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  الملحق
  

ــا التابعــة لمنظمــة الصــحة العالميــة (لوانــدا، جمهوريــة  الــدورة الثانيــة والســتون للجنــة اإلقليميــة ألفريقي
  )٢٠١٢تشرين الثاني/ نوفمبر  ٢٣-١٩أنغوال، 

  
دونـيم، وزيـر -إلـى المجلـس التنفيـذي، أعـده خـوزي فييـرا فـان اللجنـة التقرير الموجز المقـدم مـن رئـيس
  )٢٠١٢تشرين الثاني/ نوفمبر  ٢٨الصحة، لواندا، جمهورية أنغوال (

  
ُعقــدت الــدورة الثانيــة والســتون للجنــة اإلقليميــة ألفريقيــا التابعــة لمنظمــة الصــحة العالميــة فــي لوانــدا، أنغــوال،  -١

الـدورة وزيـر الصـحة األنغـولي، الـدكتور خـوزي فييـرا  وتـولى رئاسـة. ٢٠١٢تشرين الثاني/ نوفمبر  ٢٣إلى  ١٩من 
دونيم، وحضرها أربع وأربعون دولة من الدول األعضاء البالغ عددها ستة وأربعـين دولـة. وشـملت بنـود جـدول -فان

لمــدير اإلقليمــي الثنــائي الســنوات عــن عمــل المنظمــة فــي اإلقلــيم األفريقــي فــي الثنائيــة ا تقريــرنوقشــت األعمــال التــي 
 األيـــدزومكافحـــة ؛ واالســـتراتيجيات اإلقليميـــة الخاصـــة بـــإدارة مخـــاطر الكـــوارث، وتعزيـــز الصـــحة، ٢٠١١-٢٠١٠

بشـــأن األمـــراض غيـــر الســـارية؛ وُنظـــم  والعـــدوى بفيروســـه؛ وتنميـــة المـــوارد البشـــرية الصـــحية؛ وٕاعـــالن برازافيـــل
العموميـــة، وتنفيـــذ اللـــوائح  المعلومـــات الصـــحية، والصـــحة وحقـــوق اإلنســـان، والصـــندوق األفريقـــي لطـــوارئ الصـــحة

دة ٢٠٠٥الصــحية الدوليــة ( ). وناقشــت اللجنــة اإلقليميــة أيضــًا عمليــة إصــالح المنظمــة علــى النحــو الــوارد فــي مســوَّ
. ٢٠١٣-٢٠١٢، وتنفيــذ الميزانيــة البرمجيــة ٢٠١٥-٢٠١٤برنــامج العمــل العــام الثــاني عشــر والميزانيــة البرمجيــة 

  إلى اإلقليم األفريقي لمنظمة الصحة العالمية. ضم جنوب السودانإعادة  نوقشتكما 

  
وطلبــت إلــى األمانــة  ٢٠١١-٢٠١٠الثنــائي الســنوات  المــدير اإلقليمــي واعتمــدت اللجنــة اإلقليميــة تقريــر -٢

توثيق وتبادل خبرات البلدان الثمانية التي خفَّضت معدل وفيـات األمهـات واألطفـال والرضـع، ودعـم مواءمـة اُألطـر 
  العاملين الصحيين في شتى أنحاء اإلقليم.  التنظيمية إلعداد

  
، بحثــــت اللجنــــة اإلقليميــــة طلــــب جمهوريــــة جنــــوب ٦-٤٩ج ص عووفقــــًا لقــــرار جمعيــــة الصــــحة العالميــــة  -٣

لمنظمـة الصـحة العالميـة. وطلبـت اللجنـة اإلقليميـة  التـابع ووافقت على إعادة ضمها إلـى اإلقلـيم األفريقـي ،السودان
غ موافقتهـــا إلـــى جمعيـــة الصـــحة العالميـــة السادســـة والســـتين مـــن خـــالل المـــديرة العامـــة لِّـــإلـــى المـــدير اإلقليمـــي أن يب

  للمنظمة. 

  
وعند اعتماد اللجنة اإلقليمية الستراتيجية وقرار بشـأن إدارة مخـاطر الكـوارث، طلبـت إلـى الـدول األعضـاء  -٤

ذ االســتراتيجية وٕاضـــفاء الطـــابع تــوفير القيـــادة وتعبئــة الشـــركاء والمــوارد مـــن أجــل وضـــع خــرائط طريـــق وطنيــة لتنفيـــ
  المؤسسي على إدارة مخاطر الكوارث في قطاع الصحة.  

  
للفتـرة  تنميـة المـوارد البشـرية الصـحيةبشـأن  خريطـة طريـق وقـرار بمناقشـة واعتمـاد اللجنة اإلقليميـة وقامت -٥

قــدرات التحســين تقــديم الخــدمات الصــحية فــي اإلقلــيم. وطلبــت اللجنــة إلــى الــدول األعضــاء تعزيــز ل ٢٠٢٥-٢٠١٢
تصريف الشؤون والقيادة واإلدارة في مجال الموارد البشرية الصـحية، مـن أجـل تحسـين الحـوار السياسـاتي الخاصة ب

التعلــيم، وكــذلك القطــاع الخــاص حة، والماليــة، والخــدمات العامــة، و صــووضــع آليــات فعالــة للتنســيق بــين وزارات ال
  وأصحاب المصالح اآلخرين.

  
ونظرت اللجنة اإلقليمية أيضًا في إعالن برازافيل بشأن الوقاية من األمـراض غيـر السـارية ومكافحتهـا فـي  -٦

لمنظمة واعتمدته. ودعت الدول األعضاء إلى اتخاذ اإلجراءات المالئمة لتحديث السياسات التابع لاإلقليم األفريقي 
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الصحية الوطنية بما يتماشى مع اإلعالن، وتعزيز الُنظم الصـحية الوطنيـة والقـدرات ة لصحية والخطط االستراتيجيا
  المؤسسية الالزمة لتنفيذه. 

  
التوسع في تدخالت تعزيز  نواعُتمدت استراتيجية وقرار بشأن تعزيز الصحة في اإلقليم األفريقي، يستهدفا -٧

لحد من األسباب الرئيسـية للوفـاة والعجـز واألمـراض/ االعـتالالت الرئيسـية التـي يمكـن لالصحة المتعددة القطاعات 
الوقايـــة منهـــا فـــي اإلقلـــيم األفريقـــي. وُحثـــت الـــدول األعضـــاء علـــى تعزيـــز مـــوارد وحـــدات تعزيـــز الصـــحة وقـــدراتها 

  وسلطاتها وفعاليتها في إدارة وتنسيق العمل داخل القطاعات وفيما بينها.

  
إلقلـيم األفريقـي، فـي ا والعـدوى بفيروسـه األيـدزاسـتراتيجية وقـرارًا بشـأن  واعتمـدت ة اإلقليميـةوناقشت اللجنـ -٨

للفتــرة والعــدوى بفيروســه  األيــدزاإلرشــادات الخاصــة بتنفيــذ االســتراتيجية العالميــة لقطــاع الصــحة بشــأن  نوهمـا يــوفرا
كركـائز رئيسـية  ،، وتعزيـز الـُنظم الصـحية. وأعادت اللجنة التأكيد على أهمية التكامـل، والالمركزيـة٢٠١٥-٢٠١١

ودعــت الــدول األعضــاء إلــى التوســع فــي نطــاق  ،والعــدوى بفيروســه األيــدزللنجــاح فــي تنفيــذ التــدخالت الخاصــة ب
وٕادراج االعتبـــارات المتعلقـــة بـــالنوع االجتمـــاعي وحقـــوق اإلنســـان فـــي تصـــميم  األيـــدزالتـــدخالت الخاصـــة بفيـــروس 

  الخدمات االجتماعية.  

  
ت بـالحق وناقشت اللجنة اإلقليمية للمرة األولى الحقوق الصحية وحقوق اإلنسان في اإلقليم األفريقي، وأقـرَّ  -٩

فــي الصــحة كحــق أساســي مــن حقــوق اإلنســان. وفــي القــرار بشــأن الحقــوق الصــحية وحقــوق اإلنســان، حثــت اللجنــة 
قانونية، وٕانشاء اآلليات الكافية لتنفيـذها الدول األعضاء، بين جملة أمور، على دعم الحق في الصحة في اُألطر ال

ورصــدها والتبليــغ بشــأنها. وطلبــت اللجنــة إلــى المــدير اإلقليمــي تعزيــز نهــج الحقــوق اإلنســانية فــي التنميــة الصــحية 
  ودعم الدول األعضاء في رسم سياسات واستراتيجيات الصحة.

  
األفريقــي، أعربــت اللجنــة عــن قلقهــا إزاء ) فــي اإلقلــيم ٢٠٠٥وعنــد مناقشــة تنفيــذ اللــوائح الصــحية الدوليــة ( -١٠
تنفيــذ هــذه اللــوائح فــي اإلقلــيم. وُحثــت الــدول األعضــاء علــى تقــديم طلــب رســمي لتمديــد المهلــة المحــددة لتنفيــذ  بــطء

تنفيــذ الحــد األدنــى مــن القــدرات األساســية، عمليــة  اللــوائح لمــدة ســنتين، وٕاجــراء تقيــيم علــى الصــعيد الُقطــري لوضــع
  بسالسة وتنقيح خطط التنفيذ الوطنية وفقًا لذلك. تنفيذ اللوائح التي تحول دونوتحديد الثغرات 

  
وأكـــدت اللجنـــة اإلقليميـــة علـــى أهميـــة مراصـــد الصـــحة الوطنيـــة فـــي دعـــم الجهـــود المبذولـــة لتعزيـــز ُنظـــم  -١١

إنشـاء  . وحثـت الـدول األعضـاء علـىواعتمدتـه بهـذا الشـأن اً قـرار ما ناقشـت عنـدوذلـك  المعلومات الصحية الوطنيـة،
مراصــد الصــحة الوطنيــة، بطــرق مــن بينهــا تكــوين مجموعــة قطريــة شــاملة متعــددة القطاعــات والتخصصــات لتنســيق 

   جهودها، وٕانشاء أمانة تتمتع بالقدرات الكافية.

  
وفيمــا يتعلــق بجميــع االســتراتيجيات والقــرارات المعتمــدة، ُطلــب إلــى المــدير اإلقليمــي تكثيــف الــدعوة وتقــديم  -١٢

تحسـين القيـادة، وتنسـيق مسـاهمات وأعمـال الشـركاء، وتعبئـة  مجـال إلى الدول األعضاء، والسـيما فـي الدعم التقني
  الموارد، ورصد التقدم الُمحرز وتقييمه. 

  
لمبـادرات الصـحية العالميـة مـن أجـل تعزيـز الـُنظم تحقيق المستوى األمثـل لوناقشت اللجان اإلقليمية طرق  -١٣

مـن أجـل رة المبادرات الصـحية العالميـة علـى جمـع وصـرف المزيـد مـن التمويـل الصحية الوطنية. وُأشير إلى أن قد
الـالزم التمويـل الحرجـة فـي ثغـرات الدعم مكافحة األمراض وتعزيـز الـُنظم الصـحية، تمثـل فرصـة فريـدة للبلـدان لسـد 

وتحســـين  الـــدور القيـــادي للحكومـــات، بتعزيـــز الـــدول األعضـــاءيت وصـــلتصـــدي ألولويـــات التنميـــة الصـــحية. وقـــد أُ ل
المبـــادرات الصـــحية العالميـــة، وتحســـين المســـاءلة،  اتمســـاهمبـــين الوطنيـــة و  الصـــحية التنميـــة المواءمـــة بـــين خطـــط

  ورصد المشاريع التي تدعمها هذه المبادرات وتقييمها. 
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فــي اإلقلــيم األفريقــي، أعربــت اللجنــة عــن  ٢٠١٣-٢٠١٢وفيمــا يتعلــق بتنفيــذ الميزانيــة البرمجيــة للمنظمــة  -١٤
، فـي وقـت اشـتدت فيـه الحاجـة إلـى ٢٠١١-٢٠١٠منـذ الثنائيـة  ٪١٣,٤زاء تراجع الميزانية اإلجمالية بنسـبة قلقها إ

 ،منخفضــةُتعــد  ٪١٩ البالغــة الــدعم. وكــذلك أعربــت اللجنــة عــن قلقهــا إزاء االشــتراكات الُمقــدَّرة التــي مازالــت نســبتها
وُطلــب إلــى الــدول األعضــاء التكيُّــف مــع الوضــع  التمويــل المتــاح. مــن حيــثوالتفــاوت بــين األهــداف االســتراتيجية 

ب المزيد من الفعاليـة والكفـاءة، وتكثيـف الـدعوة إلـى التمويـل المالئـم للمنظمـة علـى الصـعيد العـالمي، باكتساالراهن 
  واستكشاف آليات مبتكرة لزيادة الموارد المحلية لتمويل تنفيذ البرامج.

  
ـــامج العمـــل العـــام  -١٥ دة برن ـــد مناقشـــة مســـوَّ ـــة المقترحـــة وعن ـــة البرمجي ـــاني عشـــر والميزاني ، ٢٠١٥-٢٠١٤الث

أعربــت اللجنــة اإلقليميــة عــن الحاجــة إلــى كــل ممــا يلــي: تجســيد تعزيــز الصــحة فــي اســتراتيجية تنطبــق علــى جميــع 
وحدها؛ وتقليص عـدد األولويـات والحصـائل؛ وتوضـيح دور المنظمـة كرائـد ومنسـق  ٣الفئات وال تقتصر على الفئة 

ــُنظم الصــحية كوســيلة لــدعم معظــم اإلجــراءاتكــذلك حة العالميــة. و فــي مجــال الصــ  ينبغــي تجســيد أهميــة تعزيــز ال
تحسـين الحصـائل الصـحية، مـن خـالل إعـادة تحديـد أولويـات الفئـات وٕابـراز فئـة النظـام الصـحي بصـفة الراميـة إلـى 

إلــى تــأمين التمويــل الكــافي  خاصــة. وُأوصــي بــأن تــدعو الــدول األعضــاء فــي اجتماعــات األجهــزة الرئاســية القادمــة
  برنامج العمل الصحي العالمي.في للمنظمة، من أجل احتفاظ المنظمة بدورها القيادي والتنسيقي 

  
وناقشـت اللجنــة اإلقليميــة التقــدم الُمحــرز فــي إنشــاء الصــندوق األفريقــي لطــوارئ الصــحة العموميــة. وهنــأت  -١٦

ولكنهـا أعربـت عـن قلقهـا إزاء التـأخر فـي  ،إنشـاء الصـندوق اللجنة المدير اإلقليمي علـى الجهـود المبذولـة مـن أجـل
تنفيــذه بالكامــل، بمــا فــي ذلــك إنشــاء مصــرف التنميــة األفريقــي لحســاب الصــندوق االســتئماني. وأوصــت اللجنــة بــأن 

 مصـرف التنميـة األفريقـي كـي يتـولىيخاطب وزراء الصحة وزراء الماليـة فـي بالدهـم للحصـول علـى الـدعم الـالزم ل
فــي ســاب الصــندوق االســتئماني. وُطلــب إلــى المــدير اإلقليمــي مواصــلة تعبئــة مســاهمات الــدول األعضــاء حإنشــاء 

باســــتخدام ُنظــــم اإلدارة الماليــــة  هــــذه المســــاهمات وصــــرفة صــــندوق األفريقــــي لطــــوارئ الصــــحة العموميــــة، وٕادار ال
قــي لكــي يضــطلع بــدور القــيِّم والمحاســبية للمنظمــة كــإجراء مؤقــت، ومواصــلة المفاوضــات مــع مصــرف التنميــة األفري

  على الصندوق.

  
عقد فـي برازافيـل، واعتمدت اللجنة اإلقليمية جدول أعمـال الـدورة الثالثـة والسـتين وأكـدت علـى أن الـدورة سـتُ  -١٧

. وقـررت اللجنـة اإلقليميـة أيضـًا أن الـدورة الرابعـة والسـتين ٢٠١٣أيلـول/ سـبتمبر  ٦إلـى  ٢نغـو، مـن و جمهورية الك
  جمهورية بنن.عقد في ستُ 
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تقريــر رئــيس المــؤتمر الصــحي الثــامن والعشــرين للبلــدان األمريكيــة، فــي الــدورة الرابعــة والســتين للجنــة 
اإلقليميــة لألمــريكتين التابعــة لمنظمــة الصــحة العالميــة، الُمقــدَّم إلــى المجلــس التنفيــذي لمنظمــة الصــحة 

  العالمية
  

ن للبلــدان األمريكيــة، فــي الــدورة الرابعــة والســتين للجنــة اإلقليميــة و انعقــد المــؤتمر الصــحي الثــامن والعشــر  -١٨
لألمريكتين التابعة لمنظمة الصحة العالمية، في المقر الرئيسي لمنظمة الصحة للبلدان األمريكية، المكتب اإلقليمي 

ـــابع لمنظمـــة الصـــحة العالميـــة، فـــي واشـــنطن العاصـــمة مـــن  ـــول/ ســـبتمبر  ٢١إلـــى  ١٧لألمـــريكتين الت . ٢٠١٢أيل
وانُتخبــت غرينــادا (يمثلهــا معــالي الســيدة آن بيتــرز) لمنصــب رئــيس الــدورة، وانُتخبــت األرجنتــين وغواتيمــاال (يمثلهمــا 

 يدواردو بوســــتوس فــــيالر، والــــدكتور خــــورجي أليخانــــدرو فيالفيسانســــيو ألفــــاريز بالترتيــــب) لمنصــــب نــــائبإالــــدكتور 
ر. واعتمدت اللجنة الومون شيرتوريفسكي ولدنبرغ) لمنصب المقرِّ الرئيس، وانُتخبت المكسيك (يمثلها معالي السيد س

قرارًا وخمسة مقررات إجرائية، وردت إلى جانب موجز المـداوالت التـي جـرت حـول كـل بنـد مـن البنـود  ٢٠اإلقليمية 
  .CSP28/FRفي التقرير النهائي عن الدورة في الوثيقة 

  
دة وبنــاًء علــى طلــب األجهــزة الرئاســية لمنظمــة الصــحة  -١٩ العالميــة، ُأجريــت المشــاورات اإلقليميــة بشــأن مســوَّ

دة الميزانيـــة البرمجيـــة المقترحـــة  ٢٠١٩-٢٠١٤برنـــامج العمـــل العـــام الثـــاني عشـــر   لمنظمـــة ٢٠١٥-٢٠١٤ومســـوَّ
، وتقريــر فريــق الخبــراء االستشــاريين العامــل المعنــي بتمويــل وتنســيق البحــث والتطــوير. وقــد وردت الصــحة العالميــة

، وفــي التقريــر CSP/28/INF/1 Add.1و CSP28/FR CSP28/18/Rev.2هــذه المشــاورات فــي الوثــائق  التقــارير عــن
 Summary of the Americas Regional Consultation on the Report of the Cosultative Expert“المعنـون 

Working Group on Research and Development: Financing and Coordination”، دِّم إلــى المقــر الــذي قُــ
االجتماع المفتوح العضوية الـذي دعـت المـديرة العامـة إلـى عقـده فـي تشـرين  إلقليم فيكمساهمة لالرئيسي للمنظمة 

  . ٢٠١٢الثاني/ نوفمبر 

  
دة الُمنقَّحــة إلطــار الرصــد العــالمي  -٢٠ وفضــًال عــن ذلــك، فقــد أجــرت اللجنــة اإلقليميــة مناقشــات حــول المســوَّ

، فــي ســياق مناقشــتها لالســتراتيجية لمنظمــة الصــحة العالميــةالشــامل للوقايــة مــن األمــراض غّيــر الســارية ومكافحتهــا 
ــر الســارية ومكافحتهــا. وقــد جــاء ت هــذه المناقشــات فــي أعقــاب مشــاورة إقليميــة اإلقليميــة للوقايــة مــن األمــراض غّي

تناولـــت بصـــفة خاصـــة إطـــار الرصـــد العـــالمي الشـــامل. ويـــرد ســـرد لـــآلراء التـــي  ٢٠١٢ُأجريـــت فـــي آب/ أغســـطس 
. وفيمــا يلــي تــرد المعلومــات عــن CSP28/DIV/1أعربــت عنهــا الــدول األعضــاء فــي أثنــاء هــذه المشــاورة فــي الوثيقــة 

دة إطار الرصـد بعـد تنقيحـه فـي أعقـاب جمعيـة الصـحة  مناقشات اللجنة اإلقليمية حول االستراتيجية اإلقليمية ومسوَّ
  العالمية الخامسة والستين.

  
بحثـــت اللجنـــة اإلقليميـــة الموضـــوعات التاليـــة التـــي قـــد تكـــون موضـــع اهتمـــام المجلـــس  وفضـــًال عـــن ذلـــك -٢١

  التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية:

  
  الموضوعات المتعلقة بسياسات البرامج 

  
 CSP28/DIV/1و CSP28/9, Rev. 1 قتـاناستراتيجية الوقاية مـن األمـراض غيـر السـارية ومكافحتهـا (الوثي

  )CSP28.R13والقرار 
  

تتســـم االســـتراتيجية اإلقليميـــة التـــي اعتمـــدتها اللجنـــة اإلقليميـــة باالتســـاق مـــع خطـــة عمـــل المنظمـــة للفتـــرة  -٢٢
بشـأن االسـتراتيجية العالميــة للوقايـة مــن األمـراض غّيـر الســارية ومكافحتهـا والجهــود المبذولـة حاليــًا  ٢٠١٣-٢٠٠٨

دة إطـــار الرصـــد العـــالمي الشـــامل التـــي وضـــعتها المنظمـــة. وتركـــز االســـتراتيجية علـــى أربعـــة  لتحـــديثها، ومـــع مســـوَّ
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أمراض، وهي أمراض القلب، والسرطان، وداء السكري، وأمراض الرئة المزمنة، وأربعة عوامل خطر، وهـي تعـاطي 
 تركـز االسـتراتيجيةالتبغ، والنظام الغذائي غير الصحي، والخمـول البـدني، وتعـاطي الكحـول علـى نحـو ضـار. كمـا 

لى المزمنة الناجمة عن التعرض لعوامل الخطر البيئية والمهنية التي تمثـل مصـدرًا خاصـًا على السمنة وأمراض الك
للقلق في إقليم األمريكتين. ويتسق الهدف العام لالستراتيجية مع الهدف العالمي المتمثل في خفـض معـدل الوفيـات 

رضـت االسـتراتيجية فـي البدايـة . وقـد عُ ٢٠٢٥بحلـول عـام  ٪٢٥المبكرة الناجمة عن األمراض غّير السارية بنسبة 
ثـم قـام المكتـب الصـحي للبلـدان  ٢٠١٢على اللجنة التنفيذية لمنظمة الصـحة للبلـدان األمريكيـة فـي حزيـران/ يونيـو 

األمريكيــة/ المكتــب اإلقليمــي لألمــريكتين بتنقيحهــا فــي أعقــاب المشــاورة اإلقليميــة التــي ُأجريــت لهــذا الشــأن، والتــي 
دة إطــار الرصــد العــالمي. وســوف تنــاقش األجهــزة  كــالً تناولــت بالبحــث  مــن االســتراتيجية اإلقليميــة المقترحــة ومســوَّ

  خطة عمل لتنفيذ االستراتيجية. ٢٠١٣الرئاسية لمنظمة الصحة للبلدان األمريكية في عام 

  
بـت الـدول األعضـاء  -٢٣ ة العمـل الـذي تنفـذه منظمـة الصـحة العالميـة ومنظمـبوعند مناقشة هذا الموضوع، رحَّ

الصحة للبلدان األمريكية من أجل التصدي لتفشي وباء األمراض غير السارية، ومتابعـة االجتمـاع الرفيـع المسـتوى 
الســـارية تمثـــل مشـــكلة اقتصـــادية  غيـــرلألمـــم المتحـــدة مـــن خـــالل إجـــراءات ملموســـة. وقـــد ُأشـــير إلـــى أن األمـــراض 

العنايـــة بالمحـــددات االجتماعيـــة واالقتصـــادية وتنمويـــة فضـــًال عـــن كونهـــا مشـــكلة صـــحية، وتـــم التأكيـــد علـــى أهميـــة 
  والبيئية لهذه األمراض. 

  
وُأعــرب عــن الــدعم القــوي ألهــداف إطــار الرصــد المتعلقــة بضــغط الــدم، وتــدخين التبــغ، ومــدخول الملــح،  -٢٤

والخمــول البــدني. وأبــدى بعــض المنــدوبين تفضــيًال لضــم أهــداف إضــافية تتعلــق بعوامــل الخطــر األخــرى، والســيما 
، ومـدخول الـدهون والسـكر، واسـتهالك الكحـول. وتـم التأكيـد علـى ضـرورة االهتمـام اهتمامـًا واضـحًا بمشـكلة السمنة

روا مــن أمــراض الكلــى المزمنــة الناجمــة عــن التعــرض لعوامــل الخطــر البيئيــة. إال أن بعــض المنــدوبين اآلخــرين حــذَّ 
واالتفـاق بشـأن اإلطـار.  نقـاشلى إطالـة الالتوسع في قائمة عوامل الخطر التي ينبغي رصدها، حيث سيؤدي ذلك إ

وقد ُأعرب عن قلـق خـاص إزاء مـدى مالءمـة األهـداف العالميـة المقترحـة بشـأن مسـتويات الكوليسـتيرول، ومـدخول 
الـــدهون، والســـمنة، وٕامكانيـــة قيـــاس هـــذه األهـــداف وتحقيقهـــا. وتـــم التأكيـــد علـــى أن األهـــداف ينبغـــي أن تكـــون قابلـــة 

، وأن تتســـم بقـــدر كـــاٍف مـــن المرونـــة حتـــى يمكـــن تكييفهـــا لســـياقات معينـــة علـــى الصـــعيد للقيـــاس وممكنـــة التحقيـــق
  الُقطري. 

  
وُأعرب عن تأييد قوي للنهج الشـامل لمراحـل الحيـاة فيمـا يتعلـق بالوقايـة مـن األمـراض غيـر السـارية. وأكـد  -٢٥

التــي تبــدأ منــذ الطفولــة. كمــا المنــدوبون علــى الحاجــة إلــى التوعيــة الصــحية وٕالــى التــرويج ألنمــاط المعيشــة الصــحية 
ؤي أن مشـاركة المجتمعـات المحليـة ُسلط الضوء على الحاجة إلى نهوج ابتكارية لمكافحة السـمنة لـدى األطفـال. ورُ 

والشــراكات المتعــددة القطاعــات ُتعــد ضــرورية مــن أجــل التصــدي لعوامــل الخطــر المختلفــة التــي تســهم فــي األمــراض 
على أهمية النهج الشامل لجميع مستويات الحكومة، والنهج الشامل للمجتمع ككل، غير السارية. وتم التأكيد كذلك 

  ودمج الصحة في جميع السياسات.

  
واعتُبــر أنــه مــن الضــروري رســم سياســة واضــحة لكــي تسترشــد بهــا العالقــات بــين منظمــة الصــحة العالميــة  -٢٦

ومنظمـــة الصـــحة للبلـــدان األمريكيـــة وبـــين مختلـــف الشـــركاء بمـــا فـــي ذلـــك القطـــاع الخـــاص، وضـــمان أن االهتمـــام 
أن منظمــة الصــحة العالميــة بالصــحة العموميــة هــو الهــدف الرئيســي المتــوخَّى مــن هــذه الشــراكات. ورأى المنــدوبون 

تضــطلع بــدور رئيســي فــي دعــم الســلطات الصــحية الوطنيــة وتعزيــز قــدرتها علــى قيــادة الجهــود الوطنيــة الراميــة إلــى 
  مكافحة األمراض غير السارية. 
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 CSP28/10الخــدمات الصــحية المتكاملــة المقدمــة لألطفــال (الوثيقــة  بشــأن عمــلالســتراتيجية وخطــة الا
  )CSP28.R20والقرار 

  
تــــوفر االســــتراتيجية والخطــــة التــــي اعتمــــدتهما اللجنــــة اإلقليميــــة إطــــارًا للعمــــل يتســــق مــــع التزامــــات الــــدول  -٢٧

األعضـــاء بموجـــب اتفاقيـــة األمـــم المتحـــدة لحقـــوق الطفـــل وغيرهـــا مـــن الصـــكوك الدوليـــة الخاصـــة بحقـــوق اإلنســـان 
لمختلفـــة لمنظمـــة الصـــحة للبلـــدان األمريكيـــة ومنظمـــة والمبـــادئ المتعلقـــة بهـــا، وتتواءمـــان مـــع القـــرارات والمبـــادرات ا

الصحة العالميـة وغيرهمـا مـن المنظمـات الدوليـة المتعلقـة بصـحة وعافيـة المـرأة والطفـل، بمـا فـي ذلـك إعـالن األمـم 
المتحــــدة بشــــأن األلفيــــة، واألهــــداف اإلنمائيــــة لأللفيــــة، واســــتراتيجية األمــــم المتحــــدة العالميــــة لصــــحة المــــرأة والطفــــل 

ي األمــريكتين وبرنــامج الصــحة فــ)، ٢٠١١)، وٕاعــالن ريــو السياســي بشــأن المحــددات االجتماعيــة للصــحة (٢٠١٠(
وسياســـة المســـاواة )، ٢٠١٢–٢٠٠٨(والخطـــة االســـتراتيجية لمنظمـــة الصـــحة للبلـــدان األمريكيـــة )، ٢٠١٧–٢٠٠٨(

. وتتماشـــى تحـــالف البلـــدان األمريكيـــة للتغذيـــة والتنميـــة، وأنشـــطة بـــين الجنســـين لمنظمـــة الصـــحة للبلـــدان األمريكيـــة
المؤشــــرات المدرجــــة فــــي خطــــة العمــــل مــــع إطــــار المســــاءلة والمؤشــــرات التــــي اقترحتهــــا اللجنــــة المعنيــــة األهــــداف و 

  بالمعلومات والمساءلة عن صحة المرأة والطفل.

  
وتتمثــل الرؤيــة العامــة لالســتراتيجية والخطــة فــي ضــمان بقــاء األطفــال الصــغار علــى قيــد الحيــاة ونمــائهم  -٢٨

ة مــن خــالل العمــل الرامــي إلــى تحســين صــحة الطفــل وكفالــة حيــاة عاليــة وتمــتعهم بحيــاة مفعمــة بالصــحة والســعاد
؛ ووقايتـه مـن األمـراض، والعجـز، والعنـف الجنسـي، واإلهمـال، واإلصـابة، والوفـاة المبكـرة؛ والـتخلص مـن له الجودة

  اإلجحاف وتعزيز المساواة في الصحة بما يتسق مع اتفاقية حقوق الطفل.

  
وعنــد مناقشــة االســتراتيجية والخطــة ســلَّطت الــدول األعضــاء الضــوء علــى مــا لالســتثمار فــي صــحة الطفــل  -٢٩

والتعــاون األفقــي مــن أثــر علــى تحقيــق األهــداف اإلنمائيــة لأللفيــة. وقــد ُأعــرب عــن تأييــد نهــج التعــاون بــين بلــدان 
بحر الكاريبي واإلقرار بأهمية إشراك الشركاء الجنوب الذي يستند إلى خبرات بلدان أمريكا الالتينية وبلدان منطقة ال

الحــاليين الــذين يعملــون مــن أجــل تحقيــق األهــداف اإلنمائيــة لأللفيــة وتحســين صــحة ونمــاء الطفــل. وُأعــرب بصــفة 
ــب كــذلك بــإقرار  خاصــة عــن تأييــد تركيــز االســتراتيجية علــى بنــاء القــدرات وتعزيــز الــُنظم الصــحية المتكاملــة. وُرحِّ

  المخاطر الصحية التي تمثلها العدوى الديدانية المنقولة بالتربة بالنسبة لألطفال.االستراتيجية ب

  
  )CSP28.R9والقرار  CSP28/11تقييم التكنولوجيا الصحية ودمجها في الُنظم الصحية (الوثيقة 

  
ات، وأوصـت ناقشت اللجنة اإلقليمية وأيدت نهجًا مقترحـًا لتقيـيم التكنولوجيـات الصـحية باالسـتناد إلـى البيِّنـ -٣٠

في وضع استراتيجية وخطة عمل إقليميتين لتقييم ودمج التكنولوجيات الصحية في الُنظم  ٢٠١٤بالنظر خالل عام 
الصحية. ويتماشى النهج المقترح مع عدد من قـرارات منظمـة الصـحة للبلـدان األمريكيـة ومنظمـة الصـحة العالميـة، 

  د استهالكها، وبالصحة العمومية، واالبتكار، والملكية الفكرية.بما في ذلك تلك التي تتعلق بإتاحة األدوية وترشي

  
وعند مناقشة هذا البند، طلبت الدول األعضاء دعم المكتب اإلقليمي في تقييم التكنولوجيات الصحية بغية  -٣١

فقـد ُطلـب إلـى  تعظيم أثر التكنولوجيات الموجودة وضمان تحديث الخدمات الصحية بطريقة عالية المردود. وكـذلك
  المكتب اإلقليمي تيسير تبادل أفضل الممارسات فيما يتعلق بتقييم التكنولوجيا الصحية. 

  
ط عدد مـن المنـدوبين الضـوء علـى أهميـة ضـمان اإلتاحـة العادلـة للتكنولوجيـات الصـحية. وتـم التأكيـد وسلَّ  -٣٢

ء آليـة لمـنح شـهادات إقليميـة علـى جـودة أيضًا على ضرورة ضمان جودة اإلمدادات والمعدات الطبيـة. واقتُـرح إنشـا
األدوية، والمواد البيولوجية، ومعدات التكنولوجيا المتطورة، من أجل مساعدة البلدان التي تعوزها القدرة على التحقق 
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من الجودة على المستوى الوطني. واعتُبرت شبكة تقييم التكنولوجيا الصحية لألمريكتين وسيلة لزيادة القدرة الوطنية 
  عويض النقص في الموارد البشرية المؤهلة، والسيما في مجال الطب الحيوي.وت

  
والقــــرار  CSP28/12,Rev. 1إدارة المعــــارف واالتصــــاالت (الوثيقــــة  بشــــأن عمــــلال ســــتراتيجية وخطــــةاال

CSP28.R2(  
  

تستند االستراتيجية وخطة العمل اإلقليميتان التي اعتمدتهما اللجنة اإلقليمية إلى استراتيجية إدارة المعارف  -٣٣
لمنظمة الصحة العالمية واستراتيجية إدارة المعارف اإلقليمية لدعم الصحة العمومية في إقليم شرق المتوسط (القرار 

EM/RC53/R.10بمــا فــي ذلــك تقريــر هاوتوصــيات هــاووثائق لمنظمــات األخــرى) كمــا تســتند إلــى قــرارات العديــد مــن ا ،
واســـتراتيجية وخطــة عمـــل منظمـــة )، JIU/REP/2007/6تحــت عنـــوان "إدارة المعــارف فـــي منظومــة األمـــم المتحــدة" (

واستراتيجية إدارة المعـارف واالتصـاالت لجميـع كيانـات منظمـة  ،للبلدان األمريكية بشأن الصحة اإللكترونيةالصحة 
، وغيرهـــا مـــن المبـــادرات الســـابقة فـــي مجـــال إدارة المعلومـــات منظمـــة الصـــحة العالميـــةالصـــحة للبلـــدان األمريكيـــة/ 

  والمعارف. 

  
وتتمثــل أهــداف االســتراتيجية والخطــة فــي إرشــاد الــدول األعضــاء فــي عمليــة اعتمــاد المعــايير والسياســات  -٣٤

القـرار فـي مجـال الصـحة فـي واإلجراءات فيما يتعلق بـإدارة المعـارف واالتصـاالت وسـد الفجـوة بـين المعرفـة وصـنع 
اإلقليم، وتعزيز بيئة تشـجع علـى إنتـاج المعـارف، وتبادلهـا، ونقلهـا، وٕاتاحتهـا، وتطبيقهـا علـى نحـو فعـال يصـب فـي 
صــــالح الصــــحة. وتســــعى االســــتراتيجية والخطــــة أيضــــًا إلــــى ضــــمان إتاحــــة أكثــــر إنصــــافًا للمعلومــــات التــــي تتعلــــق 

  بالصحة.

  
ة العمـــل، ُأشـــير إلـــى أن عـــدم اإلنصـــاف فـــي إتاحـــة المـــوارد االجتماعيـــة وعنـــد مناقشـــة االســـتراتيجية وخطـــ -٣٥

واالقتصادية والتقنية والقانونيـة سـيعوق قـدرة بعـض البلـدان علـى تـأمين الهياكـل األساسـية الضـرورية لـدعم منصـات 
ق واسع وعلى يتاح فيها استخدام شبكة اإلنترنت على نطا ال إدارة المعارف واالتصاالت، والسيما في األماكن التي

ـــه. وُســـلِّط الضـــوء علـــى ضـــرورة تحســـين إمكانيـــة االتصـــال باإلنترنـــت وتعزيـــز الهياكـــل األساســـية  نحـــو ُيعـــوَّل علي
ه ربمــا ينبغــي لالتصــاالت. واقتُــرح أنــه ســيكون مــن المفيــد إعــداد مســرد للمصــطلحات المتعلقــة بــإدارة المعــارف، وأنــ

ف الـــواردة فـــي اســـتراتيجية إدارة المعـــارف لمنظمـــة الصـــحة تجـــاوز التعـــاريبمـــا يتعـــاريف المصـــطلحات  التوســـع فـــي
العالمية. وتمثلت األدوار الرئيسية للمكتب اإلقليمـي التـي تـم تحديـدها فـي تيسـير إتاحـة المعلومـات وقواعـد البيانـات 

  للدول األعضاء ووضع استراتيجيات من أجل تحسين إتاحة المعلومات.

  
والقــرار  CSP28/13تنســيق المســاعدة اإلنســانية الدوليــة الخاصــة بالصــحة فــي حالــة الكــوارث (الوثيقــة 

CSP28.R19(  
  

اطلعــت اللجنــة اإلقليميــة علــى تقريــر يقــدم خلفيــة عــن القــرارات المختلفــة لألمــم المتحــدة ولمنظمــة الصــحة  -٣٦
للبلــدان األمريكيــة ومنظمــة الصــحة العالميــة التــي ُوضــع بموجبهــا اإلطــار الخــاص بأنشــطة االســتجابة اإلنســانية فــي 

تجابة منظمة الصـحة العالميـة ودورهـا فـي الذي صدر مؤخرًا بشأن اس ٢٠-٦٥ج ص عاإلقليم، بما في ذلك، القرار 
كمــا قيــادة مجموعــة الصــحة مــن أجــل تلبيــة الطلــب المتزايــد علــى الخــدمات الصــحية فــي أثنــاء الطــوارئ اإلنســانية. 

لكــوارث واألزمــات اإلنســانية التــي شــهدها لتنــاول التقريــر بــالتقييم الوضــع الــراهن والــدروس المســتفادة مــن االســتجابة 
ي، وقدم اقتراحًا يرمي إلى تعزيز تنسيق وٕادارة المساعدة الدولية، مع التغلب في الوقت ذاتـه علـى اإلقليم في الماض

التحديات التي تطرحها زيادة المساعدات المتاحة. والقرار الذي اعتمدته اللجنة اإلقليمية يدعو الدول األعضاء بين 
الخبــرة فــي مختلــف مجــاالت االســتجابة للكــوارث  جملــة أمــور، إلــى إنشــاء ُنظــم لتحديــد قائمــة بأســماء المهنيــين ذوي
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وطـوارئ الصــحة العموميــة، وٕاتاحـة هــذه القائمــة لفريــق االسـتجابة للكــوارث علــى الصــعيد اإلقليمـي الــذي تشــارك فــي 
  إدارته منظمة الصحة للبلدان األمريكية ومنظمة الصحة العالمية.

  
إلـــــى أفرقـــــة االســـــتجابة للكـــــوارث المتعـــــددة وعنـــــد مناقشـــــة التقريـــــر واالقتـــــراح، تـــــم التأكيـــــد علـــــى الحاجـــــة  -٣٧

التخصصات، وأهمية مواءمة المساعدة اإلنسانية في أثناء الكوارث مع النظام الموجود بالفعل في الدول األعضاء، 
والتنسيق مع النظام الدولي األعم. وتم التأكيد بصفة خاصة على أهمية العمل بالتنسيق الوثيق مع الشبكة العالمية 

دوث الفاشــيات ومواجهتهــا. وُســلِّط الضــوء علــى الــدور الفريــد الــذي يضــطلع بــه مكتــب تنســيق الشــؤون لإلنــذار بحــ
  اإلنسانية في تنسيق العمل اإلنساني. 

  
وتم التأكيد على أنه في حاالت األزمـات اإلنسـانية، ُيعـد البلـد المتضـرر صـاحب المصـلحة وصـانع القـرار  -٣٨

الحكوميــة والوطنيــة إلدارة الكــوارث، وأن نظــام تنســيق االســتجابة ينبغــي الرئيســي، وأنــه ينبغــي احتــرام دور الســلطات 
أن يتسم باستمرار بالمرونة من أجل تلبية احتياجات البالد. وُطلب إلـى المكتـب اإلقليمـي مسـاعدة الـدول األعضـاء 

المحلي حيث ُتعد  في تعزيز قدرة العاملين الصحيين الوطنيين على إدارة المساعدة اإلنسانية، والسيما على الصعيد
الحاجــة إلــى االســتجابة المناســبة فــي الوقــت المناســب أكثــر إلحاحــًا. وُأشــير إلــى ضــرورة وضــع المعــايير الواضــحة 

  والموضوعية الختيار الخبراء الوطنيين للعمل في أفرقة االستجابة للكوارث والطوارئ.

  
 CSP28/14, Rev. 1علـم األحيـاء: السـعي إلـى إدمـاج المبـادئ األخالقيـة فـي الصـحة (الوثيقـة  أخالقيـات
  )CSP28.R18والقرار 

  
اعتمــدت اللجنــة اإلقليميــة ورقــة مفــاهيم تقــدم المعلومــات عــن عمــل منظمــة الصــحة للبلــدان األمريكيــة فــي  -٣٩

خالقيــة فــي السياســات الخاصــة بالصــحة، مجــال أخالقيــات علــم األحيــاء وأكــدت علــى أهميــة إدمــاج االعتبــارات األ
التكنولوجيـات الجديـدة التـي تـؤثر  اسـتحداثوالرعاية الصحية، والبحوث المتعلقة بالصحة التي يشارك فيها البشر، و 

لتعزيز القدرات فـي مجـال أخالقيـات علـم األحيـاء ودمـج هـذه  ُنهوجاً على الصحة واعتمادها. واقترحت الورقة أيضًا 
ياغة وتنفيذ السياسات والخطط والبرامج واللوائح في مختلف مجاالت الصحة. ومن أجـل تحقيـق األخالقيات في ص

هـــذه األهـــداف، يقتـــرح المكتـــب اإلقليمـــي تعزيـــز التنســـيق بـــين البرنـــامج اإلقليمـــي ألخالقيـــات علـــم األحيـــاء، ووحـــدة 
أخالقيـات البحـوث البيولوجيـة فــي األخالقيـات والصـحة التابعـة لمنظمـة الصـحة العالميـة، والمراكــز المتعاونـة بشـأن 

ـــيم المشـــتركة بـــين منظمـــة الصـــحة للبلـــدان األمريكيـــة ومنظمـــة الصـــحة العالميـــة، وبرنـــامج اليونســـكو المعنـــي  اإلقل
  بأخالقيات علم األحياء.

  

مناقشة ورقة المفاهيم، ُأشير إلى أن التقدم في مجـال الطـب وتطـوير التكنولوجيـات الصـحية الجديـدة  وعند -٤٠
يوجدان المعضالت األخالقية المعقدة، وٕالى ضرورة وضع السياسات العامة للتصدي لهذه المعضالت. وتم التأكيد 

ان وحقوقـــه. وُســـلِّط الضـــوء علـــى علـــى أن هـــدف هـــذه السياســـات ينبغـــي أن يتمثـــل فـــي ضـــمان احتـــرام كرامـــة اإلنســـ
الحاجــة إلــى التــدريب وٕالــى اإلدمــاج المنهجــي لمبــادئ أخالقيــات علــم األحيــاء فــي جميــع مجــاالت الرعايــة الصــحية، 

  وعلى أهمية بناء ثقافة أخالقيات علم األحياء. 

  
أن تتــــولى الــــدول األعضــــاء إنشــــاء لجــــان وطنيــــة مســــتقلة متعــــددة التخصصــــات وتعدديــــة، ُتعنــــى  واقتُــــرح -٤١

بأخالقيات علم األحياء، تماشيًا مع اإلعالن العالمي لليونسكو بشـأن أخالقيـات علـم األحيـاء وحقـوق اإلنسـان. كمـا 
عنوان "المبـادئ األخالقيـة للبحـث اقُترح أن اإلشارة إلى إعالن هلسنكي الصادر عن الجمعية الطبية العالمية تحت 

مؤتمر الالعلمي الذي ُيجرى على البشر" في ورقة المفاهيم، ينبغي أن يعقبها اإلشارة إلى إعالن قرطبة المنبثق عن 
نظمتــه شــبكة اليونســكو ألخالقيــات علــم األحيــاء فــي أمريكــا الالتينيــة ومنطقــة  الــذي بشــأن أخالقيــات علــم األحيــاء

، حيــث اعتــرض هــذا اإلعــالن علــى عــدد مــن ٢٠٠٨األرجنتــين فــي تشــرين الثــاني/ نــوفمبر البحــر الكــاريبي، فــي 
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القـائمين علـى  التـي تقـع علـى عـاتق لتزامـاتواالاستخدام الُغفـل فيما يتعلق بالتعديالت التي أدخلها إعالن هلسنكي 
  البحوث بعد االنتهاء من البحوث. رعاية

  
وف تستضيف مؤتمر أخالقيات علم األحياء الثاني عشر فـي وأشارت اللجنة اإلقليمية إلى أن المكسيك س - ٤٢

  .٢٠١٤عام 

  
الحفاظ على التخلص من الحصبة والحصبة األلمانية والحصبة األلمانيـة الوالديـة فـي بشأن  خطة العمل

  )CSP28.R14والقرار  CSP28/16إقليم األمريكتين (الوثيقة 
  

اعتمــدت اللجنـــة اإلقليميـــة خطــة عمـــل عاجلـــة تســتهدف تعزيـــز التمنيـــع ضــد الحصـــبة والحصـــبة األلمانيـــة  -٤٣
وترصـــدهما والحـــد مـــن مخـــاطر الحـــاالت الوافـــدة مـــن أجـــل الحفـــاظ علـــى وضـــع اإلقلـــيم كـــإقليم يخلـــو مـــن االنتقـــال 

  المتوطن للمرضين. 

  
ورة اســـتمرار العمـــل علـــى تعزيـــز وعنـــد مناقشـــة خطـــة العمـــل العاجلـــة، أكـــدت الـــدول األعضـــاء علـــى ضـــر  -٤٤

الترصد، والحفاظ على مستوى عاٍل من المناعة لدى السـكان؛ وتحديـد جوانـب الضـعف فـي ُنظـم الترصـد والفجـوات 
في تغطية التمنيع، والسيما في أوساط الفئات الشديدة التعرض، بما في ذلك مجتمعات السكان األصليين؛ وضمان 

قتضـــياتها فـــي الوقـــت المناســـب. وُأشـــير إلـــى أن تعزيـــز ُنظـــم ترصـــد الحصـــبة الكشـــف عـــن الفاشـــيات واالســـتجابة لم
ز أيضـــًا ترصـــد األمـــراض األخـــرى،  يـــؤدي إلـــى إرســـاء إحـــدى القـــدرات  وبـــذاوالحصـــبة األلمـــاني مـــن شـــأنه أن يعـــزِّ

  ). ٢٠٠٥األساسية المطلوبة بموجب اللوائح الصحية الدولية (

  
للخطـــر طالمـــا اســـتمر ســـريان فيروســـات الحصـــبة والحصـــبة  وتـــم التأكيـــد علـــى أن اإلقلـــيم ســـيظل معرَّضـــاً  -٤٥

األلمانيـــة فـــي أقـــاليم أخـــرى. وتـــم التأكيـــد علـــى الحاجـــة إلـــى نهـــوج جديـــدة، بمـــا فـــي ذلـــك اســـتخدام وســـائل التواصـــل 
االجتماعي وتعبئة الدعم في أوساط األكاديميين واألشخاص الذين سيمارسون العمل الطبي في المستقبل، من أجل 

لتزامــات الضــرورية للــتخلص مــن المرضــين علــى الصــعيد العــالمي. ويطلــب القــرار الــذي اعتمدتــه اللجنــة الوفــاء باال
اإلقليميــة إلــى المــدير اإلقليمــي االســتمرار فــي دعــوة أقــاليم المنظمــة األخــرى وشــركاء التعــاون اإلنمــائي، إلــى زيــادة 

نيـة، بغيـة الـتخلص مـن المرضـين علـى الحصـبة والحصـبة األلما ضـدجهودهم من أجـل التوسـع فـي تغطيـة التمنيـع 
  الصعيد العالمي.

  
  )CSP.R15والقرار  CSP28/17, Rev. 1 الوقاية من اإلشعاع وأمان مصادر اإلشعاع (الوثيقة

   
ت الصـــيغة المنقحـــة لمعـــايير األمـــان األساســـية الدوليـــة للوقايـــة مـــن اعتمـــداستعرضـــت اللجنـــة اإلقليميـــة و  -٤٦

اإلشعاعات المؤينة وألمان المصـادر اإلشـعاعية، والتـي أشـار إليهـا المجلـس التنفيـذي لمنظمـة الصـحة العالميـة فـي 
  )).٣(١٣١م ت(المقرر اإلجرائي  ٢٠١٢أيار/ مايو 

  
دام المعــايير المنقحــة فــي وضــع المبــادئ التوجيهيــة وعنــد مناقشــة هــذا البنــد، تــم التأكيــد علــى ضــرورة اســتخ -٤٧

ـــادة اســـتخدام اإلشـــعاعات فـــي األغـــراض التشخيصـــية  ـــوطني. وُأشـــير إلـــى أن زي ـــوائح علـــى الصـــعيد ال وتحـــديث الل
والعالجية قد عززت الرعاية الصحية، إال أنها قد أدت أيضًا إلى زيادة مخاطر التعرض الضار إلـى اإلشـعاع. وتـم 

اجــة إلــى التــدريب وبنــاء القــدرات مــن أجــل خفــض هــذه المخــاطر إلــى حــدها األدنــى، وُطلــب إلــى التأكيــد علــى الح
المكتــب اإلقليمــي االســتمرار فــي الشــراكة مــع الوكــاالت األخــرى مــن أجــل تيســير تقــديم التــدريب وتعزيــز القــدرة علــى 

وثيقــة إضــافية  ليمــي أن ُيعــدّ اســتخدام اإلشــعاع المــؤين فــي الخــدمات الصــحية. واقتُــرح أنــه ينبغــي علــى المكتــب اإلق
توضح التدابير المحددة التي يجب اتخاذها للتصدي لجوانب القصـور الحاليـة فـي القـدرات التقنيـة فـي مجـال األمـن 



  EB132/4            Annex    الملحق        ١٣٢/٤م ت

11 

والسالمة من المخاطر النووية اإلشعاعية. وأشار عدد من المندوبين إلى أن بناء القدرة على تطبيـق المعـايير علـى 
لـدان علـى تلبيـة متطلبـات القـدرات األساسـية التـي تـنص عليهـا اللـوائح الصـحية الدوليـة الصعيد الوطني سيساعد الب

  ) فيما يتعلق باألحداث النووية اإلشعاعية، وأن مساعدة المكتب اإلقليمي المستمرة في هذا الشأن مطلوبة.٢٠٠٥(

  
  موضوعات أخرى 

  
للـــوثيقتين اإلقليميتـــين الرئيســـيتين بشـــأن السياســـة تناولـــت اللجنـــة اإلقليميـــة بالبحـــث أيضـــًا التقيـــيم المبـــدئي  -٤٨

، والخطــــة االســــتراتيجية ٢٠١٧-٢٠٠٨االســــتراتيجية والتخطــــيط االســــتراتيجي، وبرنــــامج الصــــحة فــــي األمــــريكتين 
، واعتمـدت السياسـة اإلقليميـة الجديـدة المتعلقـة بالميزانيـة إلرشـاد ٢٠١٢-٢٠٠٨لمنظمة الصـحة للبلـدان األمريكيـة 

وارد منظمــة الصــحة للبلــدان األمريكيــة ومنظمــة الصــحة العالميــة علــى الصــعيد اإلقليمــي ودون عمليــة تخصــيص مــ
اإلقليمــي والُقطــري. وفضــًال عــن ذلــك، تناولــت اللجنــة بالبحــث تقريــر اللجنــة االستشــارية اإلقليميــة المعنيــة بــالبحوث 

بـــت بالسياســـة طويلـــة األجـــل الخاصـــة بـــالبحوث فـــي اإلقلـــيم التـــي اع ُتمـــدت مـــؤخرًا، والتـــي تتـــواءم مـــع الصـــحية ورحَّ
استراتيجية منظمة الصحة العالمية للبحوث من أجل الصحة، وهي أول سياسة من نوعها يتم وضعها في أي إقلـيم 

  من أقاليم المنظمة.

  
وبحثـــت اللجنـــة اإلقليميـــة تحـــت بنـــد التقـــارير المرحليـــة بشـــأن الموضـــوعات التقنيـــة، تقريـــرًا عـــن المحـــددات  -٤٩

ة. وأكــدت الــدول األعضــاء علــى ضــرورة االهتمــام بالمحــددات الصــحية فــي برنــامج العمــل العــام االجتماعيــة للصــح
الثاني عشر لمنظمة الصحة العالميـة. وُأعـرب عـن القلـق إزاء الـنهج الشـامل المقتـرح فـي المناقشـات بشـأن إصـالح 

يــؤدي إلــى ضــياع التركيــز  منظمــة الصــحة العالميــة فــي أثنــاء جمعيــة الصــحة العالميــة الخامســة والســتين والــذي قــد
  على هذه المحددات أو الحد منه. 

  
) فـي اإلقلـيم، وأشـارت إلـى ٢٠٠٥وبحثت اللجنة اإلقليمية كذلك تقريرًا عن تنفيـذ اللـوائح الصـحية الدوليـة ( -٥٠

ات للوفـاء بالمتطلبـ ٢٠١٢العدد الكبير من البلدان التي طلبت تمديد المهلة بعد التاريخ المحـدد فـي حزيـران/ يونيـو 
الخاصــة بالقــدرات األساســية. وتــم التأكيــد علــى ضــرورة زيــادة الجهــود لضــمان إرســاء القــدرات األساســية ووضــعها 

سـنتين، وُأشـير إلـى أن عـدم اسـتكمال هـذا العمـل بحلـول المحـددة بموضع التشغيل الكامل في غضـون فتـرة التمديـد 
الصــحة للبلــدان األمريكيــة ومنظمــة الصــحة  ، ســينال مــن مصــداقية منظمــة٢٠١٤الموعــد النهــائي الجديــد فــي عــام 

  العالمية على حد سواء. 

  
ويمكن االطالع على المزيد من المعلومات عـن الموضـوعات التـي تقـدم ذكرهـا فـي التقريـر النهـائي للـدورة  -٥١

  .CSP28/FRالوارد في الوثيقة 
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ــا، إندونيســيا، الــدورة الخامســة والســتون لّلجنــة اإلقليميــة لجنــوب شــرق آســيا،  أيلــول/  ٧-٥يوغياكارت
  ٢٠١٢سبتمبر 

  
تقرير موجز من الرئيس ونائب الرئيس مقدم من معالي الدكتورة نفيسـة مبـوي، الرئيسـة، وزيـرة الصـحة 
الموقرة، جمهورية إندونيسيا، ومعالي الدكتور أحمد جمشيد محمد، نائب الرئيس، وزير الصحة الموقر، 

  جمهورية ملديف
  

 ٥دورة الخامســة والســتون لّلجنــة اإلقليميــة لجنــوب شــرق آســيا فــي يوغياكارتــا، إندونيســيا، مــن ُعقــدت الــ  -٥٢

. وقــد افتتحهــا معــالي بــروف بويــدينو، نائــب الــرئيس، جمهوريــة إندونيســيا، وحضــرها ٢٠١٢أيلــول/ ســبتمبر  ٧ إلــى
رها والمنظمات غير الحكومية ممثلون لجميع الدول األعضاء اإلحدى عشرة في اإلقليم ووكاالت األمم المتحدة وغي

ذات العالقـــات الرســـمية مـــع المنظمـــة، وكـــذلك مراقبـــون. وقـــد انتخبـــت اللجنـــة معـــالي الـــدكتورة نفيســـة مبـــوي، وزيـــرة 
، ومعالي الدكتور أحمد جمشيد محمـد، وزيـر الصـحة المـوقر، جمهوريـة رئيسةالصحة الموقرة، جمهورية إندونيسيا، 

وناقشت الدول األعضاء التحديات الصحية الرئيسية التي توجه اإلقلـيم وأصـدرت عـددًا الدورة. لرئيس  نائباً ملديف، 
الذي يشمل الفتـرة  تقرير المدير اإلقليميستعرضت اللجنة وأقرت امن المقررات اإلجرائية والقرارات استجابة لذلك. و 

دورة السادســة والســتين فــي . وقــررت عقــد الــ٢٠١١كــانون األول/ ديســمبر  ٣١إلــى  ٢٠١٠كــانون الثــاني/ ينــاير  ١
في مكتب المنظمة اإلقليمي لجنوب شرق آسيا، نيودلهي، وأحاطت علمًا مـع التقـدير بـدعوة بـنغالديش  ٢٠١٣عام 

. وقـررت اللجنـة اإلقليميـة تعـديل نظامهـا الـداخلي (تعـديل المـادة ٢٠١٤الستضافة الدورة السابعة والسـتين فـي عـام 
بــل . وتتضــمن العمليــة الُمعدَّلــة معــايير لتقيــيم المرشــحين وعــرض مــن قِ قليمــيعمليــة تســمية المــدير اإل) بشــأن ٤٩

  المرشحين في جلسة خاصة للجنة. وقد دخل كال التعديلين حيز النفاذ فورًا. 
  

وأثنـت المـديرة العامــة فـي كلمتهـا إلــى اللجنـة، وكــذلك إلـى جميـع الــدول األعضـاء فـي اإلقلــيم، علـى إنجــاز   -٥٣
، مقدمــًة بــذلك الــدليل علــى أن االستئصــال ممكــن. وهــو إنجــاز ُيحســب إلقلــيم شــلل األطفــال الهنــد بشــأن استئصــال

، ٢٠١٤جنــوب شــرق آســيا برمتــه، ويضــع اإلقلــيم علــى الطريــق الصــحيح نحــو اإلشــهاد فــي كــانون الثــاني/ ينــاير 
كهــدف إنمــائي  ةالتغطيــة الصــحية الشــاملشــريطة مواصــلة الترصــد واالســتجابة القــويين. وأكــدت اللجنــة علــى أهميــة 

. وقــرر األعضــاء تحقيــق التــوازن بــين ٢٠١٥رئيســي، بالنســبة للصــحة وكــذلك تخفيــف وطــأة الفقــر، لمــا بعــد عــام 
الجوانــب الوقائيــة والعالجيــة للتغطيـــة الصــحية الشــاملة، والتـــي ُجسِّــدت علــى نحــو جيـــد فــي االســتراتيجية اإلقليميـــة 

التغطيــة الصــحية الشــاملة وتهــدف إلــى  بــؤرةالصــحية األوليــة فــي  المعتمــدة. وتضــع االســتراتيجية اإلقليميــة الرعايــة
ز اإلنصـاف مـن خـالل الحمايـة االجتماعيـة وتُـدعِّم القـدرات. وهكـذا ُيشـكِّل بنـاء  تحسين فّعالية تقـديم الخـدمات وُتعـزِّ

ية، حجـر القدرات لتحقيق التغطية الصحية الشاملة، بدعم تقني من المنظمـة، ومختلـف جوانـب تـدعيم الـنظم الصـح
التغطيــة بشــأن موضــوع  مناقشــات تقنيــةالزاويــة فــي االســتراتيجية اإلقليميــة. وعــالوة علــى ذلــك، قــررت اللجنــة عقــد 

  . ٢٠١٣قبل دورتها السادسة والستين في عام  الصحية الشاملة
  

-٢٠١٤الميزانية البرمجية و ٢٠١٩-٢٠١٤برنامج العمل العام الثاني عشر والحظت اللجنة أن صياغة   -٥٤
تسـيران علــى نحــو متــواٍز كجــزء ال يتجــزأ مــن عمليـة إصــالح المنظمــة الجاريــة حاليــًا، وأكــدت أهميــة الملكيــة  ٢٠١٥

من ِقبل الدول األعضاء، بما في ذلك االلتزام علـى المسـتوى القطـري. وأكـدت اللجنـة أيضـًا علـى أنـه ينبغـي لجميـع 
ة وفـــي تخصـــيص المـــورد. واستعرضـــت الـــدول مســـتويات المنظمـــة أن تشـــارك فـــي وضـــعهما فـــي صـــيغتهما النهائيـــ

للتخطــيط الصــحي  اً ونوهــت بــه كــأداة مفيــدة للمنظمــة وأيضــ ٢٠١١-٢٠١٠تقيــيم أداء الميزانيــة البرمجيــة األعضــاء 
فـي اإلقلـيم، بمـا فـي ذلـك علـى  تدريب القوى العاملـة الصـحية وتثقيفهـاعلى المستوى الوطني. وقررت اللجنة تدعيم 

الــدورة السادســة والســتين فــي تــوفير المنظمــة الــدعم  خــاللهــذا الصــدد، طلبــت أن ُينظــر  المســتوى المجتمعــي. وفــي
مـن أجـل وضـع  اً التقني للدول األعضاء من أجـل إجـراء تقيـيم التـدريب والتثقيـف الحـالي لقـوة العمـل الصـحية وأيضـ

مراض غيـر السـارية والصـحة األاستراتيجية إقليمية في هذا المجال. وناقشت الدول األعضاء التحديات التي تثيرها 
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جـــرى التركيـــز فيـــه علـــى عوامـــل الخطـــر وبنـــاء القـــدرات والـــدعوة  اً وأصـــدرت قـــرار  النفســـية واالضـــطرابات العصـــبية
والترصــد ووضــع السياســات الوطنيــة. وأكــدت المناقشــات، عــالوة علــى ذلــك، أن اعتمــاد األهــداف ينبغــي أن يكــون 

الجهــود الشــاملة والمنســقة بشــأن إدارة اضــطرابات طيــف فصــل عــن واقعيــًا ومحــددًا حســب البلــدان. وصــدر قــرار من
  ، وهو يتناول وضع االستراتيجيات وتشجيع البحوث وتدعيم القدرات. التوّحد وحاالت قصور النمو

  
فريــق الخبــراء االستشــاريين العامــل المعنــي بالبحــث والتطــوير (التمويــل وفــي معــرض النظــر فــي توصــيات   -٥٥

جنة الدول األعضاء على تدعيم قدرات البحث والتطـوير فيمـا يخـص احتياجـات البلـدان الناميـة ، حثَّت اللوالتنسيق)
على وجه التحديد. والتمويل المستدام هو مسألة أساسية في هذا الصدد. وينبغي استكشاف إمكانية تجميـع التمويـل 

إلقلـيم. وقـد ُطلـب مـن المنظمـة من مصادر مختلفة على الصعيد العالمي من أجل دعم البحث والتطوير المهّمـين ل
أن تـــوّفر الـــدعم للـــدول األعضـــاء بشـــأن تنميـــة القـــدرات، بمـــا فـــي ذلـــك مراصـــد وطنيـــة للبحـــث والتطـــوير فـــي مجـــال 
الصــحة، الُمســتكَملة بتيســير مراصــد إقليميــة وعالميــة للبحــث والتطــوير فــي مجــال الصــحة. وأحاطــت اللجنــة علمــًا 

المنتجــات الطبيــة المتدنيــة و التأهــب لمواجهــة األنفلــونزا الجائحــةيدتــه، مثــل بالعمــل بشــأن مبــادرات عالميــة مهّمــة وأ
  المزيفة وتقوية السلطات المعنية بتنظيم األدوية. /المغشوشة / المغشوشة التوسيم /المزورة /النوعية

  
، أكــدت اللجنـة أنـه ينبغـي لصـندوق إقلـيم جنـوب شــرق دور المنظمـة فـي إدارة حـاالت الطـوارئوفـي سـياق   -٥٦

حـــاالت الطـــوارئ وأكـــدت الـــدور  مواجهـــةآســـيا للطـــوارئ الصـــحية أن يواصـــل التركيـــز علـــى تـــوفير الـــدعم مـــن أجـــل 
اإلشــرافي لفريقهــا العامــل وقــدمت اقتراحــات بشــأن تجديــد المــوارد وتعبئتهــا والــدعوة. وأحاطــت الــدول األعضــاء علمــًا 

التحـديات التـي تعتـرض استئصـال شـلل األطفـال حلية الخاصة بقرارات ماضية مختارة وناقشـتها، مثـل بالتقارير المر 
والتقدم نحو تحقيق أهداف التمنيع المعتمدة في إطار زيادة التغطية بالتمنيع وٕادامتهـا وبنـاء قـدرات الـدول األعضـاء 

  .في مجال الصحة العالمية
  

التابعــــة للبرنــــامج الخــــاص للبحــــوث  لجنــــة السياســــة والتنســــيقي ملــــديف عضــــوًا فــــ بتســــمية اللجنــــة قامـــتو   -٥٧
والتطوير والتدريب على البحوث في مجال اإلنجاب البشري المشترك بين برنامج األمم المتحدة اإلنمـائي وصـندوق 

كـــانون  ١األمــم المتحــدة للســكان ومنظمــة الصـــحة العالميــة والبنــك الــدولي، وذلــك لفتـــرة ثــالث ســنوات اعتبــارًا مــن 
  . ٢٠١٣لثاني/ يناير ا

  
واتفقــت الــدول األعضــاء مــع اقتــراح نائــب الــرئيس بإعــداد هــذا التقريــر بالتنســيق مــع الرئيســة وتقديمــه إلــى   -٥٨

المجلــس التنفيــذي للمنظمــة. وقــررت اللجنــة أن تشــكر معــالي نائــب الــرئيس، جمهوريــة إندونيســيا، ومعــالي ســلطان 
العامــة للمنظمــة، والســلطات الوطنيــة فــي جمهوريــة إندونيســيا، ومعــالي وحــاكم منطقــة يوغياكارتــا الخاصــة، والمــديرة 

وزراء الصــحة فــي إقلــيم جنــوب شــرق آســيا والمــدير اإلقليمــي. وقــد أعــرب المــدير اإلقليمــي، باعتبــاره أمــين اللجنــة، 
فـي التنميـة والرئيسة ونائب الرئيس عن تقديرهم للتضـامن اإلقليمـي الـذي تجسَّـد فـي هـذه الـدورة بشـأن المضـي قـدمًا 

  الصحية في إقليم جنوب شرق آسيا.
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   ١تقرير من رؤساء الدورة الثانية والستين للجنة اإلقليمية ألوروبا التابعة للمنظمة
  

  مقدمة
  

أيلـول/  ١٣إلـى  ١٠ُعقدت الدورة الثانيـة والسـتون للجنـة اإلقليميـة ألوروبـا التابعـة للمنظمـة فـي مالطـا مـن   -٥٩
دولة عضوًا في اللجنة اإلقليمية ألوروبـا التابعـة للمنظمـة ومراقبـون مـن  ٥١حضرها وفود من  . وقد٢٠١٢سبتمبر 

وكــاالت أخــرى تابعــة لألمــم المتحــدة ومنظمــات حكوميــة دوليــة ومنظمــات غيــر حكوميــة. وحضــرت االجتمــاع أيضــًا 
ع للمنظمـة. وقـد ألقـى كلمـة أمـام صاحبة السمو الملكي األميرة ماري باعتبارها راعية المكتب اإلقليمي ألوروبـا التـاب

اللجنة اإلقليمية كل من المفوض األوروبي للصحة العمومية وحماية المستهلك ونائب األمين العام لمنظمة التعاون 
والتنمية في الميدان االقتصادي. وخالل الدورة جرى التوقيع على خطة عمل مشتركة بين المكتب اإلقليمي ألوروبا 

مــة التعــاون والتنميــة فــي الميــدان االقتصــادي بهــدف تأكيــد أهميــة الصــحة العموميــة وترســيخ التــابع للمنظمــة ومنظ
  االستدامة المالية للصحة والسماح بجمع المعلومات على نحو موثوق.

  
وقد أكدت المديرة العامة، في كلمتها أمام اللجنة اإلقليمية، أهمية الدور الذي تضطلع به البلدان األوروبية   -٦٠

قها للمكاسب الصـحية وتمسـكها بالتزاماتهـا بشـأن الصـحة علـى المسـتوى الـداخلي واإلقليمـي والـدولي. وهـي في تحقي
، أال المنظمـة إلـى التصـدي لقضـيتين رئيسـيتين مـعتلتمس إرشـادات الـدول األعضـاء فـي معـِرض سـعي هـذه الـدول 

  .٢٠١٥ام : إصالح المنظمة وٕادراج الصحة في جدول األعمال اإلنمائية لما بعد عوهما
  

 – ٢٠٢٠والبنود الرئيسية في جدول أعمال اللجنة اإلقليمية هي تقرير المدير اإلقليمـي ألوروبـا؛ والصـحة   -٦١
االسـتراتيجية و إطار السياسة العامة األوروبية الداعم لإلجراءات عبـر الحكومـة والمجتمـع مـن أجـل الصـحة والرفـاه؛ 

حلـة الشـيخوخة فــي أوروبـا؛ وخطـة العمــل األوروبيـة لتـدعيم قــدرات وخطـة العمـل المتعلقتــان بـالتمتع بالصـحة فــي مر 
وخدمات الصحة العمومية؛ وٕاصالح المنظمـة، بمـا فـي ذلـك المنظـور اإلقليمـي، وبرنـامج العمـل العـام الثـاني عشـر 

  المقترحة. ٢٠١٥-٢٠١٤والميزانية البرمجية 
  

  تقرير المدير اإلقليمي ألوربا
  

رًا شـــامًال عـــن عمـــل المكتـــب اإلقليمـــي علـــى مـــدى الســـنتين الماضـــيتين (الوثيقـــة قـــدم المـــدير اإلقليمـــي تقريـــ  -٦٢
EUR/RC62/5 حيث عرض أبرز مالمح عمل المكتب اإلقليمي التابع للمنظمة بشأن تحسين الصحة فـي اإلقلـيم ،(
هـا بشـكل : التصـدي للتحـديات التـي تواجـه أوروبـا وأولويات، أال وهـين خطط المكتب في سـتة مجـاالتاألوروبي وبيّ 

عام؛ وتدعيم الـنظم الصـحية؛ والتصـدي لألمـراض غيـر السـارية وتعزيـز الصـحة؛ ومواصـلة العمـل بشـأن األمـراض 
تحســـين التأهـــب للكـــوارث وترصـــدها ومواجهتهـــا؛ وتـــدعيم تصـــريف شـــؤون المكتـــب اإلقليمـــي وشـــراكاته و الســـارية؛ 

  كتمل أو حقق تقدمًا كبيرًا. واتصاالته االستراتيجية. وكان العمل في جميع هذه المجاالت قد ا
  

وقد أثنت الدول األعضاء على التقدم الذي أحـرزه المكتـب اإلقليمـي فـي سـبيل تحسـين الصـحة فـي اإلقلـيم   -٦٣
األوروبي ورحبت بالدعم الذي وفره المكتب على المستوى القطري من أجل تحسين صحة السكان. ودعـت المكتـب 

وياتها لكي يتالفى تشتيت جهـوده فـي وقـت يتسـم بـالقيود الماليـة، كمـا أوصـت اإلقليمي إلى ترتيب أنشطته تبعًا ألول
  هات بشأن إصالح المنظمة وعمل المكتب اإلقليمي في المستقبل.بتوجّ 

  
  

                                                  
  ).١٢٢٧٥٨؛ ٢٠١٢تشرين الثاني/ نوفمبر  ١٥( EUR/RC62/Chairs’ Reportانظر الوثيقة      ١
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  ٢٠٢٠الصحة 
  

، الـــذي جـــرى ٢٠٢٠اعتمـــدت اللجنـــة اإلقليميـــة إطـــار العمـــل األوروبـــي الجديـــد للصـــحة والرفـــاه، الصـــحة   -٦٤
نتين عن طريق جمع البّينات وتبادل الخبرات وتوثيقها وٕاجـراء عمليـات اسـتعراض مـن قبـل إعداده على مدى فترة س

أصـــحاب المصـــلحة والنظـــراء. وقـــد عمـــل المكتـــب اإلقليمـــي بهّمـــة مـــع العديـــد مـــن راســـمي السياســـات والخبـــراء فـــي 
إلقلــــيم مجــــاالت الصــــحة العموميــــة واالقتصــــاديات ومجموعــــة متنوعــــة أخــــرى مــــن التخصصــــات األكاديميــــة عبــــر ا

اليــوم.  المواجهــةاألوروبــي وخارجــه مــن أجــل جمــع المعلومــات واســتبانة الطــرق الفّعالــة للتصــدي للتحــديات الصــحية 
للحاجــة القائمــة علــى نطــاق اإلقلــيم بأســره إلــى تــوفير دعــم اقتصــادي قــوي للصــحة  ٢٠٢٠ويتصــدى إطــار الصــحة 

وٕالى األخذ بالرفاه باعتباره مقياسًا للتنمية المستندة إلى نهوج للصـحة تشـمل المجتمـع برمتـه والحكومـة برمتهـا. وهـو 
االجتماعية وحمايتها في وقت ُيعـاد فيـه هيكلـة دول الرفـاه. وهـو يوّفر عالوة على ذلك منّصة لتعزيز الحقوق والقيم 

يهدف إلى دعم اإلجراءات عبـر الحكومـة والمجتمـع فـي أربعـة مجـاالت متسـمة باألولويـة، أال وهـي: االسـتثمار فـي 
الصـــحة مـــن خـــالل نهـــج يســـتمر طيلـــة العمـــر وتمكـــين المـــواطنين؛ والتصـــدي ألعبـــاء المـــرض الرئيســـية فـــي أوروبـــا 

مــة عــن األمــراض غيــر الســارية واألمــراض الســارية؛ وتــدعيم الــنظم الصــحية التــي ُترّكــز علــى النــاس وقــدرات جاالن
الصحة العمومية، بما في ذلك القدرة على التأهب للطوارئ ومواجهتها؛ وٕايجاد بيئات داعمة ومجتمعات مرنة. وهو 

ـــ ـــيم يـــوّفر اإللهـــام وطائفـــة متنوعـــة مـــن نهـــوج وضـــع السياســـات الصـــحية المهّم ة لجميـــع الـــدول األعضـــاء فـــي اإلقل
  األوروبي، وهي دول ظروفها مختلفة وتتصدى لرسم السياسات من نقاط انطالق مختلفة. 

  
المهـّم الـذي  بـالمعَلم، التـي وصـفتها ٢٠٢٠وتعهدت اللجنة اإلقليمية بتقديم دعمها الكامل لسياسـة الصـحة   -٦٥

ــًا فــي التصــدي لجوانــب عــدم المســاواة فــي مجــال الصــحة  ــيم األوروبــي دورًا قيادي جميــع مجــاالت  وشــملأســند لإلقل
الصـــحة التـــي تهـــّم أوروبـــا والعـــالم علـــى الســـواء. وقـــد رحـــب جميـــع األعضـــاء بوثيقـــة السياســـات، ونّوهـــوا بالعمليـــة 

زمــة للعمــل علــى المســتوى الــوطني. تــوفير المعلومــات الال فــيالمســتخدمة فــي وضــعها وأثنــوا علــى جودتهــا وفائــدتها 
وقد أفادت دول أعضاء عديدة بأنها وضعت خططها الصحية للسنوات المقبلة علـى أسـاس صـيغ سـابقة مـن إطـار 

قيمـة كبيـرة بالنسـبة لجميـع األعمـال فـي مجـال الصـحة العموميـة:  ٢٠٢٠السياسات. وسوف يكـون إلطـار الصـحة 
معــات المحليــة والمؤسســات األكاديميــة والبلــديات والمــدن والوكــاالت الحكوميــة الدوليــة والمجتمــع فــي الــوزارات والمجت

المـدني. وكــان اعتمــاده عالمــة علــى اسـتهالل مرحلــة جديــدة فــي سياســة الصـحة العموميــة فــي أوروبــا، حيــث ُتعــِرب 
لحّد من جوانب عـدم المسـاواة فـي البلدان األوروبية عن أهداف مشتركة لتحسين صحة ورفاه سكانها بدرجة كبيرة وا

الصحة وتدعيم الصحة العمومية وضمان نظـم صـحية ُترّكـز علـى النـاس وتتسـم بكونهـا شـاملة ومنصـفة ومسـتدامة 
  وعالية الجودة. 

  
  المواضيع السياساتية والتقنية 

  
العمومية، وهي خالل الدورة، اعتمدت اللجنة اإلقليمية خطة عمل أوروبية لتدعيم قدرات وخدمات الصحة   -٦٦

عمليــات أساســـية فــي مجــال الصـــحة العموميــة مــن المقــرر إدراجهـــا فــي االســتراتيجيات والـــنظم  ١٠خطــة تتضــمن 
. وســـوف يجـــري تـــدعيم وظـــائف الصـــحة العموميـــة ٢٠٢٠الصـــحية الوطنيـــة كجـــزء ال يتجـــزأ مـــن سياســـة الصـــحة 

اض وتعزيز الصحة في نهج متكامل، بما في وهياكلها األساسية وقدراتها من أجل حماية الصحة والوقاية من األمر 
ذلــك الرعايــة الصــحية األوليــة. وقــد أعربــت الــدول األعضــاء عــن اســتعدادها إلجــراء عمليــات اســتعراض لخــدمات 

  الصحة العمومية لديها وٕادراج العمليات األساسية في مجال الصحة العمومية في استراتيجياتها الوطنية.
  

-٢٠١٢جية وخطة عمل بشأن التمتع بالصحة في مرحلـة الشـيخوخة للفتـرة يراتأيضًا است اللجنة واعتمدت  -٦٧
ومبـادرات المفوضـية األوروبيـة. وتتنـاول االسـتراتيجية التمتـع  ٢٠٢٠، على نحو يتماشى مـع إطـار الصـحة ٢٠٢٠

 بالصحة في مرحلة الشيخوخة مـن منظـور بيئـات تسـتمر طيلـة العمـر وداعمـة، فـي الوقـت نفسـه الـذي تتصـدى فيـه
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بخطـة  اً دولـة عضـو  ٤٠أيضًا للصحة والرعاية الطويلة األجل وتؤكد أهمية البّينات والبحوث. وقـد رحبـت أكثـر مـن 
ومبــادرات المفوضــية األوروبيــة، وقالــت إنهــا اعتمــدت بالفعــل  ٢٠٢٠العمــل التــي كانــت متســقة مــع إطــار الصــحة 

ل المكتب اإلقليمي مع هذه الدول من أجل سياسات وطنية بشأن التمتع بالصحة في مرحلة الشيخوخة. وسوف يعم
ز تبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين البلدان.    استبانة الثغرات السياساتية والمساعدة في التنفيذ، كما سُيعزِّ

  
وضع آليات مرنة  إلىوالحظت اللجنة التقدم المحرز بشأن وضع استراتيجية قطرية جديدة وأكدت الحاجة   -٦٨

توثيـق أواصـر التعـاون بـين المنظمـة والبلـدان، مـع مراعـاة احتياجـات وقـدرات فـرادى البلـدان وٕايـالء وفّعالة مـن أجـل 
االعتبــار الواجــب لوضــع النمــوذج الجديــد الســتراتيجية التعــاون القطــري الجــاري حاليــًا. وفــي حــين أعربــت عــّدة دول 

أهميـة تعريـف الوظـائف علـى مسـتويات  أكدت أيضـاً  فإنهاأعضاء عن قيمة المكاتب القطرية بالنسبة لدعم عملها، 
  المنظمة الثالثة كلها على نحو يتماشى مع إصالح المنظمة. 

  
وأخيـرًا، فيمــا يتعلـق بتــدعيم دور المكاتـب المنتشــرة جغرافيـًا، ســلمت اللجنـة اإلقليميــة بـالجودة العاليــة للعمــل   -٦٩

لقـدرة التقنيـة اإلضـافية التـي توفرهـا ومـا يـنجم عنهـا الُمنجز مـن المكاتـب المنتشـرة جغرافيـًا القائمـة، واعترفـت بقيمـة ا
من فوائد للدول األعضاء. وقـررت اللجنـة أنـه ينبغـي مواصـلة العمـل بشـأن إنشـاء المكتـب المنتشـر جغرافيـًا المعنـي 

التابعة قًا لما ُكلِّفت به األمانة، وأنه ينبغي لألمانة أن تضع، بالتشاور مع اللجنة الدائمة بباألمراض غير السارية ط
للجنـــة اإلقليميـــة، نمـــاذج أعمـــال مـــن أجـــل مكاتـــب منتشـــرة جغرافيـــًا محتملـــة فـــي مجـــاالت الرعايـــة الصـــحية األوليـــة 

  ألزمات اإلنسانية. ا ومواجهة
  

وخالل الدورة، عقدت األمانة جلسات إحاطة تقنية، كأحداث جانبية، عـن المواضـيع التاليـة: فريـق الخبـراء   -٧٠
عنــي بالبحــث والتطــوير؛ والمــوارد البشــرية مــن أجــل الصــحة؛ وميزانيــة المنظمــة وتمويلهـــا؛ االستشــاريين العامــل الم

وتعزيـز الصـحة والوقايـة مـن األمـراض المزمنـة المرتبطـة  ٢٠٢٠وأهداف ومؤشرات ورصد مـن أجـل إطـار الصـحة 
  بالسن.

  
  إصالح المنظمة 

  
رغـم كونـه عمومـًا خطـوة إيجابيـة نحـو  –عشـر اتفقت اللجنة اإلقليمية على أن برنـامج العمـل العـام الثـاني   -٧١

يفشل في توفير توّجـه اسـتراتيجي واضـح. وطلـب األعضـاء توضـيحًا بشـأن مـا ينبغـي  –جعل المنظمة أكثر فّعالية 
إيــالء األولويــة لــه، كمــا أعربــوا عــن االنشــغال إزاء عــدد األولويــات. وطلبــت اللجنــة مزيــدًا مــن المعلومــات عــن  عــدم

  مستويات المنظمة الثالثة، وعن الميزانية الالزمة للقيام بمهام محددة لكل أولوية.  عبرم واألعمال كيفية تقاسم المها
  

 بشـأن المنطـق مـن وراء اسـتعراض ميزانيـة دون انشـغالهموأعرب العديـد مـن أعضـاء اللجنـة اإلقليميـة عـن   -٧٢
أي تفاصيل عن تمويلها. وقد اتُِفـق علـى أن تحديـد أولويـات جديـدة قـد يتطلـب بالفعـل التغاضـي تـدريجيًا عـن  وجود

أولويات أخرى، ولو أن زيادة الفّعالية والكفاءة والتركيز بدرجة أكبـر علـى تنفيـذ المبـادئ التوجيهيـة والقـرارات القائمـة 
أمــور مــن شــأنها أن ُتســهم فــي تحقيــق هــدف المــديرة العامــة  واتبــاع نهــوج أفضــل تنظيمــًا لتعبئــة المــوارد هــي كلهــا

المتمثــل فــي ضــمان أن المنظمــة تعــيش فــي حــدود إمكاناتهــا. وقــد جــرت مناقشــة أكثــر تفصــيًال فــي فــريقين عــاملين، 
  .EUR/RC62/WG/1وصدر تقرير كامل عنها في الوثيقة 

  
تعريف أدوارها الوطنية واإلقليمية والعالمية تأييد، وُدعيت المنظمة إلى بال مبادئ إصالح المنظمة وحظيت  -٧٣

بوضــــوح والمحافظــــة علــــى حــــوار شــــفاف واســــتراتيجي مــــع الــــدول األعضــــاء وســــائر أصــــحاب المصــــلحة وضــــمان 
-٢٠١٤والميزانيــة البرمجيــة  ٢٠١٩-٢٠١٤المســاءلة، علــى النحــو المجسَّــد فــي برنــامج العمــل العــام الثــاني عشــر 

د المقــر الرئيســي فــي إطارهــا النهــوج المشــتركة التــي تطبقهــا ة مبّســطة ُيحــدِّ المقترحــة. فــاألمر يتطلــب منظمــ ٢٠١٥



  EB132/4            Annex    الملحق        ١٣٢/٤م ت

17 

المكاتــب اإلقليميــة علــى نحــو يتماشــى مــع الحقــائق اإلقليميــة، فــي حــين ينبغــي تقيــيم التواجــد القطــري للمنظمــة بغيــة 
  ترشيده.

  
ـــا للميزانيـــة البرمجيـــة   -٧٤ المقترحـــة (الوثيقـــة  ٢٠١٥-٢٠١٤وُيحـــدِّد منظـــور مكتـــب المنظمـــة اإلقليمـــي ألوروب

EUR/RC62/16 Add.1 أهــــدافًا ومخرجــــات لإلقلــــيم األوروبــــي وينظــــر فــــي نمــــوذج األعمــــال الــــذي يعمــــل المكتــــب (
حصيلة ذات  ٢٧اإلقليمي في إطاره ويركز على الميزة النسبية للمكتب اإلقليمي. وقد حدَّد المكتب اإلقليمي بالفعل 

مـــن الحصـــائل األخـــرى ذات األولويـــة. ويجـــري حاليـــًا اســـتعراض  ٥٧وكـــذلك  ٢٠١٣-٢٠١٢أولويـــة رئيســـية للفتـــرة 
  .٢٠١٥-٢٠١٤للفترة  ٪٢٠حافظة الحصائل، ومن المتوقع أن يطرأ عليها تغيير بنسبة 

  
ونّوه العديد من الممثلين بالوثيقة وقالوا إنهم وجـدوا أن السـيناريوهين الخاصـين بالميزانيـة المعروضـين فيهـا   -٧٥

كــدت عـّدة دول أعضـاء لــيس فقـط علـى أهميــة نقـل الصـالحيات لألقــاليم وٕانمـا أيضـًا علــى مفيـدان بشـكل خـاص. وأ
  تدعيم التواجد القطري للمنظمة. 

  
  مسائل ناشئة عن قرارات ومقررات إجرائية صادرة عن جمعية الصحة العالمية والمجلس التنفيذي 

  
اإلجرائيــــة الصــــادرة عــــن جمعيــــة الصــــحة العالميــــة حيطــــت اللجنــــة اإلقليميــــة علمــــًا بــــالقرارات والمقــــررات أُ   -٧٦

  تنفيذها.شأن والمجلس التنفيذي، وقد أيدت اقتراحات المكتب اإلقليمي ب
  

واتفقت اللجنة على أن إنشاء إطار رصد عالمي لألمراض غير السارية أمر أساسي، وأنه يتعّين أن تكون   -٧٧
للتحقيق. وينبغي في هذا الصدد استخدام القاعـدة المعرفيـة  األهداف المحددة مناسبة لمقتضى الحال وواقعية وقابلة

القائمة قدر اإلمكان، كما ينبغي التقليل إلى أدنى حد من عبء التبليغ اإلضافي، بما في ذلك تالفي تحديد أهداف 
 يصــعب تحقيقهــا جــدًا أو اســتخدام مؤشــرات يتطلــب قياســها تكلفــة كبيــرة. واتفقــت اللجنــة مــن حيــث المبــدأ علــى أنــه

ينبغــي أن يكــون هنــاك مؤشــر واحــد لكــل عامــل خطــر مــرتبط بمــرض رئيســي مــن األمــراض غيــر الســارية ومؤشــر 
بأنه سيجري وضـع خطـة عمـل أوروبيـة  ماً لعسياساتي واحد متعلق بأداء النظم الصحية. وُأحيطت اللجنة اإلقليمية 

الصــحة العقليــة. وقــد انقســمت آراء بشــأن الصــحة العقليــة، وســوف ُيهتــدى فــي وضــعها بخطــة العمــل العالميــة بشــأن 
الدول األعضاء فيما يتعلق بالبحث والتطوير. ففي حين نّوه بعضها بالجهود التـي بـذلها فريـق الخبـراء االستشـاريين 
العامــل المعنــي بالبحــث والتطــوير فــي ســبيل استكشــاف وتقيــيم نمــاذج تفصــل تكــاليف البحــث والتطــوير عــن ســعر 

ن أن توصيات تقريـر الفريـق سـتحتاج إلـى المزيـد مـن المناقشـة قبـل تنفيـذها. فـاألمر األدوية، حّذر بعضها اآلخر م
يحتاج إلـى إحصـاءات أكثـر موثوقيـة بشـأن اإلنفـاق علـى البحـوث الصـحية. وعلـى الـرغم مـن القصـور الواضـح فـي 

ة ُملِزمـة لـيس البحث والتطوير بشأن أمراض تعاني البلدان الناميـة منهـا علـى نحـو غيـر متناسـب، فـإن وضـع اتفاقيـ
هــو الطريــق األفضــل لتصــحيح هــذا الخلــل. واتفقــت اللجنــة اإلقليميــة علــى أنــه ينبغــي تمديــد المشــاورة الجاريــة حاليــًا 
عبــر اإلنترنــت مــع الــدول األعضــاء األوروبيــة مــن أجــل إتاحــة المزيــد مــن الفــرص للبلــدان لكــي تعلِّــق. وبعــد ذلــك، 

لدائمــة التابعــة للجنــة اإلقليميــة ألوروبــا قبــل تقديمــه إلــى المقــر الرئيســي ُينــاَقش مــوجز مشــاورة اإلنترنــت مــع اللجنــة ا
  للمنظمة. 

  
  .٢٠١٣أيلول/ سبتمبر  ١٩إلى  ١٦واتفقت اللجنة على عقد دورتها المقبلة في البرتغال من   -٧٨
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ــة لشــرق ــة اإلقليمي ــرئيس، اللجن ــر مــوجز لل ــى المجلــس  تقري ــدورة التاســعة والخمســون، إل المتوســط، ال
  التنفيذي 

  
ــة لشــرق  ــة اإلقليمي ــرئيس، اللجن ــر الصــحة االتحــادي، الســودان، ال ــردة، وزي ــو ق الســيد بحــر إدريــس أب

  المتوسط، الدورة التاسعة والخمسون
  

يمــي لشــرق المتوســط ُعقــدت الــدورة التاســعة والخمســون لّلجنــة اإلقليميــة لشــرق المتوســط فــي المكتــب اإلقل  -٧٩
. وقـد حضـرها اثنـان وعشـرون ٢٠١٢تشـرين األول/ أكتـوبر  ٤إلى  ١التابع للمنظمة في القاهرة، مصر، في الفترة 

مـن أعضــاء اللجنــة. وحضــرها أيضــًا مراقبـون مــن تركيــا ومنظمــات ووكــاالت أخـرى تابعــة لألمــم المتحــدة ومنظمــات 
د الرئيسية في جدول األعمال التقرير السنوي للمـدير اإلقليمـي حكومية دولية ومنظمات غير حكومية. وشملت البنو 

، بمــــا فـــي ذلــــك التقـــدم المحــــرز بشـــأن استئصــــال شـــلل األطفــــال، والحالـــة الراهنــــة إلصـــالح المنظمــــة ٢٠١١لعـــام 
مجيــة والمنظـور اإلقليمـي، وتنقـيح النظـام الــداخلي لّلجنـة اإلقليميـة، وبرنـامج العمـل العــام الثـاني عشـر والميزانيـة البر 

. وكانت المجاالت التقنية الرئيسية التي جـرت مناقشـتها هـي تـدعيم الـنظم الصـحية وتنفيـذ اإلعـالن ٢٠١٥-٢٠١٤
السياســي للجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة بشــأن الوقايــة مــن األمــراض غيــر الســارية ومكافحتهــا، والقــدرات األساســية 

  ).٢٠٠٥الوطنية فيما يتعلق باللوائح الصحية الدولية (
  

وباإلشــارة إلــى تحقيــق المواءمــة عبــر اللجــان اإلقليميــة، حســبما طلبتــه جمعيــة الصــحة العالميــة فــي المقــرر   -٨٠
) بشأن إصالح المنظمة، قررت اللجنة تعديل النظام الداخلي للجنة اإلقليميـة، بمـا فـي ذلـك ٩(٦٥ج ص عاإلجرائي 

ٕاسـناد مهّمـة اسـتعراض أوراق االعتمـاد إلـى أعضـاء ، و هممعايير اختيار المرشحين لمنصب المـدير اإلقليمـي وتقيـيم
مكتب اللجنة، ومشاركة غير األعضاء في اللجنة، على أن تُنفذ التعديالت فورًا. وقـررت أيضـًا أنـه ينبغـي مواصـلة 
الممارســة المــأخوذ بهــا مــؤخرًا بشــأن الترتيــب لعقــد االجتماعــات التقنيــة قبــل اللجنــة اإلقليميــة مباشــرة وأن تكــون هــذه 

  جتماعات مفتوحة لممثلي جميع أعضاء اللجنة.اال
  

وقــررت اللجنــة، عــالوة علــى ذلــك، قبــول طلــب حكومــة جنــوب الســودان بإلحاقهــا بــاإلقليم األفريقــي وطلبــت   -٨١
إلــى المـــدير اإلقليمـــي أن ينقــل آرائهـــا إلـــى جمعيــة الصـــحة العالميـــة السادســة والســـتين للنظـــر فيهــا. وقـــررت اللجنـــة 

، رهنـًا بالتوصـل إلـى اتفـاق ٢٠١٣تشـرين األول/ أكتـوبر  ٣١إلـى  ٢٦هـا السـتين فـي تـونس مـن اإلقليمية عقـد دورت
  نهائي بشأن المواعيد المحددة مع حكومة تونس.

  
وطلبـت إلـى المـدير اإلقليمـي أن يتـابع  ٢٠١١وناقشت اللجنة وأيدت التقرير السنوي للمدير اإلقليمي لعـام   -٨٢

التأهب للطـوارئ ومواجهتهـا وصـندوق التضـامن اإلقليمـي، وأن ُينفِّـذ فـي أقـرب بشأن  ٢-/ق٥٧ل إ /ش متنفيذ القرار 
ذولــة مــن بوقــت ممكــن المرحلــة الثانيــة مــن اآلليــة اإلقليميــة المشــتركة لشــراء اللقاحــات. ونّوهــت اللجنــة بــالجهود الم
ت مجــددًا أفغانســتان وباكســتان فــي ســبيل التصــدي الستئصــال شــلل األطفــال كحالــة طــوارئ صــحية وطنيــة، وأكــد

تضامنها معهما في هذا الصدد. وأعربت عن قلقها إزاء الوضع في الجمهورية العربية السورية والظـروف اإلنسـانية 
التي يعاني منها الالجئون واألشخاص النازحون داخليًا، وازاء األثر الواقع على البلدان المجاورة، وطلبت من الدول 

معانــاة الالجئــين واألشــخاص النــازحين داخليــًا فــي الجمهوريــة العربيــة األعضــاء أن تــوّفر الــدعم فــي ســبيل تخفيــف 
  السورية والبلدان المجاورة. 

  
ورحبت اللجنة بالتوّجهات االستراتيجية المقترحة من المدير اإلقليمي للسنوات الخمـس المقبلـة وطلبـت منـه   -٨٣

أن يتخذ الخطوات الالزمة لتنفيذها. والتوّجهات االسـتراتيجية هـي: تـدعيم الـنظم الصـحية وصـحة األمومـة والصـحة 
راض السـارية والتأهـب للطـوارئ ومواجهتهـا. وقـد اإلنجابية وصـحة األطفـال وتغـذيتهم واألمـراض غيـر السـارية واألمـ
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ناقشت اللجنة بتعّمق ثالث من هذه األولويات، أال وهي: تدعيم النظم الصحية واألمـراض غيـر السـارية واألمـراض 
  ). ٢٠٠٥على وجه التحديد تنفيذ اللوائح الصحية الدولية (و السارية، 

  
لتقنية. وقد ُعرض على اللجنة تحليل متعمـق للتحـديات وكان تدعيم النظم الصحية هو موضوع المناقشة ا  -٨٤

التـي تواجــه الـنظم الصــحية فـي اإلقلــيم، إلـى جانــب أولويـات مقترحــة إلجـراءات تتخــذها الـدول األعضــاء والمنظمــة. 
للجنة إلـى الـدول األعضـاء، فـي جملـة أمـور، أن تجعـل مـن الخطـط الصـحية االسـتراتيجية الوطنيـة أساسـًا اوطلبت 

ورصــدها علــى النحــو الســليم؛ وأن تســتعرض وُتحــدِّث  نفيــذهاتمج وأنشــطة التنميــة الصــحية وأن تضــمن لجميــع بــرا
قوانين الصحة العمومية وأن تضع قواعد ومعايير مـن أجـل ضـمان اإلنصـاف والجـودة والسـالمة فـي تـوفير الرعايـة 

وليـة مـع إيـالء االعتبـار للممارسـة في القطاعين العام والخاص؛ وأن تـدعِّم وتُـدمج شـبكة مرافـق الرعايـة الصـحية األ
األســـرية كـــنهج فّعـــال لتـــوفير الخـــدمات. وطلبـــت اللجنـــة مـــن المـــدير اإلقليمـــي، فـــي جملـــة أمـــور، أن يـــدعم الـــدول 
األعضاء في سبيل بناء قدراتها في مجال تدعيم النظم الصحية؛ وأن ُينشئ آليات لتبادل الخبرات فيمـا بـين البلـدان 

ة ودعــم التعــاون دون اإلقليمــي؛ وأن ُينشــئ شــبكات مــن خبــراء الــنظم الصــحية مــن أجــل بشــأن تــدعيم الــنظم الصــحي
  مرحليًا عن أداء النظم الصحية إلى دورتها الستين. اً تدعيم النظم الصحية في اإلقليم؛ وأن ُيقدم تقرير  تعزيز

  
اإلعـالن السياسـي لألمـم وناقشت اللجنة وأيـدت إطـار عمـل إقليميـًا بشـأن التزامـات الـدول األعضـاء بتنفيـذ   -٨٥

المتحدة الخاص باألمراض غير السارية وحثت الدول األعضاء على تنفيذ مجموعة اإلجراءات األساسية في إطـار 
تـدعيم آليـات إلشـراك قطاعـات غيـر  العمل اإلقليمي. وحثت الدول األعضـاء أيضـًا، فـي جملـة أمـور، علـى إنشـاء/

إدراج التـــدخالت األساســـية للوقايـــة مـــن األمـــراض غيـــر  ُتعـــززوأن  قطـــاع الصـــحة فـــي تنفيـــذ إطـــار العمـــل اإلقليمـــي
الســـارية وٕادارتهـــا فـــي الرعايـــة الصـــحية األوليـــة. وطلبـــت اللجنـــة مـــن المـــدير اإلقليمـــي، فـــي جملـــة أمـــور، أن يضـــع 
مجموعـــة مـــن المؤشـــرات مـــن أجـــل رصـــد مشـــاركة القطاعـــات غيـــر قطـــاع الصـــحة فـــي تنفيـــذ اإلجـــراءات الرئيســـية 

اإلعـالن السياسـي لألمـم المتحـدة، بالتعـاون مـع وكـاالت أخـرى تابعـة لألمـم المتحـدة وشـركاء دوليـين  المتضمنة فـي
ذوي صلة؛ وأن يضع صـكوكًا قانونيـة نموذجيـة لتـوفير اإلرشـادات بشـأن وضـع التشـريعات الوطنيـة الخاصـة بتنفيـذ 

مجموعـة التـدخالت الخاصـة بـاألمراض  االلتزامات الواردة في اإلعالن السياسي لألمـم المتحـدة؛ وأن يواصـل إعـداد
غير السارية األساسية من أجل الرعاية الصحية األولية، باإلضافة إلى اإلرشادات الالزمة لتنفيذ أفضـل الصـفقات؛ 
وأن يقدم تقريرًا سنويًا إلى اللجنة اإلقليمية عن التقدم المحرز من الدول األعضاء في تنفيذ اإلعالن السياسي لألمم 

  ستنادًا إلى إطار العمل اإلقليمي.المتحدة ا
  

وأعربت اللجنة عن قلقهـا مـن كـون الـدول األطـراف معرَّضـة الحتمـال عـدم الوفـاء بالتزاماتهـا التقنيـة بشـأن   -٨٦
. وبالتــالي حثــت الــدول األطــراف علــى ٢٠١٤حزيــران/ يونيــو  ١٥) بحلــول ٢٠٠٥تنفيــذ اللــوائح الصــحية الدوليــة (
ية على أساس الثغرات المسـتبانة وعلـى اتخـاذ كافـة الخطـوات الالزمـة، بمـا فـي ذلـك استعراض وتنفيذ الخطط الوطن

وضــع التشــريعات الداعمــة وتــوفير المــوارد البشــرية والماليــة الكافيــة، مــن أجــل تنفيــذ الخطــط الوطنيــة. وطلبــت أيضــًا 
قــدرات األساســية الوطنيــة إلــى الــدول األطــراف أن تقــدم تقــارير ســنوية إلــى المنظمــة عــن التقــدم المحــرز فــي تــدعيم ال

) ٢٠٠٥مـن اللـوائح الصـحية الدوليـة ( ٢-١٣و ٢-٥للصحة العمومية وصيانتها حسبما هو مطلـوب فـي المـادتين 
وبما يتماشى مع خطة التنفيذ الوطنية، كما طلبت من المدير اإلقليمي، في جملة أمور، أن يقدم تقارير سنوية إلـى 

  ).٢٠٠٥ن الدول األطراف في تنفيذ اللوائح الصحية الدولية (اللجنة اإلقليمية عن التقدم المحرز م
  

) بشأن تنفيذ خطة العمـل الخاصـة بالوقايـة مـن العمـى وضـعف ١(١٣٠م توفيما يتعلق بالمقرر اإلجرائي   -٨٧
البصــر اللــذين يمكــن تجنبهمــا، طلبــت اللجنــة اإلقليميــة مــن المــديرة العامــة أن تنظــر فــي إدراج الوقايــة مــن العمــى 

  ل عمل متسم باألولوية في إطار إصالح المنظمة.كمجا
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وأيــدت اللجنــة اإلجــراءات اإلداريــة المرتبطــة بعمليــة إصــالح المنظمــة التــي اتخــذها المــدير اإلقليمــي فيمــا   -٨٨
يتعلـــق بتنقـــل المـــوظفين وتنـــاوبهم وٕادارة األداء وتخطـــيط المـــوارد البشـــرية وٕادارتهـــا. وأيـــدت أيضـــًا إصـــالحات إدارة 

قليميــة، بمــا فــي ذلــك إنشــاء لجنــة استشــارية تقنيــة لتقــديم المشــورة إلــى المــدير العــام. وســوف ينطــوي ذلــك الشــؤون اإل
على تغيير تسمية اللجنة االستشارية اإلقليمية الراهنة إلى اللجنة االستشارية للمدير اإلقليمي وتعديل اختصاصـاتها 

ـــد احتياجـــات المنظمـــة الراهنـــة. وأعربـــت عـــن دعمهـــا لهيكـــل برنـــامج العمـــل العـــام الثـــاني عشـــر بفئاتـــه  بحيـــث ُتجسِّ
ـــه، مشـــيرة إلـــى أن هـــذه األخيـــرة تتماشـــى مـــع األولويـــات االســـتراتيجية الُمتفـــق عليهـــا بالنســـبة إلقلـــيم شـــرق  وأولويات
المتوسط. وأكـدت الحاجـة إلـى عمليـة لتخطـيط الميزانيـة مسـتندة إلـى البلـدان (مـن األدنـى إلـى األعلـى) علـى أسـاس 

  لدول األعضاء.احتياجات ا
  

وأكـــدت اللجنـــة مجـــددًا األهميـــة الحاســـمة لطبيعــــة المنظمـــة المتســـمة بالالمركزيـــة حســـبما ُيقـــرره دســــتورها   -٨٩
باتجــاه المكتــب اإلقليمــي مــؤخرًا نحــو مواصــلة دعــم العمــل المشــترك مــع المقــر الرئيســي والمكاتــب اإلقليميــة  ورحبــت

  األخرى. 
  

  ق بسلسلة اجتماعات األجهزة الرئاسية كما لم يطرأ تغيير على السنة المالية.ولم تُقدَّم اقتراحات فيما يتعل  -٩٠
  

وقــد طلبــت اللجنــة مّنــي، أنــا الــرئيس، أن أنقــل للمجلــس التنفيــذي قلقهــا مــن أن ِقــَيم االشــتراكات المقــدرة قــد   -٩١
المقدرة. وهي تؤكـد علـى  تناقصت بالقيمة الفعلية على مّر السنين والحاجة إلى النظر في زيادة مستوى االشتراكات

األثـــر الضـــار العتمـــاد المنظمـــة بشـــكل مفـــرط علـــى المســـاهمات الطوعيـــة المخصصـــة الغـــرض. وهـــي تطلـــب مـــن 
األعضــاء أن تنظــر فــي إمكانيــة زيــادة مســتوى االشــتراكات المقــدرة للمنظمــة مــن خــالل إجــراء جمــاعي فــي  الــدول

مسـاهماتها الطوعيـة علـى المسـتوى اإلقليمـي لمجـاالت ذات  األجهزة الرئاسية وتطلب من البلدان القـادرة علـى زيـادة
أولويـة متفــق عليهـا أن تفعــل ذلـك. وهــي تطلـب أيضــًا مــن الـدول األعضــاء أن تواصـل المشــاركة بنشـاط فــي عمليــة 
إصـــالح المنظمـــة، بمـــا فـــي ذلـــك وضـــع الصـــيغة النهائيـــة لبرنـــامج العمـــل العـــام الثـــاني عشـــر والميزانيـــة البرمجيـــة 

٢٠١٥-٢٠١٤.  
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  ١موجز الدورة الثالثة والستين للجنة اإلقليمية لغرب المحيط الهادئ
  

  تقرير من الدكتور نغوين ثي كيم تيين (فييت نام)، رئيس الدورة الثالثة والستين 
  

أيلــول/ ســبتمبر  ٢٨- ٢٤حضــر الــدورة الثالثــة والســتين للجنــة اإلقليميــة لغــرب المحــيط الهــادئ (هــانوي،   -٩٢
من أعضاء اللجنة وكـذلك فرنسـا والواليـات المتحـدة األمريكيـة ومنظمـات أخـرى تابعـة لمنظومـة  ٢٨) ممثلو ٢٠١٢

  األمم المتحدة ومنظمات غير حكومية.
  

  نظرة عامة على جدول األعمال واإلجراءات المتخذة
  

 ٢٠١١-٢٠١٠البرمجيــة  شــملت البنــود الرئيســية لجــدول األعمــال مســائل خاصــة بالميزانيــة (أداء الميزانيــة  -٩٣
المقترحة)؛ ومدونة لقواعد السلوك فيما يتعلـق بتسـمية المـدير اإلقليمـي؛  ٢٠١٥-٢٠١٤ومشروع الميزانية البرمجية 

 الخاصــةوتنســيق عمــل جمعيــة الصــحة العالميــة والمجلــس التنفيــذي واللجنــة اإلقليميــة؛ ولجنــة السياســات والتنســيق 
تدريب على بحوث اإلنجاب البشري. وأمـا المسـائل التقنيـة الرئيسـية المشـمولة بالبرنامج الخاص للبحث والتطوير وال

اإلصـــابات؛ وأمـــراض المنـــاطق المداريـــة المهملـــة؛ والـــتخلص مـــن الحصـــبة؛ واللـــوائح و فكانـــت: الوقايـــة مـــن العنـــف 
  )؛ والتقدم المحرز في البرامج التقنية.٢٠٠٥الصحية الدولية (

  
. ونتيجة العتمادها مدونة قواعد السلوك بشأن تسـمية المـدير اإلقليمـي فـي قرارات ١٠وقد اعتمدت اللجنة   -٩٤

، صار اإلقليم األول داخل المنظمة وأسرة األمم المتحدة األوسع الذي يضع مدونة من هـذا WPR/RC63.R7القرار 
  القبيل لتوفير اإلرشادات بشأن تسمية كبار مسؤوليه وانتخابهم.

  
  تقرير المدير اإلقليمي 

  
ــيم، وحــدد مالمــح أهــم اإلنجــازات فــي   -٩٥ ســّلم المــدير اإلقليمــي بالتحــديات الصــحية الخطيــرة التــي توجــه اإلقل

مجــاالت التغذيــة واألمــن الغــذائي، والوقايــة مــن اإلصــابات والعنــف، واألمــراض غيــر الســارية، والعمــى الــذي يمكــن 
ا، والســل المقــاوم لألدويــة المتعــددة، وأمــراض الوقايــة منــه، والتأهــب لحــاالت الطــوارئ والكــوارث ومواجهتهــا، والمالريــ

الصـحية. ونـاقش أيضـًا إصـالح المنظمـة فــي  الـُنظمالمنـاطق المداريـة المهملـة، والرعايـة الصـحية الشـاملة، وتــدعيم 
  اإلقليم والدعم المقدم تبعًا الحتياجات كل بلد.

  
  بنود جدول األعمال التقنية

  
  التغذية

  
ظم الغذائيــة غيــر المتوازنــة وســهولة الحصــول نُ تنوعــة يواجههــا األعضــاء: الــأشــارت اللجنــة إلــى تحــديات م  -٩٦

على األغذية المجهَّزة، مما يؤدي إلى ارتفاع معدالت البدانة وداء السكري وتسـوس األسـنان؛ وأثـر التغيـر المنـاخي 
يليـة؛ وفقـر الـدم؛ وعـوز على زراعة المحاصـيل الغذائيـة؛ والتسـويق المكثّـف لبـدائل لـبن األم؛ والعـدوى بالديـدان الطف

ع أنمـاط الحيـاة الصـحية تُتَّبـع فـي  المغذيات الدقيقـة؛ وصـعوبة ضـمان أن التشـريعات والمبـادئ التوجيهيـة التـي ُتشـجِّ
  الممارسة العملية. 
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ـــــــاع معـــــــدالت الرضـــــــاعة   -٩٧ ـــــــل ارتف ـــــــة، مث ـــــــدم بشـــــــأن مســـــــائل تغذوي ـــــــة إلحـــــــراز التق ـــــــون أمثل وذكـــــــر الممثل
ـــة؛ ـــال  وٕاصـــدار الطبيعي ـــبن األم؛ لتشـــريعات مـــن أجـــل االمتث ـــدائل ل ـــة لقواعـــد تســـويق ب ـــة الدولي ـــد إجـــازة و لمدون تمدي
المدفوعــــة األجــــر وٕاتاحــــة مزيــــد مــــن المرونــــة لألمهــــات العــــامالت؛ ومنــــع اإلعــــالن عــــن أغذيــــة معّينــــة؛  األمومــــة
ى زراعـــــة الضـــــرائب بطريقـــــة انتقائيـــــة علـــــى األغذيـــــة والمشـــــروبات غيـــــر الصـــــحية؛ وتشـــــجيع النـــــاس علـــــ وفـــــرض

الذاتيــة مــن الفاكهــة والخضــروات؛ وتــوفير المكّمــالت التغذويــة لألطفــال والطلبــة والمجموعــات الســكانية  احتياجــاتهم
الريفيـــة؛ وٕاغنـــاء األغذيـــة؛ وتنفيـــذ بـــرامج مدرســـية مـــن أجـــل تثقيـــف الشـــباب بشـــأن أهميـــة النظـــام الغـــذائي والتمـــارين 

ومـــاتهم اعتمـــدت خطـــط عمـــل واســـتراتيجيات بشـــأن التغذيـــة إمـــا الرياضـــية. وأشـــار العديـــد مـــن الممثلـــين إلـــى أن حك
مباشــرة أو فــي ســياق األمــراض غيــر الســارية. وفــي بعــض الحــاالت، ُأدرجــت مؤشــرات تغذويــة فــي جــداول األعمــال 

، الـدعوة إلـى تعزيـز التغذيـة فـي إقلـيم WPR/RC63.R2االجتماعية واإلنمائية الوطنية. وقد أيدت اللجنة، فـي القـرار 
  لمحيط الهادئ. غرب ا

  
  الوقاية من العنف واإلصابات 

  
عـّدة متحـدثين،  التـي ذكرهـارحب الممثلون بإدراج هذا الموضوع في جـدول األعمـال. وطبقـًا لالحصـاءات   -٩٨

فإن العنف واإلصابات (وبخاصة العنف ضد المـرأة والعنـف المنزلـي عمومـًا وٕاصـابات حـوادث المـرور، التـي غالبـًا 
لتعــاطي الكحــول علــى نحــو ضــار) هــي مــن أهــم أســباب الوفيــات والمراضــة التــي يمكــن تجنبهــا، مــا تتفــاقم نتيجــة 

ســيما بــين الشــباب. وطالــب العديــد مــن المتحــدثين ببيانــات موثوقــة كيمــا ُيمكــن إســناد أولويــات للتــدخالت. وعــالوة ال
أفضــل نحــو، فــي إطــار  علــى ذلــك، نــاقش عــّدة ممثلــين الســياق المؤسســي الــذي ُيمكــن فيــه اتخــاذ اإلجــراءات علــى

  صكوك من قبيل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل.
  

  ).WPR/RC63.R3واعتمدت اللجنة قرارًا بشأن الوقاية من العنف واإلصابات (  -٩٩
  

  أمراض المناطق المدارية المهملة
  

مل اإلقليمية بشـأن أمـراض المنـاطق المداريـة المهملـة ، خطة العWPR/RC63.R4أيدت اللجنة، في القرار   -١٠٠
). وأفـــاد العديـــد مـــن المتحـــدثين عـــن التقـــدم الـــذي أحرزتـــه بلـــدانهم فـــي ٢٠١٦-٢٠١٢فـــي غـــرب المحـــيط الهـــادئ (

بديت الرغبة في تبادل الخبرات، كما كانت هناك دعوة مكافحة هذه األمراض، وأشاروا إلى الصعوبات المواَجَهة. وأُ 
  مزيد من التركيز في الخطة لألمراض الحيوانية المصدر.  إلى إيالء

  
مـن قبيـل الخبـرة والصـناعة الالزمتـين  –وكان هناك تسليم بما إلقليم غرب المحيط الهادئ من مواطن قوة   -١٠١

، كما إلنتاج أدوية عالج أمراض المناطق المدارية المهملة. وشملت النقاط التي تناولتها المناقشة التعاون األقاليمي
الخاصـة فـي ضـمان هبـات مـن األدويـة.  - على سبيل المثـال بـين الصـين وبلـدان أفريقيـة، وقيمـة الشـراكات العامـة

  ومع ذلك، سوف يحتاج األمر إلى بذل جهود كبيرة من أجل تعبئة الموارد الالزمة لتحقيق األهداف. 
  

  التخلص من الحصبة
  

بع للمنظمة يـتخلص مـن الحصـبة؛ فبيانـات الترصـد تشـير إلـى أن اقترب اإلقليم من أن يكون ثاني إقليم تا  -١٠٢
ومنطقة ربما تكون قـد قضـت علـى انتقـال الحصـبة المتوطنـة. وقـد ُأنشـئت لجنـة تحقـق إقليميـة مسـتقلة فـي  اً بلد ٣٢

وقامـــت بوضـــع مبـــادئ توجيهيـــة إلكمـــال عمليـــة الـــتخلص مـــن الحصـــبة فـــي اإلقلـــيم.  ٢٠١٢كـــانون الثـــاني/ ينـــاير 
  جنة بأن تُنشئ الدول األعضاء لجان تحقق وطنية مستقلة. وأوصت الل
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ووصف الممثلـون مجموعـة متنوعـة مـن األوضـاع الوطنيـة، التـي تتفـاوت بـين دول أعضـاء جـرى اإلشـهاد   -١٠٣
زال فيهــا مســتوى معــّين مــن التــوطن أو منــذ وقــت طويــل ودول أعضــاء أخــرى مــافيهــا علــى الــتخلص مــن الحصــبة 

زال يتطلــب مواصــلة الترصــد علــى نحــو صــارم، حتــى مــر مــاحــاالت وافــدة مــن الخــارج. بيــد أن األتظهـر فيهــا إّال  ال
  بعد حمالت التمنيع الواسعة النطاق. 

  
وشـــــرح عـــــّدة ممثلـــــين كيـــــف تولِّـــــف حكومـــــاتهم بـــــين الـــــتخلص مـــــن الحصـــــبة ومكافحـــــة أمـــــراض أخـــــرى:   -١٠٤

ــــي الم الحصــــبة ــــة ف ــــة الخلقي ــــة ومتالزمــــة الحصــــبة األلماني ــــام األول؛ ولكــــن أيضــــًا أمراضــــًا أخــــرى يمكــــن األلماني ق
منهـــــا بـــــالتمنيع، وبـــــالتوليف مـــــع تـــــدابير منخفضـــــة التكلفـــــة، مثـــــل غســـــل اليـــــدين والـــــتخلص مـــــن الديـــــدان  الوقايـــــة
بفيتــامين ألــف وتوزيــع الناموســيات لمكافحــة المالريــا. وتتســق هــذه األنشــطة مــع اإلدارة المتكاملــة ألمــراض  والتكملــة
  الطفولة.

  
ممثلــــون إلــــى مضــــاعفة الجهــــود، بمــــا فــــي ذلــــك زيــــادة التــــزام المنظمــــات الدوليــــة بضــــمان معــــايير  ودعــــا  -١٠٥

بشــــأن المختبــــرات، مــــن أجــــل دعــــم لجــــان التحقــــق الوطنيــــة. وينبغــــي لهــــذه اللجــــان أن تقــــدم تقاريرهــــا إلــــى  صــــارمة
حكومــات المركزيــة ألســباب التحقــق اإلقليميــة إّال فــي الحــاالت التــي يتعــّين فيهــا تقــديم اإلشــعارات مــن خــالل ال لجنــة

  إدارية.
  

الــذي تؤكــد فيــه مجــددًا التزامهــا بــالتخلص مــن الحصــبة وتســريع  WPR/RC63.R5واعتمــدت اللجنــة القــرار   -١٠٦
  مكافحة الحصبة األلمانية. 

  
  ) ٢٠٠٥اللوائح الصحية الدولية (

  
جل الوفاء بالتزاماتها بشـأن إنشـاء سنتين من أمدة دولة عضوًا في اإلقليم طلبت تمديدًا ل ١٤ُأشير إلى أن   -١٠٧

)، وأن األمــر يحتــاج إلــى خطــط تنفيــذ فّعالــة، ٢٠٠٥القــدرات األساســية المطلوبــة بموجــب اللــوائح الصــحية الدوليــة (
وكذلك إلى استثمار وطني ودعم تقني ومالي خارجي، من أجل الدول األعضاء التي تواجه الموعد النهـائي الجديـد 

  . ٢٠١٤حزيران/ يونيو  ١٥وهو 
  

واتفق الممثلون عمومًا على قيمة اللوائح في ضمان األمـن الصـحي الـدولي وأن اسـتراتيجية آسـيا والمحـيط   -١٠٨
) هي خارطة طريق إقليمية قّيمة لمساعدة الدول األعضـاء علـى تنفيـذ ٢٠١٠( الهادئ لمواجهة األمراض المستجدة

التأييــد أن االســتراتيجية مكيَّفــة تبعــًا الحتياجــات اإلقلــيم  القــدرات األساســية الالزمــة. وعلــى وجــه التحديــد، لــوحظ مــع
وأنها تدعو إلى اتخاذ تدابير مستدامة طويلة األجل. ويتعّين على البلدان أن تنفِّـذ القـدرات األساسـية بطريقـة منسـقة 

قـد تتعـرض للخطـر. إلى حد ما، بيد أنه ما لم يكـن هنـاك التـزام بتبـادل المعلومـات فـإن فّعاليـة آليـة الترصـد الدوليـة 
ويترتب على ذلك، بالتالي، أنه ينبغي عرض المساعدة التقنية على البلدان البطيئة؛ وينبغي نشر أحدث المعلومات 
عـن حالــة تنفيــذ القــدرات األساســية فــي كــل دولــة عضــو فــي ظــل روح مــن الشــفافية؛ كمــا ينبغــي الســعي للتعــاون مــع 

  نوب شرق آسيا. األقاليم األخرى، وعلى وجه التحديد إقليم ج
  

وذكر ممثلون من بلدان جزرية صغيرة بعض المشاكل المتكررة، وعلى وجه التحديد صـعوبة تعيـين مركـز   -١٠٩
  اتصال وطني لتغطية مناطق شاسعة ونادرة السكان تفتقر إلى البنى التحتية المؤسسية المناسبة. 

  
)، الــذي تؤكــد فيــه ٢٠٠٥الصــحية الدوليــة ( بشــأن تنفيــذ اللــوائح WPR/RC63.R6واعتمــدت اللجنــة القــرار   -١١٠

  ).٢٠١٠مجددًا، في جملة أمور، التزامها باستراتيجية آسيا والمحيط الهادئ لمواجهة األمراض المستجدة (
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  تقارير مرحلية عن البرامج التقنية
  

عـــن مســـّودة مجموعـــة  اســـتنادًا إلـــى حصـــائل اجتمـــاعين إقليميـــين، أعـــدت اللجنـــة اإلقليميـــة للمناقشـــة وثيقـــةً   -١١١
بالوقايــة مــن األمــراض غيــر الســارية ومكافحتهــا. وأعــرب عــّدة ممثلــين عــن  ةاألهــداف والمؤشــرات العالميــة الخاصــ

دعمهم للمجموعة، بيد أنه جرى اإلعراب عن بعض القلـق إزاء العـدد الكبيـر مـن األهـداف والمؤشـرات وتكلفـة جمـع 
ة. واتفق الممثلون على أن مجموعة المؤشرات ينبغي أن تكون شـاملة المعلومات عنها ومسائل تقنية ومنهجية معّين

  وأن تأخذ في االعتبار عوامل الخطر الرئيسية األربعة، محققًة التوازن بين الوقاية والعالج والرعاية.
  

 والحظت اللجنة كذلك ما يلي: التقدم المحـرز فـي األعمـال الراميـة إلـى مقاومـة تـدخل دوائـر صـناعة التبـغ  -١١٢
زيـادة االهتمـام بـالنهوج المتعـددة القطاعـات فـي بـرامج البيئـات الصـحية؛ والتقـدم المحـرز و في جهـود مكافحـة التبـغ؛ 

نحــو تحقيــق األهــداف اإلنمائيــة لأللفيــة المتعلقــة بالصــحة، مــع ضــرورة تكثيــف الجهــود الراميــة إلــى الحــّد مــن وفيــات 
اللجنــة التقــدم المحــرز فــي تمويــل الصــحة ومكافحــة  األطفــال وتحســين صــحة األمومــة. وعــالوة علــى ذلــك، الحظــت

المالريــا والــتخلص منهــا فــي ســياق المالريــا ومقاومــة اآلرتيميســينين، والبرنــامج الموّســع للتمنيــع، والوقايــة مــن األيــدز 
  وفيروس العوز المناعي البشري وعالجهما. 

  
  بنود جدول األعمال المتعلقة بإصالح المنظمة 

  
  المقترحة ومسودة برنامج العمل العام الثاني عشر ٢٠١٥-٢٠١٤الميزانية البرمجية  مسّودة

  
نـــّوه الممثلـــون بالوثـــائق وبالطريقـــة الواضـــحة التـــي ُعرضـــت بهـــا العمليـــة الجديـــدة. وكـــان هنـــاك تقـــدير عـــام   -١١٣

ام محـددة للميزانيـة فـي للفئات الجديدة الست، ممـا قـد يعـزز مـن مرونـة التمويـل، بيـد أن األمـر سيقتضـي اقتـراح أرقـ
الصيغ الُمقبلة. وُطرحت عّدة اقتراحات بشأن فـرادى الفئـات. وحـّذر متحـدثون مـن تشـتيت جهـود المنظمـة، واقترحـوا 
أن ُتركِّــز علــى الفّعاليــة، مــع تحديــد األولويــات ومــواطن قوتهــا النســبية، والتــي تشــمل أدوارهــا بشــأن تحديــد القواعــد 

  بالحكومات. والمعايير واتصالها المميَّز
  

المقترحـة ومسـودة برنـامج  ٢٠١٥-٢٠١٤واعتمدت اللجنة اإلقليميـة قـرارًا بشـأن مسـّودة الميزانيـة البرمجيـة   -١١٤
  ).WPR/RC63.R1العمل العام الثاني عشر (

  
  تنسيق عمل جمعية الصحة العالمية والمجلس التنفيذي واللجنة اإلقليمية (النظام األساسي)

  
اإلجرائي الصادر عن جمعية الصحة العالمية بشأن إصالحات تصريف الشؤون ومواءمة  استجابة للمقرر  -١١٥

الممارسات فيما يتعلق بتسمية المديرين اإلقليميين واستعراض أوراق االعتماد ومشـاركة المـراقبين (المقـرر اإلجرائـي 
اللجنة إلى المجلس التنفيذي.  ))، أشارت اللجنة إلى أن رئيسها سوف يقدم تقريرًا موجزًا عن مداوالت٩(٦٥ج ص ع

مــن النظــام الــداخلي للجنــة  ٣و ٢الــذي قــررت فيــه تعــديل البنــدين  WPR/RC63.R8واعتمــدت اللجنــة أيضــًا القــرار 
  اإلقليمية. 

  
  تسمية المدير اإلقليمي: مدونة قواعد السلوك

  
أثــــار المتحــــدثون نقاطــــًا مختلفــــة بشــــأن كيفيــــة تنفيــــذ مدونــــة قواعــــد الســــلوك المقترحــــة عمليــــًا، وعلــــى وجــــه   -١١٦

الخصوص الطريقة التي ُيمكن بها استبانة ما إذا كان سفر المدير اإلقليمي الحالي ال ينطوي على حمالت دعائيـة 
ًا ضـمان أن مسـّودة مدونـة القواعـد متسـقة وبشأن اإلفصاح عن حدود األنشطة الدعائية وتحديدها. ومن المهّم أيضـ
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مع النظام الداخلي للجنة اإلقليمية. وكان هناك طلب بشأن إتاحة السيرة الذاتية لكل مرشح بجميـع اللغـات الرسـمية 
  للجنة اإلقليمية. 

  
عـــدم إنشـــاء آليـــة معقـــدة لرصـــد االمتثـــال؛  عمـــداً ورغبـــة فـــي التـــوفير ومـــن حيـــث المبـــدأ، اختـــارت اللجنـــة   -١١٧

ـــاألمر ـــدول األعضـــاء بنّيـــة حســـنة. وســـوف يخضـــع جميـــع  ف يتعلـــق بصـــك سياســـي، ومـــن المتوقـــع أن تتصـــرف ال
في المنظمة اللـذين ينصـان علـى أنـه ينبغـي دائمـًا  المرشحين الداخليين للنظام األساسي للموظفين والئحة الموظفين

ة حلــول ممكنــة لضــمان اإلفصــاح للمرشــحين أن يضــعوا مصــلحة المنظمــة فــوق كــل اعتبــار. وُيمكــن النظــر فــي عــدّ 
الكامــل عــن أنشــطة الحمــالت الدعائيــة، علــى ســبيل المثــال باســتخدام صــفحة مكّرســة علــى شــبكة اإلنترنــت محمّيــة 

  بكلمة سّر. 
  

، اعتمدت اللجنة مدونـة قواعـد السـلوك بشـأن تسـمية المـدير اإلقليمـي إلقلـيم غـرب ٢وكما لوحظ في الفقرة   -١١٨
  لمنظمة الصحة العالمية. المحيط الهادئ التابع

  
: عضــوية لجنــة السياســات البرنــامج الخــاص للبحــث والتطــوير والتــدريب علــى بحــوث اإلنجــاب البشــري

  والتنسيق
  

بالبرنـــامج الخـــاص  المعنيـــةلجنـــة السياســـات والتنســـيق الـــدول األعضـــاء الـــثالث مـــن اإلقلـــيم المشـــاركة فـــي   -١١٩
هي ماليزيا والفلبين وفييت نـام. وبـالنظر إلـى أن فتـرة واليـة  البشريللبحث والتطوير والتدريب على بحوث اإلنجاب 

، اختــارت اللجنــة اإلقليميــة جمهوريــة الو الديمقراطيــة ٢٠١٢كــانون األول/ ديســمبر  ٣١الفلبــين ســوف تنتهــي فــي 
  ).WPR/RC63(1)الشعبية لكي تحل محل الفلبين (المقرر اإلجرائي 

  
  الستين للجنة اإلقليميةموعد ومكان انعقاد الدورة الرابعة و 

  
قررت اللجنة اإلقليمية عقد دورتها الرابعة والستين في المكتب اإلقليمي في مانيال، على أن ُيحـدد موعـدها   -١٢٠

  بعد مواصلة التشاور مع الدول األعضاء. 
  
  

=     =     =  
  
  


