ورِ التبليغِالتشخيصِ، أو قص
احلاالت، باإلبالغِ عنِ  إىل وضعِ تشريعات صارمة تضمن إلزام مجيعِ مقدمي اخلدمات الدولِ األعضاِء وحتتاج مجيع
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دحللسلِّ يف الصيدليات وت بالسـلِّ املقـاوِمِ    عاية املصابنياخلاصة للنهوضِ بالتشخيصِ ور من بيعِ األدوية املضادة
  لألدوية.

 5واملرمـى   4زِ صوبِ حتقيقِ املرمى التقدمِ احملر متَّ إطالق مبادرة إقليمية متعددة الوكاالت دف تسريعِ وتريةو
رات العربية املتحـدة،  يف ديب، يف اإلما جتماعِ رفيعِ املستوى الذي عقداال وذلك أثناء املرامي اإلمنائية لأللفية،من 
يت تعاين من ارتفاعِ عـبِء  ال لدان العشرةعلى الب املبادرة وقد ركَّزتاة األمهات واألطفال". شعارِ "إنقاذُ حي حتت

جويف ستهدي به الدول األعضـاء ت دليالً والذي ميثِّلبإعالن ديب  هذا االجتماع وفيات األمهات واألطفال. وقد ت 
على  احلفاظعلى مواصلة التركيزِ  إىل الوفيات لبلدان اليت تنخفض فيها معدالتودعا املدير اإلقليمي امضيها لألمام. 

هي احتيا من إجنازات، والعمل على ضمان جودة الرعاية، وتطويع التدخالت ما حققتها مبا يلبجاومواءمت.ا اخلاصة  

 حتديد كيفية علىلدان يف العامِ املاضي مع الب فذكَر أن املنظمة قد عملتأما بالنسبة الِ األمراضِ غريِ السارية، 
لـدان  ولقد كشف املسح لقُدرات الدول األعضاء عن حتديات هائلة، فجميع الب إطارِ العملِ. تنفيذ املضي قُدماً يف

األعضاء لبناء القُدرات، وتنفيذ التـدخالت   الدولِ م فقد تعاونت املنظمة معومن ثَـ لديها فجوات يف االستجابة.
راضِ بـاألم  يف جمالِ الوقاية من عواملِ اخلطرِ الرئيسية األربعة املرتبطة من العمل الكثري هناكواليزال  .األولوية ذات

التركيز على تنفيذ التدخالت الرئيسية العالية املردود  ينصب غريِ السارية، فما قُمنا به حىت اآلن غري كاف؛ وسوف
التبغ، فقد دعا الدول األعضـاء إىل   "أفضل اخليارات". أما فيما يتعلق مبكافحةباسم  والشديدة التأثريِ أو ما يعرف

  باالجتارِ غريِ املشروعِ يف التبغِ. على الربوتوكولِ األولِ واخلاص التوقيع

 13مليون شخصٍ يف  42 هنالك حنوقال املدير اإلقليمي إن  ،اب للطوارئِ واالستجابة ملقتضياالتأهوفيما يتعلق ب
شهِد  كماتدة. الطوارئِ املم بلدان تئن حتت وطأة 7ها بلداً من بلدان اإلقليم يتأثرون اآلن بالطوارئِ واألزمات، ومن

ارث الطبيعية. وأفضت كلُّ هذه األحداث واملواقف إىل طيف كبريٍ النامجة عنِ الكو لطوارئِ احلادةا اإلقليم عدداً من
 عملال ما حتقَّق يف سنوات طوالٍ من والذي يف كثري من املناطق قضى علىالعمومية،  للصحة ةاخلطريِ التهديدات من

يف اإلقلـيمِ إىل   األزمـات طريقة إدارتنا اجلماعية هلذه  ملْ ترقو .الصحة العمومية يف جمال املُضين واالستثمارِ اجلاد
ة على فاالعتماد على اإلجراءات الدولية واخلارجية مبا يف ذلك أنشطة التمويل قد أحدث خماطر مج. املستوى األمثل
  املدى الطويل.

جمـاالت  يف  يات الرئيسـية التحـد  فتكمنباملنظمة،  ريةالعمليات اإلدافيما يتعلق ب أنه يوأضاف املدير اإلقليم
 م ملحوظ، اليزال هنـاك تقد ما حتقّق منوبرغم صارمة.  والتمويلِ، واملوارد البشرية، وإجياد بيئة رقابيةالتخطيط، 

 يففقد أحدث املكتب اإلقليمي تغيرياً جذرياً  .2015-2014لثنائية با أما يف ما يتعلقو بعض الفجوات والتحديات.
ينطلق  اتباع أسلوبف عليه من خالل مت التعر ، وقدألولوياتعلى اعمليات التخطيط من خالل ج أكثر تركيزاً 

مثيالا  ، بشكلٍ كبريٍ، أدىن منواليزال التمويل ميثِّل حتدياً كبرياً، فاملسامهات اإلقليمية التزال. من القاعدة إىل القمة
البشرية، والسيما  املوارديات يف جمال نواجه العديد من التحد النزال وذكر أنناى. خريف سائرِ املكاتبِ اإلقليمية األ

حِ يف هذا االنفتا املُتصورِ زيادة رشحني؛ ومنلتعينيِ املوظفني، واجتذابِ أفضلِ امل يف ما يتعلق بتقليصِ الفترة الالزمة
 ستشارية تقنية لتقـدمي ا تشكيل جلنة متالشؤون،  بالنسبة للحوكمة وتصريفالدولِ األعضاء. و االِ، والسيما مع

ـ  األعضاء. وعقَدت اللجنةُ أول الدولِ املطروحة لتعاون املنظمة مع اخليارات السياسية بشأن ورةاملش ا يفاجتماعا 
  .شهر نيسان/أبريل
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وسوف . استخدام اللغات الوطنية والربنامجِ العريب العاملي حول آراء اللجنة معرفة اإلقليميطلب املدير وأخرياً، 
ء تقييم للربنامج العريب بوضعه احلايل دف ضمان تلبيته الحتياجات الدول األعضـاء  يبدأ املكتب اإلقليمي يف إجرا

  يف املستقبل.

  ناقشاتامل

مكن الـدول  ا ملسته بالده من تطور ملحوظ يف عمل املكتب اإلقليمي وإعادة هيكلته، مما مبممثل البحرين  دأشا
التطور يف أعمال اللجنة اإلقليمية، واجللسات التقنية ىل كذلك إالتركيز على األولويات. وأشار سيادته  األعضاء من

هيأت ، فقد يف اللجان القادمة صبح جاً يستمر العمل بهتيود أن  يتوالللّجنة، يف اليوم السابق اليت عقدت الناجحة 
يف الليلـة  ي عـرض  لم الذيبالف دأشاو .واستطالع آراء اخلرباء ،فرصة الستعراض املواضيع التقنيةالهذه اجللسات 

وأشـار  بح االجتماعات بدون ورق، على التوجه بأن تص كذلك وأثىن سيادته وما متتع به من حرفية عالية. السابقة
وتأسيس شبكات لرصد صحة األمهـات وحـديثي    ،سيادته إىل استضافة بالده العديد من حلقات العمل اإلقليمية

اللوائح الصحية الدولية حبلـول عـام    الالزمة لتنفيذبالوفاء بكافة املتطلبات  الوالدة. وأكَّد سيادته على التزام بالده
اإلقليم ممـا   بلدان . ونوه إىل أنه بالرغم مما أحرز من إجنازات، التزال هنالك العديد من التحديات اليت تواجه2014

وتشمل التوجه اللجنة اإلقليمية مال يت حددها جدول أعالقادمة على أهم األولويات والاجللسات يستلزم التركيز يف 
  .حنو التغطية الصحية الشاملة

عاماً من الصراع واحلـرب   22لفتت وزيرة الصحة يف الصومال األنظار إىل التحديات اليت تواجهها بلدها منذ و
ـ   .األهلية، وخلفت من بني ما خلفت نظاماً صحياً منهاراً اياراً كامالً د وقـع يف  وذكرت أن اتمع الـدويل ق

ظُم العدالة يراً اتفاقية بروكسل مؤخوقالـت أن  . وغريهالتزم فيها بتقدمي الدعم من أجل حتسني األمن واحلوكمة ون
احلكومية من أجـل  بناء القدرات يف املؤسسات  يف أولوياتهمن مثَّ تتمثل بفترة انتقالية حنو االستقرار، ومير الصومال 

من منظمة الصحة العاملية يف جماالت  الصومال تلقاهين، وقد أثنت على الدعم الذي لسكااخلدمات لوتقدمي القيادات 
وناشدت سائر بلدان واستئصال شلل األطفال،  ،وصحة األمهات واألطفال ،والتخطيط ،هامة مثل إعداد السياسات

  البالغة األمهية. املرحلة االنتقاليةهذه  اإلقليم بتقدمي الدعم يف

بلـورة  على و ،إىل عمل اململكة املغربية على وضع خارطة طريق جديدة هلذه الفترة احلرجةأشار ممثل املغرب و
. وأشار سيادته إىل ما حتقق يف جمـال الشـراء   رتعزيز الصحة يف مجيع مراحل العم، والعمل على ميثاق عمل وطين

مد االلتزام باالخنراط يف .ع للقاحاتاوإزالة كـل املعوقـات    ، هذه العمليةكما أكَّد سيادته على أن املغرب جيد
على بيان ليمي بأن يعمل على احلصول النضمام هلذه املبادرة. وطالب املدير اإلقلالقانونية ليكون مستعداً بنهاية العام 

 مشـترك  يف صـندوق البلدان العبء املايل الالزم، وأشكال وطرق مشاركة  متضمناً التزامات الدول املتبقيةب كتايب
للجهـود  ، أشار سيادته إىل سعي املغرب هذا العام إىل إعطاء دفعة قوية مكافحة التبغاملبادرة. ويف جمال  لدعم هذه

للمصادقة على االتفاقية اإلطارية ملنظمة الصحة العاملية بشأن مكافحة التبغ. وأشار إىل أن اللقاء الذي سيعقد املبذولة 
التقدم هو أكرب دليل على حرص اململكة على تسريع وترية لَصادقة على امل للحثّ 2013نوفمرب تشرين الثاين/ 13يف 

 ةعمـل متعـدد   خطـة ، كما أن اململكة بصدد االنتهاء من وضع اللمسات األخرية لبلورة يف جمال مكافحة التبغ
  املسببة لألمراض غري السارية. اخلطر القطاعات حملاربة عوامل
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البلـدان   يفأنشطة استئصال شلل األطفـال   واءمة جهودها وتزامنها معتلتزم مبذكرت ممثلة لبنان أن بالدها و
 املشتركة ااورة، وقد مت اإلعالن مؤخراً عن محلة وطنية للتمنيع ضد شلل األطفال، وذلك باإلضافة إىل محلة التمنيع

 12األطفال منـذ   كما ذكرت أن لبنان خالٍ من شلل .ضد احلصبة وشلل األطفال اليت مت تنفيذها مطلع هذا العام
  عاماً.

أكَّد ممثل السودان على التزام السودان باملضي قُدماً يف االرتقاء بصحة املواطنني من خالل األولويـات الـيت   و
 2016 – 2012لخطـة اخلمسـية   التوجهات االسـتراتيجية ل طرحت يف كلمة املدير اإلقليمي واليت انعكست يف 

الشاملة، كما وضع خطة وطنية لتعزيز صحة األمهات  الصحية صوى للتغطيةأولوية ق قد أعطى السودان وأضاف أن
املالريا والعدوى بفريوس اإليدز. وأشار إىل أن السودان قد حافظ على وضع اخللو من شـلل  وملكافحة واألطفال 

رتاع من خـالل  واليت تنفذ يف كل أرجاء السودان مبا يف ذلك مناطق الللتمنيع األطفال من خالل احلمالت الوطنية 
  اتفاقات وقف إطالق النار خالل احلمالت.

قال وزير الصحة يف جيبويت أنه يأمل أن تعطي منظمة الصحة العاملية املزيد من االهتمـام للصـعوبات الـيت    و
الت اهلامة يف جيبويت فإن لديه حـدود  تواجهها بلدان اموعة الثالثة. وذكر أنه رغم أن األمن ال يعترب من املشك

أعداداً كـبرية مـن   وذَكَر أن بالده تستضيف اآلن تركة مع عدد من البلدان األخرى اليت ال ختلو من الصراع، شم
وطلب  .املرامي اإلمنائية لأللفيةه وبيا وإريتريا، مما أثر على بلوغالالجئني ألسباب سياسية واقتصادية من الصومال وإثي

  الشركاء اآلخرين يف هذا املضمار. املساعدة من منظمة الصحة العاملية ومن معاليه 

يف  م التكاليف مع املنظمات العاملية من أجل تطوير الواقع الصـحي أشار ممثل العراق إىل جتربة العراق يف تقاسو
وذكر أم قد وضعوا سياسات وطنية واضحة. وشدد سيادته على أمهية انتقاء خرباء للعمـل يف مكاتـب   . اإلقليم

 هـذا  . وأشار سيادته إىل أن العراق لديه جتـارب رائـدة يف  بالتعاون مع املنظمة ات القُطريةاملنظمة وفقاً للمتطلب
مع سائر بلدان اإلقليم. وأشار سيادته إىل حـاالت   بالده للتشارك يف هذه اخلربات املضمار. وأعرب عن استعداد

  .املعضلةعلى هذه  شلل األطفال اليت ظهرت مؤخراً يف سوريا مما يستلزم بذل جهود كبرية للتغلب

أشار وزير الصحة والتعليم الطيب يف مجهورية إيران اإلسالمية إىل أن استمرار سراية شلل األطفال يـدعو إىل  و
بذل جهود عاجلة الستكمال القضاء عليه يف أقرب وقت ممكن. وقال إن هذا يعد مسؤولية مجاعية جلميع بلـدان  

دوراً هاماً يف دعـم   قد لعبتذكر أن بالده و - الذي كان بلده عضوا فيهاو – اخلمسة اإلقليم. وأشار إىل جمموعة
وكذلك يف املبادرات دون اإلقليمية األخرى. وقد وقفـت   ،وتعزيز النظام الصحي ،شلل األطفالاستئصال جهود 

، واحملـددات  بالده على أهبة االستعداد لدعم اآلخرين. وقال إن األزمة املالية العاملية، واألمـراض غـري السـارية   
وجود عدد كـبري مـن   إزاء . وعرب عن قلقه 2015بعد عام خطة التنمية االجتماعية للصحة ينبغي أن تعتلي أولوية 

ب لفريوسات القهقرية، وأعـر اإىل العالج مبضادات  ممن حيتاجونيف اإلقليم  اإليدزفريوس مع  األشخاص املتعايشني
. وقال إن األمر يستلزم توفري التغطيـة الصـحية   اإليدزوفري عالج فريوس عن دعمه للمبادرة اإلقليمية إلاء أزمة ت

  الشاملة لتحقيق اجليل القادم من املرامي الصحية العاملية.

وأشار ممثل فلسطني إىل رغبة بالده يف تقدمي اخلربة الفلسطينية يف القضاء على مرض احلصبة للدول األعضاء اليت 
سطني قد قامت خالل الشهرين املاضيني حبمالت إلعطاء جرعتني من اللقاح املضاد . وذَكَر أن فلمتر بظروف مشاة
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. وأشار إىل العمرشهراً من  18و 12للحصبة والنكاف واحلصبة األملانية لنحو مليون طفل ممن تتراوح أعمارهم بني 
التغطية املناعية قد ال تكون عند تعرضه للحرارة والضوء. وأشار إىل أن  اللقاحأم يأخذون بعني االعتبار حساسية 

وأشار إىل الدراسة اليت أجريت على معدل التغطية بني األطفـال  متوازية مع تغطية التطعيم خباصة يف املناطق النائية. 
% 72نسبة التغطية املناعية اقتصـرت علـى    ، فقد كشفت الدراسة عن أن2010و 2003ممن تلقّوا التطعيم بني عام 

طق النائية.ما يف املناوالسي  

ماعـات  حيث أتاحت هـذه االجت  ؛فكرة االجتماعات التقنية اليت سبقت االفتتاح الرمسيبممثل الكويت  وأشاد
حـول  إىل استضافة الكويت لالجتماع التشـاوري اإلقليمـي    كذلك وأشار سيادته .فرصة كبرية للنقاش املتنوع

االجتماعات القادمـة علـى    الده الستضافة املزيد منوأعرب عن استعداد ب ،الساريةألمراض املزمنة غري مكافحة ا
  مستوى اإلقليم.

أما ذات األولوية لالستراتيجية اإلقليمية.  ةيف ااالت اخلمسملموساً ماً ت تقدزقال ممثل باكستان إن بالده أحرو
خطة العمل الوطنيـة   شهد العام املاضي إجنازات هامة. وقد انطلقتقد فيف ما يتعلق بالقضاء على شلل األطفال، 

، حتت اإلشراف املباشر لرئيس الوزراء، واليت ركزت اجلهود على حتسني املسـاءلة واإلدارة  2012للطوارئ يف عام 
، الذي شهد اخنفاضاً قدرة 2012حالة مت اإلبالغ عنها يف  58واإلشراف على مجيع املستويات. وقال إن ما جمموعه 

تقع يف منطقتني اثنـتني  وكانت حالة  53مت اإلبالغ عن  2013لسابقة. ويف عام السنوات ابيف األعداد مقارنة % 70
. وأشار إىل أن القضاء 2012من املناطق املتضررة أمنياً حيث توقفت هناك محالت شلل األطفال منذ حزيران/يونيو 

 بلدان اإلقليملاملية ونظمة الصحة العملعلى شلل األطفال هو مسؤولية مشتركة بني مجيع البلدان، وأعرب عن شكره 
  .على ما قدموه من دعم

 بالتعاون معتقنية الجتماعات العملية وااللقات العديد من احلده قد قام بتسهيل تنفيذ أشار ممثل األردن إىل أن بلو
ـ   ري املنظمة يف عمان يف العديد من ااالت مثل التغذية، والوقاية من عوامل اخلطر الرئيسية املرتبطة بـاألمراض غ

السارية، ويف جمال الترصد والوقاية من األوبئة. وأشاد سيادته بالدعم الذي قدمته املنظمة والتزال تقدمه يف جمـال  
العديد من السـوريني  لالجئني السوريني األكثر تعرضاً النتشار األمراض. وذكر سيادته أن  األدوية األساسيةتقدمي 

برياً على اخلدمات الصحية املقدمة. وأشار إىل أم بالتعاون مـع املنظمـة   مما يشكل عبئاً ك يفرون يومياً إىل األردن
ضد  18مليون أردين وسوري دون سن  3.5وغريها من املنظمات الدولية بصدد البدء يف محلة تطعيم وطنية تشمل 

  ته.ن يهددان اإلقليم برميشلل األطفال واحلصبة اللذ

ستراتيجيات املنظمة الوتساءل عن نوع الدعم املايل املتوقَّع  ،التمويل طرح وزير الصحة العمومية يف قطر مسألةو
ى البعيد.على املد  

أن ينقل رسالة من ويل عهد اململكة العربية السعودية حول رغبة اململكة يف  دوذكر وزير الصحة السعودي أنه يو
تقدمي هذا الدعم عرب وزارة الصـحة   ململكةا باكستان، على أن تتوىل منشلل األطفال املشاركة يف محلة استئصال 

  العمل سوياً الستئصال شلل األطفال من اإلقليم. حىت يتسنى

، مشريا إىل 2014وعلى تقدمي املعلومات حول احتياجاا حىت عام  ،ر املدير اإلقليمي البحرين على دعمهاكَشو
حديثه عن الصومال، قال: إن بناء قـدرات   عرضم . ويفمماثلة مت معلوماتأن العديد من البلدان األخرى قد قد
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إجراءات ملموسة يف هـذا الصـدد.    واليت اتخذتوزارة الصحة كان واحداً من أولويات منظمة الصحة العاملية، 
. وفيمـا يتعلـق   املنطقةجلميع بلدان  ميثِّل أمهية بالغةالصحية يف الصومال األساسية وأشار إىل أن إعادة بناء البنية 

للتصديق  ومبا تقوم به من حتضريات. وأشاد باملغرب هناك، دعا مجيع الدول األعضاء إىل دعم التنمية الصحية جبيبويت
على االتفاقية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ. ولفت االنتباه إىل ج منظمة الصحة العاملية اجلديد للتخطيط، والـذي  

بلدان اإلقليم. وأشار إىل أنه قد مت أيضاً إجراء مراجعـة   منه مجيع والذي ستستفيدكل بلد،  على احتياجاتيستند 
ملكاتـب  يف ابالفعـل   قيد التنفيذاألنشطة وذكَر أن وتعزيزها.  ،طريةلمكاتب القُلالتقنية  للهيكل والقدراتشاملة 

ون دون يف مجيع البلدان. وسلط الضوء على أمهيـة التعـا   تنفيذهايف اية املطاف ليتم القطرية يف مصر والعراق، 
ومبادرات دول جملس  )G5(اإلقليمي، مشرياً إىل أن منظمة الصحة العاملية ستواصل دعم مبادرات جمموعة اخلمس 

 جمـال  يف بلدان أخرى. وأثىن على فلسطني لربناجمها املمتاز يف مماثلة التعاون اخلليجي. ومن املأمول تفعيل مبادرات
 دولة اإلمارات العربية املتحـدة  أشاد مبا تقدمهاألطفال يف باكستان، . ويف ما يتعلق جبهود استئصال شلل اللقاحات

جهود رئيس الوزراء نواز شريف يف من خالل ، من خالل مبادرة الشيخ حممد بن زايد، ويل عهد أبوظيب، ومن دعم
وستتم مناقشتها ضمن أن االستراتيجية اإلقليمية حلشد املوارد هي قيد اإلعداد، إىل أشار املدير اإلقليمي و باكستان.

األعضـاء خـالل    الدول، وسريسل مسودة االستراتيجية إىل 2014اجتماع من املعتزم عقده يف كانون الثاين/يناير 
األسابيع القادمة، وأن تلك االستراتيجية تركز على كيف ميكن ملنظمة الصحة العاملية أن ختدم االحتياجات اخلاصة 

 .اإلقليمببلدان 
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  التقنية .    املناقشات4
 البيئةولصحة لاالستراتيجية اإلقليمية  1.4

  5-/ق60، القرار ش م/ل إ 1/مناقشات تقنية 60(أ) من جدول األعمال، الوثيقة ش م/ل إ  4البند 

االستراتيجية اإلقليميـة  رض الورقة التقنية حول بعمدير مركز أنشطة صحة البيئة، ، الدكتور باسل اليوسفيقام 
يف إقلـيم   اوخلطة العمل اخلاصة  ،الغرض الرئيسي لالستراتيجية اإلقليمية للصحة والبيئةكَر أن . وذَالبيئةولصحة ل

سقة ومتعددة القطاعات تقدمي الدعم لبلدان اإلقليم يف ما تبذله من مساعٍ متيف يتمثَّل  ،2019-2014شرق املتوسط 
الت األمراض والوفيات الباكرة اليت تنجاطر البيئية. وقد استندت االستراتيجية اإلقليميـة إىل  م عن املخلتقليص معد

ن أجريين إقليميتينات وإىل احلصيلة اليت أمجع عليها املشاركون يف مشاورتمراجعة صارمة للبي   ي2011تـا يف عـام 
قلـيم  وإىل الطلب الذي أبدته بلـدان اإل  ؛حول جسامة املخاطر البيئية وما يتصل ا من عبء األمراض، 2012و

وإىل برنامج العمـل العـام    ؛وإىل استراتيجيات التعاون القُطرية ملنظمة الصحة العاملية ؛للحصول على الدعم التقين
 .2019 – 2014ملنظمة الصحة العاملية 

، وتوضح األدوار واملسؤوليات اليت تضطلع ا الدول 2019-2014وتقدم االستراتيجية إطاراً للعمل خالل الفترة 
تعزيز القدرات يف القطاع الصحي العام ليتمكَّن من تقيـيم ورصـد    :ومنظمة الصحة العاملية من حيث ،اءاألعض

من وتعزيز أدوار القيادة يف القطاع الصحي  ،وبناء الشراكات ،وتنظيم وإدارة املخاطر البيئية؛ وتقوية محالت التوعية
خدمات صحة البيئة؛ وتزويد القطاع  ومقدموعات املعنية حشد املوارد والتآزر يف اإلجراءات اليت تتخذها القطا أجل

الالزمة لدعم األطراف املعنية من أجـل إدراج   البيئية الصحي باملعايري واملقاييس والدالئل اإلرشادية وأدوات التقييم
 تدابري احلماية الصحية ضمن ما تقوم به من إجراءات تنموية.

اض من العبء اإلمجـايل لألمـر  % 24البيئية مسؤولة عن ما يقرب من ن املخاطر وأشار الدكتور اليوسفي إىل أ
اليت تضيع ومليون سنة من سنوات العمر املصححة باحتساب مدد العجز  38و وفاة (والذي يتضمن أكثر من مليون

ض غري واألمرا ،ضح األثر الصحي للمخاطر البيئية من حيث األمراض الساريةكل عام) يف إقليم شرق املتوسط. ويت
السارية يف مجيع بلدان اموعات الثالث يف اإلقليم. وقد مت توزيع بلدان اإلقليم يف هذه اموعـات اسـتناداً إىل   
مؤشرات وحصائل الصحة العمومية، وإىل أداء النظُم الصحية، وإىل اإلنفاق عليها. وينطبـق توزيـع البلـدان إىل    

 من هنا فإن هذا التوزيع مالئم أيضاً ألغراض االستراتيجية اإلقليمية.جمموعات على عبء األمراض البيئية املنشأ، و

وتوضح االستراتيجية سبع أولويات لصحة البيئة يف ااالت التالية: املياه واإلصحاح والصحة؛ وتلوث اهلـواء؛  
التغيـر املنـاخي   والسالمة الكيميائية؛ وإدارة النفايات وخدمات صحة البيئة؛ وإدارة الطوارئ يف صحة البيئـة؛ و 

 واختتم الدكتور اليوسفي عرضـه باإلشـارة إىل أن  والصحة؛ والتنمية املستدامة (املضمونة االستمرار) والصحة. 
وزارات الصـحة يف   يستلزم مـن التصدي هلذه األولويات واختاذ اإلجراءات املناسبة لتحفيف آثار املخاطر البيئية، 

القطاعات يف حكومـات   باالشتراك مع سائر(القوامة) والوساطة واحملاورة  بلدان اإلقليم االضطالع بدور اإلشراف
يؤكد على قيادة قطاع الصحة العمومية من  ،البلدان املعنية. ومن الضروري اعتماد أسلوب تعاوين متعدد الوكاالت

خرى املتخصصة حيث احلوكمة ومسؤوليات الترصد، إىل جانب احلمالت اإلعالمية والتوعية وحتفيز الوكاالت األ
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يف خدمات صحة البيئة. وستقدم منظمة الصحة العاملية الدعم التقين للدول األعضـاء ملسـاندا الختـاذ هـذه     
  اإلجراءات.

  املناقشات
محايـة البيئـة    . وأكّدت أنبيئية للصحة يف أي خطة إمنائيةالبحرين على ضرورة مراعاة األبعاد ال ةممثل تدأكّ

اسية حلماية الصحة العمومية، فاملواطن املعاىف جسدياً ونفسياً هو العمود الفقري إلجنـاح  واحدة من الدعامات األس
ال يتجزأ  اًتخطيط، وجعل التخطيط البيئي جزءإىل دمج هذه االعتبارات يف مجيع مراحل ال تخطط التنمية. كما دع

لعمرانية لتفادي اآلثار السلبية اليت تنجم عن وا واالجتماعيةمن التخطيط الشامل للتنمية يف مجيع ااالت االقتصادية 
أن ما ورد يف االستراتيجية اإلقليمية يتوافق مع سعي البحرين الدائم لتحقيق سياسات  وأضافتإمهال العوامل البيئية. 

تراتيجية أن الس األعلى للبيئة سوف يويل هذه االس تبني التنمية املستدامة والقضايا األخرى، ونوه توازن توفيقية
واتمع املدين واملنظمـات غـري   ختلف الشركاء من اجلهات احلكومية املعنية ممثلني ملاهتماماً بالغاً، ويضم الس 

  .احلكومية

. وأشـاد  1985وقال ممثل األردن إن بالده استضافت املركز اإلقليمي ألنشطة صحة البيئـة منـذ إنشـائه يف    
الدعم لبلدان اإلقليم فيما تبذله من مساع متسقة ومتعددة القطاعات لتقليص  بالنجاحات املتواصلة للمركز يف تقدمي

معدالت األمراض والوفيات الباكرة اليت تنجم عن املخاطر البيئيـة. وأشـار إىل اعتمـاد األردن إطـار العمـل      
برامج منظمة الصـحة   عبدمج مجيواالستراتيجية اإلقليمية للصحة والبيئة، وأعرب عن تقديره لقرار املدير اإلقليمي 

إىل مواصلة تقدمي الدعم  املكتب اإلقليمي املركز اإلقليمي ألنشطة صحة البيئة. ودعا حتت واليةالعاملية لصحة البيئة 
تنفيذ خطـة عمـل   بغية على املستوى الوطين واإلقليمي  من أجل ضمان تضافر اجلهود كافة الشركاءولللمركز، 

رح زيادة املوارد املالية وتنمية الكوادر البشرية لتعزيز قدرات القطاع الصحي يف رصـد  االستراتيجية اإلقليمية. واقت
إىل بناء الشراكات مع مجيع القطاعات املعنية وتزويد هذه القطاعات باملعايري والدالئل دعا املخاطر البيئية وإدارا، و

  اإلرشادية وأدوات التقييم الالزمة. 

. وأشـار إىل أن  وتنفيذها ي االستراتيجية اإلقليمية للصحة والبيئةالده القوي لتبنوأعرب ممثل املغرب عن دعم ب
ومرافق  االفتقار إىل البنية األساسية لإلصحاح،مستويات:  ةاملخاطر الصحية اليت هلا عالقة بالبيئة تتمحور حول ثالث

ة الصحة املغربية قد وضـعت عـدداً مـن    والتغري املناخي. وذكر أن وزار ؛الصحة العمومية؛ وأمناط احلياة احلديثة
 اإلقليمية االستراتيجيات وخطط العمل يف جمال صحة البيئة. ونوه أن اإلجراءات واألولويات الواردة يف االستراتيجية

عدداً من التغـيريات يف  ي للمخاطر الصحية املرتبطة بتدهور البيئة يف اإلقليم. واقترح تشكل إجابات مناسبة للتصد
تراتيجية اإلقليمية، وشدد على أمهية التعاون بني القطاعات واهليئات املعنيـة بالبيئـة، وإقامـة حتالفـات     االس نص

  استراتيجية بني وزارات الصحة ووزارات البيئة.

د على املشاركة يف أنشطة الترص غري احلكوميةد ممثل االحتاد اخلليجي ملكافحة السرطان على قدرة املنظمات وأكّ
تتسق مع مؤمتر استكهومل لألطراف. كما أبدى استعداد املنظمات  اإلقليمية شار إىل أن هذه االستراتيجيةالبيئي. وأ

ب عن رغبتها يف مساعدة احلكومات السرطان يف اإلقليم للمشاركة يف أي جلان، وأعركافحة املعنية مب غري احلكومية
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ما تلك املواد اليت تسبب األمـراض  واد الضارة السيسهم يف خفض نسبة املتقدمي الدراسات العلمية اليت تمن خالل 
  املزمنة

مه الدكتور اليوسفي. وقال إن استراتيجية البيئة هدف مستمر ر بالفيلم القصري وبالعرض الذي قدطَوأشاد ممثل قَ
 ملخـاطر امع الوكالة الدولية لبحوث السرطان لتقيـيم   يف العام املاضيصب أعينها، حيث عملت قطر ر نطَتضعه قَ

بة للسرطان، وقُالبيئية املسبالنظر يف  املكتب اإلقليمي والدول األعضاء إىلم التقرير الكامل األسبوع املاضي. ودعا د
ل عمـا إذا  اليت تساعد يف حتسني البيئة أو احليلولة دون تدهورها يف املستقبل القريب. وتساَء اخلياراتمعرفة أفضل 

  اعد احلكومات يف تفعيل القرارات مبا خيدم الشعوب.إعداد اتفاقية إطارية يسكان 

املناخي قد تسبب يف تأثريات كبرية على القطاعات  والتقلب وقال ممثل املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية إن التغري
ـ   ةاليت تتأثر باملناخ، ومنها الصحي وير . وأكد على أمهية استيعاب العالقة بني املناخ والصحة حبسـباا أساسـاً لتط

املعلومات ذات الصلة وخدمات وأدوات تدعم عملية صنع القرار يف القطاع الصحي. ويف سبيل تلبية هذه احلاجـة  
كمبادرة عاملية تقودها املنظمة العامليـة لألرصـاد اجلويـة     2009ة، أنشئ اإلطار العاملي للخدمات املناخية يف امللح

دف هذا اإلطار إىل تقليص الفجوة بني احلاجـة إىل اخلـدمات   وشركائها مبا يف ذلك منظمة الصحة العاملية. ويه
وتقدمي هذا اخلدمات يف الوقت الراهن، وتعزيز تطوير األدوات اليت تساعد يف التنبؤ باألطر الزمنية الالزمة  ،املناخية

ر لدعم وضع خطط التأهب الصحي. ومن جانبها، قادت منظمة الصحة العاملية جهود إعداد خطة تنفيـذ اإلطـا  
الدويل للخدمات املناخية يف متوز/يوليو من هذا العام.  احلكومي العاملي للخدمات املناخية واليت صادق عليها الس

واآلن وبعد البدء يف مرحلة تنفيذ هذا اإلطار العاملي، كان على اهلياكل اإلقليمية التابعة ملنظمة الصحة العاملية تيسري 
وأشار إىل تعاون املنظمتني يف ظل ولويات الصحية احملددة يف خطط عمل مناسبة. عملية التنفيذ من خالل إدماج األ

إصدار أطلس حول الصحة والتغري املناخي، كأداة تستخدمها اخلـدمات الصـحية يف اختـاذ     هذا اإلطار من أجل
 بنـاء شـراكات   املخاطر الصحية املرتبط باملناخ. واختتم مداخلته بالتأكيد على احلاجة إىل للحماية منإجراءات 

  وحتالفات بني السلطات الصحية والدوائر املعنية باألرصاد اجلوية واملناخ يف كل البلدان.

إىل أن إقليم شرق املتوسط كـان مكانـاً    الدكتور حسني عبد الرزاق اجلزائري وأشار املدير اإلقليمي الفخري
والكيمائية. وقال إن إقليمنا يتمتع بإمكانات هائلة للتخلص من نفايات الدول املتقدمة مبا يف ذلك النفايات النووية 

النظيفة مثل الطاقة الشمسية، ولكن االستفادة من موارد الطاقة النظيفـة  الطاقة و ،يف جمال الطاقة التقليدية كالبترول
مـن  لبيئة حمدودة للغاية. وأشاد باملبىن األخضر يف العاصمة األردنية عمان، والذي تدور فكرته حول احلفاظ على ا

استخدام الطاقة الشمسية، والتقليل من استهالك الكهرباء. وقال إنه يدرك أن هذا املوضوع خالل إجراءات من قبيل 
ليس من اختصاصات وزارات الصحة، لكنه دعا أن تكون وزارات الصحة هـي رأس احلربـة يف لفـت انتبـاه     

والتصدي ملشـكلة شـح    ،ظيم االستفادة من املواردوتع ،املخاطر هلذا املوضوع املهم من أجل احلد مناملؤسسات 
  املياه.

ا االستراتيجية وخاصة يف ما يتعلق باملسؤوليات وذكر ممثل عمان أن بالده تتفق مع األولويات السبع اليت حدد
 اضطالعامللقاة على عاتق كل من الدول األعضاء واملنظمة لتحقيق األهداف املرجوة. وأكد على ضرورة  واألدوار

ط الضوء علـى  القطاعات األخرى داخل احلكومات. كما سلّ سائر والتنسيق مع ،وزارات الصحة بدور اإلشراف
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ما النفايات الكيمائية والنووية فضـالً عـن إدارة   إدارة النفايات اليت يفتقر إليها معظم الدول يف اإلقليم السيأمهية 
  النفايات يف املرافق الصحية.

أن املكتب اإلقليمي يعطي أولوية قصوى للصحة والبيئـة. إذ  الدكتور مسري بن حيمد، ج، مدير إدارة الربام وأكد
اختذ املدير اإلقليمي قراراً يقضي بتجميع كافة اخلدمات ذات الصلة بالصحة والبيئة، باإلضافة إىل بـرامج سـالمة   

اليت  ةفيما يتعلق مبجاالت اخلربة الستالغذاء والسالمة الكيميائية، حتت مظلة املركز اإلقليمي ألنشطة صحة البيئة. و
أن هذه اخلربات ال تتوافر يف املنظمة فحسب، بل توفرها أيضاً شبكة اخلرباء يف سيادته حددا االستراتيجية، أوضح 

كل جمال من هذه ااالت واليت ميكن استدعاؤها طلباً للدعم التقين. وأشار إىل أن التفـويض املـزدوج للمركـز    
نشطة صحة البيئة يتمثل يف تنفيذ برامج املنظمة ذات الصلة بالصحة والبيئة، ويف القيام بدور مركز إقليمي اإلقليمي أل

مة إىل الدول األعضاء والوكاالت األخرى. وشدد مدير إدارة الربامج على ضرورة للخربات واخلدمات البيئية املقد
  محاية الصحة والبيئة. اضطالع وزارات الصحة بدور قيادي يف اجلهود الرامية إىل

وعلى اقتراحـام القيمـة    اإلقليمية لالستراتيجية اعتمادهموشكر الدكتور اليوسفي وفود الدول األعضاء على 
يف  مجيع النقـاط الـيت أثـريت    وأكّد جلميع الوفود أن االستراتيجية قد راعت. ببعد النظر وعروضهم اليت تتسم

ز على الدور القيـادي املهـم   . وركّتخدام الطاقة النظيفة واملستدامةيات واس، وخاصة يف ما يتعلق بالنفاالتدخالت
لوزارات الصحة يف هذه القضية على الرغم من تركز كثري من خدمات صحة البيئية يف قطاعات أخرى. كما وجه 

مل جماـة اآلثـار   الشكر إىل ممثل املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية على مقترح تفعيل الشراكة يف ما يتعلق بإطار ع
يف اإلقليم، لكنه تعجـب كيـف   مزمنة الصحية للتغري املناخي. واتفق الدكتور اليوسفي على أن شح املياه مشكلة 

ألحباث  الدولية. وأخرياً لفت االنتباه إىل تقرير أصدرته الوكالة للمياه تكون الدول األكثر فقراً هي األكثر استهالكاً
  نيف امللوثات اهلوائية كمواد مسرطنة من اموعة األوىل.السرطان األسبوع املاضي بتص

، مـن أولويـة   قضية الصحة والبيئة بالنسبة للمكتب اإلقليمي ما حتظى بهومن جانبه أكد املدير اإلقليمي على 
شارك فيه جمموعة من اخلـرباء   ،ومتواصل طوال العام نتاج عمل مضن هو وأوضح أن إعداد االستراتيجية اإلقليمية

لدوليني واإلقليميني. وتبني هذه االستراتيجية جبالء اإلجراءات الالزم اختاذها واخلطوات املستقبلية. وبعد اعتمـاد  ا
الوفود لالستراتيجية اإلقليمية اليوم، أعرب املدير اإلقليمي عن تطلعه للتعاون الكامل مع الدول األعضاء والشـركاء  

الضوء على اجلهود املبذولة لتعزيز املوارد التقنيـة واملاليـة وصـقل     اآلخرين للمضي قدماً. واختتم حديثه بتسليط
 يات.التحد رغمالكوادر البشرية يف املركز، 

  ص وخارطة الطريقرالتغطية الصحية الشاملة: التحديات والفُصوب التحرك  2.4
  2/ق.60ش م/ل إ القرار ، 2/مناقشات تقنية 60/3(ب) من جدول األعمال، الوثيقة ش م/ل إ  4البند 

عرض الدكتور مثني صدم الصحية، ورقة تقنية حول التغطية الصحية الشاملة: التحـديات  ظُيقي، مدير تطوير الن
 حتظ أبداً مبثل هذه املكانة الرفيعة اليت حتتلها اآلن مل الشاملةوالفرص وخارطة الطريق؛ وأشار إىل أن التغطية الصحية 

، وإىل أن الطموح إىل التحرك حنو التغطية الصحية الشاملة ليس جديداً، فقد نـص  يف جدول أعمال الصحة الدولية
يف  ت، وحديثاً ورد1978جزءاً أصيالً يف إعالن أملا أتا عام  ت، وكان1948دستور منظمة الصحة العاملية عام  اعليه

، 2012غطية الصحية الشاملة". ويف عام م الصحية: الطريق إىل التظُ"متويل الن 2010التقرير اخلاص بالصحة يف العامل 
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ك حنو ظُاعتمدت اللجنة اإلقليمية قراراً تؤكِّد فيه على الدور الرئيسي لتقوية النم الصحية يف متكني البلدان من التحر
إىل التغطية الصحية الشاملة علـى أـا    2010وقد أشار التقرير اخلاص بالصحة يف العامل  التغطية الصحية الشاملة.

والتأهيل) ذات  واملعاجلة الصحة "حصول مجيع الناس على اخلدمات الصحية الالزمة (ومنها خدمات الوقاية وتعزيز
ية؛ ومن هنا كانت التغطية الصـحية  لضائقة مامكابدة ك اخلدمات دون ضمان استفادم من تلمع اجلودة الكافية، 

وذكر الـدكتور   .ةتغطيية املشمولة باللسكانالفئات ات وخلدماالتكاليف وانسب تتمثل يف أبعاد ثالثة  الشاملة ذات
نة لألسلوب الشمويل ملنظمة الصحة العاملية جتاه التغطية الصحية الشـاملة قـد   صديقي أن العناصر األساسية املكو

نه كان ت من هذا املفهوم، وأن ذلك األسلوب يتسق اتساقاً تاماً مع قيم ومبادئ الرعاية الصحية األولية؛ وأاستمد
، ويقـر  2019 – 2014والفئات اخلمس للعمل يف الفترة  ،األساس الذي استند عليه برنامج العمل العام الثاين عشر

العناصر املكونة للنظام الصحي؛ ويؤكِّد على أمهية بناء الشراكات؛ كما يؤكِّد على مجيع بأمهية تقوية هذا األسلوب 
ك حنو حتقيق التغطية الصحية الشاملة. وتعكف منظمة الصحة العاملية يف الوقت للتقدم احملرز يف التحر القويالرصد 

البنك  مبا فيهملتعاون مع مجيع الشركاء ااحلاضر على إعداد إطار لرصد التقدم احملرز حنو التغطية الصحية الشاملة؛ ب
  الدويل.

 احلصائل الصـحية لـدى السـكان،    جمموعات استناداً إىل ثالث ، مت تصنيف بلدان اإلقليم إىل2012ويف عام 
ز حنو التغطية الصـحية  م احملروهكذا سيتم تقييم التقد .الصحي، ومستوى اإلنفاق على الصحةومستوى أداء النظام 

وجـود حتـديات   إىل يقي . ونوه الدكتور صـد اموعات الثالثالشاملة بني البلدان استناداً إىل األبعاد الثالثة يف 
ز حنو التغطية الصحية الشاملة يف اإلقليم؛ وذكر أن التحديات م احملرر على التقدمتعددة ميكن أن تؤثّ متعددة، وفرص

األساسية هي: احلاجة إىل التزام مستدمي، ورؤية واضحة، وخارطة طريق جيدة اإلعداد للوصول إىل التغطية الصحية 
رائح واسعة من اموعات السكانية؛ والقصور يف تـوفري  لدى ش املاليةتدابري احلماية من املخاطر غياب والشاملة؛ 

غري املستعدة م املعلومات الصحية ظُاخلدمات الصحية الالزمة؛ وضعف نصد التغطية الصحية الشـاملة. وأشـار   لر
التغطيـة الصـحية    ينبغي اغتنامها لتسريع وترية التقدم مثل احلركة العاملية لـدعم الدكتور صديقي إىل الفرص اليت 

الشاملة بااللتزام العايل املستوى للشركاء يف التنمية؛ وازدياد التزام أصحاب القرار السياسي الـوطنيني يف البلـدان   
وأدوات صارمة لدعم التغطية الصحية  ،املنخفضة الدخل واملتوسطة الدخل؛ وازدياد توافر استراتيجيات جمربة جيداً

 الشاملة مبقدار أكرب من أي وقت مضى.

ت على رحوخارطة طريق للعمل اقت ،يقي عرضه بالقول إن هناك جمموعة من االستراتيجياتالدكتور صد واختتم
الدول األعضاء ومنظمة الصحة العاملية والشركاء من أجل تسريع وترية التقدم حنو التغطية الصحية الشاملة. ولقـد  

املساعدة للبلدان يف إعداد خارطة الطريق مبـا  تقدمي  بغرض ،لة واإلنصاف يف صميم هذا األسلوبكان مبدأ العدا
م لتقدلتعزيز اومن هذه االستراتيجيات: إعداد رؤية واستراتيجية  .تهم الذي أحرزياا ومستوى التقديتماشى مع أولو

تزام حنو التغطية الصحية الشاملة؛ وإنشاء فريق عمل وطين متعدد القطاعات لتوجيه جدول األعمال؛ والدعوة إىل االل
عن التنسيق يف جمال التغطية الصـحية الشـاملة    يف وزارة الصحة وإىل حتديث التشريعات؛ وتقوية الوحدة املسؤولة

إقليمي يضم الشركاء يف التنمية  م احملرز؛ وإنشاء فريق عملوتبادل اخلربات الدولية؛ ورصد التقد ،بينات حمليةوتوفري 
  األعضاء. الدولمع 



  
  
 

  ع-60/12 إم/ل  ش
  20 الصفحة
  

ريا بول كيين، املدير العام املساعد للنظُم الصحية واالبتكار، إىل أمهية البحـوث يف حتقيـق   أشارت الدكتورة ما
التغطية الصحية الشاملة، وتوجيه رامسي السياسات عند إعداد النظُم واخلدمات لتحقيق التغطية الشـاملة. فمعظـم   

ني االستفادة من املعارف احلالية. وهنالـك  البحوث تتجه اآلن إىل االستثمار يف التكنولوجيا اجلديدة بدالً من حتس
حاجة إىل املزيد من البحوث امليدانية اليت حتول املعارف إىل تطبيق عملي، مما يتطلّب إجياد حلول حملية. وباإلضـافة  

ن حنو إىل احلاجة إىل التعاون الوثيق بني الباحثني ورامسي السياسات، يتعين تقوية القدرة على إجراء البحوث يف البلدا
وضع مدونات للممارسة البحثية اجليدة، والربط بني الشبكات البحثية اليت يتم إنشاؤها على الصـعيدين العـاملي   

  والوطين.

  املناقشات
ذكر ممثل اليمن أن االستراتيجيات واملبادرات املتضاربة تتسبب يف حدوث لَبس، وأننا حنتاج إىل أن نعمل معـاً  

ربنامج واحد للتعامل من خالله مع املكتب اإلقليمي واملاحنني. وذَكَر أن مـد نطـاق   ووفقاً ل ،بطريقة أكثر مشوالً
وإعطاء املزيـد مـن    ،اخلدمات الصحية لعدد أكرب من البلدان يستلزم وضع تعريف أوضح للتغطية الصحية الشاملة

 مد نطاق لن تتمكّن من متويلاالهتمام للسياق الوطين. ويمكن مراجعة هذا التعريف للبلدان املنخفضة الدخل واليت 
  التعاون بني القطاعات واحداً من أكرب التحديات. تفعيل اخلدمات. ويعتبر

إقليماً  18يف  تقع ذكر ممثل الصومال أن بالده تعكف على تنفيذ برنامج مشترك للصحة والتغذية يف تسع مناطقو
ـ يضمن توفري تغطية جمانيـة لل وهي تقوم بتقدمي حزمة أساسية من اخلدمات الصحية مما  ،هناك دخالت الصـحية  ت

املمكنة، واليت تتضمن األمراض السارية وغري السارية، وصحة األمهات واألطفال، والربنـامج املوسـع للتمنيـع،    
ومعاجلة األمراض الشائعة، وتعزيز الصحة، وسالمة األغذية، واإلصحاح، والتأهب للطـوارئ، وتقويـة النظـام    

 الصـحي،  النظـام  اختالل يواجه الصومال حتديات يف تنفيذ التغطية الصحية الشاملة من حيث الصحي. ويف حني
والقوى العاملة  ،جودة اخلدماتتدين واخنفاض املوازنة احلكومية، و ،النفقات الصحية من اجليب الشخصيارتفاع و

ية صحية وخطط العمل، وتنفيذ حزمة تطوير استراتيج حيث نإال أن هناك فرصاً مالصحية، والبنية التحتية الصحية، 
  وتقليص مستويات الصراع. ،أساسية من اخلدمات الصحية، وتقدمي الدعم اتمعي، وتوفري االلتزام السياسي

على الربملان إلقراره. وحتدث عن احتمـال عقـد    أنه يتم اآلن عرض قانون تأمني طيبوأشار ممثل جيبويت إىل 
ة الصحية الشاملة والفروق بني جمموعات بلدان اإلقليم الثالث. وذَكَر أنه مـن املهـم   جيبويت ملنتدى ملناقشة التغطي

جليبويت االستفادة من خربات سائر البلدان األخرى من حيث توسيع نطاق التغطية الصحية للوصول إىل عدد متزايد 
  نفاق احلكومي على الصحة.فرد، ومتويل املستوى املتزايد من اإل 000 100من املهاجرين يصل عددهم اآلن إىل 

ر ممثل أفغانستان أنه بالرغم مما حتقق من مكاسب مبهرة يف العقد املاضي يف تقلـيص وفيـات األمهـات    ذكَو
واألطفال بفضل الدعم اتمعي الدويل، إال أن معدل وفيات األمهات واألطفال اليزال من أعلى املعدالت يف العامل. 

املتبقية تعجز عـن   %40نسبة  األساسية، كما أن لون إىل حزمة اخلدمات الصحيةمن السكان ال يص 60فأكثر من 
وعدم وجـود   ،وانعدام األمن ،والبعد ،الوصول إىل اخلدمات الصحية املاسة بسبب الفقر، وضعف البنية األساسية

ث تعتمد البلـدان  من ميزانية احلكومة يتم ختصيصها للصحة، حي %4مقدمي رعاية صحية للسيدات. وأشار إىل أن 
، جند أن النفقات الصحية املباشرة من الوطنية وفقاً آلخر احلسابات الصحيةوعلى متويل املاحنني لتعويض هذا العجز. 
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متر مبرحلة حتول يف  بالدهاالنتباه إىل أن أفغانستان من اإلنفاق الصحي. واسترعى ممثل  %73اجليب الشخصي متثِّل 
. إن برمتـه  وما سيسفر عنه من تأثري اقتصادي على البلد 2014الدولية يف عام األمن وات ظل االنسحاب املنتظَر لق

. وقد قامـت  2020-2012 للفترةالتزام أفغانستان بالتغطية الصحية الشاملة قد انعكس يف سياستها الصحية الوطنية 
وتعزيز سبل الوصول للخـدمات.   ،وحتسني اجلودة ،احلكومة كذلك بوضع سياسة للتمويل املايل لتحقيق االستدامة

  واقتسام التكاليف. والكفَّاراتاملخاطر  جتميعنظام وسيمكن حتقيق هذا من خالل إدخال 

أشار ممثل فلسطني إىل أن التكاليف متثِّل التحدي األكرب أمام حتقيق التغطية الصـحية الشـاملة يف فلسـطني    و
الصحية يف  من املشكالت %80للوضع السياسي. وذكر أن  ل، نتيجةاليت تعرقل الوصوباإلضافة إىل احلواجز املادية 

ضرورة تقليص عدد الربامج الصحية الرأسية واليت تتعـاطى مـع    البالد ترتبط باألمراض غري السارية، وأكّد على
ات وضع قانون للتأمني واالستهداء بالنموذج املصري، واخلطـو إىل األمراض من قبيل السرطان. وذكَر أم حباجة 

اليت اتخذا احلكومة املصرية للتعاطي مع مشكلة فريوس الكبد الوبائي يف البالد. وقد أشار سيادته إىل التحـديات  
واليت يفرضها عدد من املهاجرين واملقيمني يف خميمات الالجئني، وذَكَـر   الشاملة اليت تكتنف حتقيق التغطية الصحية

  ر سواء يف حالة وجود تأمني من عدمه.أن التغطية يف حاالت الطوارئ جيب أن تتوف

نقاط أساسية  لتحسني التغطية الشاملة وهي تتضمن ضمان تواصلية الرعايـة يف   ر ممثل مصر أن هناك سبعذكَو
املتمثلة يف الصحة األولية والثانوية والثالثية؛ والتركيز على تنمية املوارد البشرية، واسـتبقاء   ةمستويات الرعاية الثالث

وتعظيم دور القطاع  ؛ودة الرعايةجل، وتوفري اإلشراف الداعم التغطيةوضمان رصد وتقييم عملية مد نطاق  ؛نيالعامل
لسـكان   الفعالة اخلاص واتمع املدين؛ وتوفري محاية مالية للفقراء واملستضعفني؛ وإعداد برامج للخدمات اإليصالية

  ن اختاذ إجراءات متكاملة من قبل الشركاء واملاحنني.وضما ؛اليت يتعذّر الوصول إليها التجمعات السكانية

ر وزير الصحة العماين أنه يمكن حتقيق التغطية الصحية الشاملة فقط من خالل استبقاء العاملني الصـحيني  ذكَو
بار أمهية االعت األسرة، واليت تأخذ بعني طب املؤهلني والضروريني لتنفيذ اخلطط التنموية، وتبني برامج فاعلة ملمارسة

علـى الصـحة   طبيب األسرة يف توفري خدمات الرعاية الصحية األولية. وأشار إىل احلاجة إىل زيادة حصة اإلنفاق 
ل األبعاد الثالثة للتغطية وحتقيق التغطية الشاملة واليت تشم ،اإلنفاق الوطين العام لتلبية املتطلبات اإلقليمية كنسبة من

نسبة التكاليف اليت مت تغطيتها)، واخلدمات (مبعـىن مـا هـي    وهي ليف املباشرة (الصحية أال وهي التغطية والتكا
  )؟اخلدمات اليت يتم تغطيتها) والسكان (من يتم تغطيته

منهجاً للرعاية الصحية األولية يعتمد على طب األسرة من خـالل اتبـاع   ر ممثل العراق أن بالده قد تبنى ذكَو
وأشار إىل أن حتديث السياسـة الصـحية    .ق التغطية الصحية الشاملة للسكاننات لضمان حتقيد بالبيمسن أسلوب

جتميع  الوطنية يعترب مطلباً أساسياً لتحقيق هذه الغاية. ومن خالل هذا النهج أمكن حتديد الربامج الصحية يف مناطق
الصحية املنازل بني أسلوب بشكل واضح كما مت تعزيز التعاون الفعال بني القطاعات. وأشار إىل إمكانية ت اخلدمات

ساعد يوالعمومية قد  اخلاصةعلى املستوى احمللي. وأشار إىل أن حتقيق التكامل بني اخلدمات الصحية  والفرق املتنقلة
خدمات الرعايـة الصـحية    يفأيضاً يف تقليص النفقات الكارثية من اجليب الشخصي. ومن املهم كذلك بناء الثقة 

  لي كمطلب أساسي لضمان إرضاء املستفيدين من اخلدمات الصحية.األولية على الصعيد احمل
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خطة شـاملة.   أن بلده قد بدأ يف تبين عملية الوصول إىل التغطية الشاملة من خالل تنفيذأشار ممثل لبنان إىل و
 صولاحلدون االجتماعية  وضاعاألاملادية و مكانياتاإلول حت أن ال مفهوموأشار معاليه إىل تركّز خطة لبنان حول 

ضرورة تطوير و ؛تشمل مجيع أنواع اخلدمات املدرجة ضمن التغطية الصحية الشاملةاليت ، والصحية على اخلدمات
الصحية والصيدليات سواء يف القطاع العـام أو   واملرافقتشمل املستشفيات اليت البِنى األساسية للخدمات الصحية و

املوارد املاليـة الالزمـة.   أمهية توفري و ،لعاملة الصحية يف مجيع ااالتاخلاص. وقد ركَّز سيادته على أمهية القوى ا
ـ  إذا االً إال وأكَّد سيادته على أمهية إجراء البحوث وتوفري البيانات باالعتماد على نظام اإلحالة والذي لن يكون فع

  .اعتمد على التغطية اجلغرافية الشاملة للخدمات الصحية

أصحاب القرار  جيب أن يتصدر أولوياتاإلسالمية أن بلوغ التغطية الصحية الشاملة  ر ممثل مجهورية إيرانذكَو
 نظراً ألن الكثريين مكبلني مالياً بسببميع الدول األعضاء، جل اإلمنائي عمالاألجدول  وأن يأيت يف طليعة، السياسي

هو بناء نظُـم متويـل    ،ياسي اجلامعارتفاع تكاليف الرعاية الصحية األولية. وأوضح أن الدور الرئيسي للحوار الس
التغطية الصحية الشاملة. وأكد على أن أنه ينبغي على منظمة الصحة  حتقيق صحي تتسم بالعدالة والكفاءة من أجل

ي والتصـد  ،وعلى الشركاء يف التنمية أن يقدموا الدعم للبلدان يف جهودها لتقيـيم أوضـاعها احلاليـة    ،العاملية
وإعداد سياسـات واسـتراتيجيات ماليـة    يف طريق التغطية الصحية الشاملة،  جرة عثرةاليت تقف كح للمشكالت

إعداد حزم من املزايا يف الرعاية الصحية  صحية. وذَكَر سيادته العناصر الرئيسية لتحقيق التغطية الشاملة واليت تتضمن
موعات األكثر تعرنات علمية؛ والتعرف على اظُـم   ضاً للمخاطرتستند على بيا، وتوسيع نطاق ن ًواألكثر تأثرا

لتكنولوجيا الصـحية وحتليـل   واالضطالع بتقييم ااإلحالة من األرياف إىل املدن؛ ووضع معايري للرعاية الصحية، 
م الرعاية الصحية مع مناذج التشارك يف التكاليف. وأكد على احلاجة إىل أن ظُوبناء نظم احلماية املالية يف ن ؛املردود
التغطية الصحية الشاملة من خالل ختفيض يف املستويات احلكومية العليا األولوية لتحقيق توسع كمي وكيفي  تعطي

  حصة كل فرد وإسهامه يف تكاليف الرعاية الصحية، مع إصالح اهلياكل املالية وإدارة املوارد.

، وإىل ما حتقق من تقـدم صـوب   وأشار ممثل آخر لوفد مجهورية إيران اإلسالمية إىل احلاجة إىل حتديد التغطية
حتقيق التغطية الشاملة بوصفها عملية ديناميكية ختتلف وفقاً موعات البلدان الثالث. وذكر سيادته أـا تـرتبط   
كذلك بطلبات اتمع، واقترح تشكيل جلنة تشمل طيف من الفئات املعنية لتعريف مفهوم التغطية الصحية الشاملة. 

مهية البحوث يف حتديد احتياجات اتمع من حيث التغطية، وكذلك يف تغيري اجتاهات الباحثني وشدد سيادته على أ
  وأوجه نظرهم، وذلك من خالل البحوث التشاركية املعتمدة على اتمع.

 واجه العديد من التحديات اليت دد استمراريةي األعضاءدول الت ممثلة البحرين أن بلدها شأنه شأن باقي أفادو
تقدمي اخلدمة بنفس اجلودة والكفاءة. وأوضحت سيادا أنه على الرغم من متتع مجيع املواطنني يف اململكة بتغطيـة  

ت إىل إنشاء الس ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية. وأشارالبحرين تواجه حتدياً كبرياً بسبب ، إال أن جيدةصحية 
ت أيضاً إىل استضافة مملكة البحـرين  الشاملة. وأشار ية الصحيةالتغطاألعلى للصحة املسؤول عن وضع نظام متويل 

، كما تعمل البحرين الشاملة احللقة العملية حول التغطية الصحية الشاملة واليت مت خالهلا مناقشة أفضل سبل التغطية
  اآلن بالتعاون مع املكتب اإلقليمي على االنتهاء من احلسابات الوطنية الصحية.

العديد من اإلجراءات للوصول إىل التغطية الصحية الشاملة. وأشار إىل  تبنتردن إىل أن بالده قد أشار ممثل األو
أنه باإلضافة إىل الفئات املشمولة بالتأمني الصحي اإللزامي مثل موظفي الدولة والقوات املسلحة، فهناك العديد من 



  
  
 

  ع-60/12 إم/ل  ش
  23 الصفحة
  

األطفال دون سن اخلامسة من العمـر،   كذلك تغطية. وذكر أنه قد مت للموظفني الشراكات لتوفري التغطية الصحية
عرف باسم ي ضة للخطر من خالل ما، واموعات املعروذوي الدخل احملدود ،للفقراء التغطية الشاملةوكذلك توفري 

شبكة األمان الصحي، وكذلك توفري التأمني لكبار السن واحلوامل بأسعار رمزية. وذكر أن غري املشمولني بالتأمني 
تأمني لعالج األمراض  برامج لحصول على تكاليف املعاجلة. وأضاف أن هناكلنهم التقدم للديوان امللكي بطلب ميك

  اإلبالغ عنها إلزامياً. يكوناملعدية والسارية واليت 

يهدف إىل حتقيـق التغطيـة    2002منذ عام  واسع النطاق أشار ممثل املغرب إىل تنفيذ اململكة لربنامج إصالحو
دف توفري اخلـدمات   2005عام  وقد وضع املغرب قانوناً للتغطية الصحية الشاملة األساسية يف ،لشاملةالصحية ا

اخلطط لتـوفري املـوارد   احلكومة قد وضعت . وذكر أن إنفاق كارثي من اجليب الشخصيالصحية للجميع دون 
املخصصة لوزارة الصحة بأكثر  املواردزيادة  العبء الواقع على كاهل املستفيد من اخلدمة من خالل لتقليصالكافية 

التدفقات املالية املباشرة املتأتية من نظـام التـأمني الصـحي     تعزيز ، فضالً عن2013و 2008يف ما بني  %50من 
نظام التأمني الصحي اإلجباري، اإلجباري. وقال سيادته إنه قد مت إنشاء صندوق للتضامن االجتماعي يتم من خالل 

على الشركات اليت حتقق أرباحاً تفوق سقف معني.  املفروضة ضريبة التضامن دوق يعتمد علىفضالً عن إنشاء صن
وأوضح سيادته أنه بالرغم من كل هذه اجلهود، فالتمويل اليزال غري كاف لتلبية متطلبات السـكان للخـدمات   

ار سيادته إىل جنـاح املغـرب يف   الصحية، ومن ثَم تقوم احلكومة بإعادة النظر يف أولويات امليزانيات الوطنية. وأش
يف الفترة من عـام  كان وفق االستراتيجية  %25إىل  %53خفض النفقات الصحية املباشرة من اجليب الشخصي من 

واالعتماد على الشراكة بني القطـاعين العـام    ،الصحي النظامالعديد من أساليب تطوير  بفضل. 2016إىل  2012
  واخلاص.

ىل حرص بالدها على حتقيق التغطية الصحية الشاملة من خالل عدالة توزيع اخلـدمات  ت ممثلة الكويت إأشارو
 95، حيث يوجد يف الكويـت  األساسية للرعاية الصحية األوليةالصحية لتشمل مجيع املناطق اجلغرافية، ودعم البنية 

ملرتلية لكبار السن. وأشـارت إىل أن  ، فضالً عن الزيارات اواملداواةم اخلدمات الوقائية والعالجية مركزاً صحياً يقد
فرد حبلول عام  25000ينخفص هذا العدد ليصل إىل فرد، ومن املتوقَّع أن  45000 حنوكل مركز صحي خيدم اآلن 

ز يف على التقدم احملـر  للتعرفقيام الكويت بإعداد مؤشرات فعالة وإجراء الرصد والتقييم . وأكَّدت سيادا 2017
ة الشاملة يف خمتلف احملافظات. وأبرزت احلاجة إىل تدريب عدد كبري من املمارسـني العمـوميني،   التغطية الصحي

  .ومتخصصي طب األسرة

، والسيما الصحية ر ممثل تونس أن حتقيق التغطية الصحية الشاملة يتطلَّب تعزيز البحوث حول االقتصادياتذكَو
لمزيد من اإلجراءات حول التنسيق لة، وقد أشار إىل احلاجة من أجل تقييم العبء االقتصادي لألمراض غري الساري

 وإىل ضرورةوخدمات التعامل بني املستويات الثالثة لنظام الرعاية الصحية من أجل ضمان أفضل استخدام للموارد، 
  تعزيز نظُم ضمان اجلودة يف إيتاء الرعاية الصحية مع عقد دورات تدريبية لإلشراف والتقييم املستمر.

 وإنه قد مت اختاذ العديد من اإلجراءات إلعداد سياسـة  ،الشاملة الصحيةد ممثل السودان على أمهية التغطية أكَّو
. وأشار إىل أن السودان يف املرحلة األخرية من دراسة حساب التكـاليف.  2016حىت عام  لتسري حظيت باإلقرار

فـال   احلضريةيف املناطق  يف الوقت احلاضر ز الرعايةأمهية العدالة يف تقدمي اخلدمات، حيث تتركَّ وأكّد كذلك على
  .إىل املناطق الريفية اخلدمات تصل
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أكّد ممثل ليبيا على أمهية توفري اخلدمات الصحية الشاملة للجميع. وأضاف أن هذا لن يتأتى يف ضوء التكاليف و
السـداد مـن   باليت تلزم األفراد  املرتفعة للخدمات ويف ضوء زيادة اشتراك القطاع اخلاص بوصفه مقدماً للخدمات

جيبهم الشخصي على اإلنفاق الصحي. وقد طالب املنظمة بإعداد قائمة باخلدمات الصحية األساسية بغية متكـني  
  البلدان من العمل صوب حتقيق التغطية الشاملة وحتديد جماالت البحث.

بلدان على الدراسة الدقيقة لورقة التغطيـة  ممثل جملس وزراء الصحة لدول جملس التعاون اخلليجي مجيع ال حثّو
ه إىل أن هناك ثالث جمموعات عمرية حباجة لالهتمام فيما يتعلق الصحية الشاملة واملشاركة يف مؤمتر ديب القادم. ونو

بالتغطية الصحية الشاملة؛ وهذه اموعات هي األطفال دون سن اخلامسة، واملراهقون، واملسنون. وأشار إىل وجود 
ن يف اململكة العربية السعودية، وهو األمر الذي دفع وزارة الصـحة السـعودية   ألف شخص مِس 85يزيد على ما 

. وأكد على أمهية البحوث من أجل التعرف على ااالت واموعات املهملـة، إىل  املسننيإلعداد برنامج لرعاية 
  الفجوات اليت ينبغي التعامل معها. جانب حتسني إقامة الشبكات وتبادل اخلربات مبا يسهم يف حتديد

ن السياسات الصحية كي نضم تأيت يفقالت ممثلة الرابطة الدولية للطبيبات أن التغطية الصحية الشاملة ينبغي أن و
تقتصر على الرعاية الصحية األولية بل تتعداها إىل مجيع املسـتويات.   دون أن ،احلصول على رعاية عادلة ومنصفة

النظُم الصحية، وزيادة التمويل املتاح للصحة حول البحوث واالرتقاء به، وإجراء اجة لطب اتمع وقد نوهت باحل
  .وحتسني احلَوكَمة الصحية ،من أجل ختفيض اإلنفاق الشخصي من اجليب

ت ذكّر ممثل التحالف العاملي من أجل اللقاحات والتمنيع املشاركني بأن التحالف قد أنشئ للتعاطي مع الفجواو
 رأـا  بديءقد املرتفعة الدخل، وأن هذه الفجوات  والبلداناليت تكتنف الوصول إىل التمنيع يف البلدان املنخفضة 

"يب" يف برامج  النمطمن  املستدمية النـزفية. وأشار إىل أن إدخال اللقاح املضاد اللتهاب الكبد البائي ولقاح بالفعل
قد أنقذ حياة العديـد مـن    2012ضة الدخل باستثناء بلد واحد حبلول عام التمنيع الوطنية يف مجيع البلدان املنخف

السكان. وقد ركّز التحالف العاملي على التمنيع للوقاية من األمراض اليت ميكن توقّيها باللقاحات. وذَكَر أن إدخال 
وجيب أن تتضمن  ولكن جيب أن يعتمد على نظُم صحية صارمة. عادلةلقاحات ناجحة قد يؤدي إىل تغطية صحية 

استنهاض سبل احلصول على اخلدمات الصحية العالية اجلودة مبا فيها  الصحية الشاملةاجلهود املبذولة لضمان التغطية 
، اعتمد التحالف العـاملي  2000والوقاية وليس فقط االقتصار على اخلدمات العالجية والتأهيلية. فمنذ عام  التعزيز
مليون دوالر أمريكـي قـد مت    191هناك دوالر أمريكي إلقليم شرق املتوسط، و رمليا 1.1والتمنيع مبلغ  اتللقاح

  النظُم الصحية.تقوية اللقاحات و توفريتوزيعه بالفعل على البلدان من أجل 

قال ممثل التحالف الدويل ملنظمات املرضى أن توسيع نطاق التغطية الصحية الشاملة ميثِّل فرصة لضمان الصحة و
وتنفيـذ   ،لتعاطي مع الفقر، ولتشجيع التنمية املستدامة. وقد حث التحالف على رسم اسـتراتيجيات للجميع، ول

إجراءات توضح أمهية ضمان اإلسهام القوي للمجتمع املدين، والسيما إسهام منظمات املرضى يف تنفيـذ خارطـة   
صحية الشاملة، وملضاعفة الدعم املقدم ودعا منظمة الصحة العاملية إىل وضع تعريف أكثر وضوحاً للتغطية ال .الطريق

ينبغي أن يشري إىل أن املريض هـو حمـور    ،أن تعريف التغطية الصحية الشاملة وأشار إىل .للدول األعضاء لتنفيذه
الرعاية الصحية، وأن يقر مببادئ احترام املرضى، واختيارام، ومتكينهم، وإسـهامهم يف السياسـات الصـحية،    

مناسبة، مع دعم احتياجات املرضى من املعلومات، فهذا ومأمونة وودة عالية اجلومعاجلات  وحصوهلم على خدمات
 بلوغ التغطية الصحية الشاملة. إىلالوحيد  السبيل األسلوب هو
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ذكر ممثل االحتاد الدويل ملنظمات طالب الطب أن االحتاد يدرك أمهية تقوية مجيع عناصر النظام الصحي مـن  و
الصحية الشاملة وفقاً ملا نص عليه برنامج العمل العام الثاين عشر، وحثّ الدول األعضاء علـى  أجل حتقيق التغطية 

التاسعة  استكمال التدابري التالية باتباع جمموعة األولويات السبع اليت وردت يف الورقة اليت قُدمت إىل اللجنة اإلقليمية
ة. كما ذكر أن نظُم البحوث الصحية الوطنية القوية ضرورية من أجل التقدم حنو التغطية الصحية الشامل واخلمسني

من أجل حتديد األولويات امللحة والتأكيد على إنشاء اآلليات الالزمة لتبادل اخلربات بني البلدان من أجـل حتقيـق   
بالشـمول   وأخرياً، أكّد على مدى احلاجة ألساليب تتسـم  .التغطية الصحية الشاملة ودعم التعاون يف هذا اال

  من أجل تعزيز التغطية الصحية الشاملة وإتاحتها. هلا أجل حمددوبالقياس الكمي 

أشارت ممثلة املنظمة الدولية ألطباء األسرة إىل دور طب األسرة يف توفري التغطية الصحية الشاملة، ويف التغطيـة  
حية األولية، كما أكّدت على احلاجة إىل باخلدمات األساسية. ونوهت إىل دور طبيب األسرة يف توفري الرعاية الص

دعم الربامج اخلاصة بطب األسرة، وتركيز االهتمام على خدمات نظُم الرعاية الصحية األولية لتوفري حزم شاملة من 
 اخلدمات الصحية.
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 الشؤون التقنية 5.

  شلل األطفال 1.5
  3/ق.60م/ل إ القرار ش  ،60/11من جدول األعمال، الوثيقة ش م/ل إ   3البند 

أعطى الدكتور بروس أليوارد، املدير العام املساعد، لشلل األطفال والطوارئ، حملة عامة عن حالـة الطـوارئ   
، مبـا يف  1999و  1988م اهلائل الذي حدث بني عـامي  شلل األطفال. فبعد التقدباملتصاعدة يف اإلقليم فيما يتعلق 

م قد توقف عند مستوى منخفض مع استمرار ، لوحظ أن التقد2ط ذلك القضاء على فريوس شلل األطفال من النم
، تسـارع  2009ظهور احلاالت يف عدد من البلدان. ومع ظهور لقاح شلل األطفال الفموي الثنائي التكافؤ يف عام 

ى حنو عدد احلاالت اجلديدة عل وتراجع ،يف اإلقليم 3، وانقطعت سراية فريوس شلل األطفال من النمط جمدداًالتقدم 
، كان هناك اخنفاض تارخيي يف عدد احلاالت اجلديدة والبلدان املصابة يف اإلقليم. إال أن شلل 2012حاد. ويف عام 

، ويف عـام  والوافدة إليه إقليم شرق املتوسط داخليف احلاالت األطفال واصل انتشاره على الصعيد الدويل، السيما 
وظل التحدي الرئيسي أمام استكمال عملية استئصـال املـرض يف    .من مجيع احلاالت %75كان يف اإلقليم  2013

والترهيب واهلجمات على العاملني الصحيني يف ذلـك البلـد. إن    ،اإلقليم هو التوطُّن املستمر للمرض يف باكستان
إىل  تتجـه قد بلغت ذروا يف متوز/يوليو، وهـي اآلن   ،على ما يبدو ،2013فاشية هذا املرض يف الصومال يف عام 

بتنفيذ جوالت سريعة للتطعيم على نطاق واسع باللقاح الفموي الثنائي  بإجراءات قوية بعد قيام احلكومة االخنفاض
التكافؤ. ومع ذلك، مل يكن من املمكن الوصول إىل أكثر من نصف مليون طفل لتمنـيعهم يف املنـاطق اجلنوبيـة    

جمموعة من احلاالت املشتبه ا يف اجلمهوريـة العربيـة    يف األسبوع املاضي ظهرتوقال أنه والوسطى من البالد. 
ي، وحيتمل أن يكون منشؤها من باكسـتان.  حاالت لفريوس شلل األطفال الرب واليت مت اليوم تأكيد أاالسورية، 

النهائيـة   الفريوس إليها. ويواجه الربنامج أيضا حتدياً يف متويل املرحلة وفادةل للغايةض دول اجلوار خلطر كبري وتتعر
الدول األعضاء على: تعزيز  . وحث2013ّا مجعية الصحة يف عام ، اليت أقر2018-2013الستئصال شلل األطفال 

(وخصوصـا يف باكسـتان، وشـرق     يتم الوصول إليهم بالفعلالترصد، والوصول إىل مجيع األطفال إذا مل يكن 
 ؛ وتطعيم املسافرين من وإىل املناطق املصابةالتمنيعالت أفغانستان، وجنوب ووسط الصومال)؛ والتنسيق الزمين حلم

الروتينية؛ وإشراك  التمنيع؛ وإدخال جرعة واحدة من لقاح شلل األطفال املعطل باحلقن العضلي يف برامج بالعدوى
دة املالية املساع وتقدمي، للتلقيحاملؤسسات والقيادات اإلسالمية لضمان إقناع مجيع اآلباء واألمهات بإحضار أطفاهلم 

  .فيما بينهموالتقنية املشتركة 

  املناقشات

يف  أمهيـة اليمين أن قضية استئصال شلل األطفال هي القضية األكثر  العمومية والسكان ر معايل وزير الصحةذكَ
الربي يف الصومال وجنوب السودان وبعض دول القرن  شلل األطفال ظهور فريوس والسيما بعد معاودة ،هذا العقد

واألزمات اليت مير ا عدد من بلـدان   ،وعدم االستقرار ،ذلك إىل أمور منها تردي األوضاع األمنية ايقي. وعزاألفر
هاإلقليم، واتساع الفجوة التمنيعية. وأشار إىل أن عدم اختاذ إجراءات عاجلة وحامسة يزيد من حدة املشكلة. كما نو 

إلقليمي يؤثر سلباً على عملية اختاذ القرار، ولفت االنتباه إىل عـدم  أن شح املوارد املالية على املستوى الدويل وا إىل
اتساق اإلجراءات اليت تتخذها البلدان يف مواجهة هذا املرض. واقترح تشكيل جلنة رفيعة املستوى مـن القيـادات   
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 االستباقيةقرارات ختاذ الالوضع وا ملراقبةأصحاب الشأن املعنيني  ، ومن خمتلفالصحية يف الدول األعضاء يف اإلقليم
حشد املوارد الالزمة علـى األصـعدة   وشدد على أمهية  .، على أن ترفد هذه اللجنة بفريق عمل متخصصالعاجلة

ي هلذا املرض ومنـها  ، وشدد على أمهية التناغم واالتساق يف اإلجراءات الرامية إىل التصدوالدوليةاحمللية واإلقليمية 
على وأكد د.محالت التمنيع، وتقوية الترص بالده من شلل األطفال على الرغم من تزايد عدد الالجئني مـن   خلو

الذين يفدون إىل اليمن، وشكر املنظمة على دعمهـا يف هـذا    ومن اجلمهورية العربية السوريةبالد القرن األفريقي 
ط خاليـة مـن شـلل    الشأن، ودعا إىل مواصلة النجاحات للحفاظ على اليمن وباقي البلدان يف إقليم شرق املتوس

  األطفال.

أكّدت معايل وزيرة الصحة يف الصومال على أن انتقال فريوس شلل األطفال الربي على الصـعيد احمللـي يف   و
ت عـن وفـود   جقد نت 2013 يف عامو 2007-2005. وأن الفاشيات يف الفترة 2000الصومال قد توقف يف عام 

. وباإلشارة إىل الفاشية الراهنة، فإن كل توصيات منظمة الصحة الفريوس إىل الصومال الذي كان مستعداً لإلصابة
أحـرزت  و، نسمةمليون  3.5العاملية قد جرى تنفيذها أو جيري تنفيذها اآلن. فقد أجريت مثاين محالت استهدفت 

نتائج جيطفل ال ميكـن الوصـول    600000حوايل  هناك ت إىل اخنفاض تدرجيي يف احلاالت، ولكن ال يزالدة أد 
إليهم بسبب انعدام األمن يف بعض املناطق. وأشارت وزيرة الصحة إىل أن فاشية شلل األطفال يف الصـومال هلـا   

. للتعاطي مع هـذا الوضـع  عواقب إقليمية وعاملية على حد سواء، وأنه ينبغي أن يستمر التكافل والتضامن العاملي 
وس إىل أن يتحقق االستئصال التام. وهناك ضـرورة  وستظل الدول مثل الصومال معرضة خلطر كبري من وفادة الفري

شديدة للتعاون اإلقليمي ودون اإلقليمي بني البلدان لتبادل املعلومات والتنسيق الزمين للحمالت. وطلبت الـوزيرة  
  الروتيين. بالتمنيعاستمرار الدعم للصومال للحفاظ على أنشطة االستجابة ملقتضيات الفاشية وزيادة التغطية 

وزير الصحة يف جيبويت إىل أن أكرب مشكلة أمام شلل األطفال يف بالده تكمن يف عدد املهاجرين القادمني  وأشار
إىل البالد أو املارين عربها. وقد مت االتفاق على آلية للتعاون اإلقليمي ملعاجلة هذه املشكلة مع اليمن، وهـذا أمـر   

  .دعماليتطلب بال شك 

أن شلل األطفال أصبح طارئة وأن الفاشيات اليت حتدث يف اإلقليم مبثابة على مية أكد ممثل مجهورية إيران اإلسالو
يف حال تقاعست  ،ة أن تواجه مجيع البلدان يف اإلقليم مشكالت خطريةصرخة حتذير جلميع البلدان. وحذر من مغب

ليمي، وأبدى اسـتعداد بـالده   عن اختاذ إجراء حيال هذه القضية اهلامة. كما شدد على أمهية االلتزام العاملي واإلق
  لتقدمي ما يف مقدورها من أوجه العون.

وذكر ممثل أفغانستان أن بالده كانت قاب قوسني أو أدىن من حتقيق هدف استئصال شلل األطفال، بتخفـيض  
م. مقارنة بالعام املنصـر  2013املؤكدة واليت مت اإلبالغ عنها حىت اآلن يف  شلل األطفال يف عدد حاالت %80قدره 

والتمنيع الروتيين. وذكر أن التقديرات تشري إىل أن  التلقيحوحتسني محالت  ،وشدد على أمهية اغتنام الفرصة الساحنة
من السكان يعيشون يف مناطق ال يوجد دليل على انتشار فريوس شلل األطفال فيها. ونوه بأيام  %90ما يربو على 

جزاء اجلنوبية والشرقية من البالد، وكان برنامج استئصـال شـلل   التمنيع الوطنية ودون الوطنية اليت نفذت يف األ
دد برنامج استئصال شلل األطفال ومنها لفت االنتباه إىل املخاطر اليت مجيع األطراف املعنية. و حيادياً معاألطفال 

جلنـويب، وحالـة   اخنفاض التغطية بالتمنيع يف اإلقليم ا من، وظهور جيوب مع باكستان انتقال السكان عرب احلدود
االنفالت األمين اليت يزيد معها تعذر الوصول إىل األطفال يف واليتني من الواليات الشرقية، وحالة الشـك الـيت   
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تكتنف املرحلة االنتقالية اليت تشهدها البالد، واالنتخابات املقبلة، وكلها أمور أدت إىل فجوات كبرية يف التمويـل  
دابري الرامية إىل حتسني اإلشراف على الربامج وإدارا على مستوى املنـاطق،  اختذت التقد . و2018-2014فترة لل

  ووضع خطط إلدخال مزيد من التحسينات على برنامج استئصال شلل األطفال.

ه معايل وزير الصحة بالبحرين الشكر إىل املدير اإلقليمي وفريق العمل املعين باستئصال شـلل األطفـال،   وجو
ـ تخصيص جلسة ملناقشة هذه القضية البالغة األمهية. وذكر معاليه أن البحرين قد خبة باالستجاوأشاد بسرعة  ت طَ

د على خلو بالده من شلل األطفـال  يها باللقاحات. وأكّاألمراض املعدية اليت ميكن توقّ مكافحةخطوات رائدة يف 
وضع. وأشار إىل االجتمـاع الطـارئ   د الوبائي القوي، والتقييم املستمر للبفضل أمور عدة منها الترص 1994منذ 

كاستجابة لطلب املدير اإلقليمي بشأن الوضع يف اجلمهورية لجنة اإلشهاد الوطنية ملناقشة اخلطوات الواجب اختاذها ل
د على استعداد البحرين للتعاون يف تنفيذ توصيات املنظمة يف هذا الشأن والتنسيق مع املكتب ، وأكّالعربية السورية

  هذا الصدد. كما شدد على أمهية التنسيق والتشاور. اإلقليمي يف

. 2000 عام حالة يف 28أشار معايل وزير الصحة يف العراق إىل وضع شلل األطفال يف بالده، وذكر أنه سجلت و
على حد  واملغتربنيلعراقيني اد على حرص العراق على القيام بالتمنيع الروتيين فضالً عن محالت إضافية لتمنيع وأكّ
ـ  217000، حيث مت تلقيح ءسوا تشـرين   27عة للتمنيـع أطلقـت يف   الجئ يف املخيمات. وأشار إىل محلة موس

 ،وعوامل اخلطر ،التعرض للمخاطراألول/أكتوبر من هذا العام. واقترح معاليه ضرورة تقسيم الدول حسب درجة 
ائمة مبـا يتفـق   ة أو حتديث اخلطط الق؛ ووضع خطط جديداملتأثرة بالعدوىوالقرب أو البعد اجلغرايف من املناطق 

أعراضـه؛  والفريوس وسالالته  للتعرف على أمناطايل؛ والتأكيد على اجلانب البحثي والعلمي ومقتضيات الوضع احل
. وأشار إىل ضرورة توفري اإلمكانيات اللوجستية هلامع  الوضع؛وتشكيل جلنة خاصة يف املكتب اإلقليمي ملتابعة هذا 

  .لشلل األطفال يف كل األماكن دةاستراتيجية موح حىت ميكن تنفيذمات الالجئني قدر اإلمكان خميتعديل وضع 

ب معايل وزير الصحة السوري عن ثقته يف الوصول إىل أفضل احللول للقضايا الصـحية امللحـة يف ظـل    أعرو
ا اإلقليم، مبا يكفل احلفاظ على األمن الصحي على امل الظروف الدقيقة اليت مير ـ د ستويني اإلقليمي والعاملي. وأكّ

متها منظمة الصحة العاملية. وذكر لدول واملنظمات الدولية ويف مقدلمسؤولية مشتركة  احلوار الصحي ميثِّلمعاليه أن 
 ،واملراكز الصـحية  ،، غري أن كثري من املستشفياتكانت من البلدان الرائدة يف اإلقليم يف جمال الصحة ةيأن سور

. وأشار إىل ما تعانيه سوريا اآلن من نقص يف الكوادر البشـرية مـن   اآلن ترشركات األدوية قد دمو ،والعيادات
 الـالزم  وتقدمي الدعم ،ي مبادرات إقليمية مناسبة. ودعا املنظمة إىل تبنومهن طبية معاونة أطباء ومسعفني وممرضني

ر معاليه نبذة عن تاريخ برنـامج التلقـيح   . وذكَلبلدانالتنفيذ محالت متنيع متزامنة يف مجيع دول اجلوار وغريها من 
إدخـال  وأنه قد مت  ،%95تقل عن  مل تكنه بنسبة التغطية باللقاحات اليت ، ونو1978الوطين ببالده الذي انطلق يف 

شلل  من حاالت حالة16مرضاً. وأشار إىل االشتباه يف  11 للوقاية منلقاحاً  11لقاحات جديدة ليصل عددها إىل 
ر أنه مت تشكيل جلنة طوارئ مركزيـة  حاالت مت تأكيدها حىت اآلن. وذكَ 9األطفال يف حمافظة دير الزور، من بينها 

واستهدفت مجيع األطفال دون  2013تشرين األول/أكتوبر  24يف  مجوعي تلقيحبوزارة الصحة، وقد مت إجراء محلة 
  سن اخلامسة.

هرة يف استئصال شلل األطفال على مدى العام الفائت، إذ أطلقت قال ممثل باكستان إن بالده حققت نتائج باو
يف حتسني املساءلة واإلدارة واإلشـراف   اًملموس اًتقدم ت، وأحرزستئصال شلل األطفالعمل وطنية طارئة الخطة 
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مقارنه بالنسـبة   2011يف عام  %70احلاالت بنسبة تفوق  عدد على مجيع املستويات. وجنحت باكستان يف خفض
أغلبها تعيش يف املناطق املضطربة أمنيـاً.  حالة فقط 53إال عن حىت اآلن  2013، ومل يبلغ يف العام 2012ا يف ذا ،

م التمنيع، وتعمـل احلكومـة مـع    هتنفيذ استراتيجيات خاصة يف هذه املناطق لتطعيم األطفال الذين فات ويتواصل
يف محالت التطعيم. وأشار أنه مت الوفاء بشرط التمويل البالغ دور فاعل  معاتتلتلك ااتمعات املعنية حىت يكون 

ر اململكة العربيـة السـعودية   من مصادر داخلية وخارجية. وشكَ 2014-2013مليون دوالر أمريكي للفترة  300
يت به من دعم. وتواجه محلة استئصال شلل األطفال عدداً من التحديات ال تعهدتواإلمارات العربية املتحدة على ما 

يف شخصاً مـن العـاملني    22إىل مقتل  2012منذ منتصف عام ى تشمل انفالت األمن يف بعض املناطق وهو ما أد
وقلة الوعي بـه، حـىت    التمنيعوأفراد األمن الذين كانوا برفقتهم، وعدم الفهم الصحيح حلقيقة  جمال شلل األطفال

مشال وجنوب وزيرستان. وكانت هناك عوامل أخرى منها  يفعلى الصعيد احمللي متاماً  التمنيعوصل األمر إىل حظر 
وضعف برنامج التمنيع الروتيين على مدار العقد املنصرم. وعلى الـرغم   2012الفيضانات اليت تعرضت هلا البالد يف 

 استئصال شـلل ب مة بالده الكامل سياسياً ومالياًمن ذلك كله، أكد ممثل باكستان للجنة اإلقليمية على التزام حكو
وأعرب عن أمله  ،األطفال. وأثىن على اجتماع علماء املسلمني الذي كان له أكرب األثر يف مواجهة املفاهيم املغلوطة

السلطات الوطنية الرتباطها  نطاق ر أن بعض العوامل تتجاوزأن تساعد اململكة العربية السعودية يف هذا الشأن. وذكَ
م على مجبسياقات إقليمية وعاملية، مما حيتي هلا.يع البلدان التصد  

 ،أعرب معايل الوزير التونسي عن حرص بالده الشديد على احلفاظ على مكتسبات الربنامج الوطين للتلقـيح و
اخلـرباء  شلل األطفال، ودعم جودة اخلدمات اليت يقدمها هذا الربنامج الذي يرتكز على جلنة تقنية من  استئصالو

. وذكر معاليه أن أولوية الوزارة  تركز شأن اختباراته املتعلقة بسياسات التلقيح بلتقدمي اإلرشادات للربنامج الوطين
إعطـاء  الفريوس. وأشار معاليه إىل  أمناطلتحديد املؤهلة د الوبائي من خالل شبكة من املختربات على دعم الترص

على الرغم مـن ارتفـاع    اًجرعات تعطى حقناجلرعة األوىل من لقاح شلل األطفال الفموي  األطفال الذين فاتتهم
للقاحات بتفعيل  امعتسهيل الشراء  ودعا املنظمة إىل بالتلقيح،للقائمني  تكلفتها. وأكد على أمهية التدريب املستمر

  البحوث امليدانية.مؤكداً على أمهية لضرورية لذلك يف أقرب وقت ممكن، اآلليات ا

فهي مل شلل األطفال، استئصال ملسؤولية املشتركة عن قضية على ايف لبنان  العمومية شدد معايل وزير الصحةو
الصحة وحدها. وأشار إىل جتربة بالده يف إشراك عدد من الوزارات املعنية واتمع املدين حتـت   اتقضية وزار تعد

 ،خمتلفةومن منظمات  ،قيادة وزارة الصحة. وأشار إىل حتد آخر تواجهه لبنان ويستلزم املساعدة من املكتب اإلقليمي
وشـدد   .ويتمثل هذا التحدي يف وجود عدد كبري من النازحني وهو ما يضاعف املسؤولية امللقاة على عاتق الوزارة

وغري اللبنانيني  منطفل  730000 تلقيح. وقال معاليه إنه مت على أن لبنان مسؤول عن مواطنيه وعن املغتربني كذلك
. وأشار %96 بثالث جرعاتبينما وصلت نسبة التلقيح  %98جلرعة األوىل ، وبلغت نسبة التغطية بالتمنيع بااللبنانيني

باإلضافة إىل حتددها الوزارة، نقاط ثابتة يف املراكز احلدودية و األطفال يفيقضي بتلقيح لوزارة الصحة إىل تنفيذ قرار 
 ،من مرتل إىل مرتل مجوعيمتنيع النازحني. وأكد على انطالق محلة  تتوجه إىل املخيمات ومراكز جتمع متنقلةنقاط 

لب املنظمة مبواصـلة دعمهـا   اواليونيسف. وط الصحة العاملية منظمةالتنفيذية هلا بشراكة كاملة مع ووضع اخلطة 
وإنشاء مركز عمليات للتنسيق املستمر. كما دعا إىل التحلي باجلرأة يف اإلعالن عن احلاالت املكتشفة واملشتبه ا، 

  يف محالت التوعية. على أفضل وجه الموإىل استخدام وسائل اإلع
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املبـادرة   توصيات ، وتواصل تطبيق1986شلل األطفال يف  استئصالقال ممثل الكويت أن بالده حققت هدف و
حققت معدالت عاليـة  كما ، للتمنيعالعاملية الستئصال شلل األطفال وتوصيات املنظمة من خالل الربنامج الوطين 

يفوق اهلدف الذي حددته املنظمة. كما حرصت الكويت على دعم قدرات خمترب  وهو ما %98من التغطية قاربت 
اعتماد هذا املخترب ليكون خمترباً مرجعياً ملنظمة الصحة العاملية لشلل األطفال. قد مت و ،الصحة العامة بوزارة الصحة

وأكد على أمهية ترصلكويت على املشـاركة يف  خو احلاد وفق بروتوكوالت املنظمة، وحرص اد حاالت الشلل الر
مـع   التمنيع. وشدد على ضرورة التطوير املستمر لسياسات وبرامج للتمنيع العامليمحالت التوعية واحتفاالت اليوم 

د والتشخيص املبكر، واختاذ إجراءات احترازية طبقاً للـوائح الصـحية   دعم قدرات النظام الصحي يف جمال الترص
تشهد أو يشتبه يف حـاالت سـراية   ت تتمثل يف متابعة الوافدين من الدول اليت التحدياأحد الدولية. وأضاف أن 

تقنيات املعلومـات   وطالب البلدان باالستفادة على حنو أفضل من؛ حيتمل ظهور الفاشيات اأو اليت  للفريوس فيها
لفوري عن أحداث الصحة د والرصد؛ وتطبيق اللوائح الصحية الدولية يف ما يتعلق بضرورة اإلبالغ االصحية للترص

  العمومية.

. وذكـر أن منظمـة   وموافقتها على إدراج شلل األطفال يف جدول األعمال بالدورة الستنيأشاد ممثل مصر و
مت الكشف عن احلالة األخرية من شلل حيث ، 2006الصحة العاملية قد أعلنت مصر بلداً خالياً من شلل األطفال يف 

اليت و الرائعةهذا اإلجناز هو نتاج جمموعة من االستراتيجيات والسياسات واألنشطة  . وأشار إىل أن2004األطفال يف 
وتقويـة   ،واحلمالت اإلعالمية ،، واملشاركة اتمعيةرفيع املستوى وعلى رأسها االلتزام السياسي 2000بدأت يف 

ظهور حاالت معاودة لولة دون ترصد حاالت الشلل الرخو احلاد. وأكد أن األولوية القصوى للوزارة تتمثل يف احلي
ـ  التمنيعومحالت  ،الوطنية التمنيع. وركز على أمهية أيام لفريوس شلل األطفال جديدة ـ ـمن من زل ـزل إىل من

وغريها من احلمالت اليت تستهدف املناطق الريفية والنائية. وأشار إىل زيادة خماطر ظهور حاالت جديدة من اإلصابة 
واليونيسـف يف   الصحة العاملية منظمة. وطلب دعم إليهاالوافدين  السوريني عدديد بشلل األطفال يف مصر مع تزا

 تلقيحاليت سوف تطلقها الوزارة يف األسبوع األخري من كانون األول/ديسمرب من هذا العام وتستهدف التمنيع محلة 
  مليون طفل. 12

طفال ووصوله إىل أدىن مسـتوياته إىل  ممثل سلطنة عمان النجاحات اليت حتققت يف جمال استئصال شلل األ اعزو
جماالت وهي: التمويل وإجياد اآلليات املناسبة، والتنسيق. وقال إن ظهور بعض اجليـوب يف   ةتضافر اجلهود يف ثالث

. عـرب احلـدود  مع زيادة تنقالت السكان ما والسياإلقليم حيتاج منا إىل إعادة النظر يف اآلليات املتبعة  بعض بلدان
  التمنيع الروتيين.أنشطة ، باإلضافة إىل التمنيعمهية الترصد الوبائي، وإعادة تقييم محالت وأكد على أ

شدد ممثل فلسطني على أداء احلكومة الفلسطينية يف مكافحة شلل األطفال، وقال إنه مل يسجل يف فلسطني أي و
يف الوقت الذي مت عزله يف بعـض   أي من املناطق اخلاضعة للسلطة الفلسطينية يف استفراد أي فريوسحالة ومل يتم 

يف فلسـطني، وأن   %100تصل إىل  اللقاحاتاملناطق اخلاضعة لسيطرة إسرائيل. وأكد على أن نسبة التغطية جبميع 
وجرعتني من اللقاح  ،جرعات من اللقاح الفموي 5جرعات ضد شلل األطفال ( 7كل طفل فلسطيين يتم إعطاؤه 

الشلل الرخو احلاد قد استوىف مجيع املعايري الصحية. وأشار إىل مجع عينات مـن  املعطل)، وأن الرصد الوبائي ملرض 
مياه الصرف كل شهر للتأكد من خلوها من فريوس شلل األطفال. وذكر أن وزارة الصحة قامت بإعطاء جرعـة  
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رة قررت سنوات جبرعتني. وقال إن الوزا 5طفل دون  60000إضافية يف كل من منطقيت رفح وغزة، وتطعيم حوايل 
  يأمل أن تتزامن مع محلة أخرى يف األردن. وأنه ،تنفيذ محلة وطنية يف الشهر القادم

ذكر معايل وزير الصحة اللييب أن بالده بذلت جهوداً كبرية بالتعاون مع خرباء املنظمة الستئصال شلل األطفال و
. وركـز علـى   2002الياً من شلل األطفال يف ليبيا بلداً خ جلنة اإلشهاد نت من القضاء عليه ائياً وأعلنتحىت متكّ

 ،للتمنيعمن هذا املرض اخلطري من خالل تطوير الربنامج الوطين  اخللواختاذ كل اإلجراءات للحفاظ على ليبيا بالتزام 
محالت إضافية لسد الفجوات اليت قد حتدث بسبب اهلجرة غري الشرعية اليت تتعرض هلـا   وتنفيذ ،اللقاحاتوتوفري 

مع  املعرضة ملخاطر مرتفعة. ودعا معاليه املنظمة إىل إيالء أمهية قصوى للبلدان املتأثرة بالعدوىن بعض الدول ليبيا م
ـ سيادته على إنشاء  . وحثّمن خالل زيادة الدعم التقين اخلالية من املرض للبلدانإعطاء اهتمام كبري  د شبكة ترص

  ورصد تضمن عدم انتشار املرض هلذه الدول.

شلل األطفال واملخـاطر الـيت    باستئصالدت على التزام الدول األعضاء دكتور أليوارد إن املناقشة أكّقال الو
 1 النمطمن يتعرض هلا اإلقليم. ويف غضون الساعتني املاضيتني، مت التأكيد على وجود فريوس شلل األطفال الربي 

وباء شلل األطفال. واألمر املـثري   تتعرض خلطررها يف اجلمهورية العربية السورية، وهذا بدوره يؤكد أن املنطقة بأس
لقدر كبري من القلق، أن هذا اخلطر قد نشأ إىل حد كبري ألن حمافظة واحدة يف بلد واحد قد توقف فيها التلقيح يف 
السنة السابقة؛ أي أن حفنة من الناس فقط حالت دون حتقيق خلو اإلقليم من شلل األطفال. إن منظمـة الصـحة   

الطوارئ ومقره يف األردن، و ستواصل املنظمـة  حاالت ة تعزز دعمها لإلقليم من خالل تعزيز فريق الدعم يف العاملي
التنسيق مع املفوضية العليا لشؤون الالجئني يف خميمات الالجئني. وشدد على أن الدول األعضاء سوف حتتاج اآلن 

والكشف عن الفريوسات نظرا ألن الفريوس  ،لترصدجديدة للعمل، و سوف تكون املهمة األوىل هي تعزيز ا اًخطط
التقدم الذي أحرز يف التوعية من خالل القادة واملؤسسات  وأثىن علىقد يكون موجوداً أيضا يف املزيد من البلدان. 

لـدول  الدينية، الذين يقدمون عوناً كبرياً. وفيما يتعلق باحلاجة إىل املزيد من املوارد، أعرب عن أمله يف أن تقـدم ا 
اململكة العربية السعودية، واإلمارات العربية املتحدة،  وأثىن على التعهدات اليت قطعتهااألعضاء يف اإلقليم املساعدة، 

وسلطنة عمان، والبنك اإلسالمي للتنمية. وأكَّد أيضاً أن هذا الوضع جيب أن يعامل على أنه حالة طارئة، متاما كما 
ـ تجيـب أن  لمتالزمة التنفسية الشرق أوسطية. وأن األولوية الفورية كان يعاجل فريوس كورونا املسبب ل ه إىل وج

حتتاج إىل دعـم مـن مجيـع    وعالية اجلودة  تلقيححيث ستكون هناك حاجة إىل محلة  اجلمهورية العربية السورية
بد من بـذل   اجلهات. وستكون هناك حاجة أيضا إىل مثل هذه احلمالت يف دول اجلوار حلماية السكان هناك. وال

ورمبـا  جهود قوية للوصول إىل مجيع املناطق يف باكستان، أو لوقف احلركة للخروج من هذه املناطق إذا لزم األمر. 
عندما يكـون   2014الستة أشهر األوىل من عام  هي ،فرصة لتخليص اإلقليم من شلل األطفالوآخر  تكون أفضل

؛ وقد يستدعي األمر إجراء مشـاورة  نتقال العدوى بالفريوسال املنخفضوسم امليف أثناء  يف أضعف حاالتهالفريوس 
لضمان وضع خطط املوسم املنخفض يف موضعها الصحيح والوصول إىل مجيـع   2013طارئة للوزراء يف أواخر عام 

  األطفال لتطعيمهم يف ذلك الوقت.

قت ىل أن الدول األعضاء قد صـد وأشار إ ،الوضع احلايل باإلقليم ميثل حالة طارئةأن اتفق املدير اإلقليمي على 
، ومن مث جيب أن يتم التعامل معها مـن هـذا املنظـور.    2012يف اجتماعات اجلمعية العامة عام على ذلك بالفعل 

 التلقيحبني البلدان، ورمبا آللية رفيعة املستوى، وملواءمة محالت  للمزيد من التنسيقوأضاف أن هناك حاجة واضحة 
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 إنه قد مت الترتيب لعقد اجتماع خاص مع اليونيسف يف اليوم التايل، وأعرب عن أملـه ألن  عرب اإلقليم، منوهاً إىل
ول األعضـاء  تتاح خطة العمل يف حاالت الطوارئ الستعراضها مع اللجنة قبل ختام أعمال الدورة. وقال إن الـد 

يتم دعم فريـق العمـل يف   أيضاً على احلاجة للدعم التقين، وهو ما سيتم توفريه؛ وعلى وجه اخلصوص، س تشدد
ي ألزمة شلل األطفال. وفيما يتعلـق بـاملوارد   األردن مبزيد من العاملني للتصد املوجود مقره يفحاالت الطوارئ 

حشد املزيد من املوارد من ، مما يستلزم تكفي للتعامل مع هذا الوضع املالية، أقر املدير اإلقليمي بأن املوارد املتاحة لن
محاية محالت رض للتفاوض بغونصح بإعداد استراتيجية  ،ا ذكر مع الشكر استجابة ممثل باكستانداخل اإلقليم. كم

احلسـنة   املساعيالذين تعهدوا بتقدمي الدعم يف إطار  املنورة واملدينة املكرمة واالستفادة من األئمة من مكة التلقيح
يف املناطق املعنية خـالل السـتة    التلقيحظر عن أنشطة للملكة العربية السعودية. وقال إنه من األمهية مبكان رفع احل

 أشهر التالية.

  إنقاذ حياة األمهات واألطفال 2.5
  6-/ق60 القرار ش م/ل إ 60/3 (أ) من جدول األعمال، الوثيقة ش م/ل إ 5البند 

ية اإلقليميـة  االستراتيجرض الورقة التقنية حول ، بعة حفظ الصحة وتعزيزها، مديرة هيفاء ماضيالدكتور تقام
لصـحة  لالشـواغل الرئيسـية    منوفيات األمهات واألطفال التزال  أن ت. وذَكَرإلنقاذ حياة األمهات واألطفال

العمومية يف إقليم شرق املتوسط؛ ورغم أن اإلقليم قد بذل جهوداً ضخمة لتقليص وفيات األمهات واألطفال علـى  
طفل دون سن اخلامسة من العمر ميوت نتيجة  899000 ا يقرب منمدى السنوات االثنتني والعشرين املاضية، فإن م

يف سن اإلجناب نتيجة للمضـاعفات  متوت كل عام امرأة  39000لألمراض الشائعة يف فترة الطفولة، وما يقرب من 
مـا مل   2015لول من املرامي اإلمنائية لأللفية حب 5و 4ذات الصلة باحلمل، ومن غري احملتمل، أن حيقِّق اإلقليم املرميين 

متسارع، والسيما يف البلدان اليت تساهم بالقسط األكرب من الوفيات لدى األطفـال  مكثف يتم بالفعل إحراز تقدم 
 ولدى األمهات. ،دون سن اخلامسة

تساهم يف ارتفاع مستويات الوفيات بني األطفال وبـني  عوامل عامة متعددة أن هناك  ماضيوذكرت الدكتورة 
واخنفاض اإلنفـاق   ؛ستدمي بصحة األطفال وصحة األمهاتبعض بلدان اإلقليم، ومنها غياب االلتزام امل األمهات يف

وضعف االتساق بـني اهتمامـات    ؛احلكومي على الصحة، والسيما على برامج صحة األمهات وصحة األطفال
بـرامج صـحة   دارة إوضعف  ؛والكوارث واالضطرابات السياسية ؛طنية واهتمامات الوكاالت املاحنةالسلطات الو

الفعال للموارد البشرية واملالية الشحيحة أصالً. وتعاين معظم البلدان اليت غري االستخدام و ؛األمهات وصحة األطفال
تتحمل عبئاً كبرياً من وفيات األمهات واألطفال من ثغرات كبرية يف نظُمها الصحية، والسيما ما يتعلق بالسـكان  

ومن التحديات الرئيسية اليت التزال جتابه البلدان اليت تعـاين   .ت ومن املزايا االجتماعية األخرىدمااحملرومني من اخل
األعداد غري الكافية من القوى الصحية العاملة، واليت تتوزع توزيعاً  ،األطفالواألمهات من معدالت مرتفعة لوفيات 

ن تنقُّل العاملني فيها مبعدالت مرتفعة يف مجيع املستويات. ومـن  غري متوازن وال يتاح هلا التدريب الكايف، وتعاين م
نظُـم   ،لألطفـال ولألمهات يف طريق تقدمي الرعاية الصحية عثرة  كحجرةالتحديات الرئيسية األخرى اليت تقف 

شـفيات  أو تدني جودا يف مست ،اإلحالة اليت تفشل يف أداء وظائفها، وغياب رعاية الطوارئ لألطفال واألمهات
اإلحالة. ومن األمور اليت ترتبط جبودة اخلدمات نذكر قلة توافر األدوية األساسية الالزمة للرعاية الصحية لألمهات 
ولألطفال، وتعاين نظُم املعلومات الصحية من الضعف بشكل عام يف معظم البلدان، كما أن حـدوث التغـيريات   
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يعكس احلصائل اليت تسفر عنها االستثمارات اليت  ،على قيد احلياةمبرور الوقت يف معدالت بقاء األطفال واألمهات 
تستهدف طائفة من احملددات االجتماعية البالغة األمهية، مثل تعليم اإلناث، ومتكني املرأة، وتقليص الفقر، واالستثمار 

 ،قطـاع االجتمـاعي  يف النظُم الصحية، واحلَوكَمة اجليدة؛ فلذلك أمهية واضحة يف سياق جمموعة من سياسات ال
 وجدول أعمال التنمية البشرية يف الدول األعضاء.

تقديراً ملدى احلاجة لالرتقاء باجلهود اليت تبذهلا احلكومات والشركاء واملاحنون أنه  الدكتورة ماضي كما ذكرت
 ،ة اليونيسـيف ومنظم ،لتلبية االحتياجات الصحية لألمهات ولألطفال يف اإلقليم، فقد عملت منظمة الصحة العاملية

وصندوق األمم املتحدة للسكان، بالتعاون مع البلدان ومع الشركاء اآلخرين للبدء بإطالق مبادرة إقليمية لتسـريع  
حياة األمهات واألطفال يف اإلقليم.  حتت عنوان إنقاذمن املرامي اإلمنائية لأللفية،  5و 4وترية التقدم صوب املرميين 

. وقد مت إطالق هذه بء ثقيل لوفيات األمهات واألطفاللى عشرة من البلدان اليت تعاين من عوتركِّز هذه املبادرة ع
، 2013املبادرة بالفعل خالل اجتماع رفيع املستوى عقد يف ديب، يف اإلمارات العربية املتحدة، يف كانون الثاين/يناير 

ـ لتوجيه السري قُدماً يف مجيع  وقد اختتم االجتماع أعماله بإصدار إعالن ديب الذي يقدم الدليل . األعضـاء دول ال
تأسـيس  واليت تتضمن  اإلجراءات ذات األولوية اليت أشار إليها اإلعالن واختتمت الدكتورة هيفاء عرضها بإدراج

والتنسيق مع الشـركاء ومـع    ،آليات متويل مستدامة؛ وتقوية التكافل اإلقليمي والتعاون بني مجيع األطراف املعنية
 ،ت املاحنة حول خطط تسريع وترية التقدم؛ واتخاذ خطوات ميكن قياسها من أجل تقوية الـنظُم الصـحية  الوكاال

واإلحصاءات احليوية من خالل النظُم احملسنة للمعلومات الصحية ولتسجيل األحوال املدنية؛ وبناء قـوى عاملـة   
  .ماهرة؛ وحتسني توافر وسالمة وفعالية السلع املنقذة للحياة

  املناقشات

سنوات من خالل  7الرابع منذ  املرمىقد حققت إجنازاً عظيماً حيث استطاعت حتقيق  أن بالدهذكر ممثل مصر 
لإلسراع خبفض وفيات األمهات، وتطبيق برنامج للفترة احمليطة بالوالدة بالتعاون مع اليونيسـف،   وطنيةوضع خطة 

برنـامج الرضـاعة    وتنفيذ، من القابالت دة، وإعداد كوادر مؤهلةالوالبترصد وفيات الفترة احمليطة لوعمل دراسة 
  .التغذوي الرصدوإنشاء برنامج  الطبيعية،

أللفية، فقد اخنفضت حاالت املرامي اإلمنائية لداف أشار ممثل املغرب إىل أن بالده تبذل جهوداً كبرية لتحقيق أه
حالة لكل ألف والدة حية. وذكر خطة العمل  50حالة وفاة إىل  112حيث هبطت من  %60بنحو األمهات وفيات 

األطفـال  رعاية املتبعة هناك واليت تتمحور حول تعزيز سياسة العالج ااين يف حاالت الوالدة الطارئة، واخلمسية 
املواليد.  رصدللتغلُّب على املضاعفات النامجة عن احلمل والوالدة، وتعزيز اخلدمات جودة وحتسني  حديثي الوالدة،

دف إىل خفض وفيات األطفال دون سن اخلامسة من بلورة خطة عمل  الشركاءكر أن املغرب متكن مبساعدة وذ
  .لذلكمما تطلب ختصيص ميزانية  ،وخفض وفيات حديثي الوالدة، %23بنسبة 

الكبرية، حيث وصل معدل وفيات األمهات واألطفال دون سن اخلامسـة   بالده وأشار ممثل األردن إىل إجنازات
والدة حية. وذكـر أن   100 000لكل  19 إىل معدل وفيات األمهاتوصل والدة حية، و 1000حالة لكل  17ىل إ

اسـتراتيجية الصـحة   تنفيذ وزارة الصحة تعمل على رفع كفاءة اخلدمات الصحية املقدمة لألم والطفل من خالل 
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للتعرف على أسـباب وفيـات األطفـال    الطفولة، وأشار إىل أن بالده قامت بإجراء مسح وطين  ومرحلةاإلجنابية 
  .هذه الوفيات أسبابومتابعتها للتعرف على  ورصدها ،واألمهات

وأولوية عالية لدى كل من منظمة الصحة العاملية حتظى بأن الصحة ينبغي أن إىل ه ممثل مجهورية إيران اإلسالمية ن
من املرامي اإلمنائيـة لأللفيـة    5و 4املرميني  تبلغلن من املؤسف أن العديد من بلدان اإلقليم  هوالدول األعضاء، وأن

جهوداً مكثفة. وأن هلذا األمر أمهيـة خاصـة    واألطراف املاحنة اوشركاؤه اتبذل حكوما ما مل 2015حبلول عام 
قـال  فيها وترية التقدم. و وتتباطأبالنسبة للبلدان اليت ترتفع فيها مستويات الوفيات بني األطفال دون سن اخلامسة، 

خـاص   التركيز بشكليف الكثري من البلدان، مع  واليت تتسم بالضعفلتقوية النظُم الصحية  أنه جيب إعطاء األولوية
 .األدوية األساسية لرعاية األمهات واألطفال الفعالة واليت يتم ربطها جبودة اخلدمات، مبا فيها توافرعلى نظم اإلحالة 

واإلمـدادات   ،قد أثرت العقوبات تأثرياً شديداً على توافر األدوية األساسيةوذكر أن يف مجهورية إيران اإلسالمية 
الطبية املنقذة للحياة، لذا فإن حياة آالف األمهات واألطفال معرضة للخطر. وقال أيضاً أن احلكومة يف بلده قـد  

األداء اجليد يف بالده،  العقوبات، مع االستفادة من خدمات الرعاية الصحية األولية ذات آثارصممت على ختفيف 
  من السكان.% 90واليت تصل إىل أكثر من 

مان إىل أن بالده تعترب من الدول الست يف اإلقليم اليت بلغت فيهـا معـدالت   ع معايل وزير الصحة يفوأشار 
لكل ألف والدة حيـة يف عـام   % 11.5وفيات األطفال دون سن اخلامسة أدىن املستويات يف العامل، حيث بلغت 

غياب نظم اإلحالة وتـدني  و. وذكر أن السلطنة تدرك أن غياب االلتزام املستمر بصحة األمهات واألطفال، 2012
استراتيجية املعاجلة املتكاملة ألمـراض   2001يف عام عمان من التحديات املهمة. وقد تبنت  ،جودة رعاية الطوارئ

  تنفيذ املبادرة اإلقليمية إلنقاذ حياة األمهات واألطفال.الطفولة. وطالب سيادته بضرورة رصد التقدم احملرز يف 

على الرغم مـن  من املرامي اإلمنائية لأللفية  5و 4 ينين ميكنها الوصول إىل أهداف املرموذكر ممثل جيبويت بأا ل
 ،ولكنه أعرب عن استعداد بالده ملتابعـة األهـداف   .جناحها يف ختفيض وفيات األطفال بإدخال لقاحات جديدة

  وترمجة االلتزامات إىل خدمات صحية حمسنة.

ارتفاعاً استثنائياً يف الصومال، وأن السبب  اًزال مرتفعياألطفال الواألمهات ذكر ممثل الصومال أن معدل وفيات 
إىل جمموعة من العوامل، منها عدم القدرة على الوصول إىل خدمات عالية اجلودة لصحة األمهـات   يعزىيف ذلك 

، ونقص الرعاية للطـوارئ  معدل الوالدات اليت يشرف عليها عاملون صحيون ماهرونتغذية، وتدين واألطفال وال
حنو  التقدمعلى خطة تسريع وترية  باملصادقةتماشى مع إعالن ديب، ي مباأن بالده عملت  وأردفلولدان. لوالتوليدية 

أا تنفذ برناجماً  وذكر .ة يف الوقت احلاضروفيات األمهات واألطفال، وأا بصدد تنفيذ هذه اخلطإنقاص معدالت 
مع منظمة  باالشتراكستهدف خفض معدالت األطفال واألمهات، وذلك ي ،يستمر مخس سنوات للصحة والتغذية

أن الربنامج يركز على قال و .احنةاملطراف األالصحة العاملية، ومنظمة اليونيسف، وصندوق األمم املتحدة للسكان، و
املوارد البشرية الالزمة للصحة، وتقدمي حزمة أساسية من اخلدمات واملعلومات الصحية. كما أن تصريف الشؤون، و

  أيام صحة الطفل والقيام باملسوحات للتعرف على خط األساس ستساهم يف خفض معدالت الوفيات.

ده لن تتمكن أشار ممثل باكستان إىل أنه رغم اخنفاض معدالت وفيات األمهات واألطفال يف باكستان، فإن بال
األطفال والولـدان   لصحة. فقد مت تنفيذ استراتيجية التدبري املتكامل 2015من حتقيق املرامي اإلمنائية لأللفية حبلول 
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ي للمعدالت املرتفعة من وفيات الرضع، كما أن هناك خطة إلدخال لقاحات جديدة بدعم مـن التحـالف   للتصد
الرتفاع معدالت وفيات األمهـات   ىوذكر أن بالده تتصدالت التغذوية. العاملي للقاحات والتمنيع، ولتنفيذ التدخ

إىل جانب برنامج العامالت  جمتمعية قابلة 8000من القابالت اتمعيات بلغ عددهن  كادر جديدمن خالل إدخال 
ة يف اخلدمات الصـحي  النتقال سلطةأدى إىل خفض معدالت وفيات األمهات واألطفال. ولقد كان  مماالصحيات، 

ت أفضل املمارسـات الـيت   أثراً إجيابياً على تقدمي اخلدمات، فقد أدرج من املستوى املركزي إىل احمليطي باكستان
ى باتباعها ضمن حزمة تقدمي اخلدمات يف كل املستويات، ومنها تقدمي األدوية األساسية. كمـا ذكـر ممثـل    يوص

يكون عامالً رئيسياً يف خفض معدالت وفيـات األمهـات   قد  ،باكستان أن إدماج القطاع الصحي اخلاص املنظَّم
  والرضع.

وأشار ممثل البحرين إىل أنه يتفق متاماً مع املدير اإلقليمي يف قلقه من أال حيقِّق إقليم شرق املتوسـط األهـداف   
وتقدمي الدعم  ،هودتكثيف اجل وقال أن هذه املخاوف تستلزممن املرامي اإلمنائية لأللفية،  5و 4املتوخاة يف املرميين 

وتوصياته للمضـي   ،وفيات األطفال واألمهات. وأشار إىل إعالن ديب الرتفاع مزدوج للبلدان اليت تعاين من عبء
. وأكَّد على ضرورة دعم دول اإلقليم األكثر حاجة للمساعدة يف تسريع يف خفض وفيات األمهات واألطفال قُدماً

تنفيذ تدخالمن خالل م وترية التقدالة.ت فع  

وذكر ممثل السودان أنه على الرغم من اخنفاض معدل وفيات األمهات واألطفال دون سن اخلامسة يف السودان 
ال حيصلون على الرعايـة الصـحية    تقريباً ثلث السكانو. 2015حبلول عام  املرامي اإلمنائية لأللفية فال يتوقع حتقيق

األساسية لألمهات واألطفال.  حزمة الرعاية الصحيةالصحية األولية مراكز الرعاية  فقط من% 24األولية، كما يقدم 
وعلـى  ويصاحب ذلك توزيع القوى العاملة الصحية بشكل غري منصف، وارتفاع معدل تنقل العاملني الصحيني. 

من  %8.7 أقل من ، إال أن%15صحي بنسبة التمويل ال هدفوزراء الصحة األفارقة يف أبوجا على  إنفاقالرغم من 
 ،من إمجايل اإلنفاق على الصحة %64على الصحة ميثل  من اجليب خيصص للصحة. فاإلنفاق املباشرإمجايل اإلنفاق 

اك نقص يف الوعي اتمعي بشأن أفضل نهو. والضعفتتسم بالتشرذم أن معلومات نظُم اإلدارة الصحية  عنناهيك 
نخفضة من الوعي بني النساء. واستجابةً لذلك قام املمارسات لتحسني صحة األمهات واألطفال وحتقيق مستويات م

 216دف إىل تقليص وفيات األمهات من يف صحة األمهات واألطفال السودان بإعداد خطة لتسريع وترية التقدم 
وليد حي،  1000لكل  53إىل  83وكذلك الوفيات دون سن اخلامسة من  وفاة، 152 إىلوالدة حية  000 100لكل 

 %63أساسية من اخلدمات الشاملة واليت تسـتهدف   حزمةتقدم عرب املردود فيذ تدخالت عالية وذلك من خالل تن
  من السكان.

 كمـا أن  2015لن تتمكن من حتقيق أهداف املرامي اإلمنائية لأللفية حبلـول عـام    بالده وذكر ممثل تونس أن
يات األمهات وفقاً للوقت الفعلي من وف تدقيقتدخالت من قبيل د من وفيات األمهات ستعتمد على حلااستراتيجية 

الوفيات. وذكر أن البحوث املتعلقة باحملددات االجتماعية للصحة ضرورية  ألسبابخالل إنشاء جلنة إلجراء الرصد 
وللتعرف على أفضل املمارسات يف تقدمي الرعايـة العاليـة اجلـودة     ،لتحديد األسباب اجلوهرية لوفيات األمهات

د الوفيات اليت تعقب الوالدة. وترص الوالدة اآلمنةلوصول إىل خدمات لت احلمل اخلطرية، وحالة حاالإلللحوامل، و
حاالت الولدان من خالل تعزيز القدرات معاجلة  حتسنياحلاجة إىل  أشار إىل ،ومن حيث احلد من وفيات األمهات

  .األشهر الستة األوىل خالل وتعزيز االقتصار على اإلرضاع من الثدي ،األساسية على املستوى الوطين
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يف الفترة بـني   %65قد جنح يف خفض وفيات األمهات بنسبة  بلدهأنه بالرغم من أن إىل ممثل أفغانستان  وأشار
حالة يف عام  97إىل  2002يف عام  والدة حية 1000لكل  257فقد اخنفض عدد وفيات األطفال من  2010و 1990
ن البلدان اليت ترزح حتت أكرب عبء لوفيات األمهـات واألطفـال يف   ، ومع هذا اليزال أفغانستان واحداً م2010

سريعة وحمسوبة  بوترية اإلقليم. وعقب االجتماع رفيع املستوى الذي عقد يف ديب، قام أفغانستان بإعداد خطة تنفيذ
 لوفيـات عة . ومت إنشاء جلان مراج2015 – 2013التكاليف يف جمال الصحة اإلجنابية وصحة األمهات والولدان يف 

األمهات حيث يتم اآلن تبليغ كل وفيات األمهات لوزارة الصحة العمومية. ومت إعداد خطة عمل لتنفيذ توصـيات  
هنالك خطة أيضاً إلدماج تسريع وترية وحىت اآلن.  تنفيذها ويتواصلنية بصحة األمهات واألطفال، جلنة املساءلة املع

مهات والولدان واألطفال يف اخلدمات الصحية احلاليـة. وقـد طلـب    التقدم يف جمال الصحة اإلجنابية وصحة األ
  .ططاخليف تنفيذ  املنظمة والشركاء يف التنميةمن أفغانستان املزيد من الدعم 

وإن  ،على تقليص وفيات األمهـات واألطفـال   تركِّز وذكر ممثل العراق أن االستراتيجية الوطنية اإلمنائية لبالده
مناطق جغرافية معينة تعاين مـن   املعدة عن السردية بناء على التقاريرحظت بأمهية خاصة  قدوفيات الولدان  كانت

يف معدل انتشار هذه التشوهات،  لتقييمارتفاع معدل التشوهات اخللقية للمواليد. وقد أجرت وزارة الصحة دراسة 
أن استراتيجيات احلـد مـن الفقـر     ل االنتشار وفقاً للمعايري اإلقليمية. وذكرمعد مل تكشف عن زيادة يف العراق

 اخلاصةاجة إىل إدماج اخلدمات احل وأكّد علىاستعراض النتائج.  وجار اآلنأسرة يف العراق،  000 360استهدفت 
 اسـتناداً إىل علـى األسـرة   بشكل أكثر تقليص وفيات األمهات واألطفال يف الرعاية الصحية األولية مع التركيز ب

املمارسات املسنة بالبدنات.ي  

أو بعـد الـوالدة.    أثناء احلملسواء  لتحديد أسباب وفيات األمهاتوذكر ممثل فلسطني أنه يتم عمل استبيان 
املرتبة  شرق املتوسط إقليمتل تعريف وفيات األمهات، فبالنسبة للحوادث على الطرق حي مراجعةوأشار إىل ضرورة 

، فيات األمهات بسبب احلوادثمما يؤدي إىل العديد من و على الطرق، التصادماتيف العامل من حيث عبء  ةالثاني
مما يستلزم أخذ هذه األسباب األخرى بعني االعتبار عند عمـل   .القتلعوامل أخرى مثل وكذلك الوفيات بسبب 

  لتوخي الدقة.للخدمات الصحية دراسات إحصائية 

ـ ضية، حيـث  ذي حدث يف السنوات املاوأشار ممثل لبنان إىل التطور الكبري ال يف مـن الـوالدات    %96تم ي
 األمهات نسبة وفيات لتنخفض ،مراكز رعاية الولدانمن النساء احلوامل بالتردد على  %35املستشفيات، كما يقوم 

. وأشار سيادته %10 بنحووفيات األطفال دون سن اخلامسة  اخنفض معدلكما وليد حي،  000 100لكل  21إىل 
نظراً  . مما يتطلب إجراء حتقيق يف كل والدة قيصرية%53الوالدات القيصرية لتصل إىل  إىل االرتفاع الكبري يف نسبة

  .ألا حتمل الدولة أعباًء مالية كبرية

وذكر ممثل الكويت أننا حنتاج إىل اتباع أسلوب متكامل يف تقدمي خدمات الرعاية الصحية لألمهات واألطفال، 
مـن التـدخالت، إال أن    اًمتنوع اًلتفتت. فعلى الرغم من أن هناك عددسم بالتشرذم واحيث إن األسلوب احلايل يت

  تحسني صحة األمهات واألطفال.يف االلتزام املتواصل ب غياباًهنالك 

ذكر ممثل االحتاد العاملي لرابطات طالب الطب أن االحتاد يدعم االستراتيجية العاملية لألمم املتحدة دف تلبيـة  
لتنفيذ االلتزامات املتعلقة بتحسني االسـتراتيجية   اًدور مإلمنائية لأللفية. وأشار إىل أن لديهمن املرامي ا 5و 4املرمى 
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واسـع  تطلب اتباع أسلوب يأشار إىل أن حتسني صحة األمهات واألطفال كما  ،املتعلقة بصحة األمهات واألطفال
الصحة، وإدمـاج اخلـدمات الصـحية     وحث الدول األعضاء على اعتبار متكني املرأة مبثابة أداة لتحسني النطاق.

والتأكُّد مـن أن الفتيـات ميكنـهن     ،، وحتسني سبل الوصول إىل اخلدمات الصحية األساسيةلألمهات واألطفال
وأكـد  من املرامي اإلمنائية لأللفية.  5و 4استكمال تعليمهن الثانوي، وإدراك أمهية صحة املراهقني يف بلوغ املرمى 

لن ينقذ حياة األمهات فحسب ولكنه سيسهم أيضـاً   ،أكرب يف صحة األمهات واألطفال االستثمار بشكل على أن
سيؤدي إىل جمتمعات تنعم باالستقرار والسالم  اية األمروتعزيز التقدم صوب املرامي. ويف  ،يف تقليص وطأة الفقر

  واإلنتاجية.

ر أثنـاء احلمـل   وعي النساء بعالمات اخلطَ وذكر ممثل التحالف العاملي ملكافحة االلتهاب الكبدي أمهية إذكاء
ويف املعاجلة واإلسعافات األولية من أجل التماس الدعم يف أقرب فرصة ممكنة عند  ،والوالدة والفترة احمليطة بالوالدة

قرية يف أربع حمافظات يف مصر مما أدى إىل إعداد جمموعة مـن   24للخطر. وقد نفِّذ برنامج يف  تظهور أي عالما
  واليت أثبتت جدواها يف احلد من وفيات األمهات يف هذه املناطق. ناتة بالبيداتمعية املسنشرات املؤ

وذكرت ممثلة الرابطة الدولية للطبيبات أن الرابطة تركِّز على اخلطط االستراتيجية من أجل تدريب الطبيبات على 
وصحة األمهات واألطفال من أجل حتقيـق أعلـى    ،بيةوالصحة اإلجنا ،وصحة املراهقني ،باجلندراملواضيع املتعلقة 

دور أكثر أمهية باملعايري لصحة األمهات واألطفال. وذكرت أن الرابطة ترغب يف اضطالع املنظمات غري احلكومية 
من شأنه إنقاذ حيـاة  بشكل جيد ملساعدة البلدان يف الوصول إىل األهداف الصحية. وذكرت أن تدريب القابالت 

إنقاذ احلياة ال يعترب مسـؤولية وزارة الصـحة    أن إىل توأشاركل عام.  مربرالنساء ممن مينت بدون  من عدد أكرب
  تسهم يف زيادة الوعي والتثقيف الصحي والدعم االجتماعي. ميكنها أناملنظمات غري احلكومية ف ،وحدها

 علـى  يعملـون لعربية السعودية ممثل جملس وزراء الصحة لدول جملس التعاون اخلليجي أم يف اململكة اوذكر 
للرعاية السـابقة   منظمة الصحة العاملية . وتساءل عن تعريفومراجعتها ما حتقَّق من إجنازات حىت اآلن علىاحملافظة 

ـ  اًللوالدة يف املستوصفات، وقال إن هذا أمر صعب وميكن للمكتب اإلقليمـي أن يلعـب دور   يف حتديـد   اًقيادي
ة اليت ينبغي اتخاذها إلعداد خطة شاملة تعمل على حتسني جودة رعايـة األمهـات   اإلجراءات األساسية الضروري

 ،ونظام اإلحالة مما سينعكس بشكل إجيايب على املستشـفيات  ،حتسني جودة الرعاية ضرورةواألطفال. وأشار إىل 
  .ة وحبوث عالية اجلودةحاسوبية جيدوبالتايل ما تقدمه لألمهات واألطفال من رعاية. وقال إن اململكة لديها نظُم 

ة ياخلدمات الصـح وذكر السيد ممثل املنظمة العاملية ألطباء األسرة أن املنظمة لديها مئات األطباء، وتقوم بتقدمي 
الت وفيـات األمهـات   من معد وإم يهدفون إىل احلد ،باالشتراك مع منظمة الصحة العاملية لألمهات واألطفال

 وفيـات حيث جنحت بعض البلدان يف ختفـيض  حلفاظ على ما حتقَّق من إجنازات واألطفال، وأكَّد على ضرورة ا
كما شدد على ضرورة االهتمام بالبلدان اليت تعاين من معدالت  .والوصول إىل املعدالت العاملية األمهات واألطفال،

  مراضة ووفيات عالية.

نية لتسريع وترية التقدم يف تقليص وفيـات  وصف الدكتور عالء العملية احلالية واليت أدت إىل تطوير خطط وط
أن تركِّز على ضرورة احلفاظ على ما أحـرز   جيببالفعل خططاً األمهات واألطفال. وذكر أن البلدان اليت وضعت 

من تقدم. ولقد عملت املنظمة عن كثب مع البلدان من أجل إعداد خطط هلا. ولكن نظراً ألن البلدان التـزال يف  
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بد من السعي إىل إجياد عمليات لدفع العملية قدماً. وقال إن االلتزام علـى أعلـى املسـتويات    مرحلة التنفيذ، فال
ن يف التمويـل. فالبلـدا  يتمثـل  التحدي األكرب  نوقال إ. قُدماً لدفع هذه العملية وجود روادوالبد من  ،ضروري

البحث وكذلك ، املوارد احملليةإىل ضرورة توفري  أيضاًفهي حتتاج ى التمويل املتأيت من املاحنني، ميكنها االعتماد عل ال
يف التنمية على تقـدمي الـدعم    من أجل املضي قُدماً، ولذلك فقد حثّ الشركاء ،عن تدخالت منخفضة التكاليف

ل املساءلة. وقال أن فريق اخلرباء العاملي املسـتق إىل  باحلاجة للبلدان، وذكّر الدكتور العلوان أعضاء اللجنة اإلقليمية
ز. وقال إن املنظمة ال تعترب وكالة متويل، وإمنا ميكنها توفري قدر م احملررصد وتقييم التقد املعين باملراجعة يعكف على

 عالية املردود يف البلدان املنخفضة الدخل. خمتارةلتنفيذ تدخالت الالزم ضئيل من التمويل 

  املدنية واإلحصاءات احليوية االستراتيجية اإلقليمية لتحسني نظُم تسجيل األحوال 3.5
  7-/ق60 القرار ش م/ل إ 60/10 ) من جدول األعمال، الوثيقة ش م/ل إب( 5البند 

االسـتراتيجية  رض الورقة التقنية حـول  ، بعمنسق، املعلومات واإلحصائيات الصحية، حممد عليقام الدكتور 
بيئة السياسات لتسجيل األحـوال  . وذَكَر أن حليويةلتحسني نظُم تسجيل األحوال املدنية واإلحصاءات ااإلقليمية 

املدنية واإلحصاءات احليوية تتسم يف الوقت الراهن بسمات اإلحلاح وبقوة دفْع تتجمع على املسـتويات الوطنيـة   
مهية وجمتمعات حقوق اإلنسان أل ،واإلقليمية والعاملية. وقوة الدفع هذه جاءت نتيجة إلدراك جمتمعات التنمية الدولية

أفضل ملراحـل التحـول   بشكل امي اإلمنائية لأللفية، والفهم اهلوية القانونية، واحلاجة إىل رصد التقدم احملرز حنو املر
الالزمة لألمـن العـاملي    األمن الوطين والعاملي للتعرف على اهلوية القانونية إىلالوبائي املستجد، واحلاجة املتزايدة 

تقنيات اإلنترنت واهلواتف اجلوالة الفرص لتصميم وسائل لتسجيل ورصد األحداث احلياتية،  . ويتيح انتشاروالوطين
تكون أكثر تكامالً وكفاءةً ومردوداً ومالءمةً. كما أن جوانب التقدم يف القياسات احليوية وإمكانية حتديد معرفات 

زيد من جوانب الكفاءة يف نظُم تسـجيل األحـوال   فريدة لكل فرد متيزه عن مجيع السكان، تتيح الفرصة لتفعيل امل
 املدنية واإلحصاءات احليوية.

ميكن تلخيص التحديات اليت تواجه نظُم تسجيل األحوال املدنية واإلحصاءات احليوية يف وقال الدكتور علي أنه 
يؤدي إليه ذلك من غيـابٍ   اإلقليم مبا يلي: غياب الوعي بأمهية تسجيل األحوال املدنية واإلحصاءات احليوية، وما

للدعم السياسي الرفيع املستوى؛ وقصور اإلطار القانوين الذي يعمل تسجيل األحوال املدنية واإلحصاءات احليوية يف 
ظله؛ وضعف البنية التحتية والقدرات الالزمة للتسجيل وعدم توافر املوارد الداعمة هلـا؛ والقصـور يف تصـريف    

يق والتنظيم، وما يرافقه من الطبيعة املتعددة األطراف املعنية بنظم تسجيل األحوال املدنية الشؤون (احلوكمة)، والتنس
واإلحصاءات احليوية؛ وتدني جودة عملية التسجيل ومنتجاا القانونية واإلحصائية؛ وجوانب القصور يف استكمال 

 شهادات الوفيات وتدني جودا.

حـوال  اهلدف من االستراتيجية اإلقليمية لتحسني نظُم تسجيل األإىل أن  عرضه باإلشارةالدكتور علي  واختتم
وزيادة توافر واستخدام اإلحصـاءات   ،، من خالل حتسني التسجيل لألحوال املدنيةهو املدنية واإلحصاءات احليوية

صيص املوارد ويف التصريف يف حتسني صنع السياسات املسندة بالبينات، ويف الكفاءة يف ختاإلسهام احليوية املوثوقة، 
اجليد للشؤون؛ والتحقيق املتزايد للحقوق األساسية جلميع األفراد. واملقصود من االستراتيجية تقدمي التوجيه والدعم 

، وهي مبنية علـى  2019 – 2014لتحسني نظُم تسجيل األحوال املدنية واإلحصائيات احليوية يف اإلقليم يف الفترة 
ية، وتتضمن قائمة من التدخالت اليت ميكن أن ختتار الدول األعضاء منها ما يناسب مستوى سبع جماالت استراتيج
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التطور لنظُم تسجيل األحوال املدنية واإلحصاءات احليوية فيها، وما يناسب السياق الوطين، واملـوارد والقـدرات   
البلدان أن تتخذها إىل جانب إجراءات داعمة املتاحة هلا. ويف اخلطة االستراتيجية توضيح لإلجراءات اليت ينبغي على 

هلا على املستوى اإلقليمي، كما توضح إطار الرصد والتقييم الذي يشمل مؤشرات للبلـدان ومؤشـرات أخـرى    
  إقليمية.

قال الدكتور أالن لوبيز إن نظام تسجيل األحوال املدنية واإلحصاءات احليوية يستلزم اكتمال البيانات وجودا 
ا واستخدامها يف أوقاا، إذ أن البيانات غري املكتملة تؤدي إىل التحيز، كما أن املعلومات اليت تفتقر للدقـة  وإتاحته

تكون قيمتها حمدودة يف عملية صناعة السياسات، بينما تكون البيانات القدمية عدمية الفائدة متاماً.  وأشـار إىل أن  
؛ واخللط بني السبب املباشر الواضحة األسبابة هي األسباب غري املشكالت الشائعة يف البيانات حول أسباب الوفا

ـ واحلقيقي؛ وعدم الوعي بأمهية دقة السجالت. وأضاف أن القطاع الصحي مسؤول عن ضـمان دقـة وموثوق   ة ي
ظيمية تن اًرفيع املستوى؛ جهود اًمالتزامة إىل نظام املعلومات الصحية. وأوضح أن النظام اجليد يتطلب: البيانات املقد

اجلديـدة   الطرق؛ واالستفادة من اًمالئم اًتقني اً؛ ودعمتركز على األولويات يادة استراتيجية؛ وخطة وطنية واقعيةقو
  املتاحة.

  املناقشات

أشاد ممثل مجهورية إيران اإلسالمية ذه املبادرة اليت من شأا أن تؤدي إىل تعزيز نظم تسجيل األحوال املدنيـة  
اإلشرايف  اا حث البلدان على االضطالع بدورهالصحية، كم املراميوأن تساعد على حتقيق  ،ةواإلحصاءات احليوي

  يف هذا اال.

ذلك  اقال ممثل ليبيا إن هناك مشكلة يف التقديرات اخلاصة بتسجيل األحوال املدنية واإلحصاءات احليوية، وعزو
احلقيقي للتسجيل يف الدول األعضاء ومنـها ليبيـا.   إىل عدم معرفة الوكاالت القائمة على إجراء التقدير بالوضع 

وطالب بوضع آلية أفضل من خالل االطالع على بيانات وآليات التسجيل يف البلدان قبل إجراء التقيـيم القـادم،   
على أساس الدعم الـتقين املطلـوب وااللتـزام     البلدانمضيفاً أنه للحصول على نتائج أفضل ينبغي إعادة تصنيف 

، مؤكداً أن املواطن تقييم شهادات الوفاةوامليالد  بالتصنيف الدويل لألمراض. كما طالب بالفصل بني تقييم شهادات
  يف ليبيا ملزم قانوناً بتسجيل شهادات الوالدة.

ة واإلحصاءات احليوية، مضيفاً أن التحدي ده التام بأمهية تسجيل األحوال املدنيأكد ممثل جيبويت على وعي بالو
ال يكمن يف االلتزام السياسي ولكن يف القيود التقنية واللوجيستية والسلوكية. وقال إن األمر يتضـح يف تسـجيل   
الوفيات، حيث ال تبلغ األسر حباالت الوفيات. وأوضح أنه مت التعرف على جمموعة من الفجوات من خالل حتليـل  

ال املدنية جبيبويت، مبشاركة جمموعة متنوعة من القطاعات املعنية، ويتم حاليا التصـدي هلـذه   نظام تسجيل األحو
  الفجوات.

تسجيل األحوال املدنية واإلحصاءات احليويـة   بنظامويل اهتماماً خاصاً ي البحرين أن بلده وزير الصحة يفقال و
لالستراتيجية اإلقليمية ودعمه جلهود املنظمـة يف  اليت أُنشئت يف السبعينيات من القرن املاضي، وأعرب عن تقديره 

  هذا اال، آمالً يف االستفادة من الدعم التقين الذي يقدمه املكتب اإلقليمي يف تطوير اإلحصاءات الصحية الوطنية. 
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ة أشاد ممثل السودان بتوجه املنظمة يف إعطاء اهتمام أكرب لتحسني نظم املعلومات ونظم تسجيل األحوال املدنيو
م التقين الذي حصل عليـه  لدعل هلالستراتيجية اإلقليمية. كما نوه بتقدير التام واإلحصاءات احليوية، مؤكداً دعمه

جراء حتليل ملواطن الضعف والقوة لنظام تسجيل األحوال املدنية واإلحصاءات احليويـة، مشـرياً إىل أن   إلالسودان 
  ع خطة قوية لتحسني هذا النظام بالسودان.بالتعاون مع الشركاء لوض قيد التنفيذ هناك عمالً

أشار ممثل باكستان إىل مؤمتر وطين عقد مؤخراً وخرج بعدد من التوصيات دف حتسني نظام تسجيل األحوال و
جمانية على ؛ واحلفاظ احلالية؛ واالرتقاء بالتكنولوجيااملدنية واإلحصاءات احليوية، وكان من بينها مراجعة التشريعات 

  للوفاة يف شهادات الوفاة. نوعيهيئة رقابة مركزية؛ وتقوية النظم احلكومية؛ وإدراج سبب  وإجياد التسجيل؛

أكدت ممثلة الكويت على أمهية رفع مستوى الوعي بني األطباء وتوفري التدريب الالزم هلم، وال سيما األطبـاء  و
  ين يقومون بزيارات مرتلية.الشباب العاملني يف أقسام املمارسة العامة و الطوارئ، واألطباء الذ

وقال إن التحول الوبائي احلادث يف اإلقليم ينذر  ،اختتم الدكتور لوبيز النقاش بتأكيد أمهية التحضري للمستقبلو
بأمناط جديدة من األمراض، مؤكداً على أن أفضل طريقة لالستعداد هلذا الوضع هو ضمان وجود نظـام تسـجيل   

وكـاالت  بيانات صحيحة حول أسباب الوفاة. وأقر بأن التقديرات اليت توفرها يوفر و ،يؤدي وظيفته كاملةفعال 
األمم املتحدة كانت يف األغلب غري معتمدة على بيانات البلدان، غري أن التحدي األساسي يف هذا األمر يكمن يف 

  حتسني التخطيط. و ،تعزيز النظم من أجل احلد من عدم الدقة

ان شعرت بوضوح باألمهية امللحة هلذه القضية، وقد بدا ذلك جلياً يف سرعة إجناز وذكر املدير اإلقليمي أن البلد
حالياً جتـاه   اًالسريع لنظم تسجيل األحوال املدنية واإلحصاءات احليوية يف مجيع البلدان. وقال إن هناك تقدم التقييم

خطط التالية ستكون إعداد  اخلطوةأن  إجراء مزيد من التقديرات الشاملة، فضالً عن إعداد خطة إقليمية، منوهاً إىل
وأن تعمـل مـع سـائر     ،قطرية لكل بلد على حدة. وطالب وزارات الصحة بأن تأخذ الريادة يف هذا األمر عمل

 األطراف املعنية.

  ): معايري التمديدات اإلضافية2005اللوائح الصحية الدولية ( 4.5
   60/8 ) من جدول األعمال، الوثيقة ش م/ل إهـ( 6البند 

قام الدكتور جواد حمجور، مدير إدارة الوقاية من األمراض السارية ومكافحتها بعرض هذه الورقـة فقـال إن   
، مبا فيهم مجيع 149اً للدول األطراف فيها، وعددهم ) هي اتفاقية دولية ملزمة قانون2005اللوائح الصحية الدولية (

اللوائح تلتزم الدول األطراف بإعداد وتقوية واحلفاظ على الدول األعضاء يف منظمة الصحة العاملية. ومبوجب هذه 
احلد األدىن من القدرات األساسية الوطنية يف الصحة العمومية. وقد وصفت القدرات الوطنية األساسية من حيـث  

 للوائح، وهي تشمل قدرات الترصد واالستجابة لألحداث املتعلقة بالصحة العمومية، ومنـها  1وظائفها يف امللحق 
ضمنه على األطراف القدرات يف نقاط الدخول املعينة. لقد حددت اللوائح الصحية الدولية إطاراً زمنياً تعمل الدول 

للوائح، فإن على الدول  1امللحق من  13و 5إعداد وتقوية واحلفاظ على القدرات الوطنية األساسية، فوفقاً للمادتني 
 15ح الصحية الدولية للحصول على القدرات األساسـية حبلـول   األطراف إعداد خطة عمل وطنية خاصة باللوائ

. وقد أعدت مجيع الدول األطراف يف إقليم شرق املتوسط، باستثناء واحدة، خطـط العمـل   2012حزيران/يونيو 
ة الوطنية. وانفردت مجهورية إيران اإلسالمية بتنفيذ خطة العمل اخلاصة ا للوفاء بالتزاماا مبوجب اللوائح الصـحي 
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من الدول األطراف علـى   20، بينما حصلت 2012حزيران/يونيو  12الدولية يف الوقت املستهدف، وذلك حبلول 
، وذلك باستثناء الصومال اليت مل تتقـدم بطلـب   2014متديدات ملدة سنتني لتنفيذ القدرات حبلول حزيران/يونيو 

  التمديد.

 23-65ورا اخلامسة والستني، مبوجب القـرار ج ص ع ، طلبت مجعية الصحة العاملية يف د2012ويف أيار/مايو 
إعداد ونشر املعايري اليت تتبعها عند اختاذها قرار منح متديد إضايف، ولتحقيق هذه الغايـة، فـإن    ،من املديرة العامة

، 2013الثاين/يناير  األمانة قد قدمت املعايري املقترحة إىل الدورة الثانية والثالثني بعد املئة للمجلس التنفيذي يف كانون
متهيداً  2013كما مت تقدمي مقترح بإجراء املزيد من املشاورات مع الدول األطراف أثناء انعقاد اللجان اإلقليمية لعام 

إلعداد املعايري بصيغتها النهائية، وتقدمي اقتراح ا إىل الدورة الرابعة والثالثني بعد املئة للمجلس التنفيذي، وتطبيقها 
واستناداً إىل املتطلبات اليت نصت عليها اللوائح الصحية الدولية، فإن املعيار األول الـذي اقترحتـه    .2014يف عام 

األمانة هو أن تتقدم الدولة الطرف بطلب رمسي خطي إىل املديرة العامة قبل أربعة شهور على األقل مـن التـاريخ   
ياناً يفسر الظروف االستثنائية اليت حالت دون إعـداد  ، وأن يشمل هذا الطلب ب2014حزيران/يونيو  15احملدد يف 

وثانياً، فإن أي طلب من هذا القبيل ينبغي أن يكون  القدرات الالزمة لتنفيذ أحكام اللوائح الدولية واحملافظة عليها.
مراجعة  من اللوائح الصحية الدولية على تفويض جلنة 2.13و 2.5مشفوعاً خبطة تنفيذ جديدة. ولقد نصت املادتان 

 اللوائح الصحية الدولية بتقدمي املشورة حول منح فترة ثانية من التمديد للموعد النهائي احملدد إلعـداد القـدرات.  
تقريراً حول التقدم الـمحرز، كما ستقدم تقريراً ائيـاً إىل   2014عام  الصحة يف مجعيةوستقدم جلنة املراجعة إىل 

الدول األعضاء مدعوة لتقدمي املالحظـات والتعقيبـات   و .2015الصحة العاملية عام  الدورة الثامنة والستني جلمعية
  حول عملية التمديد املقترحة، والسيما ما يتعلق مبعايري التمديد اليت اقترحتها األمانة.

  املناقشات

 –والقانونية ة امليدانية ذكر ممثل باكستان أن بالده تدرك جيداً أا عليها الوفاء مبتطلبات اللوائح الصحية الدولي
ة العمومية يف جمال الترصد واالسـتجابة والتبليـغ   الصحبعليها حتسني القدرات املتعلقة ه يتعني فباكستان تدرك أن

عملية انتقال السلطات منها من املستوى املركزي إىل احمليطي جعل مـن  ولكن  ،لتغطية كل األمور املتعلقة باللوائح
ملدة عـامني لتنفيـذ    التمديدبالفعل على  ت باكستانحصل حيث ،دراتالوظائف والق نالضروري تعميم الكثري م

اللوائح. وقد ساهم املكتب اإلقليمي يف تقييم متطلبات القدرات األساسية للصحة العمومية الالزمـة للتنفيـذ يف   
  حية الدولية.خطة عمل للتنفيذ بالفعل لضابط االتصال املعين باللوائح الص دمتقُو 2013شباط/فرباير 

الثانية اليت سـتنتهي يف  إىل أنه يتوقع أن يطلب العديد من البلدان مد املهلة اإلسالمية إيران مجهورية وأشار ممثل 
. وأضاف أن تنفيذ اللوائح هو عملية معقدة تتطلب العديد من االستعداد وإعداد البنيـة  2014 حزيران/يونيو حىت

لة بالفعل بالقدرات الوطنية األساسية وإا مستعدة لتبادل خرباا سالمية مؤهاألساسية. وذكر أن مجهورية إيران اٍإل
  مع سائر البلدان.

ف على مالمـح الوضـع الـراهن   ما يتعلق  مان أن معدل تنفيذ اللوائح الصحية الدولية يفوذكر ممثل عبالتعر 
، وأن إحراز تقـدم  %50افذ الدخول أقل من للمخاطر، وحشد املوارد يف الصحة العمومية واالستجابة الفعالة يف من

. وطالب سيادته املكتب اإلقليمي بتقدمي الـدعم  %70يف ما خيص حتديث التشريعات والقوانني واللوائح ال يتجاوز 
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وفقاً حلاجة البلدان واالستفادة من جتارب األقاليم األخرى يف هذا اال، فضالً عن تقويـة التعـاون مـع     التقين
  .ن أجل تسريع وترية تنفيذ اللوائحوكاالت الدولية ماملنظمات وال

مـن  بني القطاعات. وقد طلـب العـراق    الفعالوذكر ممثل العراق أن عملية تنفيذ اللوائح تعتمد على التعاون 
يف مكانة هامة  نحيتال ومهادعماً تقنياً للتنفيذ. وأشار إىل سالمة الغذاء والوضع احلايل الطارئ لشلل األطفال املنظمة 

، وأفغانسـتان، وباكسـتان،   اإلسـالمية  إيرانمجهورية وأشار إىل جمموعة اخلمسة ( الصحية الدولية تنفيذ اللوائح
  والعراق، ومنظمة الصحة العاملية) وأمهية التعاون بينهم يف تبادل اخلربات.

ـ  التقدأهداف لتحقيق  هاجهودأقصى وذكر ممثل املغرب أن بالده قد بذلت   درات األساسـية م حنو تـوفري الق
 %94أن  وذكر، ومع هذا فالتحديات التزال ماثلة. وأشار إىل أن بالده قد حصلت على متديد ملدة عامني. الالزمة

  لتلبية االحتياجات املطلوبة. 2014 – 2013 للثنائيةمن القدرات املطلوبة قد مت حتقيقها، وإم قد وضعوا خطة عمل 

وإعداد خطـة   2009قد قامت بتقييم قدراا يف جمال الترصد واالستجابة لعام وأشار ممثل البحرين إىل أن بالده 
. 2014وطنية خاصة باللوائح. وذكر أن البحرين قد حصلت على متديد ملدة عامني لتنفيذ القدرات األساسية حبلول 

ًء على هـذه املعـايري تقـدمت    وبنا .عادلة مبا فيه الكفايةوقال إم يتفقون مع معايري التمديد املقترحة ويرون أا 
، املطلوبة للتمديد لتقييم القدرات األساسية 2013البحرين للمكتب اإلقليمي ملنظمة الصحة العاملية بطلب رمسي يف 

  وإم يرجون أن يتم دعم اململكة يف طلبها هذا.

خبطة لبناء  مشفوعاًبطلب متديد  وأشار ممثل السودان إىل أن بالده ملتزمة باللوائح الصحية الدولية، وأا تقدمت
القدرات بناًء على التقييم الذايت للموارد. وذكر أن القوانني والتشريعات قد مت تغيريها من قبل اللجنة القانونية اليت مت 

معـايري   سيتم وضـع وقامت مبراجعة القوانني ومواءمتها مع اللوائح الصحية. وأشار إىل أنه  ،هلذا الغرض تشكيلها
  .جنوب السودان جديدة

تنفيذ اإلعالن السياسي لألمم املتحدة املعين بالوقاية من األمراض غري السارية ومكافحتها استناداً إىل  5.5
  اإلقليميإطار العمل 

 4-/ق60، القرار ش م/ل إ 60/9من جدول األعمال، الوثيقة ش م/ل إ  7البند 

الصحة النفسية الورقة التقنية حول تنفيـذ اإلعـالن   ور، مدير األمراض غري السارية وعرض الدكتور سامر جب
وأشار  .السياسي لألمم املتحدة املعين بالوقاية من األمراض غري السارية ومكافحتها استناداً إىل إطار العمل اإلقليمي

توسط، يف إقليم شرق املالتنمية وثقيل على الصحة بعبء رتبط ور إىل أن األمراض غري السارية التزال تالدكتور جب
هناك مواطن قصـور   اليزالاألعضاء قد حققت تقدماً ملحوظاً يف التصدي هلذه األمراض،  الدولأن  وبالرغم من

يف جماالت تصريف الشـؤون   2013مسح قدرات البلدان الذي أجري عام  من خاللهامة، وقد اتضح ذلك جبالء 
ية الصحية. وقد تعاونت منظمة الصحة العاملية مـع  د والرصد، والرعا(احلوكمة)، ومكافحة عوامل اخلطر، والترص

ويف تنفيذ التدخالت ذات األولوية يف كل جمال من ااالت األربعـة الرئيسـية    ،الدول األعضاء يف بناء القدرات
الوقاية املكتب اإلقليمي إدارة جديدة دف إىل تقوية الدعم التقين املقدم للبلدان يف جمال  وقد أنشأاملذكورة سابقاً. 

  من األمراض غري السارية ومكافحتها.
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ور على دعم البلدان يف جهودهـا إلعـداد وتنفيـذ    ويف جمال تصريف الشؤون (احلوكمة)، ركَّز الدكتور جب

سياسات وخطط وطنية متعددة القطاعات يف جمال األمراض غري السارية. فقد عقدت منظمـة الصـحة العامليـة    
نهايـة  بالسـارية   غـري  بإعداد خطط عمل وطنية متعددة القطاعات يف جمال األمراض اجتماعين إقليميين للنهوض

عليها اإلعالن السياسي لألمم املتحدة. أما يف جمال الوقاية من عوامـل   تماشى مع االلتزامات اليت نصمبا ي، 2013
إلعداد اإلرشادات حـول   ،بتعاون وثيق مع الدول األعضاء ،فقد عملت منظمة الصحة العاملية ،اخلطر ومكافحتها

" يف جمال مكافحة التبغ، واإلقالل من صفقات"أفضل ال فيما يعرف باسم تنفيذ تدخالت عالية املردود وعالية التأثري
يف جمال ترصـد  أما ، وزيادة النشاط البدين. يف مرحلة الطفولةامللح والدهن املتناول يف الطعام، والوقاية من البدانة 

يف ختطـيط وتنفيـذ الرصـد     ملساعدا رية، فقد قدمت منظمة الصحة العاملية الدعم لستة بلداناألمراض غري السا
 على ،الدول األعضاء حثّ د النوعي للتبغ. وواصلت منظمة الصحة العامليةللترصالدعم  تقدميباإلضافة إىل املتدرج، 

عملت منظمـة   ، جمال الرعاية الصحيةقليمي. ويفأهداف ومؤشرات وطنية وفق ما نص عليه إطار العمل اإل وضع
األمراض غري السارية يف الرعايـة الصـحية   ب اخلاصة دماتاخلتقوية إدماج  علىالصحة العاملية مع الدول األعضاء 

  ".صفقاتحتول دون تنفيذ "أفضل الاليت  واملعوقاتاألولية، وتقييم الفجوات 

مأنه من املتور عرضه باإلشارة إىل واختتم الدكتور جبوقّع إجراء مراجعة تتناول التقد  تـه الـدول   الـذي أحرز
متهيداً لتقدميه  لألمم املتحدة اليت نص عليها اإلعالن السياسي اللتزاماتا يف تنفيذ على مدى ثالث سنوات األعضاء

 ،لعامليـة لجمعية العامة لألمم املتحدة، وذكر الدكتور جبور أن على منظمة الصحة ال 2014يف الربع األخري من عام 
علـى الصـعيد   سـواء  مع الشركاء اآلخرين بالتعاون  سوياً،أن تعمل و ،والدول األعضاء أن تضع خططاً مسبقة

إظهار سجلٍ موثوق من اإلجنازات يف جمال الوقاية و املطلوبحتقيق التقدم  اإلقليمي أو الدويل، إذا ما أرادت بالفعل
  من األمراض غري السارية ومكافحتها يف اإلقليم.

  املناقشات

أن  الـيت يفتـرض  ألمم املتحدة يتضمن بعض التوصيات احملددة ل السياسي عالناإلأشار املدير اإلقليمي إىل أن 
ألمم املتحـدة  ل السياسي عالناإلتنفذها مجيع البلدان. وقد مت تلخيص هذه التوصيات يف إطار عمل إقليمي لتنفيذ 

والوقاية واحلد من عوامـل اخلطـر؛    ؛تعلق بأربعة جماالت: احلوكمةي و. وه2012الذي أقرته اللجنة اإلقليمية عام 
والرعاية الصحية. وأشار إىل أن اإلعالن السياسي قد تضمن أيضا توصية واضـحة إىل   ؛والتقييم والرصدد والترص

تقدم احملرز . ويف ذلك االجتماع، سيجري تقييم ال2014يف الربع األخري من عام  مراجعة شاملةاألمني العام لتنظيم 
يف تنفيذ التوصيات الواردة يف اإلعالن السياسي. وسيجري تنظيم االجتماع بالتعاون الوثيق مع الدول األعضاء، ويف 

االجتماع، مبا يف ذلك أهدافه والنتائج  وقائعسيعني األمني العام سفريين من إقليمني خمتلفني لتحديد  2014بداية عام 
ال لإلقليم، وهذا أمر مهـم السـيما   ي اللجنة من أجل ضمان املشاركة والتمثيل الفعاملتوقعة. وحث املدير اإلقليم

تم مشدداً على ضرورة التنسـيق  ت. واخاخلطربعض األمراض غري السارية وعوامل  ارتفاع معدل انتشاربالنظر إىل 
رجيـة هـم مـن    ن وزراء اخلاإات الصحة ووزارات اخلارجية، حيـث  وتقوية عالقات العمل بني وزار ،الوثيق

  سيشاركون يف املفاوضات يف نيويورك.

أعرب ممثل املغرب عن األمهية البالغة اليت يوليها بلده لتنفيذ االلتزامات املنبثقة عن اإلعالن السياسي الصادر عن و
يف  حمـدودة  داً على أن اإلطار اإلقليمي يوفر خارطة طريق واضحة تقوم على تنفيذ تـدخالت األمم املتحدة، مؤكِّ
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والتقييم. ونوه على أن بناء القدرات يف جمال علـم األوبئـة   والترصد والرصد  واملكافحةوالوقاية  احلوكمةجماالت 
ـ  موجودةوالرصد من الضروريات امللحة ألن البيانات ليست بالضرورة  د يف نظم املعلومات الصحية الوطنية. وأكّ

باعتبارهـا   يف أمهية العمل مع منظمة الصحة العامليـة  لصر على تفعيل جمموعة من اإلجراءات تتمثّيعلى أن بلده 
يف جمـال الوقايـة مـن     العامليةحتقيق التسعة أهداف الطوعية  حنوز م احملريف جمال رصد التقد الوكالة العاملية املعنية
األخرى مـن   ميكن حتقيقها. هذا باإلضافة إىل املقاييس الرئيسية قال أنه من األهداف اليت يوهاألمراض السارية، 

دمج مكافحة هذه األمراض وعوامل اخلطر املرتبطة ا يف مبادرات التنميـة  و قبيل وضع مؤشرات مناسبة لكل بلد
. واقترح أن تم املنظمة بالتحضري اجليد إلجراء األطراف العاملية؛ وتعزيز التعاون بني دول اجلنوب والتعاون الثالثي

وذلك يف إطـار االسـتعداد    ،الدول األعضاء من أعلى املستويات السياسية مراجعة قوية وشاملة حبضور ممثلني عن
  .2014عام يف  ملراجعة اجلمعية العامة لألمم املتحدة لتنفيذ اإلعالن السياسي لألمراض غري السارية

ية قالت ممثلة البحرين إن بلدها تضع مكافحة األمراض غري السارية على قائمة األولويات االستراتيجية الصـح و
خطة الوقاية والتصدي هلذه األمراض يف رؤية مملكـة البحـرين    إدماجوتوليها دعماً سياسياً كبرياً متثّل يف  ،لديها

قـوم  أردفت أن البحـرين ي ، و2012تشكيل اللجنة الوطنية ملكافحة األمراض غري السارية عام يف ، وكذلك 2030
مل العاملية اجلديدة للوقاية مـن األمـراض غـري السـارية     مع خطة الع لتتواءمحالياً بتحديث خطة العمل الوطنية 

مـن املبـادرات ـدف    . وقالت إن وزارة الصحة البحرينية نفذت العديد 2020-2013ومكافحتها خالل الفترة 
، األخـرى  اتمعيـة  املواقعسواء يف املدارس أو مراكز الرعاية الصحية األولية أو  اخلطرعوامل عن الكشف املبكر 

ملكافحة التبغ واإلعالن عنه. وقالت إن البحرين قد بدأت  واللوائحأن البحرين عملت على تقوية السياسات مضيفة 
ري، إىل جانب دراسة حجـم  السكّ مسح حولالعمل على االنتهاء من  ويتواصليف تنفيذ املسح العاملي الصحي، 

ـ  انتشار األمراض غري السارية بني طلبة املدارس، مضيفة أن البحرين ت د عمل حالياً على وضع برنامج وطـين للترص
الوبائي على أمل البدء يف تنفيذه العام التايل. ونوى جمموعـة املؤشـرات   هت إىل أن جملس الوزراء البحريين قد تبن

اخلاص بتعـيني ممثـل   قترح املالوطنية واليت مت حتديثها بناء على املؤشرات املطروحة يف اإلطار العاملي. وأثنت على 
  .متهيداً ملراجعة تنفيذ اإلعالن السياسي لألمم املتحدةاملشاورات اليت ستعقد قليمي يف إ

نفذ محلة ضد تعاطي التبغ، وهي محلة تشمل تدابري وقائية مناسبة، وذكر أن تعاطي ين بلده إقال ممثل جيبويت و
عاطيه ومعدل استهالكه. وذكر أن من القات من العوامل اليت تسهم يف األمراض غري السارية يف جيبويت نظراً لنمط ت

املمكن إعداد استراتيجية وطنية للوقاية من األمراض غري السارية ومكافحتها بدعمٍ من منظمة الصحة العاملية، إال أن 
تفتقر ألن جيبويت  ، نظراًبعض اجلوانب العالجية ستتطلب دعماً مالياً وتقنياً من الشركاء اإلقليميني والثنائي األطراف

 يف جيبـويت  باألمراض غري السارية املصابني اخلربات الضرورية. وهناك الكثري من املرضىالتكنولوجيا املالئمة و إىل
  .على قوائم طويلة لالنتظار للحصول على املعاجلة خارج البالد

ت خطط قال ممثل اململكة العربية السعودية إن جهود بالده لوضع برامج مكافحة اإلعاقة البصرية ضمن أولوياو
 2014اعتماد "خطة عمل عاملية للفترة من بمنظمة الصحة العاملية قد تتوجت وبرامج وضمن خطط  ،وبرامج اإلقليم

أن . وأشار إىل والستني جلمعية الصحة العاملية يف اجتماع الدورة السادسة توقيهالعمى املمكن  للوقاية من 2019 –
م معرفة أحدث البيانات عن املوارد البشرية واإلمكانيات املتـوفرة للعنايـة   يستلز العاملية التنفيذ الفعال لبنود اخلطة

بسويسرا ينوي القيام بدراسة تشمل دول  ومقره بصحة العني على الصعيد الوطين. وأضاف إن احتاد مكافحة العمى
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 أن اململكـة  علىد وأكلعيون. لالصحية الرعاية خدمات ة مهمة ورافداً للتخطيط لتطوير اإلقليم كافة لتكون قاعد
وأكد على خطورة  األعضاء يف اإلقليم على دعمه والتعاون من أجل إجناحه.الدول باقي  ثّحتوؤيد هذا املشروع ت

ويوجد أربعة  ،من العبء العاملي للتراخوما% 12ميثِّل  أن اإلقليم حيث ،مرض التراخوما ومضاعفاته يف بلدان اإلقليم
الية مـن  يف أن معظم دول اإلقليم أصبحت خ ثقته، وأضاف إنه برغم  اإلقليميف ماليني شخص مصاب ذا املرض

إال أن ذلك يستلزم إثباتاً عملياً من خالل إجراء املسوح امليدانية يف دول اإلقليم، وذلك بالتعاون مع  التراخومامرض 
 بأن  تفيداملصادر العاملية وذكر أن  .بعض بلدان اإلقليم من التراخومامنظمة الصحة العاملية، لإلعالن رمسياً عن خلو

والنظر يف  ،إجراء ما يلزم من مسوحات علىودعا الدول األعضاء للحرص  .البلدانيف كثري من  معلومالوضع غري 
 تعاونا علـى إنشـاء  واحتاد مكافحة العمى اللذين  ،التعاون مع اهليئات الدولية مثل الوكالة الدولية ملكافحة العمى

  ا" لدعم هذه املسوحات."حتالف التراخوم

وأن جملس الـوزراء   ،قال ممثل العراق أن بالده قد أَعدت خطة عمل استراتيجية ملكافحة األمراض غري الساريةو
 1300قد صادق عليها، وأن منهجها يستند على الكشف الباكر الرتفاع ضغط الدم والسكري من خالل عمـل  

الت يف معـد  %4وقال أن العراق قد شهد اخنفاضاً مقداره  .ء العراقة األولية تتوزع يف أرجامركز للرعاية الصحي
، واألمراض التنفسية املزمنـة،  الدموية املوت الباكر بسبب األمراض الرئيسية غري السارية (أمراض القلب واألوعية

 حبلـول عـام  % 25، وأن اهلدف هو حتقيق خفض مقداره 2012و 2011ري، والسرطان) وذلك بني عامي والسكّ
. وأوضح أمهية املتطلبات الرئيسية للتخطيط الفعال ملكافحة األمراض غري السارية والوقاية منها، وهي: التعاون 2025

لبلوغ املرامي اإلمنائيـة  و ؛ي للمحددات االجتماعية للصحةبذل للتصدالربط باجلهود اليت توالفعال بني القطاعات، 
والربط والتنسيق مع االستراتيجيات اخلاصة بالصـحة   ؛لتنموية االستراتيجيةضمن اخلطة اوإدراج اجلهود  ؛لأللفية

  وتعزيز الصحة والتأهب للطوارئ؛ وإدراج اخلطط ضمن مبادرات حتديث النظام الصحي. ،والتغذية ،اإلجنابية

الدول  بنيدعا ممثل عمان املكتب اإلقليمي والدول األعضاء إىل ضرورة األخذ بعني االعتبار تفاوت القدرات و
واألهداف املتفق عليها يف اخلطط الوطنية املرتبطة مبكافحة األمراض غـري   ،واملعايري ،املؤشرات إدراجاألعضاء عند 

السلطنة قد شكلت ، مشرياً إىل أن ذ اإلعالن السياسي لألمم املتحدةالسارية. وأكد على استمرار دعم السلطنة لتنفي
، منوهاً إىل انتهاء اللجنة من التقرير املرحلـي األول هلـا   العام هذا سارية مطلعجلنة وطنية ملكافحة األمراض غري ال

والذي تضمن توصيات تتعلق بآليات مكافحة األمراض غري السارية يف املستقبل. وأردف أن السلطنة تبنت وثيقـة  
األمراض غري السارية، وتعكف حالياً  وأقرت خطة العمل العاملية ملنظمة الصحة العاملية ملكافحة ،املنامة االسترشادية

نظـام  السارية والوقاية منها. وأشار إىل أن السلطنة قد تبنت غري للخطة الوطنية ملكافحة األمراض  رؤيةعلى وضع 
وخاصة املرتبط مبتابعة تنفيذ اخلطة الوطنية  ،التسجيل املدين وستعمل قدر املستطاع على تطوير قدرا يف هذا اال

القدرات لتقييم اآلثـار   إىل بناءتوجه املكتب اإلقليمي بممثل عمان  أشادة األمراض غري السارية. ويف اخلتام، ملكافح
والوقاية من  ،سرطان الثدي وحتري ،سياسات التدخالت الصحية يف جماالت مكافحة التبغوحتليل فعالية  ،االقتصادية

الربامج األخرى ذات الصلة وكـذلك بـرامج    ،اإلمكان قدر، واقترح أن يشمل هذا التقييم .سرطان عنق الرحم
يتم تنفيذها. سوف اليت تالالتدخ  

دليـل   وإعدادالسارية غري قال ممثل فلسطني إنه جيب حتديد دور الوزارات املختلفة يف جمال مكافحة األمراض و
. القـرارات  ة التأثري على اختاذعاد هلذا الغرض ال يكون مبقدورها املخصصةوطنية اللجان ال مشرياً إىل أن ،إرشادي
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وإضافة  ،قانون إغناء الطحنيبالفعل ، مضيفاً أن فلسطني لديها ذات صلةقوانني  إعداد وأضاف أنه جيب العمل على
ومن مث طالب ببناء القدرات مـن  ، مسرطنةاليود إىل امللح، لكن هذا ال يكفي عندما نتكلم عن رقابة غذائية ملواد 

عالنات عن الوجبـات  اإل العديد من . وقال إنه ال يزال هناكيد السياسات اجلديدة وتنفيذهاأجل التمكُّن من حتد
السريعة اليت يعتمد عليها الشباب بوجه خاص، مشرياً إىل أن مرض السمنة أصبح ميثل نسبة عالية جداً بني الفئـات  

ووزارة احلكم  ،. وأبرز دور الشبابلوجبات السريعةعن اقوانني حتد من الدعاية واإلعالن الشابة. وطالب بوجود 
  احمللي يف إجياد سياسات وقوانني لتشجيع النشاط البدين.

، لسارية، مع ازديـاد العمـر املـأمول   أشار ممثل باكستان إىل أن بالده تواجه ازدياداً يف عبء األمراض غري او
 حترصدي لألوضاع الراهنة، وأا إعداد آليات للتص تعكف علىن احلكومة قال إالت عوامل اخلطر، ومعدوارتفاع 

يئةم يف تنفيذ إطار العمل اإلقليمي، وقد مت على حتقيق التقد  ،بيئة داعمة للسياسات ملكافحة عوامل اخلطر الرئيسية
وأشار إىل اجتاه املقاطعات إىل  ما التدخني، كما مت تعزيز سجالت السرطان، وتقوية محالت التوعية الصحية،والسي

ه كما نو  "أفضل اخليارات" دف إدراجها يف حزمة اخلدمات األساسية يف مرافق الرعاية الصحية األولية.النظر يف
يف مكافحة األمراض غري بنشاط لكي يسهم ه اع خاص قوي، واقترح أن يتم تشجيعبأن بعض بلدان اإلقليم لديه قط

"أفضل اخليارات" سـتقود  ـوالدعم الالزمني لالرتقاء بالسارية باتباع السياق املالئم للبلد املعين. وقال أن البحوث 
  البلدان إىل حتقيق النتائج املستهدفة.

قد بدأت مببادرة إلدراج األمراض غري السارية ضمن  ات ممثلة لبنان إىل أن وزارة الصحة العامة يف بالدهأشارو
املبادرة،  يقومون اآلن بتنفيذالصحية األولية مركزاً للرعاية  183من بني  80 وأشارت إىل أنالرعاية الصحية األولية، 

تم يف أيلول/سـبتمرب  تأن  حيبذز يف اإلقليم والذي وقد عربت عن دعم بالدها ملقترح املراجعة الصارمة للتقدم احملر
قترح تعيني ممثل لإلقليم لدور قيادي يف هذا السياق، كما طلب عضو آخر مـن الوفـد   وأشارت كذلك مب، 2014

على أمناط التنسيق بني مجيع األطراف املعنية، ومنها وزارات  البلدانن املكتب اإلقليمي أن يواصل إطالع اللبناين م
من أداء دور فعال يف  البلدانالصحة واخلارجية، ومنظمة الصحة العاملية واجلمعية العامة لألمم املتحدة، حىت تتمكن 

  هذه العملية.

ت تعاين من عبء مزدوج لألمراض السارية وغري السـارية معـاً، وأن   أشار ممثل أفغانستان إىل أن بالده كانو
 تتسببالبيانات املتوافرة يف الوقت احلاضر توضح أن عبء األمراض غري السارية آخذ بالتصاعد يف أفغانستان، وأا 

من األمراض  ، وأن وزارة الصحة العمومية قد أعدت إستراتيجية للوقاية2010من الوفيات يف عام  %35يف أكثر من 
ونقص البيانات من األمور الـيت حتـول دون   املوارد البشرية قلة التمويل و اخنفاضغري السارية ومكافحتها، إال أن 

اليت مل تكن األمراض غري السارية من بـني  ووضح أن أفغانستان كانت تعتمد على الوكاالت املاحنة أ، كما تنفيذها
ح املراجعة املنتظمة للتقدم احملرز يف تنفيذ توصيات اإلعالن السياسي لألمـم  أولوياا، كما عرب عن دعم بالده ملقتر

  املتحدة.

عمل احلكومة للسـنوات   خطةن بلدها قد أدرجت التصدي لألمراض غري السارية ضمن إقالت ممثلة الكويت و
الن السياسي الصادر توصيات اإلع جلنة رفيعة املستوى تعىن بتنفيذ، فضالً عن تشكيل 2018-2014األربع القادمة 

وإىل امتالك قاعدة بيانات  ،عن األمم املتحدة. وأشارت إىل متكن الكويت من خفض استخدام ملح الطعام يف اخلبز
الوفيات وااللتزام بالتصنيف الدويل لألمراض. كما أشارت إىل تطبيق العديد من املسوحات  أسباب دقيقة لتسجيل
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. وأخرياً، أيدت ممثلـة  2000للسرطان يف الكويت يصدر كل عام منذ عام إىل وجود سجل وطين و ،للتبغالوطنية 
  .يف اإلقليم الكويت املقترح بإجراء مراجعة دورية لتنفيذ اإلعالن السياسي الصادر عن األمم املتحدة

حيث بلغ ارتفاع ضغط الـدم   ،ن األمراض غري السارية تكتسب أمهية خاصة بالنسبة لتونسإقال ممثل تونس و
ألف  12يف نفس الفئة، إىل جانب تسجيل  %10سنة، أما مرض السكر فقد بلغ  30 هم فوق نمبني  %30من  أكثر

. وأضاف أنه قد مت استهداف هذه املشاكل بربامج صحية تعتمـد علـى   حالة جديدة من أمراض السرطان سنوياً
 اعتبـار وأشار إىل  .رائح االجتماعيةتلف األوساط والشلدى خمالصحية وحتسني الرعاية  ،الوقاية من عوامل اخلطر

 الفعاليـة مع اتمع املدين لضمان  وأكد على أمهية التعاوناألمراض غري السارية أولوية يف برامج التدريب املستمر، 
وأشار إىل إمكانية حتقيق النهوض بأمناط احلياة ومكافحة عوامل اخلطر،  اليت تركز على واالستمرارية يف التدخالت

خالل برنامج استثمار طموح يوفر تغطية شاملة على املستوى اجلغرايف، واختتم بالتأكيد على أمهية حتسني  ذلك من
إنشاء قنـاة   وميكن أن يتم هذا عربعلى اإلعالم الصحي،  بشكل خاص اإلطار القانون ملراقبة األغذية، مع التركيز

  تلفزيونية خاصة بالصحة. 

على احملاور الـواردة يف   العمل خالل منكبرياً باألمراض غري السارية  هتماماًتويل ا بالدهان إقالت ممثلة مصر و
لرصـد عوامـل    املتـدرج السارية. وأشارت إىل تنفيذ مصر للمسح عرب االستراتيجية اإلقليمية ملكافحة األمراض 

السـارية.   اخلطورة من بني دراسات أخرى، فضالً عن مواصلتها تدعيم برامج الكشف املبكر عن األمراض غـري 
ت أن يتم إجراء األحباث علـى املسـتوى   واقترح ،دت على أمهية األحباث ذات الصلة باألمراض غري الساريةوأكّ

حبيث تتشارك البلدان ذات الظروف البيئية واملعيشية املتشاة يف إجراء أحباث مشتركة يتم خالهلا تبـادل   ،اإلقليمي
  ص من خالل وسائل اإلعالم. التوعية الصحية، وعلى األخ دت كذلك على أمهيةاخلربات واملوارد. وأكّ

ن بلده قطعت خطوات يف جمال مكافحة األمراض غري السارية، إذ أطلقت العـام السـابق   إقال ممثل األردن و
استراتيجية للوقاية من األمراض غري السارية بدعم سياسي رفيع املستوى. وقد شكِّلت جلنة عليـا ملتابعـة هـذه    

الوزارات املعنية. وأضاف أن وزارة الصحة قامت بتوفري قاعدة بيانـات حقيقيـة    ممثلني لكافة ضمتيجية االسترات
والسجل الوطين لألمراض غري السارية على مستوى املراكز الصـحية   ،ودقيقة من خالل السجل الوطين للسرطان

اض واليت شكلت أكثر من ثلثي الوفيـات  دف التعرف على حجم مشكلة املراضة والوفيات الناجتة عن هذه األمر
الدول األعضاء تضطلع بدور هام، إال أن على املنظمة أن تقود هـذه العمليـة    ه إىل أنعلى املستوى الوطين. ونو
 بإعداد استراتيجية إقليمية.
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  تنظيميةالسائل امل  6.
  الصحة العاملية منظمةتقرير عن إطالق احلوار حول متويل   1.6

  ،60/6إ ، الوثيقة ش م/ل من جدول األعمال )ii-(ج 6البند 

 حولإطالق احلوار ببعرض التقرير اخلاص  ،املساعد، اإلدارة العامة العامالدكتور حممد عبدي جامع، املدير  قام
 . فقـد ) الصادر عن مجعية الصحة العامليـة 8( 66متويل منظمة الصحة العاملية جتاوباً مع املقرر اإلجرائي ج ص ع 

متويـل املنظمـة، وشـارك يف    حول تدشني احلوار اخلاص باع حزيران/يونيو االجتم 24ديرة العامة، يف امل عقدت
منظمـة   14و ،وست وكاالت تابعة لألمم املتحدة ،دولة عضواً 87االجتماع، مائتان وستة ومخسون مشاركاً من 

امليزانية الربجمية، ومرونـة   مع واءمةاملوقد أسفر االجتماع عن عدد من االلتزامات يف جمال  .من غري الدولشريكة 
على مواصـلة النقـاش يف    املشاركون وقد اتفقوالشفافية.  ،التمويل، وإمكانية التنبؤ به، وتوسيع قاعدة املسامهني

كي تتمكن الدول من الوفاء أيضاً مبسـؤوليتها عـن متويـل    و ،اللجان اإلقليمية ليتسىن تكوين فهم تام هلذا العمل
رح كذلك عقد مناقشة حمددة تكمل املناقشات الثنائية، مع الشركاء الذين يقدمون املسامهات الطوعية املنظمة. واقت

وبناًء على التعليقات املدىل ا أثناء االجتماع سلطت املديرة العامة الضوء على سلسلة من اإلجـراءات   األساسية.
وار اخلاص بالتمويـل الـذي سـيعقد يف تشـرين     ستتخذها األمانة وتغذي ا عملية التخطيط ملتابعة اجتماع احل

االستخدام االستراتيجي لالشتراكات املقدرة مـن أجـل    ستوضحويف اجتماع تشرين الثاين/نوفمرب  الثاين/نوفمرب.
  ضمان تشغيل الربامج األساسية.

  املناقشات

جللسات األوىل للجنة اإلقليمية أكَّد ممثل العراق على أمهية هذا املوضوع، واقترح ضرورة طرح هذا املوضوع يف ا
بعض املشروعات اليت متوهلا البلدان متويالً مباشـراً، وتقـدمي    نطاق حبضور السادة الوزراء. ونوه إىل ضرورة متديد

املنظمة االستشارات التقنية هلا، مع إمكانية التوسع فيها مستقبالً. وقال إن ذكر املمولني والتعريـف ـم كفيـل    
  ألخرى أن تساهم يف التمويل.بتشجيع الدول ا

وجه ممثل اليمن سؤاالً حول حجم املسامهات من الدول األعضاء واجلهات األخرى. وأكَّد على أمهيـة الـدور   
التقين الذي تقوم به املنظمة، فهي هيئة استشارية وتقنية للدول األعضاء وليست مموالً للخدمات. وحذَّر من هيمنة 

  األطراف من غري الدول.

ممثل قطر مزيداً من املعلومات حول متويل املنظمة من منظور إقليمي، على أن تكون هذه املعلومات مقسمة  طلب
وفق تصنيف بلدان اإلقليم إىل ثالث جمموعات. كما طالب املكتب اإلقليمي بتقدمي التوجيه يف ما يتعلـق حبشـد   

  املوارد من أجل الصحة.

نبذة تارخيية عن وضع امليزانية يف  الدكتور حسني عبد الرزاق اجلزائري يمن جانبه، عرض املدير اإلقليمي الفخر
اإلقليم، فقال إن اجلزء األكرب من امليزانية كان عبارة عن اشتراكات مقدرة تدفعها الدول األعضاء، وكانت امليزانية 

سيطرة على املنظمة. لكن الوضـع  تناقَش يف الس التنفيذي ومجعية الصحة العاملية، ومل يكن ألي دولة هيمنة أو 
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تغير بعد اعتراض بعض الدول على زيادة ما تدفعه من اشتراكات مقدرة. واستمر هذا الوضع إىل أن انقلبت اآليـة  
فأصبحت االشتراكات الطوعية، مبا يف ذلك مسامهات األطراف من غري الدول األعضاء، أكثر مـن اشـتراكات   

عضاء من هيمنة املاحنني. وأكد على أمهية الشفافية. واستطرد أن لبلدان اإلقليم أن الدول، وبعدها اشتكت الدول األ
تفخر، إذ كان لإلقليم السبق يف إدخال الشفافية يف ما يتعلق بامليزانية، وإتاحة املعلومات اخلاصة ذا الشأن جلميـع  

أردف أن اشـتراكات الـدول األعضـاء    الدول على املوقع اإللكتروين، وهو ما أخذ به املقر الرئيسي للمنظمة. و
، وأكَّد على ضرورة زيادة هذه املبالغ حىت يكون لـدول  ضئيلة إقليم شرق املتوسطيف  واملسامهات على حد سواء

اإلقليم صوت مسموع. وقال إن اشتراكات الدول األعضاء تكون أكثر فائدة إذا ما دفعت يف أول العام عمـا إذا  
  الثنائية.دفعت يف آخر العام أو 

مل تعـاجل قضـية    إذاأثىن ممثل املغرب على املنهجية املُتبعة إلصالح املنظمة، وحذَّر من تعذُّر حتقيق اإلصـالح  
حلصة احلالية من اشتراكات الدول األعضاء يف ميزانية املنظمة وذلك من خـالل زيـادة   ا تعديلالتمويل. واقترح 

أكَّد على أمهية أن يتحقق للمكتب اإلقليمي املزيد من االستقاللية، وأشار إىل االشتراكات املُقدرة زيادة تدرجيية. و
  أن وضع آليات لتيسري االشتراكات اليت ختص األقاليم من شأا ضمان االعتماد على التمويل اإلقليمي.

وسلَّط الضوء على أمهية أكَّد املدير اإلقليمي على أمهية هذه القضية اليت ينبغي أن تناقشها مجيع اللجان اإلقليمية. 
، وأعرب عن أمله يف 2013الوجود اإلقليمي يف االجتماع املقبل للحوار حول التمويل يف اية تشرين الثاين/نوفمرب 

مشاركة رفيعة املستوى من جانب وزارات الصحة والوكاالت اإلمنائية يف اإلقليم. ونوه معاليه أن إقلـيم شـرق   
من بني أقاليم املنظمة الست الذي طالب بزيادة االشتراكات املُقدرة، ويف الوقت ذاتـه  املتوسط هو اإلقليم األوحد 

من امليزانية اإلقليمية. كما أن مسامهات الـدول   %10قليم هي األقل إذ ال تتجاوز إلدفعها ايتعترب االشتراكات اليت 
وأوضح أن زيادة هذه االشتراكات هي إحـدى   األعضاء والوكاالت اإلمنائية يف اإلقليم مليزانية املنظمة غري كافية.

وما يتعلق ـا مـن    السبل اجليدة حىت يكون لإلقليم صوت مسموع يف املناقشات الدائرة حول السياسات العاملية
  قرارات.

رة    %52ة أخرى أكَّد املدير العام املساعد أن مرقـدمن موارد املنظمة مصدرها الدول يف شكل اشـتراكات م
 %60مسـامهني   10. ويقدم %48طوعية، بينما تساهم األطراف من غري الدول بالنسبة املتبقية وقدرها  مسامهاتو

من املوارد. ولفت االنتباه أن من بني املسـامهني   %80تقريباً من موارد املنظمة، ويوفر املسامهون العشرون األوائل 
إىل منوذج النرويج كواحدة من بني الدول اخلمس  العشرين األوائل أحد عشر طرفاً من األطراف غري الدول. وأشار

األوىل األكثر إسهاماً على الرغم من االخنفاض الشديد يف ما تدفعه من اشتراكات مقدرة. ونوه بفكرة االشتراكات 
ممـا يمثِّـل    املُقدرة "التكميلية"، واليت يتم الترويج هلا باعتبارها إحدى السبل أمام البلدان لدفع اشتراكات طوعية،

  خطوة أوىل ممكنة على الطريق حنو زيادة االشتراكات املُقدرة.

  2015 عام عدالتنمية ب خطةالصحة يف    2.6
  60/7ش م/ل إ  جدول األعمال، الوثيقة (د) من 6البند 

قدل األعمال، عدة املديرة العامة للنظم الصحية واالبتكار، هذا البند من جدوكيين، مسا لت الدكتور ماري بوم
لت مالمح التنميـة  وقالت إن قوة األهداف العاملية قد مت التعبري عنها بوضوح يف املرامي اإلمنائية لأللفية، حيث شكّ
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رت على ااالت اليت سترتكز فيها املوارد واالهتمام السياسي يف املستقبل. وعلى مدار العام املاضـي  وأثّ ،الدولية
والعاملية، بغية حتديد  ،واإلقليمية ،طريةات على حنو غري مسبوق على املستويات القُشاركت األمم املتحدة يف مشاور

ها بنشاط يف مجيع عمليات ، وشركاؤ. وقد شاركت منظمة الصحة العاملية2015اإلطار العام خلطة التنمية بعد عام 
ية قد بلغت ايـة مرحلتـها األوىل،   التشاور احلالية. إن عملية وضع إطار موعة جديدة من مرامي التنمية العامل

وتوجت بتنظيم الفعالية اخلاصة يف الدورة الثامنة والستني للجمعية العامـة لألمـم املتحـدة الـيت انعقـدت يف      
األساس خلارطة الطريق اليت ستسري عليها العملية  ،أيلول/سبتمرب. وقد وضعت الوثيقة اليت خرجت عن هذه الفعالية

رئيس اجلمعية العامة فعاليات أخرى على مدار العام القادم لتيسري التحضريات خلطة التنمية ملا . وسيعقد يف املستقبل
 إعداد جمموعة كاملة من املدخالت املتاحة وعرض تقرير قبـل بلألمم املتحدة  ، وسيقوم األمني العام2015بعد عام 
اجتماع قمة لرؤساء الدول واحلكومات يف  تتوج املرحلة األوىل من العمل بني احلكومات بعقدوس. 2014اية عام 

. وشددت الدكتورة كيين على التحدي املتمثل يف 2015من أجل إقرار خطة التنمية ملا بعد عام  2015أيلول/سبتمرب 
 . ويفوسياقاا احتياجات البلدان الكبري بنيوالتفاوت  ،الصحية العاملية يف مواجهة األولويات املتعددة املراميحتديد 

يف حد ذاا، إذ  مطلوبةوسيلة وغاية  الشاملةختام عرضها قالت إن موقف املنظمة يقوم على اعتبار التغطية الصحية 
تناسـب مـع   يممكن تعديله كـي  ، قدمت طريقة لدمج النطاق العريض من القضايا الصحية يف إطار عمل واحد

قوق، وستواصل منظمة الصحة العامليـة سـعيها   لنهج قائم على احل منطلقاًاحتياجات خمتلف البلدان، كما قدمت 
الستخدام املؤشرات الصحية كوسيلة لقياس التقدز يف جمال التنمية املستدامة.م احملر  

  املناقشات

مبـا فيهـا    :2015ملا بعد  لتحقيق خطة التنميةص ممثل مصر بعض املتطلبات اليت ترى مصر ضرورة مراعاا خلّ
اإلصابة باألمراض غـري السـارية    عبء، وخفض حديثي الوالدةو األمهات اتخفض معدالت وفيو صحة األسرة

ري)، وخفض معدالت اإلصابة والوفيات بسبب حوادث الطرق، وسالمة املـاء  (خاصة ارتفاع ضغط الدم والسكّ
ـ   حة والغذاء، والتغطية الصحية الشاملة باخلدمات الصحية األساسية، وتغطية األطفال بالتطعيمات الروتينيـة، وص

  املراهقني والشباب.

أصـبحت واسـعة    2015وفقاً خلطة التنمية ملا بعد أن األهداف الصحية يف البحرين د معايل وزير الصحة أكّو
املرامـي  حتـت   كعنصر أساسي ينـدرج ، أو مستقلالنطاق، وهو ما يتطلب إدراج األمراض غري السارية كهدف 

، مبا يكفـل  2015ملا بعد  خطة التنميةالصحية الشاملة ضمن  . كما شدد على أمهية إدراج التغطيةالصحية األخرى
  احلصول على اخلدمات الصحية واإلنصاف يف جمال الصحة.

وقال ممثل مجهورية إيران اإلسالمية إنه على الرغم مما أسهمت به املرامي اإلمنائية لأللفية املرتبطة بالصحة مـن  
تشـتت األسـاليب    نوعاً ما يفاملتوسطة الدخل، فإا ساعدت، حتسن كبري يف جمال الصحة يف البلدان املنخفضة و

مـن   2015التنمية ملا بعد  خطةستند إليه تد على ضرورة وضع إطار عمل واضح التنموية اليت تتبناها البلدان. وأكّ
العمل ل تطبيق بوضع مثل هذا اإلطار لتحديد دور الصحة يف التنمية وبيان س من أجلأجل حتقيق تنمية مستدامة، 

ي النهج الشامل للحكومـة  ع على تبنشجتسوف  2015التنمية ملا بعد  خطةاملتعدد القطاعات بفعالية. وأضاف أن 
ملموسة وطموحة وقابلـة   صحية التنمية أهدافاً خطةككل، وركز على ضرورة أن تتضمن مجيع املرامي الواردة يف 

  للقياس.
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جمال للتداول والنقاش مبا يعود بالنفع  اعلى أ 2015لتنمية ملا بعد ا خطةقال ممثل باكستان إن بالده تنظر إىل و
على األجيال القادمة. وأعلن أن باكستان تعكف يف الوقت الراهن على إعداد خطتها الصحية للسنوات اخلمـس  

التنمية ملا  خطة يفاألهداف احلالية للمرامي اإلمنائية للتنمية واملدرجة حتقيق املقبلة. وأكد على ضرورة التركيز على 
، مع احلاجة إىل النظر يف إدراج موضوعات أخرى مثل األمراض غري السارية، واحملـددات االجتماعيـة   2015بعد 

للصحة، والتغطية الصحية الشاملة. وشدد على أمهية حشد املوارد مبا يضمن احلصول على التمويل املستدام اـة  
  امليزانيات.الزيادة يف التكاليف الصحية، وانكماش 

بلدان اإلقليم، ومنها أفغانستان، من حتقيق أهـداف املرامـي   غانستان عن أسفه لعدم متكن بعض أعرب ممثل أفو
تحقيق هذه األهداف مع توسيع نطاق اخلـدمات  لاألولوية يعطي أفغانستان  وذكر أن. 2015اإلمنائية لأللفية حبلول 

أن تعمل مع الدول األعضاء علـى   على منظمة الصحة العاملية الشباب وكبار السن. وحث تركز علىالصحية اليت 
  التنمية املستدامة. ومراميإدراج الصحة يف مجيع السياسات وصوالً إىل حتقيق أهداف الصحة 

أوضح ممثل السودان أن املرامي اإلمنائية لأللفية قد أتاحت للعامل فرصة جيدة لالتفاق على أولويـات حمـددة.   و
بلدان اإلقليم يف حتقيق املرامي اإلمنائية لأللفية املرتبطـة  م الذي حققه السودان وبعض غم من التقدوقال إنه على الر

تسـاهم مل  املتبعة يف التدخالت العموديةية يات والدروس املستفادة أمهها أن املنهجبالصحة، هناك الكثري من التحد 
م إىل البلـدان مل يكـن   . كما أن الدعم الدويل املقديضهاتقوكثرياً يف تقوية النظم الصحية الوطنية، بل سامهت يف 

 2015بعد  أعمال التنمية خطةمتناسباً مع احتياجاا. وأشار إىل مشاركة السودان يف مؤمتر بتسوانا حول الصحة يف 
مي اإلمنائيـة  البلدان من بلوغ املرااملزيد من تمكن ييد من املوارد حىت ه باحلاجة إىل حشد املزإلقليم. ونولكممثل 

على ولصحة كأساس للتنمية ا ضرورة التركيز على، وأكد على 2015لأللفية املرتبطة بالصحة يف الفترة املتبقية حىت 
لبناء القدرات يف جمـال التأهـب للطـوارئ    وأشار إىل ضرورة إعطاء أولوية كبرية احملددات االجتماعية للصحة. 

  واالستجابة ملقتضياا.

كان يكتنفها نوع  الواقعي نه مقتنع بأن القصور يف السياسات الصحية املتصلة بعملية التخطيطقال ممثل تونس إو
أدى إىل ظهور ثغرات بني السياسات والتوقعات العامة. وقد شرعت تونس يف عملية يشارك فيهـا   من القصور مما

طرحهـا، وخيـارات   الواجـب  سئلة لتقييم احلالة، وحتديد األ واجلهات االجتماعية الفاعلة ،مجيع اجلهات املعنية
. وشدد على املراجعات واملسوحاتاإلصالح للنظر فيها. وقد انتهت مرحلة التشخيص األوىل، وسيعقبها مزيد من 

  أمهية ختطيط السياسة الصحية على أساس ج تشاركي.

أعمال التنمية  خطةيف أكد ممثل التحالف الدويل ملنظمات املرضى على احلاجة إىل إدراج األمراض غري السارية و
، كما حث ذ اإلعالن السياسي لألمم املتحدة، وعرب عن ترحيب التحالف مبواصلة اجلهود املبذولة لتنفي2015ملا بعد 

، والسيما املنظمات املعنية باملرضى، يف تنفيـذ  بشكل قوي تمع املديناالبلدان يف اإلقليم على التأكد من إشراك 
ومبـا   ،م احلـايل خإىل تطبيق آليات راسخة للتمويل للمحافظة على الز كذلك عا البلدانإطار العمل اإلقليمي. ود

منالبلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل  متكنين يضم اة من إطار العمل اإلقليمـي. واختـتم   حتقيق األهداف املتوخ
حىت تركز على الرعاية الصحية اليت  اواستراتيجيا هامجيع سياسات الرعاية الصحية وبراجم إىلمداخلته بتوجيه نداء 

  .تركز على املرضى
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يسـتند علـى    2015ي إطار عمل ملا بعد الدول األعضاء على االلتزام بتبن د ممثل املغرب على ضرورة حثّأكّو
احتـرام حقـوق    سياقالتنمية االقتصادية واالجتماعية (مبا يف ذلك الصحة)، واالستدامة البيئية، والسلم واألمن يف 

من األهداف. كما  جديدة من أجل حتديد جمموعة حتميأمر  هو اإلنسان واملساواة. وقال إن إعداد خارطة طريق
من عناصر التنميـة   أساسينوه بأمهية احملددات االجتماعية للصحة. ودعا إىل األخذ بعني االعتبار أن الصحة عنصر 

برنامج عمل تسريع وترية حتقيق . وأكد على ضرورة ةحتسني الصحة يف كل مراحل احليا املستدامة، وأن الغاية هي
ا. املرامي اإلمنائية لأللفية، وأن التغطية الصحية الشاملة هي الوسيلة لتحقيق هذه الغايات، بل هي غاية يف حدذا  

ـ أقالت ممثلة املنظمة الدولية ملكافحة مرض و وايل لزهامير أن عدد األفراد الذين يعانون من اخلرف يقدر حالياً حب
، ومن املتوقع أن يتضاعف هذا العدد يف السنوات العشرين املقبلة. ولفتت االنتباه إىل تقريـر  يف العامل مليون فرد 36

من احتياجات الرعاية الصحية لكبار السن، ومن  %50ل ف ميثِّجاء فيه أن اخلر 2013صدر حديثاً يف أيلول/سبتمرب 
ألنظمة االجتماعية والصحية، وهذا التأثري آخذ يف الزيادة. ونوهت أنه على الرغم من ر تأثرياً بالغاً على ايؤثِّفإنه  مثَّ

 الذي يسـهم يف لزهامير كمصدر هام من مصادر اإلصابة باملرض أاعتراف اإلعالن السياسي لألمم املتحدة مبرض 
و من إجـراءات ملموسـة   العبء العاملي لألمراض غري السارية، ال يزال عدد من خطط العمل الصحية العاملية خيل

لزهاميرأو ي للخرفللتصدود .وعامة وممارسي الصحة العمومية ،ت إىل ضرورة أن يتوافر ملقدمي الرعاية الصحيةع ،
معلومات دقيقة عن اخلرف، وطلبت من املكتب اإلقليمي توفري مثل هذه املعلومات على موقعه اإللكتـروين   الناس

  حتت عنوان "املوضوعات الصحية".

ز اليود واليت جيـب أن  وانتباه احلضور إىل اضطرابات ع الدويل ملكافحة اضطرابات عوز اليود ت ممثل السفَلَو
ا السبب الرئيسي يف حدوث تتصدوذكـر أن  ايهميكن توقّ ةنفسي اضطراباتر جدول أعمال الصحة العاملية لكو .

اليود اليت جترى على األطفال واحلوامل، بينما يسـجل   ل النسبة األقل يف مسوحإقليم شرق املتوسط ال يزال يسج
النسبة األعلى يف اخنفاض الكمية املتناولة من اليود يف أوساط األطفال واحلوامل. وأضاف أن الس العاملي يعمـل  

على دعم أهداف منظمة الصحة العاملية يف أربعة جماالت رئيسية: إعداد معلومات مسندن تناول نات للتأكد مة بالبي
ز اليود، وتزامن اجلهود وز على املستوى اإلقليمي للقضاء على اضطرابات عم احملرمن اليود، وتتبع التقد املثلىالكمية 

  لبول لتقدير استهالك الصوديوم.الرامية إىل رصد اليود والصوديوم، وإجراء مسوحات ا

يوفر البيئة األمثل للتأكيـد علـى    2015مية ملا بعد التن خطةقال ممثل االحتاد العاملي لرابطات طالب الطب إن و
الصحة والبيئة كدعامتن مرتبطتني ومتداخلتني من دعائم التنمية املستدامة. وأشاد مبا حققه االحتاد مـن خطـوات   ي

من خالل وضع الصحة العاملية، والتعامل مع احملددات االجتماعية للصحة بوصفها مـن جمـاالت الـدعوة    واسعة 
. ومع اقتراب املوعد النهائي لتحقيق املرامي اإلمنائية لأللفية علينا مجيعاً أن نسـتعد للمسـامهة   سات الرئيسيةوالسيا

املهـام  ءر، يف ضـو بنصيب يف املبادرات املستقبلية لرسم مالمح العامل على أساس املساواة. وذكر أن االحتاد قد قر 
حتـت شـعار    2014معيته العامة يف تونس يف أذار/مارس جلة املقبلة ، تنظيم الدورامللقاة على عاتقه الكبرية احلالية
وتقدمي املساعدة التقنيـة   املشاركة". ويف ختام مداخلته، طلب من البلدان واخلرباء املشاركة ا، 2015"الصحة بعد 

  خالل التحضري للجمعية املقبلة.
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فود الدول األعضاء يف اللجنـة اإلقليميـة علـى    ت املديرة العامة املساعدة للنظُم الصحية واالبتكار، ورشكَو
مالحظام املستنرية، وقالت أا تتطلع للمستقبل لترى إسهامهم املتواصل يف هذه العملية، وأكدت علـى التـزام   

  .2015أعمال الصحة بعد  خطةمنظمة الصحة العاملية مبساعدة الدول األعضاء ليكونوا القوى احملركة يف رسم 

وأن ذروا متثَّلت يف االجتماع اخلاص الذي  ،أن املرحلة األوىل من العملية قد انتهتإىل اإلقليمي املدير  أشارو
قدراً ضخماً من النقاش فهو اختاذ القرار حول إطار  أما بالنسبة للمراحل التالية واليت ستلقىعقد يف أيلول/سبتمرب، 

رحلة األوىل، فإن التأكيد كان على الوصول إىل احلد األقصـى  ويف اية هذه امل .عمل واملرامي اليت سيتم اعتمادهاال
التركيز على التغطية الصحية الشاملة، وعلى استكمال جدول أعمال املرامي اإلمنائيـة   مت وذكر أنه قدمن الصحة. 

وسـيتفاوض   أن املرحلة التالية ستبدأ يف نيويورك، إىل لأللفية، وعلى األمراض غري السارية. وأشار املدير اإلقليمي
وكرر القول أن على وزراء الصحة أن ينسقوا مع زمالئهم يف اخلارجية تنسيقاً وثيقـاً، وأن   .اخلارجيةحوهلا وزراء 

أعمال  خطةالصحة يف  إدراج حول وصفية متسقةحييطوا ممثليهم الوطنيني علماً باستمرار، وأن يضمنوا تقدمي تقارير 
  .2015التنمية بعد 

ومت والذي مت إطالقه للتـو،   2013إلقليمي إىل التقرير العاملي حول وضع السالمة على الطرق املدير ا وقد أشار
للمشاركني يف اللجنة اإلقليمية بلغاته الثالث، وذكر أن التقرير يوضح رسائل متعددة لإلقليم؛ وأوالهـا أن   إتاحته

النامجـة عـن    ارتفاع معدالت اإلصـابات  الوضع يف اإلقليم بالغ اخلطورة، فاإلقليم حيتل املركز الثاين من حيث
، بعد اإلقليم األفريقي، وأن االجتاه آخذ بالتزايد. ومما يزيد من  القلق أن املتضررين هم من التصادمات على الطرق

عاماً، ويف واقع األمر، فإن اإلصابات النامجة عن احلـوادث   44-15الشباب األكثر إنتاجاً ممن تتراوح أعمارهم بني 
عاماً يف اإلقليم. أما الرسالة الثانية فكانت حول العمل  29إىل  15 منالقاتل األول للشباب  هي رق كانتعلى الط
هناك أمثلة ناجحة أن كما قال املدير اإلقليمي،  .، فاالستراتيجيات والتدابري الفعالة موجودةوالذي يؤيت مثاره الوقائي

قليم، وأشار إىل احلاجة إىل تعزيز املوارد يف هذا اـال، وقـال إن   على اإلجراءات اليت اختذا بعض البلدان يف اإل
  .ذلك الدعم التقين عندما يطلب منه لن يتواىن عن تقدمياملكتب اإلقليمي 

  2011-2000مراجعة لتنفيذ قرارات اللجنة اإلقليمية   3.6
  6-/ق60 القرار ش م/ل إ، 60/8إ ، الوثيقة ش م/ل من جدول األعمال 8البند 

ا جزء من االستجابة ا البند من جدول األعمال بن حيمد، مدير إدارة الربامج هذض الدكتور مسري عره إىل أونو
نظمة مبراجعة امللقرار اختذ حول عملية املراجعة والرصد مبا يتماشى مع إصالح منظمة الصحة العاملية، حيث شرعت 

. وكان اهلدف يتمثل بالتوصـية  2011–2000وسط خالل الفترة القرارات اليت أصدرا اللجنة اإلقليمية لشرق املت
بتدابري تساعد على ضمان أن تتمتع القرارات اليت ستتخذها اللجنة اإلقليمية يف املسـتقبل باالنتقائيـة وباملالئمـة    

 – 2012 وباالستجابة للتحديات اإلقليمية يف الصحة العمومية، وأن تتماشى مع التوجهات االستراتيجية اإلقليميـة 
ومع عمل منظمة الصحة العاملية يف نطاقها األوسع، ومع السياق العام للمبادرات وللقرارات الكربى يف األمم  2016

قراراً، وقامت جلنة املراجعـة   134املتحدة، ومع عمل األطراف املؤثرة واملعنية بالصحة العمومية. وقد متت مراجعة 
م احملرا تلك القراراتجرز حنو تنفيذ اإلبتقييم التقد واستناداً إىل ذلك التقييم، فقد أصدرت جلنة  .اءات اليت أوصت

سيتم النظر يف ، أم أن جيب أن يظل مفعالًإذا كان ذلك القرار  فيهاملراجعة توصيات حول كل قرار على حدة، تبني 
استنتجت جلنة املراجعة أنه رغـم أن  و .ألفول املشروط) أم انقضى العمل به متاماً (األفول التام)انقضاء العمل به (ا
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قد اتبعت التركيز االستراتيجي الذي كان  2011و 2000القرارات اليت صادقت عليها اللجنة اإلقليمية يف الفترة بني 

تتسـم  انتقائية، وأن  أكثر سائداً يف وقتها، فإن القرارات اليت ستصدرها اللجنة اإلقليمية يف املستقبل ينبغي أن تكون
شفافية أكثر من ذي قبل، وأن تتماشى مع األولويات اإلقليمية واملساءلة عن النتائج، وهي مـن األمـور   بو اتساقب

اهلامة يف إصالح تصريف الشؤون يف منظمة الصحة العاملية. كما أوصت اللجنة بإجراء املزيد من املراجعة املعمقـة  
للنظـر يف  دعاً الدكتور بن حيمد اللجنة اإلقليمية  للقرارات، وأوصت بالنظر يف اختاذ جمموعة من اإلجراءات. وقد

ى الدعم من أمانة املنظمة، ودف إىل إصدار توصياا إىل اللجنة اإلقليمية يف دورا ، تتلقّإنشاء جلنة خمصصة لذلك
  .اليت انقضى العمل ا متاماً القرارات بشأن 2014احلادية والستني عام 

دف مراجعة القرارات ب أعضاء اللجنة عن دعمهم إلأعر نشاء جلنة فرعية متخصصة تنبثق عن اللجنة اإلقليمية
ت متاماً ويتم إحالتها لألفول التام.السابقة، وتقدمي التوصيات بشأن القرارات اليت انقض 
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  والربامج شؤون امليزانية  7.
  2017-2016نية الربجمية إعداد امليزاو، 2015-2014التخطيط التنفيذي وتنفيذ امليزانية الربجمية   1.7

  60/5ش م/ل إ  ) من جدول األعمالi-(ج 6البند 

مدير إدارة الربامج أن عملية التخطيط التنفيذي املُنسقة اليت تنطلق من القاعـدة إىل   الدكتور مسري بن حيمد رذكَ
يف أيار/مايو من هذا العام.  2015-2014القمة بدأ العمل ا بعد موافقة مجعية الصحة العاملية على امليزانية الرباجمية 

وقال إن األمر مل يعد يقتصر على بعثات التخطيط التنفيذي فحسب، بل تقضي املنهجية املُتبعة يف اإلقليم، وفق مـا  
إلطالق حوار بني اإلدارة العليا يف املكتـب اإلقليمـي    باختاذ التدابري الالزمة، 2012ت به اللجنة اإلقليمية يف أوص

عدد حمدود من ااالت ذات األولوية اليت تندرج حتت كل فئة  حتديدلطات الصحية يف البلدان من أجل وأعلى الس
من الفئات التقنية اخلمس استناداً إىل احتياجات البلدان. واسترشدت عملية وضع األولويات بأمور منها احلقـائق  

ـ  الدميغرافية للبلدان، وسياساا وخططها الوطنية يف جمال التنمي ، تراتيجيات التعـاون القطـري  ة الصـحية، واس
والتوجهات اإلقليمية االستراتيجية، وبرنامج العمل العام الثاين عشر. وأضاف أن عملية وضع األولويات، اليت جتمع 

مـن  أقـل   لعـدد بني املرونة والواقعية، دف إىل زيادة املردود يف جمال الصحة العمومية (بتخصيص موارد أكثر 
لى مستوى البلدان)، واالستفادة من امليزات التفضيلية اليت تتمتع ا املنظمة يف البلدان. ونوه بالنتـائج  ع األولويات

املتوقعة من مراجعة عملية التخطيط التنفيذي مثل: حتسني جودة الربامج واتساقها مع االستراتيجيات واألولويـات  
تعـيني   إجـراءات  قنية، واقتراح إطار قـوي ملتابعـة وتقيـيم   البلدانية وزيادة آثارها، وحشد املزيد من املوارد الت

االستشاريني، وتعزيز القدرات التقنية للمكتب اإلقليمي يف ااالت ذات األولوية العليا، وحتسني املساءلة والشفافية 
بفضل سلسلة النتائج اجلديدة، وإدخال حتسينات على دورة وآليات املتابعة والتقييم للتقديف تنفيذ االلتزامات  زم احملر

املتفق عليها. ودعا أعضاء اللجنة اإلقليمية إىل تبادل اخلربات يف جمال التخطيط التنفيذي واقتراح سـدف إىل  ب ل
  .2015-2014حتسني تقدمي اخلدمات ووضع التقارير خالل الثنائية 

  املناقشات

ه اجلديد للتخطيط اأعربا بالتوجهـة حسـب   ت ممثلة البحرين عن إعجالتنفيذي، وبطريقة إعداد امليزانية املُوج
تلبـي   السابقة مل تكنالربامج  أناألولويات على املستوى اإلقليمي ومستوى البلدان على حد سواء. وأشارت إىل 

، والتركيز على الرغبات حسب طلبات بعض منسقي هذه الـربامج،  رغم استنهاضها األولويات اإلقليمية والبلدانية
القـرارات الـيت    ضـمن  األولويات تظهرما أدى إىل عدم العدالة يف توزيع املوارد. وأكَّدت على ضرورة أن  وهو

ى تنفيذها. تتخذها اللجنة اإلقليمية حىت يتسن  

واملنظمات األخرى  من ناحية أكَّد ممثل العراق على ضرورة وضع استراتيجية مشتركة بني منظمة الصحة العاملية
، وإعداد خطط مالية مسبقة، مع ضمان التعاون والتنسيق واملتابعة. وشدد على لدان من ناحية أخرىوالوكاالت والب

مراعاة أمور عند إعداد امليزانية الرباجمية منها: تعزيز العمل باستراتيجية التعاون البلداين مبا يضمن أن يكون التخطيط 
. كما أكَّـد  س احملددة لعمل املكتب اإلقليميولويات اخلماملايل وفقاً لألولويات واحتياجات اتمعات يف ضوء األ

للمنظمة واالرتقاء بقدرات  ةالفاعل وإظهار الصورةعلى أمهية تعزيز العمل املشترك مع بقية منظمات األمم املتحدة، 
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ة يف النفقـات  املكاتب القطرية، وأمهية تعزيز العمل بإطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية، مبا يضمن املشارك
  وتعزيز اجلوانب التقنية للبلدان، مع تفادي االزدواجية يف التنفيذ وما يترتب عليها من هدر املوارد.

ر بوضوح الرؤية وبتطور عمل املكتب اإلقليمي يف العامني األخريين. واقترح إجراء حتليل مستفيض طَأشاد ممثل قَ
تصال ملعرفة نقاط القوة والضعف مبا يساعد يف وضع اخلطط كل سنتني لكل دولة على حدة بالتنسيق مع ضابط اال

للسنتني التاليتني. كما اقترح وضع جدول جبميع اخلطط واألهداف اليت حتتوي على إطار زمين، على أن يتاح هـذا  
  اجلدول على املوقع اإللكتروين لسهولة الوصول إليه.

للدول التركيز على األولويات السيما تلك اليت تتمتـع   أشاد ممثل السودان مبنهجية التخطيط اجلديدة اليت تتيح
فيها املنظمة مبيزات تفضيلية. وحثَّ املنظمة على االضطالع بدور أكرب يف تشجيع الدول على التخطيط املتكامـل  

لبشرية واملالية، مبا يزيد من فاعلية االستفادة من املوارد التقنية واوامليزانية الواحدة والتحول إىل منهج اخلطة الواحدة، 
، مبا يسمح عامنيهذا اإلطار  يغطيويعزز الشفافية. كما نوه باحلاجة إىل إطار واضح للمتابعة والتقييم، واقترح أن 

  بإجراء تعديالت عليه واالستفادة من الدروس املُستخلَصة.

وقال إن منهجية التخطيط من القاعدة أبدى ممثل تونس تأييد بالده للتوجه الذي يركِّز على األولويات والنتائج. 
 وأكّد على أمهيـة يف التنفيذ وااللتزام مبتابعة النتائج وفق معايري مرجعية تعد هلذا الغرض،  املنهجيةإىل القمة تستلزم 

التعاون مع املكتب اإلقليمي واملكاتب القطرية. واعترف بصعوبة التحدي الذي يتطلب ملواجهته التنسيق واالنضباط 
  ضوح الرؤية لدى القيادة.وو

من برنامج العمل العام الثاين  اًغرياً جذرياً بدءمن جانبه أوضح املدير اإلقليمي أن طريقة وضع امليزانية قد تغيرت ت
أو أكثر من أولويات البلدان يف إقليم شرق املتوسط،  %95عشر الذي حدد مخس أولويات تقنية رئيسية تتطابق مع 

املنهجية الرئيسية هذه األولويات اخلمس. وأشار إىل مالمح  2012عام  اإلقليمية يف دورا السابقةوقد أقرت اللجنة 
ال تتوافر هلا املوارد  يف السابق برناجماً تعاونياً 35. ونوه بوجود ميزانية تستند على البلد املعينوضع  واليت تعتمد على

ويف هذا اإلطار جرى االتفاق مع الدول األعضاء على التركيـز   على النتائج. وسليب الكافية، مما يؤثر بشكل كبري
برناجماً تعاونياً للثنائية حسب أولويات البلدان، وهو ما ال يعين بالضرورة إمهال الربامج األخرى. ونـوه   11-9على 

قطرية. ويف هذا السياق ملنظمة الصحة العاملية، وبدور املقر الرئيسي للمنظمة، واملكاتب ال ةمعاليه باملستويات الثالث
أكَّد على ضرورة تعزيز قُدرات املكاتب القطرية مبا يؤهلها لتقدمي الدعم التقين للبلدان وقـدرا علـى التصـدي    
لألولويات يف ضوء املوارد احملدودة، وهو ما يدعونا إىل إعادة النظر يف املوارد البشرية واملالية ذه املكاتب. وسلَّط 

ية النقد الذايت البناء ووضع نظام للمتابعة والتقييم أكثر كفاءة من النظام املعمول به حالياً. وأشار إىل الضوء على أمه
شكوى البعض من تدين جودة املشاورات املُقدمة إىل البلدان، منوهاً بضرورة االرتقاء مبستوى االستشارات التقنيـة  

  حلايل على بناء شبكة من االستشاريني.املُقدمة وتقييم هذه االستشارات، وبالعمل ا

التكامل يف ما بينها، وعلى أمهية االستفادة مـن امليـزات   على أكَّد مدير إدارة الربامج على أمهية الشراكات و
التفضيلية اليت تتمتع ا املنظمة يف كل دولة على حدة. ووافق أن البلدان يف حاجة إىل خطة صحية وطنية واحـدة  

راتيجيات واألولويات اليت وافق عليها اجلميع، وهو ما يشكِّل األساس الذي سوف يقـوم عليـه   حتتوي على االست
ختطيط املنظمة للتعاون مع البلدان. وأشار أنه مل تنفَّذ حىت اآلن البعثات املشتركة ملراجعـة وختطـيط الـربامج، إذ    



  
  
 

  ع-60/12 إم/ل  ش
  57 الصفحة
  

ف أن هذه البعثات سوف تنفَّذ يف وقـت  تركَّزت اجلهود منذ أيار/مايو على وضع أسس التخطيط التنفيذي. وأضا
أصحاب الشـأن   مع مجيع سوف يلتقون ، والذينموظفني رفيعي املستوى من املنظمة قيادةالحق خالل العام حتت 

مـن   %80املعنيني يف البلد مبا يكفل تكامل اجلهود استناداً إىل امليزات التفضيلية اليت تتمتع ا املنظمة. وأوضح أن 
تخصص لألولويات املُحددة (بواقع أولويتني لكل فئة من الفئات التقنية احملددة)، بينما يتم اإلبقاء على املوارد سوف 

  استخدامها يف األولويات الطارئة.من أجل ختصيصها دون الباقية  20%
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  أمور أخرى .8
ة العاملية يف دورا السادسة القرارات واملقررات اإلجرائية ذات األمهية لإلقليم اليت اعتمدا مجعية الصح 1.8

 والستني والس التنفيذي يف دورتيه الثانية والثالثني بعد املئة والثالثة والثالثني بعد املئة
 60/4 إ ن جدول األعمال، الوثيقة ش م/لم )أ( 6 البند

 السادسـة  دورا يف مليةالعا الصحة مجعية اعتمدا اليت القرارات إىل االنتباه أمربوجيو مانينيتالدكتور  استرعى
 عـن  تقـارير  وتقدمي اإلقليمي، املكتب سيتخذها اليت اإلجراءات استعراض على األعضاء الدول وحثّ. والستني

 .استجاباا

 والثالثني بعد املئة الرابعةاستعراض مسودة جدول األعمال املبدئي للمجلس التنفيذي يف دورته  2.8
  1املرفق –60/4الوثيقة ش م/ل إ  ن جدول األعمال،م )ب( 6 البند

مسودة جدول األعمال املبدئي للمجلس التنفيذي يف بعرض  زياد مميش (اململكة العربية السعودية) الدكتور قام
  ، وطلب التعليق عليها.والثالثني بعد املئة الرابعةدورته 

  املناقشات

األعضاء باإلقليم للمجلس التنفيذي، مقترحاً أن لنقل آراء الدول  جديدة طالب ممثل املغرب بأن تكون هناك آلية
  وحبث جدول األعمال املقترح قبل انعقاد الس بوقت مناسب. ،يكون ذلك بعقد اجتماعات مع أعضاء الس

 عليهـا  الدول األعضـاء  إطالعد مدير إدارة الربامج على أن مجيع األوراق اليت تناقش بالس التنفيذي مت أكّو
 اإلقليمـي اً للمالحظات الواردة من الدول األعضاء، تعد مذكرات إحاطة ألعضاء الس التنفيـذي  مسبقاً، ووفق

  لالستعانة ا يف مداوالت الس.

 وقال املدير اإلقليمي إن الدول األعضاء سوف يحاطون علماً بالبنود األساسية اليت سيجري مناقشـتها وحـثّ  
لس التنفيذي بوصفه منرباً مهماً وينبغي أن يكون صوت اإلقليم مسموعاً الدول األعضاء على حضور اجتماعات ا

 فيه.

  جائزة مؤسسة الدكتور علي توفيق شوشة والبعثة الدراسية اخلاصة ا 3.8
 10/وثيقة إعالمية 60ن جدول األعمال، الوثيقة ش م/ل إ م (أ) 10 البند

مجهورية إيران  ،الدكتور حممد رضا حممديإىل  2013متَّ تقدمي جائزة مؤسسة الدكتور علي توفيق شوشة لعام 
 الصحة العمومية يف املنطقة اجلغرافية اليت خدم فيها الدكتور شوشة املنظمة.يف ، إلسهامه املتميز اإلسالمية
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 مكان وموعد عقد الدورات املقبلة للّجنة اإلقليمية 4.8
 7 املقرر اإلجرائي، 12مية /وثيقة إعال60ن جدول األعمال، الوثيقة ش م/ل إ م 11 البند

تشرين  22و 19الفترة بني  يف ،تونس ،تونس العاصمةيف  الستنياحلادية وعقد دورا  اإلقليميةقررت اللجنة 
  .2014األول/أكتوبر 
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  اخلتامية ةاجللس 9.
  والتقرير اإلجرائية استعراض مشاريع القرارات واملقررات 1.9

  .عن الدورة والتقرير اإلجرائية ا اخلتامية، مشاريع القرارات واملقرراتاستعرضت اللجنة اإلقليمية، يف جلسته

  اعتماد القرارات والتقرير 2.9

  دورا الستني. وتقريراعتمدت اللجنة اإلقليمية قرارات 

  اختتام الدورة 3.9

أمسى آيـات  قررت اللجنة اإلقليمية إرسال برقية إىل صاحب اجلاللة السلطان قابوس بن سعيد، معربة فيها عن 
الشكر على كرم الضيافة والتسهيالت اليت قُدمت للّجنة اإلقليمية يف دورا الستني، ومهنئة للحكومة العمانية على 
دورها يف مواجهة التحديات اليت تجابه القطاع الصحي، وعلى ما قدمته من دعم سخي جلهود استئصـال شـلل   

  األطفال.
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  ئيةالقرارات واملقررات اإلجرا 10.
  القرارات 1.10

  والتقارير املرحلية 2012التقرير السنوي للمدير اإلقليمي لعام   1–ق/60ش م/ل إ 

  اللجنة اإلقليمية،

بعد استعراض التقرير السنوي للمدير اإلقليمي حول عمل منظمة الصحة العاملية يف إقليم شرق املتوسـط لعـام   
  قليمية، والتطورات األخرية يف اإلقليم؛والتقارير املرحلية اليت طلبتها اللجنة اإل 20121

حول عمـل منظمـة    2011اخلاص بالتقرير السنوي للمدير اإلقليمي لعام  1-/ق59وإذ تستذكر القرار ش م/ل إ 
حول االستراتيجية اإلقليمية بشـأن اسـتجابة    5-/ق59الصحة العاملية يف إقليم شرق املتوسط، والقرار ش م/ل إ 

-41، ج ص ع 27-39، وقرارات مجعية الصحة العاملية ج ص ع 2015 – 2011يدز القطاع الصحي لفريوس اإل
بشأن مقاومـة مضـادات    10/ق 49 بشأن االستخدام الرشيد لألدوية، والقرار ش م/ل إ 13-47، ج ص ع 16

حول اإلصـالح اإلداري   6-/ق59املكروبات واالستخدام الرشيد للعوامل املضادة للمكروبات، والقرار ش م/ل إ 
  للمنظمة؛

وإذ يساورها القلق إزاء الصعوبات اليت تواجهها الدول األعضاء املتوسطة الدخل بشأن القـدرة علـى حتمـل    
  تكاليف اللقاحات والوصول اآلمن إليها، والسيما اللقاحات اجلديدة واحملدودة االستخدام؛

ن حيتـاجون إىل املعاجلـة مبضـادات    مم %85 أنوإذ يساورها القلق أيضاً إزاء الوضع املفزع يف اإلقليم حيث 
الفريوسات القهقرية املنقذة للحياة املضادة لفريوس اإليدز ال حيصلون عليها، وحيث تتزايد معدالت العدوى اجلديدة 

  بفريوس اإليدز والوفيات النامجة عن مرض اإليدز بالرغم من اخنفاضها على الصعيد العاملي؛

بات هي مشكلة متنامية يف اإلقليم تفرض عبئاً صحياً واقتصادياً كـبرياً  وإذ تالحظ أن مقاومة مضادات املكرو
 على الدول األعضاء؛

  املدير اإلقليمي على تقريره الشامل عن أعمال املنظمة يف اإلقليم؛تشكر .  1

  ؛2012التقرير السنوي للمدير اإلقليمي لعام تعتمد .  2

إمكانية زيادة مستوى االشتراكات املقدرة يف املنظمة من خالل  طلبها من الدول األعضاء بالنظر يف تعيد تأكيد .3
  العمل اجلماعي يف األجهزة الرئاسية؛

  الدول األعضاء على أن: حتث.  4
                                                 

  60/2الوثيقة: ش م/ل إ   1



  
  
 

  ع-60/12 إم/ل  ش
  62 الصفحة
  

تبادر على الفور، يف حالة كوا من البلدان املتوسطة الدخل املهتمة باألمر، باالنضمام إىل نظام الشراء   1.4
كرة تفاهم مع منظمة الصحة العاملية واليونيسـيف السـتكمال عمليـة    امع للقاحات، وبتوقيع مذ

  ؛2014املشاركة بنهاية عام 

تضع أهداف سنوية طموحة لالرتقاء مبستوى فحوص فريوس اإليدز ومعاجلته، وتتخذ إجراءات عاجلة   2.4
  لتسريع وترية الوصول إىل املعاجلة، ومن ثَم إاء أزمة معاجلة الفريوس؛

نظاماً قوياً لترصد مقاومة مضادات املكروبات، مبا يف ذلك الترصد السريري واملختربي وتضـمن   تنشئ  3.4
  إنفاذ قواعد ولوائح االستخدام الرشيد ملضادات املكروبات على مجيع املستويات؛

رٍ فعالٍ يف اإلقليم، واالضطالع بدو 2015-2014تنطلق من اخلربة املكتسبة من عملية التخطيط التنفيذي   4-4
  2017-2016يف اقتراح سبل حتسني طريقة ختطيط امليزانية الربجمية من القاعدة إىل القمة 

يف  مفتـوح  مظـروف ، ختصيص 2017-2016تؤيد، خالل املرحلة األوىل من عملية التخطيط للثنائية    5.4
لفئات، على أال يـتم  للبلدان لعملية حتديد األولويات دون إجراء أي تقسيمات فرعية حسب ا امليزانية

  وضع أي ميزانية مفصلة إال يف املرحلة الالحقة كنتيجة للتخطيط املبدئي على مستوى البلدان؛

   :إىل املدير اإلقليمي أنتطلب .   5

  يؤكِّد مع الدول األعضاء املهتمة باألمر التزامها بتنفيذ النظام املقترح للشراء امع للقاحات؛  1.5

عضاء يف إعداد استراتيجيات وأساليب لتقدمي اخلدمة وتنفيذها بغية املسارعة بزيادة نسبة يدعم الدول األ  2.5
التغطية مبعاجلة فريوس اإليدز وفقاً لتوصيات املنظمة وبرنامج األمم املتحدة املشترك ملكافحة اإليـدز يف  

  التقرير اإلقليمي اخلاص بتسريع وترية معاجلة فريوس اإليدز؛

والذي يضم جمموعات املنظمة  2017 – 2016للثنائية  واملرتكز على البلد املعينق طيط املنسيشجع التخ  3.5
  ؛إىل املستويات األقل السلطة نقلالثالث مجيعها، وفق مبدأ 

يسهم يف حتسني دورة التخطيط من خالل حتسني آليات رصد التقدم احملرز يف االلتزامات املتفق عليهـا    4.5
  وتقييمه.
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  التغطية الصحية الشاملة  2–ق/60ل إ ش م/

  اللجنة اإلقليمية،

  ؛2بعد استعراض ورقة املناقشات التقنية حول التغطية الصحية الشاملة

حول استدامة هياكل متويل قطاع الصـحة والتغطيـة    33.58 ج ص ع،  9.64 وإذ تستذكر القرارين ج ص ع
تيجية وتكييفها لتحسني متويل الرعاية الصحية؛ والقرار حول التوجهات االسترا 7/ق57 إالشاملة؛ والقرار ش م/ل 

  حول تقوية النظُم الصحية؛ 3/ق 59ش م/ل إ 

وإذ تدرك النهج الشامل ملنظمة الصحة العاملية إزاء التغطية الصحية الشاملة والذي حيمل بني طياته القيم واملبادئ 
  اخلاصة بالرعاية الصحية األولية؛

حول متويل النظُم الصحية: الطريق إىل حتقيق التغطية  2010تقرير اخلاص بالصحة يف العامل وإذ تالحظ كالً من ال
  لتغطية الصحية الشاملة؛ احبوث : 2013الشاملة، والتقرير اخلاص بالصحة يف العامل 

  الدول األعضاء ما يلي؛ تطلب من .  1
حية الشاملة بغية ضمان حصول مجيع األفراد ضمان توافر االلتزام السياسي املتواصل بتحقيق التغطية الص  1.1

 على اخلدمات الصحية األساسية ذات اجلودة الكافية دون التعرض خلطر الضائقة املالية، إىل جانب حتقيق
  النظام الصحي؛ مرامي

إعداد استراتيجيات وطنية للتمويل الصحي مسندة بالبينات، حبيث تدعم السعي إىل حتقيـق التغطيـة     2.1
  الصحية الشاملة من خالل مباشرة العمل التحليلي والتشخيصي الالزم؛

توسيع نطاق توفري اخلدمات الصحية املتكاملة اليت تضع السكان يف صميم اهتمامها، واليت تتعاطى مـع    3.1
  العبء اجلسيم العتالل الصحة، واليت ترتكز على الرعاية الصحية األولية؛

درجيي ليشمل مجيع فئات السكان مبا يف ذلك الفئات احملرومة، والفئـات  توسيع نطاق التغطية بشكل ت  4.1
الريفية، ومن يعملون يف القطاع غري الرمسي، وذلك من خالل إدخال ترتيبات الدفع املسبق اليت تتسـم  

  باملساواة، واإلنصاف، والكفاءة، وتوسيع نطاقها؛
حية الشاملة، واالستفادة من البيانات املصنفة يف رصد أوجـه  رصد وتقييم التقدم احملرز جتاه التغطية الص  5.1

  اإلنصاف.
  إىل املدير اإلقليمي ما يلي: تطلب.  و2
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للتحـرك صـوب   خاصة بكل بلد واستراتيجية وخارطة طريق  تقدمي الدعم التقين الالزم إلعداد رؤية  1.2
  بشأن السياسات؛التغطية الصحية الشاملة من خالل تبني حوار شامل وفعال 

بناء قدرة الدول األعضاء ملباشرة العمل التشخيصي والتحليلي الالزم، وتيسري تبادل اخلـربات وفـرص     2.2
  التعلم املشترك بغية حتقيق التغطية الصحية الشاملة؛

  لة؛مساعدة الدول األعضاء على إجياد وحشد املوارد الالزمة للتقدم صوب التغطية الصحية الشام  3.2
  إعداد إطار عمل يسمح برصد التغطية الصحية الشاملة وفقاً ألبعادها الثالثة يف الدول األعضاء؛  4.2
رصد التقدم احملرز يف حتقيق التغطية الصحية الشاملة يف اإلقليم وتبليغ نتائجه للّجنة اإلقليميـة خـالل     5.2

  عامني.
  

  إقليم شرق املتوسطتفاقُم طارئة شلل األطفال يف   3–ق/60ش م/ل إ 

  اللجنة اإلقليمية،

بشأن تكثيف جهود املبادرة العاملية الستئصال شلل  65.5قرار مجعية الصحة العاملية ج ص ع  إذ تستذكر
  يف جمال الصحة العمومية العاملية؛  اء من استئصال شلل األطفال هو طارئة برجميةاالنته أن األطفال، الذي أعلن

على  3كبند خاص طارئ الربي لفريوس شلل األطفال املنذر باخلطرنتشار الدويل وبعد استعراض موضوع اال
  ؛2013إىل تشرين األول/أكتوبر  2012جدول األعمال يف إقليم شرق املتوسط يف الفترة من كانون األول/ديسمرب 

بشلل  ةبة جديدوإذ يساورها قلق عميق إثر الفاشية املستشرية لشلل األطفال يف الصومال، وتأكيد حاالت إصا
فريوس شلل األطفال إىل مصر واألراضي  امتداداألطفال يف اجلمهورية العربية السورية، والبينات السابقة حول 

  ، والسراية اخلارجة عن حدود السيطرة لفريوس شلل األطفال يف أجزاء من باكستان؛احملتلة الفلسطينية

اطر عالية جداً ملعاودة العدوى واستشراء الفاشيات بسبب وإذْ تدرك أن مجيع الدول األعضاء تواجه حالياً خم
كات السكانية واسعة النطاق داخل اإلقليم؛ وحدوث ثغرات يف املناعة؛التحر  

ي حالةً طارئةً جلميع الدول األعضاء االنتشار اجلديد على الصعيد الدويل لفريوس شلل األطفال الرب تعلن .1
  ن يف باكستان؛لفريوس شلل األطفال املتوطّ املتواصلةة الطوارئ د على حالبإقليم شرق املتوسط، وتؤكّ

ما يف املناطق ، والسيوتلقيحهمباكستان لتكثيف اخلطوات الضرورية لضمان الوصول جلميع األطفال  وتدعو .2
بوصف ذلك ضرورة بالغة اإلحلاح يف سبيل منع مزيد من االنتشار على  ،القبلية اخلاضعة لإلدارة االحتادية

 عيد الدويل؛الص
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 ةمجاعي تلقيحاجلمهورية العربية السورية والدول ااورة تنسيق، وإن أمكن، مواءمة محالت من  وتطلب .3
 لقاحات لوقف هذه الفاشية اجلديدة خالل ستة أشهر؛والمكثفة باستخدام أنسب الوسائل 

فة رصد جهود استئصال تعزيز التنسيق مع اإلقليم األفريقي ملنظمة الصحة العاملية لضمان مضاع وتطلب .4
ومحاية املناطق  ،الفريوس يف القرن األفريقي، واإليقاف السريع للفاشية يف هذه املنطقة، والسيما يف الصومال

 ااورة له املعرضة للخطر يف إقليم شرق املتوسط، والسيما يف جيبويت والسودان واليمن؛

 مجيع الدول األعضاء على أن: وحتث .5

السياسي والدعم التقين، لباكستان والصومال واجلمهورية  التأيـيدم املمكن مبا يف ذلك تقدم كل الدع  1.5
ر وصول التطعيم العربية السورية يف عملها من أجل التفاوض بشأن سبل الوصول لألطفال الذين يتعذّ

  ضد شلل األطفال إليهم، وترسيخ هذه السبل؛
ما يف البلدان اليت إقليم شرق املتوسط، والسي يف مجيع أرجاء الستئصال الفريوس املكثفةتدعم اجلهود    2.5

 ر فاشيات، ومنها جيبويت والسودان واليمن؛وتواجهه خماطر عالية الستقبال حاالت وافدة وظه

3.5   تعزالكتشاف سالسل السراية  املشتبهة شلل األطفالحاالت د حاالت الشلل الرخو احلاد وز ترص
  وحتسني اجلهود املستهدفة يف حاالت الطوارئ؛املفقودة يف اإلقليم 

  توفر مزيداً من الدعم السياسي واملايل والتقين خلطط االستجابة اإلقليمية للطوارئ؛  4.5

تطلب إىل املدير اإلقليمي أن يواصل جهوده املضنية لتسريع وترية جهود االستئصال يف اإلقليم، ومنها حشد  .6
تقين، إىل جانب عقد اجتماع استثنائي للقيادات الصحية باإلقليم حبلول املوارد املالية الالزمة والدعم ال

على األكثر ملراجعة االستجابة حلالة الطوارئ يف اإلقليم، والتخطيط لإلجراءات  2014يناير /كانون الثاين
  التصحيحية، وإحاطة الدول األعضاء مبا يلزم اختاذه من إجراءات.

  

من األمراض غري  لسياسي الصادر عن األمم املتحدة بشأن الوقايةمتابعة اإلعالن ا  4–ق/60ش م/ل إ 
  السارية ومكافحتها

 اللجنة اإلقليمية،

بعد استعراض ورقة املناقشات التقنية حول تنفيذ اإلعالن السياسي لألمم املتحدة بشأن الوقاية من األمراض غري 
  4السارية ومكافحتها استناداً إىل إطار العمل اإلقليمي؛
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للجمعية العامة لألمم املتحدة حول اإلعالن السياسي الجتماع اجلمعية العامة الرفيع  66/2تستذكر القرار وإذْ 
من املنطوق حول  65املستوى بشأن الوقاية من األمراض غري السارية (غري املعدية) ومكافحتها، وحتديداً الفقرة 

بشأن التزامات  2ق/59ل إ /ز، وقرار اللجنة اإلقليمية ش مللتقدم احملر 2014إجراء استعراض وتقييم شاملني يف عام 
  الدول األعضاء بتنفيذ اإلعالن السياسي؛

وإذْ تقر جبهود املدير اإلقليمي إلذكاء الوعي على الصعيدين العاملي واإلقليمي جبسامة املشكلة، ولتعزيز العمل 
  العاملي يف جماة األمراض غري السارية؛

منظومة األمم املتحدة مبسؤولية هامة يف مساعدة احلكومات يف متابعة االلتزامات اليت قطعتها وإذ تؤكِّد اضطالع 
  الدول األعضاء على نفسها يف اإلعالن السياسي وتنفيذها تنفيذاً كامالً؛

  الدول األعضاء على أن:  حتث.  1
ة يف نيويورك وجنيف بشأن تجري مشاورات مع املندوبني الدائمني للدول األعضاء لدى األمم املتحد  1.1

وطرق إجرائهما وشكلهما  2014نطاق املراجعة والتقييم الشاملني من قبل اجلمعية العامة يف عام 
  والترتيبات التنظيمية هلما؛

تطلب إىل رئيس اجلمعية العامة لألمم املتحدة، عرب القنوات الدبلوماسية املالئمة، النظر يف عقد اجتماع   2.1
مبشاركة رؤساء الدول واحلكومات حول املراجعة والتقييم الشاملني مبناسبة عقْد املناقشة رفيع املستوى 

  ؛2014سبتمرب /العامة للدورة التاسعة والستني للجمعية العامة لألمم املتحدة يف أيلول

إلحدى تطلب إىل رئيس اجلمعية العامة لألمم املتحدة النظر يف تعيني مندوب دائم لدى األمم املتحدة   3.1
دول شرق املتوسط؛ ليتوىل دور أحد املُيسرين االثنني املسؤولني عن تنسيق التحضريات للمراجعة 

  ؛2014والتقييم الشاملني عام 

  إىل املدير اإلقليمي أن: وتطلب.  2

 إطار العمل اإلقليمي، كلما اقتضت الضرورة، ليتضمن األدوات اليت جرى إعدادها منذ الدورة حيدث   1.2
التاسعة واخلمسني للّجنة اإلقليمية لشرق املتوسط، واألدوات اليت ستعد يف املستقبل، مبا يف ذلك دليل 
للدول األعضاء حول أدوار الوزارات املختلفة وسائر الشركاء ضمن العمل متعدد القطاعات جتاه الوقاية 

  من األمراض غري السارية ومكافحتها؛

مانة األمم املتحدة مبا يضمن أن تثمر املراجعة والتقييم الشامالن عن وثيقة وجيزة تنسيقاً وثيقاً مع أ ينسق  2.2
  ذات طابع عملي؛

يدعم الدول األعضاء يف حتضرياا للمراجعة والتقييم الشاملَني، مبا يف ذلك التحضريات عرب إعداد   3.2
رجية واملندوبني الدائمني لدى مشاركة مؤثرة لوزراء الصحة مع وزراء اخلا تيسريمؤشرات العملية وعرب 

  األمم املتحدة.
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  2019 - 2014 االستـراتيجية اإلقليمية للصحة والبيئة  5–ق/60ش م/ل إ 

  اللجنة اإلقليمية،

  ؛ 5ورقة املناقشات التقنية حول االستراتيجية اإلقليمية للصحة والبيئة استعراضبعد 

حول املياه واإلصحاح  14-/ق32 ش م/ل إ، 12-/ق31 ، ش م/ل إ24-64 وإذْ تستذكر القرارات ج ص ع
، ج ص 25-63 ج ص ع والقرارات حول اآلثار الصحية للظروف البيئية، 8-/ق49 ش م/ل إ والقرار والصحة،

يائية حول السالمة الكيم 47-30 ، ج ص ع28-31-، ج ص ع32- 45 ، ج ص ع13-50 ع ص ، ج15-59 ع
نوإدارة النفايات، والقرارحول  8-/ق55م/ل إ ، ش19- 61 ج ص ع ي؛واألمن الصحي ر املناختغي  

د  وتطبيق اللوائح، احلوكمة،درك الدور القيادي لوزارات الصحة يف وإذْ تدورها فضالً عن  ،لصحة والبيئةاوترص
  ؛على القيام باإلجراءات الضرورية يف حتفيز القطاعات األخرى

واإلصابات يف إقليم شرق  ،وغري السارية واألمراض، عبء األمراض السارية يساورها القلق ألن خمسوإذْ 
  ؛قابلة للتعديلبيئية  خماطرى إىل زعي ،املتوسط

وإذ تض عنهاظ الحوالذي ، 2012 يف عام) 20+مؤمتر األمم املتحدة حول التنمية املستدامة (ريو النتائج اليت متخ
   ؛للصحة احملددات االجتماعية والبيئية بشأنإجراءات خاذ ب باتطالَ

 ا يف إقليم شرق املتوسط؛اخلاص وإطار العمل ، 2019-2014االستراتيجية اإلقليمية للصحة والبيئة  تعتمد .1
  

  :ما يلي الدول األعضاء منلب تط.   2
  ؛وتبنيها لتنفيذ هذه االستراتيجية وضع خطة وطنية   1.2
لسياسات واالستراتيجيات وخطط العمل وا التنمية الوطنية، سياساتالبيئية ضمن  الشواغلإدماج    2.2

  ؛اخلاصة بالصحة العمومية
 لتضطلع بدور للعمل مع سائر الوزارات والقطاعات املعنية،درات املؤسسية يف وزارات الصحة تقوية القُ   3.2

  الصحة والبيئة؛ جمال د يفوالترص ،والتنظيم (احلوكمة)، قيادي يف تصريف الشؤون

                                                 
  1-/مناقشات تقنية60الوثيقة ش م/ل إ  5

 



  
  
 

  ع-60/12 إم/ل  ش
  68 الصفحة
  

من  املعنيني، اخلدمات، ومقدمي يف القطاعات ذات الصلةمال مجيع األطراف املعنية ومواءمة أعحتفيز    4.2
  .القطاعاتتعاوين متعدد  جمن خالل اعتماد  ، وذلكأجل محاية الصحة من املخاطر البيئية

  :أن إىل املدير اإلقليميتطلب   .3
  ؛وتنفيذهاتيجية اإلقليمية للصحة والبيئة االسترا بغية مواءمة ،الدعم التقين للدول األعضاء يقدم  1.3
  تسهيل تنفيذ االستراتيجية؛وسائر أصحاب الشأن املعنيني ل ،الشراكات مع منظمات األمم املتحدة يبين  2.3
حىت عام  عامنيإىل اللجنة اإلقليمية كل وتبليغه  ،ز يف تنفيذ هذه االستراتيجيةالتقدم الـمحر يرصد  3.3

2019.  
  

  إنقاذ حياة األمهات واألطفال  6–ق/60ش م/ل إ 

  :اللجنة اإلقليمية

  ، 6إنقاذ حياة األمهات واألطفالالورقة التقنية حول  مناقشةبعد 

حول إعالن األلفية، وقرار مجعية الصحة العاملية ج  A/RES/55/2تستذكر قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة وإذْ 
  املرامي اإلمنائية اخلاصة بإعالن األمم املتحدة لأللفية؛حول إسهام املنظمة يف حتقيق  19-55ص ع 

يساورها القلق إزاء استمرار املستويات العالية ملعدالت وفيات األمهات واألطفال يف اإلقليم، والسـيما يف  وإذْ 
  من وفيات األمهات واألطفال دون سن اخلامسة؛ %95البلدان اليت تتحمل عبئاً جسيماً وتسهم بنحو 

  رحب مببادرة املدير اإلقليمي حول إنقاذ حياة األمهات واألطفال؛وإذْ ت

وإذْ تدرك أمهية بذل اجلهود املتضافرة بني البلدان والشركاء بشكل عاجل من أجل خفض وفيـات األمهـات    
  واألطفال:

 اراألمهات واألطفال: معاً ملواجهة التحدي؛ امللحق ذا القر إعالن ديب حول إنقاذ حياة تعتمد .1

  :ما يلي الدول األعضاءتطلب من  .2
  الوفاء بااللتزامات الواردة يف إعالن ديب بغية إعطاء األولوية لصحة األمهات واألطفال وتعزيزها؛  1.2
  ضمان التضامن اإلقليمي دف دعم تنفيذ خطط تسريع وترية التقدم يف جمال صحة األمهات واألطفال؛  2.2

                                                 
  60/3 الوثيقة رقم: ش م/ل إ  6
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تنفيذ خططهـا الوطنيـة   بغية تقوية الشراكة املتعددة القطاعات عبئاً جسيماً على البلدان اليت تتحمل حتثّ  .3
والعمل علـى حشـد   الالزمة  الوطنية املاليةواملوارد البشرية  ، قدر اإلمكان،وختصيص، ملتسريع وترية التقد

  موارد إضافية من اجلهات املاحنة والشركاء ووكاالت التنمية؛

  :أن مياملدير اإلقلي إىلتطلب 
الالزم للدول األعضاء من أجل تنفيذ خططها الوطنية لتسريع وترية التقدم يف جمـال  الدعم التقين  يقدم  1.4

  صحة األمهات واألطفال؛
  يدعم الدول األعضاء يف جهودها حلشد املوارد اإلضافية؛  2.4
   هذه املبادرة ودعمها؛يدعو اجلهات املاحنة ووكاالت التنمية لالضطالع بدورها يف املسامهة يف  3.4
إىل اللجنة اإلقليمية حول التقدم احملرز يف تنفيذ اخلطط الوطنية لتسريع  2015حىت عام  اًسنوي اًتقرير يقدم  4.4

  وترية التقدم.
  

 2014 األحوال املدنية واإلحصاءات احليوية م تسجيلظُاالستراتيجية اإلقليمية لتحسني ن  7–ق/60ش م/ل إ 

- 2019  

  للجنة اإلقليمية،ا

 بعد أن ناقَشت الورقة التقنية اخلاصة باالستراتيجية اإلقليمية لتحسني نظُم تسجيل األحوال املدنية واإلحصاءات
  ؛7احليوية

حول تقوية النظُم الصحية والذي حيثّ الدول األعضاء على تقوية النظُم  3-/ق59وإذ تستذكر القرار ش م/ل إ 
  حية، مبا فيها تسجيل املواليد والوفيات وأسباب الوفاة.الوطنية للمعلومات الص

ألحوال املدنية قد مت إقراراها يف العديد من قرارات األمم املتحدة؛ مبـا  ل الشامل تسجيلالتقر أن الدعوة إىل وإذ 
ملدنيـة  العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، والعهد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق ا    فيها

قرار اجلمعية العامـة لألمـم   والسياسية، والربوتوكول االختياري للعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية (
، وإعالن األمـم  )A/RES/55/2(قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة وإعالن األلفية ،A/RES/2200 (XXI))املتحدة 

  ؛)A/RES/41/128( ملتحدة بشأن احلق يف التنمية، وإعالن األمم اA/RES/55/2املتحدة لأللفية 

                                                 
  60/10/ل إ الوثيقة: ش م  7
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وإذ تستذكر توصية جلنة األمم املتحدة املعنية باإلعالم واملساءلة يف جمال صحة املرأة والطفل واليت تدعو مجيـع  
البلدان إىل اختاذ خطوات يعتد ا إلنشاء نظام لتسجيل املواليد والوفيات وأسباب الوفاة، وليكـون لـديها نظُـم    

  ؛2015معلومات صحية عاملة بشكل جيد حبلول عام 

األحوال املدنية واإلحصاءات احليوية يف توفري املعلومات اليت تضـمن احلـق   وإذ تقر أيضاً بأمهية نظُم تسجيل 
  األساسي هلوية األفراد، واليت تدعم قطاعات التنمية البشرية مبا فيها الصحة؛

   ؛األحوال املدنية واإلحصاءات احليويةنظُم تسجيل لدعم  وإذ تدرك أمهية التعاون بني القطاعات
  ؛ 2014 - 2019يجية اإلقليمية لتقوية نظُم تسجيل األحوال املدنية واإلحصاءات احليوية االستراتتعتمد .  1
  األحوال املدنية واإلحصاءات احليوية؛نظم تسجيل الدول األعضاء على إعطاء األولوية لتقوية  حتثّ.  2
  :ما يليالدول األعضاء من  طلبت.  3

األحوال املدنية واإلحصاءات نظام تسجيل إعداد أو تعزيز استراتيجية وطنية متعددة القطاعات لتحسني   1.3
  إىل نتائج التقييم املتعمق للنظام، ومسترشدة باالستراتيجية اإلقليمية؛ مستندةًاحليوية 

صحة، وتطوير اللوائح واإلجراءات الالزمة لضمان معايري جودة تقوية البنية األساسية والقدرات بوزارة ال  2.3
  ؛تماد على التصنيف الدويل لألمراضاإلشهاد الطيب، وترميز أسباب الوفاة باالع

  إذكاء الوعي وحشد الدعم الالزم لنظُم تسجيل األحوال املدنية يف اتمع والقطاعات ذات الصلة؛  3.3
   :نأ املدير اإلقليميتطلب إىل .   4

يقدم الدعم التقين للدول األعضاء ملساعدا يف مواءمة االستراتيجية اإلقليمية وتنفيذها من أجل حتسني    1.4
  نظُم تسجيل األحوال املدنية واإلحصاءات احليوية؛

بناء الشراكات مع منظمات األمم املتحدة وسائر أصحاب الشأن ذوي الصلة من أجل تيسـري تنفيـذ      2.4
  يجية؛االسترات

  .2019رصد التقدم احملرز يف تنفيذ االستراتيجية وتبليغه للّجنة اإلقليمية كل عامني حىت   3.4
  

  رصد الوضع الصحي واالجتاهات الصحية وأداء النظُم الصحية  8–ق/60ش م/ل إ 

  اللجنة اإلقليمية،

بشأن تقوية  3-/ق59 خلمسني ش م/ل إإذ تستذكر قرار اللجنة اإلقليمية لشرق املتوسط يف دورا التاسعة وا
م الصحية، والذي حثّظُالن م املعلومات الصحية الوطنية، واملناقشات حول قائمة ظُالدول األعضاء على تقوية ن

املؤشرات املقترنية اليت سبقت اللجنة اإلقليمية؛االجتماعات التق يفة ح  
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  صنع القرار ورسم السياسات؛عمليتي تقدمي املعلومات املوثوقة ل م املعلومات الصحية القوية يفظُبأمهية ن تقروإذْ 

وإذ تدرك احلاجة إىل التصدي للثغرات والتحدم املعلومات الصحية الوطنية ودور املنظمة الرائد يف ظُيات يف ن
  تقدمي الدعم التقين؛

لكل بلد اختيارية راح مؤشرات من الدول األعضاء مراجعة القائمة املقترحة باملؤشرات األساسية، واقتتطلب  .7
 ؛على حدة

 الدول األعضاء إىل: وتدعو .8

االلتزام بتوفري الكوادر املعلومات الصحية الوطنية، متضمنةً  مظُنلتحسني خطة وطنية  أو تعزيز إعداد 1.2
  املالية الكافية؛والبشرية 

2.2 إنشاء مرص؛واالستفادة منها عن البلداننات د صحي وطين لتقوية نشر املعلومات والبي  

إضفاء الطابع املؤسسي على املسوح السكانية واليت جتري على املرافق من أجل حتسني إنتاج بيانات  3.2
  .موثوقة

  إىل املدير اإلقليمي أن:. وتطلب 3

املعلومات الصحية م ظُنالدعم التقين إىل الدول األعضاء لوضع اخلطط الوطنية الرامية إىل تقوية  يقدم 1.3
  وطنية؛ال

2.3 اًعقد اجتماعي ملناقشة القائمة النهائية  2014م أصحاب الشأن الوطنيني خالل النصف األول من العام يض
  للمؤشرات واعتمادها.

  

  جرائيةإلاملقررات ا 2.10
  

  انتخاب هيئة املكتب  )1املقرر اإلجرائي (
    انتخبت اللجنة اإلقليمية هيئة مكتبها على النحو التايل:

  )عمان(  الدكتور أمحد بن حممد بن عبيد السعيديمعايل   :  الرئيس
  )مجهورية إيران اإلسالمية(  معايل الدكتور سيد حسن غازي زاده هامشي  :  النائب األول للرئيس
  )اليمن(  معايل الدكتور أمحد قاسم العنسي  :  النائب الثاين للرئيس

  .للمناقشات التقنيةرئيساً  (ليبيا) الدكتور بدر الدين بشري النجاروانتخب 
  بناًء على اقتـراح رئيس الدورة، قررت اللجنة تشكيل جلنة الصياغة من األعضاء التالية أمساؤهم:و
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  )البحرين(  الدكتورة مرمي اجلالمهة
  (مجهورية إيران اإلسالمية)  الدكتور بيجان صدري زاده
  (الكويت)  الدكتور قيس صاحل الدويري

  ب)(املغر  السيد جياليل حازم
  (عمان)  سعيد بن حارب اللمكي الدكتور

  (اململكة العربية السعودية)  الدكتور حممد حيىي سعيدي
  (مصر)  الدكتور عماد عزت

  (املكتب اإلقليمي لشرق املتوسط)  الدكتور مسري بن حيمد
  (املكتب اإلقليمي لشرق املتوسط)  السيد راؤول توماس

  لشرق املتوسط)(املكتب اإلقليمي   الدكتور جواد حمجور
  (املكتب اإلقليمي لشرق املتوسط)  الدكتور مثني صديقي

  (املكتب اإلقليمي لشرق املتوسط)  السيدة إليزابيث جني نيكولسون
  

  إقرار جدول األعمال  )2املقرر اإلجرائي (

  .، مع إضافة بند هلا يتعلّق بشلل األطفالالستنيأقرت اللجنة اإلقليمية جدول أعمال دورا 
  

  جلنة وثائق التفويض    )3املقرر اإلجرائي (

وفقاً للنظام الداخلي للجنة اإلقليمية ملنظمة الصحة العاملية لشرق املتوسط، اجتمعت جلنة وثائق التفويض املؤلَّفة من 
 ملراجعة وثائق التفويض اليت قدمتها الدول األعضاء. وقد 2013تشرين األول/أكتوبر  29هيئة مكتب اللجنة بتاريخ 

أقرت اللجنة اإلقليمية، بناًء على تقرير رئيس جلنة وثائق التفويض، بصحة وثائق التفويض اخلاصة بالوفود اآلتيـة:  
تونس، مجهورية إيران اإلسـالمية، اجلمهوريـة   البحرين، اإلمارات العربية املتحدة، باكستان، أفغانستان، األردن، 

الكويت، لبنـان،  عمان، فلسطني، قطر، ، ، العراقمالالصولسودان، اجيبويت،  ية،اليمناجلمهورية العربية السورية، 
  . السعوديةاململكة العربية ليبيا، مصر، املغرب، 

منح جائزة دولة الكويت ملكافحة السرطان، واألمـراض القلبيـة     )4املقرر اإلجرائي (
  الوعائية، والسكَّري يف إقليم شرق املتوسط

ري يف إقلـيم  ة دولة الكويت ملكافحة السرطان واألمراض القلبية الوعائية، والسكّقررت اللجنة اإلقليمية منح جائز
جائزة دولـة الكويـت    مؤسسة وذلك بناًء على توصية جلنة(الكويت) خالد الصاحل شرق املتوسط، إىل الدكتور 



  
  
 

  ع-60/12 إم/ل  ش
  73 الصفحة
  

لدورة احلادية والسـتني  خالل ا ، وتمنح اجلائزةملكافحة السرطان واألمراض القلبية الوعائية يف إقليم شرق املتوسط
  .2014للجنة اإلقليمية عام 

  جائزة أحباث متالزمة داون  )5املقرر اإلجرائي (

وتـدعو  ، هذا العـام ائزة اجل بناء على توصيات مؤسسة جائزة أحباث متالزمة داون حجباإلقليمية  اللجنةقررت 
عادة مرة  يدعى هلاأحباث متالزمة داون  ، على الرغم من أن الترشيحات جلائزة2014للتقدم بترشيحات جلائزة عام 

  .كل عامني

  انقضاء قرارات اللجنة اإلقليمية  )6املقرر اإلجرائي (

التقارير حول اإلصالحات يف جمال تصريف الشؤون الـواردة ضـمن   أخذاً بعني االعتبار اللجنة اإلقليمية، قررت 
لتقرير املقدم من ا نظرها يف)، وبعد A 66/4مم املتحدة اجلمعية العامة لأل) والوثيقة (6إضافة  132/5 الوثيقة (م ت

ـ )، تشكيل جلنة فرعية خاصة منبثقة عن اللجنة اإلقليمية 8 /وثيقةإعالمية60 األمانة (ش م/ل إ دعم مـن  وتتلقى ال
، علـى  ا العمل نقضييأن توصياا فيما يتعلق القرارات اليت ينبغي ضع جنة، وتاألمانة ملراجعة القرارات السابقة للّ

أن تقدم اللجنة الفرعية توصياا، مسترشدة بالعمل التحضريي لألمانة، إىل اللجنة اإلقليميـة يف دورـا احلاديـة    
  والستني العتمادها.

  مكان وموعد عقد الدورات املقبلة للّجنة اإلقليمية  )7املقرر اإلجرائي (

تشـرين   22 إىل 19يف الفتـرة مـن    نس العاصمة، تونس،تويف  احلادية والستنيعقد دورا  اإلقليميةقررت اللجنة 
  .2014األول/أكتوبر 
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 1املرفق 

  األعمالجدول 
    الدورة تاحـافت .1

    انتخاب هيئة املكتب  )أ (
  5تنقيح  - 60/1 إ م/ل ش  إقرار جدول األعمال  )ب (

 2012التقرير السنوي للمدير اإلقليمي لسنة  .2
  تقارير مرحلية حول: .3

  60/2 إ م/ل ش

  1 وثيقة إعالمية/60 إ م/ل ش  : التبعات اإلقليمية الستراتيجية املرحلة النهائيةاألطفال استئصال شلل  )أ (
اإلجراءات العاجلة للتصدي لطارئة شلل األطفال املتفاقمة اليت دد اآلن 

  مجيع الدول األعضاء يف إقليم شرق املتوسط
  60/11ش م/ ل إ 

  2 ميةوثيقة إعال/60 إ م/ل ش  مبادرة التحرر من التبغ  )ب (
 الصحية العاملية بعد املراميو ،املتعلقة بالصحةبلوغ املرامي اإلمنائية لأللفية   )ج (

  2015 عام
  3 وثيقة إعالمية/60 إ م/ل ش

ة: التحديات، واألولويات، وخيارات العمل يف الصحيتقوية النظُم   )د (
  املستقبل

  4 وثيقة إعالمية/60 إ م/ل ش

  5 وثيقة إعالمية/60 إ م/ل ش  )2005نفيذ اللوائح الصحية الدولية (ت )هـ(
حتديث املعلومات حول الطوارئ وأثر األزمة السورية على النظم الصحية   )و (

  يف البلدان ااورة
 6/وثيقة إعالمية 60 إ م/ل ش

  7 /وثيقة إعالمية60إ ش م/ل  السالمة على الطرق  )ز (
   التقنية: ناقشاتامل .4

  1 مناقشات تقنية/60 إ م/ل ش  االستراتيجية اإلقليمية للصحة والبيئة  )أ (
التحرك حنو التغطية الصحية الشاملة: التحديات، والفُرص، وخارطة   )ب (

 الطريق
  2 /مناقشات تقنية60 إ م/ل ش

   الورقات التقنية: .5

 60/3 إ م/ل ش  إنقاذ حياة األمهات واألطفال  )أ (

االستراتيجية اإلقليمية لتحسني نظم تسجيل األحوال املدنية واإلحصاءات   )ب (
  ةاحليوي

 60/10 إ م/ل ش

    مجعية الصحة العاملية والس التنفيذي  .6
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القرارات واملقررات اإلجرائية ذات األمهية لإلقليم اليت اعتمدا مجعية   )أ (
الصحة العاملية يف دورا السادسة والستني والس التنفيذي يف دورتيه 

  الثانية والثالثني بعد املئة، والثالثة والثالثني بعد املئة

  60/4 إ م/ل ش

يف دورته استعراض مسودة جدول األعمال املبدئي للمجلس التنفيذي   )ب (
  والثالثني بعد املئةرابعة ال

  1امللحق  -60/4 إ م/ل ش

  إصالح منظمة الصحة العاملية:  )ج (
(I)  وإعداد  2015-2014التخطيط التنفيذي وتنفيذ امليزانية الربناجمية

  2017-2016امليزانية الربناجمية 
(II) تقرير حول إطالق احلوار اخلاص بتمويل منظمة الصحة العاملية  

  
  60/5 إ م/ل ش
  60/6 إ م/ل ش

  60/7 إ م/ل ش  2015الصحة يف خطة التنمية بعد عام   )د (
  60/8 إ م/ل ش  ): معايري التمديدات اإلضافية2005(هـ)  اللوائح الصحية الدولية (

لوقاية من األمراض غري السارية تنفيذ اإلعالن السياسي لألمم املتحدة املعين با .7
  ومكافحتها استناداً إىل إطار العمل اإلقليمي

   60/9 إ م/ل ش

  8 وثيقة إعالمية/60 إ م/ل ش  2011-2000مراجعة لتنفيذ قرارات اللجنة اإلقليمية   .8
  9 وثيقة إعالمية/60 إ م/ل ش  تقرير االجتماع األول للّجنة االستشارية التقنية للمدير اإلقليمي  .9

   2013جوائز العام  .10

  10 وثيقة إعالمية/60 إ م/ل ش  والبعثة الدراسية اخلاصة ا جائزة مؤسسة الدكتور علي توفيق شوشة  )أ (
دولة الكويت ملكافحة السرطان، واألمراض القلبية الوعائية، جائزة     )ب (

  والسكري يف إقليم شرق املتوسط
  11 وثيقة إعالمية/60 إ م/ل ش

  12 وثيقة إعالمية/60 إ م/ل ش  املقبلة للّجنة اإلقليميةمكان وموعد عقد الدورات  .11
    ىأمور أخر .12
    اجللسة اخلتامية .13
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  2املرفق 

بأمساء السادة ممثلي الدول األعضاء،  قائمة
  واملراقبني ومستشاريهم، ومناوبيهم

  
  السادة ممثلو أعضاء اللجنة اإلقليمية، واملناوبون، واملستشارون  .1

  أفغانستان

  سعادة الدكتور أمحد جان نعيم  لةممثل الدو
  نائب وزير الصحة للسياسات والتخطيط

  وزارة الصحة العمومية
  كابل

  الدكتور إمال لطيف  املناوب
  مستشار وزير الصحة العمومية

  وزارة الصحة العمومية
  كابل

  الدكتور ريتشارد بيربكورن  ممثل املنظمة

  البحرين
  د الكرمي الشهايبمعايل السيد صديق بن عب  ممثل الدولة

  وزير الصحة
  وزارة الصحة

  املنامة

  الدكتورة مرمي اجلالمهة  املناوب
  وكيل الوزارة املساعد للرعاية األولية والصحة العامة

  وزارة الصحة
  املنامة
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  السيد عبد العزيز حممد الراشد الرفاعي  املستشارون
  مدير العالقات العامة والدولية

  وزارة الصحة
  املنامة

  رة مرمي اهلاجريالدكتو
  وزارة الصحة

  املنامة

  الدكتورة مجيلة سلمان
  وزارة الصحة

  املنامة
  جيبويت

  معايل الدكتور قاسم إسحاق عثمان  ممثل الدولة
 وزير الصحة

 وزارة الصحة
  جيبويت

  الدكتور حممد مهيوب حامت  املناوب
 مستشار فين

 وزارة الصحة
  جيبويت

  مهاد إبراهيم حسن السيد  املستشار
 دير الدراسات والتخطيط والتعاون الدويلم

 وزارة الصحة
  جيبويت

  لدكتورة رايانا بو حقةا  ممثل املنظمة

 مصر
  معايل الدكتورة مها الرباط  ممثل الدولة

 وزيرة الصحة والسكان
  وزارة الصحة والسكان

  القاهرة
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  الدكتور وحيد دوس  املناوب
  يةعميد املعهد القومي للكبد وطب املناطق املدار

  وزارة الصحة والسكان
  القاهرة

  الدكتور عماد عزت  املستشارون
  وكيل الوزارة للرعاية الصحية األولية والتمريض

  وزارة الصحة والسكان
  القاهرة

  الدكتورة صفاء مراد  
  املديرة العامة إلدارة العالقات الصحية اخلارجية

  وزارة الصحة والسكان
  القاهرة

  د ايد خري اهللالدكتورة عال حممد أمحد عب  
  ضابطة االتصال لألمراض غري السارية

  وزارة الصحة والسكان
  القاهرة

  الدكتور هندريك بيكيدام  ممثل املنظمة

  مجهورية إيران اإلسالمية
  سيد حسن غازي زاده هامشي معايل الدكتور  ممثل الدولة

  وزير الصحة والتعليم الطيب
  وزارة الصحة والتعليم الطيب

  طهران

  الدكتور علي أكرب ساياري  ناوبامل
  نائب وزير الصحة للصحة العمومية

  وزارة الصحة والتعليم الطيب
  طهران

  املستشارون
  

  الدكتور حمسن أسدي الري
  دير العام للشؤون الدوليةامل

  وزارة الصحة والتعليم الطيب
  طهران
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  الدكتور حممد حسني نيكنام  
  لدوليةمستشار أول لوزير الصحة لشؤون العالقات ا

  وزارة الصحة والتعليم الطيب
  طهران

  الدكتور بيجان صدري زاده  
  مستشار نائب وزير الصحة للصحة العمومية والشؤون الدولية

  وزارة الصحة والتعليم الطيب
  طهران

  الدكتور حممد رضا حممدي  
  رئيس مركز البحوث النفسية والطب النفسي
  ةجامعة طهران للعلوم الطبية واخلدمات الصحي

  طهران

  عضو يف الربملان اإليراين  

  الدكتورة جيهان فرح طويلة  ممثل املنظمة

 العراق
  معايل الدكتور ستار جابر السدي  ممثل الدولة

  نائب وزير الصحة (للشؤون التقنية)
  وزارة الصحة

  بغداد

  الدكتور حممد جابر الطائي  املناوب
  تصالمستشار املدير العام للصحة العمومية وضابط اال

  وزارة الصحة
  بغداد

  الدكتور سيد جعفر حسني  ممثل املنظمة
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  األردن

  معايل الدكتور علي حياصات  ممثل الدولة
 وزير الصحة 
 وزارة الصحة 

  عمان

  الدكتور حممد بسام أمحد قاسم  املناوب
  مدير إدارة الرعاية الصحية األولية

  وزارة الصحة
  عمان

  م عبد اهللا قاسمالسيد مصطفى إبراهي  املستشار
  مدير إدارة العالقات العامة والدولية

  وزارة الصحة
  عمان

  الدكتور أكرم التوم  ممثل املنظمة

 الكويت
  مسو الشيخ حممد عبد اهللا املبارك الصباح  ممثل الدولة

  وزير الصحة ووزير الدولة لشؤون جملس الوزراء
  وزارة الصحة
  وزارة الصحة

  الكويت

  خالد السهالويالدكتور   املناوب
  وكيل وزارة الصحة

  وزارة الصحة
  الكويت

  الدكتور قيس صاحل الدويري  املستشارون
  وكيل وزارة الصحة املساعد لشؤون الصحة العمومية

  وزارة الصحة
  الكويت
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  الدكتور فيصل الغامن  
  مدير إدارة طب الطوارئ

  وزارة الصحة
  الكويت

  الدكتورة رحاب عبد اهللا الوطيان  
  دارة املركزية للرعاية الصحية األوليةمديرة اإل

  وزارة الصحة
  الكويت

  الدكتور سعود الدرعة  
  مدير إدارة التخطيط

  وزارة الصحة
  الكويت

  الدكتور حممود عبد اهلادي  
  مستشار

  وزارة الصحة
  الكويت

  السيد فيصل الدوسري  
  مدير العالقات العامة

  وزارة الصحة
  الكويت

 لبنان
 األستاذ علي حسن خليل معايل  ممثل الدولة

  وزير الصحة العامة
  العامةوزارة الصحة 

  بريوت

  الدكتورة لينا عويدات  املناوب
  مستشارة معايل وزير الصحة العامة

  وزارة الصحة العامة
  بريوت
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  الدكتور حممد أبو حيدر  املستشار
  مستشار معايل وزير الصحة العامة

  وزارة الصحة العامة
  بريوت

  دكتور حسن البشرىلا  ممثل املنظمة

 ليبيا
 معايل الدكتور نور الدين دغمان  ممثل الدولة

  وزير الصحة
  وزارة الصحة

  طرابلس
 الدكتور حسني عبد اهللا  املناوب

  وكيل وزارة الصحة
  وزارة الصحة

  طرابلس

  املستشارون
  

 الدكتور بدر الدين بشري النجار
  مدير املركز الوطين ملكافحة األمراض

  وزارة الصحة
  رابلسط

 السيد حممد إبراهيم صاحل داجاين  
  مدير إدارة املعلومات والوثائق

  وزارة الصحة
  طرابلس

 الدكتور خالد الطالب  
  مدير مكتب التعاون الدويل

  وزارة الصحة
  طرابلس

 السيد عبد الباسط الكواش  
  منسق شؤون املنظمات الدولية

  وزارة الصحة
  طرابلس
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  الدكتور جان جبور  ممثل املنظمة

 املغرب
  السيد جياليل حازم  ممثل الدولة

  مدير التخطيط واملوارد املالية
  وزارة الصحة

  الرباط

  الربوفيسور عبد الرمحن املعرويف  املناوب
  مدير الوبائيات ومكافحة واألمراض

  وزارة الصحة
  الرباط

  الدكتور أمحد بوداق  املستشارون
  مدير مديرية املستشفيات والرعاية املتنقلة

  ة الصحةوزار
  الرباط

  الدكتور إيف سوتيرياند  ممثل املنظمة

 عمان
  معايل الدكتور أمحد بن حممد بن عبيد السعيدي  ممثل الدولة

  وزير الصحة
  وزارة الصحة

  مسقط
  الدكتور علي بن طالب بن علي اهلنائي  املناوب

  وكيل وزارة الصحة لشؤون التخطيط
  وزارة الصحة

  عمان

  بن عبد اهللا العلوي ىعيسالسيد   املستشارون
  مدير مكتب الوزير

  وزارة الصحة
  مسقط
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  سعيد بن حارب اللمكي الدكتور  
  مدير عام الشؤون الصحية باإلنابة

  وزارة الصحة
  مسقط

  عائشة بنت سامل الغاالين الدكتورة  
  املديرة العامة للتخطيط

  وزارة الصحة
  مسقط

  الدكتور حممد بن سعيد بن سامل اليزيدي  
  مدير مديرية صحة البيئة والصحة املهنية باإلنابةواختصاصي 

  وزارة الصحة
  مسقط

  السيدة جميدة بنت صابر البلوشي  
  شؤون خدمات التأهيل يف املستشفيات ةمدير

  وزارة الصحة
  مسقط

  الدكتور عبد اهللا صاحل الصاعدي  ممثل املنظمة

  باكستان
  الدكتور أسد حافظ  ممثل الدولة

  مدير تنفيذي
  اخلدمات الصحية أكادميية

  إسالم آباد

  الدكتورة راجا مصطفى حيدر  املناوب
  أمني التنسيق والتنمية الدوليةنائب 
  خدمات الصحة الوطنيةوزارة 

  إسالم آباد

  الدكتور نعمة سعيد عابد (باإلنابة)  ممثل املنظمة
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 فلسطني
  معايل الدكتور جواد عواد  ممثل الدولة

  وزير الصحة
  وزارة الصحة

  نابلس
  الدكتور أسعد رمالوي  املناوب

  نائب وزير الصحة املساعد للشؤون الصحية
  وزارة الصحة

  نابلس

  الدكتور حممود الظاهر  مدير مكتب املنظمة

 قطر
  معايل السيد عبد اهللا بن خالد القحطاين  ممثل الدولة

  وزير الصحة العامة
  األمني العام، الس األعلى للصحة

  الدوحة

  صاحل على املريالدكتور   املناوب
  مساعد األمني العام للشؤون الطبية

  الس األعلى للصحة
  الدوحة

  الدكتور حممد بن محد آل ثاين  املستشارون
  مدير إدارة الصحة العامة

  الس األعلى للصحة
  الدوحة

  السيد عبد اللطيف علي العبد اهللا  
  مدير إدارة العالقات الصحية الدولية

  الس األعلى للصحة
  الدوحة



  
  
 

  ع-60/12 إم/ل  ش
  86 الصفحة
  

  اهللا حممد الشيب عبدالسيد   
  رئيس قسم شؤون املرضى

  الس األعلى للصحة
  الدوحة

  اململكة العربية السعودية
  معايل الدكتور عبد اهللا بن عبد العزيز الربيعة  ممثل الدولة

  وزير الصحة
  وزارة الصحة

  الرياض

  الدكتور زياد ميمش  املناوب
  وكيل الوزارة للصحة العامة

  الصحة وزارة
  الرياض

  الدكتورة عفاف الشمري  املستشارون
  املشرفة العامة على العالقات الدولية

  وزارة الصحة
  الرياض

  الدكتورة سناء فلمبان  
  املديرة لربنامج اإليدز

  واملشرفة على قسم املناعة
  وزارة الصحة

  الرياض

  السيد إبراهيم بن عيادة العنازي  
  سكرتري معايل الوزير

  وزارة الصحة
  الرياض

  الدكتور حممد الصاعدي  
  مدير عام، األمراض املزمنة

  وزارة الصحة
  الرياض



  
  
 

  ع-60/12 إم/ل  ش
  87 الصفحة
  

  الدكتور أمحد حسن القرين  
  اإلعالم والعالقات العامة

  مكتب الوزير
  وزارة الصحة

  الرياض

  السيد حممد إبراهيم احليدر  
  اإلعالم والعالقات العامة

  مكتب الوزير
  وزارة الصحة

  الرياض

  لي عسرييالسيد حممد ع  
  اإلعالم والعالقات العامة

  مكتب الوزير
  وزارة الصحة

  الرياض

  الدكتور مصطفى طيان  ممثل املنظمة

 الصومال
  معايل الدكتورة ماريان قاسم أمحد  ممثل الدولة

  وزيرة التنمية البشرية واخلدمات العامة
  وزارة التنمية البشرية واخلدمات العامة

  مقديشو

  ي عبد اهللا ورمسيالدكتور عل  املناوبون
  وزير الصحة

  وزارة الصحة
  بونتالند

  ان عيسى أمحدبالسيد سلي  
  وزير الصحة

  وزارة الصحة
  صوماليالند



  
  
 

  ع-60/12 إم/ل  ش
  88 الصفحة
  

  الدكتور عبدي عوض إبراهيم  
  مستشار مقيم
  وزارة الصحة

  مقديشو

  السيد طارق عبدي نصري بيهي  
  مدير مكتب معايل الوزير

  وزارة الصحة
  مقديشو

  ر غالم رباين بوبالالدكتو  ممثل املنظمة

 السودان
  الدكتور طالل الفاضل مهدي  ممثل الدولة

  املدير العام
  الرعاية الصحية األولية
  وزارة الصحة االحتادية

  اخلرطوم
  الدكتور عبد اهللا سيد أمحد عثمان  املناوب

  مستشار يف وزارة الصحة االحتادية
  وزارة الصحة االحتادية

  اخلرطوم

  إمساعيل حممد ماد الدين أمحدالدكتور ع  املستشارون
  مدير العالقات اخلارجية والصحة الدولية

  وزارة الصحة االحتادية
  اخلرطوم

  الدكتورة حياة خوجلي  
  واألمراض احليوانية املصدر مديرة إدارة الوبائيات

  وزارة الصحة االحتادية
  اخلرطوم

  الدكتور أنشو بانرجي  ممثل املنظمة



  
  
 

  ع-60/12 إم/ل  ش
  89 الصفحة
  

 اجلمهورية العربية السورية
  معايل الدكتور سعد النايف  ممثل الدولة

  وزير الصحة
  وزارة الصحة

  دمشق

  الدكتور أمحد عبود  املناوب
  مدير الرعاية الصحية األولية

  وزارة الصحة
  دمشق

  السيد حيىي بوظو  املستشار
  وزارة الصحة

  دمشق
  الدكتورة إليزابيث هوف (باإلنابة)  ممثل املنظمة

 تونس
  دكتور عبد اللطيف مكيمعايل ال  ممثل الدولة

  وزير الصحة
  وزارة الصحة

  تونس

  السيدة روضة بن مرزوق  املناوب
  املديرة العامة للخدمات العامة

  وزارة الصحة
  تونس

  الدكتور خالد عزايب  املستشارون
  مكتب الوزير
  وزارة الصحة

  تونس



  
  
 

  ع-60/12 إم/ل  ش
  90 الصفحة
  

  السيدة جنية حرقم  
  مديرة إدارة التعاون التقين

  وزارة الصحة
  تونس

  ور حسن بن ساملالدكت  
  مدير الدراسات والتخطيط

  وزارة الصحة
  تونس

  الدكتور عفيف بن صاحل  
  مدير الرعاية الصحية األولية

  وزارة الصحة
  تونس

  السيدة نسرين بوجنوي  
  صيدالنية، اللقاحات والتلقيح

  الصيدلية املركزية يف تونس
  وزارة الصحة

  تونس

  الدكتور جيدو سباتينيللي  ممثل املنظمة

  إلمارات العربية املتحدةا
  معايل السيد عبد الرمحن بن حممد العويس  ممثل الدولة

 وزير الصحة
  وزارة الصحة

  أبوظيب

  الدكتور حممد سامل األملع  املناوب
  وزارة الصحة وكيل

  وزارة الصحة
  أبوظيب



  
  
 

  ع-60/12 إم/ل  ش
  91 الصفحة
  

  الدكتور يوسف السركال  املستشارون
  وزارة الصحة املساعد لشؤون املستشفيات وكيل
  الصحةوزارة 
  أبوظيب

  السيد ناصر خليفة البدور  
  مدير إدارة ديب الطبية

  ورئيس مكتب معايل السيد الوزير
  وزارة الصحة

  أبوظيب
  اجلمهورية اليمنية

  معايل الدكتور أمحد قاسم العنسي  ممثل الدولة
 وزير الصحة العامة والسكان

  وزارة الصحة العامة والسكان
  صنعاء

  ىي اجلنيدالدكتور ماجد حي  املناوب
  وكيل الوزارة للرعاية الصحية األولية

  وزارة الصحة العامة والسكان 
  صنعاء

  الدكتور أمحد فرح شادول  ممثل املنظمة
  



  
  
 

  ع-60/12 إم/ل  ش
  92 الصفحة
  

  

  املراقبون .2
  (املراقبون من الدول األعضاء يف منظمة الصحة العاملية 

  من خارج إقليم شرق املتوسط)
  مجهورية 

  جنوب السودان
  ياكالدكتور لول بوات ر

  املدير العام إلدارة الصحة الدولية والتنسيق
  جوبا

  

  الدكتور ريشارد لينو لورو الكو  
  وزارة الصحة

  جوبا

  (املراقبون املمثلون ملنظمات األمم املتحدة)

 »الفاو«منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة 

  
  السيد الزين م. املزامل

  ممثل الفاو يف عمان
  مسقط

  ية للطاقة الذريةالوكالة الدول

  
  السيد ريثي شني

  السرطان برنامج عمل مكتب برنامج عالج
  قسم العلوم والتطبيقات النووية

  فيينا

  مركز حبوث التنمية الدولية

  
  ألدر-الدكتور بروس كوري

  املدير اإلقليمي
  مركز حبوث التنمية الدولية

  القاهرة



  
  
 

  ع-60/12 إم/ل  ش
  93 الصفحة
  

  البنك الدويل

  
  الدكتور إينس بارس

  ة والتغذية والسكانمدير قطاع الصح
  إدارة التنمية البشرية

  إقليم شرق املتوسط ومشال أفريقيا
  البنك الدويل

  واشنطن

  برنامج األمم املتحدة املشترك ملكافحة اإليدز والعدوى بفريوسه

  الدكتورة يامينا شكار  
  املدير اإلقليمي للربنامج للشرق األوسط ومشال أفريقيا

  القاهرة

  تانييهالسيد إيريك المون  
  املستشار اإلقليمي للربنامج يف جمال االستثمار والكفاءة

  القاهرة

  »اليونيسف«منظمة األمم املتحدة للطفولة 

  السيد رودولف شوينك  
  رئيس قسم خدمات الشراء
  دائرة اإلمداد يف اليونيسف

  كوبنهاجن

  السيد فيليب كالباكسيس  
  اختصاصي العقود

  دائرة اإلمداد يف اليونيسف
  هاجنكوبن

  اغسطينو مويزيالسيد   
  رئيس برنامج مناء األطفال والبقاء على قيد احلياة

  اليونيسف مكتب
  صنعاء

  خلدون األسعد الدكتور  
  مسؤول الصحة

  اليونيسف
  دمشق



  
  
 

  ع-60/12 إم/ل  ش
  94 الصفحة
  

  »أونروا«وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني يف الشرق األدىن، 

  الدكتور أكيهريو سيتا  
  اخلاص ملنظمة الصحة العاملية، ومدير إدارة الصحةاملمثل 

  فرع املقر الرئيسي لوكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني، أونروا
  عمان

 صندوق األمم املتحدة للسكان

  
  طوسون السيد آسر

  املمثل اإلقليمي
  املكتب دون اإلقليمي

  مسقط

 املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية

  
  خالد مخيس اجلهوريالسيد 

  املدير املساعد
  مكتب التوقعات املركزي

  إدارة األرصاد
  مسقط

 الصندوق العاملي ملكافحة اإليدز والسل واملالريا

  
  السيد ليليو مارمورا

  رئيس إدارة
  أفريقيا والشرق األوسط

  الصندوق العاملي ملكافحة اإليدز والسل واملالريا
  جنيف

  
  وكالسيد جوزيف سريوت

  املدير اإلقليمي للشرق األوسط ومشال أفريقيا
  الصندوق العاملي ملكافحة اإليدز والسل واملالريا

  جنيف



  
  
 

  ع-60/12 إم/ل  ش
  95 الصفحة
  

  
  السيدة مجانة العطواين

  مديرة امللفات املالية يف الصندوق
  فريق العمل املعين بالشرق األوسط ومشال أفريقيا
  الصندوق العاملي ملكافحة اإليدز والسل واملالريا

  جنيف

 تحالف العاملي من أجل اللقاحات والتمنيعال

  
  السيدة هيلن إيفانز

  نائبة املدير التنفيذي
  التحالف العاملي من أجل اللقاحات والتمنيع

  جنيف
  الدكتورة هند اخلطيب

  التحالف العاملي من أجل اللقاحات والتمنيع
  جنيف

  السيدة آن كرونني
  التحالف العاملي من أجل اللقاحات والتمنيع

  جنيف

 بنك التنمية األفريقي

  
  الدكتور فينج زهاو
  مدير القسم الصحي
  بنك التنمية األفريقي

  تونس

  جامعة الدول العربية

  السيدة ليلى فهمي جنم 
  الوزيرة املفوضة

  مديرة إدارة الصحة واملساعدات اإلنسانية
  جامعة الدول العربية 

 القاهرة



  
  
 

  ع-60/12 إم/ل  ش
  96 الصفحة
  

  جملس وزراء الصحة لدول جملس التعاون

  تور توفيق أمحد بن خوجةالدك  
  املدير العام للمكتب التنفيذي

  جملس وزراء الصحة لدول جملس التعاون اخلليجي
  الرياض

  مركز تعريب العلوم الصحية (أكمل)

  الدكتور عبد الرمحن عبد اهللا العوضي  
  األمني العام

  مركز تعريب العلوم الصحية
  الكويت

  الدكتور يعقوب أمحد الشراح  
  ام املساعداألمني الع

  مركز تعريب العلوم الصحية
  الكويت

  الشركة العربية لصناعة األدوية واألجهزة الطبية

  خمتار شهاب الدينالدكتور األستاذ   
  املدير العام

  الشركة العربية لصناعة األدوية واألجهزة الطبية
  عمان

  االحتاد العريب للمنظمات غري احلكومية للوقاية من اإلدمان

  
  أمحد مجال ماضي أبو العزامي الدكتور

  رئيس االحتاد العريب للمنظمات غري احلكومية للوقاية من اإلدمان
  القاهرة

 احتاد األطباء العرب
  حممد الدكتور أسامة رسالن  

  األمني العام
  احتاد األطباء العرب

  القاهرة



  
  
 

  ع-60/12 إم/ل  ش
  97 الصفحة
  

  مركز اجلالية العربية للخدمات االقتصادية واالجتماعية (أكسس)
  عدنان محادالدكتور   

  مدير مركز اجلالية العربية للخدمات االقتصادية واالجتماعية
  ميتشغن

  احتاد الصيادلة العرب

  الدكتور حممد شريف نايف عبابنه  
  احتاد الصيادلة العرب

  عمان

  املنظمة الدولية ملكافحة مرض ألزهامير

  
  الدكتورة يامسني راشد

  املنظمة الدولية ملكافحة مرض ألزهامير
  هورال

  السيدة دايان منصور  
  املنظمة الدولية ملكافحة مرض ألزهامير

  بريوت

  / اململكة العربية السعودية جملس اخلدمات الصحية

  
  يعقوب املزروع الدكتور

  األمني العام
  جملس اخلدمات الصحية

  الرياض

  االحتاد اخلليجي ملكافحة السرطان

  
  خالد أمحد الصاحل الدكتور

  األمني العام
  حتاد اخلليجي ملكافحة السرطاناال

  الكويت



  
  
 

  ع-60/12 إم/ل  ش
  98 الصفحة
  

  »اإليسيسكو«املنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة 

  
  الدكتور عبيد سيف اهلاجري

  مدير مكتب املنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة بالشارقة
  الشارقة

  إقليم شرق املتوسط - إمباكت 

  
  بن أمحد آل سعود صاحب السمو امللكي األمري عبد العزيز

  رئيس جملس إمباكت
  إمباكت إقليم شرق املتوسط

  الرياض

  الوكالة الدولية ملكافحة العمى

  
  الدكتور عبد العزيز الراجحي

  املدير التنفيذي املشارك يف الوكالة الدولية 
  إقليم شرق املتوسط –ملكافحة العمى    

  الرياض

  الس الدويل ملكافحة اضطرابات عوز اليود
  الدكتور عز الدين شريف حسني  

  املنسق اإلقليمي للخليج، ومشال إفريقيا، وحوض املتوسط
  الس الدويل ملكافحة اضطرابات عوز اليود

  اخلوير/عمان
  التحالف الدويل ملنظمات املرضى

  الدكتور سيد حسني جفري  
  عضو الس الرئاسي يف التحالف الدويل ملنظمات املرضى

  الهور

  سعيد اخلرازيالسيد   
  التحالف الدويل ملنظمات املرضى

  الرباط



  
  
 

  ع-60/12 إم/ل  ش
  99 الصفحة
  

  االحتاد الدويل جلمعيات الصليب األمحر واهلالل األمحر

  السيد حممد بابكر  
  املمثل اإلقليمي

  اخلليج ورئيس الوفد من عمان
  عمان

  الطب االحتاد العاملي لرابطات طالب

  السيد حممد عرفاوي  
  ت طالب الطبممثل االحتاد العاملي جلمعيا

  تونس
  السيد إسكندر إسايف  

  والتدريب - مسؤول الصحة العمومية احمللي
  تونس

  حتالف االتفاقية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ

  الدكتور هاين اجلهماين  
  املدير اإلقليمي

  حتالف االتفاقية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ
  القاهرة

  من املخدراتمينتور العربية لوقاية األطفال والشباب 

  السيدة لبىن عزالدين  
  املديرة التنفيذية

  مينتور العربية
  بريوت

  السيدة ثريا إمساعيل  
  نائبة املديرة التنفيذية

  مديرة املشروعات والربامج
  مينتور العربية

  بريوت



  
  
 

  ع-60/12 إم/ل  ش
  100 الصفحة
  

  رابطة احلد من املخاطر يف الشرق األوسط ومشال أفريقيا

  السيد إيلي عراج  
  املدير التنفيذي

  ة احلد من املخاطر يف الشرق األوسط ومشال أفريقيارابط
  بريوت

  الدولية الروتاري/الروتاريمؤسسة 

  وف رحيلهؤالسيد عبدالر  
  رئيس جلنة الروتاري إلقليم شرق املتوسط للمكافحة املعززة لشلل األطفال

  بيشاور

  مؤسسة مهدارد

  األستاذ الدكتور حكيم عبد احلنان  
  يعميد كلية الطب الشرق

  جامعة مهدارد
  كراتشي

  الدكتورة ماهنيم منري أمحد  
  مديرة خمترب مهدارد (الوقفي)

  مؤسسة مهدارد، باكستان
  كراتشي

  السيدة فاطمة الزهراء منري أمحد  
  مديرة خمترب مهدارد (الوقفي)

  مؤسسة مهدارد، باكستان
  كراتشي

  الرابطة الدولية للطبيبات

  األستاذة الدكتورة شفيقة نصري  
  نسقة الوطنيةامل

  للرابطة الدولية للطبيبات
  القاهرة

  الدكتورة مريفت الرافعي  
  الرابطة الدولية للطبيبات

  القاهرة



  
  
 

  ع-60/12 إم/ل  ش
  101 الصفحة
  

  االحتاد العاملي لتعليم الطب

  الدكتور إبراهيم العلوان  
  رئيس

  مجعية تعليم الطب يف إقليم شرق املتوسط
  الرياض

  التحالف العاملي ملكافحة االلتهاب الكبدي

  يد تشارلز جورالس  
  التحالف العاملي ملكافحة االلتهاب الكبدي

  لندن

  الدكتورة آمال خمتار حممد متويل  
  رئيس قسم البحوث يف طب اتمع

  عضو إقليمي يف التحالف
  القاهرة

  املنظمة العاملية ألطباء األسرة
  الدكتور حممد طراونة  

  توسطرئيس املنظمة العاملية ألطباء األسرة بإقليم شرق امل
  عمان

  الدكتور عريب الصمادي  
  مدير فريق الرعاية الصحية األولية

  تقوية النظم الصحية
  املنظمة العاملية ألطباء األسرة

  عمان
  األستاذة الدكتورة تغريد فرحات  

  رئيسة اجلمعية املصرية لطب األسرة
  توسطعضو الس التنفيذي باملنظمة العاملية ألطباء األسرة بإقليم شرق امل

  املنوفية/مصر
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  الصندوق السعودي للتنمية
  األستاذ ناصر بن كريدي السبعي  

  الصندوق السعودي للتنمية
    الرياض

  من أجل املكافحة الدولية للسرطان االحتاد
  الدكتور مارك كيلر  

  عضو الشبكة العاملية 
  االحتاد من أجل املكافحة الدولية للسرطان

  جنيف

  قبون اآلخرونالضيوف/املتحدثون/املرا
  صاحبة السمو امللكي األمرية مىن احلسني

  والوفد املرافق لسموها:
 الدكتورة رويدة املعايطة: مستشارة الشؤون الصحية -
 السيدة دعد شوكة: مستشارة شؤون التمريض -
 السيدة منتهى غرايبة: األمينة العامة للمجلس األردين للتمريض -
 لسمو امللكي األمرية مىن احلسنيالدكتور ممدوح خري: أمني مكتب صاحبة ا -
  السيد رامي خطيب: ضابط األمن -

  الدكتور حسني اجلزائري

  األستاذ الدكتور أوتو كارز

  الدكتور أالن لوبيز

  الدكتور ريتشارد هورتون

  األستاذ الدكتور ممدوح جرب

  (مبصاحبة السيدة ليندا هوفمان) الدكتور نيلز دوولري

  الدكتور حسني مالك أفضلي

  الدكتور أمحد منديل
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  3املرفق 

  كلمة
  ،الدكتور عالء الدين العلوان

  ،املدير اإلقليمي ملنظمة الصحة العاملية
  إلقليم شرق املتوسط

  إىل

  للّجنة اإلقليمية لشرق املتوسط الدورة الستني

  2013تشرين األول/أكتوبر  30 -  27 مان،عسلطنة مسقط، 

  

  رئيس، أصحاب املعايل، السيدات والسادة،أصحاب السمو امللكي، معايل ال

اإلقليمية للَّجنة الستني يف الدورة اليوم بكم بحدواعي سروري أنْ أُر نلَم هإن.  

، والثقافة م بن طارق آل سعيد، وزيرِ التراثعن تقديريِ ملُضيفنا صاحبِ السمو هيث وأَود يف البداية أنْ أُعرِب
اللجنة  باجتماعات لكلِّ من أتى اليوم للمشاركة نِ الضيافة، على الدعوة الكرمية وعلى حسنعما وحلكومة

الصحة على مدى العقود القليلة  قَّقَتها عمان يف جمالاليت ح العظيمة اإلقليمية. وأَود هنا أن أُثين على اإلجنازات
تميز امل . ويعد التعاونطةَ يف التخطي، وتوخي الدقواالجتماعيةبالتنمية البشرية  ، من خاللِ التزامها املتواصلاملاضية

لدولِ األعضاء، وال أملك سوى أن أبعث بتحية مجيعِ ا بني منظمة الصحة العاملية وعمان منوذجاً دف إىل بلوغه مع
  .الرائع على هذا اإلجنازِ خاصة لعمان

ه بالشكرِ لصاحبة السموأن أتوج داألمرية كما أَو ،ن امللكيا باحلضورِ اليوم، وخماطبة مىن احلسني، على تشريف
 ب عن تقديرِنا لدعمكُم املتواصلاللجنة اإلقليمية. وامسحي يل، يا صاحبة السموِّ امللكي ،ذه املناسبة، أن أُعرِ

يف خدمة قضية  يد العاملي، ولتفانيكُملربامج منظمة الصحة العاملية، وملبادراتها، على الصعيد اإلقليمي وعلى الصع
  بالتمريضِ والقبالة. القُوى العاملة الصحية والسيما العاملني والعامالت

  السيدات والسادة،

لى مدارِ ع سوف نستعرض معكم، خالل اجتماعات الدورة الستني للَّجنة اإلقليمية، ما أجنزناه سوياً حىت اآلن
حنتاج إىل القيام به، صةً جيدةً لنلتمس منكُم اإلرشاد والنصح حول املزيد مما فر اعاتالعامِ املنصرم. وستكون االجتم

حتسني  وااالت اليت يتعين علينا تركيز اجلهود عليها، ومواصلة احلوار بشأن ما يتعني علينا القيام به سوياً من أجل
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اضي األولويات االستراتيجية لإلقليمِ، خالل فترة امل مت بني أيديكم يف العاعوض الصحة العمومية يف إقليمنا. ولقد
ة، يسية اليت قررمت اعتمادها. وكان ذلك مثار املشاورات املهمالرئ والييت، إىل جانبِ االجتاهات االستراتيجية

من جانبِ الدولِ األعضاِء، ولقد حرصنا أن تنعكس هذه األولويات وواملشاركة الفعالة، من جانبكم أنتم؛ 
ي سوف أعرضه غداً على سيادتكُم، السنوي الذ من أعمالٍ. وبالفعل، فإنَّ التقرير به اهات على كلِّ ما نقومواالجت

  على مدارِ العامِ املاضي. يسلِّط الضوء على ما حقَّقناه يف هذه ااالت

يف األولوية، والسيما  تيجية ذاتحافالً يف كلِّ جمالٍ من ااالت االسترا نفَّذَت أمانة املنظمة جدول أعمال ولقد
  دولِ اإلقليم. باهتمامِ كلِّ دولة من اليت حتظى حية، وهو من ااالتجمالِ تقوية النظُمِ الص

لحِ؟ إنه يف األساسِ عين ذا املصطالشاملة. فماذا ن مفهومِ التغطية الصحية أيضاً زخم عاملي متنامٍ حول وهناك
ا، بولٍ من اجلودة ووقتما حيتاجوا مبستوى مق حيتاجواليت الصحية عِ الناسِ على الرعايةيحصولِ مج طريقةٌ لضمان

الشاملة، ولكن  ا بلوغ التغطية الصحية من املسارات اليت ميكن من خالهلالكثري يف ضائقة مالية. وهناكالوقوعِ  بدون
  .صحيةال ملة هو اهلدف األساسي لكل األنظمةال يوجد جمالٌ للشك يف أنَّ االلتزام بالتغطية الصحية الشا

زات اهلامة اليت حقَقها اإلجنا فرغم .اخلصوصِ يف جمالِ صحة األمهات واألطفالِ هذا األمر على وجه ويتضح
واألطفالِ. ففي العامِ  اً ثقيالً لوفيات األمهاتئل عباليت تتحم العديد من بلدان اإلقليمِ، اليزال هناك عدد من البلدان

 املرمى الرابع واملرمى اخلامس من مِ يف حتقيقِالتقد لبلدان على إعداد خطط لتسريع وتريةملاضي عملنا مع هذه اا
. ومما هذه اخلطط ذي حققته هذه البلدان يف إعداد. وامسحوا يل أنْ أثينِ على العملِ املتميزِ الائية لأللفيةاملرامي اإلمن

يف حشد املوارد،  ، سواًءيف تنفيذ هذه اخلطط ال شك فيه أننا سنواجِه حتديات علينا أنويف اإلمداد أم هلا.نتصد ى  

  السيدات والسادة،

) من األدوات 2005( إنَّ أمننا الصحي الشامل مسألةٌ ذات أمهية قصوى لنا مجيعاً، وتعد اللوائح الصحية الدولية
حلقبة اليت تتزايد فيها فرص التجارة والسفرِ على الصعيد ا ففي هذه ساعدنا يف احلفاظ على هذا األمنِ.اليت ت اهلامة

األمنِ  يف األفقِ ديدات جديدةٌ للصحة العمومية، تتأكد لدينا أمهية اللوائحِ الصحية الدولية يف محاية الدويلِّ، وتلوح
لد قادرةً على يف كلِّ ب ات املعنيةالقطاع مجيع مجيعِ أرجاِء العاملِ. لذلك فمن األمهية مبكان أن تكون الصحي يف

  هلا. الوفاِء مبتطلبات تنفيذ اللوائحِ حبلولِ املواعيد النهائية املقررة

مثاالً واضحاً الشرقِ األوسط التنفسية،  التاجِي (كورونا فريوس) اجلديد، املُسببٍ ملتالزمة ويعد ظهور الفريوسِ
يف  الصحية الدولية. وعلى الرغمِ من أنَّ اإلصابةَ بالفريوسِ ملْ تعلَن كطارئة نا لتطبيقِ اللوائحِعلى سببِ احتياج

مثرية للقلقٍ على الصعيد الدويلِّ، فإنَّ املوقف الصحيح يتطلَّب منا أنْ نواصلَ متابعةَ املوقف بدقة  الصحة العمومية
يبتنظيمِ اجتماع نا هذا العامقم ولقد .وبشفافية خاللَهما أفضلُ اخلرباِء طيفاً من نِ حولَ هذا املوضوعِ، ناقشينِ دولي

هلِ ملعاجلتبأفضلُ الس (كورونا)، وما هي عنِ الفريوسِ التاجي املزيد ملعرفة النزالُ حباجة ذلك ومع .املسائلِ التقنية ،



  
  
 

  ع-60/12 إم/ل  ش
  105 الصفحة
  

نعملُ جبد مع عدد من البلدان األعضاِء والشركاِء على هذه  ومازلْنا حنتاج إىل لقاحٍ فعالٍ ضده، وأؤكِّد على أننا
  القضية، وسوف نستمر يف إطالعكُم على ما يستجد يف هذا األمرِ.

وامسحوا يل، وحنن نتحدثُ عنِ األمنِ الصحي أنْ أهنئَ معايل وزيرِ الصحة يف اململكة العربية السعودية على جناحِ 
. وحنن مجيعاً نثمن عالياً اجلهود الدؤوبةَ اليت بذلتها حكومةُ اململكة من الناحية التنظيمية والصحية سمِ احلجإمتامِ مو

  العربية السعودية لضمان صحة احلُجاجِ وسالمتهم. 

اً يف عدد حاالت اإلصابة ونتحولُ إىل شللِ األطفالِ الذي ال يزالُ ميثلُ مسألةً خطريةً؛ فقد شهدنا اخنفاضاً كبري
يف اثننيِ من البلدان املوطونة الثالثة املتبقية يف العاملِ، وهي حتديداً أفغانستان ونيجرييا، مقارنةً بعامِ  2013يف عامِ 

على القلقِ يف إال أنَّ هذا املستوى الكبري من االخنفاضِ يف عدد احلاالت ملْ نره بعد يف باكستان. وما يبعثُ  .2012
 خاليةً من تيف اإلقليمِ كان جديدة بفريوسِ شللِ األطفالِ يف أماكن للعدوى جيوبٍ جديدة وجود هذا األمرِ هو

طويلة التطعيمِ الوصولَ إىل األطفالِ فيها ملدة طواقم عاليت ملْ تستط املناطق وال شك يف أن  .شللِ األطفالِ، وهي
اً صحياً متزايداً على الصعيد الدويلّ. إنَّ االستمرار يف وجود الفريوسِ يف هذه البلدان الثالثة، وانتقاله ذلك ميثِّل ديد

مؤخراً إىل بلدان أخرى ميثِّلُ بال شك حتدياً كبرياً. ومن ناحيتنا، فنحن نواصلُ العملَ باعتبارِ أننا نواجه حالةَ طوارئ 
  ب أنْ يظلَّ مجيع الدولِ األعضاِء على أقصى درجات اليقظة واحلَذَرِ.دد دولَ العاملِ، وجي

  السيدات والسادة،

 ما أمراضِ القلبِ والسكريوالسي ،واملعايل، إىل وباِء األمراضِ غريِ السارية السمو أصحاب ،لُ بكُموأحتو
ويف سياقٍ موازٍ لتزايدها، ترتفع كذلك  .داً بسكانِهاوالسرطان، الذي يصيب بلدانَ اإلقليمِ ويلحق ضرراً متزاي

 ينا مع هذهأننا النزالُ نركِّز يف تعاط املؤسف ومن ،واحلكومات واألسر ها األفرادداالقتصاديةُ اليت يتكب اخلسائر
 الوقاية الكايف من زاوية بذل اجلهدفقطْ بينما ال ي املعاجلة الوعيِ.األمراضِ على زاوية مستوى وزيادة  

 الدولِ األعضاِء بتنفيذ التزامات بشأن ،العملِ اإلقليمي اإلقليميةُ املوقَّرةُ إطار كُمجلنت ففي العامِ املاضي، اعتمدت
زيد من اإلعالن السياسي لألممِ املتحدة. وقد اتفقتم معنا على الرؤية وعلى خارطة الطريق، وأقررتم بوجوبِ بذلِ امل

 كيفية ا أنْ نعملَ لتوضيحم مناألمراض، وطلبت هذه من والتأثريِ للوقاية املردود عالية تدابري لتنفيذ العملِ املكثَّف
 وتناولت .تنفيذها، وهلذا فقد حفَلَ هذا العام بسلسلة من األعمالِ اليت نفِّذَت بالتعاون معكُم أنتم، الدولَ األعضاء

 ولكن ،اإلرشادات بدأَ بالفعلِ بتطبيقِ هذه قد لدانالب سعدين أنْ أرى بعضوي ،تقنية إرشادات األعمالُ إعداد تلك
  واليزالُ لدينا الكثري مما ينبغي علينا عملُه.  .الطريق أمامنا اليزالُ طويالً

ها يف هذا األسبوعِ، أَوبنيِ القضايا اليت ستناقشون ا ومنهاليت يواجه للتحديات معاليكُم انتباه أنْ أسترعي د
 والتنمية لأللفية بلوغَ املرامي اإلمنائية القلقِ لدينا، إذْ تعيق قدراً ضخماً من والبيئة اليت تثري يف الصحة اإلقليم

  يف املستقبلِ يف هذا االِ.  املستدامة. وإنين ألتطلع إىل قدرٍ من التوافقِ حولَ اخلطوات اليت سنخطوها
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  السيدات والسادة،

إننا ننتمي إلقليمٍ تبدو فيه حاالت الطوارئِ وكأنها أصبحت أسلوب احلياة املعتاد؛ فالصراعات واألزمات الطويلةُ 
كاسب الصحيةَ اليت تراكمت األمد تخلِّف وراَءها عواقب غري حممودة على الصحة، وتلتهم يف غضون أشهرٍ قليلة امل

 والعاملونَ الصحيونَ كوسيلة املستشفيات فستهدالكربى. وفيها، ت واالستثمارات العملِ الشاق من عقود إثر
 املرضى من االقتصاديةَ حترم اجلانبيةَ ألشكالِ احلصار والعقوبات أنَّ اآلثار فضالً عن ،احملليني إلرهابِ السكان

لِ على أدوية وخدمات حيوية حيتاجونَ إليها من أجلِ البقاِء على قيد احلياة. إن من األمورِ البالغة األمهية أنْ احلصو
يتاح للعاملني يف اإلغاثة اإلنسانية القيام بعملهم دونَ التهديد بالتعرضِ ملخاطر شخصية، وذلك وفقاً للقانون الدويلِّ 

أن من األمورِ البالغة األمهية أيضاً أنْ يسمح باملرورِ اآلمنِ خلدمات الرعاية الصحية واألدوية  اإلنساينِّ، كما
  واإلمدادات املنقذة للحياة، حىت تصلَ إىل من حيتاجونَ إليها.

ويف الدولِ ا السورية العربية يف اجلمهورية إنساينٌّ بالغُ اخلطورة واآلنَ لدينا وضع لِ أعدادهلا، فتواص اورة
وتتجلى اخلطورةُ املتزايدةُ  .النازحني باالزدياد يؤدي إىل عواقب وخيمة على اخلدمات الصحية يف مجيعِ البلدان املعنية

 بعدما حافظت ،شللِ األطفالِ داخلَ سوريا هذا الشهر ظهورِ حاالت ا بإمكانيةمن هلذا الوضعِ على كلِّ فرد
هوريةُ العربيةُ السوريةُ على وضعِ خلوها من هذا املرضِ سنوات طويلةً. وهلذا فإنين أهيب بكُم مجيعا، من اجلم

 ،كوزراَء للصحة كُمامواقع ا يف العامِ املاضي، لدعمِ الرعاية نِ اليت التزمتمعلى روحِ التكافُلِ والتضام حملافظة
ارجها. وحنن نعملُ مع شركائنا يف األممِ املتحدة على الوصولِ إىل من نستطيع الصحية للسوريني داخلَ سوريا وخ

الوصولَ إليه من احملتاجني لإلغاثة الصحية اإلنسانية، وسنواصلُ تقويةَ ما نبذلُه من جهود يف هذا االجتاه. ويف هذا 
ملَن خبالصِ الشكرِ واالمتنان مأنْ أتقد دشكرٍ  الصدد، أَو توجيه مع ،اإلغاثة الالزمةَ للقيامِ جبهود املساعدات مقد

خاص للدعمِ السخي الذي قدمته الكويت للمنظمة لتمكينِها من تنفيذ مساعدات إنسانية صحية فعالة يف سوريا 
  والبلدان ااورة هلا.

التوقف للحظة أتوجه فيها بالتحية للعاملني الصحيني، ملا ورغم ما نواجهه من حتديات ضخمة، فامسحوا يل 
  أبدوه من تضحيات بطولية، وإخالصٍ يف العملِ، يف تقدميِ اخلدمات اإلنسانية للمتضررين، معرضني حياتهم للخطرِ. 

  أصحاب املعايل، السيدات والسادة،

ة بالنسبة للتنمية الصحية باإلقليمِ على املدى الطويلِ. ويف الوقت إنَّ دورتكُم هذا العام تركِّز على قضايا مهم
 مستقبلِ املنظمة كدولٍ أعضاء، فإنَّ مالمح كُمموقع اليت تشاركونَ فيها من إصالحِ املنظمة خاللِ عملية ومن ،هذات

يفرضها هذا العاملُ املتغيـر من حولنا. إني  اليزالُ يف طورِ إعادة رمسه، تأسيساً على املطالبِ واالشتراطات اليت
وزمالئي يف املنظمة، مستعدونَ ألداِء الدورِ املنوط بنا، وأدعوكُم بدوري ملواصلة اإلسهامِ يف هذه العملية، حىت 

  حتصلوا على املنظمة بالصورة اليت تتمنونَ رؤيتها، واليت تلَبي لَكُم احتياجاتكم.

  لكُم التوفيق والسداد يف الدورة الستني للَّجنة اإلقليمية. متمنياً
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  4املرفق 

 ،الدكتورة مارغريت تشان رسالة من
  ملنظمة الصحة العاملية العامةاملديرة 

  (عرب الفيديو)

  يف
  الستنيالدورة 

  لشرق املتوسط اإلقليميةجنة للّ

  2013تشرين األول/أكتوبر  30 - 23، سلطنة عمان، مسقط
  

  أَود يف البدء أن أتقدم بالشكر للحكومة العمانية على استضافتها الدورة الستني للّجنة اإلقليمية لشرق املتوسط.

رف عن هذا البلد من مجال يف ربوعه، ومن كرم الضيافة يف أهله، كما ما عد الكثري من الزائرين عمان لصلقد قَ
ف على النظام الصحي فيه وعلى اإلجنازات اليت حققها. مايقصدها الكثريون طلباً للعلم؛ والسيمن أجل التعر  

ومن أهم االجتاهات السائدة حالياً يف الصحة العامة هو تزايد أعداد البلدان اليت تضع لنفسها هدفاً حمدداً هو 
  التغطية الصحية الشاملة.

  لرعاية الصحية العالية اجلودة.ويف ذلك تصديقاً قوياً ملدى احلاجة لإلنصاف يف إتاحة الوصول إىل ا

  فالتغطية الصحية الشاملة من أقوى عوامل حتقيق املساواة من بني مجيع اخليارات املتاحة يف السياسات.

والتغطية الصحية الشاملة التزام حبماية اموعات السكانية من اإلاك املايل الذي قد ينتج عن املصروفات اليت 
  وم لقاء حصوهلم على الرعاية.يدفعها الناس مباشرة من جي

ن خدمات الوقاية.والتغطية الصحية الشاملة تؤكِّد على احلاجة إىل توفري نطاق شامل من اخلدمات، تتضم  

ي اإلقليم للعبء املتزايد من األمراض غري السارية.ويعترب التأكيد على الوقاية مهماً جداً يف سياق تصد  

املتحدة حول األمراض غري السارية بصراحة ووضوح على أن الوقاية جيب أن  وينص اإلعالن السياسي لألمم
  تكون مبثابة حجر األساس لالستجابة لألمراض غري السارية على الصعيد العاملي.

وكما نوه املدير اإلقليمي ملنظمة الصحة العاملية لشرق املتوسط، الدكتور عالء الدين العلوان، فإن من الضروري 
  علومات والقيام باحلمالت اإلعالمية للتصدي لألضرار اليت ترتبط باتباع أمناط حياة غري صحية.توفري امل
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ما إنكم ستناقشون خالل هذه الدورة جدول أعمال املرامي اإلمنائية لأللفية الذي مل تستكمل بنوده بعد، والسي
 واألمهات.احلاجة لتسريع وترية اجلهود اليت تبذلوا إلنقاذ حياة األطفال 

  .2015ون النظر يف املوقع الذي حتتله الصحة يف جدول أعمال التنمية بعد معنكما ست
م الذي أحرزمتوه يف تنفيذ اللوائح الصحية ومن بني القضايا ذات الصلة باألمن الصحي، ستبحثون يف التقد

  .رار ظهور فريوسات الكورونا اجلديدةالدولية يف وقت أضحى فيه اإلقليم مدركاً ملدى احلاجة إىل التيقُّظ مع استم
والرب أن شلل األطفال حيتل قمة اهلرم من اهتماماتكم يف اإلقليم، وإنين أهيب بكم أال تسمحوا ملشاعر اليأس ي

  بالتسرب إىل قلوبكم.
وس شلل ومن املؤكَّد أن اخلطوات اليت قام ا املدير اإلقليمي لدعم البلدان اليت التزال تعاين من سراية فري
  األطفال فيها من أجل تعزيز احلمالت اإلعالمية يف تلك املناطق متنح املرء شعوراً غامراً بالشجاعة واإلقدام.

  والبد من أن تسهم احلكومات ومواطنوها يف إمتام العمل يف استئصال شلل األطفال وأن يقتنعوا بفوائده.
ما عندما رية وبلدان أخرى ال تفارق أذهانكم، والسيإنين أدرك أن األوضاع اإلنسانية اليت تعاين منها سو

  تناقشون البند اخلاص بأوضاع الطوارئ وأثر األزمة يف سورية على النظُم الصحية يف البلدان ااورة.
آخذةٌ بالتفاقم، حىت أن ما يقرب من نصف املستشفيات قد  واألوضاع يف سورية، كما مسعتم، مروعة، وهي

دكامالً أو جزئياً. رت تدمرياًم  
ويف ظل الظروف الراهنة، حيتاج أكثر من مليوين شخص ممن يصعب الوصول إليهم إىل مساعدات إنسانية ملحة 

  وعاجلة.
وهناك مليونان آخران من السوريني قد تركوا بلدهم طلباً ملالذ آمن يف لبنان واألردن وتركيا والعراق ومصر؛ مما 

  األعباء اليت تتحملها النظم الصحية واالقتصادية للبلدان ااورة.يؤدي إىل تزايد متواصل يف 
ويف مطلع هذا الشهر، وافق جملس األمن يف األمم املتحدة، وباإلمجاع، على الطلب العاجل من مجيع األطراف 

  متسبالسماح للمساعدات اإلنسانية بالوصول إىل مجيع أرجاء سورية، من أجل إيصال املساعدات اإلنسانية اليت
  حاجة الناس إليها.

  ومنظمة الصحة العاملية على أهبة االستعداد للقيام بدورها يف تقدمي املساعدات الصحية.
  أمتنى لكم دورة إقليمية ناجحة ومثمرة.

  .لكم شكراً
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  القائمة النهائية لوثائق اللجنة اإلقليمية وقراراا ومقرراا اإلجرائية

  اإلقليمية. وثائق اللجنة 1
  5تنقيح  - 60/1ش م/ل إ   جدول األعمال

  60/2ش م/ل إ   2012التقرير السنوي للمدير اإلقليمي لسنة 
 60/3ش م/ل إ   إنقاذ حياة األمهات واألطفال

القرارات واملقررات اإلجرائية ذات األمهية لإلقليم اليت اعتمدا مجعية الصحة العاملية 
الس التنفيذي يف دورتيه الثانية والثالثني بعد املئة، يف دورا السادسة والستني و

  والثالثة والثالثني بعد املئة

  60/4ش م/ل إ 

رابعة يف دورته الاستعراض مسودة جدول األعمال املبدئي للمجلس التنفيذي 
  والثالثني بعد املئة

  1امللحق  -60/4ش م/ل إ 

  إصالح منظمة الصحة العاملية:
وإعداد امليزانية الربناجمية  2015-2014ذي وتنفيذ امليزانية الربناجمية التخطيط التنفي

2016-2017  
  تقرير حول إطالق احلوار اخلاص بتمويل منظمة الصحة العاملية

  
  60/5ش م/ل إ 
  60/6ش م/ل إ 

  60/7ش م/ل إ   2015الصحة يف خطة التنمية بعد عام 
  60/8ش م/ل إ   دات اإلضافية): معايري التمدي2005اللوائح الصحية الدولية (

تنفيذ اإلعالن السياسي لألمم املتحدة املعين بالوقاية من األمراض غري السارية 
  ومكافحتها استناداً إىل إطار العمل اإلقليمي

   60/9ش م/ل إ 

 60/10ش م/ل إ   االستراتيجية اإلقليمية لتحسني نظم تسجيل األحوال املدنية واإلحصاءات احليوية

تهدد  اآلن للتصدي لطارئة شلل األطفال املتفاقمة اليت باتت ءات العاجلةاإلجرا
  مجيع الدول األعضاء يف إقليم شرق املتوسط

 60/11ش م/ل إ 

مناقشات تقنية /60ش م/ل إ   االستراتيجية اإلقليمية للصحة والبيئة
1  

/مناقشات تقنية 60ش م/ل إ  الطريقالتحرك حنو التغطية الصحية الشاملة: التحديات، والفُرص، وخارطة 
2  

: التبعات اإلقليمية الستراتيجية املرحلة استئصال شلل األطفالتقرير مرحلي حول 
  النهائية

  1 /وثيقة إعالمية60ش م/ل إ 

  2 /وثيقة إعالمية60ش م/ل إ   مبادرة التحرر من التبغتقرير مرحلي حول 
الصحية  املراميو ،املتعلقة بالصحةأللفية بلوغ املرامي اإلمنائية لتقرير مرحلي حول 

  2015 عام العاملية بعد
  3 /وثيقة إعالمية60ش م/ل إ 

ة: التحديات، واألولويات، وخيارات العمل الصحيتقوية النظُم تقرير مرحلي حول 
  يف املستقبل

  4 /وثيقة إعالمية60ش م/ل إ 

  5 /وثيقة إعالمية60 إ م/ل ش  )2005نفيذ اللوائح الصحية الدولية (تتقرير مرحلي حول 
حتديث املعلومات حول الطوارئ وأثر األزمة السورية على تقرير مرحلي حول   6/وثيقة إعالمية 60 إ م/ل ش
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  النظم الصحية يف البلدان ااورة
  7/وثيقة إعالمية 60ش م/ل إ  السالمة على الطرقتقرير مرحلي حول 

  8 وثيقة إعالمية/60ش م/ل إ   2011-2000 مراجعة لتنفيذ قرارات اللجنة اإلقليمية
  9 وثيقة إعالمية/60ش م/ل إ   تقرير االجتماع األول للّجنة االستشارية التقنية للمدير اإلقليمي

 /وثيقة إعالمية60ش م/ل إ   والبعثة الدراسية اخلاصة ا جائزة مؤسسة الدكتور علي توفيق شوشة
10  

واألمراض القلبية الوعائية، والسكري يف  دولة الكويت ملكافحة السرطان،جائزة 
  إقليم شرق املتوسط

 /وثيقة إعالمية60ش م/ل إ 
11  

 /وثيقة إعالمية60ش م/ل إ   مكان وموعد عقد الدورات املقبلة للّجنة اإلقليمية
12  

  . القرارات2  
  1–/ق60ش م/ل إ   والتقارير املرحلية 2012التقرير السنوي للمدير اإلقليمي لعام 

  2–/ق60ش م/ل إ   غطية الصحية الشاملةالت
  3–/ق60ش م/ل إ   تفاقُم طارئة شلل األطفال يف إقليم شرق املتوسط

من األمراض غري  متابعة اإلعالن السياسي الصادر عن األمم املتحدة بشأن الوقاية
  السارية ومكافحتها

  4–/ق60ش م/ل إ 

  5–/ق60ش م/ل إ   2019 - 2014 االستـراتيجية اإلقليمية للصحة والبيئة
  6–/ق60ش م/ل إ   إنقاذ حياة األمهات واألطفال

األحوال املدنية واإلحصاءات احليوية م تسجيلظُاالستراتيجية اإلقليمية لتحسني ن 
2014 - 2019  

  7–/ق60ش م/ل إ 

  8–/ق60ش م/ل إ   رصد الوضع الصحي واالجتاهات الصحية وأداء النظُم الصحية
  رائية. املقررات اإلج3  

  )1املقرر اإلجرائي (  انتخاب هيئة املكتب
  )2املقرر اإلجرائي (  إقرار جدول األعمال
  )3املقرر اإلجرائي (  جلنة وثائق التفويض

منح جائزة دولة الكويت ملكافحة السرطان، واألمراض القلبية الوعائية، والسكَّري 
  يف إقليم شرق املتوسط

  )4املقرر اإلجرائي (

  )5املقرر اإلجرائي (  متالزمة داون جائزة أحباث
  )6املقرر اإلجرائي (  انقضاء قرارات اللجنة اإلقليمية

  )7املقرر اإلجرائي (  مكان وموعد عقد الدورات املقبلة للّجنة اإلقليمية
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  ،6-/ق60م/ل إ  شملحق القرار 
  ،2013 كانون الثاين/يناير 30 ،إعالن ديب

  طفال:إنقاذ حياة األمهات واأل
  معاً ملواجهة التحدي

  5واملرمى  4تسريع وترية التقدم احملرزصوب بلوغ املرمى 
  من املرامي اإلمنائية لأللفية يف إقليم شرق املتوسط

حنن؛ وزراء الصحة واملمثلون للبلدان يف إقليم شرق املتوسط، واملمثلون لوكاالت األمم املتحدةوللمؤسسـات  
 معـاً االجتماع الرفيع املستوى حول إنقاذ حياة األمهات واألطفـال:  دولية الذين شاركنا يف الوطنية واإلقليمية وال

  .ملواجهة التحدي

 نص عليها اإلتاحة الشاملة للرعاية الصحية األولية العالية اجلودة هي حق من حقوق اإلنسان،ضع باعتبارنا أن ن
  ويف نفس الوقت ؛1978آتا عام -إعالن أملا

أنه  وننوه إىلأجل بلوغ املرامي اإلمنائية،  أساسي من ل أمرواألطفااملراهقني وسني صحة األمهات حتنستذكر أن 
ومنها االستراتيجية العاملية لألمم املتحدة حول  ،االتفاقات واالستراتيجيات الدوليةحيتل مكانة مركزية يف العديد من 

جتديد العهد، واللجنة املعنية باملعلومات  –اة األطفال وااللتزام العاملي باحملافظة على حي صحة املرأة والطفل.
 واملساءلة حول صحة النساء واألطفال.

كل عام بأسباب ميكن يف معظم  يف بلداننا ميوتون ما يقرب من مليون نسمة من األمهات واألطفال ندرك بأن
 األحيان جتنبها.

حامسة يف جمال حتسني أحوال األمهات البلدان يف إقليم شرق املتوسط تواجه حتديات بعض  ونالحظ أن
جوانب انعدام املساواة  وندركما يف البلدان اليت تعاين من أزمات اجتماعية وإنسانية، واألطفال واملراهقني، والسي

املتزايدة االتساع يف وصول اموعات السكانية األكثر تأثراً باملخاطر إىل اخلدمات االجتماعية، ويف توزيع املوارد 
  العديد من األمثلة على النجاح يف اإلقليم ويف العامل. ونستلهمبلد وآخر وضمن كل بلد،  بني

على التزاماتنا السابقة اليت دف إىل حتسني صحة أمهاتنا وأطفالنا واملراهقني يف بلداننا، وإىل  يد التأكيدعون
  التنمية االجتماعية لبلداننا.

  بـ:نلتزم 
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 4لتسريع وترية التقدم احملرز صوب بلوغ املرمى  ملواجهة التحدي معاًنقاذ احلياة، إ املبادرة اإلقليمية، تنفيذ
يساهم يف تنفيذها األطراف املعنية الرئيسية، ومنها الربملانيون،  من املرامي اإلمنائية لأللفية يف بلداننا، وبأن 5واملرمى 

 واملهنيون الصحيون:اص، واملؤسسات األكادميية، والقادة اتمعيون، ومنظمات اتمع املدين، والقطاع اخل

إعداد وإطالق وتنفيذ خطة وطنية (أو دون وطنية، وفق ما يقتضي األمر) متعددة القطاعات حول صحة  •
األمهات و حديثي الوالدة واألطفال، مع توضيح التكاليف املترتبة على تنفيذها، على أن يكون هلا أهداف 

تلك املداخالت  املداخالت املتفق عليها تشمل الدائرة املتكاملة للرعاية، وتضمواضحة للتغطية بـحزم من 
التمنيع واإلجراءات الوقائية األخرى إىل جانب خدمات رعاية الصحة اإلجنابية، مع توضيح احلصائل، 

 وختصيص املوارد، واعتبار ذلك جزءاً من اخلطة الصحية الوطنية أو دون الوطنية؛

ت االجتماعية والبيئية املتعلقة بصحة األمهات وحديثي الوالدة واألطفال واملراهقني؛ مثل التصدي للمحددا •
الفقر، واجلندر، واملياه واإلصحاح، والتغذية، والتعليم؛ وذلك من خالل مبادرات معززة ومتعددة 

 القطاعات وتتضمن إسهام اتمع فيها؛

وحتسني نظم  يف بلداننا، واإلحصاءات احليوية الصحية لتعزيز النظُم ميكن قياس آثارهااختاذ خطوات  •
وبناء  ما من خالل حتسني تسجيل األحوال املدنية،والسي املعلومات للحصول على بيانات عالية اجلودة،

يف ظل رؤية تتوخى إزالة  ،املنقذة للحياة القوى العاملة املاهرة، وحتسني توافر املستلزمات اآلمنة والفعالة
 واألطفالوحديثي الوالدة خلدمات رعاية األمهات  توفري اإلتاحة العادلةو ئق وختطي العقبات،العوا

 ؛واملراهقني

إيالء األولوية لصحة األمهات واألطفال واملراهقني لدى تصميم وتنفيذ برامج العمل اإلنساين واالستعداد  •
ي لألزمات.للتصد 

رد احمللية والدولية عرب األساليب التقليدية واملبتكرة، وتعزيز إنشاء آلية متويل مضمون االستمرار، وحشد املوا •
التكافل على الصعيد اإلقليمي، مع زيادة امليزانية املخصصة للخدمات يف صحة األمهات واألطفال 

 واملراهقني؛

حتسني التنسيق واملساءلة بني مجيع الشركاء، سواًء من كان منهم يعمل ضمن نطاق الدولة أم يف نطاق  •
 على الصعيد الدويل زيادة تبادل اخلربات من أجلتعزيز التعاون بني البلدان ضمن اإلقليم،قلٍ عنها؛ ومست

 الدروس املستفادة؛و ،اجليدة حول املمارسات

، من خالل تنفيذ يملواجهة التحداألمهات واألطفال: معاً  إنقاذ حياة رصد التقدم احملرز يف املبادرة اإلقليمية •
وضحة يف إطار العمل اخلاص بصحة األمهات و حديثي الوالدة واألطفال الصادر عن جلنة التوصيات امل

األمم املتحدة املعنية باملعلومات واملساءلة، وذلك دعماً لالستراتيجية العاملية لألمم املتحدة حول صحة 
ة بصحة النساء واألطفال النساء واألطفال واملراهقني وما يتصل ا من مبادرات، مع إنشاء جلنة إقليمية معني

 4واملراهقني، فيها ممثلون عن مجيع املؤسسات املعنية، ودف إىل تسريع وترية التقدم صوب بلوغ املرمى 
 من املرامي اإلمنائية لأللفية ومتابعته. 5واملرمى 
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والدة واملراهقني من خالل بتسريع وترية التقدم يف حتسني صحة املواليد واألطفال واألمهات و حديثي ال نلتزمإننا 
أنفسنا رهن املساءلة عن إحراز التقدم الشامل  وسنضعالعمل على الصعيد الوطين، والتعاون على الصعيد الدويل، 

و حديثي الوالدة ومجيع األطفال ومجيع املراهقني يف هذا  صوب بلوغ ذلك املرمى؛ وإننا باسم مجيع األمهات
اء كل امرأة أفضل الفرص للوالدة اآلمنة، حبيث نضمن لكل طفل أفضل بداية ممكنة له يف بإعط جندد التزامنااإلقليم، 

  حياته.
  






