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  منظمة الصحة العالمية  
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التسميات الواردة في هذا المجلد وطريقة عرض المواد ال تعنـي بـأي حـال مـن األحـوال التعبيـر عـن وجهـة   
نظــر معينــة لألمانــة العامــة لمنظمــة الصــحة العالميــة فيمــا يتعلــق بالوضــع القــانوني ألي بلــد أو إقلــيم أو مدينــة أو 

يها، أو فيمـا يتعلـق بحـدودها. وحيثمـا تظهـر عبـارة "بلـد أو منطقـة" فـي عنـاوين الجـداول فإنهـا منطقة أو للسلطات ف
  تشمل البلدان أو األقاليم أو المدن أو المناطق.
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  مقدمة  

  
  

أيـار/  ٢٤إلـى  ١٦في قصر األمم بجنيف فـي الفتـرة مـن  والستون الرابعةانعقدت جمعية الصحة العالمية   
  بعد المائة.  والعشرين السابعةما قرره المجلس التنفيذي في دورته ل اً ، طبق٢٠١١مايو 

  
  

____________________  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

- v - 

  
  
  
  
  المحتويات  

  

  الصفحة  
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 xix    ...................................................  تب جمعية الصحة وعضوية اللجان أعضاء مك

 ٢١٣    .......................................................  قائمة بأسماء السادة أعضاء الوفود العربية 

  
  جرائيةإلالقرارات والمقررات ا  
  

  القرارات
  
  
  ١    ................................  )٢٠٠٥تنفيذ أحكام اللوائح الصحية الدولية (  ١-٦٤ع  ص  ج

  ٢    ............................................  إصالح منظمة الصحة العالمية   ٢-٦٤ع  ص  ج

  ٢    .......................   ٢٠١٣-٢٠١٢اد للفترة المالية قرار فتح أبواب االعتم  ٣-٦٤ع  ص  ج

األحوال الصحية في األرض الفلسـطينية المحتلـة، بمـا فيهـا القـدس الشـرقية وفـي   ٤-٦٤ع  ص  ج
  ٥    ....................................................  الجوالن السوري المحتل 

للقاحـــات االتأهـــب لألنفلـــونزا الجائحـــة: تبـــادل فيروســـات األنفلـــونزا والتوصـــل إلـــى   ٥-٦٤ع  ص  ج
  ٩    ............................................................  والفوائد األخرى 

  ١٠    ...............................................  دعيم القوى العاملة الصحية ت  ٦-٦٤ع  ص  ج

  ١٥    ....................................................  تعزيز التمريض والقبالة   ٧-٦٤ع  ص  ج

تعزيــــز حــــوار السياســــات الــــوطني الــــدائر حــــول وضــــع سياســـــات واستراتيجيـــــات   ٨-٦٤ع  ص  ج
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  الصفحة  
قــــدرات الوطنيــــة فــــي مجــــال إدارة الطــــوارئ الصــــحية والكـــــوارث وتعزيــــز تعزيــــز ال  ١٠-٦٤ع  ص  ج

  ٢٣    ......................................................  مرونة الُنظم الصحية 
األعمــــال التحضــــيرية لعقــــد االجتمــــاع الرفيــــع المســــتوى للجمعيـــــة العامــــة لألمــــم   ١١-٦٤ع  ص  ج

المتحدة بشأن الوقاية من األمراض غير السارية ومكافحتها، بعد مؤتمر موسكو 
  ...........................................................................    ٢٧  

ر منظمة الصحة العالمية في متابعة االجتماع العام الرفيع المستوى للجمعيـة دو   ١٢-٦٤ع  ص  ج
المتحـــدة بشـــأن اســـتعراض األهـــداف (المرامــــي) اإلنمائيــــة لأللفيــــة  العامـــة لألمـــم

  ٢٩    .........................................  ) ٢٠١٠ (نيويورك، أيلول/ سبتمبر
يــات العمــل علــى تخفــيض معــدل الوفيــات فــي الفتــرة المحيطــة بــالوالدة ومعـــدل وف  ١٣-٦٤ع  ص  ج

  ٣١    ...................................................  األطفال الحديثي الوالدة 
االســتراتيجية العالميــة لقطــاع الصــحة بشــأن األيــدز والعــدوى بفيروســه فــي الفتـــرة   ١٤-٦٤ع  ص  ج

٣٣    ...........................................................   ٢٠١٥-٢٠١١  
  ٣٥    .............................................  الكوليرا: آلية للمكافحة والوقاية   ١٥-٦٤ع  ص  ج
  ٣٨    .....................................................  استئصال داء التنينات   ١٦-٦٤ع  ص  ج
  ٣٩    ...................................................................  المالريا   ١٧-٦٤ع  ص  ج
التقرير المالي المبدئي غير المراجع عن حسـابات منظمـة الصـحة العالميـة لعـام   ١٨-٦٤ع  ص  ج

٤٣    ...................................................................   ٢٠١٠  
حالــة تحصــيل االشــتراكات المقــدرة، بمــا فــي ذلــك الــدول األعضــاء المتأخـــرة فــي   ١٩-٦٤ع  ص  ج

  ٤٤    ...........  من الدستور  ٧سداد اشتراكاتها إلى حد يبرر تطبيق أحكام المادة 
  ٤٥    .......................................  الترتيبات الخاصة لتسوية المتأخرات   ٢٠-٦٤ع  ص  ج
  ٤٦    .............................   ٢٠١٣-٢٠١٢جدول تقدير االشتراكات للفترة   ٢١-٦٤ع  ص  ج
  ٥١    ...................................................  تعديالت الالئحة المالية   ٢٢-٦٤ع  ص  ج
  ٥٢    ...........................................  تعيين مراجع الحسابات الخارجي   ٢٣-٦٤ع  ص  ج
  ٥٢    ...........................................  مياه الشرب واإلصحاح والصحة   ٢٤-٦٤ع  ص  ج
  ٥٧    ..  الوظائف غير المصنفة في رتب ومرتب المدير العام  مرتبات الموظفين في  ٢٥-٦٤ع  ص  ج
  ٥٧    ...................  تعديالت النظام األساسي للوكالة الدولية لبحوث السرطان   ٢٦-٦٤ع  ص  ج
  ٥٨    ..............................................  وقاية األطفال من اإلصابات   ٢٧-٦٤ع  ص  ج
  ٦٢    ................................................  الشباب والمخاطر الصحية   ٢٨-٦٤ع  ص  ج
  
  



  

- vii - 

  
  المقررات اإلجرائية

  
  الصفحة  

  ٦٧    .................................................  جنة أوراق االعتمادتشكيل ل  )١(٦٤ج ص ع
  ٦٧    ................  الرابعة والستينانتخاب أعضاء مكتب جمعية الصحة العالمية   )٢(٦٤ج ص ع

  ٦٧    ..................................  انتخاب أعضاء مكتبي اللجنتين الرئيسيتين  )٣(٦٤ص عج 
  ٦٨    .........................................................  إنشاء اللجنة العامة  )٤(٦٤ص عج 
  ٦٨    ......................................................  جدول األعمال اعتماد  )٥(٦٤ص عج 
  ٦٨    .....................................................   فحص أوراق االعتماد  )٦(٦٤ص عج 
انتخاب الدول األعضاء التي لها حق تعيين شخص للعمـل عضـوًا فـي المجلـس   )٧(٦٤ص عج 

  ٦٩    ..................................................................     التنفيذي
صــندوق المعاشــات التقاعديــة لمــوظفي األمــم المتحــدة: تعيــين ممثلــين فــي لجنــة   )٨(٦٤ص عج 

  ٦٩    ........................   المعاشات التقاعدية لموظفي منظمة الصحة العالمية
  ٦٩    ........   والستون الخامسةعقد فيه جمعية الصحة العالمية اختيار البلد الذي ست  )٩(٦٤ص عج 
المنتجـــات الطبيـــة المتدنيـــة النوعيـــة/ المـــزورة/ المغشوشـــة التوســـيم/ المغشوشـــة/   )١٠(٦٤ص عج 

  ٧٠    ..................................................................    المزيفة 
  ٧٠    ........................  ات فيروس الجدري ناستئصال الجدري: تدمير مخزو   )١١(٦٤ص عج 

  
  المالحق

      
ولــي للجنــة المراجعــة المعنيــة بتنفيــذ اللــوائح الصــحية الدوليــة التوصــيات الــواردة فــي التقريــر األ  - ١

  ٧٣  ...........................................  ٢٠٠٩) H1N1) فيما يتعلق بالجائحة (٢٠٠٥(
اإلطار الخاص بالتأهب لألنفلونزا الجائحـة لتبـادل فيروسـات األنفلـونزا والتوصـل إلـى اللقاحـات   - ٢

  ٨١  ..........................................................................  والفوائدل األخرى
الحيــاة الصــحية ومكافحــة األمــراض غيــر الســارية  المــؤتمر الــوزاري العــالمي األول بشــأن أنمــاط  - ٣

  ١٣١  .................................................  ) ٢٠١١نيسان/ أبريل  ٢٩-٢٨(موسكو، 
  ١٣٧  ..  ٢٠١٥-٢٠١١االستراتيجية العالمية لقطاع الصحة بشأن األيدز والعدوى بفيروسه في الفترة   - ٤
  ١٧١  ........................................  نص الالئحة المالية المنقحة لمنظمة الصحة العالمية  - ٥
ريــة المترتبــة بالنســبة إلــى األمانــة نتيجــة للقــرارات المعتمــدة مــن قبــل جمعيــة اآلثــار الماليــة واإلدا  - ٦

  ١٧٢  ...................................................................................    الصحة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  ١جدول األعمال
  

  الجلسات العامة
  
  
  افتتاح أعمال الجمعية  -١

  
  تعيين لجنة أوراق االعتماد  ١-١
  
  انتخاب الرئيس  ٢-١
  
  انتخاب نواب الرئيس الخمسة ورئيسي اللجنتين الرئيسيتين وٕانشاء اللجنة العامة  ٣-١
  
  اعتماد جدول األعمال وتوزيع البنود على اللجنتين الرئيسيتين  ٤-١

  
  تقرير المجلس التنفيذي عن دورتيه السابعة والعشرين بعد المائة والثامنة والعشرين بعد المائة  -٢
  
  كلمة الدكتورة مارغريت تشان، المدير العام  -٣
  
  خطاب يلقيه ضيف الجمعية  -٤
  
  [ ُحذف ]  -٥
  
  انتخاب أعضاء المجلس التنفيذي  -٦
  
  الجوائز  -٧
  
  تقارير اللجنتين الرئيسيتين  -٨
  
  ختتام أعمال الجمعيةا  -٩
  

  "أ"اللجنة 
  

  ٢افتتاح أعمال اللجنة  -١٠
  

  مستقبل تمويل منظمة الصحة العالمية  -١١
                                                           

  اعُتمد في الجلسة العامة الثانية.    ١
  لرئيس والمقرر.بما في ذلك انتخاب نواب ا     ٢



الرابعة والستونجمعية الصحة العالمية   
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  شؤون البرنامج والميزانية  -١٢
  

  : تقرير مبدئي٢٠١١-٢٠١٠تنفيذ الميزانية البرمجية   ١-١٢
  

  : تقييم مبدئي٢٠١٣-٢٠٠٨الخطة االستراتيجية المتوسطة األجل   ٢-١٢
  

-٢٠١٢والميزانيـــة البرمجيـــة المقترحـــة  ٢٠١٣-٢٠٠٨الســـتراتيجية المتوســـطة األجـــل الخطـــة ا  ٣-١٢
٢٠١٣  

  
  الشؤون التقنية والصحية  -١٣

  
  التأهب لألنفلونزا الجائحة: تبادل فيروسات األنفلونزا والتوصل إلى اللقاحات والفوائد األخرى  ١-١٣
  

  )٢٠٠٥تنفيذ أحكام اللوائح الصحية الدولية (  ٢-١٣
  

  رامي اإلنمائية لأللفية المتعلقة بالصحةالم  ٣-١٣
  

دور منظمـــة الصـــحة العالميـــة فـــي متابعـــة االجتمـــاع الرفيـــع المســـتوى للـــدورة الخامســـة والســـتين 
للجمعيـــة العامـــة لألمـــم المتحـــدة بشـــأن اســـتعراض األهـــداف (المرامـــي) اإلنمائيـــة لأللفيـــة (أيلـــول/ 

  )٢٠١٠سبتمبر 
  

  تعزيز الُنظم الصحية  ٤-١٣
  

  ؤية واالستراتيجية العالميتان للتمنيعالر   ٥-١٣
  

-٢٠١١مســّودة اســتراتيجية منظمــة الصــحة العالميــة بشــأن األيــدز والعــدوى بفيروســه فــي الفتــرة   ٦-١٣
٢٠١٥  

  
  المنتجات الطبية المتدنية النوعية والمزورة والمغشوشة التوسيم والمغشوشة والمزيفة  ٧-١٣
  

  الجدري استئصال الجدري: تدمير مخزونات فيروس  ٨-١٣
  

  الكوليرا: آلية للمكافحة والوقاية  ٩-١٣
  

  المالريا  ١٠-١٣
  

  استئصال داء التنينات  ١١-١٣
  

  الوقاية من األمراض غير السارية ومكافحتها  ١٢-١٣
  

دور منظمة الصحة العالمية في إعداد وتنفيذ ومتابعـة االجتمـاع الرفيـع المسـتوى للجمعيـة العامـة 
  )٢٠١١األمراض غير السارية ومكافحتها (أيلول/ سبتمبر لألمم المتحدة عن الوقاية من 

  
  [ ُنقل إلى اللجنة "ب" ] ١٣-١٣
  

  [ ُنقل إلى اللجنة "ب" ]  ١٤-١٣



 جدول األعمال
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  [ ُنقل إلى اللجنة "ب" ]  ١٥-١٣
  

  [ ُنقل إلى اللجنة "ب" ]  ١٦-١٣
  

  [ ُنقل إلى اللجنة "ب" ]  ١٧-١٣
  
  

  اللجنة "ب"
  

  ١افتتاح أعمال اللجنة  -١٤
  

  الصحية في األرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية وفي الجوالن السوري المحتل األحوال  -١٥
  

  شؤون مراجعة الحسابات والمراقبة  -١٦
  

  تقرير مراجع الحسابات الداخلي
  

  الشؤون المالية  -١٧
  

  ٢٠١٠التقرير المالي المبدئي غير المراجع عن حسابات منظمة الصحة العالمية لعام   ١-١٧
  

  التقرير المبدئي لمراجع الحسابات الخارجي  ٢-١٧
  

حالة تحصيل االشتراكات المقدرة، بما في ذلك الدول األعضاء المتأخرة في سداد اشتراكاتها إلـى   ٣-١٧
  من الدستور ٧حد يبرر تطبيق أحكام المادة 

  
  الترتيبات الخاصة لتسوية المتأخرات   ٤-١٧
  

  ٢٠١٣-٢٠١٢جدول تقدير االشتراكات للفترة   ٥-١٧
  

  [ ُحذف ]  ٦-١٧
  

  تعديالت الالئحة المالية والنظام المالي  ٧-١٧
  

  تعيين مراجع الحسابات الخارجي  ٨-١٧
  

  شؤون العاملين  -١٨
  

  الموارد البشرية: التقرير السنوي  ١-١٨
  

  تقرير لجنة الخدمة المدنية الدولية  ٢-١٨
  

  األساسي للموظفين والئحة الموظفين  تعديالت النظام  ٣-١٨
  

  تقرير مجلس الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي األمم المتحدة  ٤-١٨
                                                           

  بما في ذلك انتخاب نواب الرئيس والمقرر.   ١
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  تعيين ممثلين في لجنة المعاشات التقاعدية لموظفي منظمة الصحة العالمية  ٥-١٨
  

  ظمة الصحة العالميةالتقرير المرحلي المبدئي للفريق العامل المعني بانتخاب المدير العام لمن  ٦-١٨
  

 التعاون داخل منظومة األمم المتحدة ومع سائر المنظمات الحكومية الدولية   -١٩
  

  تعديالت النظام األساسي للوكالة الدولية لبحوث السرطان  -٢٠
  

  الشؤون التقنية والصحية  -١٣
  

  تغذية الرّضع وصغار األطفال: خطة التنفيذ ١٣-١٣
  

  باتوقاية األطفال من اإلصا  ١٤-١٣
  

  استراتيجيات اإلدارة السليمة لمياه الشرب الصالحة لالستهالك اآلدمي  ١٥-١٣
  

  الشباب والمخاطر الصحية  ١٦-١٣
  

  التقارير المرحلية  ١٧-١٣
  

شلل األطفال: آليـة للسـيطرة علـى المخـاطر المحتملـة المحدقـة بعمليـة االستئصـال (القـرار   ألف:
  )١-٦١ع  ص  ج

  
ب (األنكوســـركية) عـــن طريـــق توزيـــع عقـــار اإليفـــرمكتين (القـــرار مكافحـــة داء كالبيـــة الـــذن  باء:

  )٣٢-٤٧ع  ص  ج
  

  )٥ق١٢٤ت  مو ١٩-٦١ع  ص  جتغّير المناخ والصحة (القراران   جيم:
  

تحسين الصحة من خالل اإلدارة السليمة لمبيدات الهوام المتروكة وسائر المواد الكيميائية   دال:
  )٢٦-٦٣ع  ص  ج(القرار المتروكة 

  
(القـــــرار الصـــــحة مـــــن خـــــالل تصـــــريف النفايـــــات بطـــــرق مأمونـــــة وســـــليمة بيئيـــــًا تحســـــين   هاء:

  )٢٥-٦٣ع  ص  ج
  

العمــل مــن أجــل ضــمان التغطيــة الشــاملة للتــدخالت فــي مجــال صــحة األم والوليــد والطفــل   واو:
  )٣١-٥٨ع  ص  ج(القرار 

  
  )١٦-٦١ع  ص  ج(القرار  تشويه األعضاء التناسلية األنثوية  زاي:

  
تحليـــل المســـائل واإلجـــراءات المتعلقـــة بنـــوع الجـــنس فـــي عمـــل المنظمـــة دمـــج اســـتراتيجية   حاء:

  )٢٥-٦٠ع  ص  ج(القرار 
  

  )١٦-٦٠ع  ص  ج(القرار التقدم المحرز في استعمال األدوية على نحو رشيد   طاء:
  

تنفيذ منظمة الصحة العالمية لتوصيات فريق العمل العالمي المعني بتحسين التنسيق بين   ياء:
(القـــــرار األطـــــراف والجهـــــات المانحـــــة الدوليـــــة فـــــي مجـــــال األيـــــدز المؤسســـــات المتعـــــددة 

  )١٢-٥٩ع  ص  ج
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  قائمة بالوثائق
 
  
 ١جدول األعمال  ١تنقيح  ٦٢/١ج
  
تقرير المجلس التنفيذي عن دورتيه السابعة والعشرين بعد المائة والثامنـة والعشـرين   ٦٤/٢ج

 بعد المائة
  
كلمة الـدكتورة مارغريـت تشـان، المـدير العـام، أمـام جمعيـة الصـحة العالميـة الرابعـة   ٦٤/٣ج

 والستين
  
  منظمة الصحة العالمية مستقبل تمويل  ٦٤/٤ج

  إصالحات منظمة الصحة العالمية: من أجل مستقبل صحي  
  
تقريـــر عـــن اآلثـــار الماليـــة واإلداريـــة المترتبـــة بالنســـبة إلـــى األمانـــة نتيجـــة للقـــرارات   ١إضافة  ٦٤/٤ج

 ٢المقترح اعتمادها من ِقَبل المجلس التنفيذي أو جمعية الصحة
  
  : تقرير مبدئي٢٠١١-٢٠١٠تنفيذ الميزانية البرمجية   ٦٤/٥ج
  
  : تقييم مبدئي٢٠١٣-٢٠٠٨الخطة االستراتيجية المتوسطة األجل   ٦٤/٦ج
  
  والميزانية  ٢٠١٣-٢٠٠٨الخطة االستراتيجية المتوسطة األجل   ٦٤/٧ج
  ٢٠١٣-٢٠١٢البرمجية المقترحة   ١إضافة  ٦٤/٧وج
  
  ٢٠١٣-٢٠١٢قرار فتح االعتمادات للفترة المالية   ٢إضافة  ٦٤/٧ج
  
  التأهب لألنفلونزا الجائحة: تبادل فيروسات األنفلونزا والتوصـل إلى اللقاحات  ٦٤/٨ج
  ٣والفوائد األخرى  ١تصويب  ٦٤/٨وج
  
تقريـــر عـــن اآلثـــار الماليـــة واإلداريـــة المترتبـــة بالنســـبة إلـــى األمانـــة نتيجـــة للقـــرارات   ١إضافة  ٦٤/٨ج

 ٢ةالمقترح اعتمادها من ِقَبل المجلس التنفيذي أو جمعية الصح
  
 )٢٠٠٥تنفيذ أحكام اللوائح الصحية الدولية (  ٦٤/٩ج
  

                                                      
  .ixانظر الصفحة     ١
  .٦الملحق انظر     ٢
  .٢الملحق انظر     ٣
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  بتنفيذ ): تقرير لجنة المـراجعة المعنية٢٠٠٥تنفيذ أحكـام اللوائح الصحية الدولية (  ٦٤/١٠ج
  ٢٠٠٩١ (H1N1)) فيما يتعلق بالجائحة ٢٠٠٥اللوائح الصحية الدولية (  ١إضافة  ٦٤/١٠وج
  
يـــة واإلداريـــة المترتبـــة بالنســـبة إلـــى األمانـــة نتيجـــة للقـــرارات تقريـــر عـــن اآلثـــار المال  ٢إضافة  ٦٤/١٠ج

 ٢المقترح اعتمادها من ِقَبل المجلس التنفيذي أو جمعية الصحة
  
  المرامي اإلنمائية لأللفية المتعلقة بالصحة  ٦٤/١١ج
  
ءلة المرامــي اإلنمائيــة لأللفيــة المتعلقــة بالصــحة: اللجنــة المعنيــة بالمعلومــات والمســا  ١إضافة  ٦٤/١١ج

  عن صحة المرأة والطفل
  
تعزيـــز الـــُنظم الصـــحية: تحســـين الـــدعم المقـــدم إلـــى حـــوار السياســـات الـــدائر حـــول   ٦٤/١٢ج

  السياسات واالستراتيجيات والخطط الصحية الوطنية
 
  تعزيز الُنظم الصحية: االتجاهات والتحديات الراهنة  ٦٤/١٣ج
  
 الرؤية واالستراتيجية العالميتان للتمنيع  ٦٤/١٤ج
  
مســّودة اســتراتيجية منظمــة الصــحة العالميــة بشــأن فيــروس العــوز المنــاعي البشــري   ٦٤/١٥ج

 ٢٠١٥٣-٢٠١١في الفترة 
  
المنتجـــــات الطبيـــــة المتدنيـــــة النوعيـــــة/ المـــــزورة/ المغشوشـــــة التوســـــيم/ المغشوشـــــة/   ٦٤/١٦ج

  المزيفة
 
  استئصال الجدري: تدمير مخزونات فيروس الجدري  ٦٤/١٧ج
  
 ة للمكافحة والوقايةالكوليرا: آلي  ٦٤/١٨ج
  
 المالريا  ٦٤/١٩ج
  
  استئصال داء التنينات  ٦٤/٢٠ج
  
  الوقاية من األمراض غير السارية ومكافحتها  ٦٤/٢١ج
  
تقريـــر عـــن اآلثـــار الماليـــة واإلداريـــة المترتبـــة بالنســـبة إلـــى األمانـــة نتيجـــة للقـــرارات   ١إضافة  ٦٤/٢١ج

 ٢عية الصحةالمقترح اعتمادها من ِقَبل المجلس التنفيذي أو جم
  
  

                                                      
  .١الملحق انظر     ١
  .٦الملحق انظر     ٢
  ة.لالطالع على االستراتيجية بصيغتها المعدل ٤انظر الملحق     ٣
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  تغذية األمهات والرّضع وصغار األطفال: خطة التنفيذ  ٦٤/٢٢ج
  
  وقاية األطفال من اإلصابات  ٦٤/٢٣ج
  
  استراتيجيات اإلدارة السليمة لمياه الشرب الصالحة لالستخدام اآلدمي  ٦٤/٢٤ج
  
  الشباب والمخاطر الصحية  ٦٤/٢٥ج
  
  التقارير المرحلية  ٦٤/٢٦ج
  
فــي األرض الفلســطينية المحتلــة، بمــا فيهــا القــدس الشــرقية وفــي األحــوال الصــحية   ٦٤/٢٧ج

  الجوالن السوري المحتل
  
  تقرير مراجع الحسابات الداخلي  ٦٤/٢٨ج
  
  ٢٠١٠التقرير المالي المبدئي غير المراجع لعام   ٦٤/٢٩ج
  
الملحق: المساهمات الطوعية حسب الصـندوق والجهـة المانحـة فـي السـنة المنتهيـة   ١إضافة  ٦٤/٢٩ج

  ٢٠١٠كانون األول/ ديسمبر  ٣١ي ف
  
  التقرير المبدئي لمراجع الحسابات الخارجي  ٦٤/٣٠ج
  
حالة تحصيل االشـتراكات المقـدرة بمـا فـي ذلـك الـدول األعضـاء المتـأخرة فـي سـداد   ٦٤/٣١ج

  من الدستور ٧اشتراكاتها إلى حد يبرر تطبيق أحكام المادة 
  
  أوكرانياالترتيبات الخاصة لتسوية المتأخرات:   ٦٤/٣٢ج
  
  ٢٠١٣-٢٠١٢جدول تقدير االشتراكات للفترة   ٦٤/٣٣ج
  
تنفيذ المعايير المحاسـبية الدوليـة للقطـاع العـام، وتـوافر  -١تعديالت الالئحة المالية  ٦٤/٣٤ج

  المراجعة الخارجية للحسابات وفترة والية مراجع الحسابات الخارجي
  
  تعيين مراجع الحسابات الخارجي  ٦٤/٣٥ج
  ١ تصويب ٦٤/٣٥وج
  
  الموارد البشرية: التقرير السنوي  ٦٤/٣٦ج
  
  تقرير لجنة الخدمة المدنية الدولية  ٦٤/٣٧ج
  
 تعديالت النظام األساسي للموظفين والئحة الموظفين  ٦٤/٣٨ج

                                                      
  .٥الملحق انظر     ١
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  تقرير مجلس الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي األمم المتحدة  ٦٤/٣٩ج
  
  قاعدية لموظفي منظمة الصحة العالميةتعيين ممثلين في لجنة المعاشات الت  ٦٤/٤٠ج
  
التقريـــر المرحلـــي المبـــدئي للفريـــق العامـــل المعنـــي بانتخـــاب المـــدير العـــام لمنظمـــة   ٦٤/٤١ج

  الصحة العالمية
  
  التعاون داخل منظومة األمم المتحدة ومع سائر المنظمات الحكومية الدولية  ٦٤/٤٢ج
  
  تعديالت النظام األساسي للوكالة الدولية لبحوث السرطان  ٦٤/٤٣ج
  
  ووك التذكارية للصحة العمومية –جائزة الدكتور لي جونغ  -الجوائز  ٦٤/٤٤ج
  
: تقريــر مبــدئي. التقريــر األول المقــدم مــن ٢٠١١-٢٠١٠تنفيــذ الميزانيــة البرمجيــة   ٦٤/٤٥ج

لــــس التنفيــــذي إلــــى جمعيــــة الصــــحة لجنــــة البرنــــامج والميزانيــــة واإلدارة التابعــــة للمج
  العالمية الرابعة والستين

  
: تقييم مبدئي. التقرير الثالث ٢٠١٣-٢٠٠٨الخطة االستراتيجية المتوسطة األجل   ٦٤/٤٦ج

المقــدم مــن لجنــة البرنــامج والميزانيــة واإلدارة التابعــة للمجلــس التنفيــذي إلــى جمعيــة 
  الصحة العالمية الرابعة والستين

  
والميزانية البرمجية المقترحـة  ٢٠١٣-٢٠٠٨االستراتيجية المتوسطة األجل  الخطة  ٦٤/٤٧ج

. التقرير الرابع المقـدم مـن لجنـة البرنـامج والميزانيـة واإلدارة التابعـة ٢٠١٣-٢٠١٢
  للمجلس التنفيذي إلى جمعية الصحة العالمية الرابعة والستين

  
  تقرير مراجع الحسابات الداخلي  ٦٤/٤٨ج

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

  
  لعــامة ـــة العالميــة الصحــات منظمــــالتقرير المالي المبدئي غير المراجـع عـن حساب  ٦٤/٤٩ج
جنـــة البرنـــامج والميزانيـــة واإلدارة التابعـــة . التقريـــر الثـــاني المقـــدم مـــن ل٢٠١٠ لعـــام  ١تصويب  ٦٤/٤٩وج

  للمجلس التنفيذي إلى جمعية الصحة العالمية الرابعة والستين
  
التقريــــر المبــــدئي لمراجــــع الحســــابات الخــــارجي. التقريــــر الســــابع المقــــدم مــــن لجنــــة   ٦٤/٥٠ج

البرنــامج والميزانيــة واإلدارة التابعــة للمجلــس التنفيــذي إلــى جمعيــة الصــحة العالميــة 
  لرابعة والستينا

  
حالة تحصيل االشتراكات المقدرة، بما في ذلك الـدول األعضـاء المتـأخرة فـي سـداد   ٦٤/٥١ج

مــن الدســتور والترتيبــات الخاصــة  ٧اشــتراكاتها إلــى حــد يبــرر تطبيــق أحكــام المــادة 
لتســوية المتــأخرات: أوكرانيــا. التقريــر الخــامس المقــدم مــن لجنــة البرنــامج والميزانيــة 

  التابعة للمجلس التنفيذي إلى جمعية الصحة العالمية الرابعة والستينواإلدارة 



 قائمة بالوثائق
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  لجنة أوراق االعتماد  ٦٤/٥٢ج
  
  التقرير األول للجنة "أ"  ٦٤/٥٣ج
  
  التقرير الثاني للجنة "أ"  ٦٤/٥٤ج
  
  التقرير األول للجنة "ب"  ٦٤/٥٥ج
  
لمجلــس انتخــاب الــدول األعضــاء التــي لهــا حــق تعيــين شــخص للعمــل عضــوًا فــي ا  ٦٤/٥٦ج

  التنفيذي
  
  التقرير الثالث للجنة "أ"  ٦٤/٥٧ج
  
  التقرير الثاني للجنة "ب"  ٦٤/٥٨ج
  
  التقرير الرابع للجنة "أ"  ٦٤/٥٩ج
  
  التقرير الثالث للجنة "ب"  ٦٤/٦٠ج
  
  التقرير الخامس للجنة "أ"  ٦٤/٦١ج
  
  التقرير الرابع للجنة "ب"  ٦٤/٦٢ج
  
  التقرير السادس للجنة "أ"  ٦٤/٦٣ج
  
  تقرير السابع للجنة "أ"ال  ٦٤/٦٤ج
  

  وثائق معلومات
  
األحــوال الصــحية فــي األرض الفلســطينية المحتلــة، بمــا فيهــا القــدس الشــرقية وفــي   ١وثيقة معلومات/ /٦٤ج

  (تقرير وزارة الصحة بالجمهورية العربية السورية) الجوالن السوري المحتل
  
المحتلــة، بمــا فيهــا القــدس الشــرقية وفــي  األحــوال الصــحية فــي األرض الفلســطينية  ٢وثيقة معلومات/ /٦٤ج

ــــل ــــدى األمــــم المتحــــدة  الجــــوالن الســــوري المحت ــــدائم لفلســــطين ل (تقريــــر المراقــــب ال
  والمنظمات الدولية األخرى في جنيف)

  
األحــوال الصــحية فــي األرض الفلســطينية المحتلــة، بمــا فيهــا القــدس الشــرقية وفــي   ٣وثيقة معلومات/ /٦٤ج

(تقريـــــر مقـــــدم مـــــن مـــــدير الشـــــؤون الصـــــحية بـــــاألونروا الجـــــوالن الســـــوري المحتـــــل 
  )٢٠١٠ لعام
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األحــوال الصــحية فــي األرض الفلســطينية المحتلــة، بمــا فيهــا القــدس الشــرقية وفــي   ٤وثيقة معلومات/ /٦٤ج
  الجوالن السوري المحتل (تقرير وزارة الصحة اإلسرائيلية)

  
ة. إصـــالحات مـــن أجـــل مســـتقبل صـــحي: مســـتقبل تمويـــل منظمـــة الصـــحة العالميـــ  ٥وثيقة معلومات/ /٦٤ج

  وضع خطة للتنمية
  

  وثائق متنوعات
  
  قائمة بأسماء المندوبين وسائر المشاركين [ باإلنكليزية والفرنسية فقط ]  ١تنقيح ١متنوعات//٦٤ج
  
  دليل المندوبين إلى جمعية الصحة العالمية  ٢متنوعات//٦٤ج
  
   المقررات اإلجرائية وقائمة القرارات  ٣متنوعات//٦٤ج
  
  قائمة الوثائق  ٤متنوعات//٦٤ج
  
خطاب دولة/ شيخة حسـينة، رئـيس وزراء حكومـة بـنغالديش، أمـام جمعيـة الصـحة   ٥متنوعات//٦٤ج

  العالمية الرابعة والستين
  
  السيد بيل غيتس أمام جمعية الصحة العالمية الرابعة والستينخطاب   ٦متنوعات//٦٤ج
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- xix - 

  
  
  
  
  

  أعضاء مكتب جمعية الصحة وعضوية اللجان
  

    الرئيس:
  باتساليديس (قبرص) سالدكتور كريستو   

  
  نواب الرئيس:

  األستاذ ك. أ. أونيبوتشي تشوكو (نيجيريا)  
الســــــيد ري جــــــانغ غــــــون (جمهوريــــــة كوريــــــا 

  )الشعبية الديمقراطية
  الدكتور إنريك ت. أونا (الفلبين)
هوريـة إيـران الدكتور محمد حسين نكنام (جم

  اإلسالمية)
كورنيليس (ترينيداد  -تسيت بالسيدة تيريز با

  وتوباغو)
  

  األمين:
  تشان، المدير العام ارغريتالدكتورة م  

  
  لجنة أوراق االعتماد

  
تألفـــــت لجنـــــة أوراق االعتمـــــاد مـــــن منـــــدوبي   

الـــــــدول األعضـــــــاء التاليـــــــة: بربـــــــادوس، كوســـــــتاريكا، 
، مـــــالوي، بيســـــاو، التفيـــــا -فيجـــــي، غـــــابون، غينيـــــا 

  ملديف، نيوزيلندا، باكستان، صربيا، أوزباكستان.
  

  ك. وودز (نيوزيلندا) الرئيس:
  األستاذ د. مفاندي (مالوي) نائب الرئيس:

  السيد س. داني، كبير الموظفين القانونيين األمين:
  

  اللجنة العامة
  

ـــــة    ـــــة العامـــــة مـــــن رئـــــيس جمعي تألفـــــت اللجن
سـيتين ومنـدوبي الصحة ونوابه ورئيسـي اللجنتـين الرئي

الـــدول األعضـــاء التاليـــة: ألبانيـــا، بوتســـوانا، الصـــين، 
كوبا، مصر، إريتريـا، إثيوبيـا، فرنسـا، غامبيـا، غينيـا، 

هنغاريـــا، الهنـــد، المملكـــة المتحـــدة لبريطانيـــا العظمـــى 
 واليـــــــات ميكرونيزيـــــــا الموحـــــــدة،وأيرلنـــــــدا الشـــــــمالية، 

ـــــــات المتحـــــــدة  ـــــــاراوغواي، االتحـــــــاد الروســـــــي، الوالي ب
  األمريكية.

  
  باتساليديس (قبرص) ريستوسالدكتور  ك الرئيس:

  تشان، المدير العام ارغريتماألمين: الدكتورة 
  

  اللجنتان الرئيسيتان
  

من النظام الـداخلي لجمعيـة  ٣٣طبقًا للمادة   
الصــحة العالميــة يحــق لكــل وفــد مــن الوفــود أن يكــون 

ًال فـــي كـــل لجنـــة مـــن اللجنتـــين الرئيســـيتين بأحـــد ممـــث
  أعضائه.

  
  اللجنة "أ"

  
  الدكتور وليد عمار (لبنان) الرئيس:

 مـــادزوريرا (زمبـــابوي) هنـــريالــدكتور  نائـــب الـــرئيس:
  غالسي (جزر كوك)ناندي والسيد 
  كولزانوف (كازاخستان) ماستالدكتور  المقرر:
المة الـــدكتور ماجـــد يـــونس، مـــدير إدارة الســـ األمـــين:

الغذائيـــة واألمـــراض الحيوانيـــة المصـــدر واألمـــراض 
  المنقولة باألغذية

  
  اللجنة "ب"

  
  فالنزويال (شيلي) ماريا تيريزا ةالدكتور  الرئيس:

ــــــرئيس: ــــــب ال غــــــوليم  زفــــــونيميرأنتــــــي الــــــدكتور  نائ
  (كرواتيا) والسيد ز. دوكبا (بوتان)

  (ساموا) ليواه توتياما .تالدكتور المقرر: 
. دايريـــــت، ، مـــــدير إدارة مانويـــــلور الـــــدكت األمـــــين:

  الموارد البشرية
  
  

_______________________  
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 القرارات 
  
 
  ١)٢٠٠٥تنفيذ أحكام اللوائح الصحية الدولية ( ١- ٦٤ع  ص  ج
  

  جمعية الصحة العالمية الرابعة والستون،  
  

إذ تدرك أن لجنة مراجعة على النحـو المنصـوص عليـه فـي الفصـل الثالـث مـن اللـوائح الصـحية الدوليـة   
) وكيفيـــة التصـــدي للجائحـــة ٢٠٠٥دوليـــة () قـــد نشـــأت وكلفـــت بمراجعـــة كيفيـــة تنفيـــذ اللـــوائح الصـــحية ال٢٠٠٥(

(H1N1) طبقـــًا لألغـــراض والنطـــاق والمنهجيـــة والُمهـــل التـــي وافـــق عليهـــا المجلـــس التنفيـــذي فـــي دورتـــه  ٢٠٠٩
  ٢السادسة والعشرين بعد المائة؛

  
 ) فيمـا٢٠٠٥وٕاذ تنوه بالنجاح في اختتام أعمال لجنة المراجعة المعنية بتنفيـذ اللـوائح الصـحية الدوليـة (  

، وتثنــي علــى القيــادة التــي توالهــا رئــيس اللجنــة، وعلــى تفــاني أعضــاء اللجنــة ٢٠٠٩ (H1N1)يتعلــق بالجائحــة 
الموقرين، وعلى التقرير الختامي الذي قدمته اللجنة إلى المدير العام إلحالته إلى جمعية الصحة العالمية الرابعة 

  والستين؛
  

) فيمــا ٢٠٠٥المعنيــة بتنفيــذ اللــوائح الصــحية الدوليــة ( وقــد نظــرت فــي التقريــر الختــامي للجنــة المراجعــة  
  ٢٠٠٩،٣ (H1N1)يتعلق بالجائحة 

  
الـــدول األعضـــاء علـــى أن تـــدعم تنفيـــذ التوصـــيات الـــواردة فـــي التقريـــر الختـــامي للجنـــة المراجعـــة  تحـــث  - ١

  ٤؛٢٠٠٩ (H1N1)) فيما يتعلق بالجائحة ٢٠٠٥المعنية بكيفية تنفيذ اللوائح الصحية الدولية (
  
  المدير العام أن يقوم بما يلي:ترجو   - ٢
  

أن يقدم إلى جمعية الصحة العالمية السادسة والستين، عن طريق المجلـس التنفيـذي معلومـات   )١(
محدثة عن التقدم المحرز في تنفيذ توصيات لجنة المراجعة المعنية بكيفية تنفيذ اللوائح الصحية الدولية 

  ؛٢٠٠٩ (H1N1)) فيما يتعلق بالجائحة ٢٠٠٥(
  

أن يقــدم الــدعم التقنــي إلــى الــدول األعضــاء فــي تنفيــذ توصــيات لجنــة المراجعــة المعنيــة بكيفيــة   )٢(
  .٢٠٠٩ (H1N1)) فيما يتعلق بالجائحة ٢٠٠٥تنفيذ اللوائح الصحية الدولية (

  
  - ٢٠١١أيار/ مايو  ٢٠، التاسعةالجلسة العامة (  
  التقرير األول للجنة "أ")   

                                                           
  لالطالع على اآلثار المالية واإلدارية المترتبة على هذا القرار بالنسبة إلى األمانة. ٦انظر الملحق      ١
  .، (النص اإلنكليزي)٢، المحضر الموجز للجلسة الثانية، الفرع ٢/ سجالت/١٢٦/٢٠١٠م تانظر الوثيقة      ٢
  .٦٤/١٠الوثيقة جانظر      ٣
) فيمـا يتعلـق ٢٠٠٥لالطالع على توصيات لجنة المراجعة المعنية بتنفيذ اللوائح الصحية الدوليـة ( ١انظر الملحق     ٤

  .٢٠٠٩ (H1N1)بالجائحة 



الستونو الرابعة جمعية الصحة العالمية    2 

  ١ظمة الصحة العالميةإصالح من  ٢- ٦٤ع  ص  ج
  

  جمعية الصحة العالمية الرابعة والستون،  
  

بعــد أن نظــرت فــي تقريــر المــدير العــام المعنــون إصــالحات منظمــة الصــحة العالميــة: مــن أجــل مســتقبل   
  ٢صحي،

  
  برنامج عمل اإلصالح على النحو المبين في تقرير المدير العام؛تعتمد   - ١
  
  امج العمل اإلصالحي وتنفيذه؛الدول األعضاء على دعم برن تحث  - ٢
  
المجلــس التنفيــذي تحديــد عمليــة مناســبة لدراســة القضــايا المرتبطــة بتصــريف شــؤون المنظمــة تطلــب مــن   - ٣

  المحددة في التقرير؛
  
  المدير العام ما يلي: تطلب من  - ٤

  
عرض ورقة مفاهيم مفصـلة للمنتـدى الصـحي العـالمي الـذي سـيعقد فـي تشـرين الثـاني/ نـوفمبر   )١(

، تحدد األهداف وعدد المشاركين والشكل والتكلفة على المجلس التنفيذي في دورته الثالثين بعد ٢٠١٢
  ؛٢٠١٢المائة التي ستعقد في كانون الثاني/ يناير 

  
التشــاور مــع الــدول األعضــاء إلعــداد أســلوب للتقيــيم المســتقل، ولعــرض تقريــر أول عــن التقيــيم   )٢(

الصــحة العالميــة الخامســة والســتين التــي ســتعقد فــي أيــار/ مــايو  المســتقل لعمــل المنظمــة علــى جمعيــة
  ؛٢٠١٢

  
عــرض أحــدث المعلومــات عــن التقــدم المحــرز علــى جمعيــة الصــحة العالميــة الخامســة والســتين   )٣(

  عن طريق المجلس التنفيذي.
  

  - ٢٠١١أيار/ مايو  ٢٠، التاسعةالجلسة العامة (  
  التقرير الثاني للجنة "أ")    

  
 
  ٢٠١٣- ٢٠١٢قرار فتح أبواب االعتماد للفترة المالية   ٣-٦٤ع  ص  ج

  
  جمعية الصحة العالمية الرابعة والستون،  

  
مـــن جميـــع مصـــادر األمـــوال، أي مـــن االشـــتراكات المقـــدرة  ٣أن مجمـــوع الميزانيـــة الفعليـــة تشـــير إلـــى  - ١

  دوالر أمريكي مقسمة إلى ثالث قطاعات: ٣ ٩٥٨ ٩٧٩ ٠٠٠والمساهمات الطوعية تبلغ 
  
  

                                                           
  لالطالع على اآلثار المالية واإلدارية المترتبة على هذا القرار بالنسبة إلى األمانة. ٦نظر الملحق ا     ١
  .٥/ وثيقة معلومات/٦٤وج ٦٤/٤جالوثيقتان      ٢
  .٦٤/٤٧وج ١إضافة  ٦٤/٧وج ٦٤/٧انظر الوثائق ج     ٣
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  بالدوالر األمريكي  اعات الميزانية البرمجيةقط
  ٢ ٦٢٦ ٧٦٢ ٠٠٠  البرامج األساسية

  ٨٦٣ ٥٣٣ ٠٠٠  البرامج الخاصة والترتيبات التعاونية
  ٤٦٨ ٦٨٤ ٠٠٠  التصدي للفاشيات واألزمات
  ٣ ٩٥٨ ٩٧٩ ٠٠٠  مجموع الميزانية الفعلية

  
، يمــــول مــــن ٢٠١٣- ٢٠١٢لماليـــة دوالر أمريكـــي للفتــــرة ا ١ ٠٣٨ ٨٤٠ ٠٠٠تخصــــيص مبلــــغ  تقـــرر  - ٢

دوالر أمريكــي، ومــن الــدخل غيــر المقــدر  ٩٢٨ ٨٤٠ ٠٠٠االشــتراكات الصــافية المقــدرة علــى األعضــاء بمبلــغ 
 ٠٠٠  ٠٠٠دوالر أمريكي في حالة توافره، ومن تحويل مبلغ  ١٥ ٠٠٠ ٠٠٠المتوقع من الدول األعضاء بمبلغ 

  لك على النحو التالي:دوالر أمريكي إلى صندوق معادلة الضرائب، وذ ٩٥
  

  باب
  غرض االعتماد  االعتماد

أبواب االعتماد الممولة من 
االشتراكات الصافية والدخل 
غير المقدر المتأتي من 
الدول األعضاء (بالدوالر 

  األمريكي)
تخفيـــــف العـــــبء الصـــــحي واالجتمـــــاعي واالقتصـــــادي   ١

  ٧٩ ١٨٦ ٠٠٠  الناجم عن األمراض السارية
  ٤٥ ٦٣٤ ٠٠٠  عدوى بفيروسه، والسل، والمالريامكافحة األيدز وال  ٢
تـــــوقي وتقلـــــيص حـــــاالت المـــــرض والعجـــــز والوفيـــــات   ٣

المبكـــــــرة بســـــــبب األمـــــــراض غيـــــــر الســـــــارية المزمنـــــــة 
واالضـــطرابات النفســـية والعنـــف واإلصـــابات وضـــعف 

  ٤٤ ٨٠٩ ٠٠٠  البصر
خفــض معــدالت المراضــة والوفيــات وتحســين الصــحة   ٤

بمـــا فـــي ذلـــك الحمـــل خـــالل مراحـــل العمـــر الرئيســـية، 
والـــــوالدة وفتـــــرة الـــــوالدة الحديثـــــة والطفولـــــة والمراهقـــــة، 
وتحســــين الصــــحة الجنســــية واإلنجابيــــة وتعزيــــز تمتــــع 
  ٥٥ ٧٥٤ ٠٠٠  جميع األفراد بالنشاط والصحة في مرحلة الشيخوخة

ــــى حــــاالت   ٥ ــــة عل الحــــد مــــن العواقــــب الصــــحية المترتب
يـــل مـــن الطـــوارئ والكـــوارث واألزمـــات والنزاعـــات والتقل

  ١٨ ٥٦٨ ٠٠٠  أثرها االجتماعي واالقتصادي إلى أقصى الحدود
تعزيـــز الصـــحة والتنميـــة وتـــوقي عوامـــل االختطـــار أو   ٦

الحد منها فيما يتعلـق بـاالعتالالت الصـحية المرتبطـة 
بتعـــــاطي التبـــــغ والكحـــــول والمخـــــدرات وســـــائر المـــــواد 
ــــــر الصــــــحية  ــــــة غي ــــــُنظم الغذائي ــــــأثير وال النفســــــانية الت

  ٣٧ ٧٣١ ٠٠٠  لبدني وممارسة الجنس بشكل غير مأمونوالخمول ا
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  باب
  غرض االعتماد  االعتماد

أبواب االعتماد الممولة من 
االشتراكات الصافية والدخل 
غير المقدر المتأتي من 
الدول األعضاء (بالدوالر 

  األمريكي)
معالجة المحـددات االجتماعيـة واالقتصـادية األساسـية   ٧

للصحة من خالل سياسات وبرامج تعزز المساواة في 
مجال الصحة وتحقق التكامل بين األساليب المناصرة 
للفقــــراء واألســــاليب التــــي تراعــــي الجنســــين واألســــاليب 

  ١٨ ٧٥٣ ٠٠٠  نسانالمستندة إلى حقوق اإل
ــــة   ٨ ــــة األولي ــــة أصــــح وتكثيــــف أنشــــطة الوقاي ــــز بيئ تعزي

والتــأثير علــى السياســات العموميــة فــي كــل القطاعــات 
مــن أجــل معالجــة األســباب الجذريــة لألخطــار البيئيــة 

  ٣٢ ٥٠٧ ٠٠٠  المحدقة بالصحة
تحســـــين التغذيـــــة والســـــالمة واألمـــــن الغـــــذائيين طـــــوال   ٩

  ٢٢ ٣٥٩ ٠٠٠  مية والتنمية المستدامةالعمر بما يدعم الصحة العمو 
تحســــين الخــــدمات الصــــحية بإدخــــال تحســــينات علــــى   ١٠

جوانب تصريف الشؤون والتمويـل والتوظيـف واإلدارة، 
  ١٤٥ ٤٢١ ٠٠٠  باالعتماد على البّينات والبحوث الموثوقة والميّسرة

ضمان تحسين إتاحة المنتجات والتكنولوجيات الطبيـة   ١١
  ٣٠ ٧٥١ ٠٠٠  وجودتها واستخدامها

االضــطالع بالــدور القيــادي وتعزيــز تصــريف الشــؤون   ١٢
وتــدعيم الشــراكة والتعــاون مــع البلــدان ومنظومــة األمــم 

من أجل أداء والية   المتحدة وسائر أصحاب المصلحة
منظمة الصـحة العالميـة فـي التقـدم فـي برنـامج العمـل 
الصحي العالمي وفقًا لما هو محدد في برنامج العمل 

  ٢٠٢ ٤١٠ ٠٠٠  الحادي عشرالعام 
تطوير منظمة الصحة العالمية ودعمها كمنظمة تتسم   ١٣

بالمرونـــة وتشـــجع الـــتعلم لتمكينهـــا مـــن الوفـــاء بواليتهـــا 
  ٢٠٩ ٩٥٧ ٠٠٠  بمزيد من الكفاءة والفعالية

  ٩٤٣ ٨٤٠ ٠٠٠  المجموع الفرعي  
  ٩٥ ٠٠٠ ٠٠٠  التحويل إلى صندوق معادلة الضرائب  
  ١ ٠٣٨ ٨٤٠ ٠٠٠  المجموع   
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  تقرر أيضًا:  - ٣
  

مـــــن الالئحـــــة الماليـــــة، يـــــرخص للمـــــدير العـــــام  ٣- ٤أنـــــه بصـــــرف النظـــــر عـــــن أحكـــــام المـــــادة   )١(
٪ مـــن المبلـــغ المخصـــص لبـــاب االعتمـــاد ١٠بمبلـــغ ال يتجـــاوز  االعتمـــادتحـــويالت بـــين أبـــواب   بـــإجراء
للفتـــرة تقريـــر المـــالي ويجـــب أن يـــتم اإلبـــالغ عـــن كـــل هـــذه التحـــويالت فـــي ال ؛يـــتم التحويـــل منـــه  الـــذي
  ؛ ٢٠١٣- ٢٠١٢  المالية

  
لــــدفع  ٢بموجــــب الفقــــرة  التــــي يــــتم التصــــويت عليهــــاأن تتــــاح مبــــالغ ال تتجــــاوز المخصصــــات   )٢(

كانون األول/  ٣١حتى  ٢٠١٢كانون الثاني/ يناير  ١المالية من  الفترةخالل  االلتزامات المرتبط عليها
وبصرف النظر عـن أحكـام الفقـرة الحاليـة، يحصـر المـدير  ؛وفقًا ألحكام الالئحة المالية ٢٠١٣ديسمبر 

إلـى  ١مــن  أبـواب االعتمـادفــي  ٢٠١٣- ٢٠١٢الماليــة  الفترةالعام االلتزامات التي سيتم تحملها خالل 
  ؛١٣
  
، بمقـــدار المبلـــغ المقيـــد دفعهــا آحـــاد األعضـــاء التـــي يتعــين علـــىمبلـــغ االشـــتراكات  أن يخفَّــض  )٣(

الــدول األعضــاء التــي  ؛ ويتعــين تعــديل هــذا الخفــض فــي حالــةدلــة الضــرائبلصــالحها فــي صــندوق معا
المســـتحقات التـــي يقبضـــونها علـــى الــدخل تفــرض علـــى مـــوظفي منظمـــة الصــحة العالميـــة دفـــع ضـــرائب 

 هـــذه الضـــرائب ســـداد المنظمـــة، وهـــي ضـــرائب تعيـــدها المنظمـــة إلـــى المـــوظفين المـــذكورين؛ ويقـــدر  مـــن
ريكــي، فيصــبح مجمــوع االشــتراكات المقــدرة علــى الــدول األعضــاء دوالر أم ٢٠ ٥٧٨ ٣٠٠بمبلــغ   لهــم
  دوالر أمريكي؛ ٩٤٩ ٢١٨ ٣٠٠

  
  ؛دوالر أمريكي ٣١ ٠٠٠ ٠٠٠ مستواه الراهن وهوأن يظل صندوق رأس المال العامل عند  تقرر  - ٤
  
ـــأن  تعتـــرف  - ٥ ـــة التـــي ال تمـــول ب ـــة العمـــل الفعلي ـــة للوفـــاء بنســـبة ميزاني ـــة المطلوب مـــن المســـاهمات الطوعي

  دوالر أمريكي. ٣ ٠١٥ ١٣٩ ٠٠٠االشتراكات الصافية المقدرة على األعضاء، تبلغ 
  

  - ٢٠١١أيار/ مايو  ٢٠، التاسعةالجلسة العامة (  
  التقرير الثاني للجنة "أ")   

 
  
األحوال الصحية في األرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية وفـي  ٤- ٦٤ع  ص  ج

  ١الجوالن السوري المحتل
  
  

  جمعية الصحة العالمية الرابعة والستون،  
  

إذ تضع في اعتبارها المبدأ األساسي المبين في دستور منظمة الصحة العالمية، والذي يؤكد أن صـحة 
  جميع الشعوب أمر أساسي لبلوغ السلم واألمن؛

  
ـــ ة وفـــي وٕاذ تشـــير إلـــى جميـــع قراراتهـــا الســـابقة بشـــأن األحـــوال الصـــحية فـــي األرض الفلســـطينية المحتل

  األراضي العربية المحتلة األخرى؛
  

                                                           
  لى هذا القرار بالنسبة إلى األمانة.لالطالع على اآلثار المالية واإلدارية المترتبة ع ٦انظر الملحق      ١
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، والــذي اعتمــده المجلـــس التنفيــذي فــي دورتــه الرابعــة والعشــرين بعـــد ٤ق١٢٤م توٕاذ تشــير إلــى القــرار 
المائـــة حـــول األوضـــاع الصـــحية الخطيـــرة الناجمـــة عـــن العمليـــات العســـكرية اإلســـرائيلية فـــي األرض الفلســـطينية 

  ؛المحتلة، وخاصة في قطاع غزة المحتل
  

وٕاذ تحــيط علمــًا بتقريــر المــديرة العامــة عــن األحــوال الصــحية فــي األرض الفلســطينية المحتلــة، بمــا فيهــا 
  ١القدس الشرقية، وفي الجوالن السوري المحتل؛

  
وٕاذ تالحظ مع بالغ القلق نتائج تقرير المديرة العامـة الخـاص بالبعثـة الصـحية المتخصصـة حـول قطـاع 

  غزة؛
  

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

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

  ل والقيود الشديدة التي تفرضها إسرائيل، الدولة المحتلة؛االحتال
  

وٕاذ تعـــرب عـــن قلقهـــا البـــالغ أيضـــًا إزاء األزمـــة الصـــحية وارتفـــاع مســـتويات انعـــدام األمـــن الغـــذائي فـــي 
  األرض الفلسطينية المحتلة وخاصة في قطاع غزة؛

  
علـى مهـام خـدمات الصـحة وٕاذ تؤكد على ضرورة ضمان التغطية الشاملة بالخـدمات الصـحية والحفـاظ 

  العمومية في األرض الفلسطينية المحتلة؛
  

وٕاذ تقر بأن النقص الحاد في الموارد الماليـة والطبيـة فـي وزارة الصـحة الفلسـطينية، المسـؤولة عـن إدارة 
  وتمويل خدمات الصحة العمومية، يعرض للخطر حصول السكان الفلسطينيين على خدمات العالج والوقاية؛

  
حـــــق المرضـــــى والمـــــوظفين الطبيـــــين الفلســـــطينيين فـــــي الوصـــــول إلـــــى المؤسســـــات الصـــــحية  وٕاذ تؤكـــــد

  الفلسطينية في القدس الشرقية المحتلة؛
  

وٕاذ تشـــجب حـــاالت عـــدم احتـــرام الجـــيش اإلســـرائيلي لســـيارات اإلســـعاف الفلســـطينية والعـــاملين الطبيـــين 
ن العــاملين الطبيــين الفلســطينيين، والقيــود الفلســطينيين وعــدم ضــمان الحمايــة لهــم ممــا أدى إلــى وقــوع ضــحايا بــي

  التي تفرضها إسرائيل، الدولة المحتلة، على حركتهم مما يعد انتهاكًا للقانون اإلنساني الدولي؛
  

وٕاذ تؤكـــــد أن الحصـــــار الزال مســـــتمرًا والمعـــــابر لـــــم تفـــــتح بشـــــكل كامـــــل ونهـــــائي ممـــــا يعنـــــي اســـــتمرار 
مــن  الفلسـطينيةممــا يعيـق جهـود وزارة الصــحة  قطــاع غـزةئيلي علـى والمعانـاة التــي سـبقت العــدوان اإلسـرا  األزمـة

  ؛ ٢٠٠٩و ٢٠٠٨إعادة بناء المنشآت التي دمرتها العمليات العسكرية اإلسرائلية نهاية عام 
  

وٕاذ تعرب عن بالغ قلقها إزاء اآلثار الخطيـرة المترتبـة علـى الجـدار بالنسـبة إلـى إتاحـة وجـودة الخـدمات 
  السكان الفلسطينيون في األرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية؛ الطبية التي يتلقاها
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وٕاذ تعرب أيضًا عن بالغ قلقها إزاء اآلثار الخطيرة على الحوامـل والمرضـى نتيجـة القيـود التـي تفرضـها 
  إسرائيل على حركة سيارات اإلسعاف الفلسطينية والعاملين الطبيين الفلسطينيين،

  
  ائيل الدولة المحتلة بما يلي:إسر  تطالب  - ١

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

المحتل، والذي يتسبب في النقص الشديد فـي األدويـة واإلمـدادات الطبيـة فـي داخلـه، واالمتثـال فـي هـذا 
ة والعبـــــور المبـــــرم فـــــي تشـــــرين الثـــــاني/ الصـــــدد ألحكـــــام االتفـــــاق اإلســـــرائيلي الفلســـــطيني بشـــــأن الحركـــــ

  ؛٢٠٠٥  نوفمبر
  
العدول عن سياستها وتدابيرها التي أدت إلى نشوء األوضاع الصحية الرهيبة التي تسود قطاع   )٢(

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

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

  
ية تيسير وصول وتنقل المرضى والموظفين الطبيين الفلسطينيين إلى المرافق الصحية الفلسطين  )٤(

  في القدس الشرقية المحتلة وفي الخارج؛
  
ضـــمان عبـــور ســــيارات اإلســـعاف الفلســــطينية بأمـــان ودون عراقيـــل واحتــــرام وحمايـــة العــــاملين   )٥(

  الطبيين، امتثاًال ألحكام القانون اإلنساني؛
  
تحســين الظــروف المعيشــية والصــحية والطبيــة للســجناء الفلســطينيين وخاصــة األطفــال والنســاء   )٦(

  لألسرى المرضى الذين تتفاقم حالتهم بشكل يومي؛ الالزم ضى منهم وتقديم العالجوالمر 
  
  تيسير عبور ودخول األدوية والمعدات الطبية إلى األرض الفلسطينية المحتلة؛  )٧(
  
االضــطالع بمســؤوليتها عــن االحتياجــات اإلنســانية للشــعب الفلســطيني واســتفادته اليوميــة مــن   )٨(

  ما في ذلك األغذية واألدوية، امتثاًال ألحكام القانون اإلنساني الدولي؛المعونة اإلنسانية، ب
  
التوقــف علــى الفــور عــن جميــع ممارســتها وسياســاتها وخططهــا، بمــا فــي ذلــك سياســة اإلغــالق،   )٩(

  التي تؤثر تأثيرًا خطيرًا على األحوال الصحية للمدنيين في ظل االحتالل؛
  
روا وســائر المنظمــات الدوليــة وضــمان حريــة حركــة موظفيهــا احتــرام وتيســير عمــل وكالــة األونــ  )١٠(

  وحركة إمدادات المعونة؛
  
  الدول األعضاء والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية على ما يلي: تحث  - ٢

  
المساعدة على التغلب على األزمة الصحية في األرض الفلسطينية المحتلة، وعن طريق تقـديم   )١(

  ى الشعب الفلسطيني؛المساعدة إل
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المساعدة على تلبية االحتياجات الصحية واإلنسانية العاجلة، وكذلك تلبيـة االحتياجـات الهامـة   )٢(
ذات الصــلة بالصــحة علــى المــدى المتوســط والمــدى الطويــل، والمحــددة فــي تقريــر المــديرة العامــة عــن 

  ١البعثة الصحية المتخصصة الموفدة إلى قطاع غزة؛
  
جتمــع الــدولي لممارســة الضــغط علــى حكومــة إســرائيل لرفــع الحصــار عــن قطــاع غــزة دعــوة الم  )٣(

ومنع تفاقم األزمة اإلنسانية هناك، والمساعدة على رفع القيود والعراقيل الحالية المفروضة على الشعب 
فاء الفلسطيني بما فيها تلك المتعلقة بحرية الحركة والمرور لألشخاص والطواقم الطبية، والعمل على الو 

بمســــؤولياتها األخالقيــــة والقانونيــــة لحمايــــة حقــــوق اإلنســــان األساســــية للســــكان المــــدنيين فــــي األراضــــي 
  الفلسطينية المحتلة وخاصة في القدس الشرقية؛

  
تــــذكير إســــرائيل، الدولــــة المحتلــــة، بضــــرورة االلتــــزام باتفاقيــــة جنيــــف الرابعــــة المتعلقــــة بحمايــــة   )٤(

الواجبة االنطباق على األرض الفلسطينية المحتلـة بمـا فيهـا القـدس و  )١٩٤٩( المدنيين في زمن الحرب
  الشرقية؛

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

االحــتالل اإلســرائيلية إلجبارهــا علــى تقــديم العــالج لألســرى المرضــى فــي ســجون االحــتالل الــذين تتفــاقم 
لصـحية بشـكل يـومي، وتناشـد مؤسسـات المجتمـع المـدني للضـغط مـن أجـل إنقـاذ حيـاة األسـرى حالتهم ا

واإلفــراج العاجــل عــن الحــاالت الصــعبة ليقــدم لهــا العــالج فــي الخــارج، والســماح لألســيرات الفلســطينيات 
هـــن بتلقـــي خـــدمات رعايـــة األم والمتابعـــة الصـــحية أثنـــاء الحمـــل والـــوالدة وبعـــد الـــوالدة وكـــذلك الســـماح ل

بـــالوالدة فـــي ظـــروف صـــحية وٕانســـانية وبحضـــور ذويهـــن كمـــا تطالـــب بـــاإلطالق الفـــوري للمعتقلـــين مـــن 
  األطفال؛

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

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

بـالغ تقـديرها لمجتمـع المـانحين الـدولي علـى مـا يقدمـه مـن دعـم للشـعب الفلسـطيني فـي كافـة  عن تعرب  - ٣
المجاالت، وتناشد هذه الدول والمؤسسات الصحية الدولية للعمل من أجـل تـوفير الـدعم الـالزم السياسـي والمـالي 

وتـوفير البيئـة السياسـية الالزمـة المالئمـة لتنفيـذ  ٢٠١٠- ٢٠٠٨لسـلطة الفلسـطينية للتنميـة الصـحية لتنفيذ خطة ا
الخطة بغرض إنهاء االحتالل وٕاقامة الدولة الفلسطينية على النحو الذي اقترحته الحكومة الفلسطينية التي تعمل 

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

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

  
  ما يلي: من المدير العامتطلب   - ٥

  
  بيطرية الفلسطينية بما في ذلك بناء القدرات؛تقديم الدعم إلى خدمات الصحة البشرية وال  )١(
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تقديم تقرير عن تقصي الحقـائق بشـأن األوضـاع الصـحية واالقتصـادية فـي األرض الفلسـطينية   )٢(
  المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وفي الجوالن السوري المحتل؛

  
ن السـوريين فـي الجـوالن دعم إقامة مرافق طبية وتقديم المساعدة التقنية ذات الصـلة إلـى السـكا  )٣(

  السوري المحتل؛
  
االستمرار في تقديم المساعدة التقنية الضرورية لتلبية االحتياجات الصـحية للشـعب الفلسـطيني   )٤(

  بمن فيهم المعوقون والمصابون؛
  
القيــــام كــــذلك بتقــــديم الــــدعم إلــــى خــــدمات الصــــحة البشــــرية والبيطريــــة الفلســــطينية فــــي التأهــــب   )٥(

  الطوارئ االستثنائية؛لمواجهة حاالت 
  
دعــــم تطــــوير النظــــام الصــــحي فــــي األرض الفلســــطينية المحتلــــة، بمــــا فــــي ذلــــك تنميــــة المــــوارد   )٦(

  البشرية؛
  
  إتاحة التقرير التفصيلي الذي أعدته البعثة الصحية المتخصصة الموفدة إلى قطاع غزة؛  )٧(
  
  ة الخامسة والستين؛تقديم تقرير عن تنفيذ هذا القرار إلى جمعية الصحة العالمي  )٨(

  
  - ٢٠١١أيار/ مايو  ٢٠، التاسعةالجلسة العامة (  
  التقرير األول للجنة "ب")   

  
  
التأهــب لألنفلــونزا الجائحــة: تبــادل فيروســات األنفلــونزا والتوصــل إلــى اللقاحــات   ٥- ٦٤ع  ص  ج

  ١والفوائد األخرى
  

  جمعية الصحة العالمية الرابعة والستون،  
  

فريـــق العامـــل المفتـــوح العضـــوية للـــدول األعضـــاء المعنـــي بالتأهـــب لألنفلـــونزا وقـــد نظـــرت فـــي تقريـــر ال  
  ٢الجائحة: تبادل فيروسات األنفلونزا والتوصل إلى اللقاحات والفوائد األخرى؛

  
وٕاذ تعتــــرف بالعمــــل الــــذي اضــــطلع بــــه الرئيســــان المشــــاركان وأعضــــاء مكتــــب الفريــــق العامــــل المفتــــوح   
  العضوية؛

  
ل الفريـق العامـل المفتـوح العضـوية للـدول األعضـاء والمعنـي بالتأهـب لألنفلـونزا وٕاذ ترحب بحصـيلة عمـ  

الجائحة: تبادل فيروسات األنفلونزا والتوصل إلى اللقاحات والفوائد األخرى على إعداد اإلطـار الخـاص بالتأهـب 
حات والفوائـد األخـرى (اإلطـار لألنفلونزا بالتأهب لألنفلونزا الجائحة: تبادل فيروسات األنفلونزا والتوصل إلى اللقا

  الخاص بالتأهب لألنفلونزا الجائحة)؛
  

وٕاذ تسـلم بـدور دوائـر الصـناعة باعتبارهـا مسـاهمًا مهمـًا فـي ابتكـار التكنولوجيـا ونقلهـا لتـذليل صــعوبات   
  التأهب لألنفلونزا الجائحة والتصدي لها،

                                                           
  لالطالع على اآلثار المالية واإلدارية المترتبة على هذا القرار بالنسبة إلى األمانة. ٦انظر الملحق      ١
  .١تصويب  ٦٤/٨جو  ٦٤/٨ج الوثيقتينانظر      ٢
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  ١التأهب لألنفلونزا الجائحة ومالحقه؛من دستور المنظمة، اإلطار الخاص ب ٢٣وفقًا للمادة  تعتمد  - ١
  
  ٢الدول األعضاء على ما يلي: تحث  - ٢

  
  تنفيذ اإلطار الخاص بالتأهب لألنفلونزا الجائحة؛  )١(
  
تقـــديم الـــدعم بنشـــاط مـــن أجـــل تنفيـــذ اإلطـــار الخـــاص بالتأهـــب لألنفلـــونزا الجائحـــة علـــى نطـــاق   )٢(

  واسع، والنظر في تقديم الموارد الكافية لتنفيذه؛
  
أصــحاب المصــلحة المعنيــين أن يعطــوا األولويــة لتنفيــذ اإلطــار الخــاص بالتأهــب لألنفلــونزا  تطلــب إلــى  - ٣

  الجائحة؛
  
  المدير العام أن يقوم بما يلي بعد التشاور مع الفريق االستشاري:ترجو من   - ٤
  

  تنفيذ اإلطار الخاص بالتأهب لألنفلونزا الجائحة؛  )١(
  
ر الخــاص بالتأهــب لألنفلــونزا الجائحــة وجميــع عناصــره، وفقــًا رصــد واســتعراض تشــغيل اإلطــا  )٢(

  ألحكامه؛
  
تقديم تقرير مرة كل سنتين عن التقدم المحرز في تنفيذ هذا القرار إلى جمعية الصحة العالميـة   )٣(

  عن طريق المجلس التنفيذي.
  

  - ٢٠١١أيار/ مايو  ٢٤، العاشرةالجلسة العامة (  
  التقرير الثالث للجنة "أ")  

  
  
  ٣تدعيم القوى العاملة الصحية  ٦- ٦٤ع  ص  ج
  

  جمعية الصحة العالمية الرابعة والستون،  
  
  ٤بعد النظر في التقريرين الخاصين بتعزيز الُنظم الصحية؛  

  
بشـأن التحـديات التـي تشـكلها الهجـرة الدوليـة للمـوظفين الصـحيين،  ١٩- ٥٧ج ص عإذ تشير إلى القـرار   

منهـا وضـع اسـتراتيجيات ترمـي إلـى تخفيـف حـدة اآلثـار الضـارة الناجمـة  والذي حث الدول األعضـاء علـى أمـور
ــُنظم الصــحية إلــى أدنــى حــد ممكــن، ورســم وتنفيــذ  عــن هجــرة المــوظفين الصــحيين وتقليــل أثرهــا الســلبي علــى ال

  السياسات واالستراتيجيات التي تتيح تعزيز استبقاء الموظفين الصحيين بشكل فعال؛
  

                                                           
  الع على اإلطار الخاص بالتأهب لألنفلونزا الجائحة.لالط ٢انظر الملحق      ١
  حسب االقتضاء منظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي.و      ٢
  لالطالع على اآلثار المالية واإلدارية المترتبة على هذا القرار بالنسبة إلى األمانة. ٦انظر الملحق      ٣
  .٦٤/١٣وج ٦٤/١٢الوثيقتان ج     ٤
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بشأن تسريع إعداد القوى العاملة الصحية الذي تضّمن عدة  ٢٣- ٥٩ج ص عرار وٕاذ تشير أيضًا إلى الق  
أمـــور منهـــا اإلقـــرار بـــأن الـــنقص فـــي عـــدد العـــاملين الصـــحيين يتعـــارض مـــع الجهـــود الراميـــة إلـــى بلـــوغ المرامـــي 

امــي بــرامج اإلنمائيــة المتعلقــة بالصــحة المتفــق عليهــا دوليــًا، بمــا فــي ذلــك المرامــي الــواردة فــي إعــالن األلفيــة ومر 
  المنظمة ذات األولوية؛

  
وٕاذ تحـــيط علمـــًا بمدونـــة المنظمـــة العالميـــة لقواعـــد الممارســـة بشـــأن توظيـــف العـــاملين الصـــحيين علـــى   

التي تضمنت عدة أمور منها االعتـراف بـأن وجـود قـوى عاملـة صـحية مالئمـة وفـي المتنـاول  ١المستوى الدولي،
لتقــديم الخــدمات الصــحية، وبــأن الــدول األعضــاء ينبغــي أن تتخــذ أمــر جــوهري لتكامــل وفعاليــة الــُنظم الصــحية و 

تعلـيم واسـتبقاء واسـتدامة  التـدابير الراميـة إلـىالصـحيين، أي  المتعلقـة بالعـاملينتدابير من أجل تلبية احتياجاتها 
  القوى العاملة الصحية المالئمة للظروف الخاصة بكل بلد؛

  
لتوجيهيـة الخاصـة بالمنظمـة بشـأن سياسـات التحسـين النـوعي وٕاذ تثني على التطوير المستمر للمبادئ ا  

مجموعة مهـارات العـاملين الصـحيين مـن حيـث  بالزيادة المنصفة والفعالة فيلتعليم المهن الصحية والذي يرتبط 
  الكم والكيف كما يرتبط بزيادة أهمية مزيج المهارات المطلوب توافره في العاملين الصحيين؛ 

  
للمدرســـين فـــي مؤسســـات تـــدريب  للتحســـين النـــوعي المســـتدام والكيـــف والمالءمـــةم الكـــ وٕاذ تعتـــرف بـــأن  

  ؛ شروط مسبقةالمهنيين الصحيين 
  

وٕاذ تسلم بأن القائمين على التوظيف وأصحاب العمل هم أصحاب مصلحة رئيسيين بوسعهم أن يسهموا   
  لين الصحيين على المستوى الدولي؛في نجاح تنفيذ مدونة المنظمة العالمية لقواعد الممارسة بشأن توظيف العام

  
وٕاذ تحـــيط علمـــًا بالنـــداءات الدوليـــة الحديثـــة بخصـــوص أهميـــة ضـــمان تكثيـــف القـــوى العاملـــة الصـــحية   

  ٢وتوزيعها بإنصاف على المستوى العالمي واإلقليمي وداخل البلدان؛
  

صـحية، علـى النحـو الـذي وٕاذ تقر بالدور المحوري للموارد البشرية الصحية في التشغيل الفعال للـُنظم ال  
وبـأن نقـص عـدد القـوى العاملـة الصـحية وعـدم  ٢٠٠٦،٣التقريـر الخـاص بالصـحة فـي العـالم سلط عليه الضـوء 

التقريـر الخـاص بالصـحة فـي كفاءتها يعوقان أيضًا بصورة جديـة تنفيـذ الرعايـة الصـحية األوليـة، مثلمـا ُذكـر فـي 
التقريـــر الخـــاص بالصـــحة فـــي العـــالم لصـــحية، مثلمـــا بينـــه ويعوقـــان توســـيع تغطيـــة الخـــدمات ا ٢٠٠٨،٤العـــالم 
  ٥؛٢٠١٠

  
                                                           

  .١٦- ٦٣ع  ص  جلقرار المعتمدة في ا    ١
؛ والــبالغ ٢٠٠٨كامبــاال وبرنــامج العمــل العــالمي الصــادرين فــي آذار/ مــارس  إعــالنيشــتمل ذلــك وال يقتصــر علــى     ٢

وكتيــب تضــييق الفجــوة فــي غضــون ؛ ٢٠٠٨الصــادر عــن مجموعــة الــدول الصــناعية الثمــاني الصــادر فــي تمــوز/ يوليــو 
جـراءات حـول المحـددات االجتماعيـة للصـحة: التقريـر الختـامي للجنـة جيل: اإلنصاف في المجال الصحي بفضل اتخـاذ إ

؛ وأعمـال فرقـة العمـل الرفيعـة المسـتوى المعنيـة ٢٠٠٨، منظمـة الصـحة العالميـة، المعنية بالمحـددات االجتماعيـة للصـحة
التـآزر اإليجـابي وبيـان فينسـيا الختـامي بشـأن تحقيـق أقصـى حـد مـن ؛ ٢٠٠٩بالتمويل الـدولي االبتكـاري للـُنظم الصـحية، 

  .٢٠٠٩ بين الُنظم الصحية والمبادرات الصحية العالمية،
  .٢٠٠٦جنيف، منظمة الصحة العالمية،  .العمل معًا من أجل الصحة -  ٢٠٠٦التقرير الخاص بالصحة في العالم    ٣
جنيف، منظمـة  ى.. الرعاية الصحية األولية، اآلن أكثر من أي وقت مض٢٠٠٨التقرير الخاص بالصحة في العالم    ٤

  .٢٠٠٨الصحة العالمية، 
جنيــف، منظمــة  .. تمويــل الــُنظم الصــحية: الســبيل إلــى التغطيــة الشــاملة٢٠١٠التقريــر الخــاص بالصــحة فــي العــالم    ٥

  .٢٠١٠الصحة العالمية، 
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وٕاذ يساورها بالغ القلق مـن أن نقـص عـدد العـاملين الصـحيين المـدربين والمحفـزين علـى النحـو المالئـم،   
وتوزيعهم بشكل غير مناسب، وعدم الكفاءة في طريقة إدارة واستخدام القوى العاملة الصحية، التزال أمورًا تشكل 

ات كبيرة في سبيل األداء الفعال للُنظم الصحية، وتعد من أكبر العوائق التي تعتـرض سـبيل تحقيـق المرامـي عقب
  اإلنمائية لأللفية المتعلقة بالصحة؛

  
وٕاذ تــدرك أن التوســع فــي إعــداد العــاملين الصــحيين وتحســين اســتبقائهم، والســيما فــي المنــاطق الريفيــة،   

مـا   بما فيها كفاية واستدامة نظام التمويل الصحي، وهو أمر يتوقـف إلـى حـدأمران يعتمدان على عوامل مختلفة 
  على القرارات التي تتخذ خارج نطاق قطاع الصحة، بما في ذلك القرارات التي تتخذ في المنظمات الدولية؛

  
نات وٕاذ تالحظ أن عدم توافر بّينات كافية بشأن فعالية سياسات القوى العاملة الصحية، وعدم وجود بيا  

شاملة وذات موثوقية ومحدثة، بما في ذلك أدوات التحليل، يمثالن مشكالت للدول األعضاء الساعية إلى إعداد 
  أو استبقاء قوى عاملة صحية كافية ومستدامة وفعالة؛

  
وٕاذ يثير قلقها أن الكثير من الدول األعضاء، والسيما الدول األعضاء التـي تعـاني نقصـًا حـادًا أو عـدم   
ي عــدد العــاملين الصــحيين، يفتقــر أيضــًا إلــى القــدرة علــى تصــريف الشــؤون وٕالــى القــدرة التقنيــة واإلداريــة تــوازن فــ

الالزمة لتصميم وتنفيذ تدخالت السياسة العامة ذات الكفاءة والفعالية فيما يتعلـق بتعزيـز واسـتبقاء القـوى العاملـة 
  الصحية؛

  
ي تتمتــع بالكفــاءة واالســتدامة هــي لــب الــُنظم الصــحية وٕاذ تــدرك أن القــوى العاملــة الصــحية الكافيــة والتــ  

  القوية وتعد شرطًا مسبقًا الستدامة تحسين الصحة؛
  

وٕاذ تدرك تقاسم المسؤوليات الصحية بين مسـتويات الحكومـات الوطنيـة ودون الوطنيـة، وهـو أمـر تنفـرد   
  به الدول االتحادية، 

  
  على ما يلي: ١الدول األعضاء تحث  - ١
  

مدونــة المنظمــة العالميــة الطوعيــة لقواعــد الممارســة بشــأن توظيــف العــاملين الصــحيين أن تنفــذ   )١(
على المستوى الدولي لكي يتسنى لبلدان المنشـأ وبلـدان المقصـد أن تسـتفيد مـن الهجـرة الدوليـة للعـاملين 
الصـــحيين وبمـــا يخفـــف مـــن اآلثـــار الســـلبية المترتبـــة علـــى الـــُنظم الصـــحية مـــن جـــراء هجـــرة العـــاملين 

  صحيين، وخصوصًا في البلدان التي تعاني من عجز حرج في عدد العاملين الصحيين؛ال
  

أن تحدد حسب االقتضاء في سياق الظروف االقتصادية العالمية أولويات إنفـاق القطـاع العـام   )٢(
علـى الصـحة، لتضــمن تـوافر المــوارد الماليـة الالزمــة لتنفيـذ سياســات واسـتراتيجيات تنميــة القـوى العاملــة 

لصــحية واســتبقائها، والســيما فــي البلــدان الناميــة، باعتبــار ذلــك اســتثمارًا فــي صــحة الســكان يســهم فــي ا
  التنمية االجتماعية واالقتصادية؛ 

  
يتجزأ من خطة صحية   أن تدرس وضع أو تجديد خطة وطنية للقوى العاملة، بوصفها جزءًا ال  )٣(

الوطنيــة، وأن تضــاعف جهودهــا مــن أجــل تنفيــذها وطنيــة مثبتــة، وذلــك وفقــًا للمســؤوليات الوطنيــة ودون 
  ورصدها على النحو الفعال حسب السياق الوطني؛

  

                                                           
  وٕاذا أمكن منظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي.   ١
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نتـائج واسـتراتيجيات مسـتمدة مـن البّينـات، بمـا فيهـا تلـك البّينـات التـي توصـلت  أن تعتمد وتنفـذ  )٤(
تعلــيم والتــدريب، إليهــا فرقــة العمــل التابعــة للتحــالف العــالمي للقــوى العاملــة الصــحية والمعنيــة بتحســين ال

  وذلك من أجل تحسين تعليم وتدريب العاملين الصحيين؛
  

أن تشارك بنشاط في األعمال الجارية على إعداد إرشادات لسياسـات منظمـة الصـحة العالميـة   )٥(
مــن أجــل التحســين النــوعي لتعلــيم المهــن الصــحية بغيــة زيــادة أعــداد القــوى العاملــة ومجموعــة المهــارات 

  سبة لالحتياجات الصحية وسياق الُنظم الصحية في البلدان؛ذات الصلة المنا
  
أن توسع وتعزز وتوجه مؤسسات تدريب المهنيين الصحيين، من حيث الكم والكيف ومجموعة   )٦(

  المهارات كي تالئم تنفيذ أنشطة التحسين النوعي للمهنيين الصحيين؛
  

لصــــحيين المحفَّــــزين والمهــــرة فــــي أن تعــــد اســــتراتيجيات وسياســــات تزيــــد مــــن تــــوافر العــــاملين ا  )٧(
المنـــاطق النائيـــة والمنـــاطق الريفيـــة، حســـب التوصـــيات المنبثقـــة عـــن السياســـة العالميـــة التـــي وضـــعتها 
المنظمة لزيادة توافر العاملين الصحيين في المنـاطق النائيـة والمنـاطق الريفيـة عـن طريـق تحسـين ُسـبل 

  استبقاء القوى العاملة الصحية؛
  
وصيات المتعلقة بالعمل على زيادة استبقاء العاملين الصحيين في المناطق الريفية، أن تنفذ الت  )٨(

والسيما لتحسين ظروف المعيشة، وتهيئة بيئات عمل مأمونة وداعمة؛ والدعم بالتوعية، وبرامج التطـور 
  واالرتقاء الوظيفي، ودعم الشبكات المهنية، واعتراف المجتمع بدور العمالة الصحية المتفانية؛

  
أن تنشـــئ أو تعـــزز بقـــدرات داخـــل البلـــدان فيمـــا يتعلـــق بـــنظم المعلومـــات عـــن القـــوى العاملـــة   )٩(

الصـــحية مـــن أجـــل توجيـــه وتســـريع وتحســـين اإلجـــراءات القطريـــة، بمـــا فـــي ذلـــك جمـــع ومعالجـــة ونشـــر 
المعلومات عن القوى العاملة الصحية في كل بلد، وعلى أن يغطي ذلـك علـى سـبيل المثـال ال الحصـر 

اء قدرات التجميع والتعليم والتدريب والتوزيـع والهجـرة واإلنفـاق، لتوجيـه وتعجيـل وتحسـين اإلجـراءات إنش
  القطرية؛

  
أن تعمــــل مــــع القطاعــــات األخــــرى علــــى تــــوفير البّينــــات واعتمــــاد التــــدخالت الفعالــــة الخاصــــة   )١٠(

حية فــي المنــاطق بالسياســات مــن أجــل التصــدي للعوامــل األخــرى التــي تــؤثر علــى القــوى العاملــة الصــ
الريفية والمناطق النائية، مثل عوامل الحرمان االجتماعي االقتصادي، والحواجز والمسـافات الجغرافيـة، 

  ووسائل النقل، ومقبولية الخدمات؛
  

المنظمــات غيــر الحكوميــة، والمنظمــات الدوليــة، والهيئــات المانحــة الدوليــة، والمؤسســات الماليــة تحــث   - ٢
  منظمات المعنية العاملة في البلدان النامية، على ما يلي:واإلنمائية، وسائر ال

  
وفقـًا إلعـالن بـاريس بشـأن  - أن توائم وتنسق ممارساتها في مجال التعليم والتدريب والتوظيـف   )١(

مع ممارسات البلدان األخرى التي تزاول فيها أنشطتها، وأن توائم  - فعالية المعونة، وبرنامج عمل أكرا 
والـــدعم  ط الصـــحة الوطنيـــة، أينمـــا وجـــدت، مـــن أجـــل تحقيـــق االتســـاق والتنســـيقوتنســـق خصوصـــًا خطـــ

الالزمين لجهود الدول األعضاء الرامية إلى إنشاء قـوى عاملـة صـحية مسـتدامة، وتعزيـز ُنظـم الصـحة، 
  وتحسين الحصائل الصحية؛

  
ي مـــن القـــوى أن تـــدعم االســـتراتيجيات والتـــدخالت الطويلـــة اآلجـــل لبنـــاء واســـتدامة القـــدر الكـــاف  )٢(

  العاملة الصحية التي تتميز بالكفاءة، بما في ذلك االستثمار في قوى المستقبل العاملة الصحية؛
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  المدير العام ما يلي: تطلب من  - ٣
  
العالميـــة لقواعـــد الممارســـة بشـــأن توظيـــف  المدونـــة العالميـــة لمنظمـــة الصـــحةأن يواصـــل تنفيـــذ   )١(

وأن يقدم الدعم التقني الذي تطلبه الدول األعضاء التـي تنفـذ  العاملين الصحيين على المستوى الدولي،
  هذه المدونة العالمية؛

  
أن يمـــارس القيـــادة علـــى الصـــعيدين العـــالمي واإلقليمـــي مـــن خـــالل إعـــداد البّينـــات والتوصـــية   )٢(

بالتدخالت الفعالة للتصدي للعوامل التي تعرقل الحصول على العاملين الصحيين؛ وأن يعمل عن كثب 
الوكــاالت الشــريكة فــي النظــام المتعــدد األطــراف علــى تــوفير التــدابير المالئمــة لــدعم جهــود الــدول  مــع

األعضاء الرامية إلى المحافظة علـى القـدر الكـافي مـن القـوى العاملـة المسـتدامة والفعالـة أو إلـى تـوفير 
  طوير العالمية؛هذا القدر الكافي؛ وأن يناصر إعالء شأن هذا الموضوع في برامج عمل البحث والت

  
أن يقــدم الـــدعم التقنــي إلـــى الـــدول األعضــاء بنـــاًء علـــى طلبهــا مـــن أجـــل جهودهــا الراميـــة إلـــى   )٣(

تحسين التعليم والتدريب واستبقاء القوى العاملة الصحية، بما في ذلك تحديد السياسات الناجعة والفعالة 
  وى العاملة الصحية؛في مجال القوى العاملة الصحية ووضع وتنفيذ الخطط الوطنية للق

  
أن يــدعم الــدول األعضــاء بنــاًء علــى طلبهــا فــي تعزيــز قــدراتها فــي مجــال تنســيق شــؤون القــوى   )٤(

  العاملة الصحية بين وزارات الصحة وغيرها من الوزارات وأصحاب المصلحة المعنيين؛
  
ى العاملـة أن يشجع ويدعم الدول األعضاء على وضع وتجديد إطار لُنظم المعلومات عن القو   )٥(

الصــحية، ليتســنى لهــا جمــع ومعالجــة ونشــر المعلومــات عــن قواهــا العاملــة الصــحية، بمــا فــي ذلــك مــن 
ـــدريب وتـــوفير مـــزيج المهـــارات والتوزيـــع واإلنفـــاق  معلومـــات عـــن قـــدرات التجميـــع والهجـــرة والتعلـــيم والت

  ومواقف ومحددات التغيير؛
  
ة فــي مجــال التطــوير المســتمر للمبــادئ أن يشــجع الــدول األعضــاء علــى دعــم أعمــال المنظمــ  )٦(

التوجيهية لسياسات التحسين النوعي في تعليم المهن الصحية من أجل زيادة كمية ونوعية وأهمية القوى 
  العاملة الصحية، وسد الثغرات في مجال الموارد البشرية من أجل الصحة بطريقة منصفة وفعالة؛

  
ة والبلـــدان المتقدمـــة بشـــأن السياســـات والتـــدخالت أن يشـــجع البحـــوث التـــي تهـــم البلـــدان الناميـــ  )٧(

الناجعــة والفعالــة لتحســين التوســع فــي القــوى العاملــة الصــحية واســتبقائها، وذلــك بهــدف إنشــاء وتجديــد 
قاعــدة بّينــات عالميــة مفتوحــة عــن أفضــل الممارســات والسياســات والتــدخالت الناجعــة والفعالــة، بمــا فــي 

درة علـى تحويـل البّينـات وأفضـل الممارسـات إلـى حلـول للسياسـات ذلك دعم تعزيـز مراكـز المعـارف القـا
  الخاصة بكل سياق؛

  
أن يعزز قدرة األمانة على إعطاء األولوية الكافية للمهام المتعلقة بالجهود األوسع التي تبـذلها   )٨(

  المنظمة لمعالجة األزمة العالمية في مجال القوى العاملة الصحية؛
  
التقدم المحرز في تنفيذ هذا القرار إلى جمعية الصحة العالمية، عـن طريـق أن يقدم تقريرًا عن   )٩(

  المجلــــــــــــس التنفيــــــــــــذي، بطريقــــــــــــة متكاملــــــــــــة مــــــــــــع التقريــــــــــــر الــــــــــــذي ســــــــــــيقدمه عــــــــــــن تنفيــــــــــــذ القــــــــــــرار 
، الصــادر بخصــوص مدونــة المنظمــة العالميــة لقواعــد الممارســة بشــأن توظيــف القــوى ١٦- ٦٣ج ص ع

  العاملة على المستوى الدولي.
  

  - ٢٠١١أيار/ مايو  ٢٤، العاشرةسة العامة الجل(  
  التقرير الرابع للجنة "أ")   
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  ١تعزيز التمريض والقبالة  ٧-٦٤ع  ص  ج
  

  جمعية الصحة العالمية الرابعة والستون،  
  
  ٢بعد النظر في التقريرين المتعلقين بتعزيز النظم الصحية،  

  
ات الوطنيــة مــن أجــل بلــوغ المرمــى ٕاذ تــدرك ضــرورة إرســاء نظــم صــحية وطنيــة مســتدامة وتعزيــز القــدر و   

  ؛في مجال الصحةالمتمثل في الحد من حاالت اإلجحاف 
  

وٕاذ تســلم بمــا تقدمــه مهنتــا التمــريض والقبالــة مــن مســاهمة حاســمة فــي تعزيــز الــنظم الصــحية مــن أجــل 
، زيــادة فــرص حصــول المســتفيدين مــن الخــدمات التــي تتيحهــا هاتــان المهنتــان علــى الخــدمات الصــحية الشــاملة

وكذلك في الجهود الرامية إلى تحقيق المرامي اإلنمائيـة المتعلقـة بالصـحة والمتفـق عليهـا دوليـًا بمـا فيهـا المرامـي 
  اإلنمائية لأللفية ومرامي برامج منظمة الصحة العالمية؛

  
إزاء تواصــل نقــص عــدد العــاملين فــي مجــالي التمــريض والقبالــة وســوء تــوزيعهم فــي يســاورها القلــق وٕاذ 

  وما لذلك من أثر على الرعاية الصحية وما يتجاوزها؛ كثيرةبلدان 
  

بشــأن "الرعايــة الصــحية األوليــة، بمــا فــي ذلــك تعزيــز النظــام الصــحي"  ١٢- ٦٢ج ص ع وٕاذ تنــوه بــالقرار
تــدريب تجديــد الرعايــة الصــحية األوليــة وتعزيزهــا، وحــث الــدول األعضــاء علــى  الــذي دعــا فــي جملــة أمــور إلــى

العاملين الصحيين ذوي مجموعة المهارات المالئمـة، بمـن فـيهم ممرضـو وممرضـات الرعايـة  األعداد الكافية من
بغيـة تـدارك حـاالت الـنقص الراهنـة فـي عـدد العـاملين الصـحيين الالزمـين  الصحية األولية والقابالت، واستبقائهم

  ؛تلبية احتياجات الناس الصحية بشكل فعالل
  

عالميــة الجاريــة للتحســين النــوعي للتعلــيم والتــدريب فــي مجــال وٕاذ تثنــي علــى مبــادرات منظمــة الصــحة ال
ــــة  ــــة الصــــحية ومجموعــــة المهــــارات ذات الصــــلة والالزمــــة لتلبي ــــة زيــــادة عــــدد القــــوى العامل المهــــن الصــــحية بغي

  االحتياجات الصحية في البلدان واستجابة لسياق النظم الصحية فيها؛
  

مة بشأن السياسة العامة بخصوص "تعزيز الوصول وٕاذ تعترف بالتوصيات العالمية الصادرة عن المنظ
 ٣إلى العاملين الصحيين في المناطق النائية والمناطق الريفية من خالل تحسين استبقائهم" بوصفها قاعدة بّينات

  في المناطق الريفية؛ مجالي التمريض والقبالةإلعداد السياسات القطرية الفعالة الستبقاء العاملين في 
  

بالمدونة العالميـة لقواعـد الممارسـة المتعلقـة بتوظيـف العـاملين الصـحيين علـى المسـتوى  تحيط علماً وٕاذ 
  ٤؛الدولي، التي وضعتها منظمة الصحة العالمية

  
وصـندوق األمـم وٕاذ تؤكد مجددًا الدعوة التي وجهت ضمن البيان المشترك بين منظمة الصحة العالمية 

إلــى الحكومـات والمجتمــع المـدني مــن أجــل  صــحة األم والوليـدشــأن بالمتحـدة للســكان واليونيسـيف والبنــك الـدولي 
  تعزيز القدرة على تلبية الحاجة الملحة إلى عاملين صحيين مؤهلين والسيما القابالت؛

                                                           
  واإلدارية المترتبة على هذا القرار بالنسبة إلى األمانة. لالطالع على اآلثار المالية ٦انظر الملحق      ١
  .٦٤/١٣وج ٦٤/١٢الوثيقتان ج     ٢
زيادة الوصول إلى العاملين الصحيين في المناطق الريفية والمناطق النائية من خالل تحسـين اسـتبقائهم: توصـيات      ٣

  .٢٠١٠جنيف، منظمة الصحة العالمية،  السياسات العالمية.
  .١٦- ٦٣ج ص علمعتمدة في القرار ا     ٤
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وٕاذ تالحظ أهمية تعدد التخصصـات والسـيما لـدى العـاملين فـي مجـالي التمـريض والقبالـة للمشـاركة فـي 
أفضـــل المعـــارف العلميـــة سياســـات الصـــحة والـــنظم الصـــحية قائمـــة علـــى  البحـــوث الرفيعـــة الجـــودة التـــي تجعـــل

اســتراتيجية البحــوث مــن أجـل الصــحة التــي وضــعتها منظمـة الصــحة العالميــة وأيــدها والبّينـات، وفقــًا لمــا ورد فـي 
  ؛٢١- ٦٣ج ص عالقرار 

  
الــُنظم الصــحية  وٕاذ تالحــظ أن العــاملين فــي مجــالي التمــريض والقبالــة يمثلــون أغلبيــة القــوى العاملــة فــي

لعـــدة بلـــدان، وٕاذ تســـلم بـــأن تـــوفير الخـــدمات الصـــحية القائمـــة علـــى المعـــارف والمهـــارات يضـــمن لألفـــراد واألســـر 
  والمجتمعات أقصى حد من العافية البدنية والنفسية والعاطفية واالجتماعية؛

  
ازالــت ناقصــة العــدد، وٕاذ تــدرك أن الــُنظم الصــحية متفتتــة وأن المــوارد البشــرية الالزمــة لمجــال الصــحة م

  وأن الحاجة تدعو إلى تحسين التعاون في مجال التثقيف والممارسة وخدمات الرعاية الصحية األولية؛
  

بشــأن تعزيــز التمــريض  ٢٧- ٥٩ج ص عوبعــد النظــر فــي التقريــرين عــن التقــدم المحــرز فــي تنفيــذ القــرار 
  ١والقبالة؛

  
   ٢٧- ٤٢ج ص علـــــى تعزيـــــز التمـــــريض والقبالـــــة (وٕاذ تضـــــع فـــــي اعتبارهـــــا القـــــرارات الســـــابقة الداعيـــــة إ

) ٢٧- ٥٩ج ص عو ١٢- ٥٤ج ص عو ١- ٤٩ج ص عو ٨- ٤٨ج ص عو ٩- ٤٧ج ص عو ٥- ٤٥ج ص عو
  ٢؛٢٠١٥- ٢٠١١والتوجهات االستراتيجية الجديدة لخدمات التمريض والقبالة التي وضعت للفترة 

  
  الة،وٕاذ تسلم بضرورة االرتقاء بتثقيف العاملين في مجالي التمريض والقب

  
  الدول األعضاء على تحويل التزامها بتعزيز التمريض والقبالة إلى أعمال من خالل ما يلي:  تحث - ١

أن تضــع أهــدافًا وخططــًا عمــل لتطــوير التمــريض والقبالــة كجــزء ال يتجــزأ مــن الخطــط الصــحية   )١(
مراعـــاة حتياجـــات الســـكان الصـــحية و تلبيـــة االوطنيـــة أو دون الوطنيـــة التـــي تســـتعرض بانتظـــام بغـــرض 

  أولويات النظم الصحية حسب االقتضاء؛

أفرقـــة صـــحية متينـــة ومتعـــددة التخصصـــات مـــن أجـــل االســـتجابة ألولويـــات الصـــحة  أن تكـــّون  )٢(
فــي مجـــالي التمـــريض والقبالـــة مـــن العـــاملين والــنظم الصـــحية، مـــع التســـليم بمــا تقدمـــه معـــارف وخبـــرات 

  مساهمة مميزة؛

مبـــادرات منظمـــة الصـــحة العالميـــة بشـــأن التحســـين النـــوعي فـــي األعمـــال الجاريـــة  ل أن تشـــارك  )٣(
بغية زيادة عدد القوى العاملة الصحية ومجموعة المهارات  مجالي التمريض والقبالةللتعليم والتدريب في 

  ذات الصلة التي تلبي االحتياجات الصحية للبلدان وتناسب سياق النظم الصحية فيها؛

نتــي التمــريض والقبالــة علــى تــدعيم التشــريعات الوطنيــة أو أن تتعــاون، كــل فــي إقليمــه، مــع مه  )٤(
دون الوطنيــة والعمليــات التنظيميــة التــي تحكــم هــاتين المهنتــين، بمــا فــي ذلــك تعزيــز المهــارات مــن أجــل 

وٕاعدادهم تقنيًا، والُنظم التـي تحقـق اسـتدامة تلـك  مجالي التمريض والقبالةتعليم العاملين والعامالت في 
لبلــوغ مســتوى الخبــرة المطلــوب للبــاحثين  ة المتصــلةهــتم بتطــوير سلســلة التعلــيم الالزمــالمهــارات؛ وأن ت

 التمريض والقبالة؛ يوالمعلمين والمديرين  في مجال

                                                           
  .٦٣/٢٧وج ٦١/١٧انظر الوثيقتين ج   ١
  .WHO/HRH/HPN/10.1الوثيقة    ٢
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أن تعــزز مجموعــة البيانــات الخاصــة بالعــاملين فــي التمــريض والقبالــة، بوصــفها جــزءًا ال يتجــزأ   )٥(
يـــة ودون الوطنيـــة، وأن تكثـــر إلـــى اقصـــى حـــد مـــن مـــن ُنظـــم المعلومـــات عـــن العـــاملين الصـــحيين الوطن

  استعمال هذه المعلومات التخاذ قرارات مستنيرة بها في مجال السياسات؛

أن تسخر معارف وخبرات الباحثين في مجـالي التمـريض والقبالـة للمسـاهمة فـي تـوفير البّينـات   )٦(
 دعمًا لالبتكار والفعالية في الُنظم الصحية؛

بخبــرات العــاملين فــي مجــالي التمــريض والقبالــة لتخطــيط السياســات  نة فعالــةأن تســتعين اســتعا  )٧(
 وعمليات البرمجة المتعلقة بالصحة والنظم الصحية وٕاعدادها وتنفيذها وتقييمها؛

اســتراتيجيات ترمــي إلــى تعزيــز التثقيــف المشــترك بــين المهــن والممارســة القائمــة علــى  أن تنفــذ  )٨(
 يض الصحية المجتمعية كجزء من خدمات الرعاية المركزة على الناس؛التعاون بما يشمل خدمات التمر 

العاملين في مجالي التمريض والقبالة في وضع وتخطيط برامج الموارد البشرية التي  أن تشرك  )٩(
تـــدعم الحـــوافز لتوظيـــف العـــاملين واســـتبقائهم واســـتراتيجيات تحســـين شـــؤون القـــوى العاملـــة مثـــل تحســـين 

  والتطوير والترقي الوظيفيين، وتطوير بيئة عمل إيجابية؛ األجور وشروط العمل،

التــــدخالت الفعالــــة المقترحــــة فــــي  أن تعــــزز إنشــــاء آليــــات وطنيــــة ودون وطنيــــة إلعــــداد ودعــــم  )١٠(
التوصيات العالمية بشأن السياسة العامة المتعلقة بزيادة الوصـول إلـى العـاملين الصـحيين فـي المنـاطق 

 ١ن خالل تحسين استبقائهم؛النائية والمناطق الريفية م

مدونــة المنظمــة العالميــة لقواعــد الممارســة المتعلقــة بتوظيــف العــاملين الصــحيين علــى  أن تنفــذ  )١١(
المســتوى الــدولي ألن فقــدان المــوظفين المــدربين فــي مجــال التمــريض لــه تــأثير علــى المســتوى الــوطني 

 والمحلي حسب االقتضاء؛
  

  المدير العام ما يلي:تطلب من  - ٢

والقبالــة   أن يعــزز قــدرة المنظمــة علــى وضــع وتنفيــذ بــرامج فعالــة للسياســات الخاصــة بــالتمريض  )١(
من خالل االستثمار المتواصـل وتعيـين الممرضـات والقـابالت المهنيـات فـي المناصـب التخصصـية فـي 

 األمانة، سواء في المقر الرئيسي أو األقاليم؛

معرفـــة   بـــالتمريض والقبالـــة، بمـــا يتمتـــع بـــه مـــنأن يشـــرك الفريـــق االستشـــاري العـــالمي المعنـــي   )٢(
وخبـــرة، علـــى نحـــو نشـــط، فـــي السياســـات والبـــرامج الرئيســـية التـــي تتعلـــق بـــالنظم الصـــحية، والمحـــددات 

 االجتماعية للصحة، والموارد البشرية الصحية، والمرامي اإلنمائية لأللفية؛

واالســـتراتيجيات والبـــرامج المتعلقـــة أن يقـــدم الـــدعم التقنـــي والبّينـــات لتطـــوير وتنفيـــذ السياســـات   )٣(
 بالتعليم المهني المشترك والممارسات التعاونية وبخدمات التمريض الخاصة بصحة المجتمع المحلي؛

أن يقدم الدعم إلى الدول األعضاء للوصول إلى الحد األمثل من مسـاهمات التمـريض والقبالـة   )٤(
اإلنمائية المتعلقة بالصحة المتفق عليهـا دوليـًا، بمـا في تنفيذ السياسات الصحية الوطنية وبلوغ المرامي 

 ؛عن األمم المتحدة الصادر في ذلك المرامي الواردة في إعالن األلفية

                                                           
زيادة الوصول إلى العـاملين الصـحيين فـي المنـاطق الريفيـة والمنـاطق النائيـة مـن خـالل تحسـين اسـتبقائهم: توصـيات    ١

  .٢٠١٠جنيف، منظمة الصحة العالمية،  السياسات العالمية.
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أن يشجع مشاركة العاملين في مجالي التمريض والقبالة في التخطيط المتكامل للموارد البشرية   )٥(
قاء األعـداد المناسـبة مـن العـاملين األكفـاء فـي من أجل الصحة، والسيما فيما يتعلـق باسـتراتيجيات اسـتب

  مجالي التمريض والقبالة؛

أن يقدم إلى جمعية الصحة العالمية، عـن طريـق المجلـس التنفيـذي، تقريـرًا عـن التقـدم المحـرز   )٦(
بشـأن مدونـة المنظمـة  ١٦- ٦٣ع  ص  جفي تنفيذ هذا القرار بطريقـة متكاملـة مـع تقريـره عـن تنفيـذ القـرار 

  لقواعد الممارسة بشأن توظيف القوى العاملة الصحية على المستوى الدولي.العالمية 
  

  - ٢٠١١أيار/ مايو  ٢٤، العاشرةالجلسة العامة (  
  التقرير الرابع للجنة "أ")   

  
  
تعزيز حوار السياسات الوطني الدائر حول وضع سياسات واستراتيجيات وخطط   ٨- ٦٤ع  ص  ج

  ١صحية متينة
  

  لرابعة والستون،جمعية الصحة العالمية ا
  

بعد النظر في التقرير عن تعزيز النظم الصحية: تحسين الدعم المقدم إلى حوار السياسات الدائر حول   
  ٢السياسات واالستراتيجيات والخطط الصحية الوطنية،

  
التقريــر الخــاص بالصــحة فــي أهميــة التوجهــات السياســية المقترحــة فــي أيضــًا وقــد وضــعت فــي اعتبارهــا 

بشـــأن الرعايـــة الصـــحية  ١٢- ٦٢ص ع  جوالقـــرار  ٢٠١٠٣والتقريـــر الخـــاص بالصـــحة فـــي العـــالم  ٢٠٠٨العـــالم 
بشـــأن التصـــدي ألهـــم تحـــديات الصـــحة  EUR/RC60/R5األوليـــة بمـــا فـــي ذلـــك تعزيـــز الـــنظم الصـــحية، والقـــرار 

ظمــة العموميـة والسياســات الصــحية فــي أوروبــا: المضــي قــدمًا فــي البحــث عــن ســبل تحســين الصــحة فــي إقلــيم من
بشـأن االسـتراتيجية اإلقليميـة لغـرب المحـيط الهـادئ بشـأن  WPR/RC61.R2الصحة العالمية األوروبي؛ والقرار 

بشــأن وضــع اســـتراتيجية  AFR/RC60/R1تنظــيم الــُنظم الصـــحية حســب قــيم الرعايـــة الصــحية األوليــة؛ والقـــرار 
ــيم األفريقــي؛ والوثيقــة  ــُنظم الصــحية:  AFR/RC60/7بخصــوص أهــم محــددات الصــحة فــي اإلقل بشــأن تعزيــز ال

تحســـين خـــدمات الصـــحة فـــي المنطقـــة، وملكيـــة المجتمعـــات المحليـــة لهـــذه الخـــدمات ومشـــاركتها فيهـــا؛ والوثيقـــة 
SEA/RC63/9 بشأن إعداد الخطط واالستراتيجيات الصحية الوطنية؛ 

 
تعـد أدوات ضـرورية  وٕاذ تسلم بأن السياسات واالستراتيجيات والخطط الصحية الوطنية المتينة والواقعيـة

  لتعزيز النظم الصحية المبنية على الرعاية الصحية األولية؛
  

وٕاذ تشدد على أهمية اتساق وتوازن السياسات واالستراتيجيات والخطط التي تعدها وزارات الصـحة فيمـا 
  ؛يتعلق بالجهود الرامية إلى بلوغ المرامي اإلنمائية لأللفية

  

                                                           
  لالطالع على اآلثار المالية واإلدارية المترتبة على هذا القرار بالنسبة إلى األمانة. ٦انظر الملحق      ١
 .٦٤/١٢الوثيقة ج    ٢

جنيـــف،  اآلن أكثـــر مـــن أي وقـــت مضـــى، :. الرعايـــة الصـــحية األوليـــة٢٠٠٨التقريـــر الخـــاص بالصـــحة فـــي العـــالم     ٣
. تمويـــل الـــنظم الصـــحية: الســـبيل إلـــى ٢٠١٠لخـــاص بالصـــحة فـــي العـــالم والتقريـــر ا. ٢٠٠٨منظمـــة الصـــحة العالميـــة، 

 .٢٠١٠جنيف، منظمة الصحة العالمية،  التغطية الشاملة،
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واســــتراتيجياتها   لت جهــــودًا لضــــمان تحســــين اســــتجابة سياســــاتهاوٕاذ تعتــــرف بــــأن عــــدة دول أعضــــاء بــــذ
  للتوقعات المتزايدة لالرتقاء بالصحة وتحسين الخدمات؛ وخططها الصحية الوطنية

  
تحـــيط علمـــًا بـــأن حـــوار السياســـات الشـــامل مـــع طائفـــة شـــاملة مـــن أصـــحاب المصـــلحة فـــي داخـــل وٕاذ 

ني والقطــاع الخــاص والمهنيــون الصــحيون والــدوائر الحكومــات وخارجهــا، بمــا فــي ذلــك منظمــات المجتمــع المــد
السياسـات واالسـتراتيجيات   وتنفيـذ  وفي داخل قطاع الصحة وغيره أمر حاسـم لتعزيـز احتمـال تصـميم األكاديمية،

  والخطط الوطنية على النحو السليم والخروج منها بالنتائج المتوقعة،
  

  على ما يلي: ١الدول األعضاء تحث  - ١
  
رتها على القيـادة الفعالـة لعمليـة وضـع السياسـات واالسـتراتيجيات الصـحية الوطنيـة أن تبدي قد  )١(

أو دون الوطنية المتينة وعلى امتالكها، وتأسيس هـذه العمليـة علـى التشـاور العـام المسـتمر والعمـل مـع 
  جميع أصحاب المصلحة المعنيين؛

  
و دون الوطنيــــة علــــى أســــاس أن تعــــد سياســــاتها واســــتراتيجياتها وخططهــــا الصــــحية الوطنيــــة أ  )٢(

األهــداف الشــاملة المتمثلــة فــي إتاحــة التغطيــة الشــاملة والرعايــة األوليــة التــي تركــز علــى األشــخاص فــي 
جميــع السياســات، وكــذلك علــى أســاس تقيــيم شـــامل ومتــوازن ومســند بالبّينــات للتحــديات التــي تعتـــرض 

  الصحة والُنظم الصحية في البلدان؛
  
أو دون الوطنية مبنية على  ت واالستراتيجيات والخطط الصحية الوطنيةأن تضمن أن السياسا  )٣(

الطمـــوح ولكنهـــا واقعيـــة وتراعـــي المـــوارد المتاحـــة وقـــدرات المـــوظفين والمؤسســـات، وأنهـــا تتنـــاول قطـــاع 
  الصحة برمته، العام والخاص، والمحددات االجتماعية للصحة؛

  
ــــة مــــع الخطــــط أن تضــــمن أن السياســــات واالســــتراتيجيات والخطــــط ا  )٤( ــــة متكامل لصــــحية الوطني

التشــــغيلية دون الوطنيــــة، والبــــرامج الخاصــــة بــــاألمراض أو دورة الحيــــاة، ومرتبطــــة بالبرنــــامج اإلنمــــائي 
  والسياسي العام للبلد؛

  
أن تواظب على رصـد ومراجعـة وتصـحيح سياسـاتها واسـتراتيجياتها وخططهـا الصـحية الوطنيـة   )٥(

اسـتجابات مســندة بالبّينـات  للتحــديات اآلخـذة فــي التطـور والغتنــام  أو دون الوطنيـة مــن أجـل اســتحداث
  الفرص السانحة، وأن تشرك جميع أصحاب المصلحة المعنيين في هذه المراجعات؛

  
ــــرامج المــــانحين مــــع   )٦( ــــى تنســــيق ومواءمــــة ب أن توطــــد حســــب االقتضــــاء قــــدراتها المؤسســــية عل

  طنية؛السياسات واالستراتيجيات واألولويات والخطط الو 
  
ـــــع أصـــــحاب المصـــــلحة، بمـــــ  )٧( ـــــك المجتمـــــع المـــــدني  نأن تعـــــزز مشـــــاركة وتمكـــــين جمي ـــــي ذل ف

بنشــاط  كــي يشــاركواوالمجتمعــات المحليــة والقطــاع الخــاص والمهنيــون الصــحيون والــدوائر األكاديميــة، 
  ؛وكفاءة في حوار السياسات المتعلق باألداء الخاص بالسياسات واالستراتيجيات والخطط الوطنية

  
الوكــاالت اإلنمائيــة والجهــات الشــريكة األخــرى إلــى أن تعــزز التقيــد بمبــادئ إعــالن بــاريس بشــأن  تــدعو  - ٢

والمسـاءلة المشـتركة، مـع تشـجيع جهـود جميـع اآلليـات  الملكية والمواءمة والتنسيق والنتـائجفعالية المعونة، وهي 
  مثل الشراكة الصحية الدولية؛

                                                           
  وٕاذا أمكن منظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي.    ١



الستونو الرابعة جمعية الصحة العالمية    20 

  المدير العام ما يلي:تطلب من   - ٣
  
أن يجــدد دور المنظمــة علــى الصــعيد القطــري بوصــفها ميســر لحــوار السياســات الشــامل الــدائر   )١(

حول السياسات واالستراتيجيات والخطط الصحية الوطنية، وتجسيد ذلك في جميع خطط عمل المنظمة 
  عملية التخطيط؛ فيوعملياتها، وأن يقدم حسب االقتضاء المدخالت 

  
والتنسيق  والمواءمةدئ إعالن باريس بشأن فعالية المعونة، وهي الملكية أن يشجع االلتزام بمبا  )٢(
النتــائج والمســاءلة المشــتركة حســب األولويــات الــواردة فــي السياســات واالســتراتيجيات والخطــط الصــحية و 

  الوطنية؛
  
ي أن يدعم الدول األعضاء في جهودها الرامية إلى تحقيق الملكية والجودة وتنسيق الدعم التقنـ  )٣(

  الذي تتلقاه، وأن يعزز التعلم والتعاون بين البلدان واألقاليم؛
  
أن يوطــد قـــدرة جميـــع مســـتويات المنظمـــة علـــى تـــوفير دعـــم معـــزز ومتكامـــل لحـــوار السياســـات   )٤(

  الوطني الدائر حول السياسات واالستراتيجيات والخطط الصحية الوطنية؛
  
الصــحة العالميــة المقبلــة الخامســة والســتين أن يقــدم عــن طريــق المجلــس التنفيــذي إلــى جمعيــة   )٥(

تقريــرًا عــن التقــدم المحــرز والعوائــق الماثلــة والنتــائج المحققــة فــي إطــار تعزيــز الــدعم المقــدم إلــى الــدول 
األعضــاء مــن أجــل حــوار السياســات الــوطني الــدائر حــول السياســات واالســتراتيجيات والخطــط الصــحية 

  الوطنية.
  

  - ٢٠١١أيار/ مايو  ٢٤، العاشرةالجلسة العامة (  
  التقرير الرابع للجنة "أ")   

  
  

  ١استدامة هياكل التمويل الصحي والتغطية الشاملة  ٩- ٦٤ع  ص  ج
  

  جمعية الصحة العالمية الرابعة والستون،  
  
  ٢بعد النظر في التقريرين المتعلقين بتعزيز النظم الصحية؛  

الـذي حظـي بـدعم شـديد مـن المـؤتمر  ٢٠١٠٣التقرير الخاص بالصحة في العـالم في أيضًا بعد النظر   
التغطيــة الشــاملة، (بــرلين، تشــرين الثــاني/ نــوفمبر  المعنــي بتمويــل الــنظم الصــحية بوصــفه أســاسالــدولي  الــوزاري
  ؛ )٢٠١٠

بشـــأن التمويـــل الصـــحي المســـتدام والتغطيـــة الشـــاملة والتـــأمين  ٣٣- ٥٨ج ص عبـــالقرار  أيضـــاً  إذ تـــذكر  
  الصحي االجتماعي؛

  

                                                           
  مانة.لالطالع على اآلثار المالية واإلدارية المترتبة على هذا القرار بالنسبة إلى األ ٦انظر الملحق      ١
  .٦٤/١٣وج ٦٤/١٢الوثيقتان ج    ٢
جنيـف، منظمـة  . تمويـل الـنظم الصـحية: السـبيل إلـى التغطيـة الشـاملة.٢٠١٠التقرير الخـاص بالصـحة فـي العـالم      ٣

  .٢٠١٠الصحة العالمية، 
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ـــذّكر  مـــن اإلعـــالن العـــالمي لحقـــوق اإلنســـان التـــي نصـــت علـــى أن لكـــل شـــخص  ١- ٢٥بالمـــادة وٕاذ ت
في مستوى من المعيشة كاٍف للمحافظة على الصحة والرفاهية له وألسرته، ويتضمن ذلك التغذية والملبس  الحق

ت البطالـة والسكن والعنايـة الطبيـة وكـذلك الخـدمات االجتماعيـة الالزمـة، ولـه الحـق فـي تـأمين معيشـته فـي حـاال
  والمرض والعجز والترمل والشيخوخة وغير ذلك من فقدان وسائل العيش نتيجة لظروف خارجة عن إرادته؛

أهمية  وٕاذ تعترف بأن للنظم الصحية الفعالة التي توفر خدمات صحية شاملة، بما فيها خدمات الوقاية،
نظم على التمويل المنصف والمستدام حسبما قصوى للصحة والتنمية االقتصادية والرفاه، وبضرورة ارتكاز هذه ال

  )؛٢٠٠٨(  ميثاق تالين: النظم الصحية من أجل الصحة والثروةورد ذكره في 

(الحـد  ٤  شدد على ما قدمته هياكل التمويل العادل والمستدام من مساهمة قيمة في تحقيق المرمىوٕاذ ت
(مكافحـة فيـروس العـوز المنـاعي البشـري/  ٦تحسين صحة األمومـة) والمرمـى ( ٥من وفيات األطفال) والمرمى 

ــا واألمــراض األخــرى)، وفــي بلــوغ المرمــى  المرامــي (القضــاء علــى الفقــر المــدقع والجــوع) مــن  ١األيــدز والمالري
  ؛اإلنمائية لأللفية المتعلقة بالصحة

الــــذي ســــلط  ١٢- ٦٢ج ص عوالقــــرار  ٢٠٠٨١التقريــــر الخــــاص بالصــــحة فــــي العــــالم بعــــد النظــــر فــــي و 
لى التغطية الشاملة بوصفها إحدى الركائز األساسية األربع التي تعتمد عليها الرعاية الصحية األولية األضواء ع

  والخدمات الصحية التي تركز على المرضى، بما فيها القيادة الشاملة وٕادراج الصحة في جميع السياسات؛

ان بهــدف توســيع وٕاذ تالحــظ ضــرورة مواصــلة تطــوير ودعــم هياكــل تمويــل قطــاع الصــحة فــي عــدة بلــد
نطاق حصول الجميع على الرعاية والخدمات الصحية الضرورية والوقاية والحماية في الوقت ذاته من المخاطر 

  المالية الوخيمة؛

أن الـدفع المسـبق العـادل وتجميـع وٕاذ تقبل، بغض النظر عن مصدر تمويل النظام الصـحي المختـار، بـ
ت المباشرة التي قد تؤدي إلى كارثة مالية وٕالى الفقـر فـي مكـان المخاطر على مستوى السكان، وتالفي المدفوعا

  تقديم الخدمة، هي مبادئ أساسية لتحقيق التغطية الصحية الشاملة؛

وٕاذ ترى أن اختيار نظام تمويـل قطـاع الصـحة ينبغـي أن يـتم حسـب السـياق الخـاص بكـل بلـد، وأن مـن 
، والشــراء، وتقــديم الخــدمات األساســية والحفــاظ علــى المهــم تنظــيم الوظــائف األساســية الخاصــة بتجميــع المخــاطر

  هذه الوظائف؛

وٕاذ تقر بأن عـددًا مـن الـدول األعضـاء يحـاول إدخـال إصـالحات علـى تمويـل قطـاع الصـحة باالعتمـاد 
  على القطاعين العام والخاص وبمزيج من التمويل بمدخالت من المساهمات وبمدخالت من الضرائب؛

مـــن المجتمـــع  ي تضـــطلع بـــه الهيئـــات التشـــريعية والتنفيذيـــة فـــي الـــدول بـــدعموٕاذ تـــدرك الـــدور المهـــم الـــذ
  المدني، لمواصلة إصالح نظم تمويل قطاع الصحة بغية تحقيق التغطية الشاملة،

  على ما يلي: ٢الدول األعضاء تحث - ١

أن تضــمن تطــور نظــم تمويــل قطــاع الصــحة بمــا يحــول دون المــدفوعات المباشــرة الباهظــة فــي   )١(
 مســـبقًا لقـــاء الرعايـــة والخـــدمات الماليـــة لمســـاهماتيم الخدمـــة، وبحيـــث يشـــمل أســـلوبًا لـــدفع امكـــان تقـــد

                                                           
ظمـــة جنيـــف، من التقريـــر الخـــاص بالصـــحة فـــي العـــالم. الرعايـــة الصـــحية األوليـــة: اآلن أكثـــر مـــن أي وقـــت مضـــى،    ١

  .٢٠٠٨الصحة العالمية، 
  وٕاذا أمكن منظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي.    ٢
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 الصـحية الرعايـة علـى البـاهظ إلنفـاقل ، وذلك تفاديـاً السكان التي تهدد المخاطر وآلية لتجميع الصحية،
  ؛التي يحتاجون إليها الرعاية التماسهم نتيجة األفراد وٕافقار

التغطيــة واإلتاحــة الشـــاملتين وميســورتي الكلفــة لجميــع المــواطنين علـــى أن تســعى إلــى تحقيــق   )٢(
أســـاس اإلنصـــاف والتضـــامن، حتـــى يصـــبح نطـــاق الرعايـــة والخـــدمات الصـــحية هـــو ومســـتوى التكـــاليف 
المشــمولة بالتغطيــة مناســبين، وأن تقــدم خــدمات الوقايــة الشــاملة والميســورة، وذلــك مــن خــالل اإلنصــاف 

  ة؛واستدامة الموارد المالي

تواصـــل حســـب االقتضـــاء االســـتثمار فـــي نظـــم تقـــديم الخـــدمات الصـــحية وتعزيـــز هـــذه الـــنظم،   )٣(
ــــة للــــنظم الصــــحية ونظــــم  ــــوفير المــــوارد البشــــرية الوافي ــــة وخــــدماتها وت ــــة الصــــحية األولي والســــيما الرعاي
المعلومـــات الصـــحية ضـــمانًا لحصـــول جميـــع المـــواطنين علـــى الرعايـــة والخـــدمات الصـــحية علـــى نحـــو 

 ؛منصف

أن تضــمن أن األمــوال الخارجيــة المخصصــة لتــدخالت صــحية معينــة ال تشــتت االنتبــاه بعيــدًا   )٤(
تنفـذ أكثـر فـأكثر مبـادئ  فعاليـة المعونـة، وأنهـا تسـهم  وأن هـذه األمـوالعن أولويـات الصـحة فـي البلـد، 

 بطريقة يمكن التنبؤ بها في استدامة التمويل؛

ـــوفير التغطيـــة الشـــاملة، مـــع المحافظـــة علـــى جـــودة  أن تخطـــط انتقـــال نظمهـــا الصـــحية إلـــى  )٥( ت
الخدمات وتلبية احتياجات السكان، من أجل الحد من الفقر وبلوغ المرامي اإلنمائية المتفق عليها دوليًا، 

 بما فيها المرامي اإلنمائية لأللفية؛

رورة تحديـد أن تدرك، وهي تدير هذا االنتقال لنظمها الصحية إلى تـوفير التغطيـة الشـاملة، ضـ  )٦(
 كل خيار في السياق الوبائي واالقتصادي الكلي واالجتماعي والثقافي والسياسي لكل بلد؛

أن تغتنم حسب االقتضـاء الفـرص السـانحة للتعـاون بـين مقـدمي الخـدمات مـن القطـاعين العـام   )٧(
 والخاص ومنظمات تمويل قطاع الصحة، وذلك في إطار رعاية حكومية قوية وعامة؛

 ُنظم تصريف شؤون التمويل الصحي وتعزز شفافيتها ومساءلتها؛زز كفاءة أن تع  )٨(

ــًا ســليمًا بــين تعزيــز الصــحة والوقايــة مــن   )٩( أن تضــمن أن التخصــيص العــام للمــوارد يحقــق توازن
 األمراض والتأهيل وتقديم خدمات الرعاية الصحية؛

المسـتوى الـدولي لتشـجيع جهـود  أن تتبادل الخبـرات المكتسـبة والـدروس المهمـة المسـتفادة علـى  )١٠(
 البلدان، ودعم صناع القرار، وتعزيز عمليات اإلصالح؛

أن تنشئ وتعزز القدرات المؤسسية الالزمة لجمع البّينات على المستوى القطري واتخاذ قرارات   )١١(
ذلـك تتبـع السياسة العامة الفعالة والمسندة بالبّينات بشأن تصميم نظم التغطية الصحية الشاملة بما فـي 

 تدفق النفقات الصحية من خالل تطبيق ُأطر المحاسبة الموحدة؛ 
  

 المدير العام ما يلي: من تطلب  - ٢

أن يبلغ األمين العام لألمم المتحدة بأهمية إدراج بند عن التغطية الصحية الشاملة كي تناقشـه   )١(
  الجمعية العامة لألمم المتحدة في دورة مقبلة؛
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والتقـــدم المحـــرز فـــي هـــذا  ٣٣- ٥٨ج ص ععـــن التـــدابير المتخـــذة لتنفيـــذ القـــرار أن يقـــدم تقريـــرًا   )٢(
التنفيــذ والســيما فــي مجــال التمويــل العــادل والمســتدام والضــمان االجتمــاعي لصــالح قطــاع الصــحة فــي 

  الدول األعضاء؛

أن يعمــل عــن كثــب مــع ســائر منظمــات األمــم المتحــدة وشــركاء التنميــة الــدوليين والمؤسســات   )٣(
ائر األكاديميــة ومنظمــات المجتمــع المــدني، مــن أجــل تعزيــز الجهــود الراميــة إلــى تحقيــق التغطيــة والــدو 

  الشاملة؛

لتحقيـق التغطيـة الشـاملة  تقـدم األمانـة وفقـًا لهـا الـدعم إلـى الـدول األعضـاءأن يعد خطة عمـل   )٤(
  ١؛٢٠١٠ التقرير الخاص بالصحة في العالموفي  ١٢- ٦٢ج ص عفي القرار  المتوخىعلى النحو 

الصحي  بتغطية التأمينلعدد األشخاص المتمتعين  البلد واإلقليمأن يعد تقديرات مقسمة حسب   )٥(
 األساسي الذي يتيح فرص الحصول على الخدمات الصحية األساسية؛

أن يقــدم، تلبيـــة لطلبـــات الــدول األعضـــاء، الـــدعم التقنــي الـــالزم لتعزيـــز القــدرات والخبـــرات فـــي   )٦(
تمويل قطاع الصحة، والسيما مخططات الدفع المسبق العادل، بغية تحقيـق التغطيـة  مجال تطوير نظم

الشاملة من خالل توفير الرعاية والخدمات الصحية الشاملة للجميع، بما في ذلك تعزيز قدرة تتبع تدفق 
 الموارد بتطبيق ُأطر المحاسبة الموحدة؛

بـــرات المكتســـبة والـــدروس المســـتفادة مـــن أن يســـهل فـــي المحافـــل القائمـــة التبـــادل المســـتمر للخ  )٧(
 حماية صحة المجتمع والتغطية الشاملة؛

أن يقدم إلى جمعية الصـحة العالميـة الخامسـة والسـتين ثـم مـرة كـل ثالثـة أعـوام بعـد ذلـك، عـن   )٨(
طريـــق المجلـــس التنفيـــذي، تقريـــرًا عـــن تنفيـــذ هـــذا القـــرار، شـــامًال المســـائل المعلقـــة التـــي ســـتكون الـــدول 

 قد أثارتها في جمعية الصحة العالمية الرابعة والستين. األعضاء
  

  - ٢٠١١أيار/ مايو  ٢٤، العاشرةالجلسة العامة (  
  التقرير الرابع للجنة "أ")   

  
  
تعزيز القدرات الوطنية في مجال إدارة الطوارئ الصحية والكوارث وتعزيز مرونة   ١٠- ٦٤ع  ص  ج

  ٢الُنظم الصحية
 

  عة والستون،جمعية الصحة العالمية الراب  
  

  ٣بعد أن نظرت في التقريرين الخاصين بتعزيز النُظم الصحية؛
  

                                                           
، جنيــف، منظمــة . تمويــل الــنظم الصــحية: الســبيل إلــى التغطيــة الشــاملة٢٠١٠التقريــر الخــاص بالصــحة فــي العــالم    ١

  .٢٠١٠الصحة العالمية، 
  المترتبة على هذا القرار بالنسبة إلى األمانة.لالطالع على اآلثار المالية واإلدارية  ٦انظر الملحق      ٢
  .٦٤/١٣وج ٦٤/١٢الوثيقتان ج     ٣
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  بشـــــــان العمـــــــل الصـــــــحي فيمـــــــا يتعلـــــــق باألزمـــــــات والكـــــــوارث  ١- ٥٨ج ص عإذ تشـــــــير إلـــــــى القـــــــرارين   
بشــأن تغيــر المنــاخ  ١٩- ٦١ج ص عبشــأن التأهــب لحــاالت الطــوارئ ومواجهتهــا، وٕالــى القــرار  ٢٢- ٥٩ج ص عو

قــرارات جمعيــة الصــحة العالميــة وقــرارات اللجــان اإلقليميــة، وخطــط العمــل الخاصــة بــأمور  والصــحة، وغيرهــا مــن
التأهب للجوائح، والمستشفيات المأمونة،  إلى )، باإلضافة٢٠٠٥منها األمن الصحي، واللوائح الصحية الدولية (

الــــوطني والمســــتوى وغيرهــــا مــــن األمــــور المرتبطــــة بــــالطوارئ والكــــوارث علــــى المســــتوى المحلــــي والمســــتوى دون 
  الوطني؛

  
الــذي اعتمــد إعــالن هيوجــو وٕاطــار  ٦٠/١٩٥إلــى قــرار الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة أيضــًا وٕاذ تشــير 

، ٦١/١٩٨: بنــاء قــدرة األمــم والمجتمعــات علــى مواجهــة الكــوارث وكــذلك القــرارات ٢٠١٥- ٢٠٠٥عمــل هيوجــو 
مــور منهــا دعــوة الــدول األعضــاء إلــى التــي تضــمنت جملــة أ ٦٤/٢٥١، و٦٤/٢٠٠، و٦٣/٢١٦، و٦٢/١٩٢و

وٕالى تعزيز القدرة على الحد من المخاطر واتخاذ التدابير الكفيلة  زيادة الجهود المبذولة لتنفيذ إطار عمل هيوجو
بالتأهــب للطــوارئ علــى جميــع المســتويات، وتشــجيع المجتمــع الــدولي وكيانــات األمــم المتحــدة المعنيــة علــى دعــم 

  إلى تعزيز القدرة على التأهب للكوارث والتصدي لها؛ الجهود الوطنية الرامية
  

تعزيـــز  وٕاذ تؤكـــد مجـــددًا علـــى أن تضـــمن البلـــدان حمايـــة صـــحة وســـالمة ومعافـــاة شـــعوبها، وأن تضـــمن
مرونة الُنظم الصحية واعتمادها على نفسها، وهو ما ُيعتبر من األمور الحاسمة في الحد من األخطار الصحية 

  وفير استجابة فعالة وفي التعافي من الطوارئ والكوارث؛والقابلية للتأثر وفي ت
  

اإلصـابات والمـرض والعجـز مـن جـراء الطـوارئ كذلك وٕاذ تأسف للخسائر الفادحة والهائلة في األرواح و 
  والكوارث واألزمات بجميع أشكالها؛

  
غيرهــا مــن وٕاذ تضــع فــي اعتبارهــا أن الطــوارئ والكــوارث تســفر أيضــًا عــن إتــالف وتــدمير المستشــفيات و 

التحتية الصـحية، وأنهـا تقـوض قـدرة الـُنظم الصـحية علـى تقـديم الخـدمات الصـحية، وتعتـرض سـبيل  أجزاء البنية
  التنمية الصحية وبلوغ المرامي اإلنمائية لأللفية؛

  
وٕاذ تعرب عن بالغ قلقها ألن استمرار الفقر، وزيادة التوسع الحضـري، وتغيـر المنـاخ أمـور مـن المتوقـع 

  المخاطر الصحية وتأثير الطوارئ والكوارث على العديد من البلدان والمجتمعات؛أن تزيد 
  

وٕاذ تعتــــرف بــــأن معظــــم أعمــــال التصــــدي للمخــــاطر المحيقــــة بالصــــحة مــــن جــــراء األخطــــار الطبيعيــــة 
والبيولوجيـــة والتكنولوجيـــة والمجتمعيـــة بمـــا فيهـــا االســـتجابة الفوريـــة للطـــوارئ، تـــتم مـــن ِقَبـــل أطـــراف فاعلـــة علـــى 

لمســتوى المحلــي والقطــري عبــر جميــع التخصصــات الصــحية بمــا فيهــا التصــدي لإلصــابات التــي تحــدث ألعــداد ا
كبيــرة مــن البشــر والصــحة النفســية واألمــراض غيــر الســارية واألمــراض الســارية وصــحة البيئــة وصــحة األمهــات 

  لشاملة؛والولدان والصحة اإلنجابية وقضايا الصحة والتغذية وغيرها من القضايا الصحية ا
  

وٕاذ تسلم بإسهام القطاعات والتخصصات األخرى في تحقيق صحة ومعافاة الناس المعرضين للمخاطر 
الناشــــئة عــــن الطــــوارئ والكــــوارث بمــــن فــــي ذلــــك الحكومــــات المحليــــة، والقــــائمون علــــى التخطــــيط، والمهندســــون 

  ؛والمهندسون المعماريون، وخدمات الطوارئ والدفاع المدني، والدوائر العلمية
  

وٕاذ يســاورها القلــق ألن قــدرات البلــدان والمجتمعــات المحليــة فــي مجــال إدارة الطــوارئ والكــوارث الكبــرى 
غالبًا ما تتحمل فوق طاقتها، وألن أنشطة التنسـيق واالتصـاالت والـدعم اللوجسـتي غالبـًا مـا يتضـح أنهـا أضـعف 

  جانب من جوانب إدارة الطوارئ الصحية؛
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بعـــض البلـــدان، بمـــا فيهـــا البلـــدان المنخفضـــة الـــدخل أو البلـــدان ذات حالـــة وٕاذ تعـــرب عـــن تقـــديرها ألن 
التنمية الناشئة، نجحت في الحـد مـن الوفيـات والمراضـة التـي تحـدث فـي أوضـاع الطـوارئ بفضـل اسـتثمارها فـي 

  تدابير الحد من مخاطر الطوارئ والكوارث بدعم من الشركاء على الصعيد المحلي واإلقليمي والعالمي؛
  
بـأن منظمـة الصـحة العالميـة تـؤدي دورًا مهمـًا بوصـفها عضـوًا فـي منظومـة االسـتراتيجية أيضـًا تقر  وٕاذ

، الدوليــة للحــد مــن الكــوارث، وبوصــفها أيضــًا قائــد المجموعــة الصــحية فــي إطــار إصــالح المســاعدات اإلنســانية
عنيــة باالســتراتيجية الدوليــة وتعمــل عــن كثــب مــع أعضــاء المجتمــع الــدولي اآلخــرين مثــل أمانــة األمــم المتحــدة الم

للحـــد مـــن الكـــوارث، ومكتـــب األمـــم المتحـــدة لتنســـيق الشـــؤون اإلنســـانية، واليونيســـيف، وحركـــة الصـــليب األحمـــر 
والهــالل األحمــر الدوليــة، وســائر المنظمــات غيــر الحكوميــة، مــن أجــل دعــم تنميــة قــدرة البلــدان وتطــوير القــدرات 

  كوارث والطوارئ والتي تشمل الحد من مخاطر الكوارث؛المؤسسية لإلدارة المتعددة القطاعات لل
  

 ٢٠٠٩- ٢٠٠٨وانطالقًا من االستراتيجية العالمية للحد من الكوارث والحملة العالمية للحد من الكوارث 
بشــأن المــدن الصــامدة فــي وجــه الكــوارث،  ٢٠١١- ٢٠١٠بشــأن المستشــفيات اآلمنــة مــن الكــوارث وحملــة الفتــرة 

 ٢٠٠٩بشــأن حمايــة الصــحة مــن تغيــر المنــاخ، ويــوم الصــحة العــالمي لعــام  ٢٠٠٨عــام ويــوم الصــحة العــالمي ل
حـول "لصـحة المـدن  ٢٠١٠بشأن "المستشفيات اآلمنة تنقذ األرواح أثنـاء الطـوارئ"، ويـوم الصـحة العـالمي لعـام 

لـوطني ألف وزن" والتي تمخضت عن اتخاذ إجراءات على المسـتوى المحلـي والمسـتوى دون الـوطني والمسـتوى ا
  والمستوى العالمي للحد من المخاطر التي تحدق بالصحة من جراء الطوارئ والكوارث؛

  
أن تحسين الحصـائل الصـحية أثنـاء الكـوارث والطـوارئ يتطلـب اتخـاذ إجـراءات إضـافية  كذلكوٕاذ تدرك 

ســتجابة عاجلــة علــى الصــعيد القطــري واإلقليمــي والعــالمي لضــمان أن أنشــطة الحــد مــن المخــاطر الصــحية واال
الـوطني تـتم فـي الوقـت   العامة أثناء الطوارئ والكـوارث علـى المسـتوى المحلـي والمسـتوى دون الـوطني والمسـتوى

المناسب وبفعالية، واستمرار عمل الخدمات الصحية عندما تمـس الحاجـة إليهـا، وٕاذ تضـع فـي اعتبارهـا فـي هـذا 
  رأة،الصدد أن أضرار الطوارئ والكوارث تختلف من الرجل إلى الم

  
  ١الدول األعضاء على ما يلي: تحث - ١

  
أن تعزز برامج التصدي لجميع أخطار الطوارئ الصحية ومخاطر الكوارث الصحية (بما فيهـا   )١(

كجزء من الُنظم الصحية الوطنية ودون  ٢برامج الحد من مخاطر الكوارث، والتأهب والتصدي للطوارئ)
واللــوائح والتــدابير األخــرى، وذلــك بغيــة تحســين الحصــائل الوطنيــة المدعومــة والمنفــذة بفعاليــة بــالقوانين 

الصحية والحد من الوفيات والمراضة، وحماية البنيـة التحتيـة فـي مجـال الصـحة، وتعزيـز مرونـة النظـام 
  الصحي والمجتمع برمته، وترشيد المساواة بين الجنسين في جميع مراحل هذه البرامج؛

  
الطوارئ الصحية ومخاطر الكوارث الصحية (بما فيهـا  أن تدمج برامج التصدي لجميع أخطار  )٢(

بــرامج الحــد مــن مخــاطر الكــوارث) فــي الخطــط الصــحية الوطنيــة أو دون الوطنيــة، وأن تضــفي الطــابع 
المؤسسي على القدرة على تنسيق األعمال الصحية والمتعددة القطاعات بغية تقدير المخاطر، واستباق 

  ارث والطوارئ وسائر األزمات والتصدي لها والتعافي منها؛الحد من المخاطر، واالستعداد للكو 
  
أن تيسر على الحكومات المعنيـة والهيئـات األخـرى ذات الصـلة الحصـول علـى معلومـات عـن   )٣(

أنواع وكميـات المـواد الخطـرة المخزونـة أو المسـتخدمة أو المنقولـة، وذلـك لـدعم اإلدارة الفعالـة لمخـاطر 
  الطوارئ الصحية والكوارث؛ 

                                                           
  وٕاذا أمكن منظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي.    ١
إدارة مخاطر الطوارئ والكوارث تشمل جميع تدابير تقييم المخـاطر، والحـد مسـبقًا مـن المخـاطر، والتأهـب والتصـدي     ٢

  ا من األزمات واالنتعاش.للطوارئ والكوارث وغيره
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أن تعد برامج للمستشفيات اآلمنة والمستعدة تضمن ما يلي: أن يتم اختيار مواقـع المستشـفيات   )٤(
والمرافق الصحية الجديدة وبناؤها على نحو آمن كي تصمد فـي وجـه األخطـار المحليـة؛ وأن يـتم تقـدير 

مسـتعدة للتصـدي مدى سالمة المرافق القائمة واتخاذ تدابير تصحيحية؛ وأن تكون كل المرافق الصـحية 
 للطوارئ الداخلية والخارجية؛

  
 ،أن تنشئ وتعزز وتدعم التعاون اإلقليمي ودون اإلقليمي وفيما بين األقاليم في إطار المنظمة  )٥(

 بما في ذلك تبادل الخبرات والتجارب من أجل تنمية القدرات والحد من المخاطر والتصدي والتعافي؛
  
لصحية المحلية العاملة في نظام إدارة الطوارئ الصحية من أجل أن تعزز دور القوى العاملة ا  )٦(

توفير القيادة والخدمات الصحية المحلية من خالل تعزيز التخطيط وتدريب جميع العـاملين فـي الرعايـة 
  والوصول إلى الموارد األخرى؛ الصحية

 
رد كافيـة لبـرامج التصـدي الدول األعضاء والمانحين وشركاء التعـاون اإلنمـائي أن يخصصـوا مـوا تناشد  - ٢

لمخاطر الطوارئ الصـحية والكـوارث، وتناشـد أيضـًا شـركاءها أن يـدعموا دور المنظمـة فـي مسـائل إدارة مخـاطر 
  الطوارئ الصحية والكوارث، وذلك من خالل التعاون الدولي من أجل التنمية، ومن خالل النداءات اإلنسانية؛

  
 المدير العام ما يلي: من تطلب  - ٣

  
ن يضمن تعزيز القدرات والموارد علـى جميـع مسـتويات المنظمـة، وأن يحقـق المسـتوى األمثـل أ  )١(

لخبراتها في كل تخصصاتها بغية تقديم ما يلزم من إرشادات تقنية ودعم للدول األعضاء والشركاء مـن 
ية أجل تطوير برامج التصدي للطوارئ الصحية ومخاطر الكوارث على المستويات الوطنية ودون الوطن

  والمحلية؛
  
أن يعــزز التعــاون وأن يضــمن اتســاق وتكامــل اإلجــراءات مــع إجــراءات الكيانــات المعنيــة، بمــا   )٢(

فيهــا كيانــات القطــاعين العــام والخــاص والقطــاع غيــر الحكــومي والــدوائر األكاديميــة، لــدعم تصــدي البلــد 
مخاطر الكوارث، والجهود  والمجتمع المحلي لمخاطر الكوارث والطوارئ الصحية، بما في ذلك الحد من

 )؛٢٠٠٥الدائبة التي تبذلها الدول األعضاء لتنفيذ اللوائح الصحية الدولية (
  
أن يقــوي قاعــدة البّينــات الالزمــة للتصــدي لمخــاطر الطــوارئ الصــحية والكــوارث بمــا فــي ذلــك   )٣(

 البحوث الميدانية والتقييمات االقتصادية؛
  
الوطنيـــة للمخـــاطر، وأن يـــدعم القـــدرات المتعلقـــة بالتصـــدي  أن يـــدعم التقـــديرات الوطنيـــة ودون  )٤(

لمخاطر الطوارئ الصحية والكوارث كأساس لحفز العمل وتقوية القدرات الوطنية ودون الوطنية الالزمة 
 للتصدي لمخاطر الطوارئ الصحية والكوارث، بما في ذلك الحد من مخاطر الكوارث؛

  
عالميـة السادسـة والسـتين عـن طريـق المجلـس التنفيـذي فـي أن يقدم تقريرًا إلى جمعية الصحة ال  )٥(

  ؛دورته الثانية والثالثين بعد المائة عن التقدم المحرز في تنفيذ هذا القرار
  
  
أن ينظر، حسب االقتضاء، في تقديم الدعم إلى الشبكات اإلقليميـة ودون اإلقليميـة، باإلضـافة   )٦(

لميــة، وذلــك مــن أجــل تعزيــز تعاونهــا علــى إدارة مخــاطر إلــى التعــاون بــين األقــاليم ومنظمــة الصــحة العا
 الطوارئ الصحية والكوارث.

  
  - ٢٠١١أيار/ مايو  ٢٤، العاشرةالجلسة العامة (  
  التقرير الرابع للجنة "أ")   
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األعمـــال التحضـــيرية لعقـــد االجتمـــاع الرفيـــع المســـتوى للجمعيـــة العامـــة لألمـــم   ١١- ٦٤ع  ص  ج
ض غيـــر الســـارية ومكافحتهـــا، بعـــد مـــؤتمر المتحـــدة بشـــأن الوقايـــة مـــن األمـــرا

  ١،٢موسكو
  

  جمعية الصحة العالمية الرابعة والستون،
  

وقد نظرت في التقرير الخاص بدور منظمة الصحة العالمية في إعداد وتنفيذ ومتابعـة االجتمـاع الرفيـع 
   ٣؛المستوى للجمعية العامة لألمم المتحدة عن الوقاية من األمراض غير السارية ومكافحتها

  
وٕاذ يســـاورها بـــالغ القلـــق ألن العـــبء العـــالمي لألمـــراض غيـــر الســـارية اليـــزال يتنـــامى، وخصوصـــًا فـــي 
البلــدان الناميــة، واقتناعــًا منهــا بضــرورة اتخــاذ إجــراءات عالميــة عاجلــة، مــن خــالل أمــور منهــا التصــدي بفعاليــة 

  لعوامل االختطار الرئيسية المتعلقة باألمراض غير السارية؛ 
  

الســـارية ومكافحتهـــا   يـــد تأكيـــد التزامهـــا بهـــدف االســـتراتيجية العالميـــة للوقايـــة مـــن األمـــراض غيـــروٕاذ تع
  ٤المتمثل في الحد من معدل الوفيات في أعمار مبكرة وتحسين نوعية الحياة؛

  
الـذي قـررت فيـه الجمعيـة العامـة  ٦٤/٢٦٥وٕاذ تشير كذلك إلى قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقـم 

بمشـاركة رؤسـاء الـدول والحكومـات،  ٢٠١١اجتماعًا رفيع المستوى للجمعية العامـة فـي أيلـول/ سـبتمبر أن تعقد 
ـــة مـــن األمـــراض غيـــر الســـارية ومكافحتهـــا، وكـــذلك القـــرار  بشـــأن نطـــاق االجتمـــاع الرفيـــع  ٦٥/٢٣٨عـــن الوقاي

  المستوى وطرائق عرضه وشكله وتنظيمه؛ 
  

ـــدور القيـــادي الـــذي تضـــطلع بـــه  ـــة المتخصصـــة وٕاذ تســـلم بال منظمـــة الصـــحة العالميـــة باعتبارهـــا الوكال
الرئيسية المعنية بالصحة، وٕاذ تؤكد مجددًا الدور القيادي لمنظمة الصحة العالمية في تعزيز العمـل العـالمي فـي 

  مواجهة األمراض غير السارية؛ 
  

األمـــراض غيـــر  تقريـــر الحالـــة العــالمي األول لمنظمـــة الصـــحة العالميـــة عـــنوٕاذ تشــير مـــع التقـــدير إلـــى 
، والــذي قــد يشــّكل مســاهمة فــي األعمــال التحضــيرية لعقــد ٢٠١١نيســان/ أبريــل  ٢٧الــذي صــدر فــي  الســارية،

  االجتماع الرفيع المستوى؛ 
  

بحصائل المشـاورات اإلقليميـة التـي عقـدتها منظمـة الصـحة العالميـة بالتعـاون مـع أيضًا وٕاذ تحيط علمًا 
الكيانـات المعنيـة فـي األمـم المتحـدة، والتـي سـتوفر إسـهامات فـي األعمـال الدول األعضـاء بـدعم مـن الوكـاالت و 

  التحضيرية لعقد االجتماع الرفيع المستوى وكذلك في االجتماع في حد ذاته؛
  

وٕاذ ترحــب بالوثيقــة الختاميــة الصــادرة عــن المــؤتمر الــوزاري العــالمي األول بشــأن أنمــاط الحيــاة الصــحية 
إلـى  ٢٨، الـذي نظمـه االتحـاد الروسـي ومنظمـة الصـحة العالميـة فـي الفتـرة مـن ومكافحة األمراض غير السـارية

  في موسكو، ٢٠١١نيسان/ أبريل  ٢٩
  

                                                           
المـــؤتمر الـــوزاري العـــالمي األول بشـــأن أنمـــاط الحيـــاة الصـــحية ومكافحـــة األمـــراض غيـــر الســـارية (موســـكو، االتحـــاد     ١

  ).٢٠١١نيسان/ أبريل  ٢٩- ٢٨الروسي، 
  ألمانة.لالطالع على اآلثار المالية واإلدارية المترتبة على هذا القرار بالنسبة إلى ا ٦انظر الملحق      ٢
  .٦٤/٢١الوثيقة ج    ٣
  .١٧- ٥٣ع  ص  جانظر القرار      ٤
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وتعتبره من المدخالت الرئيسية الالزمة لألعمال التحضيرية التي ستسفر عن عقد  ١إعالن موسكو تؤيد  - ١
  االجتماع الرفيع المستوى؛

  
  ٢الدول األعضاء على ما يلي: تحث  - ٢
  

أن تواصـــل دعـــم أعمـــال التحضـــير علـــى المســـتوى الـــوطني واإلقليمـــي والـــدولي لعقـــد االجتمـــاع   )١(
الرفيــع المســتوى، بمــا فيهــا حســب اإلمكــان تحليــل لحالــة األمــراض غيــر الســارية وعوامــل خطرهــا وتقيــيم 

  للقدرات الوطنية واستعداد الُنظم الصحية للتصدي لألمراض غير السارية؛
  

علـــى مســـتوى رؤســـاء الـــدول والحكومـــات فـــي االجتمـــاع الرفيـــع المســـتوى، وأن  أن تكـــون ممثلـــة  )٢(
  تنادي بالعمل من خالل وثيقة ختامية عملية المنحى وموجزة؛ 

  
أن تنظــــر، حســــب االقتضــــاء، فــــي أن تضــــم إلــــى وفودهــــا الوطنيــــة التــــي ستحضــــر االجتمــــاع   )٣(

ذلـــــــك المنظمـــــــات غيـــــــر  المســـــــتوى أعضـــــــاء برلمـــــــان وممثلـــــــين للمجتمـــــــع المـــــــدني، بمـــــــا فـــــــي  الرفيـــــــع
ـــدوائر األكاديميـــة والشـــبكات التـــي تعمـــل فـــي مجـــال الوقايـــة مـــن األمـــراض غيـــر الســـارية   الحكوميـــة وال

  ومكافحتها؛ 
  
  المدير العام ما يلي: منتطلب   - ٣
  

أن يواصـل االضـطالع بالـدور القيـادي لمنظمـة الصـحة العالميـة بوصـفها الوكالـة المتخصصــة   )١(
ة، وذلك بالتنسيق مع األمم المتحدة ووكاالتها المتخصصة وصناديقها وبرامجها الرئيسية المعنية بالصح

والمنظمـــات غيـــر الحكوميـــة ذات الصـــلة ومؤسســـات التمويـــل الدوليـــة، لـــدعم الـــدول األعضـــاء، والســـيما 
  إلجراء ما يلي:

  
اتخـاذ اإلجـراءات المتضـافرة وأعمـال التصـدي المنسـقة بمـا يسـفر بسـرعة وعلـى النحـو   )١(

يم عــن إزالــة التحــديات التــي تثيرهــا األمــراض غيــر الســارية، بمــا فــي ذلــك االعتمــاد علــى الســل
  التحاليل المتاحة عن أوضاع األمراض غير السارية وعوامل خطرها؛

  
تســليط الضــوء علــى الوقــع االجتمــاعي واالقتصــادي لألمــراض غيــر الســارية، بمــا فــي   )٢(

  ذلك من صعوبات مالية وخاصة للبلدان النامية؛
  

  أن يضع في اعتباره الوثيقة الختامية لمؤتمر موسكو عند التحضير لالجتماع الرفيع المستوى؛  )٢(
  

الجتمـــاع الرفيـــع ل لـــدى األمانـــة كـــي تســـتعدأن يضـــمن تـــوافر المـــوارد الماليـــة والبشـــرية الوافيـــة   )٣(
  المستوى وتتجاوب بسالسة مع توصياته؛

  
  
  

                                                           
  .٣انظر الملحق     ١
  وكذلك حسب االقتضاء منظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي.    ٢
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لخامســة والســتين، عــن طريــق المجلــس التنفيــذي، تقريــرًا أن يقــدم إلــى جمعيــة الصــحة العالميــة ا  )٤(
عــن الوثيقــة الختاميــة للمــؤتمر الــوزاري العــالمي األول بشــأن أنمــاط الحيــاة الصــحية ومكافحــة األمــراض 
غير السارية والوثيقة الختامية لالجتماع الرفيع المستوى، وأن يضع مع وكاالت وكيانات األمم المتحـدة 

ومتابعة هاتين الوثيقتين، بما في ذلك مقتضياتهما المالية لعرضها على جمعية ذات الصلة خطة لتنفيذ 
  الصحة العالمية الخامسة والستين، عن طريق المجلس التنفيذي.

  
  - ٢٠١١أيار/ مايو  ٢٤، العاشرةالجلسة العامة (  
  التقرير الخامس للجنة "أ")   

  
  
ماع العام الرفيع المستوى دور منظمة الصحة العالمية في متابعة االجت  ١٢- ٦٤ع  ص  ج

للجمعية العامة لألمم المتحدة بشأن استعراض األهداف (المرامي) اإلنمائية 
  ١)٢٠١٠لأللفية (نيويورك، أيلول/ سبتمبر 

  
  جمعية الصحة العالمية الرابعة والستون،

  
  ٢؛بعد أن نظرت في التقرير الخاص باألهداف (المرامي) اإلنمائية لأللفية المتعلقة بالصحة  

  
بشـــأن رصـــد بلـــوغ المرامـــي اإلنمائيـــة لأللفيـــة  ١٨- ٦١ج ص عو ١٥- ٦٣ج ص عإذ تشـــير إلـــى القـــرارين   

بشـــأن التعجيـــل بخطـــى التقـــدم صـــوب بلـــوغ المرمـــى الرابـــع مـــن  ٢٤- ٦٣ج ص عالمتعلقـــة بالصـــحة، وٕالـــى القـــرار 
  تهاب الرئوي؛المرامي اإلنمائية لأللفية لتخفيض معدل وفيات األطفال: الوقاية والعالج من االل

  
من المرامي اإلنمائيـة لأللفيـة بشـأن  ٥و ٤وٕاذ تعرب عن بالغ القلق إزاء بطء التقدم نحو بلوغ المرميين   

  تخفيض معدل وفيات األطفال وتحسين صحة األمومة؛
  

وٕاذ تــدرك أن مــن الضــروري القيــام بقــدر أكبــر بكثيــر مــن العمــل لبلــوغ المرامــي اإلنمائيــة لأللفيــة نظــرًا   
ت التقــدم المحــرز فيمــا بــين األقــاليم وبــين البلــدان وداخلهــا، وذلــك علــى الــرغم مــن أن البلــدان الناميــة بــذلت لتفــاو 

  جهودًا كبيرة في هذا الصدد؛
  

بأن الرعاية الوافية السابقة للوالدة تقلل احتماالت وفيات األمومة واالبتسـار ومضـاعفات أيضًا وٕاذ تسّلم   
  تسفر عن حصائل صحية رديئة لألمهات والولدان؛ الحمل والوالدة األخرى التي قد 

  
وٕاذ تقـــر بضـــرورة العمـــل علـــى تعزيـــز الشـــفافية والمســـاءلة فـــي مجـــال التعـــاون اإلنمـــائي الـــدولي بشـــأن   

الصحة، في البلدان المانحـة والبلـدان الناميـة علـى السـواء، مـع التركيـز علـى المـوارد الماليـة الكافيـة والتـي يمكـن 
  تحسين جودتها وتوجيهها؛التنبؤ بها، وكذلك 

  
وٕاذ ترحــب باالســتراتيجية العالميــة التــي وضــعها األمــين العــام لألمــم المتحــدة بشــأن صــحة المــرأة والطفــل   

والتـــي صـــدرت فـــي االجتمـــاع العـــام الرفيـــع المســـتوى للجمعيـــة العامـــة لألمـــم المتحـــدة بشـــأن األهـــداف (المرامـــي) 
)، وتثني على االلتزام السياسي والمالي القوي من جانب الدول ٢٠١٠اإلنمائية لأللفية (نيويورك، أيلول/ سبتمبر 

  األعضاء بمتابعة تنفيذ االستراتيجية؛
                                                           

  لالطالع على اآلثار المالية واإلدارية المترتبة على هذا القرار بالنسبة إلى األمانة. ٦انظر الملحق      ١
  .١إضافة  ٦٤/١١وج ٦٤/١١جالوثيقتان      ٢
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وٕاذ تشــير إلــى طلــب األمــين العــام لألمــم المتحــدة أن تتــولى منظمــة الصــحة العالميــة قيــادة عمليــة تحــدد   
علـى المسـتوى العـالمي بشـأن صـحة المـرأة أكثر الترتيبات المؤسسية الدولية فعالية لإلبالغ واإلشـراف والمسـاءلة 
  والطفل، بما في ذلك القيام بهذا األمر خالل منظومة األمم المتحدة؛

  
وٕاذ تؤكــد علــى أن رصــد تــدفقات المــوارد والنتــائج هــو مــن المتطلبــات الحيويــة لتحســين المســاءلة وســرعة   

  ئل الصحية؛ االستجابة من قبل الحكومات وشركاء التنمية الدوليين لمقتضيات المسا
  
بإنشــاء اللجنــة المعنيــة بالمعلومــات والمســاءلة عــن صــحة المــرأة والطفــل، والتــي تضــم أيضــًا وٕاذ ترحــب   

  ممثلين رفيعي المستوى؛
  

على أنه ينبغـي أيضـًا تبديـد المخـاوف المتعلقـة باإلنصـاف والحقـوق فـي مجـال الصـحة، أيضًا وٕاذ تؤكد 
  رامي اإلنمائية لأللفية؛في إطار الجهود المبذولة من أجل بلوغ الم

  
علــى أن تضــع اللجنــة فــي اعتبارهــا مجموعــات البيانــات الحاليــة ذات الصــلة ومؤشــرات كــذلك وٕاذ تؤكــد   

  األداء الحالية؛
  
وٕاذ ترحب بالتقرير الختامي للجنة وبمجموعة توصياتها بشأن تعزيز المسـاءلة عـن مـوارد ونتـائج صـحة   

  األم والطفل، 
  

لجنــة المعلومــات والمســاءلة عــن صــحة مــن  التوصــيات المقدمــةأن تنفــذ علــى  ١الــدول األعضــاء تحــث  - ١
  المرأة والطفل، وذلك لتحسين المساءلة عن النتائج والموارد؛ 

  
أن يستعرض التقدم المحرز في تنفيـذ توصـيات اللجنـة، وذلـك ابتـداًء مـن دورتـه  المجلس التنفيذي ترجو  - ٢

  ؛ ٢٠١٢يناير الثالثين بعد المائة في كانون الثاني/ 
  

  المدير العام ما يلي: منتطلب   - ٣
  
  أعمال اللجنة؛  أن يضمن إشراك كل أصحاب المصلحة بفعالية في متابعة  )١(
  
إلى جمعية الصحة العالمية تقريـرًا عـن التقـدم المحـرز  ٢٠١٥أن يقدم بصفة سنوية لغاية عام   )٢(

  ة لأللفية.في ما يتصل ببند جدول األعمال الخاص بالمرامي اإلنمائي
  

  - ٢٠١١أيار/ مايو  ٢٤، العاشرةالجلسة العامة (  
  التقرير الخامس للجنة "أ")   

  
  
  
  
  
  
  

                                                           
  وكذلك حسب االقتضاء منظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي.    ١
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العمل على تخفيض معدل الوفيات في الفترة المحيطة بالوالدة ومعدل وفيات   ١٣- ٦٤ع  ص  ج
 ١األطفال الحديثي الوالدة

  
  جمعية الصحة العالمية الرابعة والستون،  

  
  ٢ريرين الخاصين باألهداف (المرامي) اإلنمائية لأللفية المتعلقة بالصحة؛بعد أن نظرت في التق

  
الـذي يـدعو إلـى التغطيـة الشـاملة للتـدخالت فـي مجـال صـحة األم  ٣١- ٥٨ج ص عإذ تشير إلى القـرار   

  والوليد والطفل؛
  

ن فــي تخفــيض مــن المرامــي اإلنمائيــة لأللفيــة وغايتيهمــا المتمثلتــي ٥و ٤إلــى المــرميين أيضــًا وٕاذ تشــير   
معدل وفيات األطفال دون سن الخامسة بمقدار الثلثين وتخفـيض معـدل وفيـات األمومـة بمقـدار ثالثـة أربـاع فـي 

  ؛٢٠١٥و ١٩٩٠الفترة ما بين 
  

وٕاذ تسلم بأهمية االستراتيجية العالمية لصحة المرأة والطفل التي أطلقها األمين العام لألمم المتحـدة فـي   
  ٕاذ ترحب بتقرير اللجنة المعنية بالمعلومات والمساءلة عن صحة المرأة والطفل؛، و ٢٠١٠أيلول/ سبتمبر 

  
بشــراكة صـحة األم والوليـد والطفــل، التـي تجسـد المصــلحة الدوليـة المتناميـة واالهتمــام أيضـًا وٕاذ تعتـرف   

ميــة والعالميــة الــدولي المتنــامي بهــذه المســألة، والتــي يتمثــل غرضــها فــي تنســيق وتكثيــف األنشــطة الوطنيــة واإلقلي
  على مدى سلسلة رعاية صحة األم والطفل من أجل بلوغ المرامي اإلنمائية لأللفية؛

  
وٕاذ تأخذ في اعتبارها طلب الدول األعضاء تنفيذ االستراتيجيات اإلقليمية التي وضعتها منظمة الصحة   
  العالمية؛

  
تخـذت عـددًا مـن اإلجـراءات ونفـذت وٕادراكًا منهـا ألن الـدول األعضـاء فـي منظمـة الصـحة العالميـة قـد ا  

عــددًا مــن البــرامج مــن أجــل تخفــيض معــدل المراضــة والوفــاة فــي الفتــرة المحيطــة بــالوالدة ومعــدل وفيــات ومراضــة 
خططهـــا األطفـــال الحـــديثي الـــوالدة، وتحقيـــق الغايـــات المحـــددة فـــي المرامـــي اإلنمائيـــة لأللفيـــة مـــن خـــالل وضـــع 

، وتحســين اإلنصــاف فــي إتاحــة الرعايــة ل وفيــات األمهــات واألطفــالالوطنيــة لتســريع العمــل علــى تخفــيض معــد
  وتوقيت واستمرارية وجودة هذه الرعاية؛والرّضع الصحية للنساء في سن اإلنجاب وللولدان 

  
وٕاذ تحيط علمًا باالستنتاج الذي خلصت إليه جمعية الصحة العالمية والذي مفاده أن التقدم الذي تحقق   

المرامــي اإلنمائيــة لأللفيــة لــم يكــن كافيــًا وال متســاويًا، وحــدثت زيــادة فــي معــدل وفيــات  مــن ٥نحــو بلــوغ المرمــى 
مـن المرامـي اإلنمائيـة لأللفيـة  ٤األمومة في عدد من البلدان، وأنه على الـرغم مـن تحقـق تقـدم فـي بلـوغ المرمـى 

معـدل الوفيـات فـي الفتـرة  من حيث تخفيض معدل وفيات األطفال، فإن التقدم قد ظل ثابتًا فيمـا يتعلـق بتخفـيض
  المحيطة بالوالدة ومعدل وفيات األطفال الحديثي الوالدة؛

  
ع وٕاذ يســـاورها القلـــق إزاء محدوديـــة المـــوارد المتاحـــة للوقايـــة مـــن األمـــراض وعـــالج الولـــدان    فـــي والرّضـــ

ة ومعــدل وفيــات البلــدان الناميــة، األمــر الــذي يســاعد علــى ارتفــاع معــدالت الوفيــات فــي الفتــرة المحيطــة بــالوالد
  األطفال الحديثي الوالدة؛

  
                                                           

  لالطالع على اآلثار المالية واإلدارية المترتبة على هذا القرار بالنسبة إلى األمانة. ٦انظر الملحق      ١
  .١إضافة  ٦٤/١١وج ٦٤/١١الوثيقتان ج     ٢
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بالبّينات الدالة على أن التبكير بالرضاعة الطبيعية واالقتصار عليها يخفضان بصورة كذلك وٕاذ تعترف   
كبيرة معدل الوفيات في الفترة المحيطة بـالوالدة ومعـدل وفيـات األطفـال الحـديثي الـوالدة، وتشـير فـي هـذا الصـدد 

ع وصـغار األطفـال، والقـرار إلى أهمية تنفيذ اال وسـائر القـرارات  ٢٣- ٦٣ع  ص  جستراتيجية العالمية لتغذية الرّضـ
  ذات الصلة؛

  
بـــأن معـــدل الوفيـــات فـــي الفتـــرة المحيطـــة بـــالوالدة ومعـــدل وفيـــات األطفـــال فضـــًال عـــن ذلـــك وٕاذ تعتـــرف   

ــًا اجتماعيــًا واقتصــاديًا كبيــرًا ويــؤثران تــأثيرًا ب الغــًا علــى البلــدان، وخصوصــًا البلــدان الحــديثي الــوالدة يشــكالن عبئ
النامية، وأنه ينبغي تخفيض تلك المعدالت من خالل الوقاية من أكثر المشكالت شيوعًا، مثل االبتسار واإلنتـان 
واالعتالالت التنفسية، وكذلك من خالل تنفيذ التـدخالت األساسـية الشـديدة التـأثير والزهيـدة التكلفـة المسـتندة إلـى 

  متينة؛بّينات علمية 
  

العاليــة المــردود فــي الفتــرة المحيطــة بــالوالدة  الصــحية بــأن اإلتاحــة الشــاملة للتــدخالتأيضــًا وٕاذ تعتــرف   
ذات التغطيـة الواســعة ولألطفـال الحـديثي الــوالدة، مـن خـالل أمــور منهـا تـوفير خــدمات الوقايـة والتوعيـة والعــالج 

تحــد بشــدة مــن حــدوث نســبة ضــخمة مــن الوفيــات فــي  والمرفــق الصــحي،والمجتمــع المــدني  والقائمــة علــى األســرة
  الفترة المحيطة بالوالدة ووفيات األطفال الحديثي الوالدة في العالم؛ 

  
مــن المرامــي اإلنمائيــة لأللفيــة سيقتضــي تكثيــف الجهــود  ٥و ٤وٕادراكــًا منهــا ألن بلــوغ غايــات المــرميين   

  ستوًى عاٍل، الصحية المتعددة القطاعات التي تحظى بالتزام سياسي على م
  
  الدول األعضاء على ما يلي: تحث  - ١

  
أن تضمن أن السلطات الصحية في البلدان ذات المعدالت المرتفعة من وفيات الفترة المحيطة   )١(

بــالوالدة ووفيــات األطفــال الحــديثي الــوالدة، تســتفيد مــن قوامتهــا وقيادتهــا فــي إشــراك مؤسســات وقطاعــات 
اث تخفيض كبير فـي معـدل الوفيـات التـي يمكـن الوقايـة منهـا بالنسـبة أخرى، وأن تعزز القدرة على إحد

لألطفال الحديثي الوالدة وفي الفترة المحيطة بالوالدة، وذلك في سياق تحسين سلسلة خدمات صحة األم 
  والطفل؛

  
أن تعــزز أكثــر فــأكثر االلتــزام السياســي بالتنفيــذ الفعــال للخطــط الوطنيــة و/ أو اإلقليميــة و/ أو   )٢(
لعالمية الموجودة مع تطبيق االسـتراتيجيات والتـدخالت المسـندة بالبّينـات، بمـا فيهـا مبـادرة المستشـفيات ا

المصادقة لألطفال، لتحسين الصحة في الفترة المحيطة بالوالدة وصحة األطفال الحـديثي الـوالدة وزيـادة 
  إتاحة الخدمات العالية الجودة لصحة األم والوليد والطفل؛ 

  
طي رعاية الفترة المحيطة بالوالدة ورعاية األطفال الحديث الـوالدة األولويـة وتقـوم، حسـب أن تع  )٣(

االقتضاء، بوضع الخطط من أجل اإلتاحة الشاملة للتدخالت العالية المردود،  بما في ذلـك اإلجـراءات 
ايـة مـن قبـل التي تتصدى لإلنتان وعدوى المستشفيات، وتتناول المعلومات وتغيير السلوك، وٕاتاحـة الرع

  أخصائيي التوليد المهرة والرعاية التالية للوالدة والتبكير بالرضاعة الطبيعية واالقتصار عليها؛ 
  
أن تعــزز نظــام ترصــد معــدل وفيــات الفتــرة المحيطــة بــالوالدة ومعــدل وفيــات األطفــال الحــديثي   )٤(

ضـــًال عـــن آليـــات الرصـــد الـــوالدة، بمـــا فـــي ذلـــك جمـــع البيانـــات وٕاجـــراء إحصـــاءات األحـــوال المدنيـــة، ف
  والتبليغ؛
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  المدير العام ما يلي: منتطلب   - ٢
  
أن يســتمر فــي إذكــاء وعــي المجتمــع الــدولي بخصــوص العــبء العــالمي لمعــدل وفيــات الفتــرة   )١(

المحيطــة بــالوالدة ومعــدل وفيــات األطفــال الحــديثي الــوالدة، وأن يســتند إلــى أفضــل الممارســات الحاليــة 
التـــي تـــوفر الوقايـــة لزيـــادة إتاحـــة الخـــدمات الصـــحية العاليـــة الجـــودة والمأمونـــة  ليعـــزز الخطـــط الموجهـــة

، وذلـك تي تصيب األطفال الحديثي الـوالدةمن اعتالالت الفترة المحيطة بالوالدة واالعتالالت ال والعالج
  في إطار حزمة متكاملة من خدمات صحة األم والطفل، بما في ذلك الصحة اإلنجابية؛

  
القـــدرة المؤسســـية والمـــوارد البشـــرية علـــى المســـتوى اإلقليمـــي والقطـــري (بمـــا فـــي ذلـــك أن يعـــزز   )٢(

مبــــادرة المستشــــفيات  مثـــلالرعايـــة التــــي يقـــدمها أخصــــائيو التوليـــد المهــــرة والرعايــــة األساســـية للولــــدان، 
ة المصادقة لألطفال) من أجل تحديد الحلول االبتكارية وتعزيز البحوث بغية التصـدي لألسـباب الرئيسـي

لوفيـات الفتــرة المحيطــة بــالوالدة ووفيــات األطفــال الحـديثي الــوالدة ، مثــل االبتســار واإلنتــان واالعــتالالت 
  التنفسية والعدوى، وخصوصًا تلك التي تنشأ في المستشفيات؛

  
أن يدعم تنسيق اإلجراءات مع الكيانات ذات الصلة التابعة لمنظمة الصحة العالمية ووكـاالت   )٣(

ة وسـائر أصـحاب المصـلحة، وأن يعـزز أو يبنـي الشـراكات مـن أجـل تعزيـز التعـاون داخـل األمم المتحد
  األقاليم وفي ما بينها بغية تعزيز فعالية اإلجراءات المتخذة في هذا المجال المحدد؛

  
أن يقـــدم إلـــى الـــدول األعضـــاء مـــا يلـــزم مـــن مســـاعدة ومشـــورة تقنيـــة مـــن أجـــل إعـــداد وتنفيـــذ   )٤(

ســـتراتيجيات الوطنيـــة للوقايـــة وتخفـــيض معـــدل وفيـــات الفتـــرة المحيطـــة بـــالوالدة السياســـات والخطـــط واال
  ومعدل وفيات األطفال الحديثي الوالدة، وما يرتبط بذلك من معدل مراضة ووفيات األمهات؛

  
أن يقــدم إلــى جمعيــة الصــحة العالميــة الخامســة والســتين تقريــرًا عــن التقــدم المحــرز فيمــا يتصــل   )٥(

  ال المتعلق بالمرامي اإلنمائية لأللفية.ببند جدول األعم
  

  - ٢٠١١أيار/ مايو  ٢٤، العاشرةالجلسة العامة (  
  التقرير السادس للجنة "أ")   

  
  
بشأن األيدز والعدوى بفيروسه في الفترة  لقطاع الصحة االستراتيجية العالمية  ١٤- ٦٤ع  ص  ج

٢٠١٥١- ٢٠١١  
  

  جمعية الصحة العالمية الرابعة والستون،  
  

ـــة أمـــور أن يعـــد  ُطلـــب فيـــهالـــذي  ١٩- ٦٣ج ص عير إلـــى القـــرار إذ تشـــ   مـــن المـــدير العـــام ضـــمن جمل
، علـى أن يسـتند فـي وضـعها إلـى ٢٠١٥- ٢٠١١استراتيجية للمنظمـة بشـأن األيـدز والعـدوى بفيروسـه فـي الفتـرة 

تــي أيــدتها االســتراتيجيات والخطــط التــي أعــدتها المنظمــة فــي الســابق بشــأن فيــروس العــوز المنــاعي البشــري وال
ـــــي القـــــرارات   عـــــدة ـــــات الصـــــحة، والســـــيما ف   ، ١٢- ٥٩ج ص ع، و٣٠- ٥٦ج ص ع، و١٤- ٥٣ج ص عمـــــن جمعي

  ؛١٩- ٥٩ج ص عو
  
  
  

                                                           
  اآلثار المالية واإلدارية المترتبة على هذا القرار بالنسبة إلى األمانة. لالطالع على ٦انظر الملحق      ١
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فــي  فيــروس العــوز المنــاعي البشــرياســتراتيجية منظمــة الصــحة العالميــة بشــأن وقــد نظــرت فــي مســّودة   
  ٢٠١٥،١- ٢٠١١الفترة 

  
  ٢؛٢٠١٥- ٢٠١١شأن األيدز والعدوى بفيروسه في الفترة االستراتيجية العالمية لقطاع الصحة ب تؤيد  - ١
  
صحة الرؤية والتوجهات االستراتيجية الواردة في االستراتيجية العالمية لقطاع الصحة بشأن األيدز  تؤكد  - ٢

، وأن هــذه االســتراتيجية العالميــة تهــدف إلــى توجيــه تصــدي قطــاع ٢٠١٥- ٢٠١١والعــدوى بفيروســه فــي الفتــرة 
لعـــدوى بفيروســـه، بمـــا فـــي ذلـــك اإلجـــراءات الموصـــى بهـــا علـــى المســـتويين الُقطـــري والعـــالمي الصـــحة لأليـــدز وا

  واإلسهامات التي يتعين أن تقدمها المنظمة؛
  
 ٢٠١٥- ٢٠١١بمواءمة الخطة العالمية لقطاع الصحة بشأن األيدز والعدوى بفيروسه في الفتـرة  ترحب  - ٣

ة العموميـة ذات الصـلة، بمـا فيهـا اسـتراتيجية برنـامج األمـم مع االستراتيجيات األخـرى التـي تعـالج مسـائل الصـح
  ٣؛٢٠١٥- ٢٠١١المتحدة المشترك لمكافحة األيدز 

  
  الدول األعضاء على ما يلي: تحث  - ٤
  

أن تعتمــــد االســــتراتيجية العالميــــة لقطــــاع الصــــحة بشــــأن األيــــدز والعــــدوى بفيروســــه فــــي الفتــــرة   )١(
  ؛٢٠١٥- ٢٠١١

  
بقــًا للتوجهــات االســتراتيجية األربعــة التــي ترشــد أحــدث أنشــطة التصــدي تنفــذ االســتراتيجية ط أن  )٢(

  كما هو مبين في االستراتيجية؛ 
  
  المدير العام القيام بما يلي: ترجو من  - ٥
  

أن يقــــدم الــــدعم المالئــــم لتنفيــــذ االســــتراتيجية العالميــــة لقطــــاع الصــــحة بشــــأن األيــــدز والعــــدوى   )١(
ي ذلـــــك تقـــــديم الـــــدعم إلـــــى الـــــدول األعضـــــاء لتنفـــــذ هـــــذه ، بمـــــا فـــــ٢٠١٥- ٢٠١١بفيروســـــه فـــــي الفتـــــرة 

االستراتيجية على المستوى الُقطـري ويقـدم تقـارير عـن التقـدم المحـرز فـي تصـدي قطـاع الصـحة لأليـدز 
  والعدوى بفيروسه؛

  
أن يرصــد ويقــيِّم التقــدم المحــرز فــي تنفيــذ االســتراتيجية العالميــة لقطــاع الصــحة بشــأن األيــدز   )٢(

باالتســـاق مـــع تقـــارير  عـــن ذلـــك التقـــدم،، وأن يقـــدم تقريـــرًا ٢٠١٥- ٢٠١١ه فـــي الفتـــرة والعـــدوى بفيروســـ
وكاالت األمم المتحدة األخرى عن التقـدم المحـرز، عـن طريـق المجلـس التنفيـذي إلـى جمعيـات الصـحة 

  العالمية الخامسة والستين والسابعة والستين والتاسعة والستين.
  

  - ٢٠١١مايو أيار/  ٢٤، العاشرةالجلسة العامة (  
  التقرير السادس للجنة "أ")   

  
  
  

                                                           
  .٦٤/١٥الوثيقة ج    ١
  .٤انظر الملحق      ٢
٣    Getting to zero: UNAIDS strategy 2011–2015. Geneva, UNAIDS, 2010.  
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  ١للمكافحة والوقاية آليةالكوليرا:   ١٥- ٦٤ع  ص  ج
  

  جمعية الصحة العالمية الرابعة والستون،  
  

  ٢بعد أن نظرت في التقرير الخاص بالكوليرا؛  
  

المعنيــة بشــأن الكــوليرا، والــذي أدى إلــى إنشــاء فرقــة العمــل العالميــة  ٦- ٤٤ج ص عإذ تشــير إلــى القــرار   
بمكافحة الكوليرا بهدف توفير الدعم للدول األعضاء من أجل خفـض معـدالت المراضـة والوفيـات المرتبطـة بهـذا 

  المرض والتقليل من عواقبه االجتماعية واالقتصادية؛
  

وٕاذ تعترف بأن الكوليرا لم تعالج بالقدر الكافي على الرغم من انتشارها بشكل وبائي في مناطق توطنها 
عدم توطنها مما يسبب معاناة لماليين األشخاص، والسيما في أوساط السكان األكثر عرضة للمخـاطر  ومناطق

ماليـين حالــة، ويتـراوح عــدد الوفيـات بــين  ٥ماليــين و ٣حيـث يقــدر عـبء هــذا المـرض بعــدد حـاالت يتــراوح بـين 
  ٣وفاة في السنة؛ ١٣٠  ٠٠٠وفاة و ١٠٠  ٠٠٠

  
وليرا إنمـا يحـدث بسـبب الكـوارث الطبيعيـة واالفتقـار إلـى اإلمـدادات وٕاذ تؤكد مجددًا على أن انتشـار الكـ  

الكافية من مياه الشرب المأمونة، وقلة اإلصحاح، وقلة التصحح، وتلـوث األغذيـة، ووجـود المسـتوطنات البشـرية 
حية العشوائية السيما في المناطق الحضرية، وغياب الُنظم الصحية الفعالة، وعدم مالءمـة خـدمات الرعايـة الصـ

 والفقر؛
  

وٕاذ تعتــرف بــأن فعاليــة تــدخالت الصــحة العموميــة مثــل عــالج الحــاالت علــى النحــو الســليم وفــي الوقــت   
المناســـب، وتحســـين اإلدارة البيئيـــة، وتحســـين التصـــحح والســـلوك الخـــاص باإلصـــحاح والحصـــول علـــى لقاحـــات 

تــين للترصــد وتقــديم الرعايــة الصــحية الكــوليرا واســتخدامها علــى النحــو الســليم، تعتمــد جميعهــا علــى وجــود نظــام م
واتباع نهج منسـق وبرمجـي ومتعـدد القطاعـات، يشـمل الحصـول علـى الرعايـة الصـحية المناسـبة والميـاه النظيفـة 
ووسائل اإلصحاح المالئم، وٕاشراك المجتمع المحلي، وتبادل المعلومات بانفتاح وشفافية، وٕاقامة حوار دائم بشأن 

  السياسات؛
  

أهميـة تخطـيط التأهـب للطـوارئ، وتعزيـز الترصـد، والتصـدي السـريع، والوفـاء بالمعـايير ًا أيضوٕاذ تدرك   
  التي وضعت من خالل العمل الذي اضطلع به مشروع "سفير" في حاالت الطوارئ؛

  
وٕاذ تالحظ أن أعمال المنظمة، إبان األزمات الصحية والطوارئ التي تسفر عـن حـاالت تهـدد الظـروف   

ئــد مجموعــة الصــحة التــي تقــدم المســاعدات اإلنســانية، أعمــال تتطلــب التعــاون الوثيــق مــع الصــحية، بوصــفها قا
  منظمة اليونيسيف وهي تضطلع بمسؤولياتها بوصفها قائد مجموعة المياه واإلصحاح والنظافة؛

  
وٕاذ تؤكـد أن التقــدم المحــرز فـي بلــوغ المرامــي اإلنمائيـة لأللفيــة المتعلقــة بالصـحة، وخصوصــًا الحصــول   

(ضــمان اســتدامة البيئــة)،  ســيقلل مــن ظهــور  ٧ى ميــاه الشــرب المأمونــة ووســائل اإلصــحاح بموجــب المرمــى علــ
وباء الكوليرا وانتشاره، وأن تحسين الوقاية من الكـوليرا ومكافحتهـا سـيكون لـه أثـر إيجـابي علـى أمـراض اإلسـهال 

  األخرى؛
  

                                                           
  ا القرار بالنسبة إلى األمانة.لالطالع على اآلثار المالية واإلدارية المترتبة على هذ ٦انظر الملحق      ١
  .٦٤/١٨الوثيقة ج     ٢
  .١٢٨- ١١٧): ١٣(٨٥، ٢٠١٠السجل الوبائي األسبوعي،      ٣
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حلـــة جديــدة مـــع اســـتحداث لقاحـــات فمويـــة بـــأن مكافحـــة الكــوليرا بـــدأت تـــدخل اآلن مر كـــذلك وٕاذ تعتــرف   
مأمونة وناجعة وميسورة التكلفة، وأن هذا النهج ينبغي أن يكـون مكمـًال لوسـائل  مضادة للكوليرا يحتمل أن تكون

الوقايــة الناجعــة وتــدابير المكافحــة ال أن يكــون بــديًال عنهــا، وهــي تــدابير قائمــة علــى تحســين إتاحــة ميــاه الشــرب 
  واإلصحاح والتصحح،

  
  ١الدول األعضاء على ما يلي: تحث  - ١
  

أن تعتبر مسائل الصحة والنظافة والمياه واإلصحاح والقضايا البيئية عناصر أصلية ومترابطة   )١(
في السياسات والخطط اإلنمائية، وأن تعمل من هذا المنطلق على تخصيص الموارد واتخـاذ اإلجـراءات 

الم الجمهـــور مـــن أجـــل الحيلولـــة دون حـــدوث أوبئـــة الالزمـــة بمـــا فـــي ذلـــك تعلـــيم الصـــحة والنظافـــة وٕاعـــ
الكوليرا أو الحد منها، وأن تولي االهتمام الواجب ألوضاع المجموعات السكانية األكثر عرضة للعـدوى 

  واحتياجاتهم؛
  

)، وتـدرج ٢٠٠٥أن تعزز ُنظم ترصد الكوليرا وتبّلغ عن حاالتهـا وفقـًا للـوائح الصـحية الدوليـة (  )٢(
فـــي نظـــم الترصـــد الشـــامل عـــن طريـــق بنـــاء قـــدرات محليـــة علـــى جمـــع البيانـــات  فعاليـــةترصـــد الكـــوليرا ب

وتحليلهـا وٕادراج معلومـات عــن المحـددات الحاسـمة مثــل مصـادر الميـاه والتغطيــة باإلصـحاح والظــروف 
  البيئية والممارسات الثقافية؛

  
ة ومتعــددة القطاعــات أن تعمــل علــى حشــد المــوارد الماليــة والتقنيــة الكافيــة لوضــع تــدابير منســق  )٣(

أجل التأهب للكوليرا وسائر أمراض اإلسهال والوقايـة منهـا ومكافحتهـا فـي منـاطق التـوطن ومنـاطق   من
عــدم التــوطن، وذلــك فــي إطــار تعزيــز الــُنظم الصــحية والــنهج الشــاملة للقطــاع برمتــه وبــروح مــن التكافــل 

  الدولي؛
 
ثـف تـدابير الـدعوة ألن هـذا المـرض يخـص أن تشرك المجتمعات المحلية في هذه األعمال وتك  )٤(

  مختلف القطاعات؛
  
أن تمتنـــع عـــن فـــرض أي قيـــود، بـــال مبـــرر يتعلـــق بالمخـــاوف الصـــحية العموميـــة، علـــى حركـــة   )٥(

مــن اللــوائح الصــحية الدوليــة  ٤٣التجــارة أو الســفر فــي البلــدان الموبــوءة والمعرضــة، وذلــك وفقــًا للمــادة 
  )؛٢٠٠٥(
  
قاحات وأن تولي ذلك األهمية المالئمة، حسب االقتضاء، باتباع أساليب أن تخطط إلعطاء الل  )٦(

  الوقاية والمكافحة الموصى بها، ال أن تعتبرها بديًال لهذه األساليب؛
  
  المدير العام ما يلي: منتطلب   - ٢
  

أن يوطــد ويعــزز التــدابير الراميــة إلــى ضــمان اســتمرار المنظمــة فــي االســتجابة بفعاليــة وســرعة   )١(
  ياجات البلدان الموبوءة بفاشيات الكوليرا والمعرضة لها؛الحت

  
أن ينشـــط فرقـــة العمـــل العالميـــة المعنيـــة بمكافحـــة الكـــوليرا، وأن يعـــزز عمـــل المنظمـــة فـــي هـــذا   )٢(

المجال، بما في ذلك تعزيز التعاون والتنسيق مع اإلدارات المختصة في منظمة الصحة العالمية وسائر 
  أصحاب المصلحة المعنيين؛

                                                           
  وٕاذا أمكن منظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي.    ١
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أن يعزز تنسيق المساعدات الدولية من حيث المعـدات والمـوارد البشـرية والماليـة طـوال حـدوث   )٣(
أي وباء للكوليرا، وذلك لضمان التصدي لهذا المرض على نحو فعال وسـريع، ويـولي األولويـة للتعـاون 

إلصــحاح الوثيــق مــع المجموعــات األخــرى، بمــا فيهــا علــى ســبيل المثــال ال الحصــر مجموعــة الميــاه وا
والنظافة ومجموعة اللوجستيات، من أجل تحقيق الفعالية القصـوى لالسـتجابة اإلنسـانية العامـة المتعـددة 

  األطراف؛
  
ـــــــــة   )٤( ـــــــــدابير الفعال ـــــــــى اتخـــــــــاذ الت ـــــــــدراتها عل ـــــــــاء ق ـــــــــدان لبن ـــــــــى البل ـــــــــي إل ـــــــــدعم التقن ـــــــــدم ال أن يق

وكـــــــــذلك لبنـــــــــاء بمـــــــــا فيهـــــــــا تـــــــــدابير الترصـــــــــد واإلنـــــــــذار المبكـــــــــر والتصـــــــــدي،   والوقايـــــــــة،  للمكافحـــــــــة
وتقيــيم المخــاطر، وعــالج الحــاالت، وجمــع البيانــات ورصــدها، ووزع اللقاحــات وزعــًا   المختبــرات  قــدرات
  فعاًال؛

  
أن يعــــــــزز البحــــــــوث ويشــــــــجع الترصــــــــد لمتابعــــــــة ظهــــــــور أي متغــــــــايرات محــــــــورة وســــــــالالت   )٥(

تكـــــارات ، ويضـــــع فـــــي االعتبـــــار االب(Vibrio cholerae)مـــــن بكتيريـــــا الكـــــوليرا   لألدويـــــة  مقاومـــــة
 مــن حيــثوالفعالــة فــي مجــال معالجــة الجفــاف عــن طريــق الفــم يمكــن أن تحقــق ميــزة إضــافية   المأمونــة

  حصيلة العالج؛
  
أن يشــجع التــدخالت الراميــة إلــى تغييــر الســلوكيات وتعزيــز تــدابير الســالمة الغذائيــة ومأمونيــة   )٦(

ين الممارســات الصــحية وقواعــد ميــاه الشــرب بمــا فــي ذلــك تعزيــز بــرامج التــدريب والــدعوة مــن أجــل تحســ
  النظافة ألنها عناصر ضرورية للوقاية من الكوليرا ومكافحتها؛

  
ـــــــــة وناجعـــــــــة وميســـــــــورة   )٧( ـــــــــة باســـــــــتحداث لقاحـــــــــات مأمون أن يواصـــــــــل دعـــــــــم البحـــــــــوث المتعلق

ــــــوءة   لمكافحــــــة  التكلفــــــة ــــــدان الموب ــــــى البل ــــــات صــــــنع اللقاحــــــات إل الكــــــوليرا، وأن يشــــــجع نقــــــل تكنولوجي
معرضة لعدواها من أجل بناء القدرات الالزمة لتوفير اللقاحات المضـادة للكـوليرا بإنتاجهـا ال  أو  بالكوليرا
  محليًا؛

  
ــــــي وضــــــع   )٨( ــــــات لالسترشــــــاد بهــــــا ف ــــــة وُمســــــندة بالبّين ــــــة وعملي ــــــة محدث ــــــادئ توجيهي أن يعــــــد مب

المـردود  بما في ذلك المبادئ التوجيهية بشأن دراسة جدوى وتقييم االسـتخدام السـليم والعـالي  السياسات،
للقاحــــات الفمويــــة المضــــادة للكــــوليرا فــــي البلــــدان المنخفضــــة الــــدخل، وبشــــأن تحديــــد الفئــــات الســــكانية 

  المستهدفة؛
  
أن يواظــب علــى االتصــال بوكــاالت التمويــل الدوليـــة المعنيــة بخصــوص تقــديم الــدعم الممكـــن   )٩(

  خل؛العتماد اللقاحات الفعالة المضادة للكوليرا في البلدان المنخفضة الد
  
أن يقــدم تقريــرًا إلــى جمعيــة الصــحة العالميــة الخامســة والســتين، عــن طريــق المجلــس التنفيــذي،   )١٠(

  عن حالة الكوليرا في العالم وتقييم الجهود المبذولة للوقاية من الكوليرا ومكافحتها.
  

  - ٢٠١١أيار/ مايو  ٢٤، العاشرةالجلسة العامة (  
  التقرير السادس للجنة "أ")   
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  ١استئصال داء التنينات  ١٦- ٦٤ع  ص  ج
  

  جمعية الصحة العالمية الرابعة والستون،
  

  ٢وقد نظرت في التقرير الخاص باستئصال داء التنينات؛
  

وبــــــالقرار  بشــــــأن الــــــتخلص مــــــن داء التنينــــــات ٢٩- ٤٢ج ص عو ٢١- ٣٩ج ص عوٕاذ تــــــذّكر بــــــالقرارين 
  ستئصال داء التنينات؛بشأن ا ٩- ٥٧ج ص ع، والقرار ٣٥- ٥٠ج ص ع، والقرار ٥- ٤٤ع  ص  ج

  
وقعـت  ٢٠٠٤بأن وزارات الصحة في البلـدان التـي كـان داء التنينـات يتوطنهـا فـي عـام أيضًا وٕاذ تذّكر 

إبــان جمعيــة الصــحة العالميــة الســابعة والخمســين علــى إعــالن جنيــف بشــأن استئصــال داء التنينــات بحلــول عــام 
  ؛٢٠٠٩

  
   ٣جنة اإلقليمية ألفريقيا بشأن استئصال داء التنينات؛وٕاذ تحيط علمًا بالقرارات التي اعتمدتها الل

  
بارتيـــاح النتـــائج الممتـــازة التـــي حققتهـــا بلـــدان تـــوطن داء التنينـــات فـــي تخفـــيض عـــدد أيضـــًا وٕاذ تالحـــظ 

وأقـل  ٢٠٠٩حالـة مسـجلة فـي عـام  ٣١٩٠إلـى أقـل مـن  ١٩٨٦مليون حالة تقديريـة فـي عـام  ٣,٥الحاالت من 
  ؛٢٠١٠ام حالة مسجلة في ع ١٨٠٠من 

  
، وجميعهــا فــي ٢٠٠٩وٕاذ يشــجعها أّن داء التنينــات لــم يعــد متوطنــًا إال فــي أربعــة بلــدان فــي نهايــة عــام 

  بلدًا وٕاقليمًا من انتقال داء التنينات؛ ١٨٧أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وأنه قد تم اإلشهاد على خلّو 
  

كــز كــارتر، علــى توســيع نطــاق تــوافر ميــاه وٕاذ تهنــئ جميــع األطــراف المعنيــة، والســّيما اليونيســيف ومر 
الشرب المأمونة، وتحسين الترّصد واكتشاف الحـاالت واحتوائهـا، وتعزيـز التـدخالت األخـرى، والتوسـع فـي توعيـة 

  الجمهور بهذا الداء،
  
ـــف، واحتــــواء الحــــاالت، واســــتخدام المرشــــحات القماشــــية واألنبوبيــــة،  تعتمــــد  - ١ د المكثّـ اســــتراتيجية الترّصــــ

  النواقل، والحصول على مياه الشرب المأمونة، والتثقيف الصحي، وتعبئة المجتمعات المحلية؛ ومكافحة
  
ـــى  - ٢ ـــب إل بقيـــة الـــدول األعضـــاء التـــي مـــازال داء التنينـــات يتوطنهـــا أن تكثـــف جهودهـــا الراميـــة إلـــى  تطل

فـي المنـاطق الخاليـة منـه، استئصاله، بما في ذلك القيام بالترّصد الفعـال فـي القـرى التـي يتوطنهـا داء التنينـات و 
  وأن تتخذ تدابير الوقاية وتضمن أعلى مستويات الدعم السياسي؛

  
الـدول األعضـاء التـي تـم فعـًال اإلشـهاد علـى خلّوهـا مـن داء التنينـات والـدول األعضـاء التـي  تطلب إلى  - ٣

د هـــذا الـــداء وأن تبلـــغ النتـــائج بانتظـــام، وأ ن تخطـــر المنظمـــة فـــي بلغـــت مرحلـــة مـــا قبـــل اإلشـــهاد أن تكثـــف ترّصـــ
  ساعة بأّي حالة تكتشفها والبلد المعتقد أنه مصدر تلك الحالة؛ ٢٤غضون 

  

                                                           
  لالطالع على اآلثار المالية واإلدارية المترتبة على هذا القرار بالنسبة إلى األمانة. ٦انظر الملحق      ١
  .٦٤/٢٠الوثيقة ج     ٢
  .AFR/RC45/R8و AFR/RC44/R8و AFR/RC43/R9و AFR/RC41/R2و AFR/RC38R13القرارات      ٣
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البلـدان   بقية  الدول األعضاء، واليونيسيف ومركز كارتر، وسائر الشركاء المعنيين، على أن تدعم تحث  - ٤
ضـمن جملـة   ، وأن تقـدم إليهـاالتي مازال داء التنينات يتوطنها، وأن تبذل جهودها لوقـف انتقالـه بأسـرع مـا يمكـن

  أمور الموارد الكافية لوقف انتقاله، وفي نهاية المطاف، اإلشهاد على استئصال هذا الداء؛
  
  المدير العام ما يلي: منتطلب   - ٥

  
أن يحشد الدعم للبلدان التـي مـازال داء التنينـات يتوطنهـا لكـي تعمـل علـى وقـف انتقالـه بأسـرع   )١(

  ملة أمور الموارد الكافية لوقف انتقال هذا الداء واإلشهاد على استئصاله؛ما يمكن، وأن يقدم ضمن ج
  
د داء التنينـــات فـــي المنـــاطق والبلـــدان الخاليـــة منـــه ريثمـــا يـــتم اإلشـــهاد  )٢(  أن يـــدعم أنشـــطة ترّصـــ

  على استئصاله؛ العالمي
  
فيـذ إلـى جمعيـة أن يرصد عن كثب هذا القـرار وأن يقـدم تقريـرًا عـن التقـدم المحـرز فـي هـذا التن  )٣(

  الصحة العالمية عن طريق المجلس التنفيذي، مرة كل سنة، إلى أن يتم استئصاله هذا الداء.
  

  - ٢٠١١أيار/ مايو  ٢٤، العاشرةالجلسة العامة (  
  التقرير السادس للجنة "أ")   

  
  

  ١المالريا  ١٧- ٦٤ع  ص  ج
  

  جمعية الصحة العالمية الرابعة والستون،  
  

  ٢الخاص بالمالريا؛بعد النظر في التقرير 
  

بشـأن تكـريس يـوم  ١٨-٦٠ع  ص  جبشـأن مكافحـة المالريـا وقرارهـا  ٢-٥٨ج ص عوٕاذ تشير إلى قرارهـا 
  عالمي للمالريا؛

  
وٕاذ تعترف بأن ازدياد االستثمارات العالمية والوطنية لمكافحة المالريا قد أسـفر عـن نتـائج ملحوظـة مـن 

  بعض البلدان قد بدأت تتحرك صوب التخلص من المالريا؛ حيث خفض عبء المالريا في بلدان كثيرة، وأن
  

وٕاذ تعي أن النجاح الذي تحقق مؤخرًا في توقي ومكافحة المالريا اليـزال هشـًا ولـن يتسـنى اإلبقـاء عليـه 
  إال باستثمار القدر الكافي لتمويل الجهود العالمية الرامية إلى مكافحة المالريا تمويًال تامًا؛

  
اليب الراهنـــة لتـــوقي ومكافحـــة المالريـــا تتســـم بفاعليـــة قويـــة عنـــد تنفيـــذها علـــى النحـــو وٕاذ تـــدرك أن األســـ

الكامــل وبطريقــة متكاملــة، وتــؤتي أثرهــا بســرعة، وتســهم فــي توطيــد الــُنظم الصــحية وفــي بلــوغ المرامــي اإلنمائيــة 
  لأللفية المتعلقة بالصحة؛

  
وافيــة  ا يتطلــب بــرامج وطنيــة ذات مــواردوٕاذ تقــر بــأن التوســع الكامــل فــي أنشــطة مكافحــة وتــوقي المالريــ

  وتعمل في إطار ُنظم صحية فعالة تضمن دونما انقطاع توريد السلع والخدمات المضمونة الجودة؛
  

                                                           
  لالطالع على اآلثار المالية واإلدارية المترتبة على هذا القرار بالنسبة إلى األمانة. ٦انظر الملحق      ١
 .٦٤/١٩الوثيقة ج    ٢
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المالريـا ويجـب  وٕاذ ال يغيب عن بالها أن بلدانًا كثيرة التزال ترزح تحت أعباء ثقيلة ال يمكن قبولها مـن
جمعيــة الصــحة والمرامــي المتفــق  حــة لكــي تبلــغ الغايــات التــي وضــعتهاأن تضــاعف بســرعة جهــود الوقايــة والمكاف

  عليها دوليًا بشأن الصحة في إعالن األمم المتحدة بشأن األلفية؛
  

وٕاذ تـدرك ضــرورة تصـحيح وجهــة االسـتراتيجيات فــي البلـدان التــي خفضـت عــبء األمـراض التــي تعــزى 
  إلى المالريا، وذلك الستدامة هذه المكاسب؛

  
بــأن المعالجــة التوليفيــة ذات الجرعــة الثابتــة باآلرتيميســينين هــي المفضــلة بكثيــر عــن أيضــًا ف وٕاذ تعتــر   

  في أقراص مع أدوية أخرى أو تصرف مع أدوية أخرى؛ تعبأاألدوية المفردة السائبة التي 
  

ـــًا علـــى ـــا ومكافحتهـــا تعتمـــد اعتمـــادًا كثيف ـــ وٕاذ ال يغيـــب عـــن بالهـــا أن أنشـــطة الوقايـــة مـــن المالري ة أدوي
ومبيـــدات حشـــرية يكـــاد مفعولهـــا يبطـــل باســـتمرار مـــن جـــراء المقاومـــة التـــي تكتســـبها المتصـــوَّرات ضـــد العوامـــل 

  المضادة للمالريا ومن جراء المقاومة التي يكتسبها البعوض ضد المبيدات الحشرية؛
  

التـي تحـول دون ٕاذ تؤكد على ضرورة قيام المنظمة، والشركاء التقنيين المعنيين، بتحديد وٕازالة العوائق و 
رتيميسينين في البلدان التي تتوطنها المالريا على التحقق المسـبق آلاالقائم على حصول منتجي العالج التوليفي 

  من الصالحية؛
  

بالقرار الصادر عن االجتماع الثامن عشر لمجلس دحـر المالريـا بشـأن صـنع العـالج كذلك وٕاذ تعترف 
  ١البلدان التي تتوطنها المالريا،اآلرتيميسينين في القائم على التوليفي 

  
  الدول األعضاء على ما يلي:تحث   -١

  
ن تعطي أولوية عالية لمكافحة المالريا فـي برامجهـا السياسـية واإلنمائيـة، وأن تـدعو بقـوة إلـى أ  )١(

تقديم تمويل واف طويل األجل يمكن التنبؤ بـه مـن أجـل مكافحـة المالريـا، وأن تـدعم االلتزامـات الماليـة 
طنية بشأن مكافحة المالريا حتى يتسـنى التعجيـل بتنفيـذ السياسـات واالسـتراتيجيات التـي أوصـت بهـا الو 

مـن المرامـي اإلنمائيـة لأللفيـة  ٦جـيم مـن المرمـى ٦منظمة الصحة العالمية فيتسنى بالتـالي بلـوغ الغايـة 
التي حـددتها جمعيـة  خرىمن المرامي اإلنمائية لأللفية والغايات األ ٥و ٤والمساهمة في بلوغ المرميين 

  ؛٢-٥٨ج ص عالصحة في قرارها 
  
أن تقــوم باستعراضــات شــاملة لبــرامج المالريــا كخطــوة أساســية صــوب وضــع خطــط اســتراتيجية   )٢(

وتشغيلية لتحقيق اإلتاحة الشاملة للتدخالت المضادة للمالريـا والمواظبـة علـى التغطيـة بهـذه التـدخالت، 
  وخصوصًا:

هــــا لمكافحــــة النواقــــل لصــــالح جميــــع النــــاس المعرضــــين لخطــــر العمليــــات الموصــــى ب  (أ)
المالريـــــا، والمحافظـــــة علـــــى التغطيـــــة الفعالـــــة بالتـــــدخالت عـــــن طريـــــق مـــــا يلـــــي: علـــــى وجـــــه 

) تبــديل الناموســيات المعالجــة بمبيــدات طويلــة األجــل وشــرح كيفيــة اســتخدامها ١الخصــوص، (
تظم بــــالرش الثمــــالي للمســــاكن ) القيــــام علــــى نحــــو منــــ٢للنــــاس وتوفيرهــــا بشــــكل دائــــم؛ و/ أو (

  المنظمة؛ لتوصياتبالمبيدات الحشرية، وفقًا 

                                                           
  .RBM/BOM/2010/RES.129القرار     ١
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االختبــار التشخيصــي الفــوري لجميــع حــاالت االشــتباه فــي اإلصــابة بالمالريــا، وتقــديم   (ب)
العــــالج التــــوليفي الفعــــال باآلرتيميســــينين للمرضــــى الــــذين أكــــد التشــــخيص إصــــابتهم بالمالريــــا 

فــي القطــاع العــام أو القطــاع الخــاص، وعلــى جميــع مســتويات  ، ســواء كــانوا يعــالجونالمنجليــة
النظام الصـحي بمـا فيهـا مسـتوى المجتمعـات المحليـة، واغتنـام التوسـع فـي خـدمات التشـخيص 

  بوصفه فرصة سانحة لتعزيز ترصد المالريا؛

دامة أن تتخذ اإلجراءات الفورية التالية لمكافحة الخطـرين الكبيـرين اللـذين يعترضـان سـبيل اسـت  )٣(
  التقدم المحرز في مكافحة المالريا وهما:

مقاومة المالريا لألدوية المشـتقة مـن اآلرتيميسـينين، واإلجـراءات المطلوبـة هـي تعزيـز   (أ)
باألدويـة القائمـة خدمات تنظـيم القطـاعين العـام والخـاص، والعمـل علـى وقـف اسـتخدام العـالج 

تفـي بمعـايير  ال وية المفردة واألدوية التيعلى اآلرتيميسينين والتي تعطى عن طريق الفم واألد
المنظمـــة لالختبـــار المســـبق أو المعـــايير الصـــارمة للســـلطة التنظيميـــة الوطنيـــة، وٕانشـــاء آليـــات 

  ضمان الجودة وتحسين إدارة سلسلة توريد السلع والخدمات المضادة للمالريا؛

الممارسـات  بـاع أفضـلمقاومة النواقل للمبيدات الحشرية، واإلجراءات المطلوبة هي ات  (ب)
للمسـاكن، واسـتعمال المبيـدات  فـي الـرش الثمـالي مثل: التناوبمثل استخدام مختلف المبيدات 

والمشـــتقة مـــن فئـــات المبيـــدات الحشـــرية غيـــر  الحشـــرية المعتمـــدة للـــرش الثمـــالي فـــي المســـاكن
 )ريناســـتعمال المركبـــات التـــي تشـــترك فـــي المقاومـــة مـــع البيريثـــ(المصـــنوعة مـــن البيريثـــرين، 

دامـــت البـــدائل المناســـبة تقنيـــًا متاحـــة فـــي المنـــاطق التـــي ُتســـتخدم فيهـــا بكثافـــة الناموســـيات  مـــا
  المعالجة بالمبيدات؛

  
أن تغتــــــنم التوســــــع فــــــي تــــــدخالت تــــــوقي ومكافحــــــة المالريــــــا بوصــــــفها نقطــــــة بدايــــــة لتعزيــــــز   )٤(

فـي المرافـق الصـحية فـي الصحية، بما فيها خدمات المختبرات وخدمات صحة األمومة والطفولة  الُنظم
  الضواحي، والتدبير العالجي المتكامل للمالريا في المجتمعات المحلية، والترصد الموقوت والدقيق؛

  
أن تحافظ على القدرات الوطنية األساسية لمكافحة المالريـا، وذلـك بـأن تبقـي دائمـًا علـى طـاقم   )٥(

ى جميـــع مســـتويات نظـــام الرعايـــة علـــ -والســـيما اختصاصـــيي الحشـــرات  -قـــوي مـــن خبـــراء المالريـــا 
  حسب االقتضاء؛الصحية 

  
أن تتقيد بااللتزامات الحالية واللوائح الدولية بشأن اسـتخدام مبيـدات الحشـرات، والسـيما باتفاقيـة   )٦(

  )؛٢٠٠٤استوكهولم للملوثات العضوية الثابتة (استوكهولم، 
  
فـــي مجـــال الوقايـــة مـــن المالريـــا  أن تزيـــد التمويـــل الـــذي تقدمـــه إلـــى أنشـــطة البحـــث والتطـــوير  )٧(

  ومكافحتها وعالجها؛
  
التشجيع على تعزيز المعالجة التوليفية القائمة على اآلرتيميسينين، حسب االقتضاء، سواء في   )٨(

توليفــات ذات جرعــة ثابتــة أم بإعطــاء دواءيــن منفصــلين معــًا، وتطبيــق نظــام يضــمن مســتوًى عاليــًا مــن 
ّينات المحلية بخصوص الفعالية والمردودية واإلتاحـة ويسـر التكلفـة والقـدرة التقيد بالعالج، مع مراعاة الب

  التنظيمية وعبء الميزانية والجدوى واالستدامة في األمد الطويل؛
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الهيئـــات الشـــريكة الدوليـــة، وخصوصـــًا المنظمـــات الدوليـــة وهيئـــات التمويـــل ومؤسســـات البحـــوث  تـــدعو  -٢
  ما يلي:والمجتمع المدني والقطاع الخاص إلى 

  
أن تضـــمن التمويــــل العــــالمي الــــوافي والــــذي يمكــــن التنبــــؤ بــــه لبلــــوغ أهــــداف مكافحــــة المالريــــا  )١(

واســتدامة أنشــطة مكافحــة المالريــا بمــا يســهم فــي بلــوغ المرامــي اإلنمائيــة لأللفيــة  ٢٠١٥المحــددة لعــام 
  المتعلقة بالصحة؛

  
االســتراتيجيات التــي أوصــت بهــا منظمــة أن تنســق تقــديم الــدعم إلــى البلــدان لتنفيــذ السياســات و   )٢(

الصـــحة العالميـــة حســـب الحالـــة الوبائيـــة المحليـــة للمالريـــا، وذلـــك باســـتخدام، الســـلع التـــي تفـــي بمعـــايير 
المنظمة للتحقق المسـبق مـن الصـالحية أو المعـايير الصـارمة الصـادرة عـن السـلطة الوطنيـة التنظيميـة 

اقـــل وغيرهـــا مـــن التـــدابير الوقائيـــة، وتشـــخيص حـــاالت وتضـــمن اإلتاحـــة الشـــاملة لتـــدابير مكافحـــة النو 
االشـــتباه فـــي اإلصـــابة بالمالريـــا، وترشـــيد عـــالج المرضـــى الـــذين أثبـــت التشـــخيص إصـــابتهم بالمالريـــا، 

  وتشغيل ُنظم الترصد الموقوت للمالريا؛
  
أن تدعم مبادرات اكتشاف واستحداث أدوية جديدة ومبيدات حشـرية جديـدة تحـل محـل سـوابقها   )٣(

التــي فقــدت نجاعتهــا بســبب مقاومــة المــرض والنواقــل لهــا، وأن تــدعم البحــوث األساســية بشــأن األدوات 
االبتكاريـــة لمكافحـــة المالريـــا والقضـــاء عليهـــا (والســـيما اللقاحـــات) والبحـــوث الراميـــة إلـــى التغلـــب علـــى 

  العراقيل التي تحد من التوسع في التدخالت الراهنة وتحد من فاعليتها العملية؛
  
أن تتعاون مع منظمة الصحة العالميـة علـى دعـم بلـوغ مرامـي مكافحـة المالريـا والتقـدم صـوب   )٤(

  ؛المالرياالتخلص من 
  
أن تركــز علــى الســكان المعرضــين بصــفة خاصــة للمالريــا فــي البلــدان التــي تــرزح تحــت عــبء   )٥(

  ؛ريا الغاباتالقبائل المهددة باإلصابة بمالو  والناس في األوضاع الهشة ثقيل من هذا الداء
  
ـــدان   )٦(  الموبـــوءةالعمـــل معـــًا علـــى دعـــم تطـــوير البنيـــة التحتيـــة وتـــدريب منتجـــي األدويـــة فـــي البل

اآلرتيميســـينين بتكلفـــة تنافســـية ووفقـــًا المعالجـــة التوليفيـــة القائمـــة علـــى بالمالريـــا مـــن أجـــل زيـــادة إتاحـــة 
وتوكـــوالت واضـــحة وشـــفافة الختيـــار ، شـــريطة أن تقـــدم هـــذه المســـاعدة وفقـــًا لبر لمعـــايير الجـــودة الدوليـــة

الصــانعين الــذين يتلقــون هــذه المســاعدة، وأن تقــدم هــذه المســاعدة بطريقــة اســتراتيجية ومحــددة األولويــة 
  ؛وشفافة

  
  المدير العام: تطلب من  -٣

  
ـــادئ التوجيهيـــة واالســـتراتيجيات   )١( أن يـــدعم وضـــع وتحـــديث القواعـــد والمعـــايير والسياســـات والمب

بّينات والالزمة لتوقي ومكافحة وٕازالة المالريا، وذلك بما يسـاعد علـى وضـع خطـة لبلـوغ المستمدة من ال
حســبما قررتهــا جمعيــة الصــحة والمرامــي اإلنمائيــة لأللفيــة  ٢٠١٥غايــات مكافحــة المالريــا بحلــول عــام 

  وبما يتجاوب مع سرعة انخفاض عبء المالريا؛
  
ٕازالة المالريا، وأن يـدعم جهـود الـدول األعضـاء أن يرصد التقدم العالمي المحرز في مكافحة و   )٢(

  الرامية إلى جمع واعتماد وتحليل البيانات الناجمة عن ُنظم ترصد المالريا؛
  
أن يقــدم إلــى البلــدان الــدعم الــالزم لتحديــد احتياجاتهــا مــن المــوارد البشــرية وتعزيــز قــدرات هــذه   )٣(

ستوى الوطني ومسـتوى البلـديات ومسـتوى المجتمعـات الموارد البشرية لمكافحة المالريا ونواقلها على الم



 القرارات والمقررات اإلجرائية 43

المحليــة عــن طريــق تنشــيط دورات التــدريب الدوليــة وشــبكات التــدريب دون اإلقليميــة وتشــجيع اســتخدام 
  الُنظم المالئمة للمراقبة واإلشراف والتثقيف المستمر؛

  
لمكافحــــة  أن يقــــدم الــــدعم إلــــى الــــدول األعضــــاء مــــن أجــــل تحديــــد الفــــرص الجديــــدة الســــانحة  )٤(

ومكافحـــــــة األخطـــــــار الرئيســـــــية، والســـــــيما خطـــــــر مقاومـــــــة المتصـــــــوَّرات للعوامـــــــل المضـــــــادة  المالريـــــــا
وخطـــر مقاومـــة البعـــوض للمبيـــدات الحشـــرية، وذلـــك بتطـــوير وتنفيـــذ الخطـــة العالميـــة الحتـــواء  للمالريـــا

ة علــــى هــــذه مقاومــــة اآلرتيميســــينين وخطــــة عالميــــة لمنــــع مقاومــــة النواقــــل للمبيــــدات الحشــــرية والســــيطر 
  المقاومة؛

  
اآلرتيميســينين والبلــدان القــائم علــى أن يشــجع نقــل التكنولوجيــات إلــى منتجــي العــالج التــوليفي   )٥(

، بمعـــايير المنظمــة للتحقــق المســـبق مــن الصـــالحية الوفــاءالتــي تتوطنهــا المالريـــا لتعزيــز قــدرتها علـــى 
ة الختيـار الصـانعين الـذين يتلقـون هـذه شريطة أن تقدم هذه المساعدة وفقـًا لبروتوكـوالت واضـحة وشـفاف

  ؛المساعدة، وأن تقدم هذه المساعدة بطريقة استراتيجية ومحددة األولوية وشفافة
  
مـن حيـث رصـد أن يقدم الدعم إلى السلطات التنظيمية الوطنية بناًء على طلبها لتعزيز قدرتها   )٦(

  ؛صالحيةالمسبق من المنظمة للتحقق ال االمتثال لممارسات الصنع الجيدة ومعايير
  
أن يـــدعم الـــدول األعضـــاء فـــي الرصـــد المســـتمر للتقـــدم المحـــرز فـــي إتاحـــة المعالجـــة التوليفيـــة   )٧(

  القائمة على اآلرتيميسينين ويسر تكلفتها واستعمالها؛
  
أن يقدم عن طريق المجلس التنفيـذي تقريـرًا عـن تنفيـذ هـذا القـرار إلـى جمعيـة الصـحة العالميـة   )٨(

  ستين وجمعية الصحة العالمية الثامنة والستين.السادسة وال
  

  - ٢٠١١أيار/ مايو  ٢٤، العاشرةالجلسة العامة (  
  التقرير السابع للجنة "أ")   

    
التقريــر المــالي المبــدئي غيــر المراجــع عــن حســابات منظمــة الصــحة العالميــة   ١٨- ٦٤ع  ص  ج

  ٢٠١٠لعام 
  

  جمعية الصحة العالمية الرابعة والستون،  
  

  ١؛٢٠١٠ت التقرير المالي المبدئي غير المراجع عن حسابات منظمة الصحة العالمية لعام وقد درس  
  

وقد أحاطت علمًا بالتقرير الثـاني المقـدم مـن لجنـة البرنـامج والميزانيـة واإلدارة التابعـة للمجلـس التنفيـذي   
  ٢إلى جمعية الصحة العالمية الرابعة والستين،

  
  .٢٠١٠دئي غير المراجع عن عام التقرير المالي المب توافق على  

  
  - ٢٠١١أيار/ مايو  ٢٤، العاشرةالجلسة العامة (  
  التقرير الثاني للجنة "ب")  

  
  

                                                           
  .١إضافة  ٦٤/٢٩وج ٦٤/٢٩انظر الوثيقتين ج    ١
  .١تصويب  ٦٤/٤٩وج ٦٤/٤٩ج الوثيقتينانظر     ٢
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حالة تحصيل االشـتراكات المقـدرة، بمـا فـي ذلـك الـدول األعضـاء المتـأخرة فـي   ١٩- ٦٤ع  ص  ج
  من الدستور ٧سداد اشتراكاتها إلى حد يبرر تطبيق أحكام المادة 

  
  العالمية الرابعة والستون، جمعية الصحة  

  
وقد نظرت في التقرير المقدم من لجنـة البرنـامج والميزانيـة اإلدارة التابعـة للمجلـس التنفيـذي إلـى جمعيـة   

الدول األعضاء المتأخرة فـي  حالة تحصيل االشتراكات المقدرة بما في ذلك عنالصحة العالمية الرابعة والستين 
  ١من الدستور؛ ٧طبيق أحكام المادة سداد اشتراكاتها إلى حد يبرر ت

  
ــ   كانــت حقــوق التصــويت الخاصــة  الرابعــة والســتينعنــد افتتــاح جمعيــة الصــحة العالميــة  هوٕاذ تالحــظ أن

وأن وطاجيكسـتان التـزال موقوفـة،  بيسـاو والصـومال –جمهورية أفريقيا الوسطى وجزر القمـر ودومينيكـا وغينيـا ب
ض المتــــأخرات الحاليــــة أو جمعيــــات الصــــحة المقبلــــة إلــــى أن تخفَّــــ أثنــــاء جمعيــــة الصــــحة  سيســــتمر الوقــــفهــــذا 

  من الدستور؛ ٧المعنية إلى أقل من الحد الذي يبرر تطبيق أحكام المادة  األعضاء المستحقة على الدول
  

سداد اشتراكاتها عند افتتاح جمعية الصحة  غرينادا وغينيا وقيرغيزستان كانت متأخرة فيوٕاذ تالحظ أن   
من الدستور، فيما  ٧للمادة  وفقاً  ،إلى حد يجعل من الضروري أن تنظر جمعية الصحة لرابعة والستيناالعالمية 

الخاصة بهذه البلدان، على أن يكون ذلك فيما يتعلق بقيرغيزستان تصويت الامتيازات  وقف أم ال إذا كان ينبغي
افتتاح جمعيـة  ولتين العضوين األخريين عندعند افتتاح جمعية الصحة العالمية الرابعة والستين وفيما يتعلق بالد

  الخامسة والستين،الصحة العالمية 
  

  :ما يلي تقرر
  

غرينــادا وغينيــا التــزاالن إذا كانــت فــ، ٧- ٤١ج ص علبيــان المبــادئ الــوارد فــي القــرار  أنــه وفقــاً   )١(
ــ الخامســة والســتينا عنــد افتتــاح جمعيــة الصــحة العالميــة مســداد اشــتراكاتهمتــأخرتين فــي  ى حــد يبــرر إل

مــن  اعتبــاراً  توقــفســوف الخاصــة بهمــا مــن الدســتور، فــإن امتيــازات التصــويت  ٧تطبيــق أحكــام المــادة 
فإنــه إذا كانــت قيرغيزســتان التــزال متــأخرة فــي  ٨- ٦١ج ص عووفقــًا للقــرار  تــاريخ االفتتــاح المشــار إليــه؛

ة الصحة العالمية الرابعة والستين سداد مبالغ اشتراكاتها المقدرة التي أعيدت جدولتها، عند افتتاح جمعي
  فستوقف امتيازات التصويت الخاصة بها تلقائيًا.

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

غرينـادا ، حتى يتم خفض متـأخرات السادسة والستين وجمعيات الصحة الالحقة العالمية الصحة جمعية
  من الدستور؛ ٧الذي يبرر تطبيق أحكام المادة يا وقيرغيزستان إلى مستوًى أقل من الحد وغين

  
الخاصــة  التصــويت هــذا القــرار بحــق أي دولــة عضــو فــي أن تطلــب اســتعادة امتيــازات أال يخــلّ   )٣(

  من الدستور. ٧للمادة  وفقاً  بها
  

  - ٢٠١١أيار/ مايو  ٢٤، العاشرةالجلسة العامة (  
  ني للجنة "ب")التقرير الثا   

  
  
  
  

                                                           
  .٦٤/٣١انظر الوثيقة ج     ١



 القرارات والمقررات اإلجرائية 45

  الترتيبات الخاصة لتسوية المتأخرات  ٢٠- ٦٤ع  ص  ج
  

  جمعية الصحة العالمية الرابعة والستون،  
  

  ١؛بعد أن نظرت في تقرير األمانة عن حالة تحصيل االشتراكات المقدرة  
  

  ؛وٕاذ تحيط علمًا بأن على أوكرانيا اشتراكات متأخرة منذ وقت طويل
  

أوكرانيا إعادة جدولة مبلغ المتأخرات المتبقي في إطـار الترتيبـات الخاصـة  وٕاذ تضع في اعتبارها طلب
  ٢لتسوية المتأخرات،

  
أن تســمح ألوكرانيــا باالحتفــاظ بامتيــازات التصــويت فــي جمعيــة الصــحة العالميــة الرابعــة والســتين  تقــرر  - ١

  بالشروط التالية:
  

دوالرًا أمريكيــًا  ٢٦ ٣٩٥ ٠٣٦بلــغ مجموعهــا تــدفع أوكرانيــا اشــتراكاتها المتــأخرة منــذ وقــت طويــل والتــي ي
، كمـــا هـــو مبـــين أدنـــاه، باإلضـــافة إلـــى دفـــع ٢٠٢٢إلـــى ســـنة  ٢٠١٣ســـنوات مـــن ســـنة  ١٠علـــى مـــدى 

  اشتراكها السنوي عن العام الجاري؛
  

  دوالر أمريكي  
٢ ٦٣٩ ٥٠٤  ٢٠١٣  
٢ ٦٣٩ ٥٠٤  ٢٠١٤  
٢ ٦٣٩ ٥٠٤  ٢٠١٥  
٢ ٦٣٩ ٥٠٤  ٢٠١٦  
٢ ٦٣٩ ٥٠٤  ٢٠١٧  
٢ ٦٣٩ ٥٠٤  ٢٠١٨  
٢ ٦٣٩ ٥٠٤  ٢٠١٩  
٢ ٦٣٩ ٥٠٤  ٢٠٢٠  
٢ ٦٣٩ ٥٠٤  ٢٠٢١  
٢ ٦٣٩ ٥٠٠  ٢٠٢٢  
  ٢٦ ٣٩٥ ٠٣٦  المجموع

  
من الدستور سيتم تلقائيًا وقف امتيـازات التصـويت إذا لـم تـِف أوكرانيـا بالشـروط  ٧أنه وفقًا للمادة  تقرر  - ٢

  أعاله؛ ١المحددة في الفقرة 
  
  معية الصحة العالمية الخامسة والستين تقريرًا عن الوضع السائد؛المدير العام أن يقدم إلى ج ترجو  - ٣
  
  

                                                           
  .٦٤/٥١وج ٦٤/٣١ج الوثيقتينانظر     ١
  .٦٤/٣٢انظر الوثيقة ج    ٢



الستونو الرابعة جمعية الصحة العالمية    46 

  المدير العام أن يبلغ حكومة أوكرانيا بهذا القرار. ترجو  - ٤
  

  - ٢٠١١أيار/ مايو  ٢٤، العاشرةالجلسة العامة (  
  التقرير الثاني للجنة "ب")   

  
  
  ٢٠١٣- ٢٠١٢جدول تقدير االشتراكات للفترة   ٢١- ٦٤ع  ص  ج
  

  صحة العالمية الرابعة والستون،جمعية ال  
  

  ٢٠١٣،١- ٢٠١٢بعد النظر في التقرير الخاص بجدول تقدير االشتراكات للفترة   
  

  على النحو المبين أدناه: ٢٠١٣- ٢٠١٢جدول تقدير اشتراكات الدول األعضاء للثنائية  تعتمد  
  

  الدول األعضاء
  والدول األعضاء المنتسبة

جدول منظمة الصحة 
ة العالمية للفتر 

٢٠١٣- ٢٠١٢  
  ٪  

  ١,٦٠٢١  االتحاد الروسي
  ٠,٠٠٨٠  إثيوبيا

  ٠,٠١٥٠  آذربيجان
  ٠,٢٨٧٠  األرجنتين
  ٠,٠١٤٠  األردن
  ٠,٠٠٥٠  أرمينيا
  ٠,٠٠١٠  إريتريا
  ٣,١٧٧٢  أسبانيا
  ١,٩٣٣١  أستراليا
  ٠,٠٤٠٠  إستونيا
  ٠,٣٨٤٠  إسرائيل

  ٠,٠٠٤٠  أفغانستان
  ٠,٠٤٠٠  إكوادور
  ٠,٠١٠٠  ألبانيا
  ٨,٠١٨٦  انياألم

  ٠,٣٩١٠  اإلمارات العربية المتحدة
  ٠,٠٠٢٠  أنتيغوا وبربودا

  ٠,٠٠٧٠  أندورا
  ٠,٢٣٨٠  إندونيسيا

  ٠,٠١٠٠  أنغوال
  ٠,٠٢٧٠  أوروغواي
  ٠,٠١٠٠  أوزبكستان

  ٠,٠٠٦٠  أوغندا
                                                           

  .٦٤/٣٣الوثيقة ج    ١



 القرارات والمقررات اإلجرائية 47

  الدول األعضاء
  والدول األعضاء المنتسبة

جدول منظمة الصحة 
ة العالمية للفتر 

٢٠١٣- ٢٠١٢  
  ٪  

  ٠,٠٨٧٠  أوكرانيا
  ٠,٤٩٨٠  أيرلندا
  ٠,٠٤٢٠  أيسلندا
  ٤,٩٩٩٤  إيطاليا

  ٠,٠٠٢٠  بابوا غينيا الجديدة
  ٠,٠٠٧٠  باراغواي
  ٠,٠٨٢٠  باكستان
  ٠,٠٠١٠  باالو

  ٠,٠٣٩٠  البحرين
  ١,٦١١١  البرازيل
  ٠,٠٠٨٠  بربادوس
  ٠,٥١١٠  البرتغال

  ٠,٠٢٨٠  بروني دار السالم
  ١,٠٧٥١  بلجيكا
  ٠,٠٣٨٠  بلغاريا
  ٠,٠٠١٠  بليز

  ٠,٠١٠٠  بنغالديش
  ٠,٠٢٢٠  بنما
  ٠,٠٠٣٠  بنن

  ٠,٠٠١٠  بوتان
  ٠,٠١٨٠  بوتسوانا

  ٠,٠٠١٠  بورتوريكو
  ٠,٠٠٣٠  بوركينا فاصو

  ٠,٠٠١٠  بوروندي
  ٠,٠١٤٠  البوسنة والهرسك

  ٠,٨٢٨١  بولندا
  ٠,٠٠٧٠  دولة بوليفيا المتعددة القوميات

  ٠,٠٩٠٠  بيرو
  ٠,٠٤٢٠  بيالروس

  ٠,٢٠٩٠  تايلند
  ٠,٠٢٦٠  تركمانستان

  ٠,٦١٧٠  تركيا
  ٠,٠٤٤٠  ترينيداد وتوباغو

  ٠,٠٠٢٠  تشاد
  ٠,٠٠١٠  توغو
  ٠,٠٠١٠  توفالو

  ٠,٠٠١٠  توكيالو
  ٠,٠٣٠٠  تونس
  ٠,٠٠١٠  تونغا
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  الدول األعضاء
  والدول األعضاء المنتسبة

جدول منظمة الصحة 
ة العالمية للفتر 

٢٠١٣- ٢٠١٢  
  ٪  

  ٠,٠٠١٠  لشتي - تيمور
  ٠,٠١٤٠  جامايكا

  ٠,٠٠٤٠  الجبل األسود
  ٠,١٢٨٠  الجزائر

  ٠,٠١٨٠ جزر البهاما
  ٠,٠٠١٠  جزر سليمان
  ٠,٠٠١٠  جزر القمر
  ٠,٠٠١٠  جزر كوك

  ٠,٠٠١٠  جزر مارشال
  ٠,١٢٩٠  يةالجماهيرية العربية الليب

  ٠,٠٠١٠  جمهورية أفريقيا الوسطى
  ٠,٢٣٣٠  جمهورية إيران اإلسالمية

  ٠,٣٤٩٠  الجمهورية التشيكية
  ٠,٠٠٨٠  جمهورية تنزانيا المتحدة
  ٠,٠٤٢٠  الجمهورية الدومينيكية

  ٠,٠٢٥٠  الجمهورية العربية السورية
  ٠,٠٠٣٠  جمهورية الكونغو الديمقراطية

  ٠,٣١٤٠  اريةجمهورية فنزويال البوليف
  ٢,٢٦٠٢  جمهورية كوريا

  ٠,٠٠٧٠  جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية
  ٠,٠٠١٠  جمهورية الو الديمقراطية الشعبية

  ٠,٠٠٧٠  جمهورية مقدونية اليوغوسالفية السابقة
  ٠,٠٠٢٠  جمهورية مولدوفا

  ٠,٣٨٥٠  جنوب أفريقيا
  ٠,٠٠٦٠  جورجيا
  ٠,٠٠١٠  جيبوتي
  ٠,٧٣٦١  الدانمرك

  ٠,٠٠١٠  مينيكادو 
  ٠,٠٠١٠  الرأس األخضر

  ٠,٠٠١٠  رواندا
  ٠,١٧٧٠  رومانيا
  ٠,٠٠٤٠  زامبيا

  ٠,٠٠٣٠  زمبابوي
  ٠,٠٠١٠  ساموا

  ٠,٠٠١٠  سانت فنسنت وغرينادين
  ٠,٠٠١٠  سانت كيتس ونيفيس

  ٠,٠٠١٠  سانت لوسيا
  ٠,٠٠١٠  سان تومي وبرينسيبي

  ٠,٠٠٣٠  سان مارينو
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  الدول األعضاء
  والدول األعضاء المنتسبة

جدول منظمة الصحة 
ة العالمية للفتر 

٢٠١٣- ٢٠١٢  
  ٪  

  ٠,٠١٩٠  سري النكا
  ٠,٠١٩٠  ورالسلفاد
  ٠,١٤٢٠  سلوفاكيا
  ٠,١٠٣٠  سلوفينيا
  ٠,٣٣٥٠  سنغافورة
  ٠,٠٠٦٠  السنغال
  ٠,٠٠٣٠  سوازيلند
  ٠,٠١٠٠  السودان
  ٠,٠٠٣٠  سورينام
  ١,٠٦٤١  السويد
  ١,١٣٠١  سويسرا
  ٠,٠٠١٠  سيراليون
  ٠,٠٠٢٠  سيشيل
  ٠,٢٣٦٠  شيلي
  ٠,٠٣٧٠  صربيا

  ٠,٠٠١٠  الصومال
  ٣,١٨٩٢  الصين

  ٠,٠٠٢٠  طاجيكستان
  ٠,٠٢٠٠  العراق
  ٠,٠٨٦٠  ُعمان
  ٠,٠١٤٠  غابون
  ٠,٠٠١٠  غامبيا
  ٠,٠٠٦٠  غانا

  ٠,٠٠١٠  غرينادا
  ٠,٠٢٨٠  غواتيماال

  ٠,٠٠١٠  غيانا
  ٠,٠٠٢٠  غينيا

  ٠,٠٠٨٠  غينيا االستوائية
  ٠,٠٠١٠  بيساو –غينيا 
  ٠,٠٠١٠  فانواتو
  ٦,١٢٣٤  فرنسا
  ٠,٠٩٠٠  الفلبين
  ٠,٥٦٦٠  فنلندا
  ٠,٠٠٤٠  فيجي

  ٠,٠٣٣٠  فييت نام
  ٠,٠٤٦٠  قبرص
  ٠,١٣٥٠  قطر

  ٠,٠٠١٠  قيرغيزستان
  ٠,٠٧٦٠  كازاخستان
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  الدول األعضاء
  والدول األعضاء المنتسبة

جدول منظمة الصحة 
ة العالمية للفتر 

٢٠١٣- ٢٠١٢  
  ٪  

  ٠,٠١١٠  الكاميرون
  ٠,٠٩٧٠  كرواتيا
  ٠,٠٠٣٠  كمبوديا

  ٣,٢٠٧٢  كندا
  ٠,٠٧١٠  كوبا

  ٠,٠١٠٠  كوت ديفوار
  ٠,٠٣٤٠  كوستاريكا
  ٠,١٤٤٠  كولومبيا
  ٠,٠٠٣٠  الكونغو
  ٠,٢٦٣٠  الكويت
  ٠,٠٠١٠  كيريباتي

  ٠,٠١٢٠  كينيا
  ٠,٠٣٨٠  التفيا
  ٠,٠٣٣٠  لبنان

  ٠,٠٩٠٠  لكسمبرغ
  ٠,٠٠١٠  ليبيريا
  ٠,٠٦٥٠  ليتوانيا
  ٠,٠٠١٠  ليسوتو
  ٠,٠١٧٠  مالطة
  ٠,٠٠٣٠  مالي
  ٠,٢٥٣٠  ماليزيا

  ٠,٠٠٣٠  مدغشقر
  ٠,٠٩٤٠  مصر

  ٠,٠٥٨٠  المغرب
  ٢,٣٥٦٢  المكسيك
  ٠,٠٠١٠  مالوي
  ٠,٠٠١٠  ملديف

  ٠,٨٣٠١  ة السعوديةالمملكة العربي
  ٦,٦٠٤٥  المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية

  ٠,٠٠٢٠  منغوليا
  ٠,٠٠١٠  موريتانيا

  ٠,٠١١٠  موريشيوس
  ٠,٠٠٣٠  موزامبيق
  ٠,٠٠٣٠  موناكو
  ٠,٠٠٦٠  ميانمار
  ٠,٠٠٨٠  ناميبيا
  ٠,٠٠١٠  ناورو

  ٠,٨٧١١  النرويج
  ٠,٨٥١١  النمسا
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  الدول األعضاء
  والدول األعضاء المنتسبة

جدول منظمة الصحة 
ة العالمية للفتر 

٢٠١٣- ٢٠١٢  
  ٪  

  ٠,٠٠٦٠  نيبال
  ٠,٠٠٢٠  جرالني

  ٠,٠٧٨٠  نيجيريا
  ٠,٠٠٣٠  نيكاراغوا
  ٠,٢٧٣٠  نيوزيلندا
  ٠,٠٠١٠  نيووي
  ٠,٠٠٣٠  هايتي
  ٠,٥٣٤٠  الهند

  ٠,٠٠٨٠  هندوراس
  ٠,٢٩١٠  هنغاريا
  ١,٨٥٥١  هولندا

  ٢٢,٠٠٠٠  الواليات المتحدة األمريكية
  ٠,٠٠١٠  واليات ميكرونيزيا الموحدة

  ١٢,٥٣٠٩  اليابان
  ٠,٠١٠٠  اليمن
  ٠,٦٩١٠  ونانالي

  ١٠٠,٠٠٠٠  المجموع
  

  - ٢٠١١أيار/ مايو  ٢٤، العاشرةالجلسة العامة (  
  التقرير الثاني للجنة "ب")   

  
  
  ١تعديالت الالئحة المالية  ٢٢- ٦٤ع  ص  ج
  

  جمعية الصحة العالمية الرابعة والستون،  
  

  ٢؛وقد نظرت في التقرير الخاص بتعديالت الالئحة المالية  
  

بشأن تعديالت الالئحة المالية والنظام المالي: بدء العمل بالمعايير  ٩- ٦٠ج ص عرار وٕاذ تشير إلى الق  
  المحاسبية الدولية للقطاع العام،

  
من الالئحة المالية على أن تدخل حيز  ٩- ١٤و ٨- ١٤و ١- ١٤التعديالت المدخلة على المواد  تعتمد  

 ٢٠١٢.٣  كانون الثاني/ يناير ١النفاذ اعتبارًا من 
  

  - ٢٠١١أيار/ مايو  ٢٤، العاشرةة العامة الجلس(  
  التقرير الثاني للجنة "ب")  

                                                           
  ية المترتبة على هذا القرار بالنسبة إلى األمانة.لالطالع على اآلثار المالية واإلدار  ٦انظر الملحق      ١
  .٦٤/٣٤الوثيقة ج     ٢
  لالطالع على تعديالت الالئحة المالية. ٥انظر الملحق      ٣



الستونو الرابعة جمعية الصحة العالمية    52 

  تعيين مراجع الحسابات الخارجي  ٢٣- ٦٤ع  ص  ج
  

  ،الستونو  الرابعة جمعية الصحة العالمية  
  

  ١بعد أن نظرت في التقرير الخاص بتعيين مراجع الحسابات الخارجي؛  
  
مراجعًا خارجيًا لحسابات منظمة الصحة العالمية  بينالفل من رئيس لجنة مراجعة الحساباتتعيين  تقرر  - ١

مراجعاتـه للحسـابات وفقـًا  الـرئيس ، وأن يجـري٢٠١٥- ٢٠١٢والكيانات غير الموحدة والشراكات المنتسـبة للفتـرة 
أن يعــين، عنــد  وللــرئيسللمبــادئ المدرجــة فــي المــادة الرابعــة عشــرة مــن الالئحــة الماليــة والمرفــق بهــذه الالئحــة، 

  ؛بالعمل إذا غاب الرئيسء، ممثًال يقوم االقتضا
  
عـن العمـل الـذي أداه للمنظمـة فـي  لهنـدفـي ا العـام الحسـابات ومراجـع المالي لمراقبلشكرها  تعرب عن  - ٢

  ؛٢٠١١- ٢٠١٠و ٢٠٠٩- ٢٠٠٨الماليتين  للفترتين مراجعة حساباتها
  
مــة ومراجــع الحســابات الخــارجي المــدير العــام أن يضــع أحكامــًا وشــروطًا للتعاقــد بــين المنظ ترجــو كــذلك  - ٣

لتغطي طرائق عمـل مراجـع الحسـابات الخـارجي فـي االضـطالع بواليتـه، مـع اإلشـارة علـى وجـه الخصـوص إلـى 
  .٢٠١٢الشروط اإلضافية التي يفرضها تطبيق المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام ابتداًء من عام 

  
  - ٢٠١١أيار/ مايو  ٢٤، العاشرةالجلسة العامة (  
  التقرير الثاني للجنة "ب")  

  
  
  ٢مياه الشرب واإلصحاح والصحة  ٢٤- ٦٤ع  ص  ج
  

  جمعية الصحة العالمية الرابعة والستون،
  

ــــاه الشــــرب الصــــالحة لالســــتهالك  ــــر الخــــاص باســــتراتيجيات اإلدارة الســــليمة لمي وقــــد نظــــرت فــــي التقري
  ٣اآلدمي؛

  
وليــة، وبشــتى القــرارات التــي تؤكــد دور تحســين آتــا بشــأن الرعايــة الصــحية األ - وٕاذ تــذّكر بــإعالن ألمــا 

البيئـة،   مأمونية مياه الشرب، ومرافق اإلصحاح وممارسات التصـحح فـي إيتـاء الرعايـة الصـحية األوليـة، وصـحة
ع وصــغار  والوقايــة مــن األمــراض المنقولــة بالميــاه، وحمايــة المجتمعــات األشــد تعرضــًا للمخــاطر، وتغذيــة الرّضــ

ج ص ، ٣١- ٤٥ع  ص  ج، ٢٨- ٤٤ج ص ع، ٢٥- ٤٢ج ص ح، ٢٠- ٣٩ج ص علقـــرارات األطفـــال، بمـــا فـــي ذلـــك ا
للمكافحــة  آليــاتبشــأن الكــوليرا:  ١٥- ٦٤ع  ص ج، وكــذلك القــرار ٢٣- ٦٣ج ص ع، ٢٨- ٥١ج ص ع، ١٧- ٣٥ع

  بشأن استئصال داء التنينات؛ ١٦- ٦٤ع  ص  جوالوقاية، والقرار 
  

استدامة البيئة من المرامي اإلنمائية لأللفية،  (ضمان ٧وتذّكر أيضًا بالغاية "جيم" المنبثقة عن المرمى 
الذي دعا إلى تخفيض نسبة األشخاص الذين ال يمكنهم الحصول باستمرار على مياه الشرب المأمونة وخـدمات 

، وبأهميــة هــذه الغايــة فــي تحقيــق ســائر المرامــي اإلنمائيــة لأللفيــة، ٢٠١٥اإلصــحاح إلــى النصــف بحلــول عــام 

                                                           
  .١تصويب  ٦٤/٣٥وج ٦٤/٣٥الوثيقتان ج     ١
  إلى األمانة.لالطالع على اآلثار المالية واإلدارية المترتبة على هذا القرار بالنسبة  ٦انظر الملحق      ٢
  .٦٤/٢٤الوثيقة ج     ٣
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(مكافحــة األيــدز  ٦(تحســين صــحة األم)، والمرمــى  ٥د مــن وفيــات األطفــال)، والمرمــى (الحــ ٤والســيما المرمــى 
  ١واإلصابة بفيروسه والمالريا واألمراض األخرى)؛

  
شـخص  مليـون ١٧٧٠توصـيل ميـاه الشـرب المأمونـة إلـى  ٢٠٠٨و  ١٩٩٠وٕاذ تقر بأنه تم بين عـامي 

تشـــعر مـــع ذلـــك بقلـــق بـــالغ ألن هنـــاك شـــخص، وٕاذ  مليـــون ١٢٦٠وتوصـــيل خـــدمات اإلصـــحاح المحســـنة إلـــى 
شـخص  مليـون ٢٦٠٠مليون شخص ظلوا محرومين من الحصـول علـى ميـاه الشـرب المحسـنة وأكثـر مـن   ٨٨٤

  ؛٢٠٠٨ظلوا محرومين من خدمات اإلصحاح المحسنة حتى نهاية عام 
  

العمومية من وٕاذ تالحظ تعدد الفوائد الصحية والمنافع االقتصادية الناجمة عن اتباع نهج واسع للصحة 
خالل التوسع في حصول الناس على مياه الشرب المأمونة وخدمات اإلصحاح، وتحقيق التكامل بـين التـدخالت 
المفيدة لألسر، وزيادة فعالية استخدام المـوارد، واإلسـراع بـإدراج االعتبـارات الصـحية فـي تخطـيط وتصـميم تنميـة 

مـن الخطـة االسـتراتيجية  ٨من أجل بلوغ الغرض االستراتيجي موارد المياه، وٕاذ تقر بأهمية متابعة هذه المسائل 
  ؛٢٠١٣- ٢٠٠٨المتوسطة األجل 

  
) الذي أعلنته الجمعية العامة ٢٠١٥- ٢٠٠٥وٕاذ تشير إلى العقد الدولي للعمل "الماء من أجل الحياة" (

؛ ٦١/١٩٢المعلنـــة فـــي قرارهـــا  ٢٠٠٨، والســـنة الدوليـــة للصـــرف الصـــحي ٥٨/٢١٧لألمـــم المتحـــدة فـــي قرارهـــا 
الذي طالب جميع الدول األعضـاء بـدعم الجهـود العالميـة لتحقيـق "مرافـق  ٦٥/١٥٣باإلضافة إلى قرار المتابعة 

"، وٕاذ تشير أيضًا إلى أن جودة المياه شكلت موضوع ٢٠١٥صحية مستدامة: حملة السنوات الخمس حتى عام 
  ؛٢٠١٠يوم األمم المتحدة العالمي للمياه 

  
الـــذي أقـــر بـــأن حـــق اإلنســـان فـــي  ٦٤/٢٩٢ى قـــرار الجمعيـــة العامـــة لألمـــم المتحــدة وٕاذ تشــير أيضـــًا إلـــ

الحصول على ميـاه الشـرب المأمونـة والنقيـة وخـدمات اإلصـحاح "حـق مـن حقـوق اإلنسـان البـد منـه للتمتـع التـام 
ن الـذي أكـد أن حـق اإلنسـا A/HRC/RES/15/9بالحياة وبجميع حقوق اإلنسـان"، وقـرار مجلـس حقـوق اإلنسـان 

في الحصول علـى ميـاه الشـرب المأمونـة وخـدمات اإلصـحاح مسـتمد مـن حقـه فـي التمتـع بمسـتوى معيشـي الئـق 
ويــرتبط ارتباطــًا ال انفصــام لــه بــالحق فــي التمتــع بــأعلى مســتوٍى ممكــن مــن الصــحة البدنيــة والنفســية، فضــًال عــن 

  الحق في التمتع بالحياة والكرامة اإلنسانية؛
  

هــود المبذولــة مــن أجــل تحســين إمكانيــة الحصــول علــى ميــاه الشــرب المأمونــة، وٕاذ تالحــظ باهتمــام الج
وخدمات اإلصحاح األساسية وتعزيز ممارسـات النظافـة الشخصـية والمنزليـة، ألنهـا جميعـًا تشـكل نهجـًا مسـتدامًا 

مليون  ٢,٥لمكافحة األمراض التي تعزى إلى نقص اإلصحاح، والمياه مثل الكوليرا واإلسهال، التي أودت بحياة 
  مليون طفل دون الخامسة من العمر؛ ١,٣، ومن بينهم ٢٠٠٨شخص في عام 

  
وٕاذ تالحظ أيضًا أن المياه واإلصحاح والنظافة عناصر من استراتيجية النقاط السـبع التـي اتفقـت عليهـا 

غســل منظمــة الصــحة العالميــة واليونيســيف مــن أجــل المكافحــة الشــاملة لإلســهال، والتــي تتضــمن التشــجيع علــى 
اليدين بالصابون وتنقية المياه المنزلية وخزنهـا بصـورة مأمونـة وتعزيـز خـدمات اإلصـحاح فـي جميـع المجتمعـات 

  المحلية؛
  

وٕاذ تالحظ تعرض ماليين البشر لمستويات خطرة مـن الملوثـات البيولوجيـة والكيميائيـة فـي ميـاه الشـرب 
مياه الصرف الصحي في المناطق الحضرية والصناعية التي يستهلكونها، والتي ُتعزى إلى حد ما إلى سوء إدارة 

  والزراعية؛
  

                                                           
  .٦٥/١ الجمعية العامة لألمم المتحدة قرارانظر      ١
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وٕاذ تقــّر بــدور المنظمــة الرئيســي فــي وضــع القواعــد لمســائل الميــاه والصــحة، ودورهــا الرئيســي فــي رصــد 
التقـــدم فـــي مجـــال إمـــدادات الميـــاه واإلصـــحاح، وكـــذلك دورهـــا فـــي التـــرويج وبنـــاء القـــدرات إلعـــداد خطـــط الميـــاه 

اإلصــحاح المــأمون، والميــاه واإلصــحاح فــي مرافــق الرعايــة الصــحية والمــدارس وســائر المبــاني  المأمونــة، وخطــط
  واألوساط العمومية، والتصريف المأمون للنفايات الطبية؛

  
وٕاذ تالحـظ أن القـوى الدافعـة فـي العـالم، بمـا فيهـا النمـو السـكاني والتحضـر وتغّيـر المنـاخ، سـوف تــؤثر 

دة المياه وخدمات اإلصحاح، وفي موارد المياه العذبة، وفي الحاجة إلى تطوير الموارد تأثيرًا كبيرًا في إتاحة وجو 
المائيــة لألغــراض األخــرى، والتــي تحمــل فــي طياتهــا مخــاطر صــحية محتملــة، وٕاذ تالحــظ أن التجــاوب مــع هــذه 

ياسات القطاعيـة االتجاهات يستلزم اتباع نهج مشترك بين القطاعات لتنظيم مسائل الصحة والبيئة في إطار الس
الوطنيــة مــن خــالل اإلدارة المتكاملــة للمــوارد المائيــة وتعزيــز الترتيبــات المؤسســية التــي تقــي أو تحــد مــن حــدوث 

  األمراض التي ُتعزى إلى قلة اإلصحاح والمياه؛
  

شخص تقريبًا ضحية للكوارث الطبيعية، بما في  مليون ٢٠٠٠وٕاذ تالحظ أن العقد الماضي شهد وقوع 
  ضانات والجفاف، األمر الذي أسهم بقوة في حدوث األمراض المرتبطة باإلصحاح والمياه؛ذلك الفي

  
وٕاذ تقــر أيضــًا بضــرورة القيــام فــي حــاالت الطــوارئ باســتحداث وســائل الوقايــة واتخــاذ إجــراءات محــددة 

ي مجموعة لتوفير مياه الشرب وخدمات اإلصحاح، وبالدور القيادي للمنظمة في مجموعة الصحة، واليونيسيف ف
  التغذية ومجموعة المياه والصرف الصحي والنظافة الشخصية في عمليات الطوارئ،

  
  الدول األعضاء على ما يلي: تحث  - ١
  

أن تستحدث وتعزز مع جميع أصحاب المصلحة استراتيجيات وطنية للصـحة العموميـة، تبـرز   )١(
أساس الوقاية األولية، وتستند فيها إلـى  فيها أهمية مياه الشرب المأمونة، واإلصحاح والنظافة باعتبارها

ـــــاه  ـــــرامج والمشـــــاريع المتصـــــلة بالمي ـــــات التخطـــــيط القطـــــاعي والسياســـــات والب نهـــــج متكامـــــل مـــــن عملي
ـــوزارات، وتحـــدد  ـــين ال ـــة التنســـيق الفعـــال المشـــتركة ب واإلصـــحاح، وتسترشـــد علـــى المســـتوى المالئـــم بآلي

  نية؛المسؤوليات بوضوح في شتى الوزارات والمؤسسات المع
  
نهــوج جديــدة لتثقيــف وتمكــين وٕاشــراك وتوعيــة المجتمعــات، تشــمل مشــاركة فعالــة مــن تــروج لأن   )٢(

السيما لصالح النساء واألطفال والشباب و الزعماء المحليين والمجتمع المدني، بهدف إحداث أثر معين، 
 ســـــات الجيـــــدةالممار ب واالعتـــــراف، وأفقـــــر الســـــكانوالســـــكان األصـــــليين والســـــكان المعرضـــــين للمخـــــاطر 

  ؛وتشجيعها
  
أن تضمن مساهمة االستراتيجيات الصحية الوطنية في بلوغ المرامي اإلنمائية لأللفية المتصلة   )٣(

بالمياه واإلصحاح ودعم إعمال حق كل إنسان في الحصول على المياه وخدمات اإلصحاح دون تمييز 
  الستعمال الشخصي والمنزلي؛وعلى نحٍو كاٍف ومأمون ومقبول وممكن ماديًا وميسور التكلفة ل

  
أن تعــــزز اإلطــــار السياســــي المشــــترك بــــين القطاعــــات واآلليــــات المؤسســــية لــــإلدارة المتكاملــــة   )٤(

للمخـــاطر واألخطـــار الصـــحية الناجمـــة عـــن قلـــة الميـــاه وخـــدمات اإلصـــحاح، بمـــا فـــي ذلـــك تقيـــيم األثـــر 
وٕادارة البيئــة مـن أجــل وقايــة  الصـحي، والتوســع االسـتراتيجي فــي نظــم ميـاه الشــرب وخـدمات اإلصــحاح،
  الصحة في إطار المشاريع المتصلة بالموارد المائية وخدمات اإلصحاح؛

  
أن تحشد جهودها، بالتشاور مع الشركاء مـن األطـراف الثنائيـة والمتعـددة األطـراف، وبالتنسـيق   )٥(

باينــات القائمــة بــين الوثيــق مــع الســلطات المحليــة المســؤولة، مــن أجــل مــنح األولويــة لتنفيــذ الحــد مــن الت
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المــــدن والضــــواحي والريــــف مــــن حيــــث تزويــــد المســــاكن بميــــاه الشــــرب باإلضــــافة إلــــى ســــائر المصــــادر 
  المحسنة، ومرافق اإلصحاح والنظافة المحسنة؛

  
أن تتــيح المرافــق المالئمــة لإلمــداد بميــاه الشــرب المأمونــة وخــدمات اإلصــحاح، وغســل اليــدين   )٦(

الصـحية والمـدارس وسـائر المبـاني واألوسـاط العموميـة، وكـذلك الـدعوة بالصابون في مؤسسات الرعايـة 
وأدوات التدريب في  مجال المياه المأمونة واإلصحاح وممارسات النظافة للعـاملين فـي تلـك المؤسسـات 

  والمستفيدين منها؛
  
أن تحســـن التعـــاون بـــين الســـلطات المختصـــة وأصـــحاب المصـــلحة، بمـــا فـــي ذلـــك التعـــاون فـــي   )٧(

ن الموجودة عبر الحدود، من أجل تنفيذ وصيانة نظم فعالة لتقييم جودة الميـاه، وأن تواظـب علـى األماك
  نشر المعلومات ذات الصلة بعبارات سهلة الفهم، وأن تتجاوب للمسائل المتصلة بجودة المياه؛

  
أن تضمن بصفة خاصة وجود نظم وطنية و/ أو محلية مستدامة وشاملة ومنسقة لرصد المياه   )٨(

وخـــدمات اإلصــــحاح، ووســــائل اإلنـــذار المبكــــر مــــن أجــــل الوقايـــة مــــن األمــــراض التـــي ُتعــــزى إلــــى قلــــة 
اإلصحاح والمياه، ومكافحة تلك األمراض، باإلضافة إلى استحداث القدرة على التأهب للطوارئ ووضع 

  الخطط لها، السيما في حاالت الكوارث الطبيعية وحاالت الطوارئ اإلنسانية؛
  
حسب االقتضاء على وضع وتنفيذ خطط بشـأن مأمونيـة الميـاه ومراقبـة جودتهـا، وأن أن تعمل   )٩(

تسهم في وضع خطط مأمونية اإلصحاح، بالتعاون مع المراكز المتعاونة مع منظمـة الصـحة العالميـة، 
والشــبكات التــي تستضــيفها المنظمــة (القــائمون علــى تنظــيم ميــاه الشــرب، والعمليــات والصــيانة، وتنقيــة 

المنزليــة وخزنهــا بشــكل مــأمون، وٕادارة إمــدادات الميــاه للمجتمعــات المحليــة الصــغيرة) والرابطــات  الميــاه
  التي لها عالقات رسمية مع المنظمة؛

  
  المدير العام القيام بما يلي: تطلب من  - ٢

  
أن يواصل استرعاء اهتمام المجتمع الدولي ومتخذي القرار إلى أهميـة الوقايـة األوليـة بوصـفها   )١(

مــًى أساســيًا، وعلــى التــأثير الكبيــر لميــاه الشــرب المأمونــة واإلصــحاح والنظافــة علــى تحســين الصــحة مر 
  العمومية في العالم، وعلى االقتصادات الوطنية، وعلى بلوغ المرامي اإلنمائية لأللفية؛

  
أن يضــع اســتراتيجية جديــدة متكاملــة للمنظمــة بشــأن الميــاه واإلصــحاح والصــحة، مــع التركيــز   )٢(
شكل خاص على جودة المياه ومسائل رصدها، وعلـى النهـوض بتغييـر سـلوكيات اإلصـحاح والنظافـة، ب

واضعًا بعين االعتبار المتطلبات التي تخص كل سياق بهدف التشجيع على وضع تدابير وقائية فضًال 
بتطوير  عن تقنيات التحليل السريع لضمان جودة مياه الشرب ولتفادي اآلثار الصحية الضارة المرتبطة

  مصادر المياه؛
  
أن يعـــزز تعـــاون المنظمـــة مـــع جميـــع األعضـــاء والشـــركاء فـــي مبـــادرة األمـــم المتحـــدة المعنيـــة   )٣(

بالمياه، ومع سائر المنظمات ذات الصلة التي تعمل علـى تعزيـز الحصـول علـى ميـاه الشـرب المأمونـة 
ك بــين القطاعــات فــي ســياق وخــدمات اإلصــحاح والنظافــة، ليضــع بــذلك نموذجــًا للعمــل الفعــال المشــتر 

مشاركة المنظمة في مبادرة "األمم المتحدة وحدة األداء"، وفي سياق تعاون المنظمة مع المقرر الخاص 
حاح بغيــة تحســين إعمــال حــق لألمــم المتحــدة المعنــي بحــق اإلنســان فــي ميــاه الشــرب المأمونــة واإلصــ

  ؛اإلنسان
  
الصــحة العالميــة واليونيســيف لرصــد إمــدادات أن يعــزز قــدرات البرنــامج المشــترك بــين منظمــة   )٤(

الميـــاه، بغيـــة تحقيـــق واليـــة البرنـــامج المتعلقـــة برصـــد التقـــدم المحـــرز صـــوب المرامـــي اإلنمائيـــة الدوليـــة 
المتعلقــة بميــاه الشــرب واإلصــحاح، وليصــبح هــذا البرنــامج بمثابــة منهــاج لجيــل مــن المؤشــرات الجديــدة 
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جــــودة الميــــاه وغيرهــــا مــــن البــــارامترات ذات الصــــلة علــــى الخاصــــة باإلصــــحاح والميــــاه، بمــــا فــــي ذلــــك 
  المستويات المناسبة.

  
أن يواصل دعم المبادرات اإلقليمية الحالية مثل البروتوكول الذي وضـعته لجنـة األمـم المتحـدة   )٥(

االقتصـــادية ألوروبـــا لمســـائل الميـــاه والصـــحة والـــذي يعتبـــر بمثابـــة أداة مرجعيـــة لـــإلدارة الســـليمة للميـــاه 
اية صحة اإلنسان، وأن يشجع على إعداد أدوات مماثلة مخصصة لإلدارة السليمة للمياه والحد من وحم

األمــراض المرتبطــة بقلــة اإلصــحاح والميــاه فــي ســائر األقــاليم، وأن يواصــل تشــجيع المبــادرات اإلقليميــة 
عالميـــة ذات الصـــلة، مثـــل إعـــالن ليبرفيـــل بشـــأن الصـــحة والبيئـــة الـــذي شـــاركت فيـــه منظمـــة الصـــحة ال

)، أو إعـــالن بارمـــا بشـــأن البيئـــة والصـــحة الـــذي أطلقتـــه منظمـــة ٢٠١٠وبرنـــامج األمـــم المتحـــدة للبيئـــة (
  )؛٢٠١٠الصحة العالمية (

  
أن يعمــــل بالتنســــيق مــــع الشــــركاء الثنــــائيين والمتعــــددي األطــــراف علــــى تطــــوير قــــدرات الــــدول   )٦(

التقنــي الــالزم لوضــع الخطــط الوطنيــة  األعضــاء، وذلــك مــن خــالل تــوفير التوجيهــات اإلرشــادية والــدعم
وتنفيذها ورصـدها وتقييمهـا، بمـا يضـمن اسـتدامة إدارة وتشـغيل وصـيانة إمـدادات ميـاه الشـرب المأمونـة 

  ونظم وخدمات اإلصحاح؛
  
أن يقدم المزيد من الدعم لقدرات الدول األعضاء على بناء نظم لتكييف المعلومـات ورصـدها،   )٧(

تيسر إعـداد التقـارير المناسـبة والمبسـطة التـي تقـدم إلـى آليـات الرصـد العالميـة  وصيانة هذه الُنظم بغية
ذات الصلة، بما فيها نظم إحصاءات الصحة في العالم التي تصدرها المنظمة، والبرنامج المشترك بين 

المي منظمة الصحة العالمية واليونيسيف لرصد إمدادات المياه، ومبادرة األمم المتحـدة بشـأن التقيـيم العـ
  للصرف الصحي ومياه الشرب؛

  
أن يزيـــد الـــدعم التقنـــي المقـــدم للبلـــدان بـــأن يســـهل تقـــديم بـــرامج التـــدريب وبـــرامج تعلـــيم الكبـــار   )٨(

للمــوظفين المســؤولين عــن صــيانة المســتجمعات ومرافــق المعالجــة والتوزيــع وشــبكات الميــاه واإلصــحاح 
عن رصد جودة المياه، وأن يشجع في الوقـت ذاتـه  البرامج المعدة للعاملين والمختبرات المسؤولةكذلك و 

نشر أفضل الممارسات المتعلقة بتنقية المياه المنزلية والسيما في حالة نقص أو غياب المرافق المركزية 
  لمعالجة المياه أو إمدادات المياه؛

  
إلمـداد أن يشجع الشراكات الهادفة إلى الحد مـن المخـاطر المرتبطـة بتجهيـزات ميـاه الشـرب، وا  )٩(

المــأمون لميــاه الشــرب، وطــرق جمــع ونشــر أفضــل الممارســات والخبــرات المتعلقــة بزيــادة الحصــول علــى 
مياه الشرب المأمونة واإلصحاح والنظافة الشخصية والمنزلية، والسيما لصالح أفقر السكان وفي حاالت 

  الطوارئ الصحية أو أثناء الكوارث الطبيعية؛
  
المحــرز فــي تنفيــذ هــذا القــرار إلــى جمعيــة الصــحة العالميــة السادســة  وتقــديم تقريــر عــن التقــدم  )١٠(

  والستين من خالل المجلس التنفيذي.
  

  - ٢٠١١أيار/ مايو  ٢٤، العاشرةالجلسة العامة (  
  ب")"التقرير الثالث للجنة    

  
  
  
  
  
  



 القرارات والمقررات اإلجرائية 57

  مرتبات الموظفين في الوظائف غير المصنفة في رتب ومرتب المدير العام  ٢٥- ٦٤ع  ص  ج
  

  الصحة العالمية الرابعة والستون، جمعية
  

  ١النظام األساسي للموظفين؛ التقارير الخاصة بتعديالتبعد أن نظرت في   
  

 توصيات المجلس التنفيذي المتعلقة بمرتبات الموظفين فـي الوظـائف غيـر المصـنفة فـيب تحيط علماإذ 
  رتب ومرتب المدير العام،

  
 اتدوالر  ١٨٥  ٨٠٩ بمبلــغن المســاعدين والمــديرين اإلقليميــين لمــديرين العــاّميل المرتــب اإلجمــالي تحــدد  - ١

دوالرًا أمريكيـًا  ١٣٣  ٧٧٦في السنة قبل االقتطاع اإللزامـي مـن المرتـب ليكـون المرتـب الصـافي المعـدل  ةأمريكي
  ؛دوالرًا أمريكيًا (لغير المعيل) ١٢١ ١٤٠ ) أوللمعيل(
  
دوالرًا أمريكيــًا فــي الســنة قبــل االقتطــاع  ٢٠٤ ٣٩١ غبمبلــنائــب المــدير العــام المرتــب اإلجمــالي ل تحــدد  - ٢

دوالرًا  ١٣١ ٢٦١دوالرًا أمريكيــًا (للمعيــل) أو  ١٤٥ ٨٥٤اإللزامــي مــن المرتــب ليكــون المرتــب الصــافي المعــدل 
  أمريكيًا (لغير المعيل)؛

  
قتطـاع اإللزامـي دوالرًا أمريكيـًا فـي السـنة قبـل اال ٢٥١ ١٨٨ بمبلـغلمدير العام إلجمالي لمرتب اال تحدد  - ٣

دوالرًا أمريكيـــًا  ١٥٦  ٧٦٠  دوالرًا أمريكيـــًا (للمعيـــل) أو ١٧٦ ٢٧٢مـــن المرتـــب ليكـــون المرتـــب الصـــافي المعـــدل 
  (لغير المعيل)؛

  
  .٢٠١١  كانون الثاني/ يناير ١في المرتبات اعتبارًا من  يبدأ نفاذ هذه التعديالتأن  تقرر  - ٤
  

  - ٢٠١١و أيار/ ماي ٢٤، العاشرةالجلسة العامة (  
  التقرير الثالث للجنة "ب")  

  
  
  تعديالت النظام األساسي للوكالة الدولية لبحوث السرطان  ٢٦- ٦٤ع  ص  ج
  

  جمعية الصحة العالمية الرابعة والستون،
  

  ٢النظام األساسي للوكالة الدولية لبحوث السرطان؛ التقارير الخاصة بتعديالتبعد أن نظرت في 
  

مـادة الثامنـة مـن النظـام األساسـي للوكالـة الدوليـة لبحـوث السـرطان الـذي إذ تضع في اعتبارهـا تعـديل ال
  اعتمده مجلس اإلدارة في دورته الثالثة والخمسين؛

  
  وٕاذ تضع في اعتبارها أحكام المادة العاشرة من النظام األساسي للوكالة؛

  
  على التعديل التالي للنظام األساسي للوكالة والذي يصبح نافذًا فورًا: توافق

  
                                                           

  .٦٤/٣٨الوثيقة ج     ١
  .٦٤/٤٣الوثيقة ج     ٢
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  التمويل - المادة الثامنة 
  

  ) من المادة الثامنة دون تغيير. ]٧) إلى نهاية الفقرة (١[ تبقى الفقرات (
  
أمــوال الوكالــة وأصــولها تمســك عنهــا حســابات مســتقلة عــن صــناديق وأصــول منظمــة الصــحة   )٨(

  العالمية وتدار وفقًا لالئحة المالية التي يقرها مجلس اإلدارة.
  

  - ٢٠١١أيار/ مايو  ٢٤، لعاشرةاالجلسة العامة (  
  التقرير الثالث للجنة "ب")   

  
  
  ١وقاية األطفال من اإلصابات  ٢٧- ٦٤ع  ص  ج
  

  جمعية الصحة العالمية الرابعة والستون،  
  

  ٢بعد أن نظرت في التقرير الخاص بوقاية األطفال من اإلصابات؛
  

ذي أكــد علــى أن اإلصــابات بشــأن الســالمة علــى الطــرق والصــحة الــ ١٠- ٥٧ج ص عإذ تــذّكر بــالقرار 
  الناجمة عن حوادث الطرق هي مشكلة صحية عمومية هامة تتطلب بذل جهود دولية منسقة؛

  
الـــدعوة التـــي وجهتهـــا الجمعيـــة  ١٠- ٥٧ج ص عوٕاذ تـــذّكر أيضـــًا بـــأن جمعيـــة الصـــحة قبلـــت فـــي القـــرار 

م المتحـدة دور منسـق المسـائل العامة لألمم المتحدة إلى منظمـة الصـحة العالميـة كـي تـؤدي داخـل منظومـة األمـ
  المتعلقة بالسالمة على الطرق مع العمل بالتعاون الوثيق مع اللجان اإلقليمية التابعة لألمم المتحدة؛

  
المعنون "الُنظم الصـحية: ُنظـم رعايـة الطـوارئ"، الـذي أقـر بـأن  ٢٢- ٦٠ج ص عوٕاذ تذّكر كذلك بالقرار 

رعاية الطوارئ يشـكل جـزءًا أساسـيًا مـن   لخاصة بالرضوح وخدماتتحسين تنظيم وتخطيط عملية توفير الرعاية ا
المعنون "العجز، بمـا فـي ذلـك الوقايـة والتـدبير  ٢٣- ٥٨ج ص ععملية إيتاء الرعاية الصحية المتكاملة، وبالقرار 

العالجي والتأهيل"، الذي حث الدول األعضاء على اتخاذ كل الخطوات الضرورية للحد من عوامل الخطر التي 
  فضي إلى اإلصابة بحاالت العجز في مرحلة الطفولة؛ت

  
وٕاذ تدرك المسؤوليات الخاصة بضمان السالمة في رعاية األطفال وحمايتهم، والتي تم التأكيد عليها في 

لمنظمة  ١٣٨)، وفي االتفاقية ١٩٩٩لمنظمة العمل الدولية ( ١٨٢) وفي االتفاقية ١٩٨٩اتفاقية حقوق الطفل (
)، وٕاذ تدرك أيضًا المسؤوليات إزاء األشخاص المصابين بعجز بدني والمذكورة في اتفاقية ١٩٧٣العمل الدولية (

) وخصوصــًا فــي البلــدان المنخفضــة الــدخل والبلــدان المتوســطة الــدخل التــي تشــكل فيهــا ٢٠٠٦حقــوق المعــوقين (
  إصابات األطفال عبئًا ثقيًال؛

  
لبقـاء األطفـال علـى قيـد الحيـاة ولصـحة األطفـال، وتعـد وٕاذ تقر بأن إصابات األطفـال ُتعـد تهديـدًا كبيـرًا 

من المشاكل الصحية العمومية المهملـة ذات العواقـب الهامـة مـن حيـث معـدالت الوفـاة والمراضـة ونوعيـة الحيـاة 
والتكاليف االجتماعية واالقتصادية، وأنه ما لـم ُتتخـذ إجـراءات عاجلـة فـي هـذا الصـدد فـإن هـذه المشـكلة سـتعوق 

                                                           
  لالطالع على اآلثار المالية واإلدارية المترتبة على هذا القرار بالنسبة إلى األمانة. ٦انظر الملحق      ١
  .٦٤/٢٣الوثيقة ج     ٢
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امي اإلنمائية لأللفية، وخصوصًا في البلدان النامية والبلدان المنخفضة الدخل والبلدان المتوسطة الدخل بلوغ المر 
  حيث تشكل إصابات األطفال عبئًا ثقيًال؛

  
وٕاذ تقر بأن األسباب الرئيسية لوفاة األطفال من اإلصابات العرضية تشمل حوادث المرور على الطرق 

الحـاالت عـدد وقوع، والتسمم. ألن الغرق يشكل في بعض أقاليم العالم نحـو نصـف البرية، والغرق، والحروق، وال
اإلجماليـة لوفـاة األطفـال بسـبب الحـوادث؛ ممــا يجعـل التـدابير الوقائيـة الخاصـة بكــل سـياق، بمـا فـي ذلـك تــدابير 

  السالمة البيئية، ومنتجات السالمة، وٕادارة السالمة، وٕاذكاء الوعي، تدابير حاسمة؛
  

ر كــذلك بــأن النهــوج المتعــددة القطاعــات لوقايــة األطفــال مــن اإلصــابات والحــد مــن عواقبهــا عــن وٕاذ تقــ
طريق تنفيذ التدخالت المسندة بالبّينات قد أسفرت عن خفض هائل ومستديم إلصابات األطفال في البلدان التـي 

  بذلت جهودًا متضافرة في هذا المضمار؛
  

المشـترك بـين منظمـة الصـحة العالميـة  ١،طفال مـن اإلصـاباتبالتقرير العالمي عن وقاية األوٕاذ ترحب 
  واليونيسيف وبتوصياته الخاصة بالسياسة ووضع البرامج في مجال الصحة العمومية؛

  
وٕاذ تضــع فــي االعتبــار أن البــرامج القائمــة الخاصــة ببقــاء األطفــال علــى قيــد الحيــاة وبصــحة األطفــال 

األطفــال مــن اإلصــابات بمــا يضــمن أنهــا تشــكل جــزءًا ال يتجــزأ مــن  ونمــائهم ينبغــي أن تضــع اســتراتيجيات لوقايــة
خــدمات صــحة الطفــل، وأن نجــاح بــرامج صــحة الطفــل ال ينبغــي أن يقــاس بالمقــاييس التقليديــة لمعــدالت وفيــات 

  األمراض المعدية فحسب بل ينبغي أن يقاس أيضًا بمؤشرات اإلصابات القاتلة واإلصابات غير القاتلة،
  
  األعضاء على ما يلي: الدول تحث  - ١

  
أن تعطي األولوية لوقاية األطفال من اإلصابات بوصفها إحدى المسائل التـي تمـس األطفـال،   )١(

وأن تضــمن إنشــاء أو تعزيــز آليــات التنســيق المشــتركة بــين القطاعــات والضــرورية لوقايــة األطفــال مــن 
  اإلصابات؛

  
اتهــــا بمقتضــــى اتفاقيــــة حقــــوق الطفــــل أن تواصــــل وأن تعــــزز حســــب االقتضــــاء الوفــــاء بالتزام  )٢(
) بــاحترام وحمايــة وٕاعمــال حقــوق األطفــال فــي التمتــع بــأعلى مســتوًى مــن الصــحة يمكــن بلوغــه، ١٩٨٩(

وأن تتخــــذ كــــل التــــدابير التشــــريعية واإلداريــــة واالجتماعيــــة والتعليميــــة المالئمــــة لحمايــــة األطفــــال مــــن 
  اإلصابات؛

  
فــي ذلــك البــرامج الصــحية تشــمل إصــابات   مناســبة بمــاأن تضــمن أن آليــات تمويــل البــرامج ال  )٣(

األطفــال والوقايــة منهــا وخــدمات الطــوارئ والرعايــة قبــل دخــول المستشــفيات، وخــدمات العــالج والتأهيــل 
  الخاصة باألطفال؛

  
، التقريـر العـالمي عـن وقايـة األطفـال مـن اإلصـاباتأن تقوم حسـب االقتضـاء بتنفيـذ توصـيات   )٤(

الصحة العالمية واليونيسيف، وأن تسند دورًا قياديًا لوكالة أو وحدة حكوميـة لوقايـة المشترك بين منظمة 
األطفال من اإلصـابات، إن لـم يكـن هنـاك دور كـذلك بالفعـل، وأن تعـّين مسـؤول اتصـال معنيـًا بالوقايـة 

كومـة من اإلصابات، وأن تضمن قيام هذه القيادة باإلسـهام فـي التعـاون بـين القطاعـات المعنيـة مـن الح
والمجتمعـــات المحليــــة والمجتمــــع المــــدني، وذلــــك حســــب االحتياجــــات الوطنيــــة االســــتراتيجيات الرئيســــية 

                                                           
١ World report on child injury prevention, Geneva, World Health Organization, and New York, United Nations 

Children’s Fund, 2008.                                                                                                                                            
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بوصــفها تــدخالت فعالــة لوقايــة األطفــال مــن اإلصــابات؛ وأن ترصــد وتقــّيم  التقريــر العــالميالمحــددة فــي 
  أثر هذه التدخالت؛

  
نيـة لنمـاء األطفـال والبـرامج األخـرى أن تدمج وقاية األطفال من اإلصابات ضمن البـرامج الوط  )٥(

المناسبة، وأن تنشئ آليات تنسيق وتعاون متعددة القطاعات تضمن على وجه الخصوص إعطاء وقاية 
األطفال مـن اإلصـابات األولويـة المالئمـة فـي البـرامج الخاصـة ببقـاء األطفـال علـى قيـد الحيـاة وبصـحة 

  األطفال؛
  
فـي كـل القطاعـات المعنيـة أو ُنظـم الترصـد تحـدد الحالـة  أن تضمن أن جمع البيانـات الوطنيـة  )٦(

الديمغرافية واالجتماعية االقتصادية والوبائية لــعبء إصـابات األطفـال وعوامـل أخطارهـا وتكاليفهـا، وأن 
  تضمن تناسب الموارد المتاحة مع حجم المشكلة؛

  
تتضـمنان أهـدافًا  أن تضع وتنفذ حسب االقتضاء سياسة وخطة عمل تشمالن قطاعات متعددة  )٧(

واقعيــة لوقايــة األطفــال مــن اإلصــابات، وتشــمالن تــرويج المعــايير والمــدونات الخاصــة بعمــل األطفــال 
وتشغيل المراهقين بصورة قانونية وبمأمونيـة المنتجـات، وتـوفير المـدارس وأمـاكن اللعـب، ووسـائل النقـل 

جــة ضــمن السياســة أو الخطــة الوطنيــة ولــوائح وقــوانين البنــاء، كسياســات أو خطــط قائمــة بــذاتها أو مندر 
  الخاصة بصحة الطفل؛

  
أن تعمل على إنفاذ القوانين واللوائح القائمة ذات الصلة بوقاية األطفال من اإلصابات وتعزيـز   )٨(

  هذه القوانين واللوائح حسب االقتضاء؛
  
، وتـــوفير أن تعـــزز خـــدمات وقـــدرات الطـــوارئ والتأهيـــل، بمـــا فـــي ذلـــك فـــرق االســـتجابة األوليـــة  )٩(

الرعاية للحاالت الحادة قبل دخول المستشفيات، وتوفير العالج وبرامج التأهيل المناسبة لألطفـال الـذين 
  يعانون من إصابات أو عجز بدني؛

  
مـــن اإلصـــابات  التقريـــر العـــالمي عـــن وقايـــة األطفـــالأن تحـــدد أولويـــات البحـــوث، مـــع مراعـــاة   )١٠(

يونيســيف، وأن تعمــل عــن كثــب مــع خبــراء البحــث والتطــوير، المشــترك بــين منظمــة الصــحة العالميــة وال
  بمن في ذلك منتجو وموزعو المنتجات الخاصة بالسالمة؛

  
أن تعمــــل علــــى إذكــــاء الــــوعي والتثقيــــف الصــــحي بســــالمة األطفــــال وخصوصــــًا بــــين الوالــــدين   )١١(

وبعوامــل خطــر  المجتمــع وكــذلك بــين جميــع أفــرادواألطفــال وأصــحاب العمــل والفئــات المهنيــة المعنيــة، 
إصابات األطفـال، والسـيما مـن جـراء وسـائل النقـل واسـتخدام الهواتـف المحمولـة ومـا شـابهها مـن أجهـزة 
محمولة في أثناء القيادة، واألخطار الكامنة في أماكن العمل، وأخطار المياه والحرائق وٕاهمال اإلشراف 

  ية األطفال من اإلصابات؛على األطفال وحمايتهم، والدعوة إلى تنفيذ برامج مكّرسة لوقا
  

  المدير العام ما يلي: تطلب من  - ٢
  
أن يتعــاون مــع الــدول األعضــاء علــى تحســين ُنظــم جمــع وتحليــل البيانــات الخاصــة بإصــابات   )١(

األطفـال، وعلــى وضــع سياســات وبــرامج صــحية عموميــة قائمـة علــى األدلــة العلميــة لوقايــة األطفــال مــن 
  ها؛اإلصابات والتخفيف من حدة عواقب
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أن يتعـــاون مـــع مؤسســـات منظومـــة األمـــم المتحـــدة وشـــركاء التنميـــة الـــدوليين والمنظمـــات غيـــر   )٢(
الحكومية من أجل إنشاء شبكة تضمن التنسيق والتنفيذ الفعـالين ألنشـطة وقايـة األطفـال مـن اإلصـابات 

   في البلدان المنخفضة الدخل والمتوسطة الدخل؛
  
دة البّينات الخاصة بالتدخالت الرامية إلى وقاية األطفال من أن يشجع البحوث التي توسع قاع  )٣(

اإلصابات والتخفيف من حدة عواقبها، وتقييم فعالية هذه التدخالت من خالل المراكـز المتعاونـة وسـائر 
الشــركاء بمــا فــي ذلــك ترجمــة هــذا العمــل إلــى منتجــات مأمونــة وميســورة التكلفــة، وتــدخالت علــى صــعيد 

  مليات تنفيذ فعالة؛السياسة العامة، وع
  
أن ييسر تكييف ونقل المعـارف الخاصـة بالتـدابير والوسـائل التـي تقـي األطفـال مـن اإلصـابات   )٤(

  من البيئات المتقدمة إلى البيئات النامية؛ 
  
  أن يدعم الدول األعضاء في وضع وتنفيذ تدابير لوقاية األطفال من اإلصابات؛   )٥(
  
مسـؤولي التنسـيق الـوطنيين المعنيـين بالوقايـة مـن اإلصـابات، وذلـك أن يقدم دعمًا إضافيًا إلى   )٦(

  عن طريق عقد اجتماعات عالمية وٕاقليمية بانتظام وتقديم المساعدة التقنية؛
  
  أن يقدم الدعم التقني لتعزيز الُنظم والقدرات الخاصة بخدمات الطوارئ والتأهيل؛  )٧(
  
ة األمــم المتحــدة وشــركاء التنميــة الــدوليين أن يتعــاون مــع الــدول األعضــاء ومؤسســات منظومــ  )٨(

والمنظمـات غيــر الحكوميـة علــى حشــد المـوارد وتعزيــز القـدرات الالزمــة لوقايــة األطفـال مــن اإلصــابات، 
وتنفيذ برامج التأهيل ذات الصلة، وأن ينظم األنشطة الدعوية لصالح حكومات الدول األعضـاء إلذكـاء 

ة ســــتعرقل هــــذه المشــــكلة بلــــوغ المرامــــي اإلنمائيــــة لأللفيــــة، الــــوعي بأنــــه فــــي غيــــاب اإلجــــراءات العاجلــــ
وخصوصــًا فــي البلــدان الناميــة والبلــدان المنخفضــة الــدخل والبلــدان المتوســطة الــدخل حيــث يترتــب علــى 

  ؛ ثقيل إصابات األطفال عبء
  
 أن يستثمر المزيد فـي بنـاء القـدرات المؤسسـية والفرديـة فيمـا بـين الـدول األعضـاء حتـى يتسـنى  )٩(

  لهذه الدول أن تعد تدخالت عالية المردود االقتصادي على الصعيدين الوطني ودون الوطني؛ 
  
أن يقدم إلى جمعية الصحة العالمية السابعة والستين، عن طريق المجلس التنفيذي، تقريرًا عن   )١٠(

  التقدم المحرز في تنفيذ هذا القرار.
  

  - ٢٠١١أيار/ مايو  ٢٤، العاشرةالجلسة العامة (  
  ب")"التقرير الرابع للجنة   
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  ١الشباب والمخاطر الصحية  ٢٨- ٦٤ع  ص  ج
  

  جمعية الصحة العالمية الرابعة والستون،  
  

الــذي يوضــح اآلثــار الفوريــة والطويلــة  ٢وقــد نظــرت فــي التقريــر الخــاص بالشــباب والمخــاطر الصــحية،
   ٣األجل للمخاطر الصحية على الشباب؛

 
عــن  ٢٢- ٣٨ج ص ع: القــرار بالقضــايا التــي تمــس صــغار الســنتــي تعنــى مباشــرة ٕاذ تــذكر بــالقرارات الو 

عـــــن صـــــحة الشـــــباب؛ والقـــــرار  ٤١- ٤٢ج ص عالنضـــــج قبـــــل الحمـــــل والنهـــــوض بمســـــؤوليات األبـــــوين؛ والقـــــرار 
بصـــــــــــــــحة األطفـــــــــــــــال والمـــــــــــــــراهقين ونمـــــــــــــــائهم، والقـــــــــــــــرار   عـــــــــــــــن االســـــــــــــــتراتيجية الخاصـــــــــــــــة ٢١- ٥٦ع  ص  ج

WPR/RC39.12 Rev.1 التثقيـف الصـحي للمـراهقين؛ والقـرار  ١١/ق٤٣ل إ/ ش مقين؛ والقـرار عن صحة المراه
AFR/RC51/R3  عـــــــن صـــــــحة المـــــــراهقين: اســـــــتراتيجية لإلقلـــــــيم األفريقـــــــي؛ والقـــــــرارEUR/RC55/R6  عـــــــن

عن استراتيجية البلدان األمريكيـة  CD48.R5االستراتيجية األوروبية لصحة األطفال والمراهقين ونمائهم؛ والقرار 
  ة المراهقين والشباب؛لتحسين صح

  
إلـــى حــق كـــل فــرد بمـــن فــي ذلــك المراهقـــون والشــباب، فـــي التمتــع بـــأعلى مســتوى مـــن أيضــًا ٕاذ تشــير و 

الصحة البدنية والنفسية يمكن بلوغه، وتشير أيضًا إلى العهد الدولي للحقـوق االقتصـادية واالجتماعيـة والثقافيـة، 
األمــم المتحــدة للقضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة، واتفاقيــة األمــم المتحــدة لحقــوق الطفــل، واتفاقيــة 

وغيرهــا مــن صــكوك حقــوق اإلنســان الدوليــة واإلقليميــة، وٕاذ تؤكــد علــى الحاجــة إلــى تعزيــز المســاواة بــين النســاء 
  والرجال، واحترام التنوع؛

  
العافيـة البدنيــة ٕاذ تسـّلم بـأن الصـحة ال تعنـي مجــرد انعـدام المـرض أو العجـز، لكنهـا حالــة مـن اكتمـال و 

  والنفسية واالجتماعية، كما ورد ذلك في دستور منظمة الصحة العالمية؛
  
أي أن ربع جميع  -  شخصمليون  ١٨٠٠في العالم والبالغ عددهم  صغار السنٕاذ تعترف بحقيقة أن و 

بمــا يتــيح يشــكلون أكبــر مجموعــة فــي التــاريخ،  - عامــًا  ٢٤أعــوام و ١٠الســكان فــي العــالم تتــراوح أعمــارهم بــين 
  فرصة استثنائية لترسيم السمات االجتماعية واالقتصادية والصحية للعالم؛

  
، يمكـــن بشـــكل عـــام توقيهـــا، وبـــأن صـــغار الســـنمليـــون وفـــاة ســـنويًا تقـــع بـــين  ٢‚٦بـــأن أيضـــًا وٕاذ تســـلم 

حة سلوكياتهم وظروفهم الصحية الراهنة يمكن أن تضر بصحتهم في الوقت الراهن وفي المستقبل وأن تضر بص
  األجيال المقبلة؛ 

  
أن التغايرية بين الشباب من السكان، وبين ظروفهم تجعل بعض الشباب، أيضًا وٕاذ تضع في الحسبان 

  ومنهم المراهقات على سبيل المثال، أكثر عرضة من غيرهم للحصائل الصحية السلبية؛
  

واتبـاع ة البدنيـة والرياضـة وٕاذ تشدد على أهمية تعزيز أنماط الحياة الصحية، مثل المشاركة في األنشط
  نظام غذائي صحي والتربية البدنية لصغار السن؛

                                                           
  لالطالع على اآلثار المالية واإلدارية المترتبة على هذا القرار بالنسبة إلى األمانة. ٦انظر الملحق      ١
ســنة، وصــغار الســن بــأنهم مــن تتــراوح  ١٩ســنوات و ١٠تعــرف المنظمــة المــراهقين بــأنهم مــن تتــراوح أعمــارهم بــين     ٢

 ٢٤و ١٥لمتحدة الشباب بأنهم األشـخاص الـذين تتـراوح أعمـارهم بـين سنة. وتعرف األمم ا ٢٤سنوات و ١٠أعمارهم بين 
  سنة.
  .٦٤/٢٥الوثيقة ج    ٣
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فــــــي القــــــرارات التــــــي تعنــــــى بالســــــكان فــــــي  صــــــغار الســــــنباالهتمــــــام الموجــــــه إلــــــى أيضــــــًا وٕاذ تعتــــــرف 
اتفاقيــــــــــة منظمــــــــــة الصــــــــــحة العالميــــــــــة اإلطاريــــــــــة بشــــــــــأن مكافحــــــــــة بشــــــــــأن  ١- ٥٦ج ص عالقــــــــــرار   مجملهــــــــــم:

ــــغ؛ االســــتراتيجية العالميــــة للحــــد مــــن تعــــاطي الكحــــول علــــى نحــــو ضــــار؛ بشــــأن  ١٣- ٦٣ع   ص  ج  والقــــرار  التب
 القـــراراالســـتراتيجية العالميـــة بشـــأن النظـــام الغـــذائي والنشـــاط البـــدني والصـــحة؛ و بشـــأن  ١٧- ٥٧ع  ص  ج  القـــرارو 
القـــرار و التوصـــيات الخاصـــة بتســـويق األغذيـــة والمشـــروبات غيـــر الكحوليـــة لألطفـــال؛ الــذي أيـــد  ١٤- ٦٣ع  ص  ج
القـــرار األمـــراض غيـــر الســـارية ومكافحتهـــا؛ و   االســـتراتيجية العالميـــة لتـــوقي خطـــة العمـــل بشـــأن ١٤- ٦١ص ع  ج
فيروس استراتيجية برنامج األمم المتحدة المشترك لمكافحة و  ،استراتيجية الصحة اإلنجابيةبشأن  ١٢- ٥٧ع  ص  ج

ســتراتيجية العالميــة بشــأن االبشــأن  ١٩- ٥٩ج ص عالقــرار ؛ و ٢٠١٥- ٢٠١١الفتــرة   فــي العــوز المنــاعي البشــري
االســتراتيجية العالميــة لقطــاع الصــحة بشــأن  ١٤- ٦٤ع  ص  جالقــرار ؛ و تــوقي ومكافحــة األمــراض المنقولــة جنســياً 

عقد األمم المتحدة للعمل مـن أجـل السـالمة و ؛ ٢٠١٥- ٢٠١١لمكافحة فيروس العوز المناعي البشري في الفترة 
الــنظم الصــحية: نظــم رعايــة الطــوارئ؛ والتوصــيات بشــأن  ٢٢- ٦٠ع  ص  جوالقــرار ؛ ٢٠٢٠- ٢٠١١علــى الطــرق 

  ؛٢٤- ٥٦ص ع  جالتي أخذت في االعتبار في القرار  التقرير العالمي عن العنف والصحةالواردة في 
  

منظومة األمم المتحدة، ومنها منظمـة العمـل الدوليـة واليونسـكو  بأدوار مؤسسات وبرامجكذلك وٕاذ تسلم 
متحــدة لشــؤون الالجئــين وصــندوق األمــم المتحــدة للســكان وبرنــامج األمــم المتحــدة واليونيســيف ومفوضــية األمــم ال

المنظمـــة الدوليـــة للهجـــرة، فـــي التصـــدي للمخـــاطر كـــذلك المشـــترك لمكافحـــة فيـــروس العـــوز المنـــاعي البشـــري، و 
  الصحية المحدقة بالشباب، في التأثير في محددات صحة الشباب؛

  
ات االجتماعية لصحة الشباب، وآليات الحماية االجتماعية التي لمحددالتصدي لبأهمية  وٕاذ تحيط علماً 

تضــمن انــدماج الشـــباب فــي المجتمــع وتعلـــيمهم وتــوظيفهم، وٕاعـــالن غوانــاخواتو الصــادر عـــن المــؤتمر العـــالمي 
) والـذي طالـب بزيـادة االسـتثمار ٢٠١٠آب/ أغسـطس  ٢٧إلـى  ٢٥للشباب (ليـون، غوانـاخواتو، المكسـيك، مـن 

البــرامج فــي شــتى القطاعــات وزيــادة الخطــط اإلنمائيــة الوطنيــة، بمشــاركة ملموســة مــن الشــباب، فــي السياســات و 
  ١؛اوما بعده ٢٠٠٠ سنةبرنامج العمل العالمي للشباب حتى وذلك عقب 
  

ومـا بعـدها (قـرار الجمعيـة  ٢٠٠٠وٕاذ تدرك أن برنامج األمم المتحدة للعمل العالمي للشـباب حتـى سـنة 
) يشــجع الحكومــات علــى تطــوير خــدمات رعايــة شــاملة مناســبة للســن  فــي مجــالي ٥٠/٨١ العامــة لألمــم المتحــدة

الصـحة الجنسـية والصـحة اإلنجابيـة، وٕاتاحـة حصـول الشـباب علـى هـذه الخـدمات، بمـا فيهـا، ضـمن جملـة أمـور 
ميـــة أخـــرى، التعلـــيم وخـــدمات تنظـــيم األســـرة علـــى النحـــو المبـــين فـــي بـــرامج عمـــل المـــؤتمر العـــالمي للســـكان والتن

) والمـؤتمر العـالمي الرابـع المعنـي بـالمرأة ١٩٩٥) ومؤتمر القمـة العـالمي للتنميـة االجتماعيـة (عـام ١٩٩٤  (عام
)؛ التي تضمن للمراهقين إتاحة المعلومات المناسبة لسـنهم وُسـبل الوصـول وحـق االختيـار مـن بـين ١٩٩٥(عام 

ظــيم األســرة؛ وتــزود المـراهقين بــالتثقيف الشــامل عــن أكبـر طائفــة متاحــة مـن الطــرق الحديثــة الفعالــة والمأمونـة لتن
النشــاط الجنســي لإلنســان، والصــحة الجنســية واإلنجابيــة والمســاواة بــين الجنســين لتمكيــنهم مــن التعامــل بطريقــة 

  إيجابية ومسؤولة في شؤونهم الجنسية؛
  

سيكون  صغار السنبأن تحقيق المؤشرات واألهداف المتعلقة باإلضافة إلى ذلك وٕاذ تضع في اعتبارها   
)، وأن إيالء اهتمام ٦و ٥و ٤و ٣و ٢و ١حاسمًا في تحقيق ستة من المرامي اإلنمائية لأللفية الثمانية (المرامي 

خــاص للشــباب يســهم فــي تحقيــق أهــداف مبــادرات الصــحة العالميــة األخيــرة مثــل اســتراتيجية األمــين العــام لألمــم 
امج األمـــم المتحـــدة المشـــترك لتعزيـــز إتاحـــة الفـــرص أمـــام الجميـــع المتحـــدة العالميـــة لصـــحة المـــرأة والطفـــل، وبرنـــ

  للحصول على خدمات الوقاية والمعالجة والرعاية الخاصة باأليدز والعدوى بفيروسه؛
  

                                                           
  الصادر عن الجمعية العامة لألمم المتحدة. ٥٠/٨١القرار      ١
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بمــا تتيحــه االجتماعــات المقبلــة للجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة، والرفيعــة المســتوى حــول أيضــًا وٕاذ تقــر   
األمــراض غيــر الســارية ومكافحتهــا، مــن فــرص إليــالء اهتمــام  شــباب، والوقايــة مــناأليــدز والعــدوى بفيروســه، وال

  خاص لالحتياجات الصحية للمراهقين والشباب؛
  

علــى المشــاركة والقيــادة فــي مجــال الصــحة والتنميــة، وبمــا يظهــره  كــذلك بقــدرة صــغار الســنوٕاذ تعتــرف   
يرها لمواجهة التحديات العالمية والمحلية فيما يتعلق الشباب من ريادة في استخدام التكنولوجيات االبتكارية وتطو 

  بصحتهم ونمائهم،
  
من جديد على استراتيجيات منظمة الصحة العالمية التي تتصدى للمخـاطر الصـحية الكبيـرة التـي تؤكد   - ١

  تواجه الشباب وتدرج تدخالت خاصة بهذه الفئة العمرية؛
  
الوطنيــة، علــى التعجيــل بــإجراءات، حســب االقتضــاء، الــدول األعضــاء، حســب قوانينهــا ولوائحهــا تحــث   - ٢

الشــباب بمــا فــي ذلــك الســلوكيات  وٕاعــداد سياســات وخطــط تتنــاول المحــددات الرئيســية للصــحة التــي تــؤثر علــى
  المرتبطة بالصحة وتأثيرها على الصحة في مراحل العمر الالحقة:

  
هــدافًا ومؤشــرات محــددة بشــأن اعتمــاد سياســات الصــحة الوطنيــة واســتراتيجياتها التــي تتضــمن أ  )١(

  المحددات ذات الصلة بصحة الشباب ومعافاتهم بما فيها الموجودات والحصائل؛
  

مراجعـــة وتنقـــيح السياســـات فـــي مجـــال الصـــحة وســـائر المجـــاالت األخـــرى بغيـــة إدراج التـــدابير   )٢(
نــف وتعــاطي الراميــة إلــى حمايــة الشــباب مــن الضــرر (ســن اإلنجــاب المبكــر، واالســتغالل الجنســي والع

المــواد غيــر المشــروعة والتبــغ، وتعــاطي الكحــول علــى نحــو ضــار، وقلــة النشــاط البــدني، والغــذاء غيــر 
الصحي، والسمنة، واإلصـابات الناجمـة عـن المـرور علـى الطـرق وسـائر اإلصـابات والمشـاكل الصـحية 

  النفسية)؛
  

الـــتخلص مـــن كـــل اســـتعراض ومراجعـــة السياســـات فـــي مجـــال الصـــحة وســـائر المجـــاالت بغيـــة   )٣(
  أشكال التمييز التي يشهدها الشباب؛

  
ُنظـــم معلومـــات اإلدارة الصـــحية واألحـــوال المدنيـــة التـــي تعطـــي بيانـــات محدثـــة  ضـــمان وضـــع  )٤(

  خاصة بالسن ونوع الجنس، في ظل الفجوة الراهنة في البيانات الخاصة بصحة الشباب؛
  

بمــا فيهــا تطــوير القــوى العاملــة الصــحية  تعزيـز اســتجابة النظــام الصــحي الحتياجــات المــراهقين  )٥(
  وتمويلها إلزالة الحواجز التي تحول دون الوصول إلى خدمات صحية مراعية للشباب؛

  
الحصـــول علـــى وســـائل منـــع الحمـــل؛ وخـــدمات رعايـــة الصـــحة اإلنجابيـــة وتـــوفير  تـــوفير ُســـبل  )٦(

ســه والعــدوى المنقولــة جنســيًا؛ خــدمات الوقايــة والعــالج والرعايــة والــدعم لمرضــى األيــدز والعــدوى بفيرو 
  وخدمات الصحة النفسية؛ ورعاية الرضوح؛

  
الحصول على معلومات دقيقة وأساليب مسندة بالبّينات تعـزز السـلوكيات الصـحية علـى  تعزيز  )٧(

  سبيل المثال المعلومات الصحية المتعلقة بالصحة اإلنجابية والجنسية؛
  
ى كــل المســتويات لحمايــة صــحة الشــباب، وٕادراج تعزيــز التعــاون عبــر مختلــف القطاعــات علــ  )٨(

جوانــب تــرتبط بالصــحة فــي قطاعــات مثــل التعلــيم واالنــدماج االجتمــاعي والبيئــات االجتماعيــة والماديــة 
  والتوظيف واإلعالم ومع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، إذا اقتضى األمر ذلك؛
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ت المحليـة والشـباب أنفسـهم فـي التعـاطي مـع إشراك مختلف القطاعات مثل األسـر، والمجتمعـا  )٩(
المحددات والمخاطر الصحية المحدقة بالشباب، وحشد أصحاب المصـلحة الكتشـاف الشـباب المعـرض 

  للمخاطر أو الذي ينتمي إلى خلفية مستضعفة ومساعدته؛
  

دعــم دور الشــباب مــع إعطــاء اهتمــام خــاص للمنظمــات المعنيــة بالشــباب بغيــة تيســير تمكــين   )١٠(
  لشباب ومشاركته في التأثير على بيئاته، وفي ترسيم السياسات العامة؛ا

  
المــانحين المتعــددي والثنــائي األطــراف، والمؤسســات الماليــة الدوليــة والشــركاء الــدوليين المعنيــين تشــجع   - ٣

تقنـي إذا بالتنمية إلى دعم الدول األعضاء لالضطالع بهذه الجهود، بما في ذلك دعمهـا بتقـديم الـدعم المـالي وال
  اقتضى األمر ذلك؛

  
  :ما يلي المدير العام من تطلب  - ٤
  

والتنسـيق الفعـال  داخل المنظمة، وكذلك االلتزام الضروريأن يضمن إعطاء األولوية المناسبة   )١(
وتوســيع  صــغار الســنالمـوارد الكافيــة بغيــة زيــادة تحديــد ُســبل تنفيــذ االسـتراتيجيات الحاليــة التــي تخــص و 

  المنتظم لنتائج هذه اإلجراءات بالنسبة إلى صحة المراهقين؛ والرصدنطاقها، 
  

أن يــــدرج المخــــاطر الصــــحية المحدقــــة بــــالمراهقين والشــــباب فــــي الخطــــة االســــتراتيجية القادمــــة   )٢(
بغيــــة تـــوفير الــــدعم التقنــــي الكـــافي إلــــى الــــدول  األمانــــةالمتوســـطة األجــــل، فـــي كــــل بــــرامج ومســـتويات 

  األعضاء؛
  

البحوث التي من شأنها تعزيز قاعدة البّينات الالزمة لتوطيد  ت المعرفية وييسرأن يحدد الفجوا  )٣(
  وٕايتاء ورصد البرامج الفعالة المناسبة للسن والجنس والمعدة للمراهقين والشباب؛

  
أن يواصل التعاون، حسب االقتضاء، مـع منظمـات األمـم المتحـدة والمجتمـع المـدني، والقطـاع   )٤(

  يعنى بصحة الشباب؛الخاص التي لها توجه 
  
علــى تقــديم الــدعم التقنــي الكــافي لصــحة الشــباب فــي الــدول األعضــاء،  األمانــةأن يعــزز قــدرة   )٥(

والسيما السلطات الصحية بما في ذلك تعزيز قـدرة مراكـز المنظمـة مثـل مركـز منظمـة الصـحة العالميـة 
  المتوسطي للحد من المخاطر الصحية؛

  
كيــنهم بوصــفهم أصــحاب مصــلحة أساســيين فــي التنميــة الصــحية أن يعــزز مشــاركة الشــباب وتم  )٦(

  بما فيها أعمال المنظمة؛
  

مـــن خـــالل المجلـــس أن يقــدم بصـــفة دوريـــة تقـــارير عـــن صـــحة الشـــباب وعــن تنفيـــذ هـــذا القـــرار   )٧(
جمعيــة الصــحة العالميــة الســابعة  إلــىإلــى جمعيــة الصــحة العالميــة علــى أن يقــدم أول تقريــر التنفيــذي 
  والستين.

  
  - ٢٠١١أيار/ مايو  ٢٤، العاشرةالجلسة العامة (  
  التقرير الرابع للجنة "ب")   

_____________________  
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 المقررات اإلجرائية  
  
  
  تشكيل لجنة أوراق االعتماد  )١(٦٤ع  ص  ج
  

ألعضاء ا  لجنة ألوراق االعتماد تتألف من مندوبي الدولالرابعة والستون عينت جمعية الصحة العالمية   
بيســـاو، التفيـــا، مـــالوي، ملـــديف، نيوزيلنـــدا، باكســـتان،  - بربـــادوس، كوســـتاريكا، فيجـــي، غـــابون، غينيـــا  التاليـــة:

  صربيا، أوزبكستان.
  

  )٢٠١١أيار/ مايو  ١٦(الجلسة العامة األولى، 
  
  
  الرابعة والستينانتخاب أعضاء مكتب جمعية الصحة العالمية   )٢(٦٤ع  ص  ج
  

  أعضاء المكتب التالين: الرابعة والستونالعالمية  انتخبت جمعية الصحة  
  

  الدكتور كريستوف باتساليديس (قبرص)    الرئيس:
  

  األستاذ ك. أ. أونيبوتشي تشوكو (نيجيريا)  نواب الرئيس:
  السيد ري جانغ غون (جمهورية كوريا الديمقراطية)

  الدكتور إنريك ت. أونا (الفلبين)
  إيران اإلسالمية) الدكتور محمد حسين نكنام (جمهورية

  كورنيليس (ترينيداد وتوباغو) - تسيت بالسيدة تيريز با
  

  )٢٠١١أيار/ مايو  ١٦(الجلسة العامة األولى، 
  
  
  نتخاب أعضاء مكتبي اللجنتين الرئيسيتينا  )٣(٦٤ع  ص  ج

  
  عضوي مكتب اللجنتين الرئيسيتين التاليين: الرابعة والستونانتخبت جمعية الصحة العالمية   

  
  الدكتور وليد عمار (لبنان)    :الرئيس  نة "أ":اللج

  
  الدكتورة ماريا تيريزا فالنزويال (شيلي)    :الرئيس  اللجنة "ب":

  
  )٢٠١١أيار/ مايو  ١٦(الجلسة العامة األولى، 
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  مكتب التالين:الأعضاء بعد ذلك انتخبت اللجنتان الرئيسيتان و   
  

  را (زمبابوي)الدكتور هنري مادزوري  :نائبا الرئيس  اللجنة "أ":
  السيد ناندي غالسي (جزر كوك)        

  
  الدكتور ماست كولزانوف (كازاخستان)    :المقرر    

  
  الدكتور أنتي زفونمير غوليم (كرواتيا)  :نائبا الرئيس  اللجنة "ب":

  السيد زانغلي دوكبا (بوتان)        
  

  السيد ت. تويتاما ليو تويتاما (ساموا)     :المقرر    
  

  )بالترتيب ٢٠١١أيار/ مايو  ١٨و ١٦للجنة "أ" واللجنة "ب"، (الجلستان األوليان 
  
  

  إنشاء اللجنة العامة  )٤(٦٤ع  ص  ج
  

، مندوبي البلدان السبعة عشر التالية أعضاء في اللجنة الرابعة والستونانتخبت جمعية الصحة العالمية   
غامبيـا، غينيـا، هنغاريـا، الهنـد، واليـات ألبانيا، بوتسـوانا، الصـين، كوبـا، مصـر، إريتريـا، إثيوبيـا، فرنسـا، العامة: 

الواليـات  المملكـة المتحـدة لبريطانيـا العظمـى وأيرلنـدا الشـمالية، ميكرونيزيا الموحدة، بـاراغواي، االتحـاد الروسـي،
  المتحدة األمريكية.

  
  )٢٠١١أيار/ مايو  ١٦(الجلسة العامة األولى، 

  
  
  جدول األعمال اعتماد  )٥(٦٤ع  ص  ج
  

جدول األعمال المؤقت الـذي أعـده المجلـس التنفيـذي فـي الرابعة والستون صحة العالمية أقرت جمعية ال  
  مع حذف أربعة بنود ونقل خمسة بنود من اللجنة "أ" إلى اللجنة "ب".بعد المائة  الثامنة والعشريندورته 

  
  )٢٠١١أيار/ مايو  ١٦، الثانية(الجلسة العامة 

  فحص أوراق االعتماد  )٦(٦٤ع  ص  ج
  

أفغانســتان؛ ألبانيــا؛  صــحة أوراق اعتمــاد الوفــود التاليــة:الرابعــة والســتون جمعيــة الصــحة العالميــة  أقــرت  
الجزائـــر؛ أنـــدورا؛ أنغـــوال؛ األرجنتـــين؛ أرمينيـــا؛ أســـتراليا؛ النمســـا؛ آذربيجـــان؛ جـــزر البهامـــا؛ البحـــرين؛ بـــنغالديش؛ 

القوميات؛ البوسنة والهرسك؛ بوتسوانا؛ البرازيـل؛ بربادوس؛ بيالروس؛ بلجيكا؛ بنن؛ بوتان؛ دولة بوليفيا المتعددة 
برونــي دار الســالم؛ بلغاريــا؛ بوركينــا فاصــو؛ بورونــدي؛ كمبوديــا؛ الكــاميرون؛ كنــدا؛ الــرأس األخضــر؛ جمهوريــة 
أفريقيا الوسطى؛ تشاد؛ شيلي؛ الصـين؛ كولومبيـا؛ جـزر القمـر؛ الكونغـو؛ جـزر كـوك؛ كوسـتاريكا؛ كـوت ديفـوار؛ 

قبرص؛ الجمهورية التشيكية؛ جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية؛ جمهورية الكونغو الديمقراطية؛  كرواتيا؛ كوبا؛
الـــدانمرك؛ جيبـــوتي؛ الجمهوريـــة الدومينيكيـــة؛ إكـــوادور؛ الســـلفادور؛ غينيـــا االســـتوائية؛ إريتريـــا؛ إســـتونيا؛ إثيوبيـــا؛ 

بيسـاو؛ غيانـا؛ هـايتي؛  - غواتيمـاال؛ غينيـا؛ غينيـا  فيجي؛ فنلندا؛ فرنسا؛ غابون؛ غامبيا؛ ألمانيـا؛ غانـا؛ اليونـان؛
هنـــدوراس؛ هنغاريـــا؛ أيســـلندا؛ الهنـــد؛ إندونيســـيا؛ جمهوريـــة إيـــران اإلســـالمية؛ العـــراق؛ أيرلنـــدا؛ إســـرائيل؛ إيطاليـــا؛ 

ية؛ جامايكا؛ اليابان؛ األردن؛ كازاخستان؛ كينيا؛ كيريباتي؛ الكويت؛ قيرغيزستان؛ جمهورية الو الديمقراطية الشعب
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التفيا؛ لبنان؛ ليسـوتو؛ ليبيريـا؛ ليتوانيـا؛ لكسـمبرغ؛ مدغشـقر؛ مـالوي؛ ماليزيـا؛ ملـديف؛ مـالي؛ مالطـة؛ موريتانيـا؛ 
موريشــــيوس؛ المكســــيك؛ واليــــات ميكرونيزيــــا الموحــــدة؛ مونــــاكو؛ منغوليــــا؛ الجبــــل األســــود؛ المغــــرب؛ موزامبيــــق؛ 

نيكاراغوا؛ النيجر؛ نيجيريا؛ النرويج؛ عمـان؛ باكسـتان؛ بـاالو؛ ميانمار؛ ناميبيا؛ ناورو؛ نيبال؛ هولندا؛ نيوزيلندا؛ 
بنما؛ بابوا غينيا الجديدة؛ باراغواي؛ بيرو؛ الفلبـين؛ بولنـدا؛ البرتغـال؛ قطـر؛ جمهوريـة كوريـا؛ جمهوريـة مولـدوفا؛ 

المملكـة رومانيا؛ االتحـاد الروسـي؛ روانـدا؛ سـانت كيـتس ونيفـيس؛ سـاموا؛ سـان مـارينو؛ سـان تـومي وبرينسـيبي؛ 
العربية السعودية؛ السنغال؛ صـربيا؛ سـيراليون؛ سـنغافورة؛ سـلوفاكيا؛ سـلوفينيا؛ جـزر سـليمان؛ الصـومال؛ جنـوب 
 - أفريقيـا؛ أسـبانيا؛ ســري النكـا؛ السـودان؛ ســوازيلند؛ السـويد؛ سويســرا؛ الجمهوريـة العربيـة الســورية؛ تايلنـد؛ تيمــور

تركيــا؛ تركمانســتان؛ توفــالو؛ أوغنــدا؛ أوكرانيــا؛ اإلمــارات العربيــة  لشــتي؛ توغــو؛ تونغــا؛ ترينيــداد وتوبــاغو؛ تــونس؛
المتحـــدة؛ المملكـــة المتحـــدة لبريطانيـــا العظمـــى وأيرلنــــدا الشـــمالية؛ جمهوريـــة تنزانيـــا المتحـــدة؛ الواليـــات المتحــــدة 

  بيا؛ زمبابوي.األمريكية؛ أوروغواي؛ أوزبكستان؛ فانواتو؛ جمهورية فنزويال البوليفارية؛ فييت نام؛ اليمن؛ زام
  

  )٢٠١١أيار/ مايو  ١٨، السابعة الجلسة العامة(
  
  
انتخاب الدول األعضاء التـي لهـا حـق تعيـين شـخص للعمـل عضـوًا فـي المجلـس   )٧(٦٤ع  ص  ج

  التنفيذي
  

الــدول األعضــاء الرابعــة والســتون بعــد دراســة توصــيات اللجنــة العامــة انتخبــت جمعيــة الصــحة العالميــة   
الكـاميرون، المكسـيك،  وًال أعضاء لها حق تعيين شخص للعمل عضوًا فـي المجلـس التنفيـذي:التالية باعتبارها د

  ميانمار، نيجيريا، بابوا غينيا الجديدة، قطر، السنغال، سيراليون، سويسرا، أوزبكستان.
 

  )٢٠١١أيار/ مايو  ٢٠، التاسعة(الجلسة العامة 
  
  
م المتحــدة: تعيــين ممثلــين فــي لجنــة صــندوق المعاشــات التقاعديــة لمــوظفي األمــ  )٨(٦٤ع  ص  ج

  المعاشات التقاعدية لموظفي منظمة الصحة العالمية
  

دنكيرا، من وفد غانا، عضوًا والسيدة - الرابعة والستون الدكتور إبنزير أبياعينت جمعية الصحة العالمية   
تقاعديــة لمــوظفي منظمــة باالنتينــا. توبويماتــاغي تويلــوبي، مــن وفــد ســاموا، عضــوًا بــديًال فــي لجنــة المعاشــات ال

، كما عينت الدكتور فيـروج تانغتشاروينسـاثيين، ٢٠١٤الصحة العالمية لمدة ثالث سنوات تنتهي في أيار/ مايو 
مــن وفــد تايلنــد، عضــوًا فــي لجنــة المعاشــات التقاعديــة لمــوظفي منظمــة الصــحة العالميــة فــي المــدة المتبقيــة مــن 

  .٢٠١٣أي حتى آخر أيار/ مايو  عضوية الدكتور أ. أ. يوسف، من وفد ملديف،
  

  )٢٠١١أيار/ مايو  ٢٤، العاشرة(الجلسة العامة 
  
  
  اختيار البلد الذي ستعقد فيه جمعية الصحة العالمية الخامسة والستون   )٩(٦٤ع  ص  ج
  

من الدستور، أن تعقد جمعية الصحة  ١٤قررت جمعية الصحة العالمية الرابعة والستون، عمًال بالمادة 
  لخامسة والستون في سويسرا.العالمية ا

  
  )٢٠١١أيار/ مايو  ٢٤، العاشرة(الجلسة العامة 
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المنتجــات الطبيــة المتدنيــة النوعيــة/ المــزورة/ المغشوشــة التوســيم/ المغشوشــة/   )١٠(٦٤ع  ص  ج
  المزيفة

  
نظرت جمعية الصحة في تقرير الفريق العامل المكون من الـدول األعضـاء والمعنـي بالمنتجـات الطبيـة 

، وقـــررت أن ٦٤/١٦متدنيــة النوعيـــة/ المــزورة/ المغشوشـــة التوســيم/ المغشوشـــة/ المزيفــة، الـــوارد فــي الوثيقـــة جال
توافــق علــى "الخطــوات القادمــة" المــذكورة فــي التقريــر. وقــررت جمعيــة الصــحة، علــى وجــه الخصــوص، أن تمــدد 

  أن ينجز عمله بأسرع ما يمكن. ) كي تتيح للفريق العامل١٠(٦٣ج ص عالمدة المذكورة في المقرر اإلجرائي 
  

وتقــرر كــذلك أن يســتأنف الفريــق العامــل عملــه بأســرع مــا يمكــن عقــب جمعيــة الصــحة العالميــة الرابعــة 
والســتين، وأن يقــدم تقريــرًا عــن عملــه إلــى جمعيــة الصــحة العالميــة الخامســة والســتين عــن طريــق دورة المجلــس 

  التنفيذي الثالثين بعد المائة.
  

  )٢٠١١أيار/ مايو  ٢٤، العاشرةة (الجلسة العام
  

  ١استئصال الجدري: تدمير مخزونات فيروس الجدري  )١١(٦٤ع  ص  ج
  

قررت جمعية الصحة العالمية أن تؤكد مجددًا وبقوة المقـررات اإلجرائيـة الصـادرة عـن جمعيـات الصـحة 
  العالمية السابقة والقاضية بتدمير المخزونات المتبقية من فيروس الجدري.

  
ن جديد أيضًا جمعية الصحة العالمية ضرورة التوصل إلى توافق فـي اآلراء حـول تـاريخ جديـد وأكدت م

مقتــرح لتــدمير مخزونــات فيــروس الجــدري عنــدما تســمح بــذلك حصــائل البحــوث ذات األهميــة الحاســمة لتحســين 
  التصدي الصحي العمومي لفاشية من الفاشيات.

  
"استئصال الجدري: تدمير مخزونات فيروس الجـدري"  وقررت أيضًا أن يتم إدراج بند موضوعي بعنوان

في جدول األعمال المؤقت لجمعيـة الصـحة العالميـة السـابعة والسـتين عـن طريـق المجلـس التنفيـذي الـذي يعقـب 
  جمعية الصحة العالمية السادسة والستين.

  
  )٢٠١١أيار/ مايو  ٢٤، العاشرة(الجلسة العامة 

  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  
  

  

                                                           
  لالطالع على اآلثار المالية واإلدارية المترتبة على هذا القرار بالنسبة إلى األمانة. ٦انظر الملحق      ١
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  ١١ الملحق
  

  التوصيات الواردة في التقرير األولي للجنة المراجعة المعنية
  )٢٠٠٥بتنفيذ اللوائح الصحية الدولية (

  ٢٠٠٩ (H1N1)فيما يتعلق بالجائحة 
  

  ] ٢٠١١ مايو/ أيار ٥ - ٦٤/١٠[ ج
  

  
  ١التوصية 

  
ينبغــي للمنظمــة والــدول  .)٢٠٠٥اللــوائح الصــحية الدوليــة (تســريع تنفيــذ القــدرات األساســية التــي تــنص عليهــا 

الصـحية  األطراف أن تبلور وتحدث استراتيجياتها الخاصة بتنفيذ شروط بناء القدرات المنصوص عليهـا فـي اللـوائح
، بــالتركيز أوًال علــى البلــدان التــي سيصــعب عليهــا الوفــاء بالموعــد النهــائي المحــدد فيمــا ) (اللــوائح)٢٠٠٥الدوليــة (

. ومــن الُســبل التــي يمكــن بهــا دعــم وتســريع التنفيــذ أن تضــع المنظمــة ٢٠١٢ة، وهــو عــام يتعلــق بالقــدرات األساســي
قائمة بالوكاالت والمنظمات المالئمة التي يمكن أن تكون مسـتعدة لتقـديم المسـاعدة التقنيـة لمعاونـة البلـدان المهتمـة 

ن مبــررات االســتثمار فــي بنــاء علــى تقــدير احتياجاتهــا وٕاعــداد دراســات الجــدوى الخاصــة باالســتثمار. ومــن شــأن بيــا
القدرات المتعلقة باللوائح وما يستتبعه ذلك من تعبئة الموارد أن يزيد احتماالت تمّكن عدد أكبر من الدول األطراف 

ألــف بــاللوائح بمثابــة قائمــة أولويــات  ١مــن االمتثــال للــوائح. وبوســع البلــدان والمنظمــات المانحــة أن تعتبــر الملحــق 
مــع مختلــف البلــدان. وينبغــي  -مثــل المختبــرات  -لفــرص الســانحة لتتبــادل مواردهــا المتخصصــة الــدعم وأن تغتــنم ا

، وأن تدرج فيها شأن وظائف مراكز االتصال الوطنيةب ٢٠٠٧للمنظمة أيضًا أن تحدث إرشاداتها الصادرة في عام 
  أمثلة على الممارسات الجيدة فتعزز بذلك قيمة اللوائح.

  
  ٢التوصية 

  
ينبغــــي أن تحســــن المنظمــــة موقعهــــا اإللكترونــــي الخــــاص  معلومــــات األحــــداث التــــابع للمنظمــــة.تحســــين موقــــع 

بالمعلومـــات عـــن األحـــداث كـــي يصـــبح مصـــدرًا رســـميًا للمعلومـــات الوبائيـــة الدوليـــة الموثوقـــة والمحدَّثـــة التـــي يســـهل 
ـــتمكن الـــدول األطـــراف مـــن التعويـــل علـــى هـــذا الموقـــع باعتبـــا ره المصـــدر الرئيســـي االطـــالع عليهـــا. وينبغـــي أن ت
ة. وال بـأس أيضـًا مـن يـللمعلومات عن الحالة الوبائية، وعـن تقيـيم المخـاطر، وعـن تـدابير التصـدي وأسـبابها المنطق

أن تنشــر إرشــادات المنظمــة علــى هــذا الموقــع قبــل نشــرها علــى المــأل. وفيمــا يلــي ســبل إضــافية لتعزيــز هــذا الموقــع 
  اإللكتروني:

  
الموقـــع لنشـــر اإلرشـــادات وتوجيـــه الرســـائل إلـــى مراكـــز االتصـــال الوطنيـــة  أن تســـتخدم المنظمـــة هـــذا  •

  المعنية باللوائح.
  أن تسمح الدول األطراف للمنظمة بتبادل المزيد من المعلومات.  •

                                                      
  .١-٦٤ع  ص  جانظر القرار      ١
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أن تــدرج المنظمــة فيــه المزيــد مــن األحــداث وتتوســع فــي المعلومــات عــن كــل حــدث، كــأن تنشــر لكــل   •
لتقيــــيم المخــــاطر وتوصــــيات وروابــــط بــــالجزء ذي الصــــلة مــــن حــــدث مــــثًال خــــرائط ودراســــات موســــعة 
  إرشادات المنظمة وبالمراكز المتعاونة.

أن تنشــر المنظمـــة جميـــع التوصـــيات المؤقتــة والثابتـــة التـــي صـــدرت بموجــب اللـــوائح، باإلضـــافة إلـــى   •
، معلومــات عــن الــدول األعضــاء التــي وضــعت تــدابير إضــافية وعــن األســباب المنطقيــة لهــذه التــدابير

  وعن حالة االستجابة للطلبات التي توجهها المنظمة لمعرفة هذه األسباب المنطقية.
  

  ٣التوصية 
  

أنـه عنـدما تنفـذ الـدول األطـراف تـدابير صـحية تعزيز القـرارات المسـندة بالبّينـات بشـأن السـفر والتجـارة الـدوليين. 
الــدول  تبلــغممــا توصــي بــه المنظمــة يجــب أن تتــدخل تــدخًال بالغــًا فــي حركــة المــرور الدوليــة وتكــون أكثــر تقييــدًا 

مـن اللـوائح علـى مـا  ٤٣مـن اللـوائح. (فقـد نصـت المـادة  ٤٣المنظمة باإلجراءات التـي اتخـذتها، وذلـك وفقـًا للمـادة 
ســاعة أو  ٢٤يلـي "يقصـد عمومـًا بالتـدخل البــالغ رفـض دخـول أو مغـادرة المسـافرين الــدوليين أو تـأخيرهم أكثـر مـن 

 ٢٤درة األمتعة والحموالت والحاويات ووسائل النقل والبضائع، وما شابه، أو تأخيرها أكثر من رفض دخول أو مغا
سـاعة"). وفـي ظـل هــذه الظـروف ينبغـي أن تســعى المنظمـة بهمـة إلــى االطـالع علـى األســاس المنطقـي مـن وجهــة 

علومـــات مـــع الـــدول نظـــر الصـــحة العموميـــة والحصـــول علـــى المعلومـــات العلميـــة ذات الصـــلة وأن تتقاســـم هـــذه الم
. وينبغــي أن ٤٣األطــراف األخــرى، وأن تطلــب حســب االقتضــاء إعــادة النظــر كمــا هــو منصــوص عليــه فــي المــادة 

تتولى المنظمة مراجعة وتقييم فعالية وأثـر التـدابير المتخـذة علـى الحـدود طـوال حـدوث الجائحـة، وذلـك لـدعم وضـع 
  اث التي تستجد في المستقبل.اإلرشادات المسندة بالبّينات التباعها إزاء األحد

  
  ٤التوصية 

  
ينبغــي أن تضــمن ضــمان تزويــد جميــع مراكــز االتصــال الوطنيــة المعنيــة بــاللوائح بالســلطة والمــوارد الضــرورية. 

الدول األطراف أن مراكز االتصال الوطنية المعنيـة بـاللوائح، التـي تـم تعيينهـا، تتمتـع بالسـلطة والمـوارد واإلجـراءات 
  دريب بما يكفل لها االتصال بكل مستويات حكوماتها ولالتصال نيابة عن حكوماتها، عند الضرورة.والمعارف والت

  
  ٥التوصية 

  
ينبغـي أن تعـزز المنظمـة قـدرتها الداخليـة علـى التصـدي  تعزيز القدرة الداخليـة للمنظمـة علـى التصـدي المسـتمر.

تــد ألجــل، مثــل الجــوائح وأن تحــدد المهــارات والمــوارد ألي مــن الطــوارئ الصــحية العموميــة التــي تثيــر قلقــًا دوليــًا وتم
والترتيبـــات الداخليـــة الالزمـــة لـــدعم التصـــدي ألكثـــر مـــن بضـــعة شـــهور. ومـــن بـــين الترتيبـــات الداخليـــة التـــي ينبغـــي 

  للمنظمة أن تعززها ما يلي:
  

دعم تحديــــد المهــــارات والمــــوارد والتعــــديالت الالزمــــة كــــي تضــــطلع المنظمــــة بــــدورها فــــي التنســــيق والــــ  •
  العالمي.

إنشاء فريق متعدد التخصصات من الموظفين الـداخليين المـدربين وٕاعفـاؤهم تلقائيـًا مـن أداء واجبـاتهم   •
  .معينة العادية لمدة غير محددة، على أن يتم تبديلهم بالتناوب على فترات

المنظمـة تأمين قدرة تعمل على مـدار السـنة دون انقطـاع علـى تلبيـة االحتياجـات الشخصـية لمـوظفي   •
المـــدرجين علـــى قائمـــة التصـــدي للطـــوارئ الممتـــدة، وذلـــك مـــن حيـــث تـــدبير أمـــور إقـــامتهم ووجبـــاتهم 

  ووسائل نقلهم ورعاية أطفالهم.
إنشــاء هيكــل إلدارة األحــداث يمكــن اإلبقــاء عليــه طيلــة حــدوث أي جائحــة أو طارئــة صــحية عموميــة   •

  ممتدة في المستقبل.
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  ٦التوصية 
  

ينبغي أن تعتمد المنظمة سياسات ومعايير وٕاجراءات لتعيين  بعة في تعيين لجنة الطوارئ.تحسين الممارسات المت
وٕادارة لجنــة الطــوارئ بطريقــة تضــمن وجــود مجموعــة مالئمــة مــن الخبــرات فــي اللجنــة وتشــاور شــامل وشــفافية مــن 

  حيث الخلو من تضارب المصالح.
  

الخبـــرات مـــن لجنـــة للطـــوارئ تضـــم مجموعـــة مـــن اللـــوائح  ٤٨ينبغـــي أن تعـــين المنظمـــة وفقـــًا للمـــادة   •
المالئمــة لكــل حــدث وتشــمل التمثيــل الجغرافــي المناســب. ورأت أيضــًا لجنــة المراجعــة أن تشــمل لجنــة 
الطوارئ طائفة عريضة من الخبرات، والسيما خبرة إبالغ المخاطر، وأنه يجب أن تعين المنظمة فـي 

مناسـبة لكـل حـدث ستنشـأ مـن أجلـه. وفيمـا يتعلـق لجنة الطوارئ أعضاء يمثلون المهارات والخبرات ال
بأية جائحة أنفلونزا يتعين أن تشمل هـذه الخبـرات علـم الفيروسـات والتقيـيم المختبـري وعلـم الوبائيـات، 
ومجال الصحة العمومية، والعلوم البيطرية وٕابـالغ نتـائج تقيـيم المخـاطر، وٕابـالغ المخـاطر وخبـرة فـي 

  راجع العلمية.منهجيات االستعراض المنهجي للم
ينبغــي أن تــدعو المنظمــة كــل أعضــاء لجنــة الطـــوارئ إلــى المشــاركة فــي جميــع مــداوالتها لتضـــمن   •

  عرض المجموعة الكاملة من اآلراء.
ينبغي أن توضح المنظمة المعايير التي تتبعها وأن تعتمد إجراءات أكثر شفافية فـي تعيـين أعضـاء   •

ي التضــارب المحتمــل فــي المصــالح. وينبغــي أن تفصــح لجــان الخبــراء، مثــل لجنــة الطــوارئ، لتفــاد
وخبــراتهم وارتباطــاتهم، وذلــك فــي وقــت تعييــنهم المقتــرح، وأن تتــيح وخلفيــاتهم هويــاتهم عــن للجمهــور 

الفرصة لتعليقات الجمهور في مدة عملهم األولية على سبيل التجربة التي ينبغي أن يمر بها جميـع 
عـايير واضـحة لتحديـد أي تضـارب فـي المصـالح يبـرر تجريـد األعضاء. وينبغي أن تتبع المنظمة م

أي فرد من أهلية العضوية، وأن تتبع إجراءات واضحة لتحديـد متـى يجـوز مـنح االسـتثناءات وعلـى 
أي أســـاس يـــتم منحهـــا لضـــمان الخبـــرات الضـــرورية أو التـــوازن الضـــروري. وتـــدرك لجنـــة المراجعـــة 

السـرية كـي يتسـنى للمـدير العـام االسـتفادة مـن  الحاجة إلى عقد مشاورات متخصصة فـي إطـار مـن
تعيـين أعضـاء معـايير مشـاورات تؤكـد أهميـة شـفافية المناقشات ونصائح صريحة. وهذه السـرية فـي 

  اللجان.
ينبغــي أن تعــين المنظمــة موظفــًا لشــؤون األخالقيــات، وذلــك توخيــًا للمزيــد مــن االســتباق والدقــة فــي   •

  .طريقة معالجة التعارض في المصالح
  

  ٧التوصية 
  

ينبغـي أن تـنقح المنظمـة إرشـاداتها الخاصـة بالتأهـب للجائحـة، وذلـك  تنقيح اإلرشادات الخاصة بالتأهب للجائحـة.
المرحلــة  -لتحقيــق األمــور التاليــة: تبســيط هيكــل مراحــل اإلنــذار (وضــع نمــوذج واحــد يتضــمن ثــالث مراحــل فقــط 

ركز على اتباع أسلوب متناسب مع المخاطر بما يجعل التصدي األساسية ومرحلة اإلنذار ومرحلة الجائحة)؛ وأن ت
  أكثر مرونة مع مختلف التصورات؛ وأن تدرج المزيد من اإلرشادات بخصوص تقدير المخاطر.

  
  ٨التوصية 

  
ينبغــي أن تعــد المنظمــة وتطبــق مقــاييس لتقــدير درجــة وخامــة كــل  إعــداد وتطبيــق مقــاييس لتقــدير درجــة الوخامــة.

األنفلــونزا. ومــن خــالل تطبيــق وتقيــيم وتحســين أدوات قيــاس درجــة الوخامــة بصــفة ســنوية ســتتمكن وبــاء مــن أوبئــة 
المنظمــة والــدول األعضــاء مــن االســتعداد بصــورة أفضــل لتقــدير درجــة الوخامــة فــي الجائحــة الالحقــة. وال يقتضــي 

نتشـار، بـل اعتبـار درجـة ينحـرف عـن أساسـه الـذي هـو درجـة اال لجعلهتقدير درجة الوخامة تعديل تعريف الجائحة 
  الوخامة المقيسة والمقدرة جزءًا من العناصر الرئيسية التخاذ القرار في مواجهة أية جائحة. 
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وتقر اللجنة بأن تقدير درجة الوخامة أمر صعب بوجه خاص في المرحلة المبكـرة مـن الفاشـية، ألن درجـة الوخامـة 
متعـددة (الوفيـات ودخـول المستشـفيات واالعـتالل، ويتفـاوت تتفاوت من مكـان آلخـر ومـن وقـت آلخـر وتأخـذ أبعـادًا 

من هذه األبعاد حسب تفاوت السن والعناصر األخرى، مثل االعـتالالت الصـحية السـابقة وفـرص الرعايـة؛  ُبعد كل
والعبء الذي تتحمله الُنظم الصحية؛ والعوامل االجتماعية واالقتصـادية). وينبغـي أن تضـع المنظمـة فـي إرشـاداتها 

مقبلة تعاريف كمية للمصطلحات التي تصـف مسـتويات الوخامـة علـى أنهـا خفيفـة ومتوسـطة وشـديدة، كـي يتبعهـا ال
مختلف المراقبين بطريقة موحدة في مختلـف البيئـات. واللجنـة تحـث المنظمـة علـى النظـر فـي اتخـاذ تـدابير للتكيـف 

دخول المستشفيات والوفيات، واالتجـاه إلـى  تتيح التحول بأسرع ما يمكن عن العد المبكر لحاالت اإلصابة وحاالت
حساب المعـدالت الخاصـة بالسـكان. وينبغـي التبكيـر بقـدر اإلمكـان بتقـدير درجـة الوخامـة طـوال أي جائحـة وٕاعـادة 
هــذا التقــدير باســتمرار مــع تطــور الجائحــة وتــوافر المعلومــات الجديــدة. ويمكــن تقــدير درجــة الوخامــة باســتخدام "ســلة 

مجموعــة مــن أدنــى البيانــات ُيتفــق عليهــا مســبقًا (مثــل معــدالت دخــول المستشــفيات، وبيانــات  مؤشــرات" فــي إطــار
معـدالت الوفــاة، وتحديـد الفئــات الســكانية الضـعيفة، وتقيــيم تــأثير الـُنظم الصــحية). وينبغــي أن تكـون تقــديرات درجــة 

  الوخامة مصحوبة بتقييم لمدى الثقة أو الريبة فيها.
  

  ٩التوصية 
  

إن المنظمة تحتاج إلى استراتيجية ونظام إلدارة الوثـائق كـي تنجـز العمـل الخـاص  ة الوثائق اإلرشادية.تبسيط إدار 
بإعداد الوثائق اإلرشادية والوثائق التقنية األخرى وٕاجازتها وترجمتها ونشرها في الوقـت المناسـب وعلـى نحـو متسـق 

ية كلما توافرت بيانات جديـدة. وٕاذا كانـت للمبـادئ طوال أية طارئة صحية عمومية. وينبغي تنقيح اإلرشادات المبدئ
التوجيهيـة آثــار محتملــة فــي السياســة العامـة، ينبغــي أن تبــذل المنظمــة قصــارى جهـدها للتشــاور حســب اإلمكــان مــع 
الــدول األعضــاء وأن تزودهــا بإخطــارات مســبقة بالمطبوعــات الوشــيكة اإلصــدار. وينبغــي للمنظمــة أن تطــور قــدرتها 

ساق بين المبادئ التوجيهية الصادرة عن جميـع مكاتبهـا وتراعـي فيهـا إمكانيـة التفـاوت فـي ظـروف على ضمان االت
  مختلف األقاليم.

  
  ١٠التوصية 

  
ينبغــي أن تضــع المنظمــة سياســة اتصــال لجميــع  وضــع وتنفيــذ سياســة اتصــال اســتراتيجية علــى نطــاق المنظمــة.

ين االتصاالت الروتينيـة واالتصـاالت الطارئـة. ويسـتتبع أي نهـج مكاتبها الداخلية والخارجية ونهجًا استراتيجيًا لتحس
اســــتراتيجي التناســــب بــــين محتــــوى وشــــكل وأســــلوب االتصــــال بوســــائل اإلعــــالم وتوقيــــت وتــــواتر االتصــــال بالفئــــات 
المقصودة وخدمة الغرض المنشود. وينبغي أن تستعد المنظمة لتغطي باستمرار االتصاالت الفعالـة والطويلـة األمـد 

ما تقتضــي الظــروف ذلــك، ولتعتــرف باألخطــاء، ولتــرد بــروح مهنيــة وحــزم علــى االنتقــادات الواهيــة. وينبغــي أن عنــد
توضـــح المنظمـــة إجـــراءات النشـــر علـــى شـــبكة اإلنترنـــت، بحيـــث يمكـــن تتبـــع تـــواريخ التغييـــرات التـــي أدخلـــت علـــى 

فــي الظهــور المتكــرر فــي وســائل الصــفحات اإللكترونيــة وتســجيلها فــي المحفوظــات. وينبغــي أن تســتثمر المنظمــة 
  اإلعالم االجتماعي لتصل كلمتها بسرعة إلى المزيد من الجماهير األكثر تنوعًا.

  
  ١١التوصية 

  
أن تتضـــافر جهـــود المنظمـــة والـــدول ينبغـــي  التشـــجيع علـــى عقـــد اتفاقـــات مســـبقة لتوزيـــع اللقاحـــات وتســـليمها.

األعضــاء وتســتند إلــى الــُنظم القائمــة لتوزيــع اللقاحــات مــن أجــل التشــجيع علــى عقــد اتفاقــات مســبقة مــع الوكــاالت 
والسلطات المالئمة في الدول األعضاء ومع منتجي اللقاحات وسائر األطراف المعنية تسهل الموافقة على لقاحات 

دعم التخطـيط المسـبق إلعطـاء تـان المنخفضـة الـدخل، وتعـزز اإلنصـاف فـي التوريـد، و الجائحـة وتسـليمها إلـى البلـد
  اللقاحات.
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  ١٢ التوصية
  

ينبغــي أن تنشــئ الــدول األعضــاء بالتنســيق مــع  إنشــاء فريــق احتيــاطي عــالمي وأوســع نطاقــًا للصــحة العموميــة.
ين من قطاع الصحة العمومية، وتكلفه بالمشاركة المنظمة فريقًا احتياطيًا عالميًا وأوسع نطاقًا تحشد له خبراء ومهني

في التصدي المستمر ألية طارئة صحية عمومية، وتوزعـه للخدمـة فـي البلـدان التـي تطلـب هـذه المسـاعدة. وينبغـي 
والقواعـد التـي تحكـم تشـغيله ووزعـه،  -فريـق الطـوارئ الصـحية العالميـة  -أن يتم تحديد حجـم وتشـكيل هـذا الفريـق 

التشـاور واالتفـاق بـين الـدول األعضـاء والمنظمـة. وسـوف يعتمـد تنـوع مهـارات الخبـراء الـذين سـيتم وذلك من خـالل 
وزعهــم علــى الخصــائص المحــددة للطارئــة التــي سيتصــدى لهــا الفريــق. وهــذا الفريــق سيوســع إلــى حــد بعيــد الشــبكة 

لها ومواردهــا وقــدراتها، بمــا يحّســن العالميــة الراهنــة لإلنــذار بحــدوث الفاشــيات ومواجهتهــا، ألنــه يشــكل تعزيــزًا لتشــكي
  دعم أنشطة التصدي الممتدة للطوارئ الصحية العمومية.

  
أما في الوقت الراهن فإن قدرة المنظمة على التأهب والتصـدي باسـتمرار أليـة طارئـة صـحية عموميـة قـدرة محـدودة 

األعضاء والشركاء وسـائر المـانحين بسبب العجز المزمن في التمويل والذي يتفاقم بفعل القيود التي تفرضها الدول 
علــى وجهــة اســتخدام أمــوالهم. وٕان كانــت مخــاوفهم علــى الكفــاءة والمســاءلة هــي الــدافع إلــى فــرض تلــك القيــود، فقــد 
خلصـــت لجنـــة المراجعـــة إلـــى أن إنشـــاء صـــندوق احتيـــاطي خـــارج المنظمـــة لتســـتخدمه المنظمـــة للطـــوارئ الصـــحية 

  دي العالمي الفوري والفعال.العمومية سيكون خطوة حذرة تضمن التص
  

  ١٣التوصية 
  

ينبغي أن تنشئ الـدول األعضـاء صـندوقًا للطـوارئ  إنشاء صندوق احتياطي لمواجهة الطوارئ الصحية العمومية.
مليـــون دوالر أمريكـــي، وذلـــك فـــي مكـــان وبشـــكل يســـهل علـــى منظمـــة  ١٠٠الصـــحية العموميـــة بمبلـــغ ال يقـــل عـــن 

لشـراء  أن يسـتخدم هـذا الصـندوق لـدعم القـدرة علـى تلبيـة االحتياجـات المفاجئـة الالصحة العالمية استخدامه. علـى 
ــًا دوليــًا، وذلــك  ــًا أو كليــًا، عنــد إعــالن أيــة طارئــة صــحية عموميــة تثيــر قلق المــواد، وأن تصــرف األمــوال منــه، جزئي

األعضـاء فيمـا بينهـا بموجب موافقة على خطة للمصروفات والمساءلة تقدمها المنظمة. وينبغي أن تتفـاوض الـدول 
  وبالتشاور مع المنظمة على الشروط الدقيقة الستخدام هذا الصندوق.

  
وتثني لجنة المراجعة على جهود الدول األعضاء من أجل التوصل إلى اتفاق على تبادل الفيروسات والتوصل إلى 

قف علـى رؤيـة جميـع أصـحاب اللقاحات والفوائـد األخـرى. وتعتقـد لجنـة المراجعـة أن النجـاح فـي هـذا المسـعى سـيتو 
المصلحة لما هو تناسب وتوازن الفوائد والمساهمات. ألن أي اتفاق يصب في مصلحة جانب واحد فقط أو يقضـي 

مسـتديمًا، وتعتقـد  بتقديم مساهمات بال فوائد أو يقضي بالحصول على فوائد بال دفع مسـاهمات لـن يكـون مقبـوًال وال
  زامات والفوائد غير المرتبطة بإطار قانوني ضرب من المحال.لجنة المراجعة أيضًا أن دوام االلت

  
  ١٤التوصية 

  
تحـث لجنـة المراجعـة الـدول األعضـاء  عقد اتفاق على تبادل الفيروسات والتوصل إلى اللقاحات والفوائـد األخـرى.

عنـي بالتأهـب والمنظمة على أن تنجز المفاوضات تحت مظلة الفريق العامل المفتوح العضـوية للـدول األعضـاء الم
لمواجهة األنفلونزا: تبـادل فيروسـات األنفلـونزا والتوصـل إلـى اللقاحـات والفوائـد األخـرى. ألن النجـاح فـي إنجـاز هـذه 
المفاوضات سوف يسفر عن زيادة توافر اللقاحات والفوائد األخرى وتعزيز اإلنصاف فـي مواجهـة الجائحـة القادمـة، 

  ل فيروسات األنفلونزا في الوقت المناسب.باإلضافة إلى تعزيز االستمرار في تباد
  

  وتعرض لجنة المراجعة العناصر التالية باعتبارها جزءًا من أي اتفاق مقبول.
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  التدابير الرامية إلى تعزيز القدرة العالمية على إنتاج لقاحات األنفلونزا:
  

حـــة الســـالالت ينبغـــي أن تســـتمر المنظمـــة فـــي العمـــل مـــع مختبـــرات الصـــحة العموميـــة مـــن أجـــل إتا  •
  األصلية لفيروسات اللقاحات على نطاق واسع لجميع منتجي اللقاح.

تحــث لجنــة المراجعــة البلــدان، فــي حــدود مــا يتســق مــع األولويــات وتقــديرات المخــاطر والمــوارد علــى   •
المستوى الوطني، على أن تقوم بتمنيع سكانها سنويًا ضد األنفلونزا الموسمية. وبذلك تحد من عبء 

مــرض وتعــزز زيــادة الخبــرة باإلنتــاج والتوزيــع والتســليم علــى المســتوى المحلــي، وتشــجع القــدرة هــذا ال
العالميـــة علـــى إنتـــاج اللقاحـــات. والخبـــرة المكتســـبة عمومـــًا مـــن البـــرامج الشـــاملة فـــي أثنـــاء األنفلـــونزا 

ة الصحة الموسمية (في مجاالت كالترصد واالتصال والتعليم المهني وتثقيف الجماهير وتدابير حماي
  وٕانتاج المستحضرات الصيدالنية) تشكل تأهبًا مفيدًا قبل حدوث أية جائحة كبرى.

تحث لجنة المراجعـة البلـدان علـى تعزيـز قـدراتها علـى اسـتالم اللقاحـات وتخزينهـا وٕاعطائهـا. وسـوف   •
  تصبح هذه العمليات أبسط بفضل التقدم التكنولوجي الذي يقلل االعتماد على سلسلة التبريد.

تحــــث لجنـــــة المراجعـــــة البلــــدان والمنظمـــــات الدوليـــــة ودوائــــر الصـــــناعة علـــــى المســــاعدة علـــــى نقـــــل   •
تكنولوجيــات إنتــاج اللقاحــات ولوازمهــا إلــى مختلــف أنحــاء العــالم التــي تعوزهــا اآلن هــذه القــدرة، مثلمــا 

مــدادات هــي الحــال فــي أفريقيــا، وذلــك مــن خــالل البــرامج الراســخة مثــل خطــة العمــل العالميــة لزيــادة إ
  لقاحات األنفلونزا الجائحة.

  
  التدابير الرامية إلى تعزيز التوصل إلى لقاحات الجائحة وتيسير أسعارها ووزعها:

  
٪ مـن ١٠ينبغي أن يلتزم جميع منتجي اللقـاح بـأن يسـهموا فـي مجمَّـع عـالمي إلعـادة التوزيـع بنسـبة   •

أن تتـولى المنظمـة مسـؤولية إدارة أنصـبة  كل دفعة من دفعات إنتاج لقاح األنفلونزا الجائحة. وينبغي
  اللقاحات التي تخصص من هذا المجمَّع بناًء على نصيحة من لجنة استشارية.

تعزيز التوصل إلى اللقاحات واألدوية المضادة للفيروسات من خالل عقد اتفاقـات مسـبقة بـين دوائـر   •
ت بصرف النظر عـن الـنمط الفرعـي الصناعة والمنظمة والبلدان. وينبغي التفاوض على هذه االتفاقا

  للفيروس، وأن تسري لمدة محددة (من ثالث إلى خمس سنوات مثًال)، وأن تراجع وتجدد بانتظام.
يلـي:  تشمل التدابير األخرى التي تشجع على تعزيز التوصل إلى اللقاحات بالمزيد من اإلنصاف ما  •

إلـــى البلـــدان المنخفضـــة المـــوارد، والتبـــرع  وتقـــديم المعونـــة االقتصـــادية المباشـــرة ،التســـعير التفاضـــلي
  بلقاحات إضافية من البلدان المشترية أو من المنتجين.

ينبغــي للبلــدان التــي تســتلم اللقاحــات المتبــرع بهــا، مثلهــا كمثــل أي جهــة تشــتري اللقاحــات، أن تتقيــد   •
  بنفس ممارسات إعفاء المنتجين من مسؤوليات قانونية معينة وبتعويضهم عنها.

  
  دابير الرامية إلى كشف فيروسات األنفلونزا الجائحة المحتملة وتحديدها فورًا:الت
  

ينبغي أن تلتزم كل دولة عضو، في إطار مبادئ تبـادل فيروسـات األنفلـونزا والتوصـل إلـى اللقاحـات   •
والفوائـــد األخـــرى، بـــأن تتبـــادل بســـرعة مـــع المختبـــرات المتعاونـــة مـــع المنظمـــة أيـــة عينـــات بيولوجيـــة 

والت فيروسية قد تتعلق بفيروس أنفلـونزا جديـد أو مسـتجد فـي البشـر. أمـا معـزوالت الفيروسـات ومعز 
المـــأخوذة مـــن الحيوانـــات فينبغـــي أن ترســـل بســـرعة عـــن طريـــق نظـــام الصـــحة الحيوانيـــة المناســـب. 
وينبغــــي أن يكــــون تبــــادل العينــــات والمعــــزوالت الفيروســــية مرتبطــــًا بترتيبــــات تبــــادل الفوائــــد والســــيما 

  توصل إلى اللقاحات.ال
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وهناك عوامل عديدة تحد من قدرة العالم على منع حدوث أية جائحة وخيمة والحد منها وهي: االعتماد القوي علـى 
سنة؛ وضرورة صنع اللقاح من سالالت فيروسية معينة؛ والعجز  ٦٠منذ  إال قليالً تكنولوجيا إلنتاج اللقاح لم تتغير 
ا التــــي ستصــــبح خطــــرة علــــى صــــحة اإلنســــان؛ وعــــدم اليقــــين بفعاليــــة العديــــد مــــن عــــن التنبــــؤ بفيروســــات األنفلــــونز 

المستحضـــرات الصـــيدالنية وتـــدابير الصـــحة العموميـــة؛ ونقـــص اختبـــارات التشـــخيص المحـــددة الميدانيـــة والســـريعة 
ن. وهنــاك والميســورة األســعار والشــديدة الحساســية؛ ومحدوديــة البنيــة التحتيــة والمــوارد والقــدرات فــي كثيــر مــن البلــدا

حاجــة أيضــًا إلــى معــارف واســتراتيجيات عمليــة محســنة مــن أجــل تنفيــذ التــدابير الوقائيــة للصــحة العموميــة والصــحة 
  الشخصية، مثل غسل اليدين واآلداب التي ينبغي االلتزام بها عند السعال أو العطس، والعزل والمباعدة.

  
لوطنية والدولية. وعالوة على ذلك فإن نتـائج البحـوث ويمكن تقليل بعض هذه القيود بمرور الوقت بفضل البحوث ا

الخاصــة بالتــدابير الوقائيــة للصــحة الشخصــية والصــحة العموميــة قــد تنطبــق علــى أي خطــر طــارئ يهــدد الصــحة 
العموميــة، والســيما عنــدما تقــل األدويــة أو اللقاحــات أو تنعــدم. ونظــرًا ألن تقيــيم تــدابير الصــحة العموميــة يجــب مــن 

موذجية أن يتم فورًا وفي غمرة الفاشية فمن الضروري تصميم وٕاعداد بروتوكوالت وخطط البحوث مسبقًا. الناحية الن
وبصرف النظـر عـن التقـدم فـي البحـوث تعتمـد قـدرة الصـمود العالميـة علـى عوامـل داخليـة وعوامـل بيئيـة، ولـذا فـإن 

  أي فيروس جائح في المستقبل. تحسين األوضاع الصحية والتنمية االقتصادية والُنظم الصحية يخفف وقع
  

  ١٥التوصية 
  

ينبغــي للــدول األعضــاء، كــل علــى حــدة أو بالتعــاون مــع  المواظبــة علــى تنفيــذ برنــامج شــامل لبحــوث األنفلــونزا.
بعضـــها، وللمنظمـــة أن تواظـــب علـــى تنفيـــذ برنـــامج شـــامل لبحـــوث وتقيـــيم األنفلـــونزا، يعتمـــد علـــى اســـتعراض شـــامل 

، وتشمل أهدافه البحثية الرئيسية مـا يلـي: تعزيـز ٢٠٠٩ H1N1ع المجاالت من الجائحة للبّينات المكتسبة في جمي
ــا الترصــد والقــدرات الخاصــة بالوبائيــات والمختبــرات مــن أجــل تحســين كشــف الفيروســات الجديــدة وتحديــد  تكنولوجي

تهــا؛ واســتحداث خصائصــها ورصــدها؛ وتحديــد الفيروســات وأوســاطها الحاضــنة لمعرفــة قــدراتها علــى االنتقــال وفوع
اختبارات للتشخيص في أماكن الرعاية تتسم بالسـرعة والدقـة والـرخص؛ وزيـادة دقـة تقـديرات النمذجـة وجعلهـا أنسـب 
ــًا؛ وٕاعــداد مجموعــة لقاحــات أوســع وشــديدة النجاعــة ومأمونــة وأطــول مفعــوًال؛ وتســريع إنتــاج اللقاحــات وزيــادة  توقيت

ة للفيروســات والمكروبــات مــن أجــل عــالج المضــاعفات المكروبيــة؛ حصــيلة اإلنتــاج؛ واســتحداث أدويــة أنجــع مضــاد
وتقيــيم نجاعــة األدويــة واللقاحــات ووســائل الوقايــة الشخصــية والنظافــة الشخصــية والتــدخالت االجتماعيــة؛ وتحســين 

يـيم فاعلية وتكاليف التدابير التي تتخذ عند الحدود؛ وتعزيز اإلبالغ عـن المخـاطر. وكثيـر مـن أعمـال البحـوث والتق
هذه يمكن وينبغي إجراؤه حتى وٕان لم تحدث أي جائحة. وبعض الدراسات فقط هي التي ال تنفذ إال إبـان األحـداث 
العالميـــة مثـــل الجـــوائح. ومـــن الضـــروري إعـــداد بروتوكـــوالت البحـــث والعثـــور علـــى التمويـــل قبـــل البـــدء فـــي إجـــراء 

  البحوث، بحيث يمكن الشروع في البحث بال تأخير.
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  لتنفيذ التوصيات واإلطار الزمنيالمسؤولية القيادية الجدول 
  

  األجل القصير  
  (في غضون سنة)

  األجل المتوسط
  (في غضون سنتين)

  األجل الطويل
  (أكثر من سنتين)

تحســـــين موقـــــع معلومـــــات   مسؤولية المنظمة
  األحداث التابع للمنظمة

  )٢(التوصية 

تنقــيح اإلرشــادات الخاصــة 
  بالتأهب للجائحة

  )٧(التوصية 

تعزيـــز القـــرارات المســـندة 
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  المبادئ  - ١
  

 الجائحـة: تبـادل فيروسـات األنفلـونزا والتوصـل إلـى اللقاحـات والفوائـد األخـرى التأهـب لألنفلـونزابعندما يتعلق األمر 
  :فإن الدول األعضاء في منظمة الصحة العالمية

  
الجائحــة: تبــادل فيروســات  التأهــب لألنفلــونزابشــأن  ٢٨-٦٠ع  ص  جالصــحة العالميــة  تــذكِّر بقــرار جمعيــة  )١(

   األنفلونزا والحصول على اللقاحات وغير ذلك من الفوائد؛
  
تترتـب عليهـا آثـار صـحية واقتصـادية واجتماعيـة قـد حـدوث جائحـة أنفلـونزا استمرار احتمـاالت وتشير إلى   )٢(

  ؛تعاني من أعباء مرضية أثقل ومن ضعف أكبر وخاصة للبلدان النامية التي مدمرة
  
وســـائر فيروســـات  H5N1وتقـــر بـــأن الـــدول األعضـــاء ملتزمـــة بـــأن تتبـــادل علـــى قـــدم المســـاواة الفيـــروس   )٣(

األنفلونزا التي قد تسبب جوائح بشرية وأن تتبادل كذلك الفوائد، باعتبار هذه األمور عناصر مهمة أيضًا من العمل 
  ة العمومية العالمية؛ الجماعي من أجل الصح

  
وتعلن أن الهدف المنشود من هذا اإلطار هـو أن يـتم تطبيقـه بشـكل شـامل مـن أجـل حمايـة جميـع شـعوب   )٤(

  العالم من انتشار األمراض دوليًا؛ 
  
قـد تسـبب وفيروسـات األنفلـونزا األخـرى التـي  ،H5N1تبادل فيروسات األنفلونزا من الـنمط ر بضرورة وتذكّ   )٥(

ــًا ية بشــر  جائحــة ــًا وموقوت ــادًال ســريعًا ومنهجي ــ والمعنيــةمــع المراكــز المتعاونــة مــع المنظمــة تب األنفلونزا والمختبــرات ب
لقاحــات  واســتحداثالجائحــة  احتمــاالتتقــدير  كمســاهمة فــي، وذلــك H5المرجعيــة التابعــة للمنظمــة والمعنيــة بــالنمط 

   ألدوية المضادة ؛الفيروسات لقاومة مضادة لها وتحديث كواشف التشخيص ولوازم االختبارات وترصد م
  
ـــة   )٦( ـــوائح الصـــحية الدولي ـــدول األعضـــاء علـــى نفســـها بموجـــب الل وتؤكـــد مجـــددًا االلتزامـــات التـــي قطعتهـــا ال
  )؛ ٢٠٠٥(
  
وتعتــرف بــأن هــذا اإلطــار يجــب أن ينفــذ بطريقــة تتســق مــع القــوانين واللــوائح وااللتزامــات المنطبقــة الوطنيــة   )٧(

  منها والدولية؛ 
  
وفيروســات األنفلــونزا األخــرى  H5N1وتقــر بــأن الفوائــد المترتبــة علــى تبــادل فيروســات األنفلــونزا مــن الــنمط   )٨(

احتياجـــات مخـــاطر مـــع جميــع الـــدول األعضــاء علـــى أســاس  تبادلهـــابشــرية ينبغـــي أن يــتم  قـــد تســبب جائحـــةالتــي 
   الصحة العمومية؛

  
واإلنصاف والكفاءة لتبادل فيروسات األنفلونزا من الـنمط  والشفافية بالعدلتقر بضرورة وضع إطار يتسم و   )٩(

H5N1  ولتبادل الفوائد، بما في ذلك إتاحة وتوزيـع وسـائل بشرية  قد تسبب جائحةوفيروسات األنفلونزا األخرى التي
التشـــخيص والعـــالج الميســـورة التكلفـــة، بمـــا فيهـــا اللقاحـــات لتصـــل فـــي التوقيـــت المناســـب إلـــى مـــن يحتـــاجون إليهـــا، 

   ؛وخصوصًا في البلدان النامية
  
وتعتـــرف أيضـــًا بوظـــائف منظمـــة الصـــحة العالميـــة التوجيهيـــة واإلشـــرافية بشـــأن هـــذه المســـائل، وبضـــرورة   )١٠(

  التعاون مع منسق منظومة األمم المتحدة لشؤون األنفلونزا وسائر المنظمات الحكومية الدولية المعنية؛ 
  
التخفيـف مـن وبأهميـة العمـل الجمـاعي مـن أجـل  ،البيولوجيـة مواردهـا لـىبأن للدول حقًا سياديًا عتعترف و   )١١(

  المخاطر المحدقة بالصحة العمومية؛ وطأة
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وتـــذّكر باالســـتراتيجية العالميـــة بشـــأن الصـــحة العموميـــة واالبتكـــار والملكيـــة الفكريـــة، المعتمـــدة فـــي القـــرار   )١٢(
  ؛٢١-٦١ع  ص  ج
  
يقـــران بـــأن "حقـــوق الملكيـــة الفكريـــة ال تحـــول وال  ٢١-٦١ع  ص  جو ٢٨-٦٠ع  ص  جوتـــذّكر بـــأن القـــرارين   )١٣(

وبأن "حقوق الملكية الفكرية  ينبغي أن تحول دون اتخاذ الدول األعضاء التدابير الكفيلة بحماية الصحة العمومية".
إلــى تعــد حــافزًا هامــًا فــي اســتحداث منتجــات الرعايــة الصــحية الجديــدة. بيــد أن هــذا الحــافز ال يلبــي وحــده الحاجــة 

اســتحداث المنتجــات الجديــدة مــن أجــل مكافحــة األمــراض التــي تتســم الســوق المحتمــل أن تــدفع مقابلهــا بالصــفر أو 
  عدم اليقين"؛ 

  
، وســائر فيروســات األنفلــونزا التــي قــد تســبب جائحــة بشــرية H5N1وتعتــرف بــأن االلتــزام بتبــادل الفيــروس   )١٤(

الـدول األعضـاء والمـدير العـام مـن تقيـيم المخـاطر المحتملـة العالميـة  وااللتزام بتبادل الفوائد في هذا الصدد يمكنـان
احتمال حـدوث الجائحـة للحد من فيما يتعلق بحدوث جائحة ويتيحان للدول األعضاء والمدير العام اتخاذ إجراءات 

اجهـة التشـخيص وسـائر المستحضـرات الصـيدالنية التـي تسـاعد علـى مو  ووسـائلتيسير استحداث وٕانتاج اللقاحات و 
   أي جائحة مستجدة واحتوائها بسرعة؛

  
وتقر بقلق بالغ بأن القدرة العالمية على إنتاج لقاحات األنفلونزا في الوقت الحاضر التزال غير كافيـة لسـد   )١٥(

  االحتياجات المتوقعة في حال حدوث جائحة؛ 
  
صــة فــي البلــدان الناميــة، وبــأن وتقــر بقلــق بــالغ بــأن تــوزع مرافــق صــنع لقاحــات األنفلــونزا غيــر مالئــم وخا  )١٦(

بعـــض الـــدول األعضـــاء ال يمكنهـــا إنتـــاج اللقاحـــات والتوصـــل إلـــى الفوائـــد األخـــرى أو تحمـــل تكاليفهـــا أو الحصـــول 
  عليها؛ 

  
خطة العمل العالمية التي وضعتها المنظمة بشأن األنفلونزا الجائحة من أجل زيادة إمـدادات وتحيط علمًا ب  )١٧(

لمتمثل في تضييق الفجوة بين الطلب المحتمل على اللقاحات والعرض المحتمل للقاحـات فـي هدفها ابو  ١اللقاحات،
حالة حدوث أي جائحة، وذلك عن طريق تعزيز القدرة العالمية على إنتـاج لقاحـات األنفلـونزا، بمـا فـي ذلـك إنتاجهـا 

   في البلدان النامية؛
  
المستحضـــرات الصـــيدالنية وســـائر الكيانـــات التـــي وتعتـــرف بأهميـــة قيـــام الـــدول األعضـــاء وشـــركات إنتـــاج   )١٨(

يمكنها التوصل إلى التكنولوجيات ذات الصـلة بلقاحـات ووسـائل تشـخيص وأدويـة األنفلـونزا ببـذل جهـود محـددة مـن 
أجل نقل تلك التكنولوجيات والمهارات والمعارف والدراية إلى البلدان والسيما النامية منها والتي ال تمتلك في الوقـت 

  ر وسيلة للتوصل إلى تلك التكنولوجيات والمهارات والمعارف والدراية؛ الحاض
  
وتعترف بالحاجة إلى تمويل اآلليات التي تعزز قدرة البلدان النامية على تحمل التكاليف والتوصـل العـادل   )١٩(

  إلى لقاحات وأدوية وتكنولوجيات األنفلونزا؛ 
  
  

  الغرض  - ٢
  

التأهــب والتصــدي لألنفلــونزا الجائحــة الجائحــة هــو تحســين  لتأهــب لألنفلــونزااإن الغــرض مــن هــذا اإلطــار الخــاص ب
بتحسـين وتعزيـز شـبكة المنظمـة العالميـة لترصـد األنفلـونزا والتصـدي لحمايـة مـن انتشـار األنفلـونزا الجائحـة وتعزيز ا

  جل ما يلي:من أوالمساواة   واإلنصاف والكفاءةشفافية الو  لها توخيًا لتحقيق نظام فعال يتسم بالعدل
  
  

                                                      
  . WHO/CDS/EPR/GIP/2006.1الوثيقة     ١
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 قـد تسـبب جائحـة وفيروسـات األنفلـونزا األخـرى التـي H5N1تبادل فيروسات األنفلـونزا مـن الـنمط   )١(
  بشرية؛

  
  التوصل إلى اللقاحات وتبادل الفوائد األخرى.  )٢(

  
  النطاق  - ٣

  
قـد تسـبب  وفيروسـات األنفلـونزا األخـرى التـي H5N1ينطبق هذا اإلطار على تبادل الفيروسات مـن الـنمط   ١-٣

  جائحة بشرية وتبادل الفوائد. 
  
غيـــر المتصـــلة  الُممرضـــات األخـــرى ال ينطبـــق هـــذا اإلطـــار علـــى فيروســـات األنفلـــونزا الموســـمية وال علـــى  ٢-٣

   ها العينات السريرية التي يتم تبادلها ضمن هذا اإلطار.تحتويباألنفلونزا وال المواد البيولوجية التي 
  

  المصطلحاتو التعاريف   - ٤
  

  ألغراض هذا اإلطار تقصد بالمصطلحات التالية المعاني الواردة أدناه. 
  
  الجائحة التأهب لألنفلونزاالمواد البيولوجية الخاصة ب  ١-٤
  

"، ألغـراض هـذا اإلطـار (واالتفـاق الموحـد لنقـل ١الجائحـة التأهب لألنفلونزاعبارة "المواد البيولوجية الخاصة ب تشمل
) وآليــة تتبــع فيروســات األنفلــونزا، العينــات الســريرية الــواردة فــي التــذييلواالختصاصــات  الــواردة فــي التــذييلالمــواد 
قــد وفيروســات األنفلــونزا األخــرى التــي  H5N1 مــن الــنمط البــري ومعــزوالت فيروســات األنفلــونزا البشــرية ٢البشــرية،

ابعــة لمنظمــة الصــحة العالميــة شــبكة مختبــرات األنفلــونزا التبشــرية، والفيروســات المعدلــة التــي تقــوم  تســبب جائحــة
تكـون لبشـرية،  قـد تسـبب جائحـةو/ أو فيروسات األنفلـونزا األخـرى التـي  H5N1من فيروسات األنفلونزا  بتحضيرها

منتجـة بواسـطة الهندسـة الجينيـة العكسـية و/ أو إعـادة تفـارز الفيروسـات و أنفلـونزا صنع لقاحـات فيروسات مرشحة ل
  السريعة النمو. 

  
البــري و"فيروســات األنفلــونزا  H5N1الفيــروس نمــط هــذه المــواد البيولوجيــة حمــض الرنــا المشــتق مــن  وتشــمل أيضــاً 

بشرية"، وحمض الدنا التكميلي الذي يشـمل منطقـة الترميـز الكاملـة لواحـد أو  األخرى التي قد تسبب جائحةالبشرية 
  ١أكثر من جينات الفيروس.

  
  المصطلحات التقنية األخرى  ٢-٤
  

الجينية" هي ترتيب النوكليوتيدات الموجودة في جزيء الدنا أو الرنا. وهي تحتوي المعلومات التي تحدد  "المتواليات
  الخصائص البيولوجية ألي كائن أو فيروس. 

  
"الكواشـــف المرجعيـــة" هـــي مـــواد بيولوجيـــة أو كيميائيـــة أو كائنـــات وأجـــزاء منهـــا ُتســـتعمل فـــي أنشـــطة التشـــخيص أو 

بدقة وثبـت أنهـا مالئمـة لالسـتعمال لمقارنـة وٕاجـازة نتـائج التحاليـل التـي توصـلت إليهـا الترصد، وحددت خصائصها 
  مختلف المختبرات. 

                                                      
المــواد التــي تتبادلهــا المختبــرات المرجعيــة أو أي مختبــرات أخــرى الســتعمالها خصيصــًا فــي مجــال  اإلعفــاء التشــغيلي:     ١

الصحة العمومية ألغـراض غيـر الـربح، بمـا فـي ذلـك أنشـطة الترصـد وتطبيقـات التشـخيص وضـمان الجـودة، وال تعامـل علـى 
ـــة خاصـــ ـــونزا الجائحـــة. وال يســـمح فـــي ظـــل اإلعفـــاء التشـــغيلي بنقلهـــا ألي أغـــراض غيـــر أنهـــا مـــواد بيولوجي ة بالتأهـــب لألنفل

األغـــراض المحـــددة فـــي اختصاصـــات المراكـــز الوطنيـــة المعنيـــة بـــاألنفلونزا والمراكـــز المتعاونـــة مـــع منظمـــة الصـــحة العالميـــة 
  .H5والمختبرات التنظيمية األساسية والمختبرات المرجعية لألنفلونزا 

 وضع تعريف لهذا المصطلح.     ٢
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ـــة اللقاحـــات/ كواشـــف فاعليـــة اللقاحـــات" هـــي الكواشـــف التـــي يســـتعملها  ـــة لتحديـــد فاعلي  منتجـــو"الكواشـــف المرجعي
فيروســات األنفلــونزا مــن ل المضــادة لقاحــاتاللقاحــات وكــذلك المختبــرات التنظيميــة بغــرض اختبــار وتقيــيس فعاليــة ال

  وفيروسات األنفلونزا األخرى التي قد تسبب جائحة بشرية.  H5N1النمط 
  

جائحة بشرية" هو أي فيروس أنفلونزا من النمط البري تبـين أنـه ينقـل العـدوى إلـى  يسبب"فيروس األنفلونزا الذي قد 
فيروسـات األنفلـونزا الموسـمية،  المستضدات الموجودة فـيلراصة الدموية يختلف عن لويحتوي على مستضد  البشر

البشـــر، حســــب تعريــــف انتشــــار الجائحــــة فـــي صــــفوف  قــــد يســـببعلــــى أن الفيـــروس االخــــتالف بحيـــث يــــدل ذلـــك 
  ). ٢٠٠٥الخصائص الوارد في اللوائح الصحية الدولية (

  
أو أي فيــروس أنفلــونزا  ،ســريع النمــو أي فيــروس متفــارز إلــىالجائحــة"  التأهــب لألنفلــونزا"فيــروس لقــاح تشــير عبــارة 

مــن  أخــرى ناشــئة أو أي فيــروس توصــي منظمــة الصــحة العالميــة باســتعماله لصــنع اللقــاح، أو أي مــادة ،مرجعــي
بشــــرية، باســــتخدام  قــــد تســــبب جائحــــةأو فيروســــات األنفلــــونزا األخــــرى التــــي  H5N1فيــــروس األنفلــــونزا مــــن الــــنمط 

لقاحـات األنفلـونزا بغـرض اسـتحداث نمـوذج أولـي مـن لقـاح  منتجـيتم توريـدها لالتكنولوجيات الجديدة والمستجدة، ويـ
   .لألنفلونزا الجائحة أو السابقة للجائحة أو الجائحة أو لقاحات األنفلونزا األخرى

  
"العينات السريرية" هي مواد آدمية أو حيوانية بشرط أن تتبادل بلدان/ مختبرات المنشـأ العينـات الحيوانيـة مـع شـبكة 

(كالمســحات والســوائل المشــفوطة مــثًال)،  المســالك التنفســيةمــن لمنظمــة. وهــذه العينــات تشــمل العينــات المــأخوذة ا
وكذلك الدم والمصل والبالزما والبراز واألنسجة، ألغراض التشـخيص أو اسـتبانة الُمْمرضـات وتحديـد مواصـفاتها أو 

  الدراسة أو التحليل.
  

التي  ، بما فيها الفيروسات المأشوبة،ريعة النمو" تعني فيروسات األنفلونزا المهجنة"فيروسات األنفلونزا المتفارزة الس
أو  بـيض التفـريخمن فيروسات األنفلـونزا واختيـرت لتنمـو نمـوًا أفضـل فـي أو أكثر تم توليدها من فيروسين مختلفين 

   .بهدف بلوغ المستوى األمثل إلنتاج اللقاحاألنسجة المستزرعة 
  

تنتقيهـا منظمـة  ،لونزا المرجعية" هي فيروسات أنفلـونزا مـن الـنمط البـري ومصـدرها بشـري أو حيـواني"فيروسات األنف
فــي  مســهبةالصــحة العالميــة كفيروســات ممثلــة ألهــم فئــات فيروســات األنفلــونزا، وذلــك باالســتناد إلــى نتــائج دراســات 

مــأخوذة مــن بلــدان عديــدة. ونظــرًا ألن بفيروســات األنفلــونزا الُأجريــت مقارنــات ٕالــى و  ات والجينــاتمجــال المستضــد
  انتقاء فيروسات مرجعية جديدة. فالبد منفيروسات األنفلونزا تتطور في الطبيعة 

  
"فيروســات األنفلــونزا التــي توصــي المنظمــة باســتعمالها لصــنع اللقاحــات" هــي أنمــاط بريــة مــن فيروســات األنفلــونزا 

  لقاحات األنفلونزا.  توصي منظمة الصحة العالمية باستعمالها كأساس لصنع
  

التــي تنشــأ بشــكل فيروســات األنفلــونزا" هــي فيروســات األنفلــونزا  معــزوالت"فيروســات األنفلــونزا مــن الــنمط البــري أو 
الخاليــا (أي فـي أو  طبيعـي وتكتشـف بـأي وسـيلة، والسـيما بالمنهجيـة الجزيئيــة و/ أو باالسـتزراع فـي بـيض التفـريخ

   ولم يجر تحويرها عن قصد. تمريرات استزراعها الالحقة،نات سريرية أو من عيوالمأخوذة مباشرة من ) بالعزل
  
  المؤسسات والمنظمات والكياناتأسماء   ٣-٤
  

والتـي مقرهـا فـي الوكـاالت التـي تعينهـا المنظمـة "المختبرات التنظيميـة األساسـية" هـي المختبـرات المعنيـة بـاألنفلونزا 
البشـرية دور حاسم على المستوى العالمي فـي اسـتحداث لقاحـات األنفلـونزا  ، ولهاأو تنتسب إليها التنظيمية الوطنية

   .وهذه المختبرات تشارك في شبكة المنظمة وفقًا الختصاصاتهاوتنظيمها وتوحيدها القياسي. 
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لقاحات األنفلونزا ووسائل تشخيصها والمستحضرات الصيدالنية المضادة لها" ُيقصد بهم الكيانات العمومية  منتجو"
أو الخاصــــة بمــــا فيهــــا المؤسســــات األكاديميــــة أو الكيانــــات المملوكــــة للحكومــــات أو التــــي تــــدعمها الحكومــــات أو 

تنتج لقاحـات األنفلـونزا البشـرية وسـائر  / أوتستحدث وهدف الربح أو الكيانات التجارية التي المنظمات التي ال تست
قـد تسـبب جائحـة التـي األخـرى فيروسـات األنفلـونزا من أو أو من استعماله  H5N1المنتجات المشتقة من الفيروس 

   .بشرية أو التي يستعمل فيها هذا الفيروس أو هذه الفيروسات
  

رخصتها وعينتها الدولـة العضـو ثـم اعترفـت بهـا "المراكز الوطنية المعنية باألنفلونزا" هي مختبرات معنية باألنفلونزا 
توريـد المـواد البيولوجيـة الخاصـة بالتأهـب لألنفلـونزا الجائحـة  المنظمة مـن أجـل أداء عـدد مـن الوظـائف التـي تشـمل

   شبكة المنظمة وفقًا الختصاصاتها. إلى
  

بإمــداد شــبكة عضــو الدولــة ال" هــي مختبــرات األنفلــونزا التــي تــرخص لهــا بالتوريــد "المختبــرات األخــرى المــرخص لهــا
ويشــمل هــذا المصــطلح المختبــرات الموجــودة فــي  ة.التأهــب لألنفلــونزا الجائحــالمواد البيولوجيــة الخاصــة ببــ المنظمــة
الخالية من المراكز الوطنية المعنيـة بـاألنفلونزا أو الـدول األعضـاء التـي لـديها مراكـز وطنيـة معنيـة األعضاء  الدول

   .زاباألنفلونزا ولكن ليست لديها مختبرات إضافية تؤدي األدوار التي تؤديها عادة المراكز الوطنية المعنية باألنفلون
  

العـاملون فـي مجـال الصـحة العموميـة و/ أو العلـوم األساسـية "الباحثون المعنيـون بالصـحة العموميـة" هـم البـاحثون 
دوائــر البحــوث األكاديميــة التــي تهــتم الجامعــات وســائر و  فــي المؤسســات العامــة أو الخاصــة خــارج شــبكة المنظمــة،

   الصحة العمومية في المقام األول.بحوثها ب
  

المتعاونة مع المنظمة بشأن األنفلونزا" هي مختبـرات معنيـة بـاألنفلونزا تعينهـا المنظمـة وتحصـل علـى دعـم  "المراكز
، وذلك بعد أن تقبل االختصاصات الرسمية التي شبكة المنظمةمن السلطات الوطنية كي تؤدي أدوارًا معينة داخل 

ة بــاألنفلونزا وعــن المختبــرات المرجعيــة التابعــة تحــددها المنظمــة. وهــي تختلــف عمومــًا عــن المراكــز الوطنيــة المعنيــ
  في أنها تضطلع بمسؤوليات عالمية وتتمتع بقدرات تقنية أكبر.  H5للمنظمة والمعنية بالنمط 

  
" هـي مختبــرات معنيــة بـاألنفلونزا تعينهــا منظمـة الصــحة H5"المختبـرات المرجعيـة التابعــة للمنظمـة والمعنيـة بــالنمط 

تشخيصـًا يمكـن الركـون  H5رات الوطنيـة واإلقليميـة فـي مـا يخـص تشـخيص العـدوى بـالفيروس العالمية لتعزيـز القـد
   إليه، وذلك إلى أن تصبح هذه القدرات أوسع انتشارًا.

  
وتضـطلع علـى مـدار  ،منظمة الصـحة العالميـة تنسقها"شبكة المنظمة" هي الشبكة الدولية لمختبرات األنفلونزا التي 

لــى اتخــاذ تــدابير التأهــب. حــدوث األنفلــونزا الجائحــة وبتقــديم المســاعدة ع احتمــاالتوبتقــدير السـنة بترصــد األنفلــونزا 
مـــن المراكـــز الوطنيـــة المعنيـــة بـــاألنفلونزا والمراكـــز المتعاونـــة مـــع المنظمـــة بشـــأن األنفلـــونزا وتتـــألف شـــبكة المنظمـــة 

   تنظيمية األساسية.والمختبرات ال H5والمختبرات المرجعية التابعة للمنظمة والمعنية بالنمط 
  
  المصطلحات األخرى  ٤-٤
  
  من هذا اإلطار.  ٢-٧ الفرعالمذكور في  هو الفريقاالستشاري"  الفريق"
  

أو  H5N1"البلـــد الموبـــوء" هـــو البلـــد الـــذي تأكـــد فيـــه مختبريـــًا وجـــود حـــاالت إصـــابة بفيـــروس األنفلـــونزا مـــن الـــنمط 
  . قد تسبب جائحةفيروسات األنفلونزا األخرى التي 

  
   "المدير العام" هو المدير العام لمنظمة الصحة العالمية.

  
   .في فئة أقل البلدان نمواً  لجنة األمم المتحدة للسياسات اإلنمائيةالتي تصنفها دوريًا "أقل البلدان نموًا" هي البلدان 
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المواد البيولوجية  في البداية أي مركز وطني معني باألنفلونزا أو أي مختبر آخر مرخص يرسل"مختبر المنشأ" هو 
  .إلى المختبرات األخرى داخل شبكة المنظمة وٕالى سائر الجهات المتلقيةالجائحة  التأهب لألنفلونزاالخاصة ب

  
 التأهـب لألنفلـونزا"دولة المنشأ العضو" هي الدولة العضو التـي تـم فيهـا ألول مـرة جمـع المـواد البيولوجيـة الخاصـة ب

  الجائحة/ العينات السريرية.
  
لتبــادل فيروســات األنفلــونزا والتوصــل إلــى  الموضــوعالجائحــة" هــو هــذا اإلطــار  التأهــب لألنفلــونزاإلطــار الخــاص ب"ا

   اللقاحات والفوائد األخرى.
  
المواد البيولوجيـة الخاصـة تتبع نقل وحركة ويتكنولوجيا المعلومات  يستخدمهي نظام  "آلية تتبع فيروسات األنفلونزا"

  حسب التعريف الوارد في اإلطار.  ،خارجهإالى داخلها و ٕالى إلى شبكة المنظمة و  لجائحةبالتأهب لألنفلونزا ا
  

وما يرتبط بهـا من األدوية المضادة للفيروسات  كمية مدخرةلمنظمة من األدوية المضادة للفيروسات" هو "مخزون ا
تسـبب جائحـة بشـرية علـى  وسـائر فيروسـات األنفلـونزا التـي قـد H5N1من معدات للسـيطرة علـى فاشـيات الفيـروس 

   .من هذا اإلطار ٨-٦النحو المبين في الفرع 
  

   "الدول األعضاء في المنظمة" هي الدول األطراف في دستور منظمة الصحة العالمية.
  
الجائحة" هـو المخـزون االحتيـاطي مـن لقاحـات فيروسـات األنفلـونزا  التأهب لألنفلونزامن لقاحات  لمنظمةامخزون "

مــن  ٩-٦ الفــرعبشــرية والمشــار إليــه فــي  قــد تســبب جائحــةأو فيروســات األنفلــونزا األخــرى التــي  H5N1مــن الــنمط 
  هذا اإلطار. 

  
   "أمانة المنظمة" هي األمانة المعرَّفة في دستور منظمة الصحة العالمية.

  
  الجائحة من أجل تبادل فيروسات األنفلونزا التأهب لألنفلونزانظام   - ٥

  جائحة بشرية تسبب ات األنفلونزا األخرى التي قدوفيروس H5N1من النمط 
  

  
  األحكام العامة  ١-٥

  
األنفلونزا ومختبراتهـــا األخـــرى بـــ المعنيـــةالـــدول األعضـــاء، عـــن طريـــق مراكزهـــا الوطنيـــة  تـــوردينبغـــي أن   ١-١-٥

مــة والمعنــي إلــى المركــز المتعــاون مــع المنظمــة بشــأن األنفلــونزا أو المختبــر المرجعــي التــابع للمنظ المــرخص لهــا،
المــأخوذة مــن  ،الجائحــة التأهــب لألنفلــونزالمــواد البيولوجيــة الخاصــة باالــذي تختــاره دولــة المنشــأ العضــو  H5بــالنمط 

بشــرية  قــد تســبب جائحــةوفيروســات األنفلــونزا األخــرى التــي  H5N1جميــع حــاالت اإلصــابة بالفيروســات مــن الــنمط 
  ن.توريدًا سريعًا ومنتظمًا وموقوتًا بقدر اإلمكا

  
المــأخوذة مــن المراكــز الوطنيــة المعنيــة بــاألنفلونزا  التأهــب لألنفلــونزا،بتوريــد المــواد البيولوجيــة الخاصــة ب  ٢-١-٥

إلى المراكز المتعاونة مع المنظمة بشـأن األنفلـونزا والمختبـرات المرجعيـة التابعـة  ،والمختبرات األخرى المرخص لها
علـى النقـل  تكـون الـدول األعضـاء قـد وافقـت، ١-١-٥ الفرعأعاله في  كما هو مبين H5للمنظمة والمعنية بالنمط 

ــًا بأحكــام الجائحــة إلــى المؤسســات والمنظمــات والهيئــات  التأهــب لألنفلــونزاالالحــق للمــواد البيولوجيــة الخاصــة ب رهن
  .االتفاق الموحد لنقل المواد

  
مـــا تســـتطيع مـــن جهـــود خـــرى المـــرخص لهـــا ســـتبذل المراكـــز الوطنيـــة المعنيـــة بـــاألنفلونزا والمختبـــرات األ  ٣-١-٥

المــأخوذة مــن حــاالت اإلصــابة البشــرية  ،الجائحــة التأهــب لألنفلــونزاالمــواد البيولوجيــة الخاصــة بتضــمن مــا يلــي فــي 
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بشرية، والتي توردها إلى  قد تسبب جائحةوفيروسات األنفلونزا األخرى التي  H5N1بفيروسات األنفلونزا من النمط 
  : H5ة مع المنظمة بشأن األنفلونزا والمختبرات المرجعية التابعة للمنظمة والمعنية بالنمط المراكز المتعاون

  تحتوي على مواد صالحة للبقاء؛ أنها   )١(
فيروســات األنفلــونزا تتبــع علــى النحــو المتفــق عليــه فــي آليــة مصــحوبة بالمعلومــات الالزمــة أنهــا   )٢(

  مة لتقييم المخاطر المحتملة. والمعلومات السريرية والوبائية األخرى الالز 
  

الجائحة أو الفيروسات  التأهب لألنفلونزاللدول األعضاء أيضًا أن تورد المواد البيولوجية الخاصة بيجوز   ٤-١-٥
قـد وفيروسـات األنفلـونزا األخـرى التـي  H5N1المأخوذة من حاالت اإلصابة البشرية بفيروسات األنفلونزا من النمط 

إلى أي طرف آخر أو هيئة أخرى على أساس ثنائي شـريطة توريـد المـواد نفسـها  اً مباشر وريدًا تبشرية  تسبب جائحة
على أساس األولوية إلى المراكز المتعاونة مع المنظمة بشأن األنفلونزا و/ أو المختبرات المرجعية التابعـة للمنظمـة 

  بموجب هذا اإلطار.  H5والمعنية بالنمط 
  
  نيةبيانات المتواليات الجي  ٢-٥
  
 H5N1ينبغي تبادل بيانـات التسلسـل الجينـي والتحاليـل الناجمـة عـن تلـك البيانـات فيمـا يتعلـق بـالفيروس   ١-٢-٥

وسائر فيروسات األنفلونزا التي قد تسبب جائحة بشرية، تبادًال سريعًا ومنهجيًا وموقوتًا مع مختبر المنشأ وفيما بين 
  مختبرات شبكة المنظمة. 

  
ف بأهميــة زيــادة الشــفافية وفــرص التوصــل فيمــا يخــص بيانــات المتواليــة الجينيــة لفيروســات مــع االعتــرا  ٢-٢-٥

أو  Genbankاألنفلــونزا بالنســبة إلــى الصــحة العموميــة وبوجــود توجــه نحــو اســتخدام قواعــد البيانــات المشــاع مثــل 
   ؛GISAIDقواعد البيانات التي يمكن للجمهور االطالع عليها مثل 

  
ف بأن نشر بيانات المتواليات الجينية قـد اعتبـر أحيانـًا أمـرًا حساسـًا مـن ِقَبـل البلـد الـذي يـوفر مع االعترا  ٣-٢-٥

  الفيروس؛
  
تطلب الدول األعضاء إلى المدير العام أن يتشـاور مـع الفريـق االستشـاري حـول أفضـل اإلجـراءات فيمـا   ٤-٢-٥

وســـائر  H5N1الجينيـــة المتأتيـــة مـــن الفيـــروس يخـــص مناقشـــة وحـــل القضـــايا المتعلقـــة بمعالجـــة بيانـــات المتواليـــات 
  فيروسات األنفلونزا التي قد تسبب جائحة بشرية، وذلك في اإلطار الخاص بالتأهب لألنفلونزا الجائحة. 

  
  آليات التتبع والتبليغ  ٣-٥
  
شــفافة  بإنشــاء آليــة تتبــع ١بعــد التشــاور مــع الفريــق االستشــاريو  فــي التوقيــت المناســب يقــوم المــدير العــام  ١-٣-٥

شـــبكة  إلـــىالجائحــة  التأهــب لألنفلـــونزاحركــة المـــواد البيولوجيــة الخاصـــة بفـــورًا تســتخدم نظامـــًا إلكترونيــًا كـــي تتتبــع 
   داخلها ومنها.في المنظمة و 

  
المــدير  يــدرجإلــى مختبــرات المنشــأ والــدول األعضــاء  وموقوتــةتعليقــات ســريعة ومنهجيــة  إرســاللضــمان   ٢-٣-٥

ظــم التبليــغ اإللكترونيــة المرتبطــة بهــا طلبــًا بــأن تقــدم المراكــز المتعاونــة مــع المنظمــة التتبــع ونُ آليــة  فــيالعــام أيضــًا 
وبأن والمختبرات التنظيمية األساسية تقريرًا موجزًا عن التحاليل المختبرية،  H5والمختبرات المرجعية المعنية بالنمط 

                                                      
المعنـــي بالتأهـــب لألنفلـــونزا الجائحـــة: تبـــادل  االجتمـــاع الحكـــومي الـــدولي ، وأثنـــاء٢٠٠٧تشـــرين الثـــاني/ نـــوفمبر فـــي     ١

آليـــة " "اآلليـــة االستشــارية" بمصـــطلح فيروســات األنفلـــونزا والتوصــل إلـــى اللقاحـــات والفوائــد األخـــرى، اســـتعيض عــن مصـــطلح
  .٢٨-٦٠ع  ص  جتعمل في القرار المس "المراقبة
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التأهــــب المــــواد البيولوجيــــة الخاصــــة بعــــن نشــــأ الطلــــب أي معلومــــات متاحــــة يحتاجهــــا مختبــــر الم تقــــدم بنــــاًء علــــى
  . لألنفلونزا

  
لكــيال تــؤدي آليــة تتبــع فيروســات األنفلــونزا إلــى عرقلــة تشــغيل شــبكة المنظمــة فــي أثنــاء طــوارئ جائحــة   ٣-٣-٥

ـــونزا التـــي يعلنهـــا المـــدير العـــام للمنظمـــة، يجـــوز للمـــدير العـــام أن يعـــدل بصـــفة مؤقتـــة شـــرط تســـجيل المـــواد  األنفل
وجية الخاصة بالتأهب لألنفلونزا الجائحة. ويجب أن يكون هذا التعديل قاصرًا على ساللة أو سالالت فيروس البيول

  الجائحة المرتبط بحالة الطوارئ. 
  
  يجب أن يقدم المدير العام إلى الدول األعضاء تقريرًا عن هذا التعديل.   ٤-٣-٥
  
  االتفاق الموحد لنقل الموادصيغ   ٤-٥
  
تغطيــة جميــع عمليــات نقــل المــواد ل ،١ الــوارد فــي التــذييل، ١رقــم  االتفــاق الموحــد لنقــل المــواد ســتعملي  ١-٤-٥

  .مادام االتفاق سارياً الجائحة  التأهب لألنفلونزاالبيولوجية الخاصة ب
  
يئـات يعقد المـدير العـام اتفاقـات مـع ه، ٢، الوارد في التذييل ٢بناًء على االتفاق الموحد لنقل المواد رقم   ٢-٤-٥

مـن خــارج شــبكة المنظمـة. وستشــمل هــذه االتفاقــات جميـع عمليــات نقــل المــواد الخاصـة بالتأهــب لألنفلــونزا الجائحــة 
  إلى الجهات المتلقية مادامت هذه االتفاقات سارية.

  
  الجائحة التأهب لألنفلونزافوائد  تبادلنظام   - ٦

  
  األحكام العامة  ٠-٦
  
ها مع أمانة المنظمة، أن تسهم فـي قيـام نظـام لتبـادل الفوائـد فيمـا يتعلـق ينبغي للدول األعضاء، في عمل  ١-٠-٦

بـــاألنفلونزا الجائحـــة وأن تـــدعو المؤسســـات والوكـــاالت والكيانـــات ذات الصـــلة ومنتجـــي لقاحـــات األنفلـــونزا ووســـائل 
  نحو المالئم. تشخيصها وأدويتها وباحثي الصحة العمومية ممن يعنيهم األمر إلى اإلسهام في هذا النظام على ال

  
  يلي: الجائحة على ما التأهب لألنفلونزافوائد  تبادليعمل نظام   ٢-٠-٦
  

  تقديم المعلومات والخدمات الخاصة بترصد الجائحة وتقدير مخاطرها واإلنذار المبكر بحدوثها؛   )١(
  
اطرهـا تحقيق فوائد تشمل، حسب االقتضاء، بناء القدرات في مجاالت ترصد الجائحة وتقـدير مخ  )٢(

  وتقديم المعلومات والخدمات الخاصة باإلنذار المبكر بحدوثها إلى الدول األعضاء. 
  

ـــة المضـــادة للفيروســـات   )٣( ـــد هامـــة، ومنهـــا علـــى ســـبيل المثـــال األدوي ـــة لتحقيـــق فوائ إعطـــاء األولوي
 ةقـــد تســـبب جائحـــ، وفيروســـات األنفلـــونزا األخـــرى التـــي H5N1ولقاحـــات فيروســـات األنفلـــونزا مـــن الـــنمط 

ـــًا للمخـــاطر و بشـــرية، باعتبارهـــا مـــن األول ـــدان الموبـــوءة، طبق ـــدان الناميـــة، وخصوصـــًا البل يـــات العاليـــة للبل
واالحتياجــات فــي مجــال الصــحة العموميــة والســيما حيثمــا كانــت تلــك البلــدان تفتقــر إلــى القــدرة علــى إنتــاج 

ا وعلـــى الحصـــول عليهـــا. لقاحـــات األنفلـــونزا ووســـائل تشخيصـــها والمستحضـــرات الصـــيدالنية المضـــادة لهـــ
وسيتم إعطاء األولوية على أساس تقدير الخبراء للمخاطر واالحتياجات فـي مجـال الصـحة العموميـة بنـاًء 

  على مبادئ توجيهية شفافة؛ 
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بنــاء القــدرات فــي البلــدان المتلقيــة، بمــرور الوقــت، مــن أجــل المســاعدة التقنيــة ونقــل التكنولوجيــات   )٤(
قنيــة وزيــادة القــدرة علــى إنتــاج لقاحــات األنفلــونزا، حســب المخــاطر واالحتياجــات فــي والمهــارات والمعرفــة الت

  مجال الصحة العمومية في البلدان المتلقية. 
  
  الجائحة العناصر المحددة في بقية هذا الجزء.  التأهب لألنفلونزافوائد  تبادليشمل نظام   ٣-٠-٦
  
  لألنفلونزا الجائحة للتأهب والتصدي منظمة الصحة العالميةتنسيق    ١-٦
  

ــًا لألحكــام المنطبقــة الــواردة فــي اللــوائح الصــحية  ستنســق المنظمــة أنشــطة التأهــب والتصــدي لجــوائح األنفلــونزا طبق
وفي هذا اإلطار. وفيمـا يتعلـق بالفوائـد المـوجزة فـي هـذا اإلطـار ينبغـي للمنظمـة أن تـولي اهتمامـًا ) ٢٠٠٥(الدولية 

تـي تعـزز تخصـيص المـوارد الطبيـة الشـحيحة بطريقـة عادلـة ومنصـفة وشـفافة (بمـا خاصًا للسياسات والممارسـات ال
فيهــا علــى ســبيل المثــال ال الحصــر اللقاحــات ومضــادات الفيروســات ومــواد التشــخيص) طــوال الجــوائح، وذلــك بنــاًء 

ات التـي على المخاطر واحتياجات الصحة العمومية، بما في ذلك من دراسـات عـن وبائيـات الجائحـة. وخـالل الفتـر 
تنقضي بين جائحة وأخرى تعمل المنظمة مع الـدول األعضـاء وأصـحاب المصـلحة المعنيـين علـى التحضـير ألداء 

  الدور المذكور أعاله.
  
  لمخاطرل والتصديحدوث الجائحة  احتماالتتقدير   ٢-٦
  
فــي التوقيــت و  شــبكة المنظمــة ألمانــة المنظمــة ولــدول المنشــأ األعضــاء، بســرعة وانتظــامتتــيح مختبــرات   ١-٢-٦

المناسب، تقريرًا موجزًا عن التحاليـل المختبريـة، وتتـيح لهـا عنـد الطلـب أيـة معلومـات أخـرى متاحـة تلـزم بخصـوص 
الجائحة من أجل تمكين البلدان الموبـوءة، والسـيما البلـدان الناميـة، مـن  التأهب لألنفلونزاالمواد البيولوجية الخاصة ب

  هادف.  لمخاطر بفعالية وعلى نحول التصدي
  
معلومات عن استحداث طر، والتي تشتمل وال تقتصر على لمخال التصديتتيح المنظمة المعلومات عن   ٢-٢-٦

اللقاحات وعن الفيروسات المرشحة ومضادات الفيروسـات الناجعـة، لكـل البلـدان الموبـوءة، والسـيما البلـدان الناميـة، 
  . لمخاطر بفعالية وعلى نحو هادفل التصديلتمكينها من 

  
تقـــديرات مخـــاطر وفـــي التوقيـــت المناســـب أمانـــة المنظمـــة لجميـــع الـــدول األعضـــاء بســـرعة وانتظـــام تتـــيح   ٣-٢-٦

   كل المعلومات الداعمة.بمخاطرها وتساعد على التصدي ل ،حدوث الجائحة
  
للمنظمــة يســتمر كــل مــن المراكــز المتعاونــة مــع المنظمــة بشــأن األنفلــونزا والمختبــرات المرجعيــة التابعــة   ٤-٢-٦

والمــدير العــام فــي تقــديم المســاعدة التقنيــة إلــى الــدول األعضــاء مــن أجــل تحســين القــدرة علــى  H5والمعنيــة بــالنمط 
إجراء البحوث والترصـد، بمـا فـي ذلـك تـدريب المـوظفين، وذلـك بهـدف تحسـين العمـل الـوطني بشـأن تقـدير مخـاطر 

  . الجوائح والتصدي لهاحدوث 
  
  ات المرشحة الخاصة بالتأهب لألنفلونزا الجائحةتوريد فيروسات اللقاح  ٣-٦
  

/ المختبــــرات بشــــأن األنفلــــونزا يضــــمن المــــدير العــــام أن تقــــوم المراكــــز المتعاونــــة مــــع المنظمــــة  ١-٣-٦
، كمــا هــو متفــق عليــه فــي االختصاصــات، والمختبــرات التنظيميــة األساســية H5المرجعيــة المعنيــة بــالنمط 

  إلى الجهات التالية:  ألنفلونزا الجائحة عند الطلبل بالتأهبالخاصة  المرشحةاللقاحات فيروسات بتوريد 
  
    لقاحات األنفلونزا دون تفضيل من أي نوع؛  منتجو  )١(
     ؛مختبرات دول المنشأ األعضاء والدول األعضاء األخرى في الوقت ذاته  )٢(
  آخر.  أي مختبر  )٣(
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الخاصـة بالتأهـب لألنفلـونزا الجائحـة أن يفـي  على أي كيان يتلقى فيروسات اللقاحـات المرشـحة  ٢-٣-٦
بأحكام المبادئ التوجيهية للسالمة البيولوجية (مرجـع المنظمـة للسـالمة البيولوجيـة فـي المختبـرات، الطبعـة 

  الثالثة) ويطبق أفضل ممارسات الحماية في المختبرات. 
  
  توريد كواشف التشخيص ولوازم االختبار  ٤-٦
  
متعاونــة مــع المنظمــة بشــأن األنفلــونزا والمختبــرات المرجعيــة التابعــة للمنظمــة والمعنيــة تســتمر المراكــز ال  ١-٤-٦

والمختبـــرات التنظيميـــة األساســـية، عـــن طريـــق العمـــل مـــع أمانـــة المنظمـــة، فـــي تزويـــد المراكـــز الوطنيـــة  H5بـــالنمط 
يص ولــوازم االختبــار غيــر المعنيــة بــاألنفلونزا والمختبــرات األخــرى المــرخص لهــا، مجانــًا، بإمــدادات كواشــف التشــخ

  التجارية من أجل التعرف على العينات السريرية لألنفلونزا وتحديد خصائصها. 
  
الجائحــة  التأهــب لألنفلــونزاوســائل تشــخيص األنفلــونزا الــذين يتلقــون المــواد البيولوجيــة الخاصــة ب منتجــو  ٢-٤-٦

ر تســهيلية و/ أو تفضــيلية، كواشــف التشــخيص شــبكة المنظمــة، مجانــًا أو بأســعامــدعوون إلــى أن يتيحــوا لمختبــرات 
  لتعرف على العينات السريرية لألنفلونزا وتحديد خصائصها، إذا بررت الظروف ذلك. الالزمة لومواد االختبار 

  
  توريد الكواشف المرجعية لتحديد فعالية اللقاحات  ٥-٦
  
يــة لتحديــد فعاليــة اللقاحــات المضــادة تســتمر المختبــرات التنظيميــة األساســية فــي توريــد الكواشــف المرجع  ١-٥-٦

بشرية، عند الطلـب، إلـى  قد تسبب جائحةوفيروسات األنفلونزا األخرى التي  H5N1لفيروسات األنفلونزا من النمط 
  لقاحات األنفلونزا في كل الدول األعضاء.  منتجيالمختبرات التنظيمية الوطنية وٕالى 

  
للمختبــرات التنظيميــة الوطنيــة فــي كــل الــدول  ة فــي تــوفير التــدريبتســتمر المختبــرات التنظيميــة األساســي  ٢-٥-٦

وفيروســات  H5N1األعضــاء، عنــد الطلــب، علــى مراقبــة جــودة اللقاحــات المضــادة لفيروســات األنفلــونزا مــن الــنمط 
  بشرية.  قد تسبب جائحةاألنفلونزا األخرى التي 

  
  بناء قدرات المختبرات وقدرات ترصد األنفلونزا  ٦-٦
  
الـــدول األعضـــاء ذات القـــدرة المتطـــورة فـــي مجـــال بنـــاء قـــدرات المختبـــرات وترصـــد األنفلـــونزا مـــدعوة إلـــى   ١-٦-٦

مواصـــلة العمـــل، عنـــد الطلـــب، مـــع المنظمـــة وســـائر الـــدول األعضـــاء، والســـيما البلـــدان الناميـــة، علـــى تنميـــة القـــدرة 
  الوطنية في مجالي المختبرات وترصد األنفلونزا، بما في ذلك ما يلي: 

  
  وتحديد خصائصها؛  وعزلهاالكشف المبكر عن الفيروسات   )١(

  
  ؛ والتصدي لهاحدوث الجائحة  احتمالالمشاركة في تقدير   )٢(

  
  بحوث األنفلونزا؛ تنمية القدرة على إجراء   )٣(
  
اكتســاب المــؤهالت التقنيــة الالزمــة للنظــر فــي تعيــين المختبــرات مراكــز وطنيــة معنيــة بــاألنفلونزا   )٤(

  ومراكز متعاونة مع المنظمة بشأن األنفلونزا.  H5ت مرجعية تابعة للمنظمة ومعنية بالنمط ومختبرا
  
  بناء القدرات التنظيمية  ٧-٦
  
ينبغـــي للـــدول األعضـــاء ذات القـــدرة التنظيميـــة المتطـــورة أن تحســـن وتعـــزز، عنـــد الطلـــب، العمـــل الـــذي   ١-٧-٦

لتعزيــز قــدرة الســلطات التنظيميــة علــى اتخــاذ  ،ن الناميــةتضــطلع بــه الــدول األعضــاء مــع المنظمــة، والســيما البلــدا
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والمستحضــرات الصــيدالنية  األنفلــونزا التــدابير الالزمــة للموافقــة الســريعة علــى لقاحــات األنفلــونزا ووســائل تشــخيص
 التأهـبالمضادة لها المأمونـة والناجعـة، بمـا فـي ذلـك تلـك التـي ُتسـتحدث مـن اسـتعمال المـواد البيولوجيـة الخاصـة ب

  الجائحة، والسيما ما يتم اشتقاقه من األنماط الفرعية الجديدة من فيروسات األنفلونزا.  لألنفلونزا
  
الموافقــة التنظيميــة الصــحية علــى المعلومــات عــن إخطــارات ينبغــي أن تتــيح الــدول األعضــاء علــى المــأل   ٢-٧-٦

وســـائل تشخيصـــها علـــى بشـــرية و  ةقـــد تســـبب جائحـــوفيروســـات األنفلـــونزا األخـــرى التـــي  H5N1 لقاحـــات الفيـــروس
التأهــب والمستحضــرات الصــيدلية المضــادة لهــا، بمــا فــي ذلــك مــا ُيســتحدث باســتعمال المــواد البيولوجيــة الخاصــة ب

  الجائحة.  لألنفلونزا
  
  لفيروساتمضادات االمخزونات االحتياطية من   ٨-٦
  
انحـــــــة المتعـــــــددة األطـــــــراف يســـــــتمر المـــــــدير العـــــــام فـــــــي العمـــــــل مـــــــع ســـــــائر الوكـــــــاالت والجهـــــــات الم  ١-٨-٦

المؤسسـات  بمـا فيهـا، الجهـات الشـريكة المحتملـةالكيانات الخيرية الدولية والمؤسسات الخاصة وسـائر  والمنظمات/
لقاحات األنفلونزا ووسائل تشخيصها والمستحضرات الصيدالنية المضادة  منتجيوالمنظمات والكيانات، وخصوصًا 

تكوين مخزون احتياطي من األدوية المضـادة للفيروسـات ومـن المعـدات ذات في  اللتماس تعهدات بالمساهمةلها، 
وفيروســـات  H5N1تطـــويره الســـتعماله فـــي احتـــواء فاشـــيات فيروســـات األنفلـــونزا مـــن الـــنمط وتجديـــده و الصـــلة بهـــا 

  بشرية.  قد تسبب جائحةاألنفلونزا األخرى التي 
  
ضاء والمؤسسـات والمنظمـات وسـائر الكيانـات لتشـجيعها يستمر المدير العام في التنسيق مع الدول األع  ٢-٨-٦

علـــى االحتفـــاظ بمخزونـــات احتياطيـــة مـــن األدويـــة المضـــادة للفيروســـات واالســـتمرار فـــي تطـــوير هـــذه المخزونـــات 
قـد تسـبب وفيروسـات األنفلـونزا األخـرى التـي  H5N1الستعمالها في احتـواء فاشـيات فيروسـات األنفلـونزا مـن الـنمط 

  بشرية.  جائحة
  
تحديـــد حجـــم مخـــزون المنظمـــة االحتيـــاطي مـــن األدويـــة لمشـــورة الخبـــراء  التمـــاسالمـــدير العـــام  يواصـــل  ٣-٨-٦

  ألغراض استعماله.  وزعهوٕاجراءات  التشغيليواستعماله  وتجديدهالمضادة للفيروسات وتكوينه 
  
  المخزون االحتياطي من لقاحات التأهب لألنفلونزا الجائحة  ٩-٦
  
وفيروســـات  H5N1ير العـــام مخزونـــًا احتياطيـــًا مـــن لقاحـــات فيروســـات األنفلـــونزا مـــن الـــنمط ينشـــئ المـــد  ١-٩-٦

المخـزون وهـذه المعـدات، بمـا  بـذلك، ويحـتفظ قد تسبب جائحـة بشـرية والمعـدات ذات الصـلةاألنفلونزا األخرى التي 
   ، بما يتسق مع إرشادات الخبراء.األدواتالمحاقن واإلبر و  هافي
  
مليــون جرعــة مــن اللقــاح المضــاد للفيــروس مــن  ١٥٠زون المنظمــة االحتيــاطي فــي البدايــة سيشــمل مخــ  ٢-٩-٦

المعنـي  إرشادات فريق الخبـراء االستشـاريين االسـتراتيجي والسيماالستعمالها وفقًا إلرشادات الخبراء،  H5N1النمط 
  . ولالسترشاد: بالتمنيع

  
وءة، وفقـــًا للمخـــاطر واالحتياجـــات فـــي مليـــون جرعـــة لالســـتعمال فـــي البلـــدان الموبـــ ٥٠ُتخصـــص   )١(

  مجال الصحة العمومية، وللمساعدة على احتواء الفاشية األولى أو فاشيات الجائحة المستجدة؛ 
  

لـديها  على البلدان النامية التي ليست ،فور ظهور الجائحة ،مليون جرعة للتوزيع ١٠٠ُتخصص   )٢(
المحــدودة علــى  ، أو ذات القــدرةH5N1مــن الــنمط  القــدرة علــى التوصــل إلــى لقاحــات فيروســات األنفلــونزا

  على أن تتولى تلك البلدان تحديد االستعمال.  ،ذلك، على أساس نصيب الفرد من السكان
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لقاحـــات األنفلـــونزا علـــى إعطـــاء األولويـــة واالســـتجابة الفوريـــة  منتجـــيينبغـــي للـــدول األعضـــاء أن تحـــث   ٣-٩-٦
التأهــب لألنفلــونزا الجائحــة، وعلــى التبــرع بجرعــات كافيــة مــن لقاحــات الحتياجــات مخــزون المنظمــة االحتيــاطي مــن 

  أعاله).  ١-٩-٦للوفاء بالهدف األولي (انظر الفقرة  H5N1اللقاحات المضادة للفيروس 
  
يواصل المدير العام التماس توجيهات الخبراء من أجل تحديـد حجـم وتكـوين وتجديـد واسـتعمال اللقاحـات   ٤-٩-٦

وفيروسات األنفلونزا األخرى التي قد  H5N1زون االحتياطي للمنظمة الخاص بالتأهب لألنفلونزا الموجودة في المخ
  تسبب جائحة بشرية. 

  
في حالة التبرع بجرعات غير كافية يعمل المدير العـام مـع الـدول األعضـاء علـى تحـري اسـتخدام آليـات   ٥-٩-٦

ياجــات مخــزون المنظمــة االحتيــاطي مــن لقاحــات التأهــب أدنــاه) للوفــاء باحت ١٤-٦التمويــل المســتدام (انظــر الفــرع 
  لألنفلونزا الجائحة. 

  
مخـزون المنظمـة االحتيـاطي مـن براء، إمكانيـة اسـتعمال الخ بتوجيهاتيستعرض المدير العام أوًال بأول،   ٦-٩-٦

التجـارب الداعمـة  فـي ذلـك إجـراء الجائحـة قبـل حـدوث الجائحـة فـي البلـدان الموبـوءة، بمـا التأهب لألنفلونزالقاحات 
   حسب االقتضاء.

  
يعمـــــل المـــــدير العـــــام مـــــع الخبـــــراء المعنيـــــين والـــــدول األعضـــــاء المعنيـــــة علـــــى وضـــــع وتنفيـــــذ خطـــــط   ٧-٩-٦

   الجائحة. التأهب لألنفلونزااللقاحات الموجودة في مخزون المنظمة االحتياطي من لقاحات  بوزعالخاصة  التشغيل
  
  فاصلة بين أي جائحتين في البلدان الناميةإتاحة اللقاحات في الفترة ال  ١٠-٦
  
 التأهـب لألنفلـونزامخزون المنظمة االحتياطي من لقاحات  التدابير الرامية إلى دعمعن  بصرف النظر  ١-١٠-٦

  :لدول األعضاءلينبغي أعاله  ٩-٦المبينة في الفرع  الجائحة
  

كـل دورة إلنتـاج لقاحـات الفيـروس أن تحث منتجي لقاحـات األنفلـونزا علـى أن يقتطعـوا جـزءًا مـن   )١(
H5N1 /أو لالســتعمال  وفيروســات األنفلــونزا األخــرى التــي قــد تســبب جائحــة بشــرية ويخصصــوه للخــزن و

  من ِقَبل البلدان النامية؛ 
  
تــأمين كميــات  علــىلقاحــات األنفلــونزا  منتجــيالعمــل مــع بعضــها ومــع المــدير العــام و  أن تواصــل  )٢(

قـــد تســـبب وفيروســـات األنفلـــونزا األخـــرى التـــي  H5N1ألنفلـــونزا مـــن الـــنمط كافيـــة مـــن لقاحـــات فيروســـات ا
علـــى أســـاس  وذلـــك للبلـــدان المتقدمـــة، عنـــد إتاحتهـــاللبلـــدان الناميـــة وٕاتاحـــة هـــذه اللقاحـــات بشـــرية،  جائحـــة

  متفاوتـــة (انظـــر الفـــرع علـــى أن يـــتم ذلـــك بأســـعار و المخـــاطر واالحتياجـــات فـــي مجـــال الصـــحة العموميـــة 
   أدناه). ١٢-٦

  
  التوصل إلى لقاحات األنفلونزا الجائحة  ١١-٦
  
مــن كــل دورة مــن دورات يخصصــوا جــزءًا علــى أن ينبغــي للــدول األعضــاء أن تحــث منتجــي اللقاحــات   ١-١١-٦

  الستخدام البلدان النامية؛ إنتاج لقاحات فيروسات األنفلونزا 
  
االستشــاري، اجتماعــًا لفريــق خبــراء مــن أجــل  الــدول األعضــاء والفريــقيعقــد المــدير العــام، بعــد استشــارة   ٢-١١-٦

علـــى أســـاس المخـــاطر  إلنتـــاج وتوزيـــع لقاحـــات األنفلـــونزا ،بمـــا فيهـــا اآلليـــات القائمـــة ،مواصـــلة إعـــداد آليـــات دوليـــة
الجائحـــة وذلـــك كـــي تنظـــر فيهـــا جمعيـــة الصـــحة العالميـــة فـــي  واالحتياجـــات فـــي مجـــال الصـــحة العموميـــة طـــوال

  . ٢٠١٠ عام
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  المتفاوتالتسعير   ١٢-٦
  
توخيــًا لتحســين قــدرة البلــدان الناميــة علــى تحمــل أســعار لقاحــات األنفلــونزا الجائحــة ولقاحــات الفيــروس   ١-١٢-٦

H5N1  وفيروسات األنفلونزا التي قد تسبب جائحة بشرية واألدوية المضادة للفيروسات، ينبغـي للـدول األعضـاء أن
للفيروســـات علـــى أن يعمـــدوا فـــرادى إلـــى تنفيـــذ نظـــام التســـعير تحـــث منتجـــي لقاحـــات األنفلـــونزا واألدويـــة المضـــادة 

المتفاوت لهذه اللقاحـات واألدويـة المضـادة للفيروسـات. وفـي إطـار هـذا الـنهج ينبغـي حـث كـل مـن منتجـي لقاحـات 
األنفلونزا واألدوية المضادة للفيروسات على مراعاة مستوى دخل البلد المعنـي والتفـاوض مـع السـلطات الوطنيـة فـي 

بلــد المتلقــي مــن أجــل التوصــل إلــى الســعر الــذي يتعــين تطبيقــه فــي األســواق الخاصــة والعامــة لكــل بلــد. وفــي هــذا ال
  السياق ينبغي مراعاة مدى تأثر أقل البلدان النامية. 

  
  نقل التكنولوجيا  ١٣-٦
  
تنفيـذ خطـة  لقاحـات األنفلـونزا علـى منتجـييواصل المدير العام العمل عن كثب مـع الـدول األعضـاء و   ١-١٣-٦

بمــا فــي ذلــك العمــل العالميــة التــي وضــعتها المنظمــة بشــأن األنفلــونزا الجائحــة مــن أجــل زيــادة إمــدادات اللقاحــات، 
بلـدان الصـناعية ومـن خـالل الراميـة إلـى بنـاء مرافـق إنتـاج جديـدة فـي البلـدان الناميـة و/ أو ال استراتيجيات المنظمة

  قنية. نقل التكنولوجيا والمهارات والمعرفة الت
  
 منتجــي لقاحــات األنفلــونزا ووســائل تشخيصــها واألدويــة المضــادة لهــاينبغــي للــدول األعضــاء أن تحــث   ٢-١٣-٦

، حسب البلدان النامية وخصوصاً األخرى،  البلدانعلى أن تبذل جهودًا محددة من أجل نقل هذه التكنولوجيات إلى 
   .االقتضاء

  
والقـوانين وااللتزامـات الدوليـة  المنطبقـة نحو يتسق مع القـوانين الوطنيـةنقل التكنولوجيا على تُ ينبغي أن   ٣-١٣-٦

شــروط يتفــق عليهــا الطرفــان وتناســب قــدرة الــدول األعضــاء التــي بتــدريجيًا بمــرور الوقــت  تســهيل هــذا النقــل وأن يــتم
لمستحضــــرات البلــــدان الناميــــة مــــن دراســــة وصــــنع لقاحــــات األنفلــــونزا ووســــائل تشخيصــــها وا بمــــا يمّكــــنتُنقــــل إليهــــا 

   الصيدالنية المضادة لها.
  
الجائحـة أن يمنحـوا  التأهـب لألنفلـونزااللقاحات الذين يتلقـون المـواد البيولوجيـة الخاصـة ب يجوز لمنتجي  ٤-١٣-٦

 ،شـروط يتفـق عليهـا الطرفـانوبرهنـًا بأيـة قيـود موجـودة علـى التـرخيص، أي منتج للقاحات األنفلونزا في أي بلد نام 
الفكريـة وسـائر المـواد والمنتجـات والتكنولوجيـات والمعـارف  حـق الملكيـةالسـتخدام وبـال مقابـل ية رخصة غير حصر 

التقنيـــة والمعلومـــات والمعـــارف المحميـــة والمســـتعملة فـــي عمليـــة اســـتحداث وٕانتـــاج لقـــاح األنفلـــونزا، وخصوصـــًا فيمـــا 
  النامية المتفق عليها. البلدان يتعلق بلقاحات ما قبل الجائحة ولقاحات الجائحة الستعمالها في 

  
ينبغــي تشــجيع الــدول األعضــاء التــي تلــتمس الحصــول علــى تكنولوجيــا إنتــاج لقــاح األنفلــونزا علــى أن   ٥-١٣-٦

تبادر أوًال إلى إجراء دراسات عن عبء المراضة الناجمـة عـن األنفلـونزا الموسـمية والتحلـيالت االقتصـادية المواكبـة 
الدراســة ينبغــي تشــجيع الــدول األعضــاء علــى إدراج التطعــيم ضــد األنفلــونزا  لــذلك فــي بلــدانها. وحســب مــا تقتضــيه

  الموسمية في برامج التمنيع الوطنية بما يمّكن مرافق اإلنتاج من العمل الدائم. 
  
  آلية التمويل االبتكاري المستدام  ١٤-٦
  
  وخاصة لصالح البلدان النامية؛  لضمان التمويل المستدام لنظام تبادل فوائد التأهب لألنفلونزا الجائحة  ١-١٤-٦
  
وبـــالنظر إلـــى استصـــواب إســـهام جميـــع الـــدول األعضـــاء والجهـــات المتلقيـــة للمـــواد البيولوجيـــة الخاصـــة   ٢-١٤-٦

بالتأهب لألنفلونزا الجائحة في نظام تبادل فوائد التأهب لألنفلونزا الجائحة، إسهامًا ماليًا أو عينيًا، كل حسب طاقته 
  ؛ وعلى مراحل زمنية
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يقدم منتجو لقاحات األنفلونزا ووسائل تشخيص األنفلونزا والمستحضرات الصـيدالنية الالزمـة لهـا الـذين   ٣-١٤-٦
يستعينون بشبكة المنظمة اشتراكًا سنويًا بوصـفهم شـركاء المنظمـة فـي تحسـين التأهـب والتصـدي لألنفلـونزا الجائحـة 

٪ مـــن تكـــاليف تشـــغيل شـــبكة ٥٠الســـنوية مكافئـــًا لنســـبة فـــي العـــالم. وقـــد تقـــرر أن يكـــون مبلـــغ هـــذه االشـــتراكات 
. ويكــون التوزيــع علــى الشــركات قائمــًا علــى الشــفافية واإلنصــاف ٢٠١٢وتبــدأ مــدة االشــتراك فــي عــام  ١المنظمــة.

حسب طبيعتهـا وقـدراتها. ويحـدد المـدير العـام بالتشـاور مـع "الفريـق االستشـاري" المبـالغ المحـددة إلسـهام كـل شـركة 
أدناه) ويتعاون في ذلك هو و"الفريق االستشاري" مع دوائر الصناعة. ويقـدم  ٥-١٤-٦تنفيذ (انظر الفرع وطريقة ال

  المدير العام تقريرًا سنويًا عن الحصيلة إلى المجلس التنفيذي.
  
حبـــذا لـــو قـــدمت الـــدول األعضـــاء وغيرهـــا مـــن أصـــحاب المصـــلحة هبـــات ومســـاهمات عينيـــة إلـــى   ١-٣-١٤-٦

  حسين التأهب والتصدي لألنفلونزا الجائحة.المنظمة من أجل ت
  
لتحســين التأهــب والتصــدي للجــوائح يســتعمل ضــمن  ٣-١٤-٦االشــتراك المنصــوص عليــه فــي الفقــرة   ٤-١٤-٦

جملــة أمــور فــي إجــراء دراســات علــى عــبء المــرض، وفــي تعزيــز قــدرات المختبــرات والترصــد، وفــي إتاحــة لقاحــات 
  ا الفعال.الجوائح ومضادات الفيروسات وفي وزعه

  
يقترح المدير العام على المجلس التنفيذي بناًء على مشورة "الفريق االستشاري" النسبة التـي تقتطـع مـن   ٥-١٤-٦

االشتراكات لتمويل تدابير التأهب بين جائحة وأخرى، والنسبة التي تقتطع لتمويل أنشطة التصدي في حالـة حـدوث 
  جائحة.

  
لى مشورة "الفريـق االستشـاري" كيفيـة اسـتعمال المـوارد. ويتحـاور المـدير العـام يقرر المدير العام بناًء ع  ٦-١٤-٦

  و"الفريق االستشاري" مع المنتجين وغيرهم من أصحاب المصلحة.
  
المطلــوب حثيثــًا مــن الــدول األعضــاء أن تواصــل دعــم التنفيــذ الســريع والنــاجح لخطــة المنظمــة العالميــة   ٧-١٤-٦

، وذلـــك بتقـــديم الـــدعم المـــالي الـــوافي طبقـــًا ٢٠١٥دة إمـــدادات اللقاحـــات بحلـــول عـــام بشـــأن األنفلـــونزا الجائحـــة لزيـــا
  من هذا اإلطار. ٢-١٣-٦و ١-١٣-٦للفرعين 

المطلوب حثيثًا من الدول األعضاء أن تدعم إتاحة االسـتعمال المـأمون للتكنولوجيـا المسـاعدة والتوسـع   ٨-١٤-٦
  ن تعزز في الوقت ذاته رصد مأمونية اللقاحات.السريع فيها من خالل المنظمة حسب االقتضاء وأ

  
المطلـــوب حثيثــــًا مـــن الــــدول األعضـــاء أن تواصــــل زيــــادة دعمهـــا لتعزيــــز قـــدرات المختبــــرات والترصــــد   ٩-١٤-٦

  من هذا اإلطار. ٦-٦وخصوصًا في البلدان النامية بأن تقدم الدعم المالي والتقني الوافي طبقًا للفرع 
  
  

  تعراضتصريف الشؤون، واالس  - ٧
  
  العامة األحكام  ١-٧
  
  المدير العام. من تتولى جمعية الصحة العالمية اإلشراف على تنفيذ هذا اإلطار بمشورة   ١-١-٧
  

                                                      
مليــون دوالر أمريكــي. والتكــاليف التــي تتحملهــا  ٥٦‚٦حــوالى  ٢٠١٠كانــت تكــاليف تشــغيل شــبكة المنظمــة فــي عــام     ١

٪ مـــن هـــذه التكـــاليف. وقـــد تتغيـــر ٥٠المنظمـــة لتشـــغيل الشـــبكة هـــي الـــرقم القياســـي المرجعـــي الشـــتراك الشـــركاء الـــذي نســـبته 
الزمن وبالتـالي سـتتغير أيضـًا بالتناسـب اشـتراكات الشـركاء. وتكـاليف التشـغيل ال تشـمل اشـتراكات  تكاليف التشغيل مع مرور

  الشركاء.
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آلية للمراقبة تضـم جمعيـة الصـحة العالميـة والمـدير العـام و"الفريـق االستشـاري"  تنشأ بموجب هذه الوثيقة  ٢-١-٧
والمؤلــف مــن خبــراء دوليــين  ٢٠٠٧الصــادر فــي تشــرين الثــاني/ نــوفمبر  المســتقل المنشــأ فــي إطــار البيــان المبــدئي

   يخدمون المنظمة بشكل حصري. وترد أدناه وظائف كل من هؤالء:
  

الدسـتورية المتمثلـة  لمهمتهـااإلطـار وذلـك وفقـًا هـذا تتولى تنفيذ جمعية الصحة العالمية هي التي   )١(
   أ) من دستور المنظمة.(٢المادة  حسبفي العمل "كسلطة توجيه وتنسيق" 

  
يتــــولى، وفقــــًا لــــألدوار والمســــؤوليات المنوطــــة بــــه وخاصــــة فيمــــا يتعلــــق المــــدير العــــام هــــو الــــذي   )٢(

منظمـة الصـحة العالميـة  فياإلطار هذا المؤسسات المتعاونة وسائر آليات التعاون، أمر تنفيذ باالتصال ب
   وفيما بين الكيانات ذات العالقة بها.

  
عمليــــات الرصــــد والتقيــــيم  االعتمــــاد علــــىوالمــــدير العــــام مــــن هــــي جمعيــــة الصــــحة تــــتمكن  لكــــي  )٣(

منصــوص عليــه فــي هــذا حســب الســيتولى الفريــق االستشــاري،  ،مــن أجــل دعــم هــذه الوظــائف المتخصصــة
كمــا ســيتولى، تمشــيًا مــع  ،اإلطــار هــذا التقــارير والتقيــيم والتوصــيات فيمــا يتعلــق بســير عمــل إعــدادالفــرع، 

علــى أال  العــام ظمــة بشــأن هيئــات الخبــراء المســتقلين مــن هــذا النــوع، إســداء النصــح للمــديرممارســات المن
سـات التقنيـة أو سـحب االعتـراف بهـا، وأال مثـل االعتـراف بالمؤس بـأي مهـام إداريـةيشارك في االضـطالع 

   يضطلع بدور عمومي إال إذا أذن له بذلك.
  

  الفريق االستشاري  ٢-٧
  
أعــاله لرصــد األوضــاع وٕاســداء  ٢-١-٧فــي الفــرع  المــذكورم علــى الفريــق االستشــاري المــدير العــا يبقــي  ١-٢-٧

المشورة بغية تعزيـز عمـل شـبكة المنظمـة وٕاجـراء التقيـيم الـالزم للنظـام القـائم علـى الثقـة والضـروري لحمايـة الصـحة 
  العمومية والمساعدة على ضمان تنفيذ اإلطار. 

  
التمثيـل العـادل بالفريـق االستشـاري  تشـكيلمـع الـدول األعضـاء، ضـمان المـدير العـام، بالتشـاور  يواصل  ٢-٢-٧

   ألقاليم المنظمة والبلدان الموبوءة ومع مراعاة التوازن في التمثيل بين البلدان المتقدمة والبلدان النامية.
  
تعـون يتم ،عضـوًا مـن ثـالث دول أعضـاء مـن كـل إقلـيم مـن أقـاليم المنظمـة ١٨ االستشـاري يضم الفريـق  ٣-٢-٧

بمزيج المهـارات الـذي يجمـع بـين راسـمي السياسـات المعتـرف بهـم دوليـًا وخبـراء الصـحة العموميـة والخبـراء التقنيـين 
  في مجال األنفلونزا. 

  
المدير العام على رصد تنفيذ هذا اإلطار وفقًا الختصاصاته الواردة فـي  ليساعديعمل الفريق االستشاري   ٤-٢-٧

   اإلطار. لهذا ٣ التذييل
  
عــن تقييمــه لتنفيــذ هــذا اإلطــار. ويشــمل التقريــر تقريــرًا ســنويًا م يقــدم الفريــق االستشــاري إلــى المــدير العــا  ٥-٢-٧
  يلي: ما

  
  الضرورية لشبكة المنظمةالقدرات التقنية   )١(
  
  تشغيل عمليات شبكة المنظمة  )٢(
  
ئ التوجيهيــــة وأفضــــل والمبــــاد ،الجائحــــة فــــي مجــــال التأهــــب لألنفلــــونزا شــــبكة المنظمــــة أولويــــات  )٣(

  وبناء القدرات) ،الممارسات (مثل المخزونات االحتياطية من اللقاحات
  



عة والستونالرابجمعية الصحة العالمية    98 

قــد تســبب وفيروســات األنفلــونزا األخــرى التــي  H5N1زيــادة وتعزيــز ترصــد الفيروســات مــن الــنمط   )٤(
  بشرية جائحة

  
  فيروسات األنفلونزا  آلية تتبع  )٥(
  
  ى اللقاحات والفوائد األخرىتبادل فيروسات األنفلونزا والتوصل إل  )٦(
  
  استخدام المساهمات المالية وغير المالية.  )٧(

  
عـن طريـق  ،٢٠١٢فـي عـام  العالميـة الخامسـة والسـتينجمعيـة الصـحة  علـى نظـرالمـدير العـام  يعرض  ٦-٢-٧

   ستقبلية.والية الفريق االستشاري الم بشأنالمجلس التنفيذي، تقريرًا عن عمل الفريق االستشاري يشمل قرارًا 
  
  التابعة لشبكة المنظمةواستعراض اختصاصات المختبرات المرجعية  ،تصريف الشؤون  ٣-٧
  
اختصاصــات المراكــز المتعاونــة مــع المنظمــة بشــأن األنفلــونزا والمختبــرات المرجعيــة التابعــة  ينبغــي وضــع  ١-٣-٧

وفقــًا للمبـــادئ  ختبــرات التنظيميـــة األساســيةوالم كــز الوطنيــة المعنيـــة بــاألنفلونزاوالمرا H5للمنظمــة والمعنيــة بـــالنمط 
  .٣ التذييلالتوجيهية الواردة في 

  
ـــدول يراجـــع المـــدير العـــام   ٢-٣-٧ ـــًا، بالتشـــاور مـــع الفريـــق االستشـــاري والســـلطات المختصـــة فـــي ال ويعـــّدل دوري

والمراكـــز  H5مط المراكـــز المتعاونـــة مـــع المنظمـــة والمختبـــرات المرجعيـــة التابعـــة للمنظمـــة والمعنيـــة بـــالنو  األعضـــاء
عنـد اللـزوم،  اختصاصات مؤسسات ومختبرات المنظمة، والمختبرات التنظيمية األساسيةالوطنية المعنية باألنفلونزا 

   بغية تعزيز المبادئ المنصوص عليها في هذا اإلطار، ويقدم تقريرًا عن ذلك إلى جمعية الصحة العالمية.
  
م المـدير العــام ادعـاءات عــدم تقّيـد المؤسســات ومختبـرات شــبكة يجـوز للــدول األعضـاء أن تنهــي إلـى علــ  ٣-٣-٧

  المنظمة باختصاصات كل منها أو بأحكام صيغ االتفاق الموحد لنقل المواد. 
  
المختبــرات المرجعيــة  أحــد أحــد المراكــز المتعاونــة مــع المنظمــة بشــأن األنفلــونزا أو فــي حالــة اإلدعــاء بــأن  ٤-٣-٧

ـــال المختبـــرات التنظيميـــة  أحـــد المراكـــز الوطنيـــة المعنيـــة بـــاألنفلونزا أو أحـــد أو H5نمط التابعـــة للمنظمـــة والمعنيـــة ب
المدير العام الظروف المحيطـة  ، قد انتهك االختصاصات أو صيغ االتفاق الموحد لنقل المواد، يستعرضاألساسية

النتهاكــات. وٕاذا حــدث ويجــوز لــه أن ينــاقش مــع الفريــق االستشــاري أي إجــراء مالئــم للتصــدي لتلــك ا ،الحالــةهــذه ب
   في تعليق أو سحب تعيين المنظمة للمختبر المعني. أن ينظرانتهاك جسيم يجوز للمدير العام 

  
  اإلطار رصد واستعراض  ٤-٧
  
عـن  ، إلـى جمعيـة الصـحة العالميـةالمدير العـام، بالتشـاور مـع الـدول األعضـاء والفريـق االستشـاري يقدم  ١-٤-٧

  ًا كل عامين عن الحالة والتقدم المحرز بشأن ما يلي:تقرير طريق المجلس التنفيذي 

  من هذا اإلطار) ٦-٦قدرات المختبرات والترصد (الفرع   )١(

  من هذا اإلطار) ٢-١٣-٦و ١-١٣-٦قدرات إنتاج لقاحات األنفلونزا في العالم (انظر الفرعين   )٢(

المتـــــوفرة عـــــن اللقاحـــــات حالـــــة االتفاقـــــات المعقـــــودة مـــــع دوائـــــر الصـــــناعة، والســـــيما المعلومـــــات   )٣(
  )٤-١٤-٦و ٣-١٤-٦ومضادات الفيروسات وسائر المواد الالزمة للتصدي للجوائح (انظر الفرعين 

  )٥-١٤-٦التقرير المالي عن استعمال اشتراكات الشركاء (الفرع   )٤(
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هـب للمـواد البيولوجيـة الخاصـة بالتأ ١-٤الخبرة المكتسبة من استعمال التعريـف الـوارد فـي الفـرع   )٥(
  لألنفلونزا الجائحة.

  
بهدف موافاة جمعية الصحة العالمية في عام  ٢٠١٦للمراجعة بحلول عام  وتذييالتهيعرض هذا اإلطار   ٢-٤-٧

  ، عن طريق المجلس التنفيذي بالتنقيحات التي تقتضيها التطورات.٢٠١٧
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  ١ التذييل
  

  ١مواد االتفاق الموحد لنقل ال
  

  داخل الشبكة العالمية لترصد األنفلونزا ١االتفاق الموحد لنقل المواد رقم 
  والتصدي لها التابعة لمنظمة الصحة العالمية

  
  

لإلطـــار الخـــاص بالتأهـــب لألنفلـــونزا الجائحـــة بتبـــادل فيروســـات األنفلـــونزا والتوصـــل إلـــى اللقاحـــات والفوائـــد تعزيـــزًا 
  ").١تفاق الموحد لنقل المواد ("االتفاق" أو "االتفاق رقم األخرى ("اإلطار") أعد هذا اال

  
  االتفاق هذا في الطرفان -١المادة 

  
همـا حصـرًا مـن مختبـرات األنفلـونزا التـي عينتهـا المنظمـة أو اعترفـت بهـا،  ١الطرفان في هذا االتفاق رقم   ١-١

  ألغراض هذا االتفاق:وقبلت هذه المختبرات العمل باالختصاصات التي وافقت عليها المنظمة. و 
  

  المورِّد هو المختبر الذي يرسل المواد حسب تعريفه هنا 
  

(اسم المورِّد وعنوانه أو اسم المؤسسة المورِّدة وعنوانها، وصفة المختبر (هـل هـو مركـز وطنـي معنـي بـاألنفلونزا أو 
أو أي مختبــر آخــر  أو مختبــر تنظيمــي أساســي H5مركــز متعــاون مــع المنظمــة أو مختبــر مرجعــي معنــي بــالنمط 

  ١معتمد)، واسم المسؤول الرسمي ومعلومات االتصال به) (ويدعى فيما بعد "المورِّد")
  
  و
  

  المتلقي هو المختبر الذي يتلقى المواد حسب تعريفه هنا
  

 (هل هو مركز وطني معني بـاألنفلونزا أو(اسم المتلقي وعنوانه أو اسم المؤسسة المتلقية وعنوانها، وصفة المختبر 
أو مختبــر تنظيمــي أساســي أو أي مختبــر آخــر  H5مركــز متعــاون مــع المنظمــة أو مختبــر مرجعــي معنــي بــالنمط 

  ١معتمد)، واسم المسؤول الرسمي ومعلومات االتصال به) (ويدعى فيما بعد "المتلقي")
  
  ويجمع فيما يلي بين المورِّد والمتلقي بالتسمية "الطرفان".  ٢-١
  

  فاقموضوع هذا االت -٢المادة 
  

تخضع ألحكـام هـذا االتفـاق المـواد البيولوجيـة الخاصـة بالتأهـب لألنفلـونزا الجائحـة، حسـب تعريفهـا الـوارد فـي الفـرع 
  من اإلطار (وتدعى فيما بعد "المواد")، المنقولة من المورِّد إلى المتلقي. ١-٤
  

  األحكام العامة -٣المادة 
  

الــالزم لتعزيــز قــدرات المختبــرات والترصــد الموجــودة لــدى شــبكات  يضــع المــورد أو المتلقــي فــي اعتبــاره تقــديم الــدعم
  البلدان النامية.

  

                                                      
  أدناه. ١١تستكمل هذه المعلومات إذا كان التوقيع مقررا بموجب أحكام المادة     ١
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  حقوق المورد والتزاماته -٤المادة 
  
  يتعهد المورد بما يلي فيما يتعلق بالمواد:  ١-٤
  
الشــبكة العالميــة لترصــد األنفلــونزا والتصــدي لهــا التابعــة لمنظمــة التقيــد باختصاصــاته بوصــفه عضــوًا فــي    ١-١-٤

  الصحة العالمية.
  
ــًا لمعــايير الســالمة    ٢-١-٤ ــًا للمبــادئ التوجيهيــة المنطبقــة الصــادرة عــن المنظمــة وطبق ضــمان مناولــة المــواد طبق

  ١البيولوجية الوطنية.
  
علـــى النقـــل الالحـــق للمـــواد إلـــى جميـــع أعضـــاء شـــبكة المنظمـــة لتســـتعملها بـــنفس الشـــروط  المـــورَّديوافـــق   ٢-٤

  ).١االتفاق الموحد لنقل المواد داخل شبكة المنظمة (االتفاق رقم في  لمورِّداواألحكام المنطبقة على 
  
يوافق المورد على النقل الالحق للمواد إلى كيانات خارج شبكة المنظمة لتستعملها بشرط أن يكون المتلقي   ٣-٤

  .)٢االتفاق الموحد لنقل المواد خارج شبكة المنظمة (االتفاق رقم الالحق قد وّقع 
  
المواد إلى الكيانات األعضاء في شبكة المنظمة أو الكيانات  بشحناتيبّلغ المورد منظمة الصحة العالمية   ٤-٤

  الموجودة خارجها، وذلك بتسجيل هذه اإلرساليات في آلية تتبع فيروسات األنفلونزا.
  

  حقوق المتلقي والتزاماته -٥المادة 
  
  يتعهد المتلقي بما يلي فيما يتعلق بالمواد:  ١-٥
  
  التقيد باختصاصاته بوصفه عضوًا في شبكة المنظمة.   ١-١-٥
  
ــًا لمعــايير الســالمة    ٢-١-٥ ــًا للمبــادئ التوجيهيــة المنطبقــة الصــادرة عــن المنظمــة وطبق ضــمان مناولــة المــواد طبق

  البيولوجية الوطنية.
  
شــبكة المنظمــة، وذلــك  إبــالغ منظمــة الصــحة العالميــة بــالمواد التــي أرســلها إلــى كيانــات داخــل أو خــارج   ٣-١-٥

  بتسجيل هذه اإلرساليات في آلية تتبع فيروسات األنفلونزا.
  
فــي حالــة ترحيــل هــذه المــواد مــرة أخــرى فــي داخــل شــبكة المنظمــة: إجــراء هــذا الترحيــل طبقــًا ألحكــام هــذا    ٤-١-٥

  .١االتفاق رقم 
  
ن ينتمـون إلـى مختبـرات المنشـأ يلتمس المتلقي بكـل جهـده أقصـى مشـاركة ممكنـة مـن جانـب العلميـين الـذي  ٢-٥

والمختبرات الرسمية األخـرى، وخصوصـًا التابعـة للبلـدان الناميـة، فـي المشـاريع العلميـة المرتبطـة بـالبحوث الخاصـة 
ــــي تحضــــير  ــــة ف ــــة إيجابي ــــدانهم، ويشــــركهم بطريق ــــونزا المــــأخوذة مــــن بل ــــات الســــريرية و/ أو بفيروســــات األنفل بالعين

  للنشر.المخطوطات المخصصة للعرض أو 
  
  

                                                      
١    “WHO Guidance on Regulations for the Transport of Infectious Substances”. Document WHO/CDS/EPR/2007.2. 

Geneva, World Health Organization 2007 and “WHO Guidelines for the collection of human specimens for laboratory  

diagnosis of avian influenza infection”.                                                                                                                                  . 
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ينــوه المتلقــي تنويهــًا ســليمًا فــي العــروض والمنشــورات بمســاهمة المتعــاونين، والســيما المختبــرات أو البلــدان   ٣-٥
التــي قــدمت العينــات الســريرية أو فيروســات األنفلــونزا التــي قــد تســبب جــوائح أو الكواشــف، متبعــًا فــي ذلــك المبــادئ 

  التوجيهية العلمية.
  

  الفكريةحقوق الملكية  -٦المادة 
  
  ال يحق للمورد والمتلقي التماس أي حقوق ملكية فكرية بخصوص المواد.  ١-٦
  
ال مساس فيه بـأي حقـوق ملكيـة فكريـة بخصـوص المـواد التـي  ١يقر المورد والمتلقي بأن هذا االتفاق رقم   ٢-٦

  تم الحصول عليها قبل تاريخ اعتماد اإلطار في جمعية الصحة العالمية.
  
قـــد اســتعمل تكنولوجيـــا محميــة بحقـــوق  ١ن المــورد المنصـــوص عليــه فـــي هــذا االتفـــاق رقــم يجــوز أن يكـــو   ٣-٦

  الملكية الفكرية إلنتاج المواد و/ أو تحويرها. فيقر متلقي هذه المواد باحترام هذه الحقوق.
  

  فض النزاعات -٧المادة 
  
األول تسـويته بالتفـاوض أو بـأي  ، يلتمس الطرفان في المقام١عندما ينشأ نزاع في إطار هذا االتفاق رقم   ١-٧

وسيلة ودية أخرى يفضالنها. واإلخفاق في التوصل إلى اتفاق ال يجعل طرفي النزاع فـي حـل مـن مسـؤوليتهما عـن 
  فضه.

  
مـن هـذه المـادة، يجـوز ألحـد الطـرفين المعنيـين  ١في حالة تعذر فض النزاع بالوسائل المذكورة فـي الفقـرة   ٢-٧

ير العـام، فيطلـب المـدير العـام رأي الفريـق االستشـاري بهـدف فـض النـزاع. ويجـوز للمـدير أن يحيل النزاع إلـى المـد
  العام أن يقدم توصياته إلى الطرفين بشأن فض النزاع ويبّلغ جمعية الصحة العالمية بأي أمور من هذا القبيل.

  
  منه. ٤-٣-٧ الفرع يعترف الطرفان أيضًا بدور المدير العام المنصوص عليه في اإلطار وخصوصًا في  ٣-٧
  

  الضمانات -٨المادة 
  

ال يقــدم المــورد أي ضــمانات بشــأن مأمونيــة المــواد وال بشــأن دقــة أو صــواب أي تــاريخ قدمــه مــع المــواد. وعلــى هــذا 
المنــوال ال يقــدم المــورد أي ضــمانات بشــأن نوعيــة المــواد التــي يرســلها وال صــالحيتها للبقــاء وال نقاوتهــا (الجينيــة أو 

ة). ويتحمــــل المــــورد والمتلقــــي المســــؤولية التامــــة عـــن التقيــــد بلــــوائح وقواعــــد األمــــن البيولــــوجي والســــالمة الميكانيكيـــ
  البيولوجية، كل في بلده، فيما يتعلق باستيراد المواد البيولوجية أو تصديرها أو اإلفراج عنها.

  
  مدة هذا االتفاق -٩المادة 

  
كــانون األول/ ديســمبر  ٣١ويتجــدد تلقائيــًا لغايــة  ٢٠٢١ديســمبر كــانون األول/  ٣١يظــل هــذا االتفــاق نافــذًا لغايــة 

  ما لم تقرر جمعية الصحة العالمية خالف ذلك. ٢٠٣١
  

  القبول واالنطباق -١٠المادة 
  

إذا كــان المتلقــي أو المــورد عضــوًا فــي شــبكة المنظمــة عنــدما اعتمــدت جمعيــة الصــحة العالميــة اإلطــار:   ١-١٠
  .١ختصاصاتها التي حددتها منظمة الصحة العالمية في اإلطار قبوًال لالتفاق رقم يشّكل قبول هذه المختبرات ال
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إذا كان المتلقي أو المورد قد انضم إلى شبكة المنظمة بعـد أن اعتمـدت جمعيـة الصـحة العالميـة اإلطـار:   ٢-١٠
فـي شـبكتها قبـوًال لهـذا  يشكل قبوله التعيين أو االعتراف به الصادر من منظمة الصحة العالمية بأنه مختبـر عضـو

  .١االتفاق رقم 
  

إال في حالة تعليق أو إلغاء التعيين أو االعتراف بـالمختبر  ١االنطباق: ال ينتهي انطباق هذا االتفاق رقم   ٣-١٠
مــن جانــب المنظمــة، أو فــي حالــة انســحاب المختبــر مــن المشــاركة فــي شــبكة المنظمــة، أو باالتفــاق بــين المنظمــة 

عــل هــذا التعليــق أو اإللغــاء أو االنســحاب المختبــر فــي حــل مــن التزاماتــه الســابقة التــي تعهــد بهــا والمختبــر. وال يج
  .١بموجب هذا االتفاق رقم 

  
  التوقيع -١١المادة 

  
ــًا بأحكــام المــادة  أعــاله بعنــوان "القبــول واالنطبــاق"، ومــا لــم يشــترط أي مــن الطــرفين أن يكــون تنفيــذ هــذا  ١٠إلحاق
  وثيقة مطبوعة منه، يصبح االتفاق مقبوًال دونما بينة أخرى. االتفاق بالتوقيع على
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  ٢ التذييل
  

  ٢االتفاق الموحد لنقل المواد 
  

  الشبكة العالمية لترصد األنفلونزا خارج ٢االتفاق الموحد لنقل المواد رقم 
  والتصدي لها التابعة لمنظمة الصحة العالمية

  
  

  رفان في هذا االتفاقالط -١المادة 
  

  ١منظمة الصحة العالمية والمتلقي.
  

  موضوع هذا االتفاق -٢المادة 
  

  تخضـــع ألحكـــام هـــذا االتفـــاق المـــواد البيولوجيـــة الخاصـــة بالتأهـــب لألنفلـــونزا الجائحـــة، حســـب تعريفهـــا فـــي الفـــرع 
  من اإلطار (وتدعى فيما بعد "المواد")، المنقولة إلى المتلقي. ١-٤
  

  التعاريف -كررم ٢المادة 
  

  
مـــن اإلطـــار الخـــاص بالتأهـــب لألنفلـــونزا الجائحـــة لتبـــادل فيروســـات  ٤حســـبما وردت فـــي الفـــرع   (أ)

  األنفلونزا والتوصل إلى اللقاحات والفوائد األخرى.
  
  المصطلحات األخرى التي يتفق عليها الطرفان. ) ب(
  

  
  التزامات المورد -٣المادة 

  
  يتفق عليها الطرفان.

  
  امات المتلقيالتز  -٤المادة 

  
  يوافق المتلقي على التقيد بااللتزامات المختارة أدناه، وذلك وفقًا للشروط الواردة في ملحق هذا االتفاق.  ١-٤
  
يتقيــد المتلقــي بااللتزامــات المختــارة وفقــًا لجــدول زمنــي تحــدده المنظمــة بالتشــاور مــع الفريــق االستشــاري     ١-١-٤

لألنفلـــونزا الجائحـــة وبالتنســـيق مـــع المتلقـــي، بنـــاًء علـــى اعتبـــارات مثلـــى المنشـــأ بموجـــب اإلطـــار الخـــاص بالتأهـــب 
  بخصوص التأهب والتصدي للجائحة.

  

                                                      
الجهــات المتلقيــة كلهــا كيانــات تتلقــى "مــواد بيولوجيــة خاصــة بالتأهــب لألنفلــونزا الجائحــة" مــن الشــبكة العالميــة لترصــد     ١

لـــونزا ووســـائل التشـــخيص األنفلـــونزا والتصـــدي لهـــا التابعـــة لمنظمـــة الصـــحة العالميـــة، وهـــي تشـــمل مـــثًال منتجـــي لقاحـــات األنف
وشركات البيوتكنولوجيا ومؤسسـات البحـوث والمؤسسـات األكاديميـة. وكـل جهـة متلقيـة تختـار الخيـارات التـي تناسـب طبيعتهـا 

  وقدراتها.
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فيما يتعلق بمنتجي اللقاحات و/ أو مضادات الفيروسات، يلتزم المتلقي بخيارين على األقـل مـن الخيـارات   -ألف
  التالية:

  
  المنتج فورًا  على األقل من لقاح الجائحة ١٪١٠إهداء المنظمة   -١ألف

  
  على األقل من لقاح الجائحة المنتج فورًا لبيعه إلى المنظمة بأسعار ميسورة ٢٪١٠حجز   -٢ألف

  
دورة عـــــالج باألدويـــــة الضـــــرورية المضـــــادة لفيروســـــات  ...إهـــــداء المنظمـــــة عـــــددًا ال يقـــــل عـــــن   -٣ألف

  الجائحة.
  

مضادة لفيروسات الجائحة وبيعه إلى دورة عالج باألدوية الضرورية ال ...حجز عدد ال يقل عن   -٤ألف
  المنظمة بأسعار ميسورة

  
منح المنتجين في البلـدان الناميـة رخصـًا بشـروط متفـق عليهـا وعادلـة ومعقولـة، بمـا فـي ذلـك مـن   -٥ألف

رســـوم امتيـــاز ميســـورة ومراعيـــة لمســـتويات التنميـــة فـــي بلـــدان المنتفعـــين النهـــائيين بالمنتجـــات، الســـتعمال 
) لقاحــات ١رايــة التقنيــة والمنتجــات والعمليــات التــي يتمتــع بحقــوق ملكيتهــا الفكريــة إلنتــاج (التكنولوجيــا والد

  ) وسائل التشخيص.٤) مضادات الفيروسات و/ أو (٣) المواد المساعدة و/ أو (٢األنفلونزا و/ أو (
  

ــ  -٦ألف ال رســوم مــنح المنتجــين فــي البلــدان الناميــة رخصــًا بــال رســوم امتيــاز أو مــنح المنظمــة رخصــًا ب
امتياز وغيـر حصـرية بشـأن حقـوق الملكيـة الفكريـة، ويجـوز نقـل هـذه الـرخص مـن البـاطن إلنتـاج لقاحـات 
األنفلونزا الجائحة والمواد المساعدة ومضادات الفيروسات ووسائل التشـخيص الضـرورية للجائحـة. ويجـوز 

بشـروط وأحكـام مالئمـة ووفقـًا للمنظمة أن تمـنح هـذه الـرخص مـن البـاطن إلـى منتجـين فـي البلـدان الناميـة 
  لمبادئ الصحة العمومية السليمة.

  
، يواظـــب المتلقـــي علـــى موافـــاة المنظمـــة بالمعلومـــات عـــن الـــرخص ٦أو الخيـــار  ٥وعنـــد تفضـــيل الخيـــار 

  الممنوحة له وعن حالة تنفيذ اتفاق الترخيص. وتقدم المنظمة هذه المعلومات إلى الفريق االستشاري.
  
ت ذات الصلة بالتأهب والتصدي لألنفلونزا الجائحة الذين ال ينتجون اللقاحات أو مضادات منتجو المنتجا  -باء

  .٤، باء٣، باء٢، باء١، باء٦، ألف٥الفيروسات، يجب أن يلتزموا بأحد الخيارات التالية: ألف
  

  من أطقم التشخيص الضرورية للجوائح ١...إهداء المنظمة عددًا ال يقل عن   -١باء
  

من أطقم التشخيص الضرورية للجوائح وبيعها إلى المنظمـة بأسـعار  ٢...ال يقل عن  حجز عدد  -٢باء
  ميسورة

  
تقديم الدعم الالزم، بالتنسيق مع المنظمة، لتعزيز قدرة بعينها من قـدرات المختبـرات والترصـد فـي   -٣باء

  مجال األنفلونزا في بلدان نامية
  

، لنقل التكنولوجيـا و/ أو الدرايـة التقنيـة و/ أو العمليـات تقديم الدعم الالزم، بالتنسيق مع المنظمة  -٤باء
  للتأهب والتصدي لألنفلونزا الجائحة في بلدان نامية

  
  
  
  

                                                      
  ٪.٢٠٪ و٥المرونة مهمة في التفاوض مع جميع المنتجين على نطاق يتراوح بين     ١
٢    Recognizing that flexibility is important in negotiating with all manufacturers.  
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باإلضـــافة إلـــى االلتزامـــات التـــي اختيـــرت مـــن البنـــد ألـــف أو مـــن البنـــد بـــاء أعـــاله، يقـــيم المتلقـــي االعتبـــار   -جيم
  :لإلسهام في التدابير المذكورة أدناه حسب ما يالئمه

  التبرع باللقاحات  •
  التبرع بلقاحات ما قبل الجوائح  •
  التبرع بمضادات الفيروسات  •
  التبرع بالمعدات الطبية  •
  التبرع بأطقم التشخيص  •
  التسعير الميسور  •
  نقل التكنولوجيا والعمليات  •
  منح المنظمة رخصًا من الباطن  •
  بناء قدرات المختبرات والرصد  •
  

ـــًا للمبـــادئ التوجيهيـــة يضـــمن المتلقـــي مناو   ٢-٤ ـــونزا الجائحـــة وفق ـــة المـــواد البيولوجيـــة الخاصـــة بالتأهـــب لألنفل ل
  المنطبقة التي أصدرتها المنظمة ووفقًا لمعايير السالمة البيولوجية الوطنية.

  
ينــوه المتلقــي، حســب االقتضــاء، فــي العــروض والمنشــورات بإســهام مختبــرات المنظمــة التــي قــدمت المــواد   ٣-٤

  ، ويتبع في ذلك المبادئ التوجيهية العلمية الراهنة.٢المعّرفة في المادة 
  
الالحـق قـد عقـد كان المتلقي  إذاال يرحل المتلقي المواد البيولوجية الخاصة بالتأهب لألنفلونزا الجائحة إال   ٤-٤

مــع منظمــة الصــحة العالميــة اتفاقــًا موحــدًا لنقــل المــواد. وأي نقــل الحــق مــن هــذا القبيــل يجــب أن يبلــغ إلــى منظمــة 
الصحة العالميـة. ويجـوز للمـدير العـام فـي الظـروف االسـتثنائية أن يسـمح بنقـل المـواد البيولوجيـة الخاصـة بالتأهـب 

لوقـت الــذي يطالبــه فيــه المــدير العــام بعقـد اتفــاق موحــد لنقــل المــواد، ويقــدم لألنفلـونزا الجائحــة إلــى متلــق معتــزم فــي ا
  المدير العام تقريرًا بذلك إلى "الفريق االستشاري".

  
يجــوز للمتلقــي أن يبــادل المــواد البيولوجيــة الخاصــة بالتأهــب لألنفلــونزا الجائحــة مــع أي حــائز آخــر التفــاق   ٥-٤

  ة العالمية.موحد لنقل المواد معقود مع منظمة الصح
  

  فض النزاعات -٥المادة 
  

عنـدما يتعـذر حـل أي نـزاع بالمفاوضـات أو بـأي وسـائل أخـرى غيـر ملزمـة يرتضـيها الطرفـان، يعـرض النـزاع علـى 
  التحكيم بالشروط التي يرتضيها الطرفان وتصبح قرارات التحكيم ملزمة.

  
  المسؤولية والتعويض -٦المادة 

  
  يتفق عليهما الطرفان.

  
  االمتيازات والحصانات -٧المادة 

  
ال يوجــد فــي هــذه الشــروط وال فــي مــا يتعلــق بهــا مــا يلــزم المنظمــة بالخضــوع ألي تشــريع وطنــي أو واليــة قانونيــة 
وطنيــة، وال مــا يعتبــر تنــازًال عــن أي مــن امتيازاتهــا وحصــاناتها المنصــوص عليهــا فــي "اتفاقيــة امتيــازات الوكــاالت 
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أو  ١٩٤٧تشـــرين الثـــاني/ نـــوفمبر  ٢١ا األمـــين العـــام لألمـــم المتحـــدة فـــي المتخصصـــة وحصـــاناتها" التـــي اعتمـــده
  االمتيازات والحصانات الممنوحة لها بموجب أي قانون أو اتفاقية أو اتفاق على الصعيد الوطني أو الدولي.

  
  االسم والشعار -٨المادة 

  
  يتفق عليها الطرفان.

  
  الضمانات -٩المادة 

  
  يتفق عليها الطرفان.

  
  مدة هذا االتفاق -١٠ المادة

  
  يتفق عليها الطرفان.

  
  إنهاء العمل بهذا االتفاق -١١المادة 

  
  يتفق عليها الطرفان.

  
  الظروف القاهرة -١٢المادة 

  
  يتفق عليها الطرفان.

  
  القانون الواجب التطبيق -١٣المادة 

  
  يتفق عليها الطرفان.

  
  التوقيع والقبول -١٤المادة 

  
  رفان على هذا االتفاق حسب األصول المرعية.إثباتًا لما سبق وقع الط

  
  وقعه بالنيابة عن المنظمة

  
  التوقيع

  
  االسم

  
  اللقب الوظيفي

  وقعه بالنيابة عن المتلقي
  

  التوقيع
  

  االسم
  

  اللقب الوظيفي
  

******************  
  

  *الملحق
  

  يتفق عليه الطرفان.
                                                      

 مالحظة من المحرر: سيصوغ الطرفان الملحق حسب االقتضاء.    *
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  ٣ التذييل
  

  الفريق االستشارياختصاصات 
  

بالصــيغة التــي  ٢٠٠٨ع الحكــومي الــدولي فــي دورتــه المســتأنفة المعقــودة فــي كــانون األول/ ديســمبر (أقرهــا االجتمــا
الفريــق العامــل المفتــوح العضــوية للــدول األعضــاء والمعنــي بالتأهــب لألنفلــونزا  ٢٠١١عــدلها بهــا فــي نيســان/ أبريــل 

  رى)اللقاحات والفوائد األخ علىالجائحة: تبادل فيروسات األنفلونزا والتوصل 
  
  المعلومات العامة ووالية الفريق االستشاري  -١
  
دعا البيان المؤقت الذي اعتمدته الدول األعضاء في المنظمـة التـي شـاركت فـي دورة االجتمـاع الحكـومي   ١-١

، إلـى ٢٠٠٧تشرين الثاني/ نوفمبر  ٢٣إلى  ٢٠الدولي المعني بالتأهب لألنفلونزا الجائحة، المعقودة في الفترة من 
إجــراءات عاجلــة مــن أجــل إقامــة آليــات دوليــة عادلــة وشــفافة ومنصــفة فيمــا يتعلــق بتبــادل الفيروســات وتبــادل  اتخــاذ

الفوائد. ودعت الدول األعضاء المدير العـام إلـى إنشـاء آليـة استشـارية لرصـد سـير النظـام القـائم علـى الثقـة والـالزم 
وللقيام بذلك أشـارت الـدول األعضـاء تحديـدًا إلـى أن لحماية الصحة العمومية، وتقييم هذا النظام حسب االقتضاء. 

يعين المدير العام، بالتشاور مـع الـدول األعضـاء، فريقـًا استشـاريًا تمثـل عضـويته بإنصـاف أقـاليم المنظمـة والبلـدان 
  الموبوءة.

  
فيروسـات الجائحـة لتبـادل  التأهـب لألنفلـونزا"اإلطـار الخـاص ب يسـمىوأصبح ذلك النظام القائم علـى الثقـة   ٢-١

"اإلطار"). وتتمثل مهمـة الفريـق االستشـاري فـي  ويدعى فيما بعداألنفلونزا والتوصل إلى اللقاحات والفوائد األخرى (
بشــرية  قــد تســبب جائحــةوســائر فيروســات األنفلــونزا التــي  H5N1 الــنمطرصــد نظــام تبــادل فيروســات األنفلــونزا مــن 

اإلطـار. هـذا التوصل إلى اللقاحات وسائر الفوائد المرجـوة مـن  افة إلىباإلضعنه وتقييم هذا النظام وتقديم التقارير 
المراكــز الوطنيــة المعنيــة  فهــيرصــدها الفريــق االستشــاري أن ياإلطــار والتــي يتعــين  لهــذاأمــا العناصــر المؤسســية 

معنيـة بـالفيروس باألنفلونزا وسائر المختبرات المرخص لهـا والمراكـز المتعاونـة مـع المنظمـة والمختبـرات المرجعيـة ال
H5  دوائـــر صـــناعة ٕان كانـــت مـــن اإلطـــار. و  ٤والمختبـــرات التنظيميـــة األساســـية، علـــى النحـــو المحـــدد فـــي الفـــرع

  .لفريق االستشاريفال بأس من أن يستشيرها االمستحضرات الصيدالنية ليست مشمولة 
  
  وظائف الفريق االستشاري  -٢
  
ر حسب عناصـره، وتقـديم التقـارير عـن هـذا التنفيـذ. وينبغـي رصد وتقييم كيفية تنفيذ مختلف وظائف اإلطا  ١-٢

ألمانــة المنظمــة وســائر المصــادر المســتقلة تقــديم مــا يتــوافر لــديها مــن المعلومــات الالزمــة لالضــطالع بهــذه المهــام. 
وســتتيح وظيفــة الرصــد التــي يمارســها الفريــق االستشــاري التقيــيم الــدائم لســير عمــل اإلطــار، وينبغــي أن تشــمل هــذه 

  الوظيفة على األقل ما يلي:
  

 قــد تســبب جائحــةوســائر فيروســات األنفلــونزا التــي  H5N1تبــادل فيــروس األنفلــونزا مــن الــنمط    (أ)
الشــبكة العالميــة لترصــد األنفلــونزا  وموقوتــة مــع ةومنهجيــ ، علــى أن يــتم هــذا التبــادل بطريقــة ســريعةبشــرية

  ؛والتصدي لها التابعة لمنظمة الصحة العالمية
  

  آلية تتبع فيروس األنفلونزا؛  (ب)
  

تحســـين القـــدرات المختبريـــة فـــي جميـــع أنحـــاء العـــالم، والســـيما فـــي البلـــدان الناميـــة، بهـــدف تعزيـــز   (ج)
  التأهب لألنفلونزا الجائحة؛
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  تبادل الفوائد بشكل عادل ومنصف.  (د)
  
  استعمال المساهمات المالية وغير المالية.  )ھ(

  
فقــًا لمؤشــرات كميــة ونوعيــة توضــع اســتنادًا إلــى المعلومــات التــي تقــدمها أمانــة تقيــيم اإلطــار، كمــا يلــزم، و   ٢-٢

  المنظمة وسائر المصادر المستقلة حسب االقتضاء.
  
  توفير اإلرشادات الالزمة للمدير العام من أجل تعزيز سير اإلطار.  ٣-٢
  
  مالية.تقديم توصيات إلى المدير العام بشأن استعمال المساهمات المالية وغير ال  ٤-٢
  
  يجب أن تكون توصيات وتقارير الفريق االستشاري مسندة بالبّينات.  ٥-٢
  
  تقديم تقرير سنوي إلى المدير العام عن تقييم تنفيذ هذا اإلطار. وينبغي أن يشمل هذا التقرير ما يلي:  ٦-٢
  

  القدرات التقنية الضرورية التي تتمتع بها شبكة المنظمة  (أ)
  

  شبكة المنظمةكيفية تشغيل عمليات   (ب)
  

أولويـــات شـــبكة المنظمـــة فـــي مجـــاالت التأهـــب لجـــوائح األنفلـــونزا، والمبـــادئ التوجيهيـــة وأفضـــل   (ج)
  الممارسات (مثل مخزون اللقاحات االحتياطي، وبناء القدرات)

  
وفيروسات األنفلونزا األخرى التـي قـد تسـبب جائحـة  H5N1زيادة وتعزيز ترصد فيروس األنفلونزا   (د)

  بشرية
  
  آلية تتبع فيروسات األنفلونزا  )ھ(
  

  تبادل فيروسات األنفلونزا والتوصل إلى اللقاحات والفوائد األخرى  (و)
  

  استعمال المساهمات المالية وغير المالية.  (ز)
  
  تعيين األعضاء  -٣
  
ة عضوًا ينتمون إلى ثالث دول أعضاء من كل إقليم من أقاليم المنظم ١٨سيتألف الفريق االستشاري من   ١-٣

ويتحلون بمجموعة متنوعة من المهارات المعتـرف بهـا علـى الصـعيد الـدولي فـي مجـال رسـم السياسـات ومـن خبـراء 
الصحة العمومية والخبراء التقنيين في مجال األنفلـونزا. ويعمـل األعضـاء، فـي ممارسـتهم لمهـامهم، بوصـفهم خبـراء 

  دوليين يخدمون منظمة الصحة العالمية وحدها.
  
ضــو لــثالث ســنوات. وتســتغرق مــدة تعيــين كــل عضــو ثــالث ســنوات مــع تجديــد تعيــين ثُلــث يعمــل كــل ع  ٢-٣

األعضاء في كل عام؛ ويجب عند تبـديل األعضـاء الحفـاظ علـى التمثيـل المنصـف ألقـاليم المنظمـة السـتة والبلـدان 
عــن العمــل الموبــوءة؛ وجميــع األعضــاء مؤهلــون لقضــاء مــدتي تعيــين فقــط. وفــي حالــة اســتقالة أي عضــو أو عجــزه 

ألي سبب من األسباب، يعين المدير العام من يحل محلـه واضـعًا نصـب عينيـه التمثيـل المنصـف ألقـاليم المنظمـة 
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الســتة والبلــدان الموبــوءة. وللعضــو الــذي يحــل محلــه أن يكمــل مــدة عمــل العضــو الســابق. ويختــار الفريــق مــن بــين 
  دة سنتين ثم يختار أعضاء الفريق رئيسًا آخر ونائبًا له.أعضائه رئيسًا ونائبًا للرئيس. ويعمل الرئيس ونائبه لم

  
يواظــب المــدير العــام علــى قبــول ترشــيحات للممثلــين، ويختــار مــن القائمــة أعضــاء يحلــون محــل األعضــاء   ٣-٣

  المنتهية مدتهم، واضعًا نصب عينيه الحفاظ على التمثيل المنصف ألقاليم المنظمة الستة والبلدان الموبوءة.
  
  ات العملإجراء  -٤
  
يطبق المدير العام على هذا الفريق االستشاري إجراءات عمل متوافقة مع الممارسـات واإلجـراءات المتبعـة   ١-٤

  في منظمة الصحة العالمية.
  
وتنطبق على الفريق االستشاري اللوائح الخاصة بـإجراءات مجموعـات ولجـان الخبـراء بمـا فيهـا اإلجـراءات   ٢-٤

وعــالوة علــى ذلــك ال يجــوز ألعضــاء الفريــق االستشــاري اإلدالء ببيانــات علنيــة عــن  الخاصــة بســرية االجتماعــات.
عمل الفريق االستشاري، سواء بصـفتهم أفـرادًا أو بالنيابـة عـن الفريـق، وذلـك باسـتثناء الحـاالت التـي يحصـلون فيهـا 

  على إذن بموجب شروط اإلبالغ أو من المدير العام.
  
  الموارد الالزمة للتنفيذ  -٥
  
  ح المدير العام الموارد البشرية والمالية الالزمة لدعم عمل الفريق االستشاري.يتي
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  ٤ التذييل
  

المبادئ التوجيهية لوضع اختصاصات المختبرات الراهنة والمستقبلية المحتملة المعنية 
  التابعة للشبكة العالمية وسائر فيروسات األنفلونزا الجائحة البشرية H5N1بالفيروس 

  لونزا والتصدي لها التابعة لمنظمة الصحة العالميةلترصد األنف
  
  

الشـــبكة العالميـــة لترصـــد األنفلـــونزا األدوار والمســـؤوليات واألنشـــطة المحـــددة التـــي تضـــطلع بهـــا مختلـــف مختبـــرات 
قد تكـون متفاوتـة حسـب مـا إذا كانـت مراكـز وطنيـة معنيـة بـاألنفلونزا  والتصدي لها التابعة لمنظمة الصحة العالمية

أو مختبرات تنظيمية أساسية. وفـي سـياق  H5مراكز متعاونة مع المنظمة أو مختبرات مرجعية معنية بالفيروس أو 
وســائر الفيروســات التــي قــد تســبب جائحــة  H5N1تأهبهــا لمواجهــة األنفلــونزا الجائحــة وأعمالهــا فــي مجــال الفيــروس 

لشـــبكة المنظمـــة بالمبـــادئ التوجيهيـــة  بشـــرية، يجـــب أن تتقيـــد اختصاصـــات كـــل فئـــة مـــن هـــذه المختبـــرات التابعـــة
  األساسية التالية:

  
يتعـــين أن تكـــون كـــل األنشـــطة التـــي تضـــطلع بهـــا مختبـــرات شـــبكة المنظمـــة بموجـــب اختصاصـــاتها التـــي   -١

  *حددتها المنظمة، متسقة مع أحكام اإلطار واالتفاق الموحد لنقل المواد.
  
  عم إلى المنظمة.مختبرات شبكة المنظمة تنسقها المنظمة وتقدم الد  -٢
  
تقـــدم مختبـــرات شـــبكة المنظمـــة تقريـــرًا مـــوجزًا فـــي حينـــه عـــن التحاليـــل المختبريـــة، وتقـــدم لـــدى الطلـــب أي   -٣

معلومات متاحة أخرى عن االختبارات التي ُأجريت، وعن نتائج االختبارات وتقييم المخاطر المحتملـة ذات الصـلة، 
  المبين في اختصاصاتها. وعن التصدي للمخاطر المحتملة، وذلك على النحو

  
حسـب االقتضـاء لتعزيـز فـي حـدود مواردهـا المتاحـة تتبادل مختبرات شبكة المنظمة الخبرات وتـوفر الـدعم   -٤

  قدرات الدول األعضاء في المنظمة.
  
تقــدم مختبــرات شــبكة المنظمــة الــدعم علــى النحــو المبــين فــي اختصاصــاتها مــن أجــل اســتحداث اللقاحــات   -٥

ح المحتملة، واسـتحداث المـواد والمستحضـرات الصـيدالنية الالزمـة لالختبـارات التشخيصـية للقاحـات المضادة للجوائ
  المضادة للجوائح.

  
تجـــري مختبـــرات شـــبكة المنظمـــة بحوثـــًا عـــن فيروســـات األنفلـــونزا التـــي تســـلمتها ألغـــراض ترصـــد الصـــحة   -٦

ـــوطني المعنـــي العموميـــة، وذلـــك بطريقـــة تشـــمل إلـــى أقصـــى قـــدر ممكـــن مشـــاركة علميـــين ين تمـــون إلـــى المركـــز ال
بــاألنفلونزا الــذي يــوفر الفيروســات، أو أي مختبــر آخــر، وخاصــة المختبــرات المشــاركة مــن البلــدان الناميــة، بمــا فــي 

  ذلك المشاركة في عملية النشر.
  
تـــدعم مختبـــرات شـــبكة المنظمـــة أنشـــطة التأهـــب والتصـــدي فـــي مجـــال الصـــحة العموميـــة علـــى الصـــعيد   -٧

  خصوصًا في الحاالت الطارئة، بما فيها الفاشيات واألوبئة الدولية.العالمي، و 
  
تتبــــادل مختبــــرات شــــبكة المنظمــــة بطريقــــة ســــريعة ومنهجيــــة وموقوتــــة المــــواد البيولوجيــــة الالزمــــة للتأهــــب   -٨

الفيروسات لألنفلونزا الجائحة، وذلك بأن تستخدم على النحو السليم آلية تتبع فيروسات األنفلونزا بما في ذلك توزيع 

                                                      
 ".١ ة إلى "االتفاق الموحد لنقل المواد" تعني االتفاق الموحد لنقل المواد رقممن المحرر: من المفهوم أن اإلشار  مالحظة   *
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على سائر المختبـرات المؤهلـة، مـن أجـل تسـهيل أنشـطة تقيـيم المخـاطر المحتملـة علـى الصـحة العموميـة، وأنشـطة 
  التصدي للمخاطر المحتملة، وأنشطة البحوث العلمية، طبقًا ألحكام االتفاق الموحد لنقل المواد.

  
لتوقيـت المناسـب إلـى المبـادرة العالميـة لتبـادل تقدم مختبرات شبكة المنظمة بيانات المتواليات الجينية فـي ا  -٩

بيانات أنفلونزا الطيور، وٕالى قواعد البيانات الجينية، أو إلى قواعد البيانـات المشـابهة، وفقـًا ألحكـام االتفـاق الموحـد 
  لنقل المواد.

  
بالتأهـب لألنفلـونزا سيتم التنويه واالعتـراف بمشـاركة مختبـرات المنشـأ التـي تقـدم المـواد البيولوجيـة الخاصـة   -١٠

  الجائحة إلى مختبرات شبكة المنظمة.
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  ٥ التذييل
  

  المراكز المتعاونة مع منظمة الصحة العالمية والمعنية باألنفلونزا
  

  بالتعامل مع المواد البيولوجيةاالختصاصات المتعلقة 
  الجائحة التأهب لألنفلونزاالخاصة ب

  
  عامةالمعلومات ال
  

إلـى ظهـور  للتحذيرآلية عالمية  رصد األنفلونزا والتصدي لها التابعة لمنظمة الصحة العالميةالشبكة العالمية لتُتعد 
فيروســات األنفلــونزا ذات الســمات الالفتــة، بمــا فــي ذلــك الفيروســات التــي قــد تســبب جائحــة. وفيمــا يتعلــق باألنشــطة 

لمؤسســات والمختبــرات، أال وهــي: ذات الصــلة بــاألنفلونزا الجائحــة تضــم شــبكة المنظمــة أربــع فئــات متكاملــة مــن ا
المراكز الوطنية المعنية باألنفلونزا، والمراكز المتعاونة مع المنظمة، والمختبرات المرجعية التابعـة للمنظمـة والمعنيـة 

، والمختبــرات التنظيميــة األساســية. والبرنــامج العــالمي بشــأن األنفلــونزا التــابع للمنظمــة هــو الــذي ينســق H5بــالنمط 
مـــة. وفـــي إطـــار كـــل فئـــة تـــؤدي جميـــع المؤسســـات والمختبـــرات الوظـــائف المحـــددة فـــي اختصاصـــاتها. شـــبكة المنظ

وتشكل االختصاصات األساسية للمراكز المتعاونة مع المنظمة الشـروط الـدنيا التـي يتعـين علـى كـل مركـز متعـاون 
مركزًا متعاونًا مـع المنظمـة. وعلـى مع المنظمة استيفاؤها، وتشكل القدرة على استيفائها شرطًا مسبقًا كي يتم تعيينه 

كــل مختبــر أو مؤسســة ممــا تعتــرف المنظمــة رســميًا بأنــه جــزء مــن الشــبكة، أو تعينــه رســميًا كجــزء مــن الشــبكة، أن 
يقبــل التقيــد باالختصاصــات األساســية المنطبقــة علــى الفئــة التــي ينتمــي إليهــا. وتــرد أدنــاه االختصاصــات األساســية 

  تعاونة مع المنظمة.المنطبقة على المراكز الم
  

وباإلضافة إلى ذلك يجوز أيضًا عند االقتضاء أن تسند اختصاصـات نوعيـة إضـافية إلـى فـرادى المراكـز المتعاونـة 
مع المنظمة داخل الشبكة. ويتبدى في االختصاصات النوعية إدراك ألوجه التبـاين فيمـا بـين المراكـز المتعاونـة مـع 

االهتمامــات وهــي تقتضــي مــن فــرادى المراكــز المتعاونــة أداء مهــام إضــافية المنظمــة مــن حيــث الخبــرات والقــدرات و 
تتصــل بتقــدير احتمــاالت حــدوث جائحــة وبالتصــدي لهــا. وتُنــاقش االختصاصــات النوعيــة مــع المركــز المتعــاون مــع 

المتعــاون أو المنظمــة وُيتفــق عليهــا بينــه وبــين البرنــامج العــالمي بشــأن األنفلــونزا التــابع للمنظمــة قبــل تعيــين المركــز 
  إعادة تعيينه في الشبكة.

  
وعمومــًا تــوالي المراكــز المتعاونــة مــع المنظمــة دون انقطــاع تقــدير احتمــاالت حــدوث الجــوائح وٕاســداء المشــورة إلــى 
الــدول األعضــاء واألمانــة، ومــدها بــالخبرات والــدعم تيســيرًا ألنشــطة التصــدي للمخــاطر المحتملــة لألنفلــونزا. وتــدعم 

نة مع المنظمة عملية تحري الفاشيات، وتجري تحاليل شاملة للفيروسات، وتنتقي فيروسـات لقاحـات المراكز المتعاو 
األنفلــونزا الجائحــة  مخــاطراألنفلــونزا المرشــحة والتــي قــد تســبب جائحــة، وتســتحدث اللقاحــات. وتســتند كفــاءة تقــدير 

مــن خــالل تبــادل المــواد البيولوجيــة  والتصــدي لهــا إلــى الجهــود الجماعيــة التــي يبــذلها جميــع أعضــاء شــبكة المنظمــة
  والكواشف المرجعية والبيانات الوبائية وسائر المعلومات على وجه السرعة.

  
ومن المفهوم أن المبادئ التوجيهية، بالصيغة التـي اتفـق عليهـا االجتمـاع الحكـومي الـدولي والمستنسـخة أدنـاه، هـي 

ائف مختبرات شبكة المنظمة ذات الصلة عنـدما تعمـل التي توجه جميع األنشطة أو االختصاصات المحددة أو وظ
هــذه المختبــرات بصــفتها مختبــرات مندرجــة ضــمن شــبكة المنظمــة. وقــد ُوضــعت اختصاصــات كــل مختبــرات شــبكة 

  المنظمة حسب المبادئ التوجيهية الجامعة التالية:
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مسـتقبًال المعنيـة بفيروسـات  المبادئ التوجيهية لوضع اختصاصات مختبرات شـبكة المنظمـة الحاليـة والمحتملـة
  وفيروسات األنفلونزا الجائحة البشرية األخرى H5N1األنفلونزا من النمط 

  
شبكة المنظمة بمقتضـى االختصاصـات التـي تحـددها المنظمـة  جميع األنشطة التي تضطلع بها مختبرات  -١

  *.مع اإلطار واالتفاق الموحد لنقل المواد يجب أن تتسقلها 
  
  المنظمة وتقدم الدعم إلى المنظمة. تنسقهاكة المنظمة مختبرات شب  -٢
  
عـــن تحاليـــل المختبـــرات وعنـــد الطلـــب عـــن أيـــة حينهـــا مختبـــرات شـــبكة المنظمـــة تقـــارير مـــوجزة فـــي تقـــدم   -٣

والتصـدي معلومات أخرى متاحة عن االختبارات المجراة ونتـائج االختبـارات ومـا يتصـل بهـا مـن تقـديرات المخـاطر 
  محدد في اختصاصاتها.، كما هو للمخاطر

  
مختبــرات شــبكة المنظمــة الخبــرات وتقــدم الــدعم الخــاص بتعزيــز القــدرات إلــى الــدول األعضــاء فــي تتبــادل   -٤

  المنظمة في حدود مواردها حسب االقتضاء.
  
مختبــرات شــبكة المنظمــة الــدعم، حســبما هــو محــدد فــي اختصاصــاتها، فيمــا يتعلــق باســتحداث لقــاح تقــدم   -٥

  اختبارات التشخيص والمستحضرات الصيدالنية. وموادملة ولقاح الجائحة الجائحة المحت
  
مختبرات شبكة المنظمة بحوثًا على فيروسات األنفلونزا التي يتم تلقيها ألغراض الترصـد فـي مجـال تجري   -٦

بر آخر مع أقصى مشاركة ممكنة من علماء المركز الوطني المعني باألنفلونزا أو أي مخت ، وذلكالصحة العمومية
مرخص له يكون قد قدم الفيروسات، والسيما مشـاركة العلمـاء المنتمـين إلـى البلـدان الناميـة، بمـا فـي ذلـك المشـاركة 

  عملية النشر. في
  
فـــي مجـــال الصـــحة العموميـــة علـــى الصـــعيد العـــالمي،  والتصـــديمختبـــرات شـــبكة المنظمـــة التأهـــب تـــدعم   -٧

  في ذلك الفاشيات واألوبئة الدولية.وخصوصًا فيما يتعلق باألوضاع الطارئة، بما 
  
مختبرات شبكة المنظمة بسرعة وانتظـام وفـي التوقيـت المناسـب المـواد البيولوجيـة الخاصـة بالتأهـب تتبادل   -٨

لألنفلــونزا الجائحــة، بواســطة آليــة تتبــع فيروســات األنفلــونزا حســب االقتضــاء، بمــا فــي ذلــك توزيعهــا علــى المختبــرات 
لهـــذه جـــل تيســـير عمليـــة تقـــدير المخـــاطر فـــي مجـــال الصـــحة العموميـــة وأنشـــطة التصـــدي األخـــرى المؤهلـــة، مـــن أ

  *وٕاجراء البحوث العلمية، وفقًا لالتفاق الموحد لنقل المواد. المخاطر
  
مختبرات شبكة المنظمة في التوقيت المناسب بيانات المتواليات الجينية بما يتسق مع االتفاق الموحد تقدم   -٩

لمبـــادرة العالميـــة لتبـــادل بيانـــات أنفلـــونزا الطيـــور، وٕالـــى بنـــك الجينـــات، أو إلـــى أي قواعـــد بيانـــات لنقـــل المـــواد إلـــى ا
  *شبيهة.

  
ســينوه بهــا المــواد البيولوجيــة الخاصــة بالتأهــب لألنفلــونزا الجائحــة والتــي تتلقاهــا مختبــرات شــبكة المنظمــة   -١٠

  ويعترف بها حسب األصول المرعية.
  
  
  
  

                                                      
 ".١ ة إلى "االتفاق الموحد لنقل المواد" تعني االتفاق الموحد لنقل المواد رقماإلشار من المحرر: من المفهوم أن  مالحظة   *
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  االختصاصات األساسية
  
  لمراكز المعنية باألنفلونزا المتعاونة مع المنظمة هي مراكز امتياز تعينها المنظمة وتفي بما يلي:ا
  

  الشروط العامة واألنشطة  ألف:
  
العمل في إطار التنسيق الذي يتواله برنامج المنظمـة العـالمي بشـأن األنفلـونزا، وتقـديم الـدعم إلـى المنظمـة   -١

  )؛٧و ٢(المبدءان التوجيهيان 
  
أداء االختصاصـــات األساســـية واالختصاصـــات النوعيـــة باالســـتعانة بالـــدعم المـــالي الـــذي تـــوفره المصـــادر   -٢

  الحكومية فقط و/ أو أي مصادر أخرى غير تجارية؛
  
استعمال آلية المنظمة لتتبـع فيروسـات األنفلـونزا لتسـجيل اسـتالم ونقـل المـواد البيولوجيـة الخاصـة بالتأهـب   -٣

  )؛٨(المبدأ التوجيهي لألنفلونزا الجائحة 
  
ـــد باالتفـــاق  -٤ ـــونزا الجائحـــة لتبـــادل  *التقي الموحـــد لنقـــل المـــواد المنبثـــق عـــن اإلطـــار الخـــاص بالتأهـــب لألنفل

  )؛١ فيروسات األنفلونزا والتوصل إلى اللقاحات والفوائد األخرى (المبدأ التوجيهي
  
التوقيـــت المناســـب، مـــع ســـائر المراكـــز  تجديـــد القـــدرة علـــى تبـــادل المـــواد والمعلومـــات، بشـــكل منـــتظم وفـــي  -٥

  )؛٨و ٣المتعاونة مع المنظمة (المبدءان التوجيهيان 
  
مــن الســالمة البيولوجيــة المســتوفية للمعــايير  ٣االســتفادة تمامــًا دونمــا عــائق مــن مرافــق مختبــرات المســتوى   -٦

متثـــال للـــوائح األمـــن البيولـــوجي الدوليـــة والوطنيـــة المعتـــرف بهـــا. وتتحمـــل الجهـــة المـــوردة المســـؤولية كاملـــة عـــن اال
والسالمة البيولوجية في كل منها على أن يكون مفهومًا أن تلك اللوائح والقواعد يجب أن تستوفي على أدنـى تقـدير 

  معايير المنظمة السارية في هذا الصدد في الوقت الراهن؛
  
بــاألنفلونزا  لــة ذات صــلةأن تكــون بمثابــة مــورد تقنــي تســتعين بــه المنظمــة فــي حــل أي مســائل أخــرى عاج  -٧

  )؛٥و ٢الجائحة أو بفاشيات األنفلونزا التي قد تتحول إلى جوائح (المبدءان التوجيهيان 
  
التنويــه الســليم بمختبــرات المنشـــأ التــي تــوفر العينـــات الســريرية و/ أو فيروســات األنفلـــونزا التــي قــد تســـبب   -٨

  )؛١٠و ٨جائحة (المبدءان التوجيهيان 
  
ومنظمــة الصــحة العالميــة،  ١عــاون علــى نحــو نشــط مــع المراكــز الوطنيــة المعنيــة بــاألنفلونزاالتواصــل والت  -٩

وتعزيــز ذلــك التواصــل والتعــاون بمــا يكفــل ســرعة تبــادل كــل مــا يســتجد مــن معلومــات ونتــائج ذات شــأن فــي مجــال 
  )؛٨و ٧و ٤و ٣الصحة العمومية (المبادئ التوجيهية 

  
مِّدت منه العينات السريرية و/ أو الفيروسات التي قـد تسـبب جائحـة إلـى أي تنبيه المنظمة والبلد الذي استُ   -١٠

  )؛٧و ٣نتائج غير مألوفة يخلص إليها تقدير المخاطر المحتملة لألنفلونزا الجائحة. (المبدءان التوجيهيان 
  
  

                                                      
 ".١ ة إلى "االتفاق الموحد لنقل المواد" تعني االتفاق الموحد لنقل المواد رقمر مالحظة من المحرر: من المفهوم أن اإلشا   *

  مة.المراكز الوطنية المعنية باألنفلونزا التي تعينها المنظ    ١
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لبلـدان الناميـة توفير الخبرة والدعم المختبري، عندما تطلبهما المنظمة، لمساعدة الدول األعضاء وخاصة ا  -١١
علـــى التصـــدي لفاشـــيات فيروســـات األنفلـــونزا التـــي قـــد تســـبب جائحـــة وعلـــى تقـــدير المخـــاطر المحتملـــة. (المبـــادئ 

  )؛٧و ٤و ٣و ٢التوجيهية 
  

توفير التدريب والدعم المختبري للمراكز الوطنية المعنيـة بـاألنفلونزا وخصوصـًا المراكـز الكائنـة فـي البلـدان   -١٢
مجــال التقنيــات والمهــارات المختبريــة، ممــا يشــمل التشــخيص وتحليــل البيانــات وتقــدير المخــاطر الناميــة، وذلــك فــي 

  )؛٤ المحتملة، وغير ذلك من القدرات البالغة األهمية (المبدأ التوجيهي
  

مساعدة المنظمـة علـى تحسـين أنشـطة الشـبكة العالميـة لترصـد فيروسـات األنفلـونزا التـي قـد تسـبب جائحـة   -١٣
) ممـا يشـمل وضـع معـايير وتوصـيات وسياسـات وتحسـين مـا يقتـرن بـذلك مـن أسـاليب ٧و ٢التوجيهيـان (المبدءان 

  )؛٧و ٤و ٣و ٢التصدي للفاشيات والتأهب للجوائح (المبادئ التوجيهية 
  

تزويــد مختبــرات المنشــأ والمنظمــة بصــفة منتظمــة وفــي التوقيــت المناســب ببيانــات الترصــد ونتــائج تصــنيف   -١٤
  )؛٧و ٣مبدءان التوجيهيان الفيروسات (ال

  
إسداء المشورة إلى شبكة المنظمة بشأن األساليب المختبرية لتشخيص فيروسـات األنفلـونزا التـي قـد تسـبب   -١٥

جائحــة، بمــا فــي ذلــك اعتمــاد أســاليب تشــخيص جديــدة وتحســين الممارســات المختبريــة وغيــر ذلــك مــن االحتياجــات 
  ).٥و ٣و ٢العملية (المبادئ التوجيهية 

  
  تحاليل المختبرات واألنشطة األخرى ذات الصلة  باء:

  
  المراكز المتعاونة مع المنظمة بشأن األنفلونزا

  
الفرعيـة  وأنماطهـا A(H5)إجراء تشخيص مختبري دقيق للعينات الواردة وتحديد أنمـاط فيروسـات األنفلـونزا   -١

  )؛٧و ٣و ٢مبادئ التوجيهية والتثبت منها هي وسائر فيروسات األنفلونزا التي قد تسبب جائحة (ال
  
  عزل فيروسات األنفلونزا التي قد تسبب جائحة، وذلك في بيض التفريخ والمزارع الخلوية؛  -٢
  
إجراء تحاليل مستضدية وجينية كاملة لفيروسات األنفلونزا التي قد تسـبب جائحـة، وٕاتاحـة النتـائج للمنظمـة   -٣

  )؛٧و ٤و ٣و ٢ومختبرات المنشأ في حينها (المبادئ التوجيهية 
  
المبادرة إلى اطالع مختبر المنشأ والمراكز المتعاونة مع المنظمة والمختبرات المرجعية المعنية بفيروسـات   -٤

ـــونزا مـــن الـــنمط  علـــى المتـــاح مـــن متواليـــات جينـــات الراصـــات الدمويـــة وٕانـــزيم النورمينيـــداز وغيرهـــا مـــن  H5األنفل
  )؛٣روسات األنفلونزا التي قد تسبب جائحة (المبدأ التوجيهي وسائر في A(H5)المتواليات الجينية من النمط 

  
تحميـــل معلومـــات عـــن المتـــاح مـــن متواليـــات جينـــات الراصـــات الدمويـــة وٕانـــزيم النورمينيـــداز وغيرهـــا مـــن   -٥

المتواليات ومن فيروسات األنفلونزا التي قد تسبب جائحة، على قاعدة بيانات متاحة للجمهور في التوقيت المناسب 
أال يتجــاوز ذلــك ثالثــة أشــهر بعــد اكتمــال تحديــد المتواليــة الجينيــة، ومــا لــم يصــدر المختبــر أو البلــد الــذي قــدم  علــى

  )؛٩العينات السريرية و/ أو الفيروسات تعليمات خالف ذلك (المبدأ التوجيهي 
  
حـة، وتوزيعهـا إنتاج األمصال المأخوذة من بنات عرس والمضادة لفيروسـات األنفلـونزا التـي قـد تسـبب جائ  -٦

  )؛٥على مختبرات المنظمة التي تتولى انتقاء وتخليق فيروسات لقاحات األنفلونزا (المبدأ التوجيهي 
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إجـــراء تحاليـــل وتزويـــد المنظمـــة بالبيانـــات وٕاســـداء المشـــورة إليهـــا والمشـــاركة فـــي االجتماعـــات ومـــؤتمرات   -٧
 H5N1نزا المرشحة المضادة لفيـروس األنفلـونزا مـن الـنمط التداول عن ُبعد المعنية بانتقاء فيروسات لقاحات األنفلو 

وســائر فيروســات األنفلــونزا التــي قــد تســبب جائحــة، وتخليــق تلــك الفيروســات، وكفالــة توافرهــا فــي التوقيــت المناســب 
  )؛٧و ٥و ٢(المبادئ التوجيهية 

  
ي لألنفلــونزا الجائحــة المشــاركة فــي تخليــق فيروســات لقاحــات األنفلــونزا المرشــحة بغــرض التأهــب والتصــد  -٨

  )؛٧و ٥والتصدي لها (المبدءان التوجيهيان 
  
األنفلـونزا  وسـائر فيروسـات H5N1إجراء اختبار الحساسية لألدوية المضـادة لفيـروس األنفلـونزا مـن الـنمط   -٩

  )؛٣التي قد تسبب جائحة، وموافاة مختبرات المنشأ والمنظمة بتقارير حسنة التوقيت (المبدأ التوجيهي 
  

انتقــاء وحفــظ وتحــديث مجموعــة مــن فيروســات األنفلــونزا المرجعيــة التــي قــد تســبب جائحــة، بمــا فــي ذلــك   -١٠
واألمصال المضادة لها في حالة توافرها، وموافاة المنظمة بأحدث المعلومات  H5N1فيروسات األنفلونزا من النمط 

 ٣و ٢ة لهـا إن وجـدت (المبـادئ التوجيهيـة عن مدى توافر فيروسات لقاحات األنفلونزا المرشحة واألمصال المضاد
  )؛٧و ٥و
  

القيـــام، إمـــا بنفســـها وٕامـــا مـــن خـــالل كيانـــات تتعاقـــد معهـــا، بتطـــوير وتحـــديث وٕانتـــاج كواشـــف التشـــخيص   -١١
وسائر الفيروسات التي قـد تسـبب جائحـة، وتوزيعهـا علـى  H5N1المختبري الخاصة بفيروسات األنفلونزا من النمط 

  )؛٥عنية باألنفلونزا رهنًا بتوافر الموارد (المبدأ التوجيهي المراكز الوطنية الم
  

الموحــــد لنقــــل المــــواد بتبــــادل العينــــات الســــريرية،  *القيــــام فــــي التوقيــــت المناســــب، وطبقــــًا ألحكــــام االتفــــاق  -١٢
لعـالمي وفيروسات األنفلونزا التي قد تسبب جائحة، مـع المختبـرات العاملـة بالتنسـيق والتعـاون مـع برنـامج المنظمـة ا

  بشأن األنفلونزا، بما في ذلك:
  )٨و ١المراكز األخرى المتعاونة مع المنظمة (المبدءان التوجيهيان   )١(
المختبرات التنظيمية األساسية التي تشارك في اإلجراءات التي تتبعها المنظمـة وانتقـاء فيروسـات   )٢(

  )٨و ١حات (المبدءان التوجيهيان لقاحات األنفلونزا المرشحة وتخليقها وتطوير كواشف فعالية اللقا
المختبرات األخرى المشاركة في األنشطة المتخصصة التي تنسقها المنظمة (مثل مشـروع التقيـيم   )٣(

باســتخدام  Aالخــارجي للجــودة الــذي تضــطلع بــه المنظمــة لكشــف فيروســات األنفلــونزا مــن الــنمط الفرعــي 
عــــل البــــوليميراز المتسلســــل لألنفلــــونزا الــــذي تجريــــه تفاعــــل البــــوليميراز المتسلســــل؛ والتحــــديث األولــــي لتفا

المنظمــة)، وســائر األنشــطة التــي تهــدف إلــى تعزيــز ترصــد األنفلــونزا فــي العــالم وأنشــطة تقــدير المخــاطر 
  )؛٨و ٤و ١والتصدي لها، فضًال عن بناء القدرات (المبادئ التوجيهية 

  
فيروسات لقاحات األنفلـونزا المرشـحة مـن أجـل تخليـق  القيام في إطار التنسيق الذي تتواله المنظمة بانتقاء  -١٣

وٕانتاج لقاحـات مضـادة لفيروسـات األنفلـونزا التـي قـد تسـبب جائحـة. ورهنـًا بعمليـة إنتـاج اللقاحـات، يمكـن أن تشـمل 
فيروســــات لقاحــــات األنفلــــونزا المرشــــحة فيروســــات الــــنمط البــــري والفيروســــات المتفــــارزة الســــريعة التكــــاثر بمــــا فيهــــا 

وسات التي تحضر بالهندسة الجينية العكسية. والقيام عند الطلب بتوزيع فيروسات لقاحـات األنفلـونزا المرشـحة الفير 
مسـتوى السـالمة البيولوجيـة، ومـن بينهـا الجهـات  على الجهات المتلقية المناسبة التي لـديها القـدرة الكافيـة مـن حيـث

التشخيص ومعاهد البحوث وسائر الجهات المهتمة بتلقـي  المنتجة لفيروسات األنفلونزا والشركات المختصة بوسائل
  )؛٨و ٥فيروسات لقاحات األنفلونزا (المبدءان التوجيهيان 
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األنفلــونزا  وغيرهــا مــن فيروســات A(H5N1)انتقــاء مجموعــة مــن فيروســات األنفلــونزا المرجعيــة مــن الــنمط   -١٤
ات مــن الفيروســات لهــا أهميتهــا مــن النــاحيتين التــي قــد تســبب جائحــة، وحفظهــا وتحــديثها باعتبارهــا تمثــل مجموعــ

المستضدية والجينية. والقيام عند الطلب ورهنـًا بتـوافر المـوارد بتوزيـع الفيروسـات المرجعيـة واألمصـال المضـادة لهـا 
علــى المراكــز الوطنيــة المعنيــة بــاألنفلونزا والمعاهــد األخــرى المهتمــة بأنشــطة غيــر تجاريــة مــن بينهــا أنشــطة الترصــد 

  )؛١٠نشطة المتصلة بالمراجع واألنشطة البحثية (المبدأ التوجيهي واأل
  

  البحوث والعروض والمنشورات العلمية  جيم:
  

  المراكز المتعاونة مع المنظمة بشأن األنفلونزا
  
السـعي بنشــاط إلــى إشــراك علمــاء مــن مختبــرات/ بلــدان المنشــأ فــي المشــاريع العلميــة ذات الصــلة بــالبحوث   -١

ت الســريرية و/ أو فيروســات األنفلــونزا الــواردة مــن بلــدانهم، وٕاشــراكهم بنشــاط فــي إعــداد مخطوطــات الخاصــة بالعينــا
  )؛٦العروض والمنشورات (المبدأ التوجيهي 

  
التنويـه السـليم فــي العـروض والمنشــورات بمسـاهمات مختلــف الجهـات المتعاونــة، بمـا فــي ذلـك المختبــرات/   -٢

ة أو فيروسات األنفلونزا التي قـد تسـبب جائحـة أو الكواشـف، وذلـك وفقـًا لمبـادئ البلدان التي وّردت العينات السريري
  ).٦(المبدأ التوجيهي  ١توجيهية كتلك التي وضعتها اللجنة الدولية لمحرري المجالت الطبية

  
  االختصاصات النوعية

  
  في مجال األنفلونزا.  هي وظائف إضافية تسند إلى أحد المراكز المتعاونة مع المنظمة في ضوء خبرته النوعية
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  المراكز الوطنية المعنية باألنفلونزا
  

  بالتعامل مع المواد البيولوجيةاالختصاصات المتعلقة 
  الجائحة التأهب لألنفلونزاالخاصة ب

  
  

  المعلومات العامة
  

إلـى ظهـور  للتحـذيرآليـة عالميـة  الشبكة العالمية لترصد األنفلونزا والتصدي لها التابعة لمنظمة الصـحةالعالميةُتعد 
فيروســات األنفلــونزا ذات الســمات الالفتــة، بمــا فــي ذلــك الفيروســات التــي قــد تســبب جائحــة. وفيمــا يتعلــق باألنشــطة 
ذات الصــلة بــاألنفلونزا الجائحــة تضــم شــبكة المنظمــة أربــع فئــات متكاملــة مــن المؤسســات والمختبــرات، أال وهــي: 

مراكز المتعاونة مع المنظمة، والمختبرات المرجعية التابعـة للمنظمـة والمعنيـة المراكز الوطنية المعنية باألنفلونزا، وال
، والمختبــرات التنظيميــة األساســية. وبرنــامج المنظمــة العــالمي بشــأن األنفلــونزا هــو الــذي ينســق أعمــال H5بــالنمط 

المحــددة فــي شــبكة المنظمــة. وفــي إطــار كــل فئــة مــن هــذه الفئــات تــؤدي جميــع المؤسســات والمختبــرات الوظــائف 
االختصاصات األساسية. وعلى كل مختبر أو مؤسسة مما تعترف المنظمة رسميًا بأنـه جـزء مـن الشـبكة، أو تعينـه 
رسميًا كجزء من الشبكة، أن يقبل التقيد باالختصاصات األساسية المنطبقة على الفئة التي ينتمي إليها. وتـرد أدنـاه 

  الوطنية المعنية باألنفلونزا. االختصاصات األساسية المنطبقة على المراكز
  

والمراكــز الوطنيــة المعنيــة بــاألنفلونزا تــؤدي دورًا أساســيًا فــي تقيــيم مخــاطر األنفلــونزا الجائحــة، وذلــك بتنبيــه المنظمــة 
أو فيروســات األنفلــونزا األخــرى التــي قــد تســبب جائحــة.  H5N1فــورًا إلــى فاشــيات فيروســات األنفلــونزا مــن الــنمط 

أو  H5N1ة المعنية باألنفلونزا تجمع عينات من الحاالت المشتبه في إصابتها بالفيروس من النمط فالمراكز الوطني
أي عــدوى فيروســية أخــرى بــأنفلونزا غيــر مألوفــة، وتــؤدي أعمــال التشــخيص والتحليــل فــي المختبــرات، وترســل فــي 

ع منظمـة الصـحة العالميـة أو إلـى التوقيت المناسب هذه العينات أو الفيروسات المعزولة منها إلى مركز متعاون مـ
لكـــي يجـــري تحلـــيًال متقـــدمًا للفيـــروس. وتســـتند كفـــاءة تقـــدير مخـــاطر األنفلـــونزا  H5مختبـــر مرجعـــي معنـــي بـــالنمط 

الجائحـــة ومواجهتهـــا إلـــى الجهـــود الجماعيـــة التـــي يبـــذلها جميـــع أعضـــاء شـــبكة المنظمـــة مـــن خـــالل تبـــادل المـــواد 
  انات الوبائية وسائر المعلومات على وجه السرعة.البيولوجية والكواشف المرجعية والبي

  
ومن المفهوم أن المبادئ التوجيهية، بالصيغة التـي اتفـق عليهـا االجتمـاع الحكـومي الـدولي والمستنسـخة أدنـاه، هـي 
التي توجه جميع األنشطة أو االختصاصات المحددة أو وظائف مختبرات شبكة المنظمة ذات الصلة عنـدما تعمـل 

رات بصــفتها مختبــرات مندرجــة ضــمن شــبكة المنظمــة. وقــد ُوضــعت اختصاصــات كــل مختبــرات شــبكة هــذه المختبــ
  المنظمة حسب المبادئ التوجيهية الجامعة التالية:

  
المبادئ التوجيهية لوضع اختصاصات مختبرات شـبكة المنظمـة الحاليـة والمحتملـة مسـتقبًال المعنيـة بفيروسـات 

  ت األنفلونزا الجائحة البشرية األخرىوفيروسا H5N1األنفلونزا من النمط 
  
جميع األنشطة التي تضطلع بها مختبرات شبكة المنظمة بمقتضـى االختصاصـات التـي تحـددها المنظمـة   -١

  *.الموحد لنقل المواد يجب أن تتسق مع اإلطار واالتفاقلها 
  
  المنظمة وتقدم الدعم إلى المنظمة.تنسقها مختبرات شبكة المنظمة   -٢
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عـــن تحاليـــل المختبـــرات وعنـــد الطلـــب عـــن أيـــة  حينهـــامختبـــرات شـــبكة المنظمـــة تقـــارير مـــوجزة فـــي  تقـــدم  -٣
والتصـدي معلومات أخرى متاحة عن االختبارات المجراة ونتـائج االختبـارات ومـا يتصـل بهـا مـن تقـديرات المخـاطر 

  ، كما هو محدد في اختصاصاتها.لها
  
دم الــدعم الخــاص بتعزيــز القــدرات إلــى الــدول األعضــاء فــي مختبــرات شــبكة المنظمــة الخبــرات وتقــتتبــادل   -٤

  المنظمة في حدود مواردها حسب االقتضاء.
  
مختبــرات شــبكة المنظمــة الــدعم، حســبما هــو محــدد فــي اختصاصــاتها، فيمــا يتعلــق باســتحداث لقــاح تقــدم   -٥

  ضرات الصيدالنية.الجائحة المحتملة ولقاح الجائحة والمواد المستعملة في اختبارات التشخيص والمستح
  
مختبرات شبكة المنظمة بحوثًا على فيروسات األنفلونزا التي يتم تلقيها ألغراض الترصـد فـي مجـال تجري   -٦

مع أقصى مشاركة ممكنة من علماء المركز الوطني المعني باألنفلونزا أو أي مختبر آخر  ، وذلكالصحة العمومية
اركة العلمـاء المنتمـين إلـى البلـدان الناميـة، بمـا فـي ذلـك المشـاركة مرخص له يكون قد قدم الفيروسات، والسيما مشـ

  عملية النشر. في
  
فـــي مجـــال الصـــحة العموميـــة علـــى الصـــعيد العـــالمي،  والتصـــديمختبـــرات شـــبكة المنظمـــة التأهـــب تـــدعم   -٧

  وخصوصًا فيما يتعلق باألوضاع الطارئة، بما في ذلك الفاشيات واألوبئة الدولية.
  
برات شبكة المنظمة بسرعة وانتظـام وفـي التوقيـت المناسـب المـواد البيولوجيـة الخاصـة بالتأهـب مختتتبادل   -٨

لألنفلــونزا الجائحــة، بواســطة آليــة تتبــع فيروســات األنفلــونزا حســب االقتضــاء، بمــا فــي ذلــك توزيعهــا علــى المختبــرات 
هـــذه ميـــة وأنشـــطة التصـــدي لاألخـــرى المؤهلـــة، مـــن أجـــل تيســـير عمليـــة تقـــدير المخـــاطر فـــي مجـــال الصـــحة العمو 

  *.لمخاطر وٕاجراء البحوث العلمية، وفقًا لالتفاق الموحد لنقل الموادا
  
 *مختبــرات شــبكة المنظمــة فــي التوقيــت المناســب بيانــات المتواليــات الجينيــة بمــا يتســق مــع االتفــاقتقــدم   -٩

وٕالى بنك الجينات، أو إلى أي قواعد بيانات  الموحد لنقل المواد إلى المبادرة العالمية لتبادل بيانات أنفلونزا الطيور،
  شبيهة.

  
ســينوه بهــا المــواد البيولوجيــة الخاصــة بالتأهــب لألنفلــونزا الجائحــة والتــي تتلقاهــا مختبــرات شــبكة المنظمــة   -١٠

  ويعترف بها حسب األصول المرعية.
  

  االختصاصات األساسية
  

ي االختصاصات األساسـية المـذكورة أدنـاه. والمركـز الـوطني المراكز الوطنية المعنية باألنفلونزا هي مختبرات تستوف
المعنــي بــاألنفلونزا هــو المركــز الــذي تعينــه وزارة الصــحة فــي البلــد المعنــي وتعتــرف بــه المنظمــة. ويجــوز أن تكــون 

  للمركز الوطني المعني باألنفلونزا التزامات إضافية بموجب سلطة وزارة الصحة التابع لها.
  

  ة واألنشطةالشروط العام  ألف:
  
العمل في إطار التنسيق الذي يتواله برنامج المنظمـة العـالمي بشـأن األنفلـونزا، وتقـديم الـدعم إلـى المنظمـة   -١

  )؛٧و ٢(المبدءان التوجيهيان 
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استعمال آلية المنظمة لتتبـع فيروسـات األنفلـونزا لتسـجيل اسـتالم ونقـل المـواد البيولوجيـة الخاصـة بالتأهـب   -٢
  )؛٨جائحة (المبدأ التوجيهي لألنفلونزا ال

  
ـــد باالتفـــاق  -٣ ـــونزا الجائحـــة لتبـــادل  *التقي الموحـــد لنقـــل المـــواد المنبثـــق عـــن اإلطـــار الخـــاص بالتأهـــب لألنفل

  )؛١ فيروسات األنفلونزا والتوصل إلى اللقاحات والفوائد األخرى (المبدأ التوجيهي
  
مركـز الــوطني المعنـي بـاألنفلونزا، لشـؤون الترصــد العمـل بمثابـة نقطـة اتصـال رئيســية بـين المنظمـة وبلـد ال  -٤

والتشــخيص المختبــري وتبــادل العينــات الســريرية و/ أو فيروســات األنفلــونزا التــي قــد تســبب جائحــة، باإلضــافة إلــى 
 ٢تبادل المعلومات السريرية أو الوبائية المهمة مع المنظمة كلما كانت هذه المعلومـات متاحـة (المبـادئ التوجيهيـة 

  )؛٨و ٧و ٤و ٣و
  
المشـــاركة النشـــطة فـــي أنشـــطة المنظمـــة الراميـــة إلـــى ترصـــد األنفلـــونزا الجائحـــة، والمواظبـــة علـــى ضـــبط   -٥

  ).٨و ٧و ٤االتصال والتعاون مع أعضاء شبكة المنظمة اآلخرين (المبادئ التوجيهية 
  

  أنشطة المختبرات واألنشطة المتصلة بها  باء:
  

  :المراكز الوطنية المعنية باألنفلونزا
  
 H5N1جمع العينـات السـريرية المـأخوذة مـن مرضـى مشـتبه فـي إصـابتهم بفيروسـات األنفلـونزا مـن الـنمط   -١

  )؛٧وفيروسات األنفلونزا األخرى التي قد تسبب جائحة، أو معالجتها حسب االقتضاء (المبدأ التوجيهي 
  
األنفلـونزا المشـتبه فـي أن تسـبب العمل كنقطة تجمع من المختبرات الموجودة في البلد معزوالت فيروسـات   -٢

  جائحة؛
  
يمكـــن  اختبـــار العينـــات الســـريرية للوقـــوف علـــى فيروســـات األنفلـــونزا وكشـــف فيروســـات األنفلـــونزا التـــي ال  -٣

  تحديدها فورًا بالكواشف التشخيصية الواردة من شبكة المنظمة؛
  
ت التــي ال يمكــن تحديــدها فــورًا القيــام فــي غضــون أســبوع واحــد بشــحن العينــات الســريرية و/ أو الفيروســا  -٤

ـــواردة مـــن شـــبكة المنظمـــة إلـــى أي مركـــز متعـــاون مـــع المنظمـــة أو أي مختبـــر مرجعـــي  بالكواشـــف التشخيصـــية ال
تختاره، مع بيان تاريخ جمـع العينـة ومـا يتصـل بهـا مـن معلومـات جغرافيـة ووبائيـة وسـريرية (المبـادئ  H5للفيروس 
  )؛٨و ٧و ٥و ٣و ٢التوجيهية 

  
دورات التدريب المختبرية التي تنظمها المراكز المتعاونة مع المنظمة من أجل إنشاء وتجديـد قـدرة حضور   -٥

  )؛٤على استبانة فيروسات األنفلونزا التي ال يمكن تحديدها فورًا (المبدأ التوجيهي 
  
  )؛٢استعراض وتجديد وتعزيز أعمال ترصد األنفلونزا في البلد (المبدأ التوجيهي   -٦
  
ســائر المختبــرات المعنيــة بــاألنفلونزا فــي البلــد بالمشــورة التقنيــة والــدعم بشــأن إمــدادات جمــع وشــحن  تزويــد  -٧

العينــات، والســالمة البيولوجيــة فــي المختبــرات، وســائر اإلجــراءات التشــغيلية المرتبطــة بترصــد األنفلــونزا (المبــدءان 
  ).٧و ٢التوجيهيان 
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  المعلومات واالتصاالت  جيم:
  

  ة المعنية باألنفلونزا:المراكز الوطني
  
تنبيـــه المنظمـــة فـــورًا كلمـــا تـــم الكشـــف عـــن فيروســـات األنفلـــونزا التـــي ال يمكـــن تحديـــدها فـــورًا بالكواشـــف   -١

التشخيصية الواردة مـن شـبكة المنظمـة أو عنـدما تحـدث فاشـيات األنفلـونزا غيـر المألوفـة وغيـر الموسـمية أو عنـدما 
  تظهر حاالت مرضية تشبه األنفلونزا؛

  
تزويــد الســلطات الوطنيــة وعامــة الجمهــور فــي التوقيــت المناســب بالمعلومــات عــن فيروســات األنفلــونزا مــن   -٢

  وفيروسات األنفلونزا األخرى التي تنتقل في البلد وقد تسبب جائحة. H5N1النمط 
  

  البحوث، والعروض العلمية، والمنشورات  دال:
  

  المراكز الوطنية المعنية باألنفلونزا
  
بنشــاط إلــى إشــراك علمــاء مــن مختبــرات/ بلــدان المنشــأ فــي المشــاريع العلميــة ذات الصــلة بــالبحوث  السـعي  -١

الخاصــة بالعينــات الســريرية و/ أو فيروســات األنفلــونزا الــواردة مــن بلــدانهم، وٕاشــراكهم بنشــاط فــي إعــداد مخطوطــات 
  )؛٦العروض والمنشورات (المبدأ التوجيهي 

  
والمنشورات بمساهمات مختلف الجهات المتعاونة، والسيما المختبرات/ البلدان التنويه السليم في العروض   -٢

التـــي وّردت العينـــات الســـريرية، أو فيروســـات األنفلـــونزا التـــي قـــد تســـبب جائحـــة، أو الكواشـــف، مـــع اتبـــاع المبـــادئ 
  ).٦(المبدأ التوجيهي  ١التوجيهية كتلك الصادرة عن اللجنة الدولية لمحرري المجالت الطبية
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 H5المختبرات المرجعية التابعة للمنظمة والمعنية بالنمط 
  

  مع المواد البيولوجية بالتعاملاالختصاصات المتعلقة 
  الجائحة التأهب لألنفلونزاالخاصة ب

  
  عامةالمعلومات ال
  

إلـى ظهـور  للتحذيرآلية عالمية  الشبكة العالمية لترصد األنفلونزا والتصدي لها التابعة لمنظمة الصحة العالميةُتعد 
فيروســات األنفلــونزا ذات الســمات الالفتــة، بمــا فــي ذلــك الفيروســات التــي قــد تســبب جائحــة. وفيمــا يتعلــق باألنشــطة 
ذات الصــلة بــاألنفلونزا الجائحــة تضــم شــبكة المنظمــة أربــع فئــات متكاملــة مــن المؤسســات والمختبــرات، أال وهــي: 

نفلونزا، والمراكز المتعاونة مع المنظمة، والمختبرات المرجعية التابعـة للمنظمـة والمعنيـة المراكز الوطنية المعنية باأل
، والمختبرات التنظيمية األساسية. ويتولى برنامج المنظمة العـالمي بشـأن األنفلـونزا تنسـيق أعمـال شـبكة H5بالنمط 

محــددة فــي اختصاصــاتها األساســية. المنظمــة. وفــي إطــار كــل فئــة تــؤدي جميــع المؤسســات والمختبــرات الوظــائف ال
الشــروط الــدنيا التــي  H5للمختبــرات المرجعيــة التابعــة للمنظمــة والمعنيــة بــالنمط وتشــكل االختصاصــات األساســية 

اســتيفاؤها، وتشــكل القــدرة علــى اســتيفائها شــرطًا  H5مختبــر مرجعــي تــابع للمنظمــة ويعنــى بــالنمط يتعــين علــى كــل 
. وعلـى كـل مختبـر أو مؤسسـة ممـا تعتـرف H5مرجعيـًا تابعـًا للمنظمـة ومعنيـًا بـالنمط مختبـرًا مسبقًا كـي يـتم تعيينـه 

المنظمة رسميًا بأنه جزء من الشبكة، أو تعينـه رسـميًا كجـزء مـن الشـبكة، أن يقبـل التقيـد باالختصاصـات األساسـية 
لــى المختبــرات المرجعيــة المنطبقــة علــى الفئــة التــي ينتمــي إليهــا. وتــرد أدنــاه االختصاصــات األساســية المنطبقــة ع

  .H5المعنية بالنمط 
  

هي مختبرات عينتها المنظمـة علـى أسـاس ظرفـي ابتـداًء  H5والمختبرات المرجعية التابعة للمنظمة والمعنية بالنمط 
مــن أجــل دعــم شــبكة المنظمــة فــي مواجهــة ظهــور وانتشــار أنفلــونزا الطيــور الشــديدة اإلمــراض مــن  ٢٠٠٥مــن عــام 

هـــذه المختبـــرات تقـــديرات لمخـــاطر األنفلـــونزا ومواجهتهـــا، وذلـــك بتـــوفير تشـــخيص مختبـــري  . وتجـــريH5N1الـــنمط 
موثوق به لعدوى األنفلونزا في اإلنسان، وخصوصًا أنماط األنفلونزا المشتبه في ارتباطها بفيروسات أنفلونزا الطيـور 

A(H5) ير مخـــاطر األنفلـــونزا الجائحـــة أو فيروســـات األنفلـــونزا األخـــرى التـــي قـــد تســـبب جائحـــة. وتســـتند كفـــاءة تقـــد
ومواجهتهـــا إلـــى الجهـــود الجماعيـــة التـــي يبـــذلها جميـــع أعضـــاء شـــبكة المنظمـــة مـــن خـــالل تبـــادل المـــواد البيولوجيـــة 

  والكواشف المرجعية والبيانات الوبائية وسائر المعلومات على وجه السرعة.
  

جتمـاع الحكـومي الـدولي والمستنسـخة أدنـاه، هـي ومن المفهوم أن المبادئ التوجيهية، بالصيغة التـي اتفـق عليهـا اال
التي توجه جميع األنشطة أو االختصاصات المحددة أو وظائف مختبرات شبكة المنظمة ذات الصلة عنـدما تعمـل 
هــذه المختبــرات بصــفتها مختبــرات مندرجــة ضــمن شــبكة المنظمــة. وقــد ُوضــعت اختصاصــات كــل مختبــرات شــبكة 

  ة الجامعة التالية:المنظمة حسب المبادئ التوجيهي
  

المبادئ التوجيهية لوضع اختصاصات مختبرات شـبكة المنظمـة الحاليـة والمحتملـة مسـتقبًال المعنيـة بفيروسـات 
  وفيروسات األنفلونزا الجائحة البشرية األخرى H5N1األنفلونزا من النمط 

  
التـي تحـددها المنظمـة جميع األنشطة التي تضطلع بها مختبرات شبكة المنظمة بمقتضـى االختصاصـات   -١

  *.اإلطار واالتفاق الموحد لنقل المواديجب أن تتسق مع لها 
  
  الدعم إلى المنظمة. تنسقها المنظمة وتقدممختبرات شبكة المنظمة   -٢

                                                      
 ".١ ة إلى "االتفاق الموحد لنقل المواد" تعني االتفاق الموحد لنقل المواد رقممن المحرر: من المفهوم أن اإلشار  مالحظة   *
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عـــن تحاليـــل المختبـــرات وعنـــد الطلـــب عـــن أيـــة  حينهـــامختبـــرات شـــبكة المنظمـــة تقـــارير مـــوجزة فـــي تقـــدم   -٣
والتصـدي تبارات المجراة ونتـائج االختبـارات ومـا يتصـل بهـا مـن تقـديرات المخـاطر معلومات أخرى متاحة عن االخ

  ، كما هو محدد في اختصاصاتها.للمخاطر
  
مختبــرات شــبكة المنظمــة الخبــرات وتقــدم الــدعم الخــاص بتعزيــز القــدرات إلــى الــدول األعضــاء فــي تتبــادل   -٤

  المنظمة في حدود مواردها حسب االقتضاء.
  
ت شــبكة المنظمــة الــدعم، حســبما هــو محــدد فــي اختصاصــاتها، فيمــا يتعلــق باســتحداث لقــاح مختبــراتقــدم   -٥

  اختبارات التشخيص والمستحضرات الصيدالنية. وموادالجائحة المحتملة ولقاح الجائحة 
  
مختبرات شبكة المنظمة بحوثًا على فيروسات األنفلونزا التي يتم تلقيها ألغراض الترصـد فـي مجـال تجري   -٦

مع أقصى مشاركة ممكنة من علماء المركز الوطني المعني باألنفلونزا أو أي مختبر آخر  ، وذلكة العموميةالصح
مرخص له يكون قد قدم الفيروسات، والسيما مشـاركة العلمـاء المنتمـين إلـى البلـدان الناميـة، بمـا فـي ذلـك المشـاركة 

  عملية النشر. في
  
فـــي مجـــال الصـــحة العموميـــة علـــى الصـــعيد العـــالمي،  تصـــديوالمختبـــرات شـــبكة المنظمـــة التأهـــب تـــدعم   -٧

  وخصوصًا فيما يتعلق باألوضاع الطارئة، بما في ذلك الفاشيات واألوبئة الدولية.
  
مختبرات شبكة المنظمة بسرعة وانتظـام وفـي التوقيـت المناسـب المـواد البيولوجيـة الخاصـة بالتأهـب تتبادل   -٨

بــع فيروســات األنفلــونزا حســب االقتضــاء، بمــا فــي ذلــك توزيعهــا علــى المختبــرات لألنفلــونزا الجائحــة، بواســطة آليــة تت
هـــذه األخـــرى المؤهلـــة، مـــن أجـــل تيســـير عمليـــة تقـــدير المخـــاطر فـــي مجـــال الصـــحة العموميـــة وأنشـــطة التصـــدي ل

  لمخاطر وٕاجراء البحوث العلمية، وفقًا لالتفاق الموحد لنقل المواد.ا
  
ي التوقيت المناسب بيانات المتواليات الجينية بما يتسق مع االتفاق الموحد مختبرات شبكة المنظمة فتقدم   -٩

  لنقل المواد إلى المبادرة العالمية لتبادل بيانات أنفلونزا الطيور، وٕالى بنك الجينات، أو إلى أي قواعد بيانات شبيهة.
  

ســينوه بهــا ختبــرات شــبكة المنظمــة المــواد البيولوجيــة الخاصــة بالتأهــب لألنفلــونزا الجائحــة والتــي تتلقاهــا م  -١٠
  ويعترف بها حسب األصول المرعية.

  
  االختصاصات األساسية

  
هي مختبرات يتم تعيينها بموجب إجراءات محددة تضعها  H5المختبرات المرجعية التابعة للمنظمة والمعنية بالنمط 

  المنظمة، وعلى أساس ظرفي، وتفي باالختصاصات األساسية الواردة أدناه.
  

  الشروط العامة واألنشطة  :ألف
  

  :H5المختبرات المرجعية التابعة للمنظمة والمعنية بالنمط 
  
العمل في إطار التنسيق الذي يتواله برنامج المنظمـة العـالمي بشـأن األنفلـونزا، وتقـديم الـدعم إلـى المنظمـة   -١

  )؛٢(المبدأ التوجيهي 
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  ١بين البشر؛ H5جابية للعدوى بالفيروس من النمط استيفاء معايير المنظمة بشأن قبول النتائج اإلي  -٢
  
استعمال آلية المنظمة لتتبـع فيروسـات األنفلـونزا لتسـجيل اسـتالم ونقـل المـواد البيولوجيـة الخاصـة بالتأهـب   -٣

  )؛٨لألنفلونزا الجائحة (المبدأ التوجيهي 
  
ـــد باالتفـــاق  -٤ ـــونزا الجائحـــة لتبـــادل الموحـــد لنقـــل المـــواد المنبثـــق عـــن اإلطـــار الخـــاص بالت *التقي أهـــب لألنفل

  )؛١ فيروسات األنفلونزا والتوصل إلى اللقاحات والفوائد األخرى (المبدأ التوجيهي
  
األنفلـونزا  تقديم الخدمات المختبرية إلى بلدانها والبلدان األخرى كلمـا اقتضـت الحاجـة لتشـخيص فيروسـات  -٥

A(H5) ؛٧و ٣حة (المبدءان التوجيهيان وفيروسات األنفلونزا األخرى التي قد تسبب جائ(  
  
تنبيه المنظمة والبلد الذي ورَّد العينات السريرية و/ أو الفيروسات التي قـد تسـبب جائحـة إلـى النتـائج غيـر   -٦

  )؛٧و ٣المألوفة التي تظهر من تقدير مخاطر األنفلونزا الجائحة (المبدءان التوجيهيان 
  
ع البروتوكـــوالت التشخيصـــية ووثـــائق المعلومـــات األساســـية التـــي تقـــديم تعليقاتـــه إلـــى المنظمـــة بشـــأن اتبـــا  -٧

توصــــي بهــــا المنظمــــة، وذلــــك لمســــاعدة المنظمــــة علــــى تحــــديث توصــــياتها بشــــأن التشــــخيص المختبــــري (المبــــادئ 
  ).٥و ٤و ٣و ٢التوجيهية 

  
  األنشطة المختبرية وسائر األنشطة  باء:

  
  :H5ط المختبرات المرجعية التابعة للمنظمة والمعنية بالنم

  
موافاة المستوصـفات والمستشـفيات وغيرهـا مـن المواقـع التـي تجمـع العينـات بالمشـورة عـن الطـرق المأمونـة   -١

  )؛٧والسليمة لجمع العينات السريرية وخزنها وتغليفها وشحنها (المبدأ التوجيهي 
  
نمـــاط الرئيســـية القيـــام علـــى نحـــو دقيـــق بـــإجراء التشـــخيص المختبـــري علـــى العينـــات الـــواردة وتصـــنيف األ  -٢

وســائر الفيروســات التــي قــد تســبب جائحــة، وٕاتاحــة النتــائج فــي  A(H5)والفرعيــة وتأكيــد وجــود فيروســات األنفلــونزا 
  )؛٧و ٤و ٣و ٢التوقيت المناسب للمراكز المتعاونة مع المنظمة ومختبرات المنشأ (المبادئ التوجيهية 

  
وفيروسـات األنفلـونزا األخـرى  A(H5)يروسـات األنفلـونزا تقديم الخبرة والدعم المختبـري للتصـدي لفاشـيات ف  -٣

  )؛٧و ٥و ٤و ٣و ٢التي قد تسبب جائحة (المبادئ التوجيهية 
  
 A(H5)التبــادل الروتينــي للعينــات الســريرية و/ أو معــزوالت الفيروســات المــأخوذة مــن فيروســات األنفلــونزا   -٤

مع المراكز المتعاونـة مـع المنظمـة حتـى يتسـنى تصـنيف وفيروسات األنفلونزا األخرى التي قد تسبب جائحة، وذلك 
  )؛١٠و ٨و ١الموحد لنقل المواد (المبادئ التوجيهية  *سماتها حسب االتفاق

  
التبادل الفوري مع مختبـر المنشـأ والمنظمـة والمراكـز المتعاونـة مـع المنظمـة والمختبـرات المرجعيـة المعنيـة   -٥

 A(H5)نين والنيورامينيــــداز والمتواليــــات الجينيــــة لفيروســــات األنفلــــونزا ِلمــــا هــــو متــــاح مــــن الهيمــــاغلوتي H5بــــالنمط 
  )؛٣وفيروسات األنفلونزا األخرى التي قد تسبب جائحة (المبدأ التوجيهي 

  

                                                      
  انظر الموقع اإللكتروني لمنظمة الصحة العالمية.    ١
 ".١ د لنقل المواد" تعني االتفاق الموحد لنقل المواد رقمة إلى "االتفاق الموحمن المحرر: من المفهوم أن اإلشار  مالحظة   *
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ـــونزا   -٦ ـــة لفيروســـات األنفل ـــداز وســـائر المتواليـــات الجيني وفيروســـات  A(H5)إدراج الهيمـــاغلوتينين والنيوراميني
 ٣قــد تســبب جائحــة فــي قاعــدة بيانــات متاحــة للجميــع فــي التوقيــت المناســب وقبــل انقضــاء  األنفلــونزا األخــرى التــي

أشهر علـى االنتهـاء مـن تحديـد المتواليـات، مـا لـم تصـدر تعليمـات مخالفـة مـن المختبـر أو البلـد الـذي قـدم العينـات 
  )؛٩السريرية و/ أو الفيروسات (المبدأ التوجيهي 

  
نشــأ التــي قــدمت العينــات الســريرية و/ أو فيروســات األنفلــونزا التــي قــد تســبب التنويــه الســليم بمختبــرات الم  -٧

  ).١٠و ٨جائحة (المبدءان التوجيهيان 
  

  البحوث والعروض والمنشورات العلمية  جيم:
  

  :H5المختبرات المرجعية التابعة للمنظمة والمعنية بالنمط 
  
فــي المشــاريع العلميــة ذات الصــلة بــالبحوث  السـعي بنشــاط إلــى إشــراك علمــاء مــن مختبــرات/ بلــدان المنشــأ  -١

الخاصــة بالعينــات الســريرية و/ أو فيروســات األنفلــونزا الــواردة مــن بلــدانهم، وٕاشــراكهم بنشــاط فــي إعــداد مخطوطــات 
  )؛٦العروض والمنشورات (المبدأ التوجيهي 

  
سيما المختبرات/ البلدان التنويه السليم في العروض والمنشورات بمساهمات مختلف الجهات المتعاونة، وال  -٢

التــــي وّردت العينــــات الســــريرية أو فيروســــات األنفلــــونزا التــــي قــــد تســــبب جائحــــة أو الكواشــــف، مــــع اتبــــاع المبــــادئ 
  ).٦(المبدأ التوجيهي  ١التوجيهية كتلك الصادرة عن اللجنة الدولية لمحرري المجالت الطبية
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  ةالمختبرات التنظيمية األساسي
  

  بالتعامل مع المواد البيولوجيةاالختصاصات المتعلقة 
  الجائحة التأهب لألنفلونزاالخاصة ب

  
  عامةالمعلومات ال
  

آلية عالمية للتحـذير مـن ظهـور  الشبكة العالمية لترصد األنفلونزا والتصدي لها التابعة لمنظمة الصحة العالميةُتعد 
فــي ذلــك الفيروســات التــي قــد تســبب جائحــة. وفيمــا يتعلــق باألنشــطة  فيروســات األنفلــونزا ذات الســمات الالفتــة، بمــا

ذات الصــلة بــاألنفلونزا الجائحــة تضــم شــبكة المنظمــة أربــع فئــات متكاملــة مــن المؤسســات والمختبــرات، أال وهــي: 
مـة والمعنيـة المراكز الوطنيـة المعنيـة بـاألنفلونزا والمراكـز المتعاونـة مـع المنظمـة والمختبـرات المرجعيـة التابعـة للمنظ

والمختبرات التنظيمية األساسية. والبرنامج العالمي بشأن األنفلونزا التابع للمنظمة هو الذي ينسق شبكة  H5بالنمط 
المنظمـــة. وفـــي كـــل فئـــة مـــن الفئـــات تـــؤدي جميـــع المؤسســـات والمختبـــرات الوظـــائف المحـــددة فـــي االختصاصـــات 

ــدنيا التــي يتعــين علــى كــل  التنظيميــة األساســيةللمختبــرات األساســية. وتشــكل االختصاصــات األساســية  الشــروط ال
. مختبرًا تنظيميًا أساسياً استيفاؤها، وتشكل القدرة على استيفائها شرطًا مسبقًا كي يتم تعيينه  مختبر تنظيمي أساسي

بكة، وعلى كل مختبر أو مؤسسة مما تعترف المنظمة رسميًا بأنه جـزء مـن الشـبكة، أو تعينـه رسـميًا كجـزء مـن الشـ
أن يقبل التقيد باالختصاصات األساسية المنطبقة على الفئة التي ينتمي إليها. وترد أدنـاه االختصاصـات األساسـية 

  المنطبقة على المختبرات التنظيمية األساسية.
  

 وترتبط المختبرات التنظيمية األساسية رسميًا بالوكـاالت التنظيميـة الوطنيـة، ولهـا دور حاسـم فـي اسـتحداث لقاحـات
األنفلـونزا وتنظيمهــا وتوحيـدها القياســي. وهـي تضــطلع بهـذا الــدور منـذ قرابــة أربعـة عقــود فـي إطــار شـبكة المنظمــة، 
وتســهم بــذلك فــي إنتــاج لقاحــات مأمونــة وناجعــة مضــادة لألنفلــونزا مــن خــالل اختيــار وتطــوير فيروســات اللقاحــات 

رسمية لدى المنظمة فقد عملت فعليًا عن كثب  المرشحة. وعلى الرغم من أنه لم يسبق أن ُحددت لها اختصاصات
وهي: مركـز تقيـيم المـواد  مختبرات تنظيمية أساسية،مع المنظمة ومع منتجي لقاحات األنفلونزا. وتوجد حاليًا أربعة 

البيولوجيـــة وبحوثهـــا فـــي الواليـــات المتحـــدة األمريكيـــة؛ والمعهـــد الـــوطني للمعـــايير البيولوجيـــة والمراقبـــة فـــي المملكـــة 
متحدة لبريطانيا العظمى وأيرلنـدا الشـمالية؛ والمعهـد الـوطني لألمـراض المعديـة فـي اليابـان؛ وٕادارة السـلع العالجيـة ال

  في أستراليا.
  

وتشــكل االختصاصــات األساســية الشــروط الــدنيا التــي يتعــين علــى كــل مختبــر تنظيمــي أساســي اســتيفاؤها فرديــًا أو 
االتفاق عليها فيما بين المختبر التنظيمي األساسي وبرنامج المنظمة جماعيًا. ويمكن مناقشة اختصاصات محددة و 

  العالمي بشأن األنفلونزا، ودوائر الصناعة في بعض الحاالت، قبل االعتراف بها.
  

ومن المفهوم أن المبادئ التوجيهية، بالصيغة التـي اتفـق عليهـا االجتمـاع الحكـومي الـدولي والمستنسـخة أدنـاه، هـي 
األنشطة أو االختصاصات المحددة أو وظائف مختبرات شبكة المنظمة ذات الصلة عنـدما تعمـل  التي توجه جميع

هــذه المختبــرات بصــفتها مختبــرات مندرجــة ضــمن شــبكة المنظمــة. وقــد ُوضــعت اختصاصــات كــل مختبــرات شــبكة 
  المنظمة حسب المبادئ التوجيهية الجامعة التالية:

  
ات شـبكة المنظمـة الحاليـة والمحتملـة مسـتقبًال المعنيـة بفيروسـات المبادئ التوجيهية لوضع اختصاصات مختبر 

  وفيروسات األنفلونزا الجائحة البشرية األخرى H5N1األنفلونزا من النمط 
  
جميع األنشطة التي تضطلع بها مختبرات شبكة المنظمة بمقتضـى االختصاصـات التـي تحـددها المنظمـة   -١

  *.موحد لنقل المواداالتفاق اليجب أن تتسق مع اإلطار و لها 
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  وتقدم الدعم إلى المنظمة.تنسقها المنظمة مختبرات شبكة المنظمة   -٢
  
عـــن تحاليـــل المختبـــرات وعنـــد الطلـــب عـــن أيـــة  حينهـــامختبـــرات شـــبكة المنظمـــة تقـــارير مـــوجزة فـــي تقـــدم   -٣

والتصـدي المخـاطر معلومات أخرى متاحة عن االختبارات المجراة ونتـائج االختبـارات ومـا يتصـل بهـا مـن تقـديرات 
  ، كما هو محدد في اختصاصاتها.للمخاطر

  
مختبــرات شــبكة المنظمــة الخبــرات وتقــدم الــدعم الخــاص بتعزيــز القــدرات إلــى الــدول األعضــاء فــي تتبــادل   -٤

  المنظمة في حدود مواردها حسب االقتضاء.
  
تعلــق باســتحداث لقــاح مختبــرات شــبكة المنظمــة الــدعم، حســبما هــو محــدد فــي اختصاصــاتها، فيمــا يتقــدم   -٥

  الجائحة المحتملة ولقاح الجائحة ومواد اختبارات التشخيص والمستحضرات الصيدالنية.
  
مختبرات شبكة المنظمة بحوثًا على فيروسات األنفلونزا التي يتم تلقيها ألغراض الترصـد فـي مجـال تجري   -٦

طني المعني باألنفلونزا أو أي مختبر آخر ذلك مع أقصى مشاركة ممكنة من علماء المركز الو و  ،الصحة العمومية
مرخص له يكون قد قدم الفيروسات، والسيما مشـاركة العلمـاء المنتمـين إلـى البلـدان الناميـة، بمـا فـي ذلـك المشـاركة 

  عملية النشر. في
  
فـــي مجـــال الصـــحة العموميـــة علـــى الصـــعيد العـــالمي،  والتصـــديمختبـــرات شـــبكة المنظمـــة التأهـــب تـــدعم   -٧

  يما يتعلق باألوضاع الطارئة، بما في ذلك الفاشيات واألوبئة الدولية.وخصوصًا ف
  
مختبرات شبكة المنظمة بسرعة وانتظـام وفـي التوقيـت المناسـب المـواد البيولوجيـة الخاصـة بالتأهـب تتبادل   -٨

ى المختبــرات لألنفلــونزا الجائحــة، بواســطة آليــة تتبــع فيروســات األنفلــونزا حســب االقتضــاء، بمــا فــي ذلــك توزيعهــا علــ
هـــذه األخـــرى المؤهلـــة، مـــن أجـــل تيســـير عمليـــة تقـــدير المخـــاطر فـــي مجـــال الصـــحة العموميـــة وأنشـــطة التصـــدي ل

  .الموحد لنقل المواد *لمخاطر وٕاجراء البحوث العلمية، وفقًا لالتفاقا
  
 *االتفــاقمختبــرات شــبكة المنظمــة فــي التوقيــت المناســب بيانــات المتواليــات الجينيــة بمــا يتســق مــع تقــدم   -٩

الموحد لنقل المواد إلى المبادرة العالمية لتبادل بيانات أنفلونزا الطيور، وٕالى بنك الجينات، أو إلى أي قواعد بيانات 
  شبيهة.

  
ســينوه بهــا المــواد البيولوجيــة الخاصــة بالتأهــب لألنفلــونزا الجائحــة والتــي تتلقاهــا مختبــرات شــبكة المنظمــة   -١٠

  رعية.ويعترف بها حسب األصول الم
  

  االختصاصات األساسية
  

  يجب أن تستوفي المختبرات التنظيمية األساسية فرديًا أو جماعيًا االختصاصات األساسية الواردة أدناه:
  

  الشروط العامة واألنشطة  ألف:
  

  المختبرات التنظيمية األساسية:
  
وفيروســـات األنفلـــونزا  H5N1إســـداء المشـــورة إلـــى المنظمـــة بشـــأن اختيـــار فيروســـات األنفلـــونزا مـــن الـــنمط   -١

  )؛٥و ٣و ٢األخرى التي قد تسبب جائحة، بغية استعمالها في لقاحات األنفلونزا (المبادئ التوجيهية 
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مســــاعدة المنظمــــة والــــدول األعضــــاء علــــى إعــــداد الجوانــــب ذات الصــــلة باللقاحــــات مــــن خطــــط التأهــــب   -٢
  )؛٧و ٤و ٣و ٢والتصدي لألنفلونزا الجائحة (المبادئ التوجيهية 

  
إســداء المشــورة إلــى المنظمــة بشــأن الجوانــب التنظيميــة والجوانــب الخاصــة باســتحداث اللقاحــات المضــادة   -٣

 ٢وفيروســات األنفلــونزا األخــرى التــي قــد تســبب جائحــة (المبــادئ التوجيهيــة  H5N1لفيروســات األنفلــونزا مــن الــنمط 
  )؛٥و ٣و
  
ا عنــد الطلــب بشــأن بــرامج العمــل والتكنولوجيــات الجديــدة تزويــد المنظمــة بالمعلومــات وٕاســداء المشــورة إليهــ  -٤

وفيروسـات األنفلـونزا األخـرى التـي قـد  H5N1الرامية إلى تحسين اسـتحداث لقاحـات فيروسـات األنفلـونزا مـن الـنمط 
  )؛٥و ٤و ٣و ٢تسبب جائحة وٕالى تحسين توحيدها القياسي (المبادئ التوجيهية 

  
تبـع فيروسـات األنفلـونزا لتسـجيل اسـتالم ونقـل المـواد البيولوجيـة الخاصـة استخدام آلية المنظمة الخاصـة بت  -٥

  )؛٨بالتأهب لألنفلونزا الجائحة (المبدأ التوجيهي 
  
ـــد باالتفـــاق  -٦ ـــونزا الجائحـــة لتبـــادل  *التقي الموحـــد لنقـــل المـــواد المنبثـــق عـــن اإلطـــار الخـــاص بالتأهـــب لألنفل

  ).١ فوائد األخرى (المبدأ التوجيهيفيروسات األنفلونزا والتوصل إلى اللقاحات وال
  

  أنشطة المختبرات واألنشطة المتصلة بها  باء:
  

  المختبرات التنظيمية األساسية:
  
وفيروسـات األنفلـونزا األخـرى البيانيـة التـي قـد تسـبب  H5N1تخزين فيروسات األنفلونزا الممثلة مـن الـنمط   -١

ا جينيـًا عنـد اللـزوم، ألغـراض تطـوير فيروسـات لقاحـات جائحة والتي ُيحصل عليها من شبكة المنظمـة، وتضـخيمه
  )؛٢و ١األنفلونزا (المبدءان التوجيهيان 

  
ـــنمط   -٢ ـــونزا المرشـــحة مـــن ال ـــاًء علـــى طلـــب المنظمـــة، باســـتحداث فيروســـات لقاحـــات األنفل ـــام بن  H5N1القي

ن طريـــق تطبيـــق وفيروســـات لقاحـــات األنفلـــونزا األخـــرى المرشـــحة التـــي قـــد تســـبب جائحـــة وتحديـــد خصائصـــها عـــ
  )؛٦و ٥و ٣و ٢و ١المعايير المتفق عليها (المبادئ التوجيهية 

  
وفيروســـات لقاحـــات األنفلـــونزا األخـــرى  H5N1تخـــزين فيروســـات لقاحـــات األنفلـــونزا المرشـــحة مـــن الـــنمط   -٣

بـادئ المرشحة التـي قـد تسـبب جائحـة والتـي ُيحصـل عليهـا مـن شـبكة المنظمـة، وتضـخيمها جينيـًا عنـد اللـزوم. (الم
  )؛٥و ٣و ٢و ١التوجيهية 

  
إعــداد ومعــايرة الكواشــف المرجعيــة مــن أجــل التوحيــد القياســي لفيروســات لقاحــات األنفلــونزا المرشــحة مــن   -٤

وفيروســــات لقاحــــات األنفلــــونزا األخــــرى المرشــــحة التــــي قــــد تســــبب جائحــــة، وذلــــك  باالشــــتراك مــــع  H5N1الــــنمط 
  )؛٥و ٢و ١بادئ التوجيهية المختبرات التنظيمية األساسية األخرى (الم

  
الموحـد لنقـل المـواد بتوزيـع فيروسـات لقاحـات األنفلـونزا المرشـحة مـن  *القيام رهنـًا بمـا يـنص عليـه االتفـاق  -٥

وفيروسات لقاحات األنفلـونزا األخـرى المرشـحة التـي قـد تسـبب جائحـة علـى المختبـرات المهتمـة، بمـا  H5N1النمط 
  )؛٥و ٢و ١كة المنظمة وكذلك منتجو لقاحات األنفلونزا (المبادئ التوجيهية فيها المختبرات المندرجة ضمن شب
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توريد الكواشف المرجعية، مباشرة أو عن طريق متعهدين، من أجل التوحيد القياسي للقاحات األنفلونزا من   -٦
ندرجـة ضـمن شـبكة ولقاحات األنفلونزا الجائحة المحتملة األخرى إلى المختبـرات، مثـل المختبـرات الم H5N1النمط 

  )؛٥و ٢و ١المنظمة، وٕالى المختبرات التنظيمية الوطنية وكذلك إلى منتجي لقاحات األنفلونزا (المبادئ التوجيهية 
  
إجـــراء التحاليـــل وتزويـــد المنظمـــة بالبيانـــات وٕاســـداء المشـــورة إليهـــا والمشـــاركة فـــي االجتماعـــات ومـــؤتمرات   -٧

للقاحات المرشـحة وتطويرهـا وٕاتاحتهـا فـي التوقيـت المناسـب لمكافحـة التداول عن ُبعد بخصوص اختيار فيروسات ا
 ٥و ٢وفيروسات األنفلونزا األخرى التي قد تسبب جائحة (المبادئ التوجيهية  H5N1فيروسات األنفلونزا من النمط 

  ).٧و
  

  البحوث والعروض والمنشورات العلمية  جيم:
  
ان المنشــأ فــي المشــاريع العلميــة ذات الصــلة بــالبحوث السـعي بنشــاط إلــى إشــراك علمــاء مــن مختبــرات/ بلــد  -١

الخاصــة بالعينــات الســريرية و/ أو فيروســات األنفلــونزا الــواردة مــن بلــدانهم، وٕاشــراكهم بنشــاط فــي إعــداد مخطوطــات 
  )؛٦العروض والمنشورات (المبدأ التوجيهي 

  
اونة، والسيما المختبرات/ البلدان التنويه السليم في العروض والمنشورات بمساهمات مختلف الجهات المتع  -٢

التـــي وردت العينـــات الســـريرية، أو فيروســـات األنفلـــونزا التـــي قـــد تســـبب جائحـــة، أو الكواشـــف، مـــع اتبـــاع المبـــادئ 
  ).٦(المبدأ التوجيهي  ١التوجيهية كتلك الصادرة عن اللجنة الدولية لمحرري المجالت الطبية

  
  

___________________  
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  ٣ الملحق
  
  
  أنماط الحياة الصحية ومكافحة  المؤتمر الوزاري العالمي األول بشأن

  )٢٠١١نيسان/ أبريل  ٢٩- ٢٨(موسكو،  األمراض غير السارية
  

  ١إعالن موسكو
  

  الديباجة
  
  

نحـــن، المشـــاركين فـــي المـــؤتمر الـــوزاري العـــالمي األول بشـــأن أنمـــاط الحيـــاة الصـــحية ومكافحـــة األمـــراض غيـــر 
  .٢٠١١نيسان/ أبريل  ٢٩و ٢٨رية، قد اجتمعنا في موسكو يومي السا

  
  أوالً 

  
عـــن تقـــديرنا للـــدور الرئيســـي الـــذي اضـــطلع بـــه كـــل مـــن منظمـــة الصـــحة العالميـــة واالتحـــاد الروســـي فـــي  نعـــرب

  التحضير للمؤتمر الوزاري وعقده.
  

  ثانياً 
  

ة والنفسـية ال يمكـن أن يتحقـق بـدون بـأن إعمـال حـق كـل فـرد فـي التمتـع بـأعلى مسـتويات الصـحة البدنيـ نعتـرف
  تعزيز التدابير المتخذة على المستوى العالمي والوطني للوقاية من األمراض غير السارية ومكافحتها. 

  
  ثالثاً 

  
بوجود تفاوت واسع في عبء األمراض غيـر السـارية وفـي الحصـول علـى خـدمات الوقايـة منهـا ومكافحتهـا،  نقر

  واء.بين البلدان وداخلها على الس
  

  رابعاً 
  

بأن السياسات التي تتناول العوامل السلوكية واالجتماعية واالقتصادية والبيئية ذات الصلة باألمراض  نحيط علماً 
غيــر الســارية ينبغــي أن تنفَّــذ بســرعة وعلــى نحــو تــام مــن أجــل ضــمان االضــطالع بــأنجع أنشــطة التصــدي لهــذه 

  ي الصحة في الوقت ذاته.األمراض، مع االرتقاء بنوعية الحياة واإلنصاف ف
  

  خامساً 
  

علـــى أن الوقايـــة مـــن األمـــراض غيـــر الســـارية ومكافحتهـــا تتطلبـــان االضـــطالع بـــدور قيـــادي علـــى جميـــع  نؤكـــد
المســـتويات، كمـــا تتطلبـــان اتخـــاذ طائفـــة واســـعة مـــن التـــدابير المتعـــددة المســـتويات والقطاعـــات التـــي تســــتهدف 

لسـارية (مـن المسـتوى الفـردي إلـى المسـتوى الهيكلـي) وذلـك مـن المجموعة الكاملة مـن محـددات األمـراض غيـر ا
                                                           

  .١١-٦٤ج ص عانظر القرار     ١
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أجــــل تهيئــــة الظــــروف الضــــرورية كــــي يعــــيش النــــاس حيــــاة صــــحية. ويشــــمل ذلــــك تعزيــــز ودعــــم أنمــــاط الحيــــاة 
واالختيارات الصحية، والتشريعات والسياسات ذات الصلة؛ والوقاية من األمراض واكتشافها في أبكر وقت ممكن 

انــاة والتكــاليف إلــى أدنــي حــد ممكــن؛ وتــوفير أفضــل رعايــة صــحية متكاملــة للمرضــى طيلــة مــن أجــل تقليــل المع
  حياتهم، بما في ذلك تمكينهم وتأهيلهم وتوفير الرعاية الملطفة لهم.

  
  سادساً 

  
بأنـــه البـــد مـــن التحـــول فـــي النمـــوذج المتبـــع فـــي التصـــدي لتحـــديات األمـــراض غيـــر الســـارية، ألن هـــذه  نعتـــرف

فقـــط عـــن عوامـــل طبيـــة حيويـــة ولكنهـــا تـــنجم أيضـــًا عـــن عوامـــل ســـلوكية وبيئيـــة واجتماعيـــة تـــنجم   األمـــراض ال
  واقتصادية أو تتأثر بهذه العوامل تأثرًا شديدًا.

  
  سابعاً 

  
التزامنـا بالتصــدي للتحـديات التـي تشــكلها األمـراض غيـر الســارية، بمـا فـي ذلــك، وحسـب االقتضـاء، تعزيــز  نؤكـد

على العمل المتعدد القطاعات فيما يتعلق بالعوامـل السـلوكية والبيئيـة واالجتماعيـة السياسات والبرامج التي تركز 
  واالقتصادية، وٕاعادة توجيه هذه السياسات والبرامج.

  
  ثامناً 

  
عن اعتقادنا في أن األمراض غير السارية ينبغـي أن ُيعنـى بهـا فـي الشـراكات الصـحية، وينبغـي أن ُتـدرج  نعرب

مجـة فـي قطـاع الصـحة والقطاعـات األخـرى بطريقـة منسـقة، وخصوصـًا فـي البلـدان ضمن أنشطة التخطـيط والبر 
المنخفضة والمتوسـطة الـدخل، وينبغـي أن تشـكل جـزءًا مـن برنـامج البحـوث العـالمي، وأن تعزيـز الـُنظم الصـحية 

فـي الوقايـة مـن  والتنسيق االستراتيجي مع البرامج الصحية العالمية القائمة سيقويان أثر واستدامة النهوج المتبعـة
  األمراض غير السارية ومكافحتها.

  
  األساس المنطقي للعمل

  
إن األمــراض غيــر الســارية، وأساســًا األمــراض القلبيــة الوعائيــة والــداء الســكري والســرطانات واألمــراض   - ١

ليــًا فــي التنفسـية المزمنــة، هـي األســباب الرئيسـية لحــاالت المراضـة والعجــز التـي يمكــن الوقايـة منهــا، وتتسـبب حا
٪ منها في البلدان النامية. ومن المقدر أن تبلغ مسـاهمة ٨٠٪ من الوفيات في العالم والتي يحدث ٦٠أكثر من 

  .٢٠٣٠٪ بحلول عام ٧٥األمراض غير السارية في الوفيات في العالم نسبة 
  
إســهامًا  وباإلضــافة إلــى ذلــك فــإن هنــاك أمراضــًا أخــرى غيــر ســارية، مثــل االضــطرابات النفســية، تســهم  - ٢

  كبيرًا أيضًا في عبء المرض العالمي.
  
ولألمراض غير السارية آثار سلبية كبيرة في التنمية البشرية ويمكن أن تعـوق التقـدم نحـو بلـوغ المرامـي   - ٣

  اإلنمائية لأللفية.
  
واألمراض غير السارية تؤثر بقوة اآلن على كل مستويات الخدمات الصحية وتكاليف الرعايـة الصـحية   - ٤
  القوى العاملة الصحية، فضًال عن اإلنتاجية الوطنية، في االقتصادات الناشئة والراسخة على السواء.و 
  
وُتعــد األمــراض غيــر الســارية، فــي جميــع أنحــاء العــالم، مــن األســباب الهامــة للوفــاة المبكــرة، فهــي تضــر   - ٥

هـذه األمـراض فـي حيـاة مليـارات بفئات السكان األضعف واألفقر أكثر من غيرهم. وعلـى الصـعيد العـالمي تـؤثر 
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ـــدان المنخفضـــة  ـــة مـــدمرة تفقـــر األفـــراد وأســـرهم، وخصوصـــًا فـــي البل ـــار مالي البشـــر، ويمكـــن أن تترتـــب عليهـــا آث
  والمتوسطة الدخل.

  
ويمكن أن يكون تأثير األمراض غير السارية مختلفًا على المرأة والرجل، لذا فمن الضروري مراعاة نوع   - ٦

  اية من األمراض غير السارية ومكافحتها.الجنس في أنشطة الوق
  
وهناك عدد كبير من البلدان يواجه اآلن تحديات غير عاديـة بسـبب عـبء المـرض المـزدوج: أي عـبء   - ٧

األمراض السـارية واألمـراض غيـر السـارية. ويتطلـب ذلـك تكييـف الـنظم والسياسـات الصـحية، والتحـول عـن نهـج 
لــى النــاس، والتــدابير الصــحية الســكانية. وال تكفــي المبــادرات الرأســية التركيــز علــى المــرض إلــى نهــج التركيــز ع

لتلبيـــة احتياجـــات الســـكان المعقـــدة، لـــذا فمـــن الضـــروري إيجـــاد الحلـــول المتكاملـــة التـــي تجمـــع بـــين مجموعـــة مـــن 
التخصصات والقطاعات. وبهذه الطريقة يؤدي تعزيز النظم الصحية إلى تحسين القدرة على التصدي لطائفة من 

  ألمراض واالعتالالت.ا
  
وتوجــد تــدخالت مســندة بالبّينـــات وعاليــة المــردود للوقايـــة مــن األمــراض غيـــر الســارية ومكافحتهــا علـــى   - ٨

ــــوطني والمحلــــي. وهــــذه التــــدخالت يمكــــن أن تحقــــق فوائــــد صــــحية واجتماعيــــة  المســــتوى العــــالمي واإلقليمــــي وال
  واقتصادية جّمة على نطاق العالم.

  
ت العاليـــة المــردود التـــي تحــد مـــن مخــاطر األمـــراض غيــر الســـارية، وهــي تـــدخالت ومــن أمثلـــة التــدخال  - ٩

ميسورة التكلفة في البلدان المنخفضة الدخل ويمكـن أن تقـي مـن ماليـين الوفيـات المبكـرة سـنويًا، التـدابير الراميـة 
  إلى مكافحة تعاطي التبغ وتقليل مدخول الملح والحد من تعاطي الكحول على نحٍو ضار.

  
وينبغي إيـالء اهتمـام خـاص لتعزيـز الـنظم الغذائيـة الصـحية (تقليـل اسـتهالك الـدهون المشـبعة والـدهون   - ١٠

  المتحولة والملح والسكر وزيادة استهالك الفواكه والخضر) وللنشاط البدني في جميع جوانب الحياة اليومية. 
  

ع بدور قيـادي وبالعمـل المنسـق وتتطلب الوقاية من األمراض غير السارية ومكافحتها بفعالية االضطال - ١١
علـــى نطـــاق "الحكومـــة ككـــل" (أي المســـتوى الـــوطني ودون الـــوطني والمحلـــي) وعبـــر عـــدد مـــن القطاعـــات، مثـــل 

ماليـة قطاعات الصحة والتعليم والطاقة والزراعة والنقل والتخطيط الحضري والبيئة والعمل والصـناعة والتجـارة وال
 .والتنمية االقتصادية

 
ة مــن األمــراض غيــر الســارية ومكافحتهــا بفعاليــة المشــاركة والقيــادة بنشــاط واســتنارة مــن وتقتضــي الوقايــ - ١٢

جانـــب األفـــراد واألســـر والمجتمعـــات المحليـــة ومنظمـــات المجتمـــع المـــدني والقطـــاع الخـــاص، وحســـب االقتضـــاء 
 أصحاب العمل ومقدمي خدمات الرعاية الصحية والمجتمع الدولي.

  
  االلتزام بالعمل

  
  إننا، بناًء على ذلك، ملتزمون بالعمل:

  
  على نطاق الحكومة ككل من أجل ما يلي:

  
وضع السياسات العمومية المتعـددة القطاعـات التـي توجـد بيئـات منصـفة لتعزيـز الصـحة، تمكِّـن األفـراد   - ١

  واألسر والمجتمعات المحلية من االختيارات الصحية ومن أن يعيشوا حياة صحية؛
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اق فـــي السياســـات مـــن أجـــل تحقيـــق أكبـــر أثـــر إيجـــابي فـــي عوامـــل الخطـــر ذات الصـــلة تعزيـــز االتســـ  - ٢
باألمراض غير السارية وللحد من أثارها السلبية إلى أدنى حد ممكن، هي والعبء الناتج عن السياسات المتبعـة 

  في القطاعات األخرى؛
  
حاجـة، مـع ضـمان التكامـل مـع إعطاء األولوية للوقاية من األمراض غيـر السـارية ومكافحتهـا بحسـب ال  - ٣

  سائر األغراض الصحية وتعميم السياسات المتعددة القطاعات من أجل تعزيز إشراك القطاعات األخرى؛
  
إشـــراك المجتمـــع المـــدني كـــي يســـخر طاقاتـــه الخاصـــة فـــي خدمـــة الوقايـــة مـــن األمـــراض غيـــر الســـارية   - ٤

  ومكافحتها؛
  
في الوقاية من األمراض غيـر السـارية ومكافحتهـا وفقـًا إشراك القطاع الخاص من أجل تعزيز مساهمته   - ٥

  ؛لألولويات الدولية والوطنية فيما يتعلق باألمراض غير السارية
  
تطــوير وتعزيــز قــدرة الــنظم الصــحية علــى تنســيق وتنفيــذ ورصــد وتقيــيم االســتراتيجيات والبــرامج الوطنيــة   - ٦

  ودون الوطنية الخاصة باألمراض غير السارية؛
  
اســـتراتيجيات ســـكانية لتعزيـــز الصـــحة والوقايـــة مـــن المـــرض، وتكملتهـــا بالتـــدخالت الفرديـــة، وفقـــًا  تنفيـــذ  - ٧

لألولويــات الوطنيـــة. وينبغـــي أن يـــتم ذلــك علـــى نحـــو منصـــف ومســـتدام، وأن يراعــى فيـــه نـــوع الجـــنس والمنظـــور 
  ؛الثقافي والمجتمعي، من أجل الحد من الغبن في الصحة

  
لمــردود، كالسياســات الضــريبية واللــوائح وســائر التــدابير التــي تحــد مــن عوامــل تنفيــذ السياســات العاليــة ا  - ٨

الخطـر الشـائعة، مثــل تعـاطي التبــغ والنظـام الغــذائي غيـر الصــحي والخمـول البــدني وتعـاطي الكحــول علـى نحــو 
  ضار؛

  
لتبـــغ تســـريع تنفيـــذ الـــدول األطـــراف ألحكـــام اتفاقيـــة منظمـــة الصـــحة العالميـــة اإلطاريـــة بشـــأن مكافحـــة ا  - ٩

  (اتفاقية المنظمة اإلطارية) وتشجيع البلدان األخرى على التصديق على االتفاقية؛
  

تنفيذ سياسات فعالة للوقاية من األمراض غير السارية ومكافحتها على المستوى الوطني والعـالمي، بمـا   - ١٠
يجية العالميــة للوقايــة فـي ذلــك السياســات ذات الصــلة ببلــوغ المرامــي المحــددة فــي خطــة العمــل الخاصــة باالســترات

، واالسـتراتيجية العالميـة التـي وضـعتها المنظمـة للحـد مـن ٢٠١٣- ٢٠٠٨من األمراض غير السارية ومكافحتهـا 
  تعاطي الكحول على نحو ضار، واالستراتيجية العالمية بشأن النظام الغذائي والنشاط البدني والصحة؛

  
اض غير السارية وعبئها المتنامي في برامج عمل التنمية تعزيز االعتراف بارتفاع معدل اإلصابة باألمر   - ١١

ـــدوليين علـــى النظـــر فـــي مســـتوى األولويـــة  ـــدان وشـــركاء التنميـــة ال ـــة والدوليـــة علـــى الســـواء، وتشـــجيع البل الوطني
  الممنوحة لألمراض غير السارية.

  
  وعلى مستوى وزارة الصحة من أجل ما يلي:

  
صـد العـبء المتزايـد لألمـراض غيـر السـارية وعوامـل الخطـر تعزيز نظم المعلومات الصحية مـن أجـل ر   - ١

  ذات الصلة بها ومحدداتها وأثر وفعالية سياسات تعزيز الصحة والوقاية والمكافحة، وغيرها من التدخالت؛
  
القيــام، حســب األولويــات الوطنيــة، بتعزيـــز الــُنظم الصــحية العموميــة علـــى المســتوى الــوطني مــن أجـــل   - ٢

  ت واإلجراءات المسندة بالبّينات والخاصة بتعزيز الصحة والوقاية من األمراض غير السارية؛تدعيم االستراتيجيا
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دمج الخـدمات المتعلقـة بـاألمراض غيـر السـارية فـي خـدمات الرعايـة الصـحية األوليـة مـن خـالل تعزيـز   - ٣
  النظم الصحية، حسب القدرات واألولويات؛

  
لية المردود للوقاية من األمراض غير السارية والعالج منها تعزيز الحصول على الخدمات الشاملة والعا  - ٤

ورعايــة مرضــاها وتــدبيرها العالجــي، بمــا فــي ذلـــك إتاحــة األدويــة الميســورة التكلفــة والمأمونــة والناجعــة والعاليـــة 
  الجودة حسب االحتياجات وتقديرات الموارد؛

  
ان تعزيـز التـدخالت الفعالـة والمسـندة العمل، حسب تحديد األولويات على المسـتوى الُقطـري، علـى ضـم  - ٥

بالبّينـــات والعاليـــة المـــردود التـــي تبـــرهن علـــى قـــدرتها علـــى عـــالج المصـــابين بـــاألمراض غيـــر الســـارية، وحمايـــة 
  المعرضين بشدة لإلصابة بهذه األمراض، والحد من مخاطرها بين السكان.

  
بــاألمراض غيــر الســارية، والنهــوج تعزيــز البحــوث وترجمتهــا ونشــرها مــن أجــل تحديــد أســباب اإلصــابة   - ٦

  الفعالة للوقاية منها ومكافحتها، واالستراتيجيات المالئمة لمختلف البيئات الثقافية ومرافق الرعاية الصحية.
  

  وعلى المستوى الدولي من أجل ما يلي:
  
ت مناشــدة منظمــة الصــحة العالميــة، بوصــفها الوكالــة الرئيســية المتخصصــة فــي الصــحة مــن بــين وكــاال  - ١

األمم المتحدة، وجميع وكاالت منظومـة األمـم المتحـدة األخـرى ذات الصـلة ومصـارف التنميـة وسـائر المنظمـات 
  الدولية الكبرى، أن تنسق جهودهًا معًا من أجل التصدي لألمراض غير السارية؛

  
العمــــل مــــن خــــالل منظمــــة الصــــحة العالميــــة، وبالتشــــاور مــــع المنظمــــات األخــــرى المتعــــددة األطــــراف   - ٢

والمنظمـــات الدوليـــة غيـــر الحكوميـــة وأصـــحاب المصـــلحة مـــن القطـــاع الخـــاص والمجتمـــع المـــدني، علـــى تعزيـــز 
اإلرشـــادات الخاصـــة بالقواعـــد والمعـــايير، وتجميـــع الخبـــرات التقنيـــة وتنســـيق السياســـات مـــن أجـــل تحقيـــق أفضـــل 

  النتائج واالستفادة من التآزر بين المبادرات الصحية العالمية القائمة.
  
عزيز الدعم الدولي للتنفيذ الكامل والفعال التفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ ت  - ٣

وخطة العمل الخاصة باالستراتيجية العالمية للوقاية من األمراض غير السارية ومكافحتها واالستراتيجية العالمية 
واالســتراتيجية العالميــة بشــأن النظــام الغــذائي التــي وضــعتها المنظمــة للحــد مــن تعــاطي الكحــول علــى نحــو ضــار 

  والنشاط البدني والصحة وسائر االستراتيجيات الدولية األخرى التي تتصدى لألمراض غير السارية.
  
تحــري كــل الُســبل الممكنــة لتحديــد وحشــد المــوارد الماليــة والبشــرية والتقنيــة بطريقــة ال تضــر بــاألغراض   - ٤

  الصحية األخرى.
  
  الصحة العالمية في وضع إطار عالمي لرصد األمراض غير السارية. دعم منظمة  - ٥
  
بحــث الســبل الممكنــة لالســتمرار فــي العمــل علــى تســهيل حصــول البلــدان المنخفضــة والمتوســطة الــدخل   - ٦

على األدوية الميسورة التكلفة والمأمونة والناجعـة والعاليـة الجـودة فـي هـذا المجـال، بمـا يتسـق مـع قـوائم المنظمـة 
نموذجيــــة لألدويــــة األساســــية، وبنــــاًء علــــى االحتياجــــات وتقــــديرات المــــوارد، وذلــــك بواســــطة أمــــور منهــــا تنفيــــذ ال

  االستراتيجية العالمية التي وضعتها المنظمة وخطة العمل بشأن الصحة العمومية واالبتكار والملكية الفكرية.
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  الخطوات القادمة
  

وحــة ومســتدامة، بالعمــل بنشــاط مــع كــل القطاعــات الحكوميــة إننــا ملتزمــون، مــن أجــل ضــمان تحقيــق نتــائج طم
المعنية، على أساس إعالن موسكو هذا، وعلـى إعـداد ومتابعـة االجتمـاع الرفيـع المسـتوى للجمعيـة العامـة لألمـم 

 المتحدة بشأن الوقاية من األمراض غير السارية ومكافحتها، الذي سوف ُيعقد في نيويورك.
  
  
  

____________________  
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  ٤ الملحق
  

  الصحة بشأن األيدز لقطاعاالستراتيجية العالمية 
  ٢٠١٥١-٢٠١١في الفترة والعدوى بفيروسه 

  
  ] ٢٠١١ أبريل/ نيسان ٢٨ -، الملحق ٦٤/١٥[ ج

  
  
  المقدمة  -١
  
هــي  ٢٠١٥-٢٠١١فــي الفتــرة  األيــدز والعــدوى بفيروســهإن االســتراتيجية العالميــة لقطــاع الصــحة بشــأن   -١

تصــدي قطــاع الصــحة ألوبئــة فيــروس العــوز المنــاعي البشــري وتحقيــق اإلتاحــة الشــاملة لمــا يــرتبط بهــذا التــي توجــه 
  وهذه االستراتيجية: ٢الفيروس من خدمات الوقاية والتشخيص والعالج والرعاية والدعم.

الموضـوعة لتصـدي قطــاع الصـحة لفيـروس العــوز  المرامـي واألهـداف العالميــةتؤكـد مـن جديـد علــى   •
  عي البشريالمنا

  أربعة توجهات استراتيجية لتوجيه أنشطة التصدي الوطنيةتحدد   •
  اإلجراءات الُقطرية الموصى بها ومساهمات المنظمة في كل توجه استراتيجي.تلخص   •

  
وقد أعدت هذه االستراتيجية لتحديد إسهام قطاع الصحة في أنشطة التصدي األوسع والمتعددة القطاعـات   -٢

وســتدعم أمانــة  ٢٠١٥.٣-٢٠١١راتيجية برنــامج األمــم المتحــدة المشــترك لمكافحــة األيــدز للفتــرة التــي لخصــتها اســت
المنظمة استراتيجية المنظمة بالتعاون مع برنامج األمم المتحدة المشترك لمكافحة األيـدز والجهـات الراعيـة لـه. وقـد 

برنامج األمـم المتحـدة المشـترك لمكافحـة  حددت مجاالت التعاون السياسية والتقنية حسب تقسيم العمل الذي اقترحه
  األيدز.

  
وتعــزز اســتراتيجية المنظمــة التصــدي ألجــل طويــل قابــل لالســتدامة، وذلــك مــن خــالل تعزيــز ُنظــم الصــحة   -٣

وُنظــم المجتمعــات المحليــة، ومعالجــة محــددات الصــحة التــي تنشــط األوبئــة وتعرقــل التصــدي لهــا، وحمايــة وتعزيــز 
المساواة بين الجنسين، باعتبار كل هذه العوامل ضرورية ألنشطة التصـدي التـي يمارسـها حقوق اإلنسان، وتشجيع 

قطاع الصحة. وتعزز هذه االستراتيجية أيضًا التكامل بين خدمات مكافحة فيـروس العـوز المنـاعي البشـري وغيرهـا 
واالبتكـار واالسـتثمار ألنهـا  من الخدمات، بما يحسن الوقع والكفاءة. وهـي تـدعو العـالم إلـى االعتمـاد علـى التعـاون

العناصر التي دفعت عجلة التقدم المحرز بصعوبة حتى اآلن، وأرسـت أسـاس النجـاح علـى مـدى السـنوات الخمـس 
  بطريقة تخطيطية عناصر هذه االستراتيجية. ١المقبلة. ويبين الشكل 

  
                                                      

  .١٤-٦٤ج ص عانظر القرار      ١
يشــمل قطــاع الصــحة خــدمات الصــحة العامــة والخاصــة، ووزارات الصــحة، والمنظمــات غيــر الحكوميــة، ومجموعــات      ٢

  نظام الرعاية الصحية. المجتمعات المحلية، والرابطات المهنية، باإلضافة إلى المؤسسات التي تسهم مباشرة في
٣     Getting to Zero: UNAIDS Strategy 2011–2015, Geneva, UNAIDS, 2010.  



الرابعة والستونجمعية الصحة العالمية    138 

  : ملخص االستراتيجية العالمية لقطاع الصحة١الشكل 
  ٢٠١٥-٢٠١١روسه في الفترة بشأن األيدز والعدوى بفي

  

  
UNAIDS األيدز: برنامج األمم المتحدة المشترك لمكافحة  

  
  السياق والسبب المنطقي  ١-١
  
كانـــت  ٢٠٠٠شـــهدت األعـــوام العشـــرة التاليـــة التزامـــات اســـتثنائية بالصـــحة والتنميـــة فـــي العـــالم، ففـــي عـــام   -٤

والمقرر  -الذي اشتهر باسم المرامي اإلنمائية لأللفية  -المتحدة لأللفية  البداية بااللتزامات الواردة في إعالن األمم
تنفيـــذها فـــي غضـــون الُمهـــل الزمنيـــة الموضـــوعة ألهـــدافها. وعنـــدما عقـــدت الجمعيـــة العامـــة لألمـــم المتحـــدة دورتهـــا 

لمتحـــدة بشـــأن فيـــروس العـــوز المنـــاعي البشـــري، تعهـــدت الـــدول األعضـــاء فـــي األمـــم ا ٢٠٠١االســـتثنائية فـــي عـــام 
باالستجابة بطريقة شاملة لذلك اإلعالن، بما في ذلك التعهد باإلتاحـة الشـاملة لمـا يقتضـيه هـذا الفيـروس مـن وقايـة 
وعالج ودعم لصالح جميع من يحتاجون إلى هـذه الخـدمات. وتزامنـت هـذه التطـورات مـع توسـع سـريع فـي خـدمات 

مليـون دوالر  ١٦٠٠المكافحـة، حتـى بلغـت االلتزامـات  مكافحة فيروس العوز المناعي البشري، وتعهـد بتمويـل هـذه
، وكان جزء كبير من هذا التمويل مقدم من ٢٠٠٩مليون دوالر أمريكي لعام  ١٥ ٩٠٠ثم  ٢٠٠١أمريكي في عام 

خطــة رئــيس الواليــات المتحــدة لإلغاثــة مــن مــرض األيــدز، والصــندوق العــالمي لمكافحــة األيــدز والســل والمالريــا، 
  ائية ومتعددة األطراف ومحلية. وكانت النتائج باهرة على النحو التالي:ومصادر أخرى ثن

٪ عما كان عليـه ١٩انخفض عدد اإلصابات بعدوى فيروس العوز المناعي البشري في العالم بنسبة   •
بلـدًا يـرزح تحـت عـبء ثقيـل انخفضـت نسـبة انتشـار هـذا الفيـروس بـأكثر  ١٥في العقد السابق. وفـي 

سـنة. ويعـزى جـزء كبيـر مـن هـذين  ٢٤سـنة و ١٥الذين تراوحت أعمارهم بين  ٪ بين الشباب٢٥من 
  االنخفاضين إلى توسيع وتحسين برامج مكافحة هذا الفيروس

ازداد الحصول على العالج بمضادات الفيروسات القهقريـة فـي البلـدان المنخفضـة الـدخل والمتوسـطة   •
، ثـم أصـبح المسـتفيدون ٢٠٠٣مة في عام نس ٤٠٠ ٠٠٠الدخل، فقد كان هذا العالج متاحًا لصالح 

ى الوصول بعدد اإلصابات الجديدة بفيروس العوز المناعي البشري إلى الصفر، والوصول بعدد وفيات األيدز إل الرؤية:
 الفيروس من أن يعمروا ويتمتعوا بالصحة الصفر وتمكين من يتعايشون مع هذا الصفر، والوصول بالتمييز إلى

 ٨و ٦و ٥و ٤و ٣تحقيق اإلتاحة الشاملة واإلسهام في المرامي اإلنمائية لأللفية  المرامي واألهداف:

التق
د و
رص
 الـ
طـار

إ
ـ

 ييم

  :١راتيجي التوجه االست
بلــــــــوغ المســــــــتوى األمثــــــــل لحصــــــــائل 
الوقايـــة مـــن فيـــروس العـــوز المنـــاعي 
البشــــــــري وتشــــــــخيص اإلصــــــــابة بــــــــه 

  وعالج ورعاية مرضاه
تالفــــــي حــــــدوث حــــــاالت عــــــدوى   -

جديــــدة بفيــــروس العــــوز المنــــاعي 
  البشري

القضــــــاء علــــــى حــــــاالت العــــــدوى   -
الجديــدة بفيــروس العــوز المنــاعي 

  البشري بين األطفال
  رعاية والدعمالعالج وال  -
تقـــديم خـــدمات شـــاملة إلـــى فئـــات   -

 السكان الرئيسية

  :٢التوجه االستراتيجي 
تحقيق حصائل صـحية أوسـع نطاقـًا مـن 
خــــالل جهــــود التصــــدي لفيــــروس العــــوز 

  المناعي البشري
الت بــــــين بــــــرامج مكافحــــــة تعزيــــــز الصــــــ

  فيروس العوز المناعي البشري وبرامج:
  مكافحة السل  -
  صحة األم والوليد والطفل  -
  الصحة الجنسية واإلنجابية  -
األمــــراض غيــــر الســــارية واألمــــراض   -

  المزمنة
  مكافحة االعتماد على المخدرات  -
 مأمونية الدم والجراحة والحقن  -

  :٣التوجه االستراتيجي 
  صحية متينة ومستدامة بناء ُنظم

نماذج تقديم خدمات مكافحة فيروس   -
  العوز المناعي البشري

  تمويل الُنظم الصحية  -
  الموارد البشرية  -
  المعلومات االستراتيجية  -
األدويـــــة ومعـــــدات التشـــــخيص والســـــلع -

الالزمـــــــة لمكافحـــــــة فيـــــــروس العـــــــوز 
  المناعي البشري

القيــادة وتصــريف الشــؤون والتخطــيط   -
جي فـــــــي مجـــــــال مكافحـــــــة االســـــــتراتي

 فيروس العوز المناعي البشري

  :٤التوجه االستراتيجي 
الحــــــــد مــــــــن ســــــــهولة اإلصــــــــابة، وٕازالــــــــة 
الحــواجز الهيكليــة التــي تعرقــل الحصــول 

  على الخدمات
  المساواة بين الجنسين وأحكامها  -
  حقوق اإلنسان واإلنصاف  -
  سياسات الصحة للجميع  -
  القوانين واللوائح  -

اإلجراءات القطرية

 وأمانته UNAIDSوالجهات الراعية األخرى لبرنامج  إسهام المنظمة

شركاء 
 آخرون
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٪ مــن الحــاالت ٣٥(ويشــمل هــذا العــدد  ٢٠٠٩مليــون نســمة بحلــول نهايــة عــام  ٥‚٢٥بهــذا العــالج 
  التقديرية المحتاجة إلى هذا العالج)

-٢٠٠٤٪ فــي العــالم علــى مــدى الفتــرة ١٩انخفضــت الوفيــات التــي تعــزى إلــى مــرض األيــدز بنســبة   •
  وحدها ٢٠٠٩

ار أدويــة الخــط األول مــن مضــادات الفيروســات القهقريــة انخفاضــًا ملحوظــًا إلــى درجــة انخفضــت أســع  •
معناها أن البلدان المنخفضة الدخل أصبحت تستطيع تقديم العالج لمدة سنة بهذه المضـادات بتكلفـة 

  دوالرًا أمريكيًا للشخص ١٣٧متوسطها 

التــي يتعايشــن مــع األيــدز، وذلــك ٪ مــن الحوامــل ال٥٣أتيحــت مضــادات الفيروســات القهقريــة لنســبة   •
  .٢٠٠٨٪ في عام ٤٥للحيلولة دون انتقال الفيروس إلى أطفالهن، وكانت نسبتهن 

  
كـان هـذا التقـدم ضـعيفًا ومتفـاوت التوزيـع.  صعوبات التصدي العـالمي لفيـروس العـوز المنـاعي البشـري.  -٥

ألن اإلصابات الجديدة بعدواه بلغت عددًا مفرطًا ألن انتشار الفيروس آخذ في االزدياد في بعض البلدان واألقاليم، و 
وهو  ١مليون إصابة، ٣٣‚٣وحده، فأصبح مجموع اإلصابات بعدواه  ٢٠٠٩مليون إصابة في عام  ٢‚٦وصل إلى 

، لكـن سـرعة انتشـار العـداوى الجديـدة مازالـت تتفـوق علـى سـرعة ١٩٩٩مجموع أقل من الذروة التي بلغها فـي عـام 
المحتاجين ال يستطيعون حتى اآلن الحصول على العالج بمضادات الفيروسات القهقرية، عالج المرضى. ومعظم 

  واليزال الطلب على هذه األدوية ينمو.
  
٪ مــن انتشــار فيــروس العــوز المنــاعي البشــري، ٦٨وتســتأثر بلــدان أفريقيــا جنــوب الصــحراء الكبــرى بنســبة   -٦

دة علــى النســاء والشــباب (وخصوصــًا النســاء فــي عمــر فهــو يســري فيهــا علــى شــكل أوبئــة معممــة ومتنوعــة تــؤثر بشــ
٪ مــن معــدل انتشــار هــذا الفيــروس بــين البــالغين فــي العــالم ٥٢الشــباب)، حتــى أصــبحت النســاء تســتأثر اآلن بنحــو 

٪ في أفريقيا جنوب الصحراء الكبـرى)، ولعـل التباينـات فـي معاملـة الجنسـين والقواعـد االجتماعيـة الضـارة هـي ٦٠(
قال هذا الفيروس. ويحتاج هذا اإلقليم إلى تكثيـف جهـود الوقايـة مـن فيـروس العـوز المنـاعي البشـري التي حفزت انت

والعــالج منــه والرعايــة والــدعم لكــبح انتشــاره، واالهتمــام بعــالج المحتــاجين، مــع مزيــد مــن التركيــز علــى احتياجــات 
سـنة إلـى  ١٥ٕان كـان الشـباب (مـن عمـر و  ٢النساء والبنات والمجموعات السكانية األخرى األسهل إصـابة باأليـدز.

ســنة) يحــاولون جهــدهم لخفــض انتشــار فيــروس العــوز المنــاعي البشــري، فــإن حصــولهم علــى التــدخالت ذات  ٢٤
فـإن إسـهامهم يتفـاوت بشـدة مـن بلـد  -بما فيها خدمات الصحة اإلنجابية والتثقيـف فـي سـنوات المراهقـة  -األولوية 
  إلى آخر.

  
ـــدان أوروبـــا الشـــرقية وآســـيا وبـــدأت معـــدالت عـــدوى   -٧ فيـــروس العـــوز المنـــاعي البشـــري تـــزداد فـــي بعـــض بل

الوســـطى التـــي أصـــبحت تشـــهد توســـعًا فـــي األوبئـــة المركـــزة، وخصوصـــًا بـــين مـــن يتعـــاطون المخـــدرات بـــالحقن هـــم 
  وشبكات اتصاالتهم الجنسية.

  
علــى األوضــاع الوبائيــة  وتعــد أعمــال التصــدي الوطنيــة لفيــروس العــوز المنــاعي البشــري ضــعيفة التركيــز  -٨

الوطنيــة، كمــا تعــد التــدخالت الالزمــة لمكافحــة هــذا الفيــروس قليلــة الجــودة فــي أوســاط كثيــرة وال تركــز علــى النحــو 

                                                      
١     Global report: UNAIDS report on the global AIDS epidemic 2010. Geneva, UNAIDS, 2010.  
المجموعـات المحـددة علـى احتمـال اكتسـاب عّرفت االستراتيجية سهولة اإلصابة على أنها مقدار سيطرة األشخاص أو      ٢

فيـروس العــوز المنـاعي البشــري، ومنهــا مـثًال تفــويض اآلخــرين فـي اتخــاذ القــرارات التـي تخــص الحيــاة الجنسـية، وقلــة المعرفــة 
بفيــروس العــوز المنــاعي البشــري، وعــدم الحصــول علــى العــوازل الذكريــة واألنثويــة، وغيــر ذلــك مــن العوامــل التــي تســاعد علــى 

  قال فيروس العوز المناعي البشري.انت
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والـذين يعيشـون فـي األوسـاط العامـة واألوسـاط التـي  ١الوافي على السكان األسهل إصابة واألكثر تعرضًا للمخـاطر
تفاوتـات فـي أنمـاط االنتشـار واألنمـاط الوبائيـة فـي داخـل البلـدان واألقـاليم تتطلـب يتمركز فيهـا الوبـاء. ولمـا كانـت ال

أولويات وتدخالت مختلفة، فينبغي لخطط مكافحة فيروس العوز المناعي البشري الوطنيـة أن تشـمل تزويـد السـكان 
تشـمل أيضـًا تـدابير  بالخدمات التي تضمن فاعلية األنشطة الوطنية للتصدي لفيروس العـوز المنـاعي البشـري، وأن

  ٢للتغلب على الحواجز الهيكلية التي تعترض الحصول على الخدمات الجيدة.
  
ولــذلك ســتركز المنظمــة أنشــطتها الدعويــة علــى جــذب المزيــد مــن االســتثمارات نحــو قطــاع الصــحة حتــى   -٩

حـة الشـاملة للتـدخالت. وٕان يتسنى بلوغ المرامي اإلنمائية لأللفية في غضون الُمهل المحددة لها والتوصل إلـى اإلتا
كــان المنــاخ االقتصــادي العــالمي الــراهن يثــبط المســاعدات اإلنمائيــة المحليــة واألجنبيــة، ففــي المقابــل بــدأت تظهــر 

،  Treatment 2.0اتجاهــات وفــرص جديــدة لتحقيــق اإلتاحــة الشــاملة، ومنهــا مــا يلــي: الوقايــة التوليفيــة، وبرنــامج 
فيــروس العــوز المنــاعي البشــري بــين األطفــال، والبّينــات العلميــة والبرمجيــة الجديــدة والقضــاء علــى العــداوى الجديــدة ب

التي توجه وضع مناهج جديدة وأكثـر فاعليـة لمكافحـة هـذا الفيـروس. وسـوف يقـوم االجتمـاع الرفيـع المسـتوى بشـأن 
) ٢٠١١/ يونيـــو حزيـــران ١٠-٨(نيويـــورك،  ٢٠١١األيـــدز الـــذي ســـتعقده الجمعيـــة العامـــة لألمـــم المتحـــدة فـــي عـــام 

باســتعراض التقــدم المحــرز صــوب بلــوغ المرامــي العالميــة وأهــدافها المحــددة لمكافحــة األيــدز، وســوف يرســم مجــرى 
أنشــطة المســتقبل للتصــدي لهــذا المــرض. وقــد شــرحت االســتراتيجية إســهام قطــاع الصــحة فــي هــذا التصــدي بطريقــة 

  مرنة بما فيها الكفاية الستيعاب قرارات ذلك االجتماع.
  

أثبتت البّينـات والخبـرة  الحاجة إلى تنسيق إجراءات قطاع الصحة بشأن فيروس العوز المناعي البشري.  -١٠
المكتسبة حتى اآلن إثباتًا قاطعًا قوة السبب المنطقي لوضع استراتيجية عالمية جديدة لقطاع الصـحة بشـأن فيـروس 

يث تتصدى للتحديات المعقدة الناجمـة عـن حركيـات العوز المناعي البشري. وقد وضعت المنظمة استراتيجياتها بح
الوباء وسرعة تطور مسرح األطـراف الفاعلـة المعنيـة بالصـحة العالميـة. وقـد استرشـدت المنظمـة فـي أعمالهـا بشـأن 
فيروس العوز المناعي البشري بسلسلة من االستراتيجيات والمبادرات العريضة القاعدة، ومنها االستراتيجية العالمية 

"، وخطــة ٥قبــل  ٣، ومبــادرة "٢٠٠٧-٢٠٠٣الصــحة بشــأن فيــروس العــوز المنــاعي البشــري ومــرض األيــدز  لقطـاع
 -. وأبرز تقييم هذه األعمال والخبرة المكتسبة منهـا قيمـة الحضـور القـوي للمنظمـة ٢٠١٠-٢٠٠٦اإلتاحة الشاملة 

وهذه االستراتيجية الجديـدة تعتمـد علـى  في دعم الجهود الوطنية واالستفادة من التقدم المحرز. -وٕاطارها التوجيهي 
تلك األعمال وتعرض دليًال متينًا مستمدًا من البّينات لتوجيه تصدي قطاع الصحة لفيروس العوز المناعي البشـري 

  .٢٠١٥إلى عام  ٢٠١١من عام 
  
-٢٠١١فــي الفتــرة  األيــدزاإلســهام فــي اســتراتيجية برنــامج األمــم المتحــدة المشــترك لمكافحــة   ٢-١

  واالستراتيجيات العالمية لقطاع الصحة ٢٠١٥
  

 ٢٠١٥-٢٠١١إن ضمان المواءمة والتنسيق مع استراتيجية البرنـامج المشـترك لمكافحـة األيـدز فـي الفتـرة   -١١
هــو حجــر الزاويــة فـــي اســتراتيجية المنظمــة. وقــد نصــت اســتراتيجية ذلـــك  "Getting to Zero"الصــادرة بعنــوان 

جهـــات راعيـــة واألمانـــة  ١٠طـــار متعـــدد القطاعـــات لألعمـــال التـــي ستتصـــدى بهـــا البرنـــامج المشـــترك علـــى إنشـــاء إ
لجائحـــة فيـــروس العـــوز المنـــاعي البشـــري. وٕان كـــان قطـــاع الصـــحة هـــو محـــور التصـــدي لفيـــروس العـــوز المنـــاعي 

يئيـة البشري فيجب عليه أيضًا أن يتعاون مع قطاعات أخـرى ليعـالج المسـائل االجتماعيـة واالقتصـادية والثقافيـة والب

                                                      
تعريف السكان األكثر تعرضًا للمخـاطر كمـا ورد فـي االسـتراتيجية هـو: الرجـال الـذين يجـامعون الرجـال، والنـاس الـذين      ١

  يغيرون نوع جنسهم، ومتعاطو المخدرات بالحقن، والفئات التي تمتهن الجماع، والمسجونون.
جز التـي تفرضـها الـُنظم (االجتماعيـة والثقافيـة والقانونيـة) علـى السـكان الرئيسـيين وتـردعهم الحواجز الهيكلية هي الحوا     ٢

مــن خـدمات مكافحــة فيـروس العــوز المنـاعي البشــري وتقلـل مـن فاعليــة هـذه الخــدمات. ومـن بــين األمثلـة علــى  عـن االسـتفادة
معينــة، والسياســات التمييزيــة، والممارســات  هــذه الحــواجز الهيكليــة: مضــايقات الشــرطة، وممارســة العنــف ضــد فئــات ســكانية

  والتصرفات التي تغلب على الخدمات الصحية. أما التدخالت الهيكلية فيقصد بها اإلجراءات التي تزيل هذه الحواجز.
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التـــي تـــتحكم فــــي الوبـــاء وفـــي إتاحــــة الخـــدمات الصـــحية. ولــــذلك حـــددت اســـتراتيجية المنظمــــة العناصـــر الرئيســــية 
  إلسهامها في ثالثة توجهات في استراتيجية برنامج األمم المتحدة وهي:

   ١-٣إحــــــداث ثــــــورة فــــــي أنشــــــطة الوقايــــــة مــــــن فيــــــروس العــــــوز المنــــــاعي البشــــــري (انظــــــر الفــــــرع   •
  )٢-٣ والفرع

  )٤-٣والفرع  ٣-٣سريع المرحلة الالحقة وهي العالج والرعاية والدعم (انظر الفرع ت  •

النهوض بحقوق اإلنسان وتعزيز المساواة بين الجنسـين فـي أعمـال التصـدي لفيـروس العـوز المنـاعي   •
  )٢-٦والفرع  ١-٦البشري (انظر الفرع 

  
وز المنــاعي البشــري، تهــدف اســتراتيجية وباإلضــافة إلــى وضــع جــدول أعمــال لبــرامج مكافحــة فيــروس العــ  -١٢

المنظمة إلى تحقيق أقصى تآزر بـين بـرامج مكافحـة فيـروس العـوز المنـاعي البشـري وبـرامج الصـحة األخـرى حتـى 
يتسنى بلوغ المرامي اإلنمائية لأللفية المتعلقـة بالصـحة. وهـذه االسـتراتيجية متوائمـة علـى نحـو وثيـق مـع غيرهـا مـن 

العالميــــة فــــي مجــــال الصــــحة، والســــيما اســــتراتيجيات وخطــــط الســــل، والصــــحة اإلنجابيــــة،  االســــتراتيجيات والخطــــط
واألمراض المعدية المنقولة جنسيًا، وصحة األم والوليد والطفل، والصحة العمومية، واالبتكار (انظر التذييل)؛ وهي 

م ومعالجـة المحـددات االجتماعيـة تسهم أيضًا في أولويات الصحة العمومية وأولويات التنميـة، والسـيما بتعزيـز الـُنظ
للصــحة. وقــد تبــين مــن التقــدم المحــرز مــؤخرًا أن اإلتاحــة الشــاملة قابلــة للتحقيــق فــي طائفــة مــن الســياقات الوبائيــة 
وبمنوعة من الموارد. ولذلك فال مناص مـن اغتنـام هـذا الـزخم لبلـوغ هـذا المرمـى، خاصـة وأن قطـاع الصـحة يـؤدي 

  مال التصدي لفيروس العوز المناعي البشري في العالم.دورًا مركزيًا في إنجاح أع
  
  الرؤية العالمية والمرامي واألهداف والتوجهات االستراتيجية  -٢
  
  الرؤية العالمية  ١-٢
  

الوصــول بعــدد اإلصــابات الجديــدة بفيــروس العــوز المنــاعي البشــري إلــى الصــفر، والوصــول بعــدد الوفيــات   -١٣
بالتمييز إلى الصفر وتمكين من يتعايشون مع فيروس العوز المناعي البشـري  بسبب األيدز إلى الصفر، والوصول

  من أن يعمروا مفعمين بالصحة.
  
  المرامي العالمية واألهداف المرتبطة بها  ٢-٢
  

  الهدفان الشامالن لهذه االستراتيجية هما:  -١٤
  المناعي البشري تحقيق اإلتاحة الشاملة لخدمات الوقاية والعالج والرعاية من فيروس العوز  •
من المرامي اإلنمائية لأللفية (مكافحـة األيـدز والعـدوى بفيروسـه والمالريـا  ٦اإلسهام في بلوغ المرمى   •

  ) واألهداف المرتبطة بها.٨و ٥و ٤و ٣وأمراض أخرى) والمرامي األخرى المتعلقة بالصحة (
  

قــدم صــوب بلــوغ مرامــي االســتراتيجية والخاصــة بتعجيــل خطــى الت ٢٠١٥واألهــداف األربعــة المحــددة لعــام   -١٥
  هي:

٪ من النسبة المئوية للشباب الذين تتـراوح أعمـارهم بـين ٥٠خفض  الحد من حاالت العدوى الجديدة:  •
  خط األساس) ٢٠٠٩سنة ممن أصيبوا بالعدوى (باعتبار عام  ٢٤سنة و ١٥
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خفـض حـاالت العـدوى  ل:تالفي حاالت العدوى الجديدة بفيروس العوز المناعي البشري بين األطفا  •
خــــط  ٢٠٠٩٪ (باعتبــــار عــــام ٩٠الجديــــدة بفيــــروس العــــوز المنــــاعي البشــــري بــــين األطفــــال بمقــــدار 

  األساس)
خفــض عــدد العــداوى الجديــدة  الحــد مــن الوفيــات التــي تعــزى إلــى فيــروس العــوز المنــاعي البشــري:  •

  س)خط األسا ٢٠٠٩٪ (باعتبار عام ٢٥بفيروس العوز المناعي البشري بنسبة 
 ٢٠٠٤٪ (باعتبار عام ٥٠خفض عدد وفيات السل بمقدار  الحد من الوفيات التي تعزى إلى السل:  •

  خط األساس).
  
  التوجهات االستراتيجية  ٣-٢
  

ينبغــي أن يتبــع قطــاع الصــحة فــي تصــديه لفيــروس العــوز المنــاعي البشــري التوجهــات االســتراتيجية التــي   -١٦
مع أغراضها. والهدف منها بلوغ األهداف والمرامي المذكورة أعاله على مـدى  يدعم كل منها اآلخر والمذكورة أدناه

الســنوات الخمــس لالســتراتيجية. وكــل مجــال مــن محتويــات هــذه التوجهــات ينقســم إلــى إجــراءات ُقطريــة موصــى بهــا 
  وٕالى إسهام المنظمة في دعم كل إجراء منها.

  
حصـائل الوقايـة مـن فيـروس العـوز المنـاعي البشـري :   بلـوغ المسـتوى األمثـل ل١التوجه االستراتيجي   -١٧

إدماج وتحسين نوعية وفعالية وتغطية التدخالت والمنـاهج الخاصـة  وتشخيص اإلصابة به وعالج ورعاية مرضاه.
  بفيروس العوز المناعي البشري، وتحديد التدخالت الجديدة كلما استجدت البّينات.

  
صحية أوسع نطاقًا من خالل جهود التصـدي لفيـروس العـوز  :   تحقيق حصائل٢التوجه االستراتيجي   -١٨

تعزيــز الصــالت بــين بــرامج مكافحــة فيــروس العــوز المنــاعي البشــري والبــرامج الصــحية األخــرى  المنــاعي البشــري.
والسيما برامج الصحة الجنسية واإلنجابية، وصـحة األم والوليـد والطفـل، والسـل، واالعتمـاد علـى المخـدرات وخفـض 

  والطوارئ، والرعاية الجراحية، والتغذية. أضرارها،
  

بناء ُنظم صحية فعالة وكفء وشاملة تتيح  :   بناء ُنظم صحية متينة ومستدامة.٣التوجه االستراتيجي   -١٩
خـــدمات مكافحـــة فيـــروس العـــوز المنـــاعي البشـــري وغيرهـــا مـــن الخـــدمات األساســـية بطريقـــة ســـهلة وميســـورة التكلفـــة 

  ومستدامة.
  

:   الحد من سهولة اإلصابة، وٕازالة الحواجز الهيكلية التي تعرقل الحصول علـى ٤الستراتيجي التوجه ا  -٢٠
يجب أن يقلل قطاع الصحة من احتماالت اإلصابة بفيروس العوز المناعي البشري ومن سهولة اإلصـابة  الرعاية.

دمات مكافحــة فيــروس العــوز بــه، وذلــك بإزالــة الحــواجز الهيكليــة التــي تعرقــل التوصــل إلــى اإلنصــاف فــي إتاحــة خــ
  ١المناعي البشري وحماية وتعزيز حقوق اإلنسان في الفئات السكانية الرئيسية.

  
 ٢وسنتحدث بالتفصيل عن هذه التوجهات االستراتيجية األربعة في الفروع الواردة فيما بعـد. ويبـين الشـكل   -٢١

ــــة المشــــتركة ومرامــــي  عالقــــة كــــل توجــــه منهــــا بالتوجهــــات األخــــرى. وقــــد أعــــدت لتجســــد كلهــــا مــــع بعضــــها الرؤي
اللتـــين وضـــعتهما المنظمـــة  ٢٠١٥-٢٠١١االســـتراتيجيتين المعنيتـــين بفيـــروس العـــوز المنـــاعي البشـــري فـــي الفتـــرة 

  وبرنامج األمم المتحدة المشترك لمكافحة األيدز.
  
  

                                                      
فئــات الســكان الرئيســية حســب تعريفهــا فــي االســتراتيجية تشــمل فيمــا تشــمله الســكان األســهل إصــابة والســكان األكثــر      ١

للمخــاطر، وهمـا الفئتــان اللتـان تســري فيهمـا بســهولة حركيــات انتقـال فيــروس العـوز المنــاعي البشـري، وهمــا الشــريكان عرضـة 
  اللذان ال غنى عنهما في أعمال التصدي الفعال للوباء.
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  عالقة التوجهات االستراتيجية ببعضها -٢الشكل 
  

  
  
  يفية التصدي له""معرفة الوباء تعني معرفة ك  ٤-٢
  

بــالنظر إلــى االختالفــات الشاســعة بــين خصــائص األوبئــة فــي مختلــف البلــدان واألقــاليم،  "معرفــة الوبــاء".  -٢٢
يجـــب االسترشـــاد فـــي التصـــدي علـــى الصـــعيد الـــوطني لألوبئـــة بأحـــدث المعلومـــات االســـتراتيجية عـــن طبيعـــة وبـــاء 

ة الوبـــاء علـــى هـــذا النحـــو تشـــمل فهـــم أمـــاكن انتشـــار فيـــروس العـــوز المنـــاعي البشـــري وعـــن ســـياقه القطـــري. ومعرفـــ
اإلصابة به وكيفية اإلصابة به ومن الذين يصابون بـه، وكـذلك تحديـد الظـروف االجتماعيـة والقانونيـة واالقتصـادية 
التي تزيد من احتمال انتقال هذا الفيروس وتحد من إتاحة المعلومات والخـدمات الخاصـة بـه. ولـذلك يجـب أن يقـام 

  ر لما يلي في أعمال التصدي الوطنية:االعتبا
  التأهب والبنية التحتية وقدرة نظام الصحة أو ُنظم الصحة  •
مدى إشباع التصدي في الوقت الراهن الحتياجات أكثر الناس سهولة لإلصابة بهذا الفيروس والناس   •

  العرضة لإلصابة به
  إسهام المجتمعات المحلية وأصحاب المصلحة  •
لــى الفئــات الســكانية المهمشــة والنائيــة، وتقــديم الخــدمات فــي األوســاط المحتاجــة إلــى كيفيــة الوصــول إ  •

  المساعدات اإلنسانية.
  

ولقد تحسنت ُنظم الترصد تحسنًا ملحوظًا منـذ بـدء هـذا الوبـاء، لكـن الواضـح أن ُنظـم المعلومـات الصـحية   -٢٣
ئيــة عــن أكثــر الســكان عرضــة الحتمــال اإلصــابة مازالــت ضــعيفة فــي بلــدان كثيــرة. وكثيــرًا مــا تكــون المعلومــات الوبا

بفيــروس العــوز المنــاعي البشــري معلومــات محــدودة أو تعوزهــا الجــودة (مثــل المعلومــات عــن اللــواطيين ومزدوجــي 
الجـــنس والمتـــاجرين بـــالجنس والمســـجونين ومتعـــاطي المخـــدرات بـــالحقن). وتـــزداد هـــذه المشـــكلة تعقيـــدًا فـــي غيـــاب 

وُنظــم متينــة للســجالت المدنيــة. أي أن إنشــاء ُنظــم أقــوى لجمــع المعلومــات المفيــدة معلومــات صــحية وطنيــة قويــة 
لترصــد فيــروس العــوز المنــاعي البشــري وغيرهــا مــن المعلومــات ال غنــى عنــه لفهــم الوبــاء وتنــوير أعمــال التصــدي 

جمـع البيانـات  الوطنية. وضمان مشاركة المجتمـع المـدني فـي إعـداد وتنفيـذ هـذه الـُنظم هـو العامـل الحاسـم لضـمان
  وتحليلها بطريقة وطيدة وأخالقية.

  
ينبغـي لقطـاع الصـحة الـوطني وهـو يتصـدى لفيـروس العـوز المنـاعي البشـري أن  "معرفة كيفية التصدي".  -٢٤

يسترشـد بعمليــة تخطــيط االســتراتيجية الوطنيـة التــي تســتعرض وتخطــط نمـاذج التــدخالت والخــدمات المحــددة وتحــدد 

الحد من سهولة 
اإلصابة وٕازالة 

الحواجز الهيكلية 
التي تعرقل 

الحصول على 
 الخدمات

بناء ُنظم 
صحية متينة 
 ومستدامة

تحقيق حصائل 
صحية أوسع نطاقًا 
من خالل جهود 

وس التصدي لفير 
العوز المناعي 

 البشري

بلوغ المستوى األمثل 
لحصائل الوقاية من 

فيروس العوز المناعي 
البشري وتشخيص 
اإلصابة به وعالج 
 ورعاية مرضاه
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ى أفضـــل وجـــه باالحتياجـــات الصـــحية الوطنيـــة. ويجـــب أن تكـــون معلومـــات بـــرامج مكافحـــة أولوياتهـــا بمـــا يفـــي علـــ
فيروس العوز المناعي البشري (بما فيها من بيانات الرصد والتقييم) مرتبطة بُنظم المعلومات الصحية األوسع، بما 

بمــا فــي ذلــك مــن يســفر عــن جمــع معلومــات متينــة وحديثــة ودقيقــة عــن أعمــال التصــدي الوطنيــة لهــذا الفيــروس، 
معلومــات عــن خــدمات تقيــيم الفئــات الســكانية وعــن كيفيــة تقــديم الخــدمات (مــثًال عــن طريــق المنشــآت الصــحية أو 
الخــدمات المجتمعيــة أو نمــاذج الخدمــة األخــرى)، ومعلومــات عــن التــدخالت المتاحــة لمكافحــة الفيــروس وعــن مــدى 

إلصـابة. وقـد أعـدت منظمـة الصـحة العالميـة واليونيسـيف تغطية السكان األسهل إصابة واألكثـر تعرضـًا الحتمـال ا
وبرنامج األمم المتحدة المشترك لمكافحة األيدز وسائل موحـدة لـدعم جمـع البيانـات فـي البلـدان، ألن جمـع البيانـات 
أمر أساسي لتحضير معلومات دقيقة عن األعمال الوطنية للتصدي لأليـدز وكـذلك لتحضـير التقـارير العالميـة عـن 

  ألعمال.هذه ا
  
: بلـوغ المسـتوى األمثـل لحصـائل الوقايـة مـن فيـروس العـوز ١التوجه االسـتراتيجي   -٣

  المناعي البشري وتشخيص اإلصابة به وعالج ورعاية مرضاه
  

إن توسيع نطاق التغطية بتـدخالت الوقايـة والتشـخيص والعـالج والرعايـة، وتحسـين نوعيـة هـذه التـدخالت،   -٢٥
رامي العالمية واألهداف المنبثقة عنها. وصحيح أن انتشار فيروس العـوز المنـاعي البشـري أمران مطلوبان لبلوغ الم

آخــذ فــي االنخفــاض فــي بلــدان كثيــرة، ولكنــه آخــذ فــي االزديــاد فــي بلــدان أخــرى. ولــذلك يجــب أن تســتهدف أنشــطة 
عة خصيصـــًا لهـــذا التصـــدي الوطنيـــة لهـــذا الفيـــروس تـــوفير تـــدخالت رفيعـــة النوعيـــة ومســـتمدة مـــن البّينـــات وموضـــو 

الفيروس، وموجهة إلى األماكن التي ينتشر فيها، مع تركيز الجهود على الفئات السكانية الرئيسـية التـي لـم تخـدمها 
أدنــاه عــن إحــداث ثــورة فــي أنشــطة الوقايــة كيــف يمكــن لقطــاع  ١-٣بالكامــل بــرامج المكافحــة الراهنــة. ويبــين الفــرع 

ثة لخفض عدد اإلصابات بالتوليف بين التدخالت الوقائيـة وتصـويبها نحـو الصحة أن يستفيد من أوجه التقدم الحدي
الهـــدف المنشـــود للخـــروج منهـــا بأقصـــى أثـــر. وبتحســـين التكامـــل بـــين خـــدمات الصـــحة المخصصـــة لفيـــروس العـــوز 
المنــاعي البشــري وخــدمات الصــحة غيــر المخصصــة لــه حصــرًا، وتحقيــق الالمركزيــة الجذريــة فــي تقــديم الخــدمات، 

األدويــــة وأدوات التشــــخيص والمكونـــات األخــــرى لعــــالج ورعايـــة المصــــابين بهــــذا الفيـــروس، يمكــــن قطعــــًا وتحســـين 
  التعجيل بخطى التقدم صوب بلوغ المرامي الوطنية والعالمية.

  
٪ ممـــن يتعايشـــون مـــع فيـــروس العـــوز ٤٠وقـــد دلـــت مســـوح الصـــحة الســـكانية الحديثـــة علـــى أن أقـــل مـــن   -٢٦

م هــذا. ولــذلك البــد مــن إتاحــة خــدمات المشــورة واإلحالــة واالختبــارات المضــمونة المنــاعي البشــري يــدركون وضــعه
ـــة الوصـــم والتمييـــز عـــنهم ليســـتمروا فـــي تحصـــيل المعلومـــات عـــن حـــالتهم  الجـــودة لصـــالح الســـكان المعنيـــين، وٕازال

  على أربعة عناصر أساسية هي: ١ولذلك يركز التوجه االستراتيجي  ١المصلية.
  الوقاية من فيروس العوز المناعي البشري إحداث ثورة في أنشطة  •
  تالفي حدوث حاالت عدوى جديدة بفيروس العوز المناعي البشري بين األطفال  •
  تسريع المرحلة الالحقة وهي العالج والرعاية والدعم  •
  تقديم خدمات شاملة ومتكاملة إلى فئات السكان الرئيسية.  •

  
  العوز المناعي البشري إحداث ثورة في أنشطة الوقاية من فيروس  ١-٣
  

إن إدماج تـدخالت الوقايـة مـن فيـروس العـوز المنـاعي البشـري التـي تخـص السـلوكيات والطـب البيولـوجي   -٢٧
والهياكل، والتي توضع حسب ضرورات األوبئة الوطنيـة، هـو أقـوى نهـج لخفـض عـدد اإلصـابات وتحسـين التغطيـة 

                                                      
وتشـجيع  يجـب أن يكـون اللجـوء إلـى االختبـارات والنصـائح أمـرًا طوعيـًا وسـريًا ويضـمن تمتـع الطـالبين بحقـوق اإلنسـان     ١

  النظر عن الوسط المحيط أو إجراءات االختبار. هذه الحقوق بصرف
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ألن التـــدخالت المولفـــة تجمـــع بـــين معالجـــة الـــدوافع الســـلوكية بالتـــدخالت لصـــالح الفئـــات الســـكانية الرئيســـية. ذلـــك 
والـــدوافع االجتماعيـــة. وبـــالرغم مـــن إثبـــات صـــحة هـــذا الـــنهج لـــم تكثـــر البلـــدان مـــن اتباعـــه، مـــع أنـــه يجـــب التوســـع 
باســتمرار فــي توليــف التــدخالت مثــل النصــح بتغييــر الســلوكيات (بمــا فــي ذلــك ســلوكيات األقــران)، وٕاتاحــة العــالج 

  الفيروسات القهقرية، وٕازالة الحواجز الهيكلية (مثل الوصم والتمييز) التي تعرقل الخدمات الصحية. بمضادات
  

  اإلجراءات الُقطرية الموصى بها  ١-١-٣
  

تشـمل تـدخالت  الحيلولة دون انتقال فيروس العـوز المنـاعي البشـري عـن طريـق الممارسـات الجنسـية.  -٢٨
ل الجنســي تقــديم النصــائح لتغييــر الســلوكيات، وتنفيــذ بــرامج تشــجيع الــذكور الحــد مــن انتقــال هــذا الفيــروس باالتصــا

واإلناث على استعمال العوازل، والعالج في أبكر وقت بمضادات الفيروسات القهقرية، وممارسات الختان المأمونـة 
بـار اإلصـابة بـالفيروس للصبيان (في األوساط التي ينتشر فيها الفيروس انتشارًا كثيفًا)، والوقاية بعد التعـرض، واخت

أدنــاه مجموعــات توليفيــة  ٣-٣بطريقــة مضــمونة الجــودة، وتقــديم النصــائح للــزوجين المختلفــي المصــل. ويبــين الفــرع 
  محددة من وسائل وقاية فئات السكان الرئيسية.

  
ينبغــي أن تنفـــذ  القضــاء علــى انتقــال فيـــروس العــوز المنــاعي البشـــري فــي أوســاط الرعايـــة الصــحية.  -٢٩
مات الصـــحية اســـتراتيجيات وٕاجـــراءات شـــاملة لمكافحـــة العـــدوى، بمـــا فـــي ذلـــك تنفيـــذ ُســـبل االحتيـــاط الموحـــدة، الخـــد

وتوخي المأمونية في الحقن والجراحات، ومأمونية الدم، والتصريف المأمون للنفايات، والوقاية بعد التعرض المهنـي 
  لفيروس العوز المناعي البشري.

  
  إسهام المنظمة  ٢-١-٣

  
سـتعد المنظمـة باقـة مـن التـدخالت  وسيع نطـاق تـدخالت الوقايـة مـن فيـروس العـوز المنـاعي البشـري.ت  -٣٠

المسندة بالبّينات للوقاية من فيروس العوز المناعي البشري، ليستعملها قطاع الصحة وليدعم تنفيذها على المستوى 
هميـة تقـديم النصـائح بشـأن أفضـل طـرق الوطني. وتجسـد هـذه الباقـة نتـائج اسـتعراض التـدخالت السـلوكية، وتبـرز أ

التوليــف بــين التــدخالت فــي مختلــف أوســاط الرعايــة الصــحية. وســتقدم المنظمــة اإلرشــاد بشــأن تنفيــذ أنشــطة الوقايــة 
التوليفيــة فــي األوســاط التــي تعمهــا األوبئــة بمــا فــي ذلــك مــن إرشــادات بشــأن أفضــل الــُنهج التــي ينبغــي اتباعهــا إزاء 

يسية مثل النساء والبنات وصغار السن. وستدعو المنظمة أيضًا إلى تطبيق المبـادئ اإلرشـادية الفئات السكانية الرئ
  الراهنة على األوبئة المتمركزة، وسوف تحّدث اإلرشادات التقنينية كلما ظهرت بّينات جديدة.

  
ســتدعم  توجيــه أعمــال وضــع التــدخالت والنهــوج الجديــدة للوقايــة مــن فيــروس العــوز المنــاعي البشــري.  -٣١

المنظمــة تقيــيم التــدخالت والنهــوج الجديــدة كلمــا وجــدتها فعالــة، ومنهــا اســتعمال مبيــدات المكروبــات، والوقايــة مــن 
التعــرض، والعــالج الوقــائي بمضــادات الفيروســات القهقريــة، وســتقدم مبــادئ توجيهيــة إلــى البلــدان بشــأن تنفيــذ هــذه 

جهـود اسـتحداث لقاحـات لفيـروس العـوز المنـاعي البشـري التدخالت كلما ظهرت نتائجها. وستواصل المنظمة دعـم 
الجاريـة فـي إطـار مبــادرة اللقاحـات المشـتركة بينهـا وبــين برنـامج األمـم المتحـدة المشــترك لمكافحـة األيـدز. وستضــع 
المنظمـــة اإلرشـــادات والخـــدمات التشـــغيلية المرتبطـــة بهـــا للحيلولـــة دون انتقـــال فيـــروس العـــوز المنـــاعي البشـــري فـــي 

  اج المختلفي المصل.األزو 
  
  تالفي حدوث حاالت عدوى جديدة بفيروس العوز المناعي البشري بين األطفال  ٢-٣
  

انخفض عدد إصابات األطفال بفيروس العوز المناعي البشري انخفاضًا ملحوظًا بفضل التوسع في برامج   -٣٢
وأصـبح  ٢٠٠١إصـابة فـي عـام  ٥٠٠ ٠٠٠منع انتقال هذا الفيروس من األم إلى طفلها، فقد كان عدد اإلصـابات 

. ولــذلك نــادى برنــامج األمــم المتحــدة المشــترك لمكافحــة األيــدز بتالفــي حــدوث ٢٠٠٩إصــابة فــي عــام  ٣٧٠ ٠٠٠
، وهــذا مرمــى ســهل المنــال إذا توســعنا فــي البــرامج الشــاملة لمنــع ٢٠١٥إصــابات جديــدة بــين األطفــال بحلــول عــام 
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بـــرامج مـــع بـــرامج صـــحة األم والوليـــد والطفـــل، وبـــرامج الصـــحة الجنســـية انتقـــال هـــذا الفيـــروس، وٕاذا أدمجنـــا هـــذه ال
واإلنجابيــة، وغيرهــا مــن البــرامج مثــل بــرامج العــالج مــن فيــروس العــوز المنــاعي البشــري وبــرامج رعايــة مرضــى هــذا 

  الفيروس.
  

  اإلجراءات الُقطرية الموصى بها  ١-٢-٣
  

التوســع فــي النهــوج  نــاعي البشــري بــين األطفــال.تالفــي حــدوث حــاالت عــدوى جديــدة بفيــروس العــوز الم  -٣٣
الشاملة للحيلولة دون انتقال فيروس العوز المناعي البشري من األم إلى طفلها، بمـا فـي ذلـك وضـع أهـداف وطنيـة 
للقضـــاء علـــى انتشـــار هـــذا الفيـــروس بـــين األطفـــال، وذلـــك باســـتخدام بروتوكـــوالت وطنيـــة للوقايـــة والعـــالج. وتشـــمل 

وقايــة النســاء فــي عمــر الحمــل مــن اإلصــابة بهــذا الفيــروس، والحيلولــة دون حــدوث الحمــل غيــر  العناصــر الرئيســية
المتعمد بين النساء الالتي يتعايشن مع فيروس العوز المناعي البشري، والحد من انتشـار هـذا الفيـروس مـن النسـاء 

النسـاء الالتـي يتعايشـن مـع فيــروس  الالتـي يتعايشـن معـه إلـى أطفـالهن، وتقـديم العـالج المبكــر السـليم والرعايـة إلـى
  العوز المناعي البشري وٕالى أطفالهن وأسرهن.

  
  إسهام المنظمة  ٢-٢-٣

  
ويشـمل هـذا  العمل بالتضامن مع اليونيسـيف علـى دعـم القضـاء علـى اإلصـابات الجديـدة بـين األطفـال.  -٣٤

دة لصــحة المــرأة والطفــل، وتنفيــذ الرؤيــة التضــامن دعــم االســتراتيجية الدوليــة التــي أعــدها األمــين العــام لألمــم المتحــ
االستراتيجية لمنظمة الصحة العالمية للوقاية من انتقال فيروس العوز المناعي البشري من األم إلى طفلها. وستقدم 
المنظمة، هـي واليونيسـيف المبـادئ التوجيهيـة التقنيـة والـدعم للتوسـع بسـرعة فـي تقـديم الخـدمات المتكاملـة والشـاملة 

قال فيروس العوز المناعي البشري مـن األم إلـى طفلهـا، وسترصـد المنظمتـان التقـدم المحـرز صـوب إخـالء لمنع انت
  العالم من حاالت عدوى األطفال بهذا الفيروس. وتشمل األنشطة األساسية ما يلي:

تشــجيع اختبــار الكشــف عــن فيــروس العــوز المنــاعي البشــري بمبــادرة مــن مقــدمي الخــدمات الصــحية،   •
إسداء النصـح ومعـاودة االختبـار وتقـديم المشـورة إلـى الـزوجين بشـأن الخـدمات الصـحية قبـل وتشجيع 

  الوالدة وطوال الحمل وخدمات صحة الوليد والطفل

بشــأن  ٢٠١٠دعــم تنفيــذ وتقيــيم المبــادئ التوجيهيــة التــي أصــدرتها منظمــة الصــحة العالميــة فــي عــام   •
عـــالج الحوامـــل؛ واســـتعمال مضـــادات الفيروســـات يلـــي: اســـتعمال مضـــادات الفيروســـات القهقريـــة ل مـــا

القهقريــة لوقايــة األطفــال مــن عــدوى فيــروس العــوز المنــاعي البشــري؛ وتحديــد العالقــة بــين اإلرضــاع 
  وعدوى فيروس العوز النماعي البشري

  إجراء استعراضات مسندة بالبّينات لتحديد مدى الحاجة إلى تحديث هذه المبادئ التوجيهية  •

التشـــغيلية التـــي ترشـــد إلـــى زيـــادة كفـــاءة وفعاليـــة تنفيـــذ البـــرامج الشـــاملة لتالفـــي إصـــابة  دعـــم البحـــوث  •
  األطفال بحاالت عدوى جديدة بفيروس العوز المناعي البشري.

  
  تسريع المرحلة الالحقة وهي العالج والرعاية والدعم  ٣-٣
  

وس العـوز المنـاعي البشـري يعبـر إن االنخفاض العام في معدالت المراضـة والوفيـات التـي تعـزى إلـى فيـر   -٣٥
عــن التقــدم الهائــل فــي تقــديم خــدمات مكافحــة هــذا الفيــروس علــى مــدى العقــد الماضــي. لكــن انتشــار هــذا الفيــروس 
وازدياد الطلب على تشخيصه والعالج منه والرعاية دائبا االرتفاع. ولما كانت الموارد شحيحة فمن المهم اآلن أكثر 

خالت السليمة والنهج المناسب لتقديم الخدمات. ولذلك يجب التوسع في االختبارات من أي وقت مضى اختيار التد
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والمشــورة التــي يلجــأ إليهــا النــاس بمبــادرة مــنهم والتــي لهــا نوعيــة مضــمونة، وبــذلك يــتمكن النــاس مــن معرفــة حــالتهم 
  دعم إليهم.المصلية ويتسنى توجيههم إلى الخدمات المناسبة لوقايتهم ورعايتهم وعالجهم وتقديم ال

  
، "Treatment 2.0"وقد استهل برنامج األمم المتحدة المشترك لمكافحة األيدز مبادرة مع المنظمة اسـمها   -٣٦

الهدف منها تسريع مرحلة الرعاية الثانية وتصعيد العالج، فهي تبسط العالج الرفيع النوعية وتحسن كفـاءة وفاعليـة 
رامج لحــاالت الطــوارئ إلــى بــرامج طويلــة األجــل ومســتدامة. وتنســق العــالج والرعايــة، وتحــول بــرامج التصــدي مــن بــ

المنظمة بين الجهات الراعية لبرنـامج األمـم المتحـدة المشـترك لمكافحـة األيـدز أعمـال عـالج ورعايـة مرضـى العـوز 
المنـــاعي البشـــري ومرضـــى الســـل المقتـــرن بفيـــروس العـــوز المنـــاعي البشـــري، وســـتعمل مـــع هـــذا البرنـــامج والشـــركاء 

  عالميين والقطريين على تنفيذ هذه المبادرة.ال
  

  اإلجراءات الُقطرية الموصى بها  ١-٣-٣
  

يجــب أن يكــون اختبــار الكشــف عــن فيــروس  التوســع الســريع فــي خــدمات االختبــار والنصــائح المتنوعــة.  -٣٧
مبــادرة مــن العميــل أو العــوز المنــاعي البشــري أمــرًا طوعيــًا وســريًا ومقترنــًا بالُنصــح المناســب، ســواء كــان االختبــار ب

بمبــادرة مــن مقــدم الخــدمات. والبــد مــن التعجيــل بخــدمات االختبــار والنصــائح إلــى البــالغين واألطفــال التــي تقــدم مــع 
احترام الحقوق، ألن هذه الخدمات جزء من بـرامج الوقايـة والتشـخيص المبكـر واإلحالـة (حسـب االقتضـاء) والرعايـة 

حالــة اإلصــابة بــالفيروس. وقــد يقتضــي األمــر تحضــير خــدمات المشــورة  والعــالج، وتــدعم اإلفصــاح المــأمون عــن
واالختبـــار حســـب احتياجـــات كـــل مجموعـــة ســـكانية شـــديدة التعـــرض لعـــدوى فيـــروس العـــوز المنـــاعي البشـــري، ألن 

  الخدمات المناسبة تشجع على اإلقبال على االختبارات والرعاية.
  

 الغين ورعــايتهم مــن فيــروس العــوز المنــاعي البشــري.توســيع وتحســين عــالج األطفــال والمــراهقين والبــ  -٣٨
ينبغي للبلدان أن تحّدث البروتوكـوالت الوطنيـة للعـالج مـن فيـروس العـوز المنـاعي البشـري وفقـًا للمبـادئ التوجيهيـة 
العالمية، وأن تحضر خطط التنفيذ بما يضمن استمرار العالج عند االنتقال مـن النظـام العالجـي القـديم إلـى النظـام 

 +CD4لعالجــي الحــديث. وينبغــي التبكيــر بإعطــاء مضــادات الفيروســات القهقريــة (لكــل مــن زاد لديــه عــدد خاليــا ا
) حتــى يتســنى الحــد مــن معــدالت المراضــة والوفيــات المرتبطــة بفيــروس العــوز المنــاعي البشــري، ٣/ مــم٣٥٠علــى 

أبسط األدوية التي يتحملها المرضى وتحقيق أقصى وقع على أوبئة هذا الفيروس والسل. وينبغي أن يشمل العالج 
ــــة وأدوات  ــــي وضــــعتها المنظمــــة، وتبســــيط إجــــراءات مراكــــز الرعاي ــــة الت ــــادئ التوجيهي وأقواهــــا مفعــــوًال وحســــب المب

. وينبغــي "Treatment 2.0"التشــخيص المختبــري، واســتعمال أدوات الرصــد الجــاري اســتحداثها فــي إطــار مبــادرة 
غذيـة، وذلـك لتعزيــز فاعليـة العـالج واإلقبـال عليـه وقبـول الرعايـة وتحسـين نوعيــة تقـديم الرعايـة والـدعم فـي مجـال الت

  المعيشة.
  

ينبغـي أن  الحد من العداوى والمراضات المقترنة بفيروس العوز المناعي البشري لدى المتعايشين معه.  -٣٩
ازية واألمراض التي تقترن بفيروس تشمل برامج العالج والرعاية وسائل الوقاية (بما فيها التمنيع) من العداوى االنته

العـــوز المنـــاعي البشـــري، ووســـائل تشخيصـــها والعـــالج منهـــا. وينبغـــي االهتمـــام بصـــفة خاصـــة بااللتهـــاب الرئـــوي 
واإلسهال والمالريا والتهاب الكبد الفيروسي وسوء التغذية وسائر االعتالالت السـريرية األخطـر علـى مـن يتعايشـون 

شري. وينبغي أن تتولى خدمات مكافحة هذا الفيروس فرز األمـراض الخبيثـة الشـائعة مع فيروس العوز المناعي الب
وتقيــيم االضــطرابات النفســية والوقايــة منهــا وعالجهــا. وينبغــي االهتمــام بإشــباع احتياجــات المتعايشــين مــع فيــروس 

  العوز المناعي البشري الذين تجاوز عمرهم الخمسين سنة.
  

ينبغـي للبلـدان أن تـدرج الحلـول  شين مع فيروس العوز المناعي البشري.خفض عبء السل لدى المتعاي  -٤٠
الثالثـة التاليــة فــي الخــدمات التــي تقــدمها إلــى المتعايشــين مـع فيــروس العــوز المنــاعي البشــري: تكثيــف الكشــف عــن 

ي حتــى ال حــاالت الســل لــدى المتعايشــين مــع هــذا الفيــروس؛ والعــالج الوقــائي باأليزونيازيــد للمصــابين بالســل الخــاف
  يتحول إلى سل نشط؛ ومكافحة عدوى السل لتقليل انتشارها.
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ينبغـي أن تشـمل الرعايـة تقديم الرعاية الشاملة والدعم للمتعايشين مع فيروس العوز المنـاعي البشـري.   -٤١
شـــباع الملطفـــة والرعايـــة المجتمعيـــة والرعايـــة المنزليـــة نهجـــًا متعـــدد التخصصـــات لتحديـــد وتقيـــيم وعـــالج األوجـــاع وإ 

االحتياجــات األخــرى البدنيــة والنفســانية والروحانيــة لمــن يتعايشــون مــع فيــروس العــوز المنــاعي البشــري. وينبغــي أن 
تتوافر األدوية لمرافق الرعاية الصحية وأن تتوافر لمنشآت الرعاية المجتمعيـة أدويـة أفيونيـة المفعـول لتخفيـف اآلالم 

غنـى عـن تعزيـز ُنظـم الرعايـة المجتمعيـة، والسـيما قـدرة المجتمعـات المحليـة وتقديم الرعاية المناسبة قبل الوفـاة. وال 
والتمريض المنزلي، حتـى يتحقـق التكامـل والالمركزيـة فـي الخـدمات ويتسـع نطـاق التصـدي الـوطني لفيـروس العـوز 

  المناعي البشري وتتحسن الحصائل الصحية.
  

ــاعي البشــري ب  -٤٢ ــد المتعايشــين مــع فيــروس العــوز المن ــة والكرامــة تزوي ــع مكونــات "الصــحة اإليجابي جمي
هو إشباع االحتياجات الصحية المحددة للمتعايشين مع فيروس العوز المناعي  ١الغرض من هذا المورد والوقاية".

البشـــري. وتشـــمل هـــذه المكونـــات اإلنصـــاف فـــي إتاحـــة الميـــاه النظيفـــة وخـــدمات اإلصـــحاح وجميـــع خـــدمات تعزيـــز 
ية، بما في ذلك تقديم النصـائح بخصـوص الصـحة الجنسـية واإلنجابيـة والوقايـة مـن الصحة وخدمات الرعاية الصح
  فيروس العوز المناعي البشري.

  
  إسهام المنظمة  ٢-٣-٣

  
ــاعي البشــري وروابطهــا   -٤٣ ــارات والنصــائح المتعلقــة بفيــروس العــوز المن ــى االختب ــال عل ــادة اإلقب دعــم زي

لـــف نمـــاذج االختبـــارات والنصـــائح المتعلقـــة بفيـــروس العـــوز المنـــاعي ســـتقوم المنظمـــة بتقيـــيم فاعليـــة مخت بالرعايـــة.
  البشري، وستقدم اإلرشاد بشأن ما يلي:

ـــار فيـــروس العـــوز   • ـــديم خـــدمات متنوعـــة الختب ـــة الصـــحية علـــى التوســـع فـــي تق ـــدريب عـــاملي الرعاي ت
ضــــل المنــــاعي البشــــري مــــع احتــــرام حقــــوق النــــاس، وتقــــديم النصــــائح مــــع التركيــــز علــــى الــــروابط األف

  بالخدمات األخرى في مجال مكافحة فيروس العوز المناعي البشري 

اختبــار الكشــف عــن فيــروس العـــوز المنــاعي البشــري لــدى الــزوجين مـــن أجــل الحــد مــن انتقــال هـــذا   •
  الفيروس بين الزوجين المختلفي المصل

شــأن اختيــار تطبيــق خوارزميــات محدثــة الختبــار فيــروس العــوز المنــاعي البشــري وتقــديم التوصــيات ب  •
  أدوات التشخيص

تحديد أهداف خدمات االختبارات والنصائح المتعلقة بفيروس العوز المناعي البشري، وتحسين نوعية   •
  هذه الخدمات ومجاالت تغطيتها.

  
ــادرة   -٤٤ ــة مــن خــالل مب ســتدعم  ."Treatment 2.0"دعــم توســيع وتحســين التشــخيص والعــالج والرعاي

  التي تشمل خمسة مجاالت عمل هي: "Treatment 2.0"المنظمة تنفيذ ورصد مبادرة 

تحسين ُنظم العالج (بمـا فيهـا تواليـف الجرعـات الثابتـة، وصـيغ أدويـة األطفـال، وتغليـف الخـط األول   •
  من مضادات الفيروسات القهقرية مع الخط الثاني)

  إعداد وٕاتاحة أدوات موحدة ومضمونة الجودة للتشخيص والرصد في مراكز الرعاية  •

                                                      
١     UNAIDS, Global Network of People Living with HIV. Positive health, dignity and prevention. Technical 

consultation report, 27–28 April 2009, Hammamet, Tunisia. Amsterdam, The Netherlands, The Global Network of 

People Living with HIV (GNP+), 2009.                                                                                                                           
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  تقديم خدمات المركزية من جذورها ومتكاملة بشأن فيروس العوز المناعي البشري  •

  خفض التكاليف  •

  إشراك المجتمعات المحلية في تصميم وتنفيذ برامج التشخيص والعالج والرعاية.  •
  

لمحـرز وستتعاون المنظمة مع برنامج األمم المتحدة المشـترك لمكافحـة األيـدز علـى تنسـيق ورصـد التقـدم ا  -٤٥
مــع الشــركاء العــالميين والقطــريين فــي إطــار المرحلــة التاليــة مــن دعــم البــرامج  "Treatment 2.0"فــي تنفيــذ مبــادرة 

الوطنيـة المعنيـة بفيـروس العـوز المنــاعي البشـري. وباإلضـافة إلـى أدوات تشــخيص فيـروس العـوز المنـاعي البشــري 
مــن أدوات تشــخيص الســل والتهــاب الكبــد الفيروســي، تقيــيم مجموعــة متكاملــة  "Treatment 2.0"ستشــمل مبــادرة 

  ميسورة التكلفة وسهلة المنال، الستعمالها في طائفة من أوساط الرعاية الصحية.
  

وسيدرج التيقظ لمفعول األدوية بوصـفه عنصـرًا معياريـًا فـي بـرامج العـالج بمضـادات الفيروسـات القهقريـة،   -٤٦
لفيـروس لألدويـة. وسـتعد المنظمـة أيضـًا إرشـادات بشـأن اختيـار أفضـل هو واألدوات الموحدة لرصـد ومنـع مقاومـة ا

  التكنولوجيات وتحديد أنسبها لألوساط التي تعوزها الموارد، واختيار آليات مراقبة الجودة.
  

تقــديم اإلرشــادات واألدوات الالزمــة لتشــخيص وعــالج ورعايــة األطفــال المتعايشــين مــع فيــروس العــوز   -٤٧
قدم المنظمــة إرشــادات بشــأن التشــخيص المبكــر لعــدوى فيــروس العــوز المنــاعي البشــري فــي ســت المنــاعي البشــري.

الرّضـــع، واإلســـراع بتقـــديم الرعايـــة والعـــالج والـــدعم التغـــذوي إلـــى الرّضـــع واألطفـــال والمـــراهقين، مـــع التركيـــز علـــى 
منظمة أيضًا إرشـادات بشـأن االختبارات والنصائح التي يقدمها مقدم الخدمات بمبادرة منه في العيادات. وستضع ال

  ُسبل تحسين نوعية الخدمة لصالح األطفال بما يضمن بقاءهم تحت الرعاية.
  

ستشـجع  تعزيز أدوات الوقاية والعالج من اقتـران عـدوى فيـروس العـوز المنـاعي البشـري بعـدوى السـل.  -٤٨
خدمات مكافحـة السـل، وذلـك مـن المنظمة المزيد من التكامل بين خدمات مكافحة فيروس العوز المناعي البشري و 

بنـــدًا بشـــأن التعـــاون بـــين األنشـــطة المتعلقـــة بفيـــروس العـــوز المنـــاعي البشـــري  ١٢خـــالل سياســـة مؤقتـــة تتكـــون مـــن 
  وفيما يلي أهم اإلجراءات: ١واألنشطة المتعلقة بالسل،

ل فـي مراكـز إصدار مبـادئ توجيهيـة سـريرية، ودعـم تنفيـذ األدوات التشـغيلية للوقايـة والعـالج مـن السـ  •
الخـــدمات الصـــحية المعنيـــة بفيـــروس العـــوز المنـــاعي البشـــري، بمـــا فـــي ذلـــك تطبيـــق الحلـــول الثالثـــة 

  لخفض عبء السل

سلفاميثوكســازول، وتوحيــد صــيغتيهما وٕاعطائهمــا -التشــجيع علــى تغليــف أيزونيازيــد مــع التريموثــوبرين  •
  للمتعايشين مع فيروس العوز المناعي البشري

اد برنامج بحثي متين عن اقتران عدوى فيـروس العـوز المنـاعي البشـري بعـدوى السـل، الريادة في إعد  •
  بما في ذلك تحسين ترصد هذين المرضين

دعــم االستعراضــات المشــتركة للمخططــات والبــرامج الخاصــة بــاقتران عــدوى فيــروس العــوز المنــاعي   •
  البشري بعدوى السل.

  
ي تقتــرن بفيــروس العــوز المنــاعي البشــري، وتشخيصــها الوقايــة مــن العــداوى والمراضــة األخــرى التــ  -٤٩

ستصـــدر المنظمـــة مبـــادئ توجيهيـــة ســـريرية جديـــدة للوقايـــة مـــن العـــداوى واألمـــراض التـــي تقتـــرن بعـــدوى  وعالجهـــا.
فيــروس العــوز المنــاعي البشـــري فــي البــالغين واألطفـــال، وتشخيصــها وعالجهــا، بمــا فيهـــا التهــاب الكبــد الفيروســـي 

                                                      
  .WHO/HTM/TB/2004.330الوثيقة      ١
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والتطعيم  Cوالتهاب الكبد  Bمنظمة اإلتاحة الالتمييزية لخدمات تشخيص وعالج التهاب الكبد المزمن. وستشجع ال
  .Bضد التهاب الكبد 

  
  تزويد الفئات السكانية الرئيسية بخدمات شاملة متكاملة  ٤-٣
  

ـــة الحديثـــة عـــن الفئـــات الســـكانية الرئيســـية األســـهل إصـــابة بعـــدوى فيـــروس العـــوز   -٥٠ ـــارير المرحلي بينـــت التق
المنـاعي البشـري واألكثـر عرضـة لهـذه العـدوى أن كثيـرًا مـن هـؤالء السـكان مـازالوا يعـانون مـن قلـة إتاحـة التـدخالت 
الشاملة والمسندة بالبّينات بشأن فيروس العوز المناعي البشري، ممـا يسـفر عـن اسـتمرار انتقـال هـذا الفيـروس. وقـد 

  عما يلي: ٢٠٠٩كشفت البيانات المتاحة في عام 

٪ مـــن حـــاالت العـــدوى الجديـــدة فـــي ٤٠ســـنة) بنســـبة  ٢٤ســـنة إلـــى  ١٥ثر الشـــباب (فـــي عمـــر ســـيتأ  •
  البالغين، ويحتاجون إلى الحصول بصفة مستمرة على خدمات الوقاية والتشخيص والعالج

  ٪ تقريبًا من هؤالء الشباب يعيشون في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وثلثهم تقريبًا إناث٨٠  •

 ٣٦بلـدًا وبينـت أن  ٩٢برامج تخفيف وطأة األضرار محدود، فقد وردت التقـارير مـن مجال التغطية ب  •
بلدًا فقط لديها برامج العـالج البـديل  ٣٣بلدًا منها فقط هي التي لديها برامج لتوزيع اإلبر والمحاقن، و

  بأدوية أفيونية المفعول

  بلدًا قدمت تقاريرها ٢١وقاية في ٪ في المتوسط من اللواطيين هي التي تستفيد من برامج ال٥٧نسبة   •

٪ في المتوسط من المتاجرين بالجنس هي التي تستفيد من برامج الوقاية من فيروس العـوز ٥٨نسبة   •
  بلدًا قدمت تقاريرها. ٣٨المناعي البشري في 

  
 ولـــذلك فـــإن التوســـع فـــي إتاحـــة الخـــدمات للفئـــات الســـكانية الرئيســـية يقتضـــي تحقيـــق التكامـــل بـــين خـــدمات  -٥١

 -مكافحة فيروس العوز المناعي البشري والخدمات األخرى الصحية واالجتماعية، والتغلب على الحواجز الهيكلية 
التــي تعرقــل الحصــول علــى هــذه الخــدمات، وتفصــيل خــدمات مكافحــة فيــروس  -الوصــم والتمييــز والعنــف الجنســي 

  العوز المناعي البشري حسب احتياجات هذه الفئات السكانية.
  

  اإلجراءات الُقطرية الموصى بها  ١-٤-٣
  

ينبغـي لكـل  تنفيذ مجموعة شـاملة مـن التـدخالت إلشـباع احتياجـات الفئـات السـكانية السـهلة اإلصـابة.  -٥٢
دولـة أن تحــدد ســكانها األسـهل إصــابة بفيــروس العـوز المنــاعي البشــري أو الـذين يحصــلون علــى خـدمات قليلــة مــن 

س، وأن تقسمهم في بياناتها حسب مناطق الوباء المعمم ومناطق الوباء المركـز. البرامج الراهنة المعنية بهذا الفيرو 
وينبغي أن تكون احتياجات الشباب واحتياجات النساء موضع اهتمام خاص وصريح في البـرامج الوطنيـة للتصـدي 

لشـــاملة فـــي لفيـــروس العـــوز المنـــاعي البشـــري. وينبغـــي إيـــالء اهتمـــام خـــاص للتوســـع فـــي بـــرامج الوقايـــة التوليفيـــة ا
المجتمعــات المحليــة التــي تعــاني مــن الوبــاء المعمــم. وينبغــي لراســمي السياســات ومــديري البــرامج أيضــًا أن يقيمــوا 
ـــــازحين، وأطفـــــال الشـــــوارع، والســـــكان األصـــــليين،  ـــــين أو الن ـــــار الحتياجـــــات العـــــاملين المهـــــاجرين أو الالجئ االعتب

رضًا الحتمال اإلصابة بالفيروس، والكبار الذين ناهزوا سن والمصابين بعجز بدني، والمسجونين، وأكثر الشباب تع
الخمســـين. ويتعـــين النظـــر فـــي االعتبـــارات المتعلقـــة بأفضـــل ُســـبل تنفيـــذ التـــدخالت لصـــالح هـــذه الفئـــات الســـكانية، 
وأرخــص األســعار وأنســب األمــاكن وجــداول التشــغيل، وأســاليب تنفيــذ الخــدمات، والتــدخالت الهيكليــة التــي تحــد مــن 

  اإلصابة. سهولة
  

ينبغــي أن تفــي  ضــمان إتاحــة الخــدمات المتكاملــة للمتــاجرين بــالجنس واللــواطيين والمزدوجــي الجــنس.  -٥٣
االستراتيجيات والسياسات والبرامج الوطنية المعنية بفيروس العوز المناعي البشري باحتياجـات المتـاجرين بـالجنس، 
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األوبئــة المعممــة أو المركــزة، وٕاعــداد اســتراتيجيات تحــد مــن واللــواطيين، والمزدوجــي الجــنس، ســواء كــانوا فــي أوســاط 
وصـــمهم والتمييـــز ضـــدهم فـــي أوســـاط الرعايـــة الصـــحية، وتحســـين حصـــولهم علـــى الخـــدمات الصـــحية. وينبغـــي أن 
تشــارك المنظمــات المجتمعيــة والشــبكات المتخصصــة فــي تخطــيط وتنفيــذ هــذه الخــدمات بمــا يحســن نوعيــة وفعاليــة 

  العوز المناعي البشري.خدمات مكافحة فيروس 
  

ينبغـــي أن تفـــي االســـتراتيجيات والسياســـات  تزويـــد متعـــاطي المخـــدرات بخـــدمات تخفيـــف وطـــأة المـــرض.  -٥٤
والبـــرامج الوطنيـــة المعنيـــة بفيـــروس العـــوز المنـــاعي البشـــري باحتياجـــات مـــن يتعـــاطون المخـــدرات. وينبغـــي إعـــداد 

لعــالج والرعايــة مــن عــدوى هــذا الفيــروس، علــى أن تشــمل مجموعــة خــدمات لهــم، باإلضــافة إلــى تــدخالت الوقايــة وا
هــذه المجموعـــة مـــا يلــي: بـــرامج توزيـــع اإلبـــر والمحــاقن؛ والعـــالج باألدويـــة األفيونيـــة المفعــول، والعـــالج مـــن إدمـــان 
المخدرات؛ وخدمات الوقاية والعالج من العداوى المنقولة جنسيًا؛ وبرامج التشجيع على استعمال العـوازل؛ وخـدمات 

  ١خيص وعالج التهاب الكبد الفيروسي والسل؛ والتدخالت الهيكلية التي تحسن إتاحة الخدمات.تش
  

الحد من مخاطر فيروس العوز المنـاعي البشـري ومـن سـهولة اإلصـابة بـه فـي األوسـاط المثيـرة للقلـق   -٥٥
يـروس العـوز المنـاعي ينبغي أن تشكل الخطـط االحتياطيـة للخـدمات األساسـية الخاصـة بف على الناحية اإلنسانية.

البشري جزءًا ال يتجزأ من خطط مكافحة هذا الفيروس، بما يضمن استمرارية عالج مرضـاه ورعـايتهم فـي األوسـاط 
المثيـــرة للقلـــق علـــى الحالــــة اإلنســـانية، بمـــا فـــي ذلــــك تقـــديم األدويـــة األساســـية والســــلع الطبيـــة (والســـيما مضــــادات 

ومقايســات التشــخيص، والمســكنات األفيونيــة المفعــول، ومســتلزمات الحقــن الفيروســات القهقريــة، والعــوازل الذكريــة، 
المعقمـــة). وينبغـــي تقـــديم تـــدريب لمـــوظفي الطـــوارئ األساســـية والخـــدمات الصـــحية علـــى التـــدخالت الالزمـــة لعـــدوى 

ائمــة األيــدز وفيــروز العــوز المنــاعي البشــري حســب المبــادئ التوجيهيــة التــي وضــعتها فرقــة العمــل التابعــة للجنــة الد
المشــتركة بــين الوكــاالت والمعنيــة بفيــروس العــوز المنــاعي البشــري ومرضــى األيــدز فــي حــاالت الطــوارئ. وينبغــي 
تنفيـــذ السياســـات والتـــدخالت التـــي تحـــد مـــن الوصـــم والتمييـــز بســـبب فيـــروس العـــوز المنـــاعي البشـــري فـــي خـــدمات 

  المساعدات اإلنسانية والرعاية الصحية.
  

  إسهام المنظمة  ٢-٤-٣
  

ســتحدد المنظمــة لقطــاع  إعــداد وتــرويج مجموعــات توليفيــة وقائيــة لصــالح الفئــات الســكانية الرئيســية.  -٥٦
الصحة مجموعة توليفية من تدخالت الوقاية من فيروس العوز المناعي البشري لصالح فئات السـكان الرئيسـية فـي 

وصــندوق األمـم المتحــدة للسـكان علــى أوسـاط مختلــف أنمـاط الوبــاء. وسـتتعاون المنظمــة مـع اليونســكو واليونيسـيف 
تصميم مجموعة تدخالت لوقاية الشباب من فيروس العوز المناعي البشري. وستتولى المنظمة الدعوة إلى التثقيـف 
الجنسي بالبّينات لصـالح المـراهقين وتزويـدهم بخـدمات الصـحة الجنسـية واإلنجابيـة. وسـتتعاون المنظمـة مـع مكتـب 

مخـدرات والجريمـة علـى وضـع مجموعـة معلومـات صـحية شـاملة لصـالح المسـجونين ومـن األمم المتحدة المعني بال
يعيشون في أوساط السـجون، وسـتتعاون مـع مفوضـية األمـم المتحـدة لشـؤون الالجئـين علـى تنفيـذ التـدخالت الـواردة 

  في "مجموعة أدنى الخدمات األولية للصحة اإلنجابية إبان األزمات".
  

سـتعمل المنظمـة مـع برنـامج  ات التـي تقـدم إلـى المتـاجرين بـالجنس واللـواطيين.دعم التوسع فـي الخـدم  -٥٧
األمــم المتحــدة اإلنمــائي وصــندوق األمــم المتحــدة للســكان وأعضــاء الفئــات الســكانية المعرضــة للمخــاطر علــى تنفيــذ 

وستشــمل توجيهــات المنظمــة بشــأن التــدخالت الصــحية لصــالح المتــاجرين بــالجنس واللــواطيين ومزدوجــي الجــنس. 
الخدمات تشجيع استعمال العوازل الذكرية واألنثوية وتغيير السلوكيات وتشخيص العداوى المنقولـة جنسـيًا وعالجهـا 
ورعاية مرضى فيروس العوز المناعي البشري وعالجهم. وستقدم المنظمة إلى البلـدان إرشـادات بشـأن كيفيـة تحديـد 

  سكانية.أهداف الخدمات التي تعنى خصيصًا بهذه الفئات ال

                                                      
١     WHO/UNODC/UNAIDS technical guide for countries to set targets for universal access to HIV prevention, 

treatment and care for injecting drug users, 2009.                                                                                                        
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ــاطي المخــدرات.  -٥٨ ــة شــاملة مــن أســاليب تخفيــف وطــأة األضــرار عــن متع ــرويج باق ستواصــل المنظمــة  ت
بالتعاون مع مكتب األمم المتحدة المعني بالمخـدرات والجريمـة دعـم تنفيـذ التـدخالت المسـتمدة مـن البّينـات لتخفيـف 

بالنساء الالتي يتعاطين المخدرات) وتحديـد  وطأة الضرر عمن يحقنون أنفسهم بالمخدرات (مع إيالء اهتمام خاص
  التدخالت والمناهج الالزمة لما يلي:

الوقاية الفعالة من عدوى فيروس العوز المناعي البشـري لمتعـاطي المنبهـات األمفيتامينيـة والكوكـايين   •
  ولمتعاطي المخدرات التي ال تحقن

  الحد من السلوكيات المجازفة الناجمة عن تعاطي الكحول   •

  الوقاية والعالج من تعاطي الجرعات المفرطة.  •
  
: تحقيـــق حصـــائل صـــحية أوســـع نطاقـــًا مـــن خـــالل جهـــود ٢التوجـــه االســـتراتيجي   -٤

  التصدي لفيروس العوز المناعي البشري
  

البـــد مـــن تحســـين الـــروابط بـــين بـــرامج مكافحـــة فيـــروس العـــوز المنـــاعي البشـــري وبـــرامج الصـــحة الرئيســـية   -٥٩
نطاق الحصائل الصحية. وهذه الروابط مهمة أيضـًا لكـي تسـتفيد جهـود التصـدي لهـذا الفيـروس األخرى حتى يتسع 

٪ مـن ٦من االستثمارات المتاحة لمجـاالت صـحية أخـرى ذات صـلة. ذلـك ألن عـدوى هـذا الفيـروس تسـتأثر بنسـبة 
ل علـــى العـــالج ٪. وال يحصـــ١٨وفيـــات األمومـــة فـــي العـــالم، وأثبتـــت دراســـة حديثـــة أن هـــذه النســـبة قـــد تصـــل إلـــى 

ســنة إال ثلــثهم، ممــا يــدل  ١٥بمضــادات الفيروســات القهقريــة مــن األطفــال المحتــاجين إليــه الــذين تقــل أعمــارهم عــن 
على عدم التكامل بـين هـذه الخـدمات وخـدمات صـحة األم والوليـد والطفـل. ويـرتبط فيـروس العـوز المنـاعي البشـري 

داوى المنقولـة جنسـيًا، والصـحة الجنسـية واإلنجابيـة عمومـًا، بطائفة عريضـة مـن المسـائل الصـحية األخـرى مثـل العـ
وٕادمــان المخــدرات، والســل، ومأمونيــة الــدم. ويجــب أن تكــون هــذه الــروابط قائمــة فــي خــدمات الصــحة توخيــًا لتحقيــق 

  أمثل استخدام لالستثمارات في  المجاالت الصحية.
  

ري فـــي مرضـــى الســـل تســـجل معـــدالت ومازالـــت أنشـــطة تشـــخيص وعـــالج فيـــروس العـــوز المنـــاعي البشـــ  -٦٠
لم يعرف  ٢٠٠٩منخفضة من حيث اختبارات الكشف عن هذا الفيروس والنصائح التي تقدم بشأن السل. ففي عام 

٪ مــن مرضــى الســل عــن إصــابتهم بهــذا المــرض. وأخــذت فــي االزديــاد أعــداد متعــاطي المخــدرات الــذين ٢٦ســوى 
لون علــى العــالج بمضــادات الفيروســات القهقريــة، ومــع ذلــك يتعايشــون مــع فيــروس العــوز المنــاعي البشــري ويحصــ

أو بالجرعـات المفرطـة مـن المخـدرات. ويجـب أن يحصـل صـغار السـن  Cفإنهم يموتـون بمضـاعفات التهـاب الكبـد 
على التثقيف الجنسي لكـي يسـتوعبوا الدرايـة الشـاملة الصـحيحة بمـا هـو فيـروس العـوز المنـاعي البشـري، لكـن عـدد 

٪ فقـــط مـــن ٤٨هـــذا التثقيــف مـــازال ضــئيًال. والتـــزال مأمونيـــة الــدم تثيـــر قلقــًا كبيـــرًا، ألن نســبة  مــن يحصـــلون علــى
. وســيظل انتقــال ٢٠٠٩تبرعــات الــدم فــي البلــدان المنخفضــة الــدخل هــي التــي مــرت بفــرز ضــمان الجــودة فــي عــام 

ســـتثمار الـــوافي فـــي فيـــروس العـــوز المنـــاعي البشـــري فـــي أوســـاط الرعايـــة الصـــحية خطـــورة عظيمـــة ال يضـــاهيها اال
  خدمات فرز الدم ومأمونية الحقن والجراحة والتدابير األخرى الخاصة بالصحة المهنية.

  
تعزيــز الــروابط بــين بــرامج مكافحــة فيــروس العــوز المنــاعي البشــري وبــرامج المجــاالت الصــحية   ١-٤

  األخرى
  

ت الصحة األخرى ينطويان على إن ربط وٕادماج خدمات مكافحة فيروس العوز المناعي البشري مع خدما  -٦١
تحسين كفاءة وفاعلية االستثمارات الخاصة بمكافحة هذا الفيروس واالستثمارات الصحية العامة: ألن توسيع نطاق 
التغطية بالخدمات الجيدة للرعايـة قبـل الـوالدة يـدعم جهـود الحـد مـن انتقـال هـذا الفيـروس مـن األم إلـى طفلهـا، وألن 

  ة فيروس العوز المناعي البشري تحد من انتشار السل ومن معدل الوفيات.البرامج الفعالة لمكافح
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وسوف يسّهل التعاون بين برامج مكافحة فيروس العوز المناعي البشـري وبـرامج الصـحة األخـرى التنسـيق   -٦٢
دارة والمواءمــة بــين األهــداف البرمجيــة، وســوف يضــمن االتســاق فــي المبــادئ التوجيهيــة وتنســيق خــدمات اإلحالــة وإ 

المــوارد البشـــرية. وينبغـــي أن تتوافـــق مكونـــات نظـــام الصـــحة فيمـــا بينهـــا، والســـيما ُنظـــم إدارة المشـــتريات والتوريـــدات 
  وخدمات المختبرات والرصد والتقييم.

  
  اإلجراءات الُقطرية الموصى بها  ١-١-٤

  
ينبغـي  مكافحـة السـل. تعزيز أنشطة التعاون بين برامج مكافحة فيروس العوز المناعي البشري وبـرامج  -٦٣

للبلــدان أن تنفــذ آليــات مــن شــأنها تكثيــف التعــاون والتخطــيط المشــترك بــين بــرامج مكافحــة فيــروس العــوز المنــاعي 
). وينبغي إعداد وتنفيذ سياسات مشتركة وبـرامج تدريبيـة وٕاجـراءات ٣-٣البشري وبرامج مكافحة السل (انظر الفرع 
وى فيــروس العــوز المنــاعي البشــري المقترنــة بعــدوى الســل. وينبغــي تنســيق تشــغيلية موحــدة للوقايــة والعــالج مــن عــد

ترصــد عــدوى فيــروس العــوز المنــاعي البشــري فــي مرضــى الســل وترصــد انتشــار الســل بــين مــن يتعايشــون مــع هــذا 
الفيـــروس، ومواءمـــة ُنظـــم الرصـــد والتقيـــيم. وينبغـــي أن يمـــر مرضـــى الســـل باختبـــارات الكشـــف عـــن فيـــروس العـــوز 

البشري وأن يحصلوا على النصائح وُسبل الوقاية من هذا الفيروس. وينبغي لمرضى السل الذين يتعايشون المناعي 
سلفاميثوكسازول علـى سـبيل الوقايـة، وعلـى -مع فيروس العوز المناعي البشري أن يحصلوا على دواء التريميتوبريم

  العالج بمضادات الفيروسات القهقرية.
  

 ت مكافحة فيروس العوز المناعي البشري وخدمات صحة األم والوليـد والطفـل.تعزيز الروابط بين خدما  -٦٤
ينبغي إدماج خدمات مكافحة فيروس العوز المناعي البشري في مجموعة متكاملة مـن التـدخالت األساسـية لصـحة 

وبعــد الــوالدة؛  األم والوليــد والطفــل تتضــمن مــا يلــي: خــدمات عاليــة الجــودة قبــل الــوالدة وفــي الفتــرة المحيطــة بــالوالدة
والوقاية والفرز والعالج من المالريا والسل؛ وفرز الزهري والعـالج منـه؛ والتوليـد علـى أيـد مهـرة مـع االحتيـاط بُسـبل 
الرعايــة الطارئــة؛ ورعايــة الوليــد والطفــل، ودعــم إرضــاع الولــدان وتمنــيعهم وتقــديم ودعــم الرعايــة التغذويــة األســرية. 

وس العوز المنـاعي البشـري وخـدمات الرعايـة التـي تقـدم إلـى األطفـال مـن باقـات وينبغي تعزيز أدوات تشخيص فير 
  برمجية متكاملة مثل باقة "التدبير العالجي المتكامل ألمراض الطفولة" التي أعدتها المنظمة.

  
ينبغــي أن تتكامــل خــدمات الوقايــة مــن فيــروس العــوز  االهتمــام بالصــحة والحقــوق الجنســية واإلنجابيــة.  -٦٥
ـــا ـــة. والحصـــول علـــى خـــدمات الصـــحة المن عي البشـــري وخـــدمات النصـــح مـــع خـــدمات الصـــحة الجنســـية واإلنجابي

الجنسية واإلنجابية أمـر أساسـي لتفـادي الحمـل غيـر المرغـوب فيـه وتفـادي فيـروس العـوز المنـاعي البشـري بالوقايـة 
حة اهتمامـًا خاصـًا بفئـات األولية، وتفادي وصول عـدوى هـذا الفيـروس إلـى األطفـال. ويجـب أن تهـتم خـدمات الصـ

السكان الرئيسية وبمن يتعايشون مع فيروس العوز المناعي البشري، وتزويدهم بخدمات خاصة للوقاية من العداوى 
المنقولـــة جنســـيًا وتشخيصـــها وعالجهـــا؛ وخـــدمات تنظـــيم األســـرة والســـيما اســـتخدام العـــوازل لحمايـــة الطـــرفين وتقـــديم 

وعالج سرطان عنق الرحم، ورعاية الناجين من االعتداءات الجنسية والعنف  الرعاية بعد اإلجهاض؛ وخدمات فرز
ضــد الجــنس اآلخــر، بمــا فــي ذلــك تقــديم وســائل منــع الحمــل بعــد هــذه الطــوارئ وٕاســداء المشــورة وتــوفير الوقايــة بعــد 

ســاليب التعــرض لالعتــداء الجنســي. وينبغــي تعزيــز الخــدمات المخصصــة لفيــروس العــوز المنــاعي البشــري وتنفيــذ أ
تنظيم األسرة حسب االقتضاء، وتقديم الخدمات األعم التي تخص الصحة الجنسية واإلنجابية، بما في ذلـك مراعـاة 

  ١الحقوق الجنسية واإلنجابية لمن يتعايشون مع فيروس العوز المناعي البشري.
  

المخـدرات والعـالج إدماج تدخالت مكافحة فيروس العوز المناعي البشري في برامج الوقاية من تعـاطي   -٦٦
ينبغــي تقيــيم طبيعــة ونطــاق وعواقــب تعــاطي المخــدرات فــي المجتمعــات المحليــة، وذلــك لالسترشــاد  منــه ومكافحتــه.

بهذا التقيـيم فـي وضـع وتنفيـذ الخـدمات الصـحية المناسـبة الحتياجـات المتعـاطين. وينبغـي إدمـاج مجموعـة متكاملـة 
) فــي بــرامج المكافحــة والوقايــة والعــالج والتأهيــل ١الســتراتيجي مــن خــدمات تخفيــف وطــأة األضــرار (انظــر التوجــه ا

  وٕازالة السموم، سواء كان القطاع الصحي هو الذي ينفذ هذه البرامج أو كانت تنفذها قطاعات أخرى.
                                                      

بيـــة لمـــن يتعايشـــون مـــع فيـــروس العـــوز المنـــاعي البشـــري تشـــكل عنصـــرًا أساســـيًا مـــن الصـــحة الجنســـية واإلنجا حقـــوق     ١
  "الصحة اإليجابية والكرامة والوقاية".
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تعزيــز العــالج مــن فيــروس العــوز المنــاعي البشــري والعــالج مــن األمــراض غيــر الســارية واألمــراض   -٦٧
ــة. الــدروس المســتفادة مــن التوســع فــي بــرامج مكافحــة فيــروس العــوز المنــاعي البشــري حتــى ينبغــي تطبيــق  المزمن

يتسنى تعزيز نماذج عالج األمراض غيـر السـارية بجملـة أمـور ومنهـا مـثًال: حشـد جهـود الفئـات السـكانية المصـابة 
متعـــددة القطاعـــات ومجتمعــاتهم المحليـــة األوســع مـــن أجــل األنشـــطة الدعويــة وتقـــديم الخــدمات؛ وتـــرويج المنــاهج ال

للوقاية من األمراض وتشخيصها والعالج منها؛ وتحقيق الالمركزية في الخدمات. وينبغي لبرامج مكافحة األمـراض 
غيـــر الســـارية أن تشـــمل المضـــاعفات الصـــحية الشـــائعة لـــدى مـــن يتعايشـــون مـــع فيـــروس العـــوز المنـــاعي البشـــري، 

وسوء التغذية وقلة اإلصـحاح واالضـطرابات الصـحية النفسـية  والسيما االعتالالت المرتبطة بالشيخوخة وصحة الفم
والعــالج الطويــل األجــل بمضــادات الفيروســات القهقريــة. ويعــد الحصــول علــى الميــاه الصــالحة للشــرب واإلصــحاح 
والمرافــق الصــحية مــن األمــور األساســية لصــحة مــن يتعايشــون مــع فيــروس العــوز المنــاعي البشــري. وينبغــي تعزيــز 

  برامج وخدمات مكافحة فيروس العوز المناعي البشري وبرامج وخدمات مكافحة السرطان. الروابط بين
  

ينبغــي تنفيــذ بــرامج  ربــط بــرامج مكافحــة فيــروس العــوز المنــاعي البشــري ببــرامج مأمونيــة الــدم والحقــن.  -٦٨
لتــرويج لتحســين شــاملة للوقايــة مــن ســريان فيــروس العــوز المنــاعي البشــري فــي أوســاط الرعايــة الصــحية. وينبغــي ا

اختيــار المتبــرعين بالــدم وأعضــاء الجســم، وفــرز الــدم واألنســجة، وتشــجيع التبــرع بالــدم طوعــًا وبــال مقابــل، وترشــيد 
استعمال الدم واإلجراءات الجراحية، وتنفيذ ممارسات الحقن المأمونة. وينبغـي إسـداء النصـائح إلـى المتبـرعين بالـدم 

هم إذا تبـين مـن االختبـار المصـلي أن العـدوى أصـابتهم، فيصـبح عالجهـم وأسرهم كمدخل أول إلـى عالجهـم ورعـايت
سببًا في تقليل انتقال الفيروس. وينبغي ضمان مأمونيـة نقـل الـدم إلـى مـن ثبتـت إيجـابيتهم المصـلية لفيـروس العـوز 

  المناعي البشري.
  

  إسهام المنظمة  ٢-١-٤
  

سـتدعو  المنـاعي البشـري وبـرامج مكافحـة السـل.دعم تعزيز التعاون بين برامج مكافحة فيـروس العـوز   -٦٩
المنظمة إلى مزيد من التعاون بين برامج مكافحة فيروس العوز المناعي البشري وبرامج مكافحـة السـل، وٕالـى تنفيـذ 

المؤقتــة للتعــاون بــين  ةخــدمات متكاملــة فــي هــذين المجــالين. وســتدعم تنفيــذ البلــدان للبنــود االثنــي عشــر مــن السياســ
حة السل وأنشطة مكافحة فيروس العوز المناعي البشري، واستحداث وسائل جديدة أو محدثة، تشـغيلية أنشطة مكاف

بها في عالج السل وفيروس العوز المناعي البشري لدى فئات سكانية محددة وأوساط محددة، وسريرية، لالسترشاد 
ن. وســتدعم المنظمــة البــرامج بمــا فــي ذلــك مــن روابــط مــع بــرامج خفــض وطــأة األضــرار وبــرامج الصــحة فــي الســجو 

  الوطنية المشتركة بشأن فيروس العوز المناعي البشري والسل.
  

دعم التكامل بين خدمات مكافحـة فيـروس العـوز المنـاعي البشـري وخـدمات صـحة األم والوليـد والطفـل   -٧٠
مكافحـة فيـروس ستشـجع المنظمـة علـى توثيـق الـروابط بـين بـرامج وخـدمات  وخدمات الصحة الجنسية واإلنجابيـة.

العــوز المنــاعي البشــري وبــرامج وخــدمات الصــحة الجنســية واإلنجابيــة وصــحة األم والطفــل (باإلضــافة إلــى البــرامج 
)، وعلى إعداد (أو تحديث) اإلرشادات والوسائل الضرورية. وستعد المنظمـة ١-١-٣والخدمات المذكورة في الفرع 

ليـــة الالزمـــة لـــدعم الالمركزيـــة والتكامـــل فـــي هـــذه الخـــدمات علـــى وتعـــزز أيضـــًا التوحيـــد والتبســـيط فـــي األدوات العم
وستدعم المنظمة جهود  ١مستوى الرعاية الصحية األولية، والسيما في الخدمات التي تقدم في المجتمعات المحلية.

إلنجابيـة البلدان الرامية إلى تقييم سياساتها وُنظمها ومنهاج تقديم خدماتها في مجال الجمـع بـين الصـحة الجنسـية وا
ومكافحة فيروس العوز المناعي البشري، واستعراض النتائج وٕاعداد الخطط لتوطيد أواصر الربط بينها وبـين خطـط 

  الصحة الوطنية وٕاعداد الخطط.
  

دعــم الــروابط بــين بــرامج وخــدمات مكافحــة فيــروس العــوز المنــاعي البشــري وبــرامج وخــدمات مكافحــة   -٧١
مــع مكتــب األمــم المتحــدة المعنــي بالمخــدرات والجريمــة علــى توثيــق التعــاون  ســتعمل المنظمــة عــن كثــب المخــدرات.

بين برامج مكافحة فيروس العـوز المنـاعي البشـري وبـرامج مكافحـة إدمـان المخـدرات ومكافحـة المخـدرات. وسـتعتمد 

                                                      
  والعالج المتكامل ألمراض الطفولة.األدوات العالج المتكامل للحمل والوالدة  تشمل هذه     ١
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يـة فـي مجـال على بّينات الصحة العمومية لتدعو إلى احترام الحقوق في أنشـطة الوقايـة والتشـخيص والعـالج والرعا
فيروس العوز المناعي البشري وفي أنشطة الوقاية والعالج والتأهيل والمكافحة في مجال المخدرات. وسوف تصبح 
مســـائل العـــوز المنـــاعي البشـــري مندمجـــة فـــي الوســـائل التوجيهيـــة والتشـــغيلية الالزمـــة للوقايـــة مـــن إدمـــان المخـــدرات 

بمعالجــة االعــتالالت الصــحية األخــرى الســارية بــين متعــاطي وعـالج هــذا اإلدمــان، وكــذلك فــي التوجيهــات الخاصــة 
المخدرات، مثل السل واالضطرابات النفسـية، والتهـاب الكبـد الفيروسـي واألمـراض المنقولـة جنسـيًا، وفـي التوجيهـات 

  الخاصة بالوقاية من تعاطي الجرعات المفرطة من المخدرات، وبصحة األم والطفل.
  

 مكافحة فيروس العوز المناعي البشري وبرامج الصحة األخـرى ذات األولويـة. تعزيز الروابط بين برامج  -٧٢
تعزيز الروابط بين برامج مكافحة فيروس العوز المناعي البشري وبرامج الصحة األخـرى ذات ستدعو المنظمة إلى 

ونيـة الـدم والرعايـة األولوية التي لها عالقة بأعمال التصدي لهذا الفيروس، بما في ذلك برامج الصحة النفسية ومأم
في حاالت الطوارئ والرعاية الجراحية والصحة المهنية وٕاصحاح المياه ومكافحة السرطان واألمـراض األخـرى غيـر 

  السارية.
  
  : بناء ُنظم صحية متينة ومستدامة٣التوجه االستراتيجي   -٥
  

ســاعدت بــرامج مكافحــة فيــروس العــوز المنــاعي البشــري علــى تعزيــز ُنظــم الصــحة الوطنيــة ألنهــا اجتــذبت   -٧٣
تمويالت جديدة لقطاع الصحة وأسهمت في بناء قدرات الُنظم الصحية (من خالل تحسـين الرصـد والترصـد مـثًال)، 

. لكن المطلوب هو ضمان استخدام ويسرت التكامل في عالج األمراض المزمنة في أوساط كثيرة تفتقر إلى الموارد
استثمارات مكافحة فيروس العوز المناعي البشري في القاعدة العريضة لُنظم الصحة وفي تعزيز الُنظم المجتمعيـة. 
ويجب أن يعجل التصدي األوسع لفيروس العوز المناعي البشري خطى التقدم نحو بناء ُنظم صـحية كـفء وفعالـة 

ات الخاصــة بفيــروس العــوز المنــاعي البشــري والخــدمات األساســية األخــرى بســهولة وشــاملة تتــاح مــن خاللهــا الخــدم
وبأسعار ميسورة وبما يعلي شأن دور الخـدمات المجتمعيـة األساسـية ويجلـب الـدعم لـه. وقـد أثبتـت البّينـات الحديثـة 

  أن عواقب ضعف الُنظم الصحية كانت كما يلي:
لمتوســطة الــدخل عانــت مــن نفــاد مضــادات الفيروســات ٪ مــن البلــدان المنخفضــة الــدخل والبلــدان ا٣٨  •

، األمـر الـذي دل علـى ضـعف ٢٠٠٩القهقرية من منشآت الرعاية الصحية مـرة علـى األقـل فـي عـام 
  ُنظم إدارة الشراء والتوريد

تعرقل الحصول على األدوية الميسورة التكلفة الالزمة لمكافحة فيروس العوز المناعي البشري بسـبب   •
اتفـــاق المنظمـــة العالميـــة للملكيـــة الفكريـــة المتعلـــق بالجوانـــب ص المرونـــة الـــواردة فـــي اســـتخدام نصـــو 

وقلـة تـوافر بعـض األدويـة الجنيسـة وصـيغ األدويـة،  التجاريـة لحقـوق الملكيـة الفكريـة (اتفـاق تـريبس)،
  وضعف قدرة المساومة على األسعار في ُنظم المشتريات، وارتفاع الرسوم والضرائب

التحــول مــن مهمــة إلــى أخــرى علــى تقلــيص العجــز فــي عــدد العــاملين الصــحيين فــي  سـاعدت أســاليب  •
  بلدان كثيرة، لكن الصعوبة ظلت قائمة في ضمان الجودة والسالمة وتحفيز هؤالء العاملين

العمل بُنظم جديدة للعالج بمضادات الفيروسـات القهقريـة، والحاجـة إلـى رصـد مقاومـة فيـروس العـوز   •
  دوية، ورصد السمية، أضافا ضغوطًا جديدة على الخدمات السريرية والمختبرية.المناعي البشري لأل

  
  الصحية الستُنظم تقوية لبنات بناء ال  ١-٥
  

ُنظم الوطنيـــة لفيـــروس العـــوز المنـــاعي البشـــري أن تزيـــد مـــن تقويـــة لبنـــات بنـــاء الـــ ألعمـــال التصـــدييمكـــن   -٧٤
  الصحية الست:

 تقديم الخدمات بفاعلية  •
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 اين ما يكفي منهيلجيد للقوى العاملة وتعالتدريب ا  •

 متينصحية إتاحة نظام معلومات   •

 الحصول على المنتجات والتكنولوجيات الطبية األساسية  •

 التمويل الصحي المناسب  •

 القوية وحسن تصريف الشؤونالقيادة   •
  

  طرية الموصى بهااإلجراءات القُ   ١-١-٥
  

فيـروس العـوز المنـاعي ب المعنيـةالبـرامج الوطنيـة مختلـف التـآزر بـين  تعد العناصر التالية أساسية لضمان  -٧٥
الصــحية المــذكورة أعــاله (بمــا فــي ذلــك العناصــر المجتمعيــة)، ُنظم البشــري، وتقويــة كــل واحــدة مــن لبنــات بنــاء الــ

  البرامج وما يرتبط بها من حصائل صحية.هذه والوصول إلى الحد األقصى بأداء 
  

. يتعـــين اختيـــار (أو تطويـــع) النمـــاذج المناســـبة لتقـــديم الخـــدمات العاليـــة الخـــدماتتطويـــع نمـــاذج تقـــديم   -٧٦
المردوديـــة التـــي تحقـــق حصـــائل صـــحية جيـــدة، كـــي تلبـــي احتياجـــات الســـكان المعرضـــين للعـــدوى بفيـــروس العـــوز 

 )، مـــع التركيـــز بشـــدة علـــى توســـيع نطـــاق١-٣المنـــاعي البشـــري واألشـــخاص المتعايشـــين معـــه (المبينـــة فـــي الفـــرع 
أن مركزيــة. ويتعـــين والالحصــول علــى خـــدمات مكافحــة هــذا الفيـــروس وتحســينها عــن طريـــق اتبــاع نهــوج متكاملـــة 

المجتمعيـة بـدور أساسـي فـي التخطـيط لتقـديم خـدمات مكافحـة الفيـروس وتنفيـذها، والسـيما الخـدمات ُنظم ال تضطلع
 كثيـرةخـدمات مسؤولية الوطنية للفيروس تنقل  أعمال التصديالمقدمة إلى الفئات الرئيسية من السكان. ونظرًا ألن 

، فمــن الضــروري أن يشــارك مقــدمو الخــدمات المجتمعيــة فــي التخطــيط لضــمان الــربط المحلــي إلـى مســتوى المجتمــع
والتنسيق القويين بين مرافق الرعاية الصحية الرسمية وغير الرسمية. ومن الضروري ضمان جودة خدمات مكافحـة 

  دارة الجودة الخارجية والداخلية بغض النظر عن المرفق الذي يقدم الخدمات الصحية.إُنظم الفيروس من خالل 
  

. سـيحتل حشـد التمويـل المناسـب مـن الحمايـة االجتماعيـةُنظـم حشد التمويل لألغراض الصـحية وتعزيـز   -٧٧
انًا أساسيًا في مواصـلة المجتمعية مكُنظم الحماية االجتماعية والُنظم الصحة و  لُنظمالمانحين المحليين أو األجانب 

وتلبيـة الطلـب الزائـد عليهـا. وينبغـي أن يقـدم التمويـل  افحـة فيـروس العـوز المنـاعي البشـريتوسيع نطاق خدمات مك
حيثمــا  مكاسـب الكفـاءةطـرق تعـزز التمويـل الصــحي الـوطني باالسـتناد إلــى األولويـات الصـحية الوطنيـة، وتضــمن ب

ويــل الصــحي النفقــات الشخصــية إلــى حــدها األدنــى، وأن يغطــي الخــدمات كــان ذلــك ممكنــًا. وينبغــي أن يقلــل التم
الماليــة التــي تعرقــل الحصــول علــى خــدمات مكافحــة  الحــواجزمراكــز الرعايــة، وأن يقلــل مــن  التــي تقــدمهاالصــحية 

 الصـحية تحسـين المسـاواة فـي الحصـول علـى الخـدماتالـالزم لدعم تقـديم الـفيروس العوز المناعي البشري. ويمكن 
  على الفقراء والضعفاء والسكان األكثر عرضة للمخاطر.و في المناطق الريفية  إتاحتهان طريق التركيز على ع
  

. ينبغـي تنفيـذ التـدريب والتعيـين وٕاعـادة توزيـع المهـام تعزيـزًا لقـدرة الصـحة مـن أجـلتعزيز الموارد البشرية   -٧٨
منظمـة الصـحة العالميـة لقواعـد الممارسـة بشـأن تعيـين القوى العاملة الصحية. وينبغي للبلدان أن تنضم إلى مدونة 

هجـــرة مـــن والمبـــادئ التوجيهيـــة األخالقيـــة التـــي تقلـــل إلـــى أدنـــى حـــد  ١،العـــاملين الصـــحيين علـــى المســـتوى الـــدولي
إلــى  العموميــةومــن قطــاع الصــحة  ،البلــدان المنخفضــة الــدخل إلــى البلــدان المرتفعــة الــدخل فــيالعــاملين الصــحيين 

  اص وغير الحكومي.القطاعين الخ
  

بالكفـاءة فـي التعامـل مـع المتعايشـين مـع فيـروس  األوسـاطويجب أن يتمتع العاملون الصحيون فـي جميـع   -٧٩
العوز المناعي البشري والسـكان المتضـررين، وذلـك عـن طريـق إدراج المحتـوى الخـاص بهـذا الفيـروس فـي التـدريب 

إلصابة بفيروس العوز المناعي البشـري لض العاملين الصحيين تعر  أماأثناء الخدمة. في السابق للخدمة والتدريب 
                                                      

  .١٦-٦٣ج ص عالقرار      ١
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عـن طريـق اتخـاذ إجـراءات الصـحة والسـالمة المهنيتـين (انظـر التوجـه االسـتراتيجي فينبغـي تفاديـه في مكان العمـل 
اإلصـابة بـالمرض بسـبب ممارسـة المهنـة. وينبغـي اتبـاع السياسـات والممارسـات الراميـة  تعويضهم عن) وضمان ١

وضـمان المعاملـة األخالقيـة لمـن  ،مان إرساء بيئة مأمونة وداعمة في مكان العمل لعاملي الرعايـة الصـحيةإلى ض
العالج والرعاية. ويضطلع المتعايشون مـع تزويدهم بيتعايش منهم مع فيروس العوز المناعي البشري، بما في ذلك 

ذا الفيـروس وتـدريب العـاملين الصـحيين؛ الفيروس وعمال المجتمع غير المتخصصين بـأدوار حيويـة فـي مكافحـة هـ
  .ودفع مرتباتهمويمكن إثراء معارفهم وصقل مهارتهم من خالل اإلشهاد بمهارتهم في تقديم الخدمات 

  
المعلومـات فـي بـرامج مكافحـة فيـروس ُنظـم . ينبغـي تعزيـز المعلومات الصحية االسـتراتيجيةُنظم تحسين   -٨٠

المعلومــات الصــحية الوطنيــة األعــم، بمــا فــي ُنظــم دمجهــا ومواءمتهــا مــع  مــن خــالل ، وذلــكالعــوز المنــاعي البشــري
الترصـد أن تـوفر بيانـات منتظمـة وموحـدة باتبـاع ُنظم قـدر المسـتطاع). وينبغـي لـبالمعلومات اإللكترونية (ُنظم ذلك 

ُنظم الـــوأن تنتقــل إلـــى االنـــدماج مــع منهـــاج ترصـــد  ،أســاليب وأدوات متســـقة وباستقصـــاء الســكان علـــى نحـــو متســـق
فيــروس ب المعنيــةلبــرامج الوطنيــة االصــحية القطريــة الــذي أعدتــه منظمــة الصــحة العالميــة، كمــا ينبغــي أن تتعــاون 

وطنيــة للرصــد والتقيــيم وتنفيــذها وتعزيزهــا ُنظــم علــى تصــميم  المصــلحةالعــوز المنــاعي البشــري مــع ســائر أصــحاب 
  يلي: ة العالمية، على أن يشمل نظام الرصد والتقييم مامنظمة الصح التي تتيحهاباالستعانة باإلرشادات واألدوات 

المناعي البشري وتشخيص أدوات وعمليات الستحداث التدخالت الخاصة بالوقاية من فيروس العوز   •
 واإلبــالغ عنهــا، بمــا فــي ذلــك قيــاس، وتحليــل هــذه التــدخالت ورعــايتهم عــالج المصــابين بــهحاالتــه و 

ن تتـيح إحـراز تقـدم نحـو تحقيـق أهـداف وأغـراض اإلتاحـة الشـاملة الحصائل واآلثار التي مـن شـأنها أ
 التي ينبغي اإلبالغ عنها.

احتجـاز المرضـى مـدد نظام وطني لرصـد شـؤون المرضـى يـدعم جمـع البيانـات األساسـية مثـل  إنشاء  •
 وتطور المرض.

 ةوتقييم مقاومة فيروس العوز المناعي البشري لألدوي لتفادياستراتيجية وطنية وضع   •

 لفيروسات القهقرية.مضادات اللتيقظ الصيدالني يشمل  وطني برنامجإنشاء   •
  

 بمــا السياســات، وراســمي البــاحثين بــين التعــاون وزيــادة التشــغيلية البحــوث إلجــراء الــالزم الــدعم تقــديم وينبغــي  -٨١
 الـــوطنيين الشـــركاء نبـــي التعـــاون خـــالل مـــن البحثيـــة القـــدرة وســـتزداد الواقـــع. أرض علـــى البحـــوث نتـــائج تجســـيد يكفـــل

  البحث. وشبكات البحث منظمات وبين وبعضهم
  

ينبغـــي للبلـــدان أن تـــؤمن  ضـــمان الحصـــول علـــى األدويـــة وأدوات التشـــخيص والســـلع الطبيـــة األخـــرى.  -٨٢
لفيـــروس العـــوز  بأســـعار ميســـورة للتصـــدي الحصـــول المتواصـــل علـــى األدويـــة وأدوات التشـــخيص والســـلع األخـــرى

األدويـة صـنع وتسـويق بإصـدار الموافقـات التنظيميـة علـى  تعجلوطنية ينبغي رسم سياسات  المناعي البشري، كما
االنفتـاح والتنـافس فـي األسـواق علـى الجديدة واألدوية الجنيسـة وأدوات التشـخيص. والحتـواء التكـاليف ينبغـي تعزيـز 

المتعلق  ظمة العالمية للملكية الفكريةاتفاق المنالسلع، بما في ذلك االستعانة (عند اللزوم) بجوانب المرونة في هذه 
، وتجميــع البــراءات واتفاقــات التــرخيص الطــوعي بــين أصــحاب البــراءات بالجوانــب التجاريــة لحقــوق الملكيــة الفكريــة

الجنيســة. ويعــد تجميــع بــراءات األدويــة وســيلة لتعزيــز تــوافر األدويــة ولتيســير اســتحداث توليفــات  ومنتجــي األدويــة
وتركيبـات مطوعـة، مثـل التركيبـات الخاصـة باألطفـال، مـن خـالل اتفاقـات التـرخيص الطـوعي.  جديدة ثابتة الجرعة

علـى توزيـع تلـك السـلع علـى جميـع المراكـز ُنظم إدارة عرض السلع الصحية لتحسـين قـدرة هـذه الـُنظم ويجب تعزيز 
  التي تقدم الخدمات.

  
همــا تخطــيط شــراء عنصــرين اعي البشــري الوطنيــة لفيــروس العــوز المنــ تشــمل أعمــال التصــديوينبغــي أن   -٨٣

التكنولوجيــــــات لمراكــــــز الرعايــــــة والمختبــــــرات وتوزيعهــــــا والحفــــــاظ عليهــــــا وضــــــمان جودتهــــــا، وتنســــــيق شــــــراء هــــــذه 
ورصـد المختبرات أن تضـمن موثوقيـة ودقـة التكنولوجيـات والبـرامج المسـتخدمة لتشـخيص ُنظم التكنولوجيات. وعلى 

، وكـــذلك رصـــد الجوانـــب المناعيـــة المراضـــةمـــن حـــاالت  اشـــري ومـــا يصـــحبهاإلصـــابة بفيـــروس العـــوز المنـــاعي الب
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لألدويــة، وٕاجــراء الفحــوص األساســية ألمــراض الــدم والعناصــر الكيميائيــة فــي  ومقاومــة الفيــروسالعــالج و والفيروســية 
لصـحيين للعـاملين اخصيصـًا  فـي دورات مصـممةإدارة الجـودة (بمـا فيهـا تـدريب المـوظفين ُنظـم الدم. وينبغي تنفيـذ 

  رسمية).الرسمية أو غير المرافق المختبرات والعاملين في 
  

ينبغــي إقامــة شــراكات اســتراتيجية بــين مقــدمي  تعزيــز القيــادة وتصــريف الشــؤون والتخطــيط االســتراتيجي.  -٨٤
الخــدمات فــي قطـــاع الصــحة (بمــا فـــي ذلــك القطــاع العـــام والمجتمــع المــدني والقطـــاع الخــاص) وســائر القطاعـــات 

الوطنيـة لفيــروس العـوز المنـاعي البشــري. ومـن الضـروري ضــمان التـآزر واالتســاق  وتنفيـذ أعمــال التصـديلتطـوير 
لهذا الفيـروس والبـرامج الصـحية األخـرى والخطـة المتعـددة القطاعـات لمكافحتـه. وينبغـي تعزيـز  برامج التصديبين 

 والمساواةالشاملة والعدالة االجتماعية  ضمانًا لتحقيق التغطية هحوار السياسات الشامل داخل قطاع الصحة وخارج
  الوطنية للفيروس. أعمال التصديفي 

  
  المنظمة إسهام  ٢-١-٥

  
المتكاملــة نمــاذج الســتقدم المنظمــة اإلرشــادات التقنينيــة بشــأن  النهــوض بالكفــاءات فــي تقــديم الخــدمات.  -٨٥

، وذلـك باالسـتناد إلـى اسـتعراض وتقيـيم ريوباء فيروس العوز المنـاعي البشـمكافحة أنماط مختلفة من ل والالمركزية
دور الخــدمات الصــحية المجتمعيــة. وستبســط المنظمــة كــذلك  البيانــات التــي تبــرزالبيانــات المتاحــة، بمــا فــي ذلــك 

ُنظم وســــتقدم الــــدعم مــــن أجــــل تعزيــــز الــــ ١أدوات العــــالج المتكاملــــة لتــــوفير مــــنهج بســــيط وفعــــال لتقــــديم الخــــدمات.
خدمات مكافحة فيروس العوز المنـاعي البشـري. وسـتعزز وفعالية وتغطية تحسين جودة  المجتمعية التي تعد مفتاح

، وتالفي حدوث "Treatment 2.0"مبادرة المنظمة إشراك المجتمع المدني معها في رسم السياسات وتنفيذها، مثل 
  جديدة بفيروس العوز المناعي البشري بين األطفال. حاالت عدوى

  
سـتعمد المنظمـة مـع برنــامج  صـدي لفيــروس العـوز المنـاعي البشـري تمــويًال تامـًا.دعـم جهـود تمويـل الت  -٨٦

لمكافحـة فيـروس  العالميـةإلـى تقـدير االسـتثمارات الالزمـة لتحقيـق األهـداف  األيدزاألمم المتحدة المشترك لمكافحة 
ونــة المحليــة واألجنبيــة. مــن اســتثمارات المع تامــاً تمــويًال  ألهميــة تمويــل التصــديالعــوز المنــاعي البشــري. وســتروج 

وستطور المنظمة أدوات لتحديد تكاليف خطط قطاع الصحة الوطنية وخدماته، وستساعد على تنفيذ هـذه األدوات. 
وضع خطـط تمويـل صـحية وطنيـة تشـمل بـرامج مكافحـة فيـروس العـوز المنـاعي البشـري، وٕاجـراء البحـوث  وستدعم

دامة. وســتعكف المنظمــة مــع شــركاء التمويــل والتنميــة علــى تحســين التشــغيلية علــى آليــات التمويــل المبتكــرة والمســت
المســـاعدة اإلنمائيـــة والـــدعم التقنـــي. وســــتقدم الـــدعم التقنـــي إلـــى البلـــدان لتســــاعدها علـــى حشـــد التمويـــل الخــــارجي 

  .والسل والمالريا األيدزالصندوق العالمي لمكافحة الذي يقدمه واستخدامه، بما في ذلك التمويل 
  

 لبنـاءتقنيـة للسياسـات وٕارشـادات  توجيهـاتالمنظمـة  ستصـدر ود تعزيـز القـوى العاملـة الصـحية.دعم جهـ  -٨٧
لتلبيـة االحتياجـات الصـحية  الالزمـة الخـدمات المجتمعيـةوالتوسـع فيهـا لتشـمل القوى العاملة الصـحية المدربـة جيـدًا 

توصيات مسندة بالبّينات بشأن تثقيف  باالشتراك مع البلدان ومنظمات المجتمع المدني وستعد. ات المحليةللمجتمع
ات وتحسين الحصول على خدمات العاملين الصحيين (بمن فـيهم العـاملون فـي المجتمعـ األطباء وهيئات التمريض

علـى جمـع البلـدان قـدرات بنـاء الخـدمات. وسـتدعم  تعوزهاوالعاملون غير المتخصصين) في المناطق التي  المحلية
بالقطاعـات األخـرى، ومنهـا قطاعـات الصحة سياسات سم الصحية وتحليلها. وسيرتبط ر البيانات عن القوى العاملة 

والعمـل والتمويـل، لضـمان اتبـاع نهـج منسـق ومسـتدام فـي تعزيـز القـوى العاملـة الصـحية. وستسـتند المنظمـة  التعليم
حـدة الطارئـة للمسـاعدة وخطة رئيس الواليات المت ،على العمل المنجز حتى اآلن بالتعاون مع منظمة العمل الدولية

لتــنقح اســتراتيجيات تعزيــز تــدريب القــوى العاملــة الصــحية وٕاعــادة توزيــع  ،والشــركاء اآلخــرين ،األيــدزمكافحــة  علــى
  .وتثقيفهمالعاملين الصحيين  واستبقاءالمهام 

  
                                                      

ي المتكامــل ألمــراض المــراهقين والبــالغين، والتــدبير العالجــي المتكامــل ألمــراض تشــمل هــذه األدوات التــدبير العالجــ     ١
العالجـــي المتكامـــل فـــي فترتـــي الحمـــل والـــوالدة، والتـــدبير المتكامـــل للرعايـــة الخاصـــة بـــالطوارئ والرعايـــة  الطفولـــة، والتـــدبير

  األساسية الخاصة بالجراحة.



٤الملحق  159  

يانـات ستقدم المنظمة اإلرشـادات والـدعم لتحسـين جمـع الب دعم تحسين المعلومات الصحية االستراتيجية.  -٨٨
والمترابطــة لرصــد شــؤون  الطوالنيــةالوطنيــة ُنظم وتحليلهــا واســتخدامها فــي قطــاع الصــحة. وســتدعم المنظمــة تنفيــذ الــ

لتـــدخالت الخاصـــة بفيـــروس العـــوز المنـــاعي البشـــري وُنظـــم ا ،األشـــكال اإللكترونيـــةُنظـــم المرضـــى، بمـــا فـــي ذلـــك 
قطـاع الصـحة. وسـتولي اهتمامـًا خاصـًا لذات األولويـة بالسل وغيرها مـن التـدخالت  والخاصة باقتران هذا الفيروس

إلــى دعــم احتجــاز المرضــى وجــودة البيانــات وجــودة الرعايــة. وســتقوم المنظمــة بالرصــد وٕاعــداد التقــارير ســنويًا عــن 
التقــدم الــذي يحــرزه قطــاع الصــحة نحــو تحقيــق اإلتاحــة الشــاملة وأثــر التــدخالت الخاصــة بفيــروس العــوز المنــاعي 

  لمرامي اإلنمائية لأللفية المتعلقة بالصحة.البشري في ا
  

 تقــديم المنظمــة إلــى ســتدعو رســم مالمــح برنــامج البحــوث وحفــز اســتحداث المعــارف وترجمتهــا ونشــرها.  -٨٩
البحث والتطوير في مجال فيروس العوز المناعي البشري. وستعد مع الشركاء برنامجًا  ألعمالاالستثمار المناسب 

المعـارف الجديـدة وتطبيقهـا مـع التشـديد  نشـرقطاع الصحة لهذا الفيروس. وسـتعزز  صديتعامًا للبحث في مجال 
 عجلــة بــرامجالمنظمــة  وســتدفعخاصــة علــى الملكيــة الوطنيــة وتحســين فعاليــة التــدخالت والبــرامج وتعزيــز االبتكــار. 

مال باســـــــتعالبحـــــــوث الخاصـــــــة بـــــــالعالج مـــــــن فيـــــــروس العـــــــوز المنـــــــاعي البشـــــــري والتـــــــدخالت التـــــــي تقـــــــي منـــــــه 
(انظــر  "Treatment 2.0"المبــادرة مجــاالت العمــل الرئيســية فــي  وذلــك فــي إطــارلفيروســات القهقريــة، ا مضــادات

   .)٢-٣-٣الفرع 
  

ســتدعم  األخــرى بأســعار ميســورة. الطبيــة دعــم زيــادة الحصــول علــى األدويــة وأدوات التشــخيص والســلع  -٩٠
المضـادة لفيـروس العـوز الطبيـة ين شـراء األدويـة والسـلع المنظمة االستراتيجيات الراميـة إلـى خفـض األسـعار وتحسـ

عن طريق نشـر المعلومـات عـن هـذه األدويـة واألدوات التشخيصـية مـن خـالل مرفـق أدويـة  وذلك ،المناعي البشري
 اإلمـداداتوغيـر ذلـك مـن التـدابير لتحسـين إدارة سلسـلة  التجميعـيوتعزيـز آليـات الشـراء  ،ووسائل تشخيصه األيدز

لفيروسات القهقريـة وغيرهـا مـن السـلع الصـحية. وستسـاهم المنظمـة مضادات انفاد المخزون من  ماالتاحتوخفض 
عـن طريـق وذلـك  ،فيروس العوز المناعي البشريالالزمة لمكافحة في تحسين شفافية السوق واستدامة توفير السلع 

بهــذا الفيــروس مــن خــالل التحقــق  الســلع المتعلقــة اختيــار مــورديرصــد أســعارها والتنبــؤ بالطلــب عليهــا. وستحســن 
فـــي قائمـــة منظمـــة الصـــحة العالميـــة النموذجيـــة لألدويـــة  مـــن صـــالحية األدويـــة وٕادراج األدويـــة فـــي حينهـــاالمســـبق 

الضـــرورية الســـلع المتواصـــل علـــى  للحصـــولالبلـــدان جهـــود األساســـية ودســـاتير األدويـــة الدوليـــة. وســـتدعم المنظمـــة 
التقنيـة وبنـاء القـدرات والتـدريب علـى االسـتخدام المسـاعدات  ، وذلـك بتقـديميفيـروس العـوز المنـاعي البشـر لمكافحة 
  .اإلمداداتالشراء وٕادارة  لوسائلالفعال 

  
وســتقدم المنظمــة كــذلك الــدعم واإلرشــادات التقنينيــة فيمــا يتعلــق بالحصــول علــى أدوات مبســطة ومضــمونة   -٩١

. وســتقدم "Treatment 2.0"ذلــك كجــزء مــن مبــادرة الجــودة للتشــخيص والرصــد فــي مراكــز الرعايــة والمختبــرات، و 
، كمــــا ســــتقدم بــــالمختبرات ومراكــــز الرعايــــة التكنولوجيــــات الخاصــــةووزع اإلرشــــادات والــــدعم التقنــــي لتيســــير شــــراء 

وبنـاء القـدرات وتنفيـذ اآلليـات المضـمونة  لتطـوير المختبـراتالـوطني االسـتراتيجي المساعدة التقنية لتعزز التخطـيط 
فيـــروس العـــوز المنـــاعي البشـــري والســـل  مســـائلالمنظمـــة التكامـــل والتنســـيق بـــين المختبـــرات فـــي  تعززوســـالجـــودة. 

  ."مبادرة المختبرات العالمية"الصحية المهمة، وذلك من خالل آليات مثل  المسائلوالمالريا وغيرها من 
  

مج األمـــم المتحـــدة ســـتتعاون المنظمـــة مـــع برنـــا دعـــم أعمـــال تخطـــيط ومراجعـــة االســـتراتيجيات الوطنيـــة.  -٩٢
قطاع الصحة على الموارد المناسبة للتخطـيط المتعـدد  حصولوالبنك الدولي على ضمان  األيدزالمشترك لمكافحة 

مكافحـــة هـــذا الفيـــروس بشـــكل مناســـب فـــي  وضـــمان إدراجفيـــروس العـــوز المنـــاعي البشـــري، ل للتصـــديالقطاعـــات 
هـذا الفيـروس، مـع ب المعنيـةمراجعـة الخطـط الوطنيـة  الخطط األخرى التي يضعها قطاع الصحة. وستدعم المنظمة

االســتخدام الفعــال للمــوارد. وســتعد المنظمــة كــذلك أدوات تــآزر فــي النظــام الصــحي و االهتمــام خصوصــًا بتحقيــق ال
امج مكافحـة فيـروس العـوز المنـاعي البشـري ومراجعـة بـر الوطنية  اتتخطيط االستراتيجيلالسترشاد بها في عمليات 

  ين إدارة الخدمات الصحية.لتحس توخياً 
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: الحــد مــن ســهولة اإلصــابة وٕازالــة الحــواجز الهيكليــة التــي ٤التوجــه االســتراتيجي   -٦
  تعرقل الحصول على الخدمات

  
يؤدي قطاع الصحة دورًا أساسيًا في الحد من سهولة اإلصـابة بفيـروس العـوز المنـاعي البشـري وفـي الحـد   -٩٣

وفــي إزالــة الحــواجز الهيكليــة التــي تعرقــل الحصــول علــى خــدمات مكافحــة هــذا  مــن الوصــم والتمييــز المتعلقــين بــه،
لهــذا الفيــروس نشــاطًا رياديــًا مــن أنشــطة الصــحة العموميــة فــي النهــوض بحقــوق  كــان التصــديالفيــروس. ولطالمــا 

المحــــددات  ومعالجــــةالمجتمعــــات والمســــاهمة فــــي تحقيــــق اإلنصــــاف فــــي مجــــال الصــــحة جهــــود اإلنســــان وحشــــد 
بــين الجنســين وصــون حقــوق المتعايشــين مــع فيــروس العــوز المنــاعي  التفــاوتعيــة للصــحة. وتعتبــر إزالــة االجتما

المرامــي  وبلــوغ ،تحقيــق أهــداف اإلتاحــة الشــاملة صــوبخطــوتين حاســمتين  الرئيســيةالســكان فئــات البشــري وحقــوق 
اليوم مـع حـاالت الغـبن الصـحي بـين  . ولم يتم التعامل على النحو المناسب حتىالمتعلقة بالصحة اإلنمائية لأللفية

الوطنية لفيـروس العـوز  أعمال التصديفي فئات السكان الرئيسية حقوق اإلنسان للنساء والفتيات و  وكفالةالجنسين 
  المناعي البشري. وتشير أحدث التقارير المرحلية القطرية إلى ما يلي:

وز المنــاعي البشــري تســتهدف النســاء فيــروس العــمكافحــة بــرامج قــل مــن نصــف البلــدان لديــه ميزانيــة أ  •
 والفتيات

خدمات  تحد من فاعليةقوانين أو سياسات عامة أو لوائح تضع عراقيل  ا٪ من البلدان لديه٦٧ نسبة  •
 ةالسكان الرئيسي التي تصل إلى فئاتمكافحة فيروس العوز المناعي البشري 

بلـدان)  ١٠(نتـائج مسـتقاة مـن  شريلمؤشر الخاص بوصم المتعايشين مع فيروس العوز المناعي البا  •
نسـبة و البدني والشفهي التي يتعـرض لهـا المتعايشـون مـع هـذا الفيـروس،  اإليذاءيبين ارتفاع معدالت 

 من الخدمات الصحية. محرومة٪) ٨٨و٪ ١٢ تتراوح بينكبيرة منهم (
  

بـــرامج عامـــة و أيضـــًا مراجعـــة السياســـات الفـــي قطـــاع الصـــحة، بـــل ويجـــب  محـــددةتـــدخالت تنفيـــذ ويجـــب   -٩٤
. فئـات السـكان الرئيسـيةالقطاعات األخرى للحد من حاالت الغـبن الصـحي بـين الجنسـين وضـمان حقـوق اإلنسـان ل

كفالـة قطاع الصحة كذلك أن يؤدي دورًا مهمًا في تقديم البّينات عن الروابط بين اإلنصاف بين الجنسـين و ل وينبغي
هذه  إدراجفيروس العوز المناعي البشري. وينبغي مكافحة حة و المحددات االجتماعية للصمعالجة حقوق اإلنسان و 

  العناصر: أهم هذه تدخالت قطاع الصحة. وفيما يلي وتنفيذ ورصد العناصر في تصميم 
 بالجنس اآلخرالضارة  األحكاموالقضاء على  ،تعزيز المساواة بين الجنسين  •

 لصحةا إتاحة خدمات النهوض بحقوق اإلنسان وتعزيز اإلنصاف في  •

 الصحة في جميع السياسات والقوانين واللوائح إدراج مسائلضمان   •
  
  بالجنس اآلخروالقضاء على المعايير الضارة  ،تعزيز المساواة بين الجنسين  ١-٦
  

 الجـنس اآلخـرإصـابة  مصـادرالوطنية لفيروس العوز المناعي البشري تحـد كثيـرًا مـن  إن أعمال التصدي  -٩٥
التبــاين فــي ) وأن تحــد مــن الجنســيعنــف ال(مثــل  المجتمعــات المحليــةنــاعي البشــري فــي فيــروس العــوز المعــدوى ب

النســاء علـى تمكـين سياسـات قطـاع الصـحة وبرامجــه  تــنصالجنسـين علـى الخــدمات الصـحية. وينبغـي أن  حصـول
، س اآلخـربـالجنالمعـايير الضـارة  وعلى إلغـاءسهولة إصابتهن بفيروس العوز المناعي البشري،  حتى تقلوالفتيات 

لتفـاوت بـين ابـرامج مكافحـة فيـروس العـوز المنـاعي البشـري  أن تزيـلتحقيـق المسـاواة بـين الجنسـين. وينبغـي  وعلى
الفتيــان  وأن يشــاركالجنســين فــي الحصــول علــى التــدخالت الصــحية، مثــل العــالج بمضــادات الفيروســات القهقريــة، 

  الحد من الغبن بين الجنسين.والرجال في التدخالت السلوكية والهيكلية الرامية إلى 
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  طرية الموصى بهااإلجراءات القُ   ١-١-٦
  

المعلومـــات الخاصـــة بفيـــروس العـــوز ُنظـــم ينبغـــي أن تجمـــع  جمـــع المعلومـــات الصـــحية عـــن الجنســـين.  -٩٦
حسـب نــوع الجــنس والفئــة العمريــة وتحللهــا لتحديــد أنمــاط البشــري والجوانــب الصــحية األعــم بيانــات مقســمة  المنـاعي

ثـــار البـــرامج علـــى الفتيـــات والفتيـــان والرجـــال آفـــي تقـــديم الخـــدمات الصـــحية و  التبـــاينقـــال هـــذا الفيـــروس وحـــاالت انت
  النساء.و 
  

ركــز مــن شــأن اتبــاع نهــج م الجنســين فــي تصــميم الخــدمات الصــحية وتقــديمها ورصــدها. مســائلإدراج   -٩٧
مات الصـحية واالسـتفادة منهـا وأثرهـا. وينبغـي بين الجنسين أن يحسن جودة الخـد التباينات الصحيةزالة إلومتكامل 

 االتفــاق علــى الجمــاع مــن حيــثبــرامج مكافحــة فيــروس العــوز المنــاعي البشــري المســاواة بــين الجنســين  تنشــرأن 
تـوخي المزيـد مـن األمـان واســتعمال العـوازل الذكريـة واألنثويـة. وينبغـي تخصــيص المـوارد الماليـة والبشـرية للبــرامج و 

الجنسـين عـن الحصـول علـى الخـدمات الصـحية. وينبغـي إيـالء اهتمـام أحـد طي الحواجز التي تعيق الرامية إلى تخ
ُنظم المشاركة في األدوار القيادية في ال ويستطعنيعملن في ظروف جيدة ومتساوية،  حتىخاص لعامالت الرعاية 

تقـــديم ، بمـــا فـــي ذلـــك اآلخـــر الجـــنس ضـــدمكافحـــة العنـــف لخـــدمات  تشـــغيلالمجتمعيـــة. وينبغـــي ُنظم الصـــحية والـــ
  العنف الجنسي.غيره من أشكال الخدمات الشاملة للناجين من االغتصاب و 

  
  إسهام المنظمة  ٢-١-٦

  
ســتدعم  دعــم تحســين اإلنصــاف بــين الجنســين وجمــع البّينــات عــن التباينــات الصــحية بــين الجنســين.  -٩٨

علـى الخـدمات وتحديـد مـا يـرتبط بـذلك مـن  الجنسين مـن الحصـولأحد تحديد الحواجز التي تعيق لالمنظمة البلدان 
احتمــال جتمــاعي والتغلــب عليهــا. وســتدعم كــذلك أنشــطة الــدعوة والبحــث فــي مجــال العالقــة بــين االغــبن الحــاالت 
وغيــر ذلــك مــن انتهاكــات حقــوق اإلنســان،  ضــد الجــنس اآلخــرفيــروس العــوز المنــاعي البشــري والعنــف ب اإلصــابة

 وخصوصـًا حقـوق( المـرأة. وسـتدرج المنظمـة شـؤون المـرأةامج مكافحة العنف ضد وستقدم اإلرشادات بشأن تنفيذ بر 
الخاصـة بالسياسـات رشـادات واإل والعامالت في الرعايـة المجتمعيـةالمتعايشات مع فيروس العوز المناعي البشري) 

  .المرأةاحتياجات تلبي أن خدمات مكافحة فيروس العوز المناعي البشري  والقوانين بما يضمن
  
  الصحةمجال النهوض بحقوق اإلنسان وتعزيز اإلنصاف في   ٢-٦
  

تمنع الحواجز القانونية واالجتماعية والثقافية متعاطي المخدرات واللواطيين ومزدوجي الجـنس والمسـجونين   -٩٩
ن يينبغـي إزالـة القـوانلـذلك والمتاجرين بالجنس من الحصول على التدخالت الفعالـة واالنتفـاع بالخـدمات الصـحية. و 

حتى يتسـنى الحقن المأمون)  التي تضمنالمخدرات (مثل اإلبر النظيفة  تعاطيأدوات والسياسات التي تجّرم حيازة 
توســيع نطــاق الحصــول علــى الخــدمات الصــحية وتحســين جودتهــا. ويعــد التغلــب علــى هــذه الحــواجز الهيكليــة أمــرًا 

الـوطني لفيـروس العـوز  التصـديفـي  إلنصـافاالتسـاق واالخـدمات الصـحية وضـمان  اإلقبـال علـىحاسمًا لتحسين 
  المناعي البشري. 

  
  اإلجراءات الُقطرية الموصى بها  ١-٢-٦

  
إشــراك المتعايشــين مــع فيــروس العــوز المنــاعي البشــري وفئــات الســكان الرئيســية فــي تصــميم وتنفيــذ   -١٠٠

ــروس العــوز المنــاعي البشــري. ــيم أعمــال التصــدي الوطنيــة لفي الوطنيــة  مــال التصــديتشــمل أعينبغــي أن  وتقي
علـــى الوصـــم والتمييـــز السياســـات والممارســـات الراميـــة إلـــى القضـــاء تنفيـــذ ورصـــد لفيـــروس العـــوز المنـــاعي البشـــري 

أثـر مـا يتعلـق بفيـروس العـوز  تسـجيلتقـديم الخـدمات الصـحية. وينبغـي  عنـدانتهاكات حقوق اإلنسـان وغيرهما من 
الحصــول علـى الخـدمات والحصــائل  تعتـرضلحقـوق اإلنسـان  ىوانتهاكـات أخــر المنـاعي البشـري مـن وصــم وتمييـز 

الصــحية. وينبغــي إقامــة روابــط مــع آليــات المســاءلة األعــم (مثــل االجتماعــات الرفيعــة المســتوى للــدورات االســتثنائية 
التمتـــع حقـــوق اإلنســـان بمـــا فيهـــا الحـــق فـــي  حمايـــةم التقـــدم المحـــرز فـــي للجمعيـــة العامـــة لألمـــم المتحـــدة) التـــي تقـــيّ 

  لصحة.اب
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  المنظمة إسهام  ٢-٢-٦
  

تعزيز اعتماد السياسات والممارسات والقوانين التي تصـون حقـوق اإلنسـان وتقضـي علـى التمييـز فـي   -١٠١
الحصـــائل الصـــحية. فـــي ســـتدعم المنظمـــة عمليـــات تقيـــيم الفـــوارق فـــي الحصـــول علـــى الخـــدمات و  قطـــاع الصـــحة.

المتعايشـين  إزاءالرعايـة الصـحية  التـي يتخـذها عـاملومييزيـة إرشادات وأدوات ترمي إلى تغيير المواقف الت وستضع
الرعاية  الحصول على التمييز في منع. وستعزز معايير الرئيسيةالسكان فئات روس العوز المناعي البشري و يمع ف

 ،قطريــة لتقيــيم محــددات المخــاطر الصــحية وســهولة اإلصــابة وســائلكــذلك  وســتعدالخــدمات الصــحية.  مــن مراكــز
بفيروس العوز المناعي البشـري اإلصابة  احتماالتواألماكن التي ترتفع فيها  الرئيسيةالسكان فئات لتحديد  وسائلو 
 األخـرى الفئـاتوتوزيـع حسـب نـوع الجـنس والفئـة العمريـة هذه البيانات المنظمة  وستقسمسريانه.  معدلرتفع فيها وي

الفــوارق فــي الحصــول علــى الخــدمات إظهــار  ة، بمــا فــي ذلــكيالصــحالخــدمات اإلنصــاف فــي مســألة لــدعم تحليــل 
  الصحية وتنوع الحصائل الصحية.

  
  الصحة في جميع السياسات والقوانين واللوائحمسائل ضمان دمج   ٣-٦
  

التـي أن السياسات والقوانين واللوائح  من نوعه يضمن به يتعين على قطاع الصحة أن يضطلع بدور فريد  -١٠٢
الوطنيــة لفيــروس العــوز المنــاعي البشــري، وخاصــة القضــاء علــى  ل التصــديأعمــاالقطاعــات األخــرى تــدعم  تــنظم

   بين الفئات السكانية الرئيسية.حقوق اإلنسان ونشر وصون  القائم على نوع الجنسالغبن 
  

  اإلجراءات الُقطرية الموصى بها  ١-٣-٦
  

عنـد القطاعـات األخـرى. اتإجـراء للصحة فـي المؤاتيةاستخدام بّينات الصحة العمومية لدمج اإلجراءات   -١٠٣
الصـحية التـي تتـأثر جوانـب الينبغـي النظـر فـي  وضع ومراجعة السياسات والقـوانين واللـوائح فـي القطاعـات األخـرى

فــي ســهولة اإلصــابة بــذلك ذه السياســات والقــوانين واللــوائح ، وذلــك حتــى ال تســهم هــفيــروس العــوز المنــاعي البشــريب
(مثــل  عــن التمتــع بهــا تعــيقهم بــأي شــكل آخــر والالحصــول علــى الخــدمات ال تميــز بــين األشــخاص فــي الفيــروس، و 

خدمات اإلسكان والرفـاه االجتمـاعي والعمـل والهجـرة والـدفاع والماليـة والتعلـيم والشـؤون الخارجيـة والتنميـة). وينبغـي 
شــري، وتحســين مــن ســهولة اإلصــابة بفيــروس العــوز المنــاعي الب للحــدوٕاصــالحها إذا لــزم األمــر،  ،مراجعــة القــوانين

التمييــز فــي جميــع  التــي تمنــعينبغــي ســن التشــريعات و الحصــول علــى الخــدمات الصــحية، وصــون حقــوق اإلنســان، 
عـداء القيـود الناجمـة عـن و  والعمـل،مـا يلـي: القيـود المفروضـة علـى السـفر ب بصـفة خاصـةهتمـام اال ، مـعالمجاالت

مـن يتسـبب تجـريم قـوانين و  ،وقـوانين مكافحـة المخـدرات ،المتـاجرة بـالجنسالقيود المفروضة علـى و  ،للواطيينلناس ا
ينبغي النهوض بنهج الصـحة العموميـة فـي بدًال من التجريم . و إلى اآلخرين نقل فيروس العوز المناعي البشريفي 

تبــديل أحكــام ينبغــي و اإلصــابة بفيــروس العــوز المنــاعي البشــري،  الحتمــاالتمراقبــة الســلوكيات التــي تعــرض النــاس 
  ممارسة جيدة في مجال الصحة العمومية. أحكام بديلة بوصفهاالحبس ب

  
  إسهام المنظمة  ٢-٣-٦

  
تــوفير بّينــات الصــحة العموميــة لالسترشــاد بهــا فــي وضــع السياســات والقــوانين واللــوائح فــي القطاعــات   -١٠٤

تحديـــد دور  ، وستســـاعد علـــىالرئيســـيةالســـكان  الصـــحية لفئـــات حتياجـــاتباالالمنظمـــة االهتمـــام  ســـتحفز األخـــرى.
صــياغة أو مراجعــة السياســات والتشــريعات  علــىالبلــدان  وستســاعدالقطاعــات األخــرى فــي تلبيــة هــذه االحتياجــات. 

ة العموميـة يلقضـايا الصـحة العموميـة. وسـتقدم المنظمـة البّينـات الصـح بما يضمن حسن عالجهاالمتعلقة بالصحة 
كف مــع الشــركاء علــى جميــع المســتويات علــى تحســين للتــأثير فــي اســتراتيجيات وخطــط القطاعــات األخــرى. وســتع

خاصة مع الوكاالت والمبـادرات المانحـة والتنمويـة الرئيسـية، بمـا فيهـا الصـندوق العـالمي  وبصفةاتساق السياسات، 
وما إلى ذلك من برامج  األيدز، لإلغاثة منوخطة رئيس الواليات المتحدة الطارئة  ،والسل والمالريا األيدزلمكافحة 

  ئية.ثنا
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  تنفيذ االستراتيجية  -٧
  

 المصـلحةيتوقف تنفيذ هذه االستراتيجية تنفيذًا فعاًال على تضافر اإلجراءات التـي يتخـذها جميـع أصـحاب   -١٠٥
قطاع الصحة لفيروس العوز المناعي البشري. ويتعين في إطار قطاع الصـحة إقامـة وتعزيـز الصـالت  تصديفي 

. ويوضــح هــذا الفــرع الطريقــة التــي الخاصــة بــأكثر مــن مــرضرض والبــرامج بــين البــرامج المختلفــة الخاصــة بكــل مــ
 تصــديكيفيــة مواءمــة  وهــو يــوجز أيضــاً ســتتبعها أمانــة المنظمــة فــي ترتيــب أمورهــا لتــدعم تنفيــذ هــذه االســتراتيجية، 

اد القطاعــات األخــرى والشــركاء اآلخــرين، وكيفيــة رصــد تنفيــذ هــذه االســتراتيجية وٕاعــد تصــدياتقطــاع الصــحة مــع 
  .االتقارير عنه

  
  فيروس العوز المناعي البشري  بشأنمنظمة البرنامج ل الشكل األمثل  ١-٧
  

العديـــدين علـــى المســـتويات القطريـــة  المصـــلحةأصـــحاب أنشـــطة ســـتعزز األمانـــة المواءمـــة والتنســـيق بـــين   -١٠٦
 التــــي تتخــــذهاجــــراءات فيــــروس العــــوز المنــــاعي البشــــري اإل بشــــأنمنظمــــة الواإلقليميــــة والعالميــــة. ويشــــمل برنــــامج 

وســتظل إدارة شــؤون فيــروس العــوز المنــاعي  طائفــة عريضــة مــن اإلدارات والوحــدات.و الثالثــة المنظمــة مســتويات 
ولـدى كـل مـن المكاتـب اإلقليميـة السـتة وحـدة  البشري هي المسؤولة في المقر الرئيسي عـن تنسـيق البرنـامج برمتـه.

 متفرغـونالعديـد مـن المكاتـب القطريـة التابعـة للمنظمـة موظفـون مخصصة لفيروس العوز المنـاعي البشـري. ولـدى 
هيكــل وعمليــات الشــكل األمثــل لالمنظمــة  وســتعدشــؤون فيــروس العــوز المنــاعي البشــري. لنصــف الوقــت أو يعملــون 
  األنشطة التالية:ممارسة من خالل وذلك  ،فيروس العوز المناعي البشري بشأنبرنامجها 

  
ــة المنظمــة. تقســيم العمــل تقســيماً   -١٠٧ ســيركز المقــر الرئيســي علــى  واضــحًا بــين المســتويات الثالثــة ألمان

وســـيتولى رصـــد جائحـــة فيـــروس العـــوز المنـــاعي البشـــري  ،علـــى المســـتوى العـــالمي وٕاعـــداد القواعـــدالسياســـة العامـــة 
بالغ التوصـيات إلإلسراع بـوسيبسط اإلرشادات العالمية  .لها وٕاعداد التقارير عنها على المستوى العالمي والتصدي
وتيســير الـــدعم التقنــي المقـــدم إلـــى لمزيــد مـــن االتســاق. وســـتركز المكاتــب اإلقليميـــة علــى تنســـيق وتحقيـــق االجديــدة 
على تقديم  فستركزالمكاتب القطرية  أما. لتناسب السياقات الُقطرية، بما في ذلك تطويع اإلرشادات العالمية البلدان

، وعقـد االجتماعـات مـع النظـراء القطـريين الصحة وزاراتإلى  فيذ االستراتيجيةلتن المشورة في مجال السياسة العامة
  القضايا الرئيسية. لمناقشة

  
يرتبط العمل الذي تضطلع به األمانة بشـأن فيـروس  األخرى. البرمجيةمجاالت التآزر بين تحقيق أقصى   -١٠٨

ُنظم عاليـــة فـــي المنظمـــة، ومنهـــا: تعزيـــز الـــالعـــوز المنـــاعي البشـــري بطائفـــة مـــن المجـــاالت األخـــرى ذات األولويـــة ال
والسـل واألمـراض  والصـحة الجنسـية واإلنجابيـة؛ المعلومـات الصـحية؛ وصـحة األم والوليـد والطفـل؛ُنظـم الصحية؛ و 

والرعايــة الجراحيــة؛ والتغذيــة؛ واألمــراض غيــر الســارية  الطارئــة؛ والرعايــة والحقــنالمعديــة األخــرى؛ ومأمونيــة الــدم 
األدويـــة األساســـية؛ واالبتكـــار  وٕاتاحـــةاللقاحـــات؛  واســـتحداثة؛ وصـــحة الجنســـين وصـــحة المـــرأة؛ والصـــحة النفســـي

وأخالقيـات  فـي التمتـع بالصـحة وحقـوق اإلنسـان وقـوانين الصـحةوالملكية الفكرية؛ والمحددات االجتماعية للصحة؛ 
هذه البرامج كل امة روابط وثيقة بين األزمات اإلنسانية. وتعزز هذه االستراتيجية إق إبانة؛ والصحة يالصح الرعاية

فيـروس العـوز المنـاعي البشـري فـي العمـل األساسـي األنشـطة المتعلقـة بالصحية. وستمنح األولوية إلى تعزيز دمج 
نسـق بـين البـرامج. وستالتخطـيط والتنسـيق المشـاركة فـي لمجاالت البـرامج األخـرى المـذكورة أعـاله. وسـتعزز آليـات 

وذلــك بفيـروس العـوز المنـاعي البشـري بـين األطفـال،  منـع حـدوث حـاالت عــدوى جديـدةبـادرة ملالمنظمـة  مـثًال دعـم
الصـــحة الجنســـية عـــن صـــحة األم والطفـــل و عـــن بـــين الوحـــدات المســـؤولة عـــن فيـــروس العـــوز المنـــاعي البشـــري و 

حـدات المسـؤولة بـين الو  "Treatment 2.0"مبـادرة الالمنظمـة فـي  األمانة إسـهامالتغذية. وستنسق عن و  ،اإلنجابيةو 
صــــحة األطفــــال عــــن و  ،األدويــــة األساســــية والتشــــخيصعــــن و  ،الســــلعــــن عــــن فيــــروس العــــوز المنــــاعي البشــــري و 

  التغذية.عن و  ،والمراهقين
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 فـي هاوٕارشـادات هاتعتمـد المنظمـة علـى الشـركاء فـي تنفيـذ سياسـات زيادة قدرات الشبكات التقنية والشـركاء.  -١٠٩
مـع الشـركاء علـى جميـع المسـتويات علـى تحسـين االتسـاق بـين السياسـات، وذلـك  سـتعكف المنظمـةلذلك البلدان. و 

 األيــدزخاصــة مــع الوكــاالت والمبــادرات المانحــة والتنمويــة الرئيســية، بمــا فــي ذلــك مــع الصــندوق العــالمي لمكافحــة 
 وسـتهدفء التنفيـذيين. والشـركا ،والمؤسسـات الخاصـة ،المتعددة األطرافالبرامج والسل والمالريا، والبرامج الثنائية و 

، والعمـل مـن خـالل مراكـز المعـارف لكـي يسـتمر التصـديالوطنيـة ُنظم المنظمة إلى تعزيز المؤسسات والهياكـل والـ
والمراكز المتعاونة مع المنظمة والشبكات التقنية. وتضطلع المنظمة بدور مهم في النهوض بالتعـاون بـين المجتمـع 

يقدم الشـركاء مـن المجتمـع المـدني الـدعم التقنـي والبرمجـي إلـى العمـل الـذي المدني والحكومات والقطاع الخاص. و 
واإلرشادات. ويكتسـي تعـاون المنظمـة مـع  والوسائلوتنفيذ السياسات  ووضعالدعوة أنشطة تنجزه المنظمة، بما فيه 

من خدمات ذه الهتقديم الخدمات األساسية إلى السكان الذين ال تصلهم  ألنه يضمنالمجتمع المدني أهمية خاصة 
البّينـــات وتـــوفير المـــوارد المناســـبة وتحقيـــق المزيـــد مـــن  مســـتمدة مـــنالـــدعوة إلـــى اتبـــاع سياســـات  ويضـــمنالدولـــة، 

  .لفئات السكان الرئيسيةالمساءلة وحماية حقوق اإلنسان 
  

 لمعنياستستثمر المنظمة في تطوير الكفاءات األساسية لموظفي برنامجها  بناء قدرات موظفي المنظمة.  -١١٠
ذ يـفـي ذلـك علـى المجـاالت التقنيـة ومجـاالت السياسـة العامـة الالزمـة لتنف وسـتركزفيروس العوز المناعي البشري، ب

المنظمـــة كفـــاءة إلدارة لضـــمان التوجهـــات االســـتراتيجية األربعـــة الـــواردة فـــي هـــذه االســـتراتيجية. وســـتعزز مهـــارات ا
  .دةالتغيرات المستجقدرتها على التكيف مع و  وفاعليتها

  
لفيـروس العـوز المنـاعي  أدى التصـدي األمـم المتحـدة.في  األعم صالحاإلفي إصالح المنظمة و  اإلسهام  -١١١

منها تحسـين آليـات و في طائفة من المجاالت، المطلوبة صالحات اإل تحديداألمم المتحدة إلى  منظومةالبشري في 
، ومشـــاركة لمتضـــررين والمجتمـــع المـــدني األعـــممـــن جانـــب الســـكان االتعـــاون بـــين الوكـــاالت، والمشـــاركة الفعالـــة 

وحفـز آليـات التمويـل  المصـلحةالقطاعات المتعددة، وتعزيز الملكية الوطنيـة، وزيـادة المسـاءلة بـين جميـع أصـحاب 
لبرنامج مكافحة فيروس العـوز المنـاعي البشـري. وستشـارك  االستطالعيالمبتكرة. وستواصل المنظمة تعزيز الدور 

هـذا الفيـروس والخطـط  بشـأنالهياكـل والعمليـات القطريـة التـي تـدعم الخطـط واألولويـات الوطنيـة  مشاركة فعالة فـي
  وفقًا للمبادئ الواردة في إعالن باريس بشأن فعالية المعونة.وذلك واألولويات األعم، 

  
  األيدزلبرنامج األمم المتحدة المشترك لمكافحة  راعيةمنظمة الصحة العالمية بوصفها   ٢-٧
  

 يجـري مكافحـة فيـروس العـوز المنـاعي البشـريعلـى تعاون المنظمـة فـي إطـار منظومـة األمـم المتحـدة  إن  -١١٢
لجنـــة المنظمـــات "، ومـــن بينهـــا األيـــدزأساســـًا مـــن خـــالل آليـــات وهياكـــل برنـــامج األمـــم المتحـــدة المشـــترك لمكافحـــة 

المـديرين  فريـقعقـدها جتماعـات التـي ي، واالعلـى الصـعيد العـالمي "مجلـس تنسـيق البرنـامج"و "المشاركة في الرعاية
األمـــم المتحـــدة المواضـــيعية المعنيـــة  وأفرقـــة ،للبرنـــامج علـــى الصـــعيد اإلقليمـــي الراعيـــةاإلقليميـــين التـــابع للمنظمـــات 

  على المستوى القطري. األيدزوأفرقة األمم المتحدة المشتركة المعنية ب ،والعدوى بفيروسه األيدزب
  

تنســـيق األدوار والمســـؤوليات  األيـــدزبرنـــامج األمـــم المتحـــدة المشـــترك لمكافحـــة  فـــيوتتـــولى شـــعبة العمالـــة   -١١٣
منظمـــة الصـــحة  الجهـــات الراعيـــة تقـــودأمانـــة البرنـــامج. ومـــن بـــين و  الجهـــات الراعيـــةواإلجـــراءات التـــي تـــنهض بهـــا 

سـؤولة عـن عقـد ، وهـي التـي تعمـل بمثابـة الوكالـة المقطاع الصحة لفيروس العوز المناعي البشري تصديالعالمية 
بفيـــروس العـــوز المنـــاعي البشـــري المصـــابين ورعايـــة المجـــاالت ذات األولويـــة المتعلقـــة بعـــالج  االجتماعـــات حـــول

انتقـال فيـروس العـوز المنـاعي  تنسيق أنشـطة منـعكما أنها تشارك اليونيسيف في  والمصابين بهذا الفيروس والسل،
يل عــن تعــاون المنظمــة مــع المنظمــات المشــاركة فــي رعايــة البشــري مــن األم إلــى طفلهــا. وتــرد فــي التــذييل تفاصــ

  وغيرها من الشركاء. األيدزبرنامج األمم المتحدة المشترك لمكافحة 
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  التعاون مع سائر الشركاء  ٣-٧
  

لتنسيق تضطلع المنظمة بدور مهم في الجمع بين مختلف الفئات المستهدفة والقطاعات والمنظمات دعمًا   -١١٤
الـــدول  وال تكتفـــي أمانـــة المنظمـــة بالتعـــاون مـــعاع الصـــحة لفيـــروس العـــوز المنـــاعي البشـــري. قطـــ واتســـاق تصـــدي

مـع و  األيـدزاألعضاء في المنظمة والمنظمات األخرى المشاركة في رعاية برنامج األمم المتحدة المشترك لمكافحة 
االت والمبـــادرات المانحـــة الوكـــمثـــل عـــن كثـــب مـــع الشـــركاء الرئيســـين اآلخـــرين،  أيضـــاً تعمـــل بـــل أمانـــة البرنـــامج، 
والقطـــاع  ،والمؤسســـات والشـــبكات التقنيـــة ،والمجتمـــع المـــدني الخيريـــة، والصـــناديق والمؤسســـات ،والتنمويـــة الثنائيـــة
  .اتوشبكات الشراك ،الخاص التجاري

  
  واإلبالغالرصد والتقييم   ٤-٧
  

  اآلليات القائمة. ، معتمدة في ذلك علىاالستراتيجيةهذه تنفيذ  ستتولى أربعة مستويات  -١١٥
  

  العالمية واإلبالغ عنه المرامي واألهدافرصد التقدم المحرز نحو تحقيق   ١-٤-٧
  

 بااللتزامــاتمــن المزمــع إجــراء مراجعــات منتظمــة علــى المســتوى العــالمي لتقيــيم التقــدم المحــرز فــي الوفــاء   -١١٦
والعدوى بفيروسه، واإلعالن  األيدزدة بشأن األهداف المحددة في إعالن االلتزام الصادر عن األمم المتح بلوغوفي 

والعدوى بفيروسـه، والمرامـي اإلنمائيـة لأللفيـة. وستسـتند هـذه المراجعـات إلـى البيانـات  األيدزالسياسي بشأن مرض 
 األيـــدزالـــواردة مـــن البلـــدان مـــن خـــالل إطـــار اإلبـــالغ الـــذي وضـــعته دورة األمـــم المتحـــدة االســـتثنائية بشـــأن مـــرض 

  .األخرى آليات الرصد والتقييم خالل منو  ،سهوالعدوى بفيرو 
  

هــــذه  أهــــدافالتقــــدم المحــــرز علــــى المســــتويين العــــالمي واإلقليمــــي نحــــو تحقيــــق تقيــــيم بانتظــــام  وســــيجرى  -١١٧
 – داخـل البلـد الواحـدوفـي  وبعضـها مقارنات بين البلـدانأو  –رجعية مراحل أساسية مكذلك  وستحدداالستراتيجية. 

 سـدأولويات إضافية أو الكافية الستيعاب مرونة بال. وقد صممت هذه االستراتيجية لوغ األهدافأنشطة بأداء لتقييم 
االجتمـــاع الرفيـــع  ويحـــددهاقطـــاع الصـــحة لفيـــروس العـــوز المنـــاعي البشـــري  تصـــديفـــي التـــي قـــد تحـــدث الثغـــرات 

تقـــدم المحـــرز فـــي أو أي اجتماعـــات أخـــرى تعقـــد الســـتعراض ال ٢٠١١المســـتوى المزمـــع عقـــده فـــي حزيـــران/ يونيـــو 
  األهداف العالمية والوطنية.المرامي و تحقيق 

  
وغيــره مــن الهيئــات  األيــدزولــذلك ستواصــل المنظمــة العمــل مــع برنــامج األمــم المتحــدة المشــترك لمكافحــة   -١١٨

. إعـداد التقـارير العالميـة واإلقليميـة وعلـى بطريقـة منسـقة وموحـدة،جمـع المؤشـرات األساسـية علـى البلدان  لمساعدة
، وســيدعم برنــامج األمــم المتحــدة المشــترك لمكافحــة الســنوات الســابقةســنوية بيانــات التقــارير ال تضــمينومــن المقتــرح 

لإلتاحة الشـاملة لخـدمات مكافحـة فيـروس العـوز المنـاعي  ٢٠١٦إجراء استعراض شامل في حزيران/ يونيو  األيدز
  .البشري

  
  وتقييمه على المستوى القطري التصديرصد   ٢-٤-٧

  
ـــذ   -١١٩ ـــدم المحـــرز فـــي تنفي ـــيم التق ـــاعي البشـــري تصـــديينبغـــي تقي  ، وذلـــكقطـــاع الصـــحة لفيـــروس العـــوز المن

الجمعيـة رصـد التنفيـذ التـي أصـدرتها ، مـع مراعـاة توصـيات واألثـرباالستناد إلى مؤشرات التوافر وحصيلة التغطيـة 
التقـدم  وسـيجري تتبـع وٕابـالغوالعـدوى بفيروسـه.  األيدزالعامة لألمم المتحدة في إعالن االلتزام الصادر عنها بشأن 

العديـد  ، السـيما وأنالمتعلقـة بمكافحـة فيـروس العـوز المنـاعي البشـرياإلنمائيـة لأللفيـة المحرز في تحقيـق المرامـي 
   متاح لدعم الرصد القطري وٕادراج التقارير عنه في سجل مؤشرات فيروس العوز المناعي البشري.من المؤشرات 
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اســـتراتيجيات وتقيـــيم الصـــحية مـــن منهـــاج مشـــترك لرصـــد ُنظم تعزيـــز الـــمـــدى مؤشـــرات رصـــد اشـــتقت  قـــدو   -١٢٠
وتنسـقه منظمـة الصـحة العالميـة. وهنـاك كـذلك أدوات  "الصحية القطريةُنظم منهاج ترصد ال" اسمهالصحة الوطنية 

لفيــروس العــوز  التصــديإلــى تعزيــز  لقيــاس التقــدم المحــرز فــي تنفيــذ التــدابير السياســية والقانونيــة والهيكليــة الراميــة
 مؤشر السياسات الوطنية. وتشمل هذه التدابير ٤تراتيجي المناعي البشري على النحو الموصى به في التوجه االس

، وهو من عناصر نظام اإلبالغ عن تنفيذ إعالن االلتزام الصادر عن الجمعية العامة لألمم المتحـدة بشـأن المرّكب
والمؤشــر الخــاص بوصــم األشــخاص المتعايشــين مــع فيــروس العــوز المنــاعي البشــري،  ١ه،والعــدوى بفيروســ األيــدز

درجـة وأشـكال الوصـم  عـن أنفسـهم ويوثقـون فيهـادراسة استقصائية يجريها المتعايشون مع هذا الفيروس  وهو يشمل
  الخدمات الصحية. تقديموالتمييز في شتى البلدان، بما في ذلك األشكال المشاهدة في 

  
ـــاه المؤشـــرات األساســـية لرصـــد تنفيـــذ إعـــالن االلتـــزام بشـــأن   -١٢١ ـــوارد أدن والعـــدوى  األيـــدزويتضـــمن الجـــدول ال

النظـر فيهـا علـى الصـعيد القطـري.  مرامـي اإلنمائيـة لأللفيـة المقتـرحولمتابعة التقدم المحرز نحو تحقيق ال ،فيروسهب
النحـو المالئـم، وينبغـي إجـراء التحلـيالت  الجنس والفئة العمريـة علـىنوع حسب يجب أن تصنف المؤشرات  وجميع

سـهولة اإلصـابة واحتمـال للمحددات االجتماعية الرئيسية التي تؤثر فـي  التصدي مالئمةلتحديد ما إذا كانت جهود 
بــين الجنســين، والتخــاذ الخطــوات  محــددات التبــاينفيــروس العــوز المنــاعي البشــري، بمــا فــي ذلــك بعــدوى  اإلصــابة
فـي كـل شـريحة تحليل الفوارق القائمـة  المساواة يتعينتحقيق ولمن الخدمات.  ساواة في االستفادةلتحقيق المالالزمة 
وذلــك باالســـتعانة بسلســلة مــن المؤشـــرات وبجملــة مـــن  ،البلـــدان بـــين الشــرائح وبعضـــها وفــي مختلــفوفيمــا  ســكانية

  التدابير.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                      
١     United Nations General Assembly Special Session on HIV/AIDS. Monitoring the Declaration of Commitment 

on HIV/AIDS: guidelines on construction of core indicators: 2010 reporting. Geneva, UNAIDS, 2009                         
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  البلدان كي تنظر فيهاة المؤشرات األساسية المختارة المقترح  جدول
  

  أالمؤشرات األساسية  التوجه االستراتيجي
مســـــــــــــتوى ال بلـــــــــــــوغ  -١

حصـــائل الوقايـــة األمثــل ل
مـــــــــــن فيـــــــــــروس العـــــــــــوز 
المنـــــــــــــــــــاعي البشـــــــــــــــــــري 

 اإلصــــابة بــــهوتشــــخيص 
  مرضاهوعالج ورعاية 

يحملــون و  ســنة ٢٤و ســنة ١٥النســبة المئويــة للشــباب الــذين تتــراوح أعمــارهم بــين   ١-١
  عوز المناعي البشريعدوى فيروس ال

  عدد الوفيات المرتبطة بفيروس العوز المناعي البشري  ٢-١
الـذين تتـراوح  األطفـالعدد حاالت العدوى الجديدة بفيـروس العـوز المنـاعي البشـري بـين   ٣-١

  سنوات ٤صفر والأعمارهم بين 
ة ومـروا سـن ٤٩و سـنة ١٥النسبة المئوية من الرجال والنساء الذين تتـراوح أعمـارهم بـين   ٤-١

فيــروس العــوز المنــاعي البشــري فــي غضــون االثنــي عشــر شــهرًا  باختبــار الكشــف عــن
  نتائج االختبار وعرفواالماضية 

المصـــابين بعـــدوى فيـــروس العـــوز المنـــاعي النســـبة المئويـــة مـــن البـــالغين واألطفـــال   ٥-١
  لفيروسات القهقريةبمضادات ايتلقون عالجًا و  البشري

يتنــاولون دواء التريميثــوبريم و لــون فيــروس العــوز المنــاعي البشــري عــدد األفــراد الــذين يحم  ٦-١
  طبقًا للمبادئ التوجيهية الوطنية على سبيل الوقاية سلفاميثوكسازول –

العـــدد التقـــديري لمرضـــى فيـــروس العـــوز المنـــاعي البشـــري المقتـــرن النســـبة المئويـــة مـــن   ٧-١
  لُسلّ تلقوا عالجًا من فيروس العوز المناعي البشري واو  بالسل

النسبة المئوية للحوامـل المصـابات بعـدوى فيـروس العـوز المنـاعي البشـري ويعـالجن   ٨-١
بمضادات الفيروسات القهقرية للحد من احتماالت انتقـال هـذا الفيـروس مـن األم إلـى 

  طفلها
حصـــــــــائل  تحقيـــــــــق  -٢

أوســع نطاقــًا مــن صــحية 
جهـــــود التصـــــدي  خـــــالل

لفيـــروس العـــوز المنـــاعي 
  البشري

  التي لم تستوف تنظيم األسرة اتاحتياج  ١-٢
  األمومةنسبة وفيات   ٢-٢
صـفر الجميع األسباب في صفوف األطفال الذين تتـراوح أعمـارهم بـين بمعدل الوفيات   ٣-٢

    سنوات ٤و
نســبة حــاالت الُســّل المكتشــفة والتــي شــفيت بــالعالج القصــير األمــد تحــت اإلشــراف   ٤-٢

  المباشر
ــــاء ُنظــــم   -٣ صــــحية بن

  مةمتينة ومستدا
دليـــل المؤشـــرات واســـتراتيجيات القيـــاس المتعلقـــة  فـــيالمؤشـــرات األساســـية الموصـــى بهـــا   ١-٣

  ببرصد جهود تقوية الُنظم الصحية
ســـــهولة الحـــــد مـــــن   -٤

الحــواجز وٕازالــة  اإلصــابة
تعرقــــــل الحصــــــول التــــــي 
  الخدمات على

  المركب  مؤشر السياسات العامة الوطنيةاالنتهاء من إعداد   ١-٤
مــن إعــداد المؤشــر الخــاص بوصــم األشــخاص المتعايشــين مــع فيــروس العــوز  االنتهــاء  ٢-٤

  جالمناعي البشري
النفســي والقــانوني المناســب للنســاء و الــّدعم الطبــي  تقــدمتــوافر نقــاط تقــديم الخــدمات التــي   ٣-٤

  المحارم جربوا جماعتعرضوا لالغتصاب أو  الذينوالرجال 
، أما مؤشرات تتبع التقدم المحرز صوب بلـوغ المرامـي المائل بالخطمكتوبة األيدز والعدوى بفيروسه  ذ إعالن االلتزام بشأنيأ   مؤشرات رصد تنف

  .بالخط البارزفهي مكتوبة اإلنمائية لأللفية 
بالمؤشـر  وذلـك باالسـتعانة ،الخـدمات لـدى مقـدميتـوافر األدويـة  المسـتجدة علـىأن مـن المفيـد جـدًا تتبـع التغيـرات  مـثالً  ستجد معظم البلـدانب   

دليـل منظمـة  والتـي وردت فـيالتي تقفو أثر الفيـروس والسلع األساسي التالي: النسبة المئوية من المرافق التي تمتلك مخزونات من جميع األدوية 
  .)٢٠١٠. جنيف، منظمة الصحة العالمية، رصد جهود تقوية الُنظم الصحيةلدليل مؤشرات واستراتيجيات القياس الصحة العالمية (

الـذين أفـادوا بـأنهم حرمـوا مـن  المجيبـينالمئويـة مـن  النسـبةمقيسـتين بالصـحية الرعايـة مرافـق  فيظاهرتي الوصم والتمييز  مراعاةيشمل ذلك   ج 
  فيروس العوز المناعي البشري.ألنهم مصابون باألسنان في السنة المنصرمة  ومن عالجخدمات صحية 
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  النتائج تحقيق دارة القائمة علىإطار منظمة الصحة العالمية لإل  ٣-٤-٧
  

، التـــي تحـــدد ٢٠١٣-٢٠٠٨تتضـــمن الخطـــة االســـتراتيجية المتوســـطة األجـــل لمنظمـــة الصـــحة العالميـــة   -١٢٢
غرضــًا اســتراتيجيًا. وينــدرج الكثيــر مــن أعمــال المنظمــة المتعلقــة  ١٣التوجــه االســتراتيجي للمنظمــة فــي تلــك الفتــرة، 

والعـدوى بفيروسـه والسـل والمالريـا،  األيـدز: مكافحـة ٢الغرض االسـتراتيجي بفيروس العوز المناعي البشري ضمن 
) تتضــمن أنشــطة مهمــة تتعلــق بفيــروس العــوز ١١و ١٠و ٧و ٦و ٤و ١أغــراض اســتراتيجية أخــرى ( ةغيــر أن ســت

المؤشـرات علـى صـعيد المنظمـة مـع بيـان اسـتراتيجي مجموعـة مـن النتـائج المتوقعـة  غرضكل ولالمناعي البشري. 
في نهاية  الفترة. ويتم رصد تنفيذ خطة العمل عن طريق استعراض يجرى في منتصف المطلوبة والموارد ألهدافوا

لمتوقعـة علـى صـعيد المنظمـة فـي السنة األولى من كل ثنائية، ويتم اإلبـالغ عـن التقـدم المحـرز نحـو بلـوغ النتـائج ا
  ية كل ثنائية.نها
  

  األيدزلمتحدة المشترك لمكافحة إطار المساءلة في برنامج األمم ا  ٤-٤-٧
  

وخطـة العمـل اللتـين الموحدة ميزانية الأنشطة المنظمة بخصوص فيروس العوز المناعي البشري في  تدرج  -١٢٣
يشـجع التخطـيط إطـارًا وحيـدًا لمـدة سـنتين  واللتـين تشـكالن األيـدزيضعهما برنامج األمم المتحدة المشـترك لمكافحـة 

وضـع ، ممـا يـؤدي إلـى وأمانـة البرنـامجالجهات العشر الراعية للبرنامج بين المشتركة  يةالمشترك واالعتمادات المال
مسؤولة عن تنفيذ مجموعة من األنشطة العامة التـي  راعيةخطة عمل موحدة يستغرق تنفيذها سنتين. وكل منظمة 

العمـل المتكـاملتين إطـار . ويصـحب الميزانيـة وخطـة للعمالـة الدعم التقنـي شعبةوفي نطاق  واليتهاتدخل في نطاق 
مرحلية  تنفيذ الميزانية وخطة العمل. وتقدم تقارير التقدم المحرز في يقاس عليهالرصد األداء يحدد المؤشرات التي 

عـن الميزانيـة  وسـوف يسـتعاض. األيـدزبرامج برنـامج األمـم المتحـدة المشـترك لمكافحـة كل سنة إلى مجلس تنسيق 
اســـمه "اإلطـــار الموحـــد  ٢٠١٥-٢٠١٢ة موحـــدة متكاملـــة وٕاطـــار للمســـاءلة للفتـــرة بميزانيـــ الموحـــدتينوخطـــة العمـــل 

  خطة األعمال ونتائجها والمساءلة عنها والميزانية.  " ويشملالنتائج والمساءلةو  للميزانية
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  التذييل
  

المتحـدة المشـترك فـي رعايـة برنـامج األمـم  المشـاركةتعاون منظمة الصحة العالميـة مـع سـائر الجهـات 
  ومع أمانة البرنامج األيدزلمكافحة 

  
  مجاالت التعاون  المنظمة الراعية

مفوضــــــــــية األمــــــــــم المتحــــــــــدة 
  لشؤون الالجئين

ــــه  ــــين الوكــــاالت لتوجي ــــادئ التــــي وضــــعتها اللجنــــة الدائمــــة المشــــتركة ب تنفيــــذ المب
التــــدخالت بشــــأن األيــــدز والعــــدوى بفيروســــه فــــي حــــاالت الطــــوارئ؛ واالضــــطالع 

فيـــروس العـــوز المنـــاعي لجهـــود التصـــدي لمليـــات التقيـــيم والتخطـــيط المشـــتركة بع
ــــف  ــــأثرة باألزمــــات اإلنســــانية؛ وتكيي ــــدان المت ــــي البل ــــة البشــــري ف ــــادئ التوجيهي المب

المتعلقــة بفيــروس العــوز المنــاعي البشــري لتــتالءم مــع األوضــاع الناجمــة والوســائل 
تعرضــــًا شــــرائح الســــكانية بمــــا فــــي ذلــــك أوضــــاع أشــــد ال ،عــــن األزمــــات اإلنســــانية

  للمخاطر
الوقايـــة مـــن انتقـــال فيـــروس العـــوز المنـــاعي البشـــري مـــن األم إلـــى طفلهـــا؛ وعـــالج   اليونيسيف

مــــن اإلصــــابة بفيــــروس العــــوز  الســــنحمايــــة صــــغار و ورعايــــة الرّضــــع واألطفــــال؛ 
المنــــاعي البشــــري وعالجهــــم ورعــــايتهم؛ وتعزيــــز ُنظــــم الشــــراء وُنظــــم إدارة سلســــلة 

  اإلمدادات
لرعايـــــة المصـــــابين بفيـــــروس العـــــوز  المبـــــادئ التوجيهيـــــة الخاصـــــة بالتغذيــــةتنفيــــذ   برنامج األغذية العالمي

عـــدوى  اقتــران وعــالجلفيروســـات القهقريــة ا بمضــاداتالمنــاعي البشــري وعالجهــم 
عـالج  عـنعـدوى السـل؛ ودعـم البحـوث الميدانيـة العـوز المنـاعي البشـري بفيروس 

  المصابين ورعايتهم
األمـــــــــــــم المتحـــــــــــــدة برنـــــــــــــامج 
  اإلنمائي

المتعلقـة بفيـروس العـوز المنـاعي البشـري فـي العمليـات التخطيطيـة  المسائلإدراج 
الوصم والتمييز داخـل قطـاع الصـحة؛  ومكافحةوالتشريعية على الصعيد الوطني؛ 

ووضع االستراتيجيات الخاصة بسن التشريعات التجارية والصحية وقوانين الملكية 
ومزدوجـي  اللـواطيينة القدرة على تحمل تكاليف األدوية ورعاية الفكرية بهدف زياد

والحــد مــن التبــاين فــي ؛ ات المحليــةالمجتمعــ فــيالعــالج  مؤيــدي؛ وتــدريب الجــنس
   معاملة الجنسين؛ ومعالجة العنف ضد الجنس اآلخر

صـــــــــــندوق األمـــــــــــم المتحـــــــــــدة 
  للسكان

ن الصـحة الجنسـية جودتهـا؛ والـربط بـي وضـمانالعوازل ومعاييرها  استعمالبرمجة 
 ومراكــزالعامــة والــُنظم  فــي السياســاتفيــروس العــوز المنــاعي البشــري و اإلنجابيــة و 

العدوى بفيروس العوز المنـاعي البشـري بـين الحوامـل  والوقاية منتقديم الخدمات؛ 
لمتعايشــين مــع لخــدمات الصــحة الجنســية واإلنجابيــة  وتــوفيرواألمهــات وأطفــالهن؛ 

بما فـي ذلـك الوقايـة مـن انتقـال الفيـروس مـن األم  ،بشريفيروس العوز المناعي ال
خـدمات الوقايـة مـن الفيـروس والعـدوى  الحصـول علـىإلى طفلها؛ وتحسـين فـرص 

؛ والقضـاء منهـابالجنس  والمتاجرينالمنقولة جنسيًا وعالج ورعاية الشباب والنساء 
كــين ؛ وتعزيــز المســاواة بــين الجنســين وتمالجــنس اآلخــرالعنــف ضــد  أفعــال علــى

  النساء والفتيات وحقوق اإلنجاب
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مكتــب األمــم المتحــدة المعنــي 
  بالمخدرات والجريمة

متعــاطي إلــى الوقايــة مــن فيــروس العــوز المنــاعي البشــري وتقــديم خــدمات الرعايــة 
ـــالمخـــدرات   تخفيـــف وطـــأةالـــدعوة إلـــى و الســـجون؛  أوســـاط فـــيو الحقن أو بغيـــره، ب
المخــدرات وتأهيــل المــدمنين؛ ن إدمــاعــالج لسياســات وبــرامج ٕالــى وضــع الضــرر و 

ـــًا والمســـتخدمة فـــي عـــالج وتحســـين فـــرص  الحصـــول علـــى العقـــاقير المراقبـــة دولي
  الرعاية الملطفةفي و  اآلالمتسكين في و  ،األفيونيات إدمان

فيــروس العــوز المنــاعي البشــري فــي بــرامج الســالمة المهنيــة والتــدريب مســائل دمـج   منظمة العمل الدولية
لمواجهـة فيـروس العـوز المنـاعي البشـري؛  الالزمـةالموارد البشرية توفير المهني؛ و 

الحمايـة  فـي توسـعلوتقديم اإلرشاد بشأن السياسات العامة واتخاذ التدابير العمليـة ل
  االجتماعية

منظمــة األمــم المتحــدة للتربيــة 
  والعلم والثقافة (اليونسكو)

المسائل بالتثقيف و ن به الوقاية من فيروس العوز المناعي البشري وعالج المصابي
  وفي المدارس في المجتمعات المحليةالجنسية 

فيروس العوز المناعي البشري؛ وتمويـل  الوطنية بشأنوضع الخطط االستراتيجية   البنك الدولي
أنشـــطة مكافحـــة الفيـــروس؛ وتقـــدير تكـــاليف تـــدخالت مكافحـــة الفيـــروس وتناســـب 

  تكاليفها مع فوائدها ومردوديتها
مج األمـــم المتحـــدة أمانـــة برنـــا

  المشترك لمكافحة األيدز
التي يتخذها  المهمةالدعوة على المستوى العالمي وحشد الموارد لتمويل المبادرات 

قطــاع الصــحة؛ ورصــد وتقيــيم األوضــاع المتعلقــة بفيــروس العــوز المنــاعي البشــري 
وجهـــــود التصـــــدي لـــــه وتقـــــديم التقـــــارير فـــــي هـــــذا الصـــــدد؛ ودعـــــم تقيـــــيم وتطـــــوير 

لوقايــة مــن الفيــروس، ومبيــدات الجــراثيم ل واللقاحــات الالزمــةوجيــات الجديــدة التكنول
واألخــذ بالتــدخالت الجديــدة  اإلصــابة بالعــدوىفــي مرحلــة مــا قبــل  الوقايــةووســائل 

ختـــان الـــذكور؛ وتيســـير المباحثـــات مـــع دوائـــر الصـــناعة لتخفـــيض  المثبتـــة ومنهـــا
العــوز المنــاعي البشــري؛  أســعار األدويــة والمنتجــات ذات الصــلة بمكافحــة فيــروس

فــي ذلــك  ، بمــاتقــديم المســاعدة التقنيــة إلــى البلــدان وأعمــال التنســيق والوســاطة فــي
المــــنح التــــي يقــــدمها الصــــندوق العــــالمي لمكافحــــة األيــــدز والســــل  اســــتالم وتوزيــــع

بمــــا فــــي ذلــــك فريــــق األمــــم المتحــــدة  ،والمالريــــا؛ وتعزيــــز آليــــات التنســــيق القطريــــة
  أليدز والعدوى بفيروسهالمواضيعي المعني با

  
  

_____________________  
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  ٥ الملحق
  

  ١نص الالئحة المالية المنقحة لمنظمة الصحة العالمية
  

  ] ٢٠١١ مارس/ آذار ١٧ - ٦٤/٣٤[ ج
  

  
  المراجعة الخارجية للحسابات -المادة الرابعة عشرة 

  
تعــــين جمعيــــة الصــــحة مراجعــــًا خارجيــــًا (مــــراجعين خــــارجيين) للحســــابات يكــــون كــــل مــــنهم مراجعــــًا عامــــًا   ١-١٤

وتكـون فتـرة سؤوًال يحمل لقبًا مماثًال أو يكون لـه مركـز مماثـل) إلحـدى حكومـات الـدول األعضـاء. للحسابات (أو م
والجمعيـة هـي الوالية أربع سنوات تشمل فترتي ميزانية، ويمكن تجديدها مرة واحدة لفتـرة إضـافية تبلـغ أربـع سـنوات. 

  حسابات الخارجيين المعينين).وحدها التي تمتلك تنحية مراجع الحسابات الخارجي المعين (مراجعي ال
  

...  
  

التـي  لبيانـات الماليـة السـنويةا عـن مراجعـة يقدم مراجع (مراجعـو) الحسـابات الخـارجي (الخـارجيون) تقريـراً   ٨-١٤
ويتضمن التقرير أية معلومات يرى (يرون) أنها الزمة وفقا للمادة المدير العام بموجب المادة الثالثة عشرة.  يعدها
  .اإلضافية والصالحيات ٣- ١٤
  

الماليـــة التـــي تمـــت  البيانـــات يقـــدم تقريـــر المراجـــع الخـــارجي (تقـــدم تقـــارير المـــراجعين الخـــارجيين) مـــع  ٩- ١٤
السـنة / مـايو التـالي لنهايـة أيار ١يتجاوز  عن طريق المجلس التنفيذي إلى جمعية الصحة في موعد ال مراجعتها

وتقريــر (تقــارير) البيانــات الماليــة الســنوية  الماليــة التــي تتعلــق بهــا الحســابات الختاميــة. ويفحــص المجلــس التنفيــذي
  مراجعة الحسابات ثم يقدمها إلى جمعية الصحة مع أية تعليقات يراها الزمة.

  
  

_____________________  
  
  

                                                      
  .٢٢-٦٤ج ص ع رالنص المعدل طبقًا للقرا    ١
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  ٦ الملحق
  

  اآلثار المالية واإلدارية المترتبة بالنسبة إلى األمانة
  نتيجة للقرارات المعتمدة من ِقَبل جمعية الصحة

  
  

  ) ٢٠٠٥تنفيذ اللوائح الصحية الدولية (  ١-٦٤ع  ص  ج القرار      -١
  الصلة بالميزانية البرمجية  -٢

  الغرض االستراتيجي:
اعي تخفيــــــف العــــــبء الصــــــحي واالجتمــــــ -١

  واالقتصادي الناجم عن األمراض السارية

  النتائج المتوقعة على صعيد المنظمة:
 ٨-١و ٧-١و ٦-١و ٥-١و ١-١النتــــــائج المتوقعــــــة 

 ٩-١و

  (ُتذكر بإيجاز الصلة بالنتائج المتوقعة والمؤشرات واألهداف والمعطيات األساسية)
ول األعضاء التي استكملت التقيـيم ووضـعت (عدد الد ١-٦-١المؤشر ترتبط توصيات لجنة المراجعة مباشرة ب

خطـــة عمـــل وطنيـــة لبنـــاء القـــدرات األساســـية فـــي مجـــال الترصـــد واالســـتجابة وفقـــًا اللتزاماتهـــا بمقتضـــى اللـــوائح 
(عدد الدول األعضاء التـي شـاركت شـبكة مختبراتهـا الوطنيـة فـي  ٢-٦-١)) والمؤشر ٢٠٠٥الصحية الدولية (

  .امج الخارجية لمراقبة الجودة في مجال األمراض السارية التي قد تسبب أوبئة)برنامج واحد على األقل من البر 
  اآلثار على الميزانية  -٣

التكلفة اإلجمالية المقدرة طيلـة تنفيـذ أنشـطة األمانـة المطلوبـة فـي القـرار (مقربـة إلـى وحـدات   (أ)
  ) طةدوالر أمريكي، بما في ذلك تكاليف الموظفين واألنش ١٠ ٠٠٠يبلغ كل منها 

تكلفــة  ١٥و ١٣إلــى  ٥ومــن  ٣إلــى  ١تــنجم عــن أعمــال األمانــة الداعمــة لتنفيــذ التوصــيات مــن 
 ٤دوالر أمريكــي. وال تشــمل هــذه التكلفــة المقــدرة التوصــيتين  مليــون ٧٥,٥١إضــافية تقــدر بمبلــغ 

  الموجهتين إلى الدول األطراف. ١٤و
 ١٠ ٠٠٠إلــى وحــدات يبلــغ كــل منهــا (مقربــة  ٢٠١١-٢٠١٠تُــذكر التكلفــة المقــدرة للثنائيــة   (ب)

دوالر أمريكــي، بمــا فــي ذلــك تكــاليف المــوظفين واألنشــطة، مــع ذكــر مســتويات المنظمــة التــي 
   ستتكبد هذه التكاليف، وبيان األقاليم المحددة حسب االقتضاء)

ــــــــغ التكلفــــــــة المقــــــــدرة لتنفيــــــــذ التوصــــــــيات  ــــــــغ قــــــــدره مليــــــــون ٦,٣١تبل  دوالر أمريكــــــــي منهــــــــا مبل
والر أمريكـــــي علـــــى مســـــتوى المكاتـــــب اإلقليميـــــة (جميـــــع األقـــــاليم الســـــتة التابعـــــة د مليـــــون ١,٤٠

  دوالر أمريكي على مستوى المقر الرئيسي. مليون ٤,٩١للمنظمة) ومبلغ قدره 
هل أدرجت التكلفة المقدرة المذكورة في الفقرة (ب) ضمن الميزانيـة البرمجيـة الحاليـة المعتمـدة   (ج)

   ؟٢٠١١-٢٠١٠للثنائية 
دوالر أمريكــي علــى مســتوى المكاتــب  ٦٠٠ ٠٠٠التقــديرات أنــه تــم بالفعــل إدراج مبلــغ قــدره  تبــين

دوالر أمريكــي علــى  مليــون ٣,٧٥اإلقليميــة (جميــع األقــاليم الســتة التابعــة للمنظمــة) ومبلــغ قــدره 
  مستوى المقر الرئيسي.
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  اآلثار المالية  -٤
  ) (ُتذكر مصادر التمويل المحتملة)؟(ب٣كيف ستمول التكاليف المقدرة المذكورة في الفقرة 

  ستوجه طلبات للحصول على المزيد من المساهمات الطوعية.
  اآلثار اإلدارية  -٥

مواقع التنفيذ (ُتذكر مسـتويات المنظمـة التـي سُيضـطلع فيهـا بالعمـل، وتُـذكر األقـاليم المحـددة   (أ)
  حسب االقتضاء) 

لب إجــراء المزيــد مــن األنشــطة علــى صــعيدي إن معظــم التوصــيات الــواردة فــي هــذا التقريــر ســتتط
المقـر الرئيســي والمكتــب اإلقليمــي. ويمثـل حتــى اآلن الــدعم الــالزم لتعجيـل الوصــول إلــى القــدرات 

، أهــم نشــاط وأكبــر عنصــر تكلفــة فــي ١األساســية الوطنيــة المطلوبــة والمشــار إليهــا فــي التوصــية 
صــعيد المكتــب اإلقليمــي لتنفيــذ وهنالــك حاجــة خاصــة لالضــطالع باألعمــال علــى  -التوصــيات 
  هذا القرار.

هــل يمكــن تنفيــذ هــذا القــرار مــن ِقَبــل المــوظفين الــراهنين؟ فــي حالــة النفــي يرجــى التحديــد فــي   (ب)
  الفقرة (ج) أدناه.

  ال.
االحتياجات اإلضـافية مـن المـوظفين (تُـذكر االحتياجـات اإلضـافية معبـرًا عنهـا بعـدد المـوظفين   (ج)

تويات المنظمـة، مـع بيـان األقـاليم المحـددة حسـب االقتضـاء، ومجموعـة المتفرغين حسب مسـ
  المهارات الالزمة) 

من المقدر أن يستوجب األمر االستعانة باثنين وثالثين موظفًا إضافيًا مـن مـوظفي الفئـة المهنيـة 
ب والفئات األعلى. وسيوزع الموظفون المذكورون توزيعًا شبه متكافئ بـين المقـر الرئيسـي والمكاتـ

  اإلقليمية.
  اُألطر الزمنية (ُتذكر اُألطر الزمنية العامة لتنفيذ األنشطة)   (د)

  .٢٠١٥يمتد اإلطار الزمني للتنفيذ لغاية نهاية عام 
  
  

  منظمة الصحة العالمية إصالح  ٢-٦٤ع  ص  ج القرار      -١
  الصلة بالميزانية البرمجية  -٢

  الغرض االستراتيجي:
  يةجميع األغراض االستراتيج

  النتائج المتوقعة على صعيد المنظمة:
 جميع النتائج المتوقعة على صعيد المنظمة

  (ُتذكر بإيجاز الصلة بالنتائج المتوقعة والمؤشرات واألهداف والمعطيات األساسية)
يتعلــــق هــــذا القــــرار بجــــدول األعمــــال الخــــاص بإصــــالح المنظمــــة ككــــل؛ وعليــــه فإنــــه يتصــــل مباشــــرة بجميــــع 

ـــــق هـــــذا القـــــرار فقـــــط بالتصـــــميم العـــــام المتوقعـــــ النتـــــائج ة والمؤشـــــرات واألهـــــداف والمعطيـــــات األساســـــية. ويتعل
اإلصـالح (وبعـض العناصـر المحـددة فيـه) وال يتعلـق بتنفيـذه؛ وبالتـالي يـرد فقـط حسـاب تكـاليف أنشـطة  لبرنامج

  التصميم.
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  اآلثار على الميزانية  -٣
األمانـة المطلوبـة فـي القـرار (مقربـة إلـى وحـدات التكلفة اإلجمالية المقدرة طيلـة تنفيـذ أنشـطة   (أ)

  ).دوالر أمريكي، بما في ذلك تكاليف الموظفين واألنشطة ١٠ ٠٠٠يبلغ كل منها 
  ١النشاط 

يـــرد فيمـــا يلـــي حســـاب تكـــاليف األعمـــال التـــي تنجزهـــا األمانـــة إلعـــداد ورقـــة مفـــاهيم مفصـــلة عـــن 
  :٢٠١٢المنتدى الصحي العالمي الذي سيعقد في عام 

دوالر  ٢٠ ٠٠٠يومـــــًا ( ٢٠لمـــــدة  ٢-٪ مـــــن تكلفـــــة موظـــــف متفـــــرغ برتبـــــة مـــــد١٠٠عـــــادل مـــــا ي
يومــــًا  ٢٠) لمــــدة ٢-(ف ٢-٪ مــــن تكلفــــة موظــــف متفــــرغ برتبــــة م١٠٠أمريكــــي)؛ ومــــا يعــــادل 

  دوالر أمريكي).  ١٠ ٠٠٠(
  دوالر أمريكي. ٣٠ ٠٠٠التكلفة اإلجمالية: 

  ٢النشاط 
نهــج للتقيــيم المســتقل (ألــف.) وتكلفــة التقيــيم المســتقل  تكلفــة األعمــال التــي تنجزهــا األمانــة إلعــداد

  (باء.): 
 ٩٠ ٠٠٠يومـًا ( ١٨٠) لمدة ٣-(ف ٣-٪ من تكلفة موظف متفرغ برتبة م١٠٠ألف: ما يعادل 

 ٥٠ ٠٠٠يومـًا ( ١٨٠لمـدة  ٤-٪ من تكلفة موظـف برتبـة خ ع١٠٠دوالر أمريكي)؛ وما يعادل 
  دوالر أمريكي)

  والر أمريكيد ١٤٠ ٠٠٠المجموع الفرعي: 
  دوالر أمريكي لفريق التقييم المستقل (فريق استشاري). ٥٠٠ ٠٠٠باء: 

  دوالر أمريكي. ٦٤٠ ٠٠٠التكلفة اإلجمالية: 
  ٣النشاط 

يــــــــرد فيمــــــــا يلــــــــي حســــــــاب تكــــــــاليف إعــــــــداد برنــــــــامج اإلصــــــــالح بواســــــــطة شــــــــركة استشــــــــارية 
ع األمانــة (فريــق المشــروع) والتعاقــد معهــا بعــد إجــراء منافســة (بــاء.)، باالشــتراك مــ اختيارهــا يــتم

  (ألف.): 
 ٨٠ ٥٠٠يومـًا ( ١٨٠) لمدة ٢-(ف ٢-٪ من تكلفة موظف متفرغ برتبة م١٠٠ألف: ما يعادل 

يومـًا  ١٨٠) لمـدة ٥-(ف ٥-٪ من تكلفة موظف متفرغ برتبة م١٠٠دوالر أمريكي)؛ وما يعادل 
يومـًا  ١٨٠لمـدة  ٢-٪ من تكلفة موظف غير متفرغ برتبـة مـد٢٠دوالر أمريكي)؛ و ١٣١ ١٠٠(
لمـــدة  ٢-٪ مــن تكلفـــة موظـــف غيـــر متفــرغ برتبـــة مـــد٤٠دوالرًا أمريكيــًا)؛ ومـــا يعـــادل  ٣٢ ٠٢٨(

  دوالرًا أمريكيًا). ٦٤ ٠٥٥يومًا ( ١٨٠
  دوالر أمريكي ٣١٠ ٠٠٠المجموع الفرعي: 

دوالر أمريكــــي للعمــــل الــــذي تنجــــزه شــــركة استشــــارية يــــتم اختيارهــــا بعــــد إجــــراء  ٤٩٠ ٠٠٠بــــاء: 
  ة.منافس

  دوالر أمريكي. ٨٠٠ ٠٠٠التكلفة اإلجمالية: 
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 ١٠ ٠٠٠(مقربــة إلــى وحــدات يبلــغ كــل منهــا  ٢٠١١-٢٠١٠تُــذكر التكلفــة المقــدرة للثنائيــة   (ب)
دوالر أمريكــي، بمــا فــي ذلــك تكــاليف المــوظفين واألنشــطة، مــع ذكــر مســتويات المنظمــة التــي 

  .قتضاء)ستتحمل هذه التكاليف، وبيان األقاليم المحددة حسب اال
دوالر  مليــون ١,٤٧المــذكورة فــي الفقــرة (أ) أعــاله  ٣إلــى  ١مــن يبلــغ مجمــوع التكــاليف لألنشــطة 

  أمريكي في المقر الرئيسي. 
هل أدرجت التكلفة المقدرة المذكورة في الفقرة (ب) ضمن الميزانيـة البرمجيـة الحاليـة المعتمـدة   (ج)

   ؟٢٠١١-٢٠١٠للثنائية 
  نعم.

  ةاآلثار المالي  -٤
  (ب) (ُتذكر مصادر التمويل المحتملة)؟٣كيف ستمول التكاليف المقدرة المذكورة في الفقرة 

؛ وسـتطلب أمـوال إضـافية كـذلك مـن مصـادر غيـتس وميلينـدا بيـلتم تأمين بعض التمويل مـن مؤسسـة 
  أخرى.

  اآلثار اإلدارية  -٥
عمـل، وتُـذكر األقـاليم المحـددة مواقع التنفيذ (ُتذكر مسـتويات المنظمـة التـي سُيضـطلع فيهـا بال  (أ)

  حسب االقتضاء).
  المقر الرئيسي.

هــل يمكــن تنفيــذ هــذا القــرار مــن ِقَبــل المــوظفين الــراهنين؟ فــي حالــة النفــي يرجــى التحديــد فــي   (ب)
  الفقرة (ج) أدناه.

  نعم.
فين االحتياجات اإلضـافية مـن المـوظفين (تُـذكر االحتياجـات اإلضـافية معبـرًا عنهـا بعـدد المـوظ  (ج)

المتفرغين حسب مسـتويات المنظمـة، مـع بيـان األقـاليم المحـددة حسـب االقتضـاء، ومجموعـة 
  المهارات الالزمة).

  ال ينطبق.
  اُألطر الزمنية (ُتذكر اُألطر الزمنية العامة لتنفيذ األنشطة).  (د)

  ٢٠١١: من حزيران/ يونيو إلى أيلول/ سبتمبر ١النشاط 
  ٢٠١٢إلى شباط/ فبراير  ٢٠١١: من حزيران/ يونيو ٢النشاط 
  .٢٠١١: من حزيران/ يونيو إلى تشرين األول/ أكتوبر ٣النشاط 
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األحوال الصحية فـي األرض الفلسـطينية المحتلـة، بمـا فيهـا القـدس الشـرقية،   ٤-٦٤ع  ص  ج القرار      -١
  وفي الجوالن السوري المحتل

  الصلة بالميزانية البرمجية  -٢
  يجي:الغرض االسترات

الحد من العواقب الصـحية المترتبـة علـى  -٥
حـــــــــــاالت الطـــــــــــوارئ والكـــــــــــوارث واألزمـــــــــــات 
والنزاعــــــات والتقليــــــل مــــــن أثرهــــــا االجتمــــــاعي 

  واالقتصادي إلى أدنى الحدود.

  النتائج المتوقعة على صعيد المنظمة:
وضــع المقــاييس والمعــايير وبنــاء القــدرات وتقــديم  ٣-٥

لتمكينهــا مــن تقــدير الــدعم التقنــي إلــى الــدول األعضــاء 
االحتياجــــــــات وتخطــــــــيط التــــــــدخالت وتنفيــــــــذها طــــــــوال 
المراحـــــل االنتقاليـــــة ومرحلـــــة االنتعـــــاش مـــــن النزاعـــــات 

 والكوارث.

  (ُتذكر بإيجاز الصلة بالنتائج المتوقعة والمؤشرات واألهداف والمعطيات األساسية)
أثـر علـى األهـداف المتعلقـة بالمؤشـرين الثـاني تم تمويل وتنفيذ هذا القرار بالكامل فمـن المتوقـع أن يكـون لـه  إذا

  والثالث للنتائج المتوقعة.

  اآلثار على الميزانية  -٣
التكلفة اإلجمالية المقدرة طيلـة تنفيـذ أنشـطة األمانـة المطلوبـة فـي القـرار (مقربـة إلـى وحـدات   (أ)

  ).دوالر أمريكي، بما في ذلك تكاليف الموظفين واألنشطة ١٠ ٠٠٠يبلغ كل منها 
مليون دوالر أمريكي على مدى سنة هي مدة القرار، بما في ذلك أنشطة التوظيف والسفر  ٣,٩٢

والتـــدريب والمســـاعدة التقنيـــة واإلمـــدادات الصـــحية واألمـــن ومعـــدات التشـــغيل وفيمـــا يلـــي توزيــــع 
  من منطوق القرار: ٥التكاليف التقديرية لتنفيذ الفقرة 

  يدوالر أمريك  ١٠٠ ٠٠٠  )١الفقرة الفرعية (
  دوالر أمريكي  ٧٠ ٠٠٠  )٢الفقرة الفرعية (
  دوالر أمريكي  ٥٠ ٠٠٠  )٣الفقرة الفرعية (
  دوالر أمريكي  ٢٠٠ ٠٠٠  )٤الفقرة الفرعية (
  دوالر أمريكي  ٥٠٠ ٠٠٠  )٥الفقرة الفرعية (
  دوالر أمريكي  ٣ ٠٠٠ ٠٠٠  )٦الفقرة الفرعية (

  دوالر أمريكي  ٣ ٩٢٠ ٠٠٠  المجموع
 ١٠ ٠٠٠(مقربــة إلــى وحــدات يبلــغ كــل منهــا  ٢٠١١-٢٠١٠درة للثنائيــة تُــذكر التكلفــة المقــ  (ب)

دوالر أمريكــي، بمــا فــي ذلــك تكــاليف المــوظفين واألنشــطة، مــع ذكــر مســتويات المنظمــة التــي 
  .ستتحمل هذه التكاليف، وبيان األقاليم المحددة حسب االقتضاء)

  مليون دوالر أمريكي. ٢,٢٥
ذكورة في الفقرة (ب) ضمن الميزانيـة البرمجيـة الحاليـة المعتمـدة هل أدرجت التكلفة المقدرة الم  (ج)

   ؟٢٠١١-٢٠١٠للثنائية 
مليــون دوالر أمريكـــي فـــي المقــر الرئيســـي والمكتـــب  ٢,٢٦خمســة وســـبعون فـــي المائــة مـــن مبلـــغ 

  اإلقليمي ومكتب القدس.
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  اآلثار المالية  -٤
  كر مصادر التمويل المحتملة)؟(ب) (ُتذ٣كيف ستمول التكاليف المقدرة المذكورة في الفقرة 

تــــم جمـــــع نســـــبة كبيـــــرة مـــــن هـــــذه المـــــوارد كمســـــاهمات طوعيـــــة إنســـــانية مـــــن خـــــالل عمليـــــة النـــــداءات 
إلشــــباع االحتياجــــات اإلنســــانية فــــي قطــــاع الصــــحة، وتنفيــــذ التــــدخالت التــــي تنقــــذ األرواح،  الموحــــدة
لجنــة الدائمــة المشــتركة بــين تشــغيل الخــدمات الصــحية التــي انقطعــت وتشــغيل الــدائرة الصــحية ل وٕاعــادة

  الوكاالت.
  اآلثار اإلدارية  -٥

مواقع التنفيذ (ُتذكر مسـتويات المنظمـة التـي سُيضـطلع فيهـا بالعمـل، وتُـذكر األقـاليم المحـددة   (أ)
  حسب االقتضاء).

ســـــتنفذ هـــــذه األنشـــــطة أساســـــًا عـــــن طريـــــق مكتـــــب المنظمـــــة فـــــي القـــــدس ألنـــــه المســـــؤول عـــــن 
ــــــــامج ــــــــب اإلقليمــــــــي لشــــــــرق  تعــــــــاون المنظمــــــــة مــــــــع برن الســــــــلطة الفلســــــــطينية. وســــــــيدعم المكت

األنشـــــــــــطة القطريـــــــــــة هـــــــــــو ودوائـــــــــــر المقـــــــــــر الرئيســـــــــــي العاملـــــــــــة فـــــــــــي مجـــــــــــاالت  المتوســـــــــــط
األطفـال، والتأهـب للطـوارئ ومواجهتهـا، والتركيـز علـى البلـدان، واألمـن الصـحي،  شـلل استئصال

  والبيئة.
لـراهنين؟ فـي حالـة النفـي، يرجـى التحديـد فـي هل يمكـن تنفيـذ هـذا القـرار مـن ِقَبـل المـوظفين ا  (ب)

  الفقرة (ج) أدناه.
 ٢٠١١مــن الضــروري اســتدامة الحضــور الــراهن علــى المســتوى القطــري إلــى مــا بعــد أيــار/ مــايو 

بمـــن فيـــه مـــن مـــوظفين وطنيـــين ودوليـــين معينـــين لتنفيـــذ األنشـــطة اإلنســـانية فـــي مجـــال الصـــحة 
  لمحتلة.والتدخالت الضرورية في األرض الفلسطينية ا

االحتياجات اإلضـافية مـن المـوظفين (تُـذكر االحتياجـات اإلضـافية معبـرًا عنهـا بعـدد المـوظفين   (ج)
المتفرغين حسب مسـتويات المنظمـة، مـع بيـان األقـاليم المحـددة حسـب االقتضـاء، ومجموعـة 

  المهارات الالزمة).
  ال تنطبق.

  نفيذ األنشطة).اُألطر الزمنية (ُتذكر اُألطر الزمنية العامة لت  (د)
  سنة واحدة.

 
  

لألنفلــونزا الجائحــة: تبــادل فيروســات األنفلــونزا والتوصــل إلــى اللقاحــات  التأهــب  ٥-٦٤ع  ص  ج القرار      -١
  والفوائد األخرى

  الصلة بالميزانية البرمجية  -٢
  الغرض االستراتيجي:

تخفيــــــف العــــــبء الصــــــحي واالجتمــــــاعي  -١
  .ساريةواالقتصادي الناجم عن األمراض ال

  النتائج المتوقعة على صعيد المنظمة:
تقــديم الــدعم الخــاص بالسياســات والــدعم التقنــي   ٤-١

إلى الدول األعضاء لتعزيـز قـدرتها علـى ترصـد ورصـد 
  كل األمراض السارية الخطرة على الصحة العمومية.

تجهيـــز الـــدول األعضـــاء والمجتمـــع الـــدولي بمـــا   ٧-١
التــي قــد تســبب  يلــزم مــن أجــل اكتشــاف أهــم األمــراض
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أوبئـــة وجـــوائح وتقييمهـــا والتصـــدي لهـــا والتعامـــل معهـــا 
ـــــونزا والتهـــــاب الســـــحايا والحمـــــى الصـــــفراء  (مثـــــل األنفل
والحمــــــى النزفيــــــة والطــــــاعون والجــــــدري)، مــــــن خــــــالل 
ــــــــات وممارســــــــات  ــــــــذ وســــــــائل ومنهجي اســــــــتحداث وتنفي
ــــــــة واالكتشــــــــاف والتأهــــــــب  وشــــــــبكات وشــــــــراكات للوقاي

  والتدخل.
التصــدي الفعالــة فــي الــدول أنشــطة اإلجــراءات و   ٩-١

األعضــاء والمجتمــع الــدولي لمجابهــة حــاالت الطــوارئ 
المعلـــن عنهـــا الناجمـــة عـــن األمـــراض التـــي قـــد تســـبب 

 أوبئة أو جوائح.

  (ُتذكر بإيجاز الصلة بالنتائج المتوقعة والمؤشرات واألهداف والمعطيات األساسية)
المتوقعـــة علـــى صـــعيد المنظمـــة المـــذكورة أعـــاله فضـــًال عـــن بلـــوغ ســـتعطي األنشـــطة التاليـــة زخمـــًا كبيـــرا للنتـــائج 

أهداف مؤشراتها من خالل ما يلـي: إجـراء دراسـات علـى عـبء المـرض؛ وتوسـيع وبنـاء القـدرة علـى إنتـاج لقـاح 
األنفلـــونزا؛ وزيـــادة اســـتخدام تكنولوجيـــا المـــواد المســـاعدة؛ وٕانشـــاء المخزونـــات؛ وبنـــاء وتعزيـــز قـــدرات المختبـــرات 

  د؛ وٕانشاء مراكز وطنية معنية باألنفلونزا ومراكز متعاونة مع منظمة الصحة العالمية معنية باألنفلونزا.والترص

  اآلثار على الميزانية  -٣
التكلفة اإلجمالية المقدرة طيلـة تنفيـذ أنشـطة األمانـة المطلوبـة فـي القـرار (مقربـة إلـى وحـدات   (أ)

  ).لك تكاليف الموظفين واألنشطةدوالر أمريكي، بما في ذ ١٠ ٠٠٠يبلغ كل منها 
 ٢٨٧تصــل التكلفــة اإلجماليــة علــى مــدى الخطــة الخماســية الســنوات لتنفيــذ هــذا القــرار إلــى مبلــغ 

  مليون دوالر أمريكي، وهي موزعة على النحو التالي:
 ) ماليـين دوالر  ١٠٥،٨األنشطة الخاصة بقدرات المختبرات وترصـد المـرض فـي البلـدان

 أمريكي)

 اصة بتوسيع القدرة العالمية على إنتاج لقاح األنفلـونزا فـي البلـدان مـن خـالل األنشطة الخ
إجـــراء دراســـات علـــى عـــبء المـــرض، وبنـــاء وتوســـيع القـــدرات القطريـــة، وزيـــادة اســـتخدام 

 مليون دوالر أمريكي) ٩٧التكنولوجيا (

 ) مليون دوالر أمريكي) ٦٧األنشطة الخاصة بإنشاء مخزونات مضادات الفيروسات 

 بما في  الجائحة، األنفلونزا لمواجهة بالتأهب الخاص اإلطارشطة التي ستنفذها أمانة األن
مليــــون دوالر  ١٧،٢ذلــــك إنشــــاء فريــــق استشــــاري إلدارة التقــــدم فــــي تنفيــــذ هــــذا اإلطــــار (

 أمريكي).

  وال تشمل هذه المبالغ التقديرية تكاليف المتطلبات المالية التي قد تنشأ عن الجائحة المقبلة.
 ١٠ ٠٠٠(مقربــة إلــى وحــدات يبلــغ كــل منهــا  ٢٠١١-٢٠١٠تُــذكر التكلفــة المقــدرة للثنائيــة   (ب)

دوالر أمريكــي، بمــا فــي ذلــك تكــاليف المــوظفين واألنشــطة، مــع ذكــر مســتويات المنظمــة التــي 
  .ستتكبد هذه التكاليف، وبيان األقاليم المحددة حسب االقتضاء)

فتـــرة مـــن حزيـــران/ يونيـــو إلـــى كـــانون األول/ ديســـمبر مليونـــا دوالر أمريكـــي فـــي المقـــر الرئيســـي لل
  دوالر أمريكي لألنشطة). ٥١٠ ٠٠٠دوالر أمريكي للموظفين؛ ومبلغ  مليون ١,٤٩( ٢٠١١

ويغطــي هــذا المبلــغ األنشــطة والمــوظفين بغيــة: إصــدار إخطــارات بشــأن اإلطــار؛ وتــأليف الفريــق 
ٕانشــاء صــندوق مســاهمات للشــركاء مــن االستشــاري؛ واســتهالل العمــل علــى المتواليــات الجينيــة؛ و 
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الدوائر الصناعية؛ وٕاعداد اقتراح بشأن استخدامات هذا الصندوق وٕادارته لكي ينظر فيه المجلس 
؛ واســـتهالل المفاوضـــات مـــع الشـــركات ٢٠١٢التنفيـــذي فـــي دورتـــه التـــي ســـتعقد فـــي أيـــار/ مـــايو 

والبـــدء فـــي وضـــع اســـتراتيجية والجمعيـــات والهيئـــات األخـــرى، وٕاعـــداد اتفاقـــات قانونيـــة نموذجيـــة؛ 
  وخطة للتواصل.

هل أدرجت التكلفة المقدرة المذكورة في الفقرة (ب) ضمن الميزانيـة البرمجيـة المعتمـدة الحاليـة   (ج)
   ؟٢٠١١-٢٠١٠للثنائية 

  ال.
  اآلثار المالية  -٤

  )؟(ب) (ُتذكر مصادر التمويل المحتملة٣كيف ستمول التكاليف المقدرة المذكورة في الفقرة 
الـــدول يجـــري النظـــر فـــي نمـــاذج تمويـــل تنفيـــذ هـــذا القـــرار. ومـــن المقتـــرح فـــتح حســـاب يمولـــه كـــل مـــن 

  وسيتوقف مقدار تمويل هذا الحساب على التمويل الطوعي.  األعضاء ودوائر الصناعة والمانحين.
  اآلثار اإلدارية  -٥

ل، وتُـذكر األقـاليم المحـددة مواقع التنفيذ (ُتذكر مسـتويات المنظمـة التـي سُيضـطلع فيهـا بالعمـ  (أ)
  حسب االقتضاء).

ستســـتهل أمانـــة اإلطـــار عملهـــا فـــي المقـــر الرئيســـي، وستنســـق هـــذا العمـــل مـــع  ٢٠١١فـــي عـــام 
المكاتب اإلقليميـة والمكاتـب القطريـة لتعـد خطـة العمـل الخاصـة بـالقرار والممتـدة لخمـس سـنوات. 

علـى المسـتوى القطـري بـدعم تقنـي  سـينجز جـزء كبيـر مـن أنشـطة التنفيـذ ٢٠١٢من عـام  ءً وابتدا
  من المقر الرئيسي. وستنسق أمانة اإلطار التنفيذ من المقر الرئيسي.

هــل يمكــن تنفيــذ هــذا القــرار مــن ِقَبــل المــوظفين الــراهنين؟ فــي حالــة النفــي يرجــى التحديــد فــي   (ب)
  الفقرة (ج) أدناه.

  ال.
ات اإلضـافية معبـرًا عنهـا بعـدد المـوظفين االحتياجات اإلضـافية مـن المـوظفين (تُـذكر االحتياجـ  (ج)

المتفرغين حسب مسـتويات المنظمـة، مـع بيـان األقـاليم المحـددة حسـب االقتضـاء، ومجموعـة 
  المهارات الالزمة).

  ستكون هناك حاجة إلى الموظفين اإلضافيين التاليين: 
 طــوير مــا يعــادل ثالثــة مــوظفين متفــرغين مــن الفئــة المهنيــة والفئــات األعلــى لتصــميم وت

التـدريب علــى آليـة تتبــع فيروسـات األنفلــونزا، ولتنفيــذ الـدورات التدريبيــة فـي شــتى البلــدان 
 دعمًا للنظام العالمي لترصد األنفلونزا والتصدي لها؛

  ما يعادل موظفًا واحدًا لنصف الوقت ليرأس المشاورات على تحديد المتواليات الجينية؛
  ،ــًا واحــدًا متفرغــًا إلدارة مــا يعــادل مــدير صــندوق واحــدًا متفرغــًا ومــا يعــادل مســاعدًا مالي

 الصندوق؛

  ما يعادل أربعة موظفين قانونيين متفرغين ليتفاوضوا مع الدوائر الصناعية، ويعدوا، في
 جملة أمور، اتفاقات المساهمة واتفاقات الشراء المسبق وتراخيص الملكية الفكرية.

ترجمة الوثائق واالتفاقات (رهنًا بطول الوثائق وستكون هناك حاجة إلى مصادر تعاقدية إضافية ل
واالتفاقــــات الخاصــــة باللغــــات)، وســــيلزم كــــذلك الحصــــول علــــى دعــــم إضــــافي لمراجعــــة اإلطــــار 

  .٢٠١٦ومالحقه في موعد أقصاه عام 
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  اُألطر الزمنية (ُتذكر اُألطر الزمنية العامة لتنفيذ األنشطة).  (د)
  .٢٠١٦يراجع اإلطار ومالحقه في سنة  ستستهل األنشطة على الفور وستتواصل حتى

 
  

  تدعيم القوى العاملة الصحية  ٦-٦٤ع  ص  جالقرار      -١
  الصلة بالميزانية البرمجية  -٢

  الغرض االستراتيجي:
تحســـــين الخـــــدمات الصـــــحية بإدخـــــال   -١٠

ـــــب تصـــــريف الشـــــؤون  تحســـــينات علـــــى جوان
والتمويـــل والتوظيـــف واإلدارة باالعتمـــاد علـــى 

  بحوث الموثوقة والميّسرة.البّينات وال

  النتيجة المتوقعة على صعيد المنظمة:
قاعـــــدة المعلومـــــات والمعـــــارف بشـــــأن  تعزيـــــز  ٨-١٠

القــوى العاملــة الصــحية وبنــاء قــدرات البلــدان فــي مجــال 
تحليــــــــــل السياســــــــــات وتخطيطهــــــــــا وتنفيــــــــــذها وتبــــــــــادل 

  المعلومات ونتائج البحوث.
اء، مــع تقــديم الــدعم التقنــي إلــى الــدول األعضــ  ٩-١٠

التركيــز علــى الــدول التــي تواجــه صــعوبات كبــرى فيمــا 
ــــة تحســــين إيجــــاد  ــــة الصــــحية بغي ــــالقوى العامل ــــق ب يتعل
وتوزيــع قواهــا العاملــة الصــحية وتــأمين نســب المهــارات 

 الالزمة لها واالحتفاظ بها.

  (ُتذكر بإيجاز الصلة بالنتائج المتوقعة والمؤشرات واألهداف والمعطيات األساسية)
وتحديــــدًا  ١٠أنشــــطة المنظمــــة فــــي مجــــال دعــــم تعزيــــز القــــوى العاملــــة الصــــحية بــــالغرض االســــتراتيجي  تــــرتبط

بـــالنتيجتين المتـــوقعتين علـــى صـــعيد المنظمـــة والمـــذكورتين أعـــاله. إن القـــرار الحـــالي يـــرتبط أيضـــًا بتنفيـــذ القـــرار 
لعالميـة لقواعـد الممارسـة والذي تم بمقتضاه، ضـمن جملـة أمـور أخـرى، إقـرار مدونـة المنظمـة ا ١٦-٦٣ع  ص  ج

  بشأن توظيف العاملين الصحيين.
  اآلثار على الميزانية  -٣

التكلفة اإلجمالية المقدرة طيلـة تنفيـذ أنشـطة األمانـة المطلوبـة فـي القـرار (مقربـة إلـى وحـدات   (أ)
  ).دوالر أمريكي، بما في ذلك تكاليف الموظفين واألنشطة ١٠ ٠٠٠يبلغ كل منها 

. ويشـــمل ذلـــك ٢٠١١والر أمريكـــي علـــى مـــدى ســـت ســـنوات ابتـــداًء مـــن عـــام مليـــون د ٣٩تبلـــغ 
  األنشطة المنفذة في المقر الرئيسي وفي األقاليم.

 ١٠ ٠٠٠(مقربــة إلــى وحــدات يبلــغ كــل منهــا  ٢٠١١-٢٠١٠تُــذكر التكلفــة المقــدرة للثنائيــة   (ب)
المنظمــة التــي دوالر أمريكــي، بمــا فــي ذلــك تكــاليف المــوظفين واألنشــطة، مــع ذكــر مســتويات 

  .ستتكبد هذه التكاليف، وبيان األقاليم المحددة حسب االقتضاء)
ـــــى مســـــتوى المقـــــر الرئيســـــي و ١،٥ ـــــى  ٤‚٥مليـــــون دوالر أمريكـــــي عل مليـــــون دوالر أمريكـــــي عل

  المستوى اإلقليمي.
ة هل أدرجت التكلفة المقدرة المذكورة في الفقرة (ب) ضمن الميزانيـة البرمجيـة المعتمـدة الحاليـ  (ج)

   ؟٢٠١١-٢٠١٠للثنائية 
  أدرج ما مجموعه مليون دوالر أمريكي للمقر الرئيسي ولألقاليم.

  اآلثار المالية  -٤
  (ب) (ُتذكر مصادر التمويل المحتملة)؟٣كيف ستمول التكاليف المقدرة المذكورة في الفقرة 

دول األعضــاء ســتغطى التكــاليف مــن خــالل الــدخل المتــأتي مــن المســاهمات الطوعيــة األساســية مــن الــ
  والشركاء الدوليين وفقًا الستراتيجية تنفيذ المدونة التي أعدتها األمانة، وستتم أنشطة حشد الموارد لهذا 
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المجــال مــع التركيــز الخــاص علــى بعــض الــدول األعضــاء والشــركاء الــدوليين نظــرًا ألنــه نشــاط  يــرتبط 
بان والنرويج والواليـات المتحـدة األمريكيـة بمهمة حاسمة. وقد تلقينا بالفعل مؤشرات على الدعم من اليا

  واالتحاد األوروبي.
  اآلثار اإلدارية  -٥

مواقع التنفيذ (ُتذكر مسـتويات المنظمـة التـي سُيضـطلع فيهـا بالعمـل، وتُـذكر األقـاليم المحـددة   (أ)
  حسب االقتضاء).

ن التــي تواجــه ســيتم إشــراك جميــع مســتويات المنظمــة؛ بيــد أن التنفيــذ ســيهتم بشــكل خــاص بالبلــدا
  تحديات كبيرة بسبب النقص الحاد في القوى العاملة الصحية.

هل يمكن تنفيذ القرار مـن ِقَبـل المـوظفين الـراهنين؟ فـي حالـة النفـي يرجـى التحديـد فـي الفقـرة   (ب)
  (ج) أدناه.

  ال لن نحتاج إلى موظفين إضافيين في المقر الرئيسي واألقاليم.
المـوظفين (تُـذكر االحتياجـات اإلضـافية معبـرًا عنهـا بعـدد المـوظفين  االحتياجات اإلضـافية مـن  (ج)

المتفرغين حسب مسـتويات المنظمـة، مـع بيـان األقـاليم المحـددة حسـب االقتضـاء، ومجموعـة 
  المهارات الالزمة).

ســتعتمد المتطلبــات الدقيقــة علــى كثافــة األنشــطة. وســتبذل قصــارى الجهــود لالســتفادة مــن اإلعــارة 
  بين باإلضافة إلى االستعانة بالموظفين العاملين بعقود قصيرة.ونشر المتدر 

  اُألطر الزمنية (ُتذكر اُألطر الزمنية العامة لتنفيذ األنشطة).  (د)
لقـــد قامـــت األمانـــة بالفعـــل بإعـــداد اســـتراتيجية للتنفيـــذ. وســـتنفذ األنشـــطة وفقـــًا لالســـتراتيجية والتـــي 

  .٢٠١٥إلى عام  ٢٠١١تغطي المدة من عام 

  
 

  تعزيز التمريض والقبالة  ٧-٦٤ع  ص  جالقرار      -١
  الصلة بالميزانية البرمجية  -٢

  الغرض االستراتيجي:
تحســــــــــــــــــــين الخــــــــــــــــــــدمات الصــــــــــــــــــــحية  -١٠

تحســــــينات علــــــى جوانــــــب تصــــــريف  بإدخــــــال
الشـــــــــــــــؤون والتمويـــــــــــــــل والتوظيـــــــــــــــف واإلدارة 
باالعتمــــاد علــــى البّينــــات والبحــــوث الموثوقــــة 

  والميّسرة.

  لى صعيد المنظمة:النتيجة المتوقعة ع
تعزيز قاعدة المعلومات والمعارف بشأن القـوى  ٨-١٠

العاملة الصحية وبنـاء قـدرات البلـدان فـي مجـال تحليـل 
السياســــــات وتخطيطهــــــا وتنفيــــــذها وتبــــــادل المعلومــــــات 

 ونتائج البحوث.

تقــديم الــدعم التقنــي إلــى الــدول األعضــاء، مــع  ٩-١٠  
كبــرى فيمــا التركيــز علــى الــدول التــي تواجــه صــعوبات 

ــــة تحســــين إيجــــاد  ــــة الصــــحية بغي ــــالقوى العامل ــــق ب يتعل
وتوزيــع قواهــا العاملــة الصــحية وتــأمين نســب المهــارات 

  الالزمة لها واالحتفاظ بها.
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  (ُتذكر بإيجاز الصلة بالنتائج المتوقعة والمؤشرات واألهداف والمعطيات األساسية)
، وخصوصـــًا ١٠صـــحية تـــرتبط بـــالغرض االســـتراتيجي أنشـــطة المنظمـــة الخاصـــة بـــدعم تعزيـــز القـــوى العاملـــة ال

النتيجتين المتـوقعتين علـى صـعيد المنظمـة المـذكورتين أعـاله. وسـيتم دعـم البلـدان التـي تواجـه صـعوبات شـديدة 
فــي مجــالي التمــريض والقبالــة مــن خــالل أنشــطة المنظمــة العتمــاد األطــر واألدوات والمبــادئ التوجيهيــة التقنيــة 

  زيز ممارسة التمريض والقبالة.المناسبة من أجل تع
  اآلثار على الميزانية  -٣

التكلفة اإلجمالية المقدرة طيلـة تنفيـذ أنشـطة األمانـة المطلوبـة فـي القـرار (مقربـة إلـى وحـدات   (أ)
  ).دوالر أمريكي، بما في ذلك تكاليف الموظفين واألنشطة ١٠ ٠٠٠يبلغ كل منها 

من أجل  ٢٠١٤-٢٠١١أمريكي لفترة السنوات األربع ماليين دوالر  ٤سيلزم مبلغ إجمالي وقدره 
  تنفيذ األنشطة على جميع مستويات المنظمة وتقديم الدعم إلى الدول األعضاء.

 ١٠ ٠٠٠(مقربــة إلــى وحــدات يبلــغ كــل منهــا  ٢٠١١-٢٠١٠تُــذكر التكلفــة المقــدرة للثنائيــة   (ب)
مســتويات المنظمــة التــي  دوالر أمريكــي، بمــا فــي ذلــك تكــاليف المــوظفين واألنشــطة، مــع ذكــر

  .ستتكبد هذه التكاليف، وبيان األقاليم المحددة حسب االقتضاء)
دوالر أمريكـي علـى  ٥٠٠ ٠٠٠سيتم تكبد مبلـغ إجمـالي وقـدره مليونـان مـن الـدوالرات األمريكيـة (

  مليون دوالر أمريكي على المستوى اإلقليمي). ١‚٥مستوى المقر الرئيسي و
لمقدرة المذكورة في الفقرة (ب) ضمن الميزانيـة البرمجيـة المعتمـدة الحاليـة هل أدرجت التكلفة ا  (ج)

   ؟٢٠١١-٢٠١٠للثنائية 
  دوالر أمريكي فيما يتعلق بالمقر الرئيسي واألقاليم. ٤٠٠ ٠٠٠ُأدرج مبلغ مجموعه 

  اآلثار المالية  -٤
  ل المحتملة)؟(ب) (ُتذكر مصادر التموي٣كيف ستمول التكاليف المقدرة المذكورة في الفقرة 

ستتم تغطية التكاليف من خالل مزيج من المساهمات الطوعية واالشتراكات المقدرة المتأتيـة مـن الـدول 
  جانب مساهمات الشركاء الدوليين. إلىاألعضاء 

  اآلثار اإلدارية  -٥
دة مواقع التنفيذ (ُتذكر مسـتويات المنظمـة التـي سُيضـطلع فيهـا بالعمـل، وتُـذكر األقـاليم المحـد  (أ)

  حسب االقتضاء).
ستشارك جميع مستويات المنظمة، ومع ذلك سيتعلق التنفيـذ علـى وجـه الخصـوص بالبلـدان التـي 

  تواجه مشكالت كبرى من جراء النقص الشديد في القوى العاملة الصحية.
هل يمكن تنفيذ القرار مـن ِقَبـل المـوظفين الـراهنين؟ فـي حالـة النفـي يرجـى التحديـد فـي الفقـرة   (ب)

  ) أدناه.(ج
  لن يلزم أي موظفين إضافيين في المقر الرئيسي واألقاليم.

االحتياجات اإلضـافية مـن المـوظفين (تُـذكر االحتياجـات اإلضـافية معبـرًا عنهـا بعـدد المـوظفين   (ج)
المتفرغين حسب مسـتويات المنظمـة، مـع بيـان األقـاليم المحـددة حسـب االقتضـاء، ومجموعـة 

  المهارات الالزمة).
االحتياجــــــات الفعليــــــة علــــــى كثافــــــة األنشــــــطة. وســــــيبذل كــــــل جهــــــد ممكــــــن مــــــن أجــــــل  ســــــتعتمد
التامـــة مـــن االنتـــداب ونشـــر المتـــدربين باإلضـــافة إلـــى اســـتخدام مـــوظفين بعقـــود قصـــيرة  االســـتفادة

  المدة.
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  اُألطر الزمنية (ُتذكر اُألطر الزمنية العامة لتنفيذ األنشطة).  (د)
م تقريــرًا عــن التقــدم المحــرز إلــى جمعيــة الصــحة فــي عــام يطلــب القــرار مــن المــدير العــام أن يقــد

 ٢٠١١-٢٠١٠. وسيدرج تنفيذ األنشـطة ضـمن خطـط العمـل الثنائيـة للفتـرة ٢٠١٤وعام  ٢٠١٢
  ، حسب االقتضاء.٢٠١٥-٢٠١٤والفترة  ٢٠١٣-٢٠١٢والفترة 

  
  

اســتراتجيات تعزيــز حــوار السياســات الــوطني الــدائر حــول وضــع سياســات و   ٨-٦٤ع  ص  جالقرار       -١
  وخطط صحية أمتن

  الصلة بالميزانية البرمجية  -٢
  الغرض االستراتيجي:

تحســـــين الخـــــدمات الصـــــحية بإدخـــــال   -١٠
ـــــب تصـــــريف الشـــــؤون  تحســـــينات علـــــى جوان
والتمويـــل والتوظيـــف واإلدارة باالعتمـــاد علـــى 

  البّينات والبحوث الموثوقة والميّسرة.

  النتيجة المتوقعة على صعيد المنظمة:
تحقيــق تكامــل اإلدارة والتنظــيم، وتحســين إيتــاء  ١-١٠

الخــدمات الصــحية الســكانية عــن طريــق القــائمين علــى 
إيتـــاء الخـــدمات فـــي القطـــاع العـــام والخـــاص وتحســــين 
الشـــــبكات، بمـــــا يعكـــــس اســـــتراتيجية الرعايـــــة الصـــــحية 
األولية وتعزيز مستوى التغطية والعدالة وجودة وسالمة 

ية، وتحســــــــين خــــــــدمات الصــــــــحة الشخصــــــــية والســــــــكان
 الحصائل الصحية.

تحســـــين القـــــدرات الوطنيـــــة فـــــي مجـــــال القيـــــادة  ٢-١٠  
وتصــــــريف الشــــــؤون مــــــن خــــــالل إقامــــــة حــــــوار بشــــــأن 
السياســـات المســـندة بالبينـــات وبنـــاء القـــدرات المؤسســـية 
في مجال تحليل السياسات ورسـمها، وتقيـيم أداء الـنظم 
ة الصــحية القائمــة علــى االســتراتيجيات، وزيــادة الشــفافي

والمســـــــاءلة فـــــــي األداء وزيـــــــادة فعاليـــــــة التعـــــــاون بـــــــين 
  القطاعات

تحســـين التنســـيق بـــين شـــتى اآلليـــات (بمـــا فيهـــا  ٣-١٠  
مســـاعدات الجهـــات المانحـــة) التـــي تقـــدم الـــدعم للـــدول 
األعضـــاء فـــي تنفيـــذ جهودهـــا مـــن أجـــل بلـــوغ األهـــداف 
الوطنيــــة فــــي مجــــال تطــــوير الــــنظم الصــــحية والمرامــــي 

  الصحية العالمية.
  (ُتذكر بإيجاز الصلة بالنتائج المتوقعة والمؤشرات واألهداف والمعطيات األساسية)

  الرعاية الصحية األولية، بما في ذلك تعزيز النظم الصحية. عن ١٢-٦٢ج ص عبالقرار  مرتبط هذا القرار
  اآلثار على الميزانية  -٣

وبـة فـي القـرار (مقربـة إلـى وحـدات التكلفة اإلجمالية المقدرة طيلـة تنفيـذ أنشـطة األمانـة المطل  (أ)
  ).دوالر أمريكي، بما في ذلك تكاليف الموظفين واألنشطة ١٠ ٠٠٠يبلغ كل منها 

  مليون دوالر أمريكي على ستة أعوام. ٥٠
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 ١٠ ٠٠٠(مقربــة إلــى وحــدات يبلــغ كــل منهــا  ٢٠١١-٢٠١٠تُــذكر التكلفــة المقــدرة للثنائيــة   (ب)
لمــوظفين واألنشــطة، مــع ذكــر مســتويات المنظمــة التــي دوالر أمريكــي، بمــا فــي ذلــك تكــاليف ا

  .ستتكبد هذه التكاليف، وبيان األقاليم المحددة حسب االقتضاء)
  جميع مستويات المنظمة.لماليين دوالر أمريكي  ٨

هل أدرجت التكلفة المقدرة المذكورة في الفقرة (ب) ضمن الميزانيـة البرمجيـة المعتمـدة الحاليـة   (ج)
   ؟٢٠١١-٢٠١٠للثنائية 

  نعم.
  اآلثار المالية  -٤

  (ب) (ُتذكر مصادر التمويل المحتملة)؟٣كيف ستمول التكاليف المقدرة المذكورة في الفقرة 
  ستمول التكاليف من المساهمات الطوعية الواردة من الدول األعضاء ومساهمات الشركاء الدوليين.

  اآلثار اإلدارية  -٥
المنظمـة التـي سُيضـطلع فيهـا بالعمـل، وتُـذكر األقـاليم المحـددة مواقع التنفيذ (ُتذكر مسـتويات   (أ)

  حسب االقتضاء).
  ستشارك في التنفيذ جميع مستويات المنظمة.

هــل يمكــن تنفيــذ هــذا القــرار مــن ِقَبــل المــوظفين الــراهنين؟ فــي حالــة النفــي يرجــى التحديــد فــي   (ب)
  الفقرة (ج) أدناه. 

  ال.
ظفين (تُـذكر االحتياجـات اإلضـافية معبـرًا عنهـا بعـدد المـوظفين االحتياجات اإلضـافية مـن المـو   (ج)

المتفرغين حسب مسـتويات المنظمـة، مـع بيـان األقـاليم المحـددة حسـب االقتضـاء، ومجموعـة 
  المهارات الالزمة).

ستتوقف االحتياجات المضبوطة على كثافة األنشطة. وسيبذل كل جهد النتداب موظفين وتعيين 
  موظفين آلجال قصيرة.

  اُألطر الزمنية (ُتذكر اُألطر الزمنية العامة لتنفيذ األنشطة).  (د)
  تعد األمانة اآلن خطط التنفيذ.

  
  

  استدامة هياكل تمويل قطاع الصحة والتغطية الشاملة  ٩-٦٤ع  ص  جالقرار      -١
  الصلة بالميزانية البرمجية  -٢

  الغرض االستراتيجي:
تحســـــــين الخـــــــدمات الصـــــــحية بإدخـــــــال  -١٠
ـــــب تصـــــريف الشـــــؤون تح ســـــينات علـــــى جوان

والتمويـــل والتوظيـــف واإلدارة باالعتمـــاد علـــى 
  البّينات والبحوث الموثوقة والميّسرة.

  النتيجة المتوقعة على صعيد المنظمة:
جميــع النتــائج المتوقعــة علــى صــعيد المنظمــة فــي ظــل 

  والسيما ما يلي: ١٠الغرض االستراتيجي 
ـــدول األعضـــاء بالسيا ١٠-١٠ ســـات المســـندة تزويـــد ال

بالبّينات والدعم من أجل تحسين تمويل النظم الصـحية 
مــن حيــث تــوافر األمــوال وتــوقي المخــاطر االجتماعيــة 
والماليـة وتحقيـق المسـاواة فــي الحصـول علـى الخــدمات 

 وكفاءة استثمار الموارد.
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وضـــــــــــــــــــــع القواعـــــــــــــــــــــد والمعـــــــــــــــــــــايير وأدوات  ١١-١٠  
الالزمـــــــــــــــــة لتتبـــــــــــــــــع المـــــــــــــــــوارد، وتقـــــــــــــــــدير  القيـــــــــــــــــاس

ــــــــبالعو  ــــــــار  اق االقتصــــــــادية لألمــــــــراض، وتكــــــــاليف وآث
التـــدخالت والكــــوارث الماليــــة والتــــردي فــــي وهــــدة الفقــــر 
والتهمــــيش االجتمــــاعي ودعــــم اســــتعمال تلــــك الوســــائل 

  ورصدها.
اتخـــاذ الخطـــوات الالزمـــة للـــدعوة لتخصـــيص  ١٢-١٠  

المزيـد مـن األمـوال للمجـال الصـحي حيثمـا يلـزم؛ وبنــاء 
ياســـــات التمويـــــل القـــــدرات فـــــي مجـــــال وضـــــع أطـــــر س

الصحي وتفسير المعلومات الماليـة واسـتخدامها؛ وحفـز 
إيجــــــاد المعــــــارف وترجمتهــــــا مــــــن أجــــــل دعــــــم وضــــــع 

  السياسات.
  (ُتذكر بإيجاز الصلة بالنتائج المتوقعة والمؤشرات واألهداف والمعطيات األساسية)

ه، ويـــرتبط بالمؤشـــرات واألهـــداف يـــوفر هـــذا القـــرار إطـــارًا يســـاعد علـــى تحقيـــق النتـــائج المتوقعـــة المـــذكورة أعـــال
  والمعطيات األساسية المعنية.

  اآلثار على الميزانية  -٣
التكلفة اإلجمالية المقدرة طيلـة تنفيـذ أنشـطة األمانـة المطلوبـة فـي القـرار (مقربـة إلـى وحـدات   (أ)

  ).دوالر أمريكي، بما في ذلك تكاليف الموظفين واألنشطة ١٠ ٠٠٠يبلغ كل منها 
علــــــى مــــــدى الســــــنوات الســــــت ماليــــــين دوالر أمريكــــــي  ٩ذ القــــــرار تكــــــاليف قــــــدرها يتطلــــــب تنفيــــــ

 ٤‚٨والبالغـــــة قيمتهـــــا  ١٢-٦٢ج ص عإضـــــافة إلـــــى التكـــــاليف التقديريـــــة لتنفيـــــذ القـــــرار  المقبلـــــة،
دوالر أمريكـــي. وتغطـــي هـــذه التكـــاليف مـــا يلـــي: تكثيـــف الـــدعم التقنـــي والسياســـي المقـــدم  مليـــون
تمويــــل قطــــاع الصــــحة تحقيقــــًا للتغطيــــة الشــــاملة؛ وربــــط هــــذه الــــدول األعضــــاء فــــي مجــــال  إلــــى

بــــالخطط واالســــتراتيجيات الصــــحية الوطنيــــة؛ وتعزيــــز القــــدرة علــــى تبــــادل الخبــــرات بــــين  الجهــــود
  البلدان.

 ١٠ ٠٠٠(مقربــة إلــى وحــدات يبلــغ كــل منهــا  ٢٠١١-٢٠١٠تُــذكر التكلفــة المقــدرة للثنائيــة   (ب)
المــوظفين واألنشــطة، مــع ذكــر مســتويات المنظمــة التــي دوالر أمريكــي، بمــا فــي ذلــك تكــاليف 

  .ستتكبد هذه التكاليف، وبيان األقاليم المحددة حسب االقتضاء)
تعمــل المنظمــة بجميــع مســتوياتها حاليــًا علــى تزويــد البلــدان بالــدعم التقنــي الــالزم لتمويــل التغطيــة 

كثيـــف هــذه األنشـــطة لتلبيـــة الشــاملة وعلـــى تســهيل تبـــادل الخبــرات بـــين البلــدان. وتقـــدر تكــاليف ت
الطلب الحالي عليها من البلـدان والحاجـة إلـى تبـادل المعلومـات عبـر األقطـار عـن أوجـه النجـاح 

مليون دوالر أمريكي  ١‚٠٥( ٢٠١١مليون دوالر أمريكي خالل عام  ١‚٥٠وأوجه اإلخفاق بنحو 
  دوالر أمريكي للمقر الرئيسي). ٤٥٠ ٠٠٠للمكاتب اإلقليمية و

درجت التكلفة المقدرة المذكورة في الفقرة (ب) ضمن الميزانيـة البرمجيـة المعتمـدة الحاليـة هل أ  (ج)
   ؟٢٠١١-٢٠١٠للثنائية 

بعـــض تكـــاليف الـــدعم التقنـــي الـــذي يقـــدم إلـــى البلـــدان وبعـــض تكـــاليف تبـــادل المعلومـــات مدرجـــة 
 ة إلشباع الطلب ـــــلوبي مطــا التكاليف المذكورة هنا فهــــ. أم٢٠١١-٢٠١٠الميزانية البرمجية  في
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المتزايد على تقديم هذا النوع مـن الـدعم إلـى البلـدان، وجـزء مـن هـذا الـدعم يقـدم تلبيـة لمـا ورد 
  ٢٠١٠.١التقرير الخاص بالصحة في العالم في 

  اآلثار المالية  -٤
  (ب) (ُتذكر مصادر التمويل المحتملة)؟٣كيف ستمول التكاليف المقدرة المذكورة في الفقرة 

  يجري اآلن إعداد استراتيجية لحشد الموارد اإلضافية المطلوبة في ظل شح الموارد.
  اآلثار اإلدارية  -٥

مواقع التنفيذ (ُتذكر مسـتويات المنظمـة التـي سُيضـطلع فيهـا بالعمـل، وتُـذكر األقـاليم المحـددة   (أ)
  حسب االقتضاء).

ى الــدول األعضــاء. وسيســاند المقــر ســتعمل جميــع المكاتــب اإلقليميــة علــى تقــديم الــدعم التقنــي إلــ
 -الرئيســـي هـــذه الجهـــود بـــأن يســـاعد علـــى زيـــادة تبـــادل المعلومـــات حســـب المطلـــوب فـــي القـــرار 

وخصوصــًا بــالنظر إلــى ازديــاد الطلــب علــى تبــادل المعلومــات عبــر األقــاليم. ومــع ذلــك ستشــارك 
  مات.المكاتب اإلقليمية والمكاتب القطرية هي أيضًا في أنشطة تبادل المعلو 

هل يمكن تنفيذ القرار مـن ِقَبـل المـوظفين الـراهنين؟ فـي حالـة النفـي يرجـى التحديـد فـي الفقـرة   (ب)
  (ج) أدناه.

إن الوفــاء بالزيــادة المتوقعــة فــي طلبــات الــدول األعضــاء علــى هــذا النــوع مــن الــدعم يقتضــي إمــا 
ليميــة ومكاتــب قطريــة تعيــين مــوظفين جــدد وٕامــا إعــادة وزع مــوظفين حــاليين. علمــًا بــأن مكاتــب إق

  كثيرة ال تتمتع بالمهارات الكافية في مجال تمويل قطاع الصحة.
االحتياجات اإلضـافية مـن المـوظفين (تُـذكر االحتياجـات اإلضـافية معبـرًا عنهـا بعـدد المـوظفين   (ج)

المتفرغين حسب مسـتويات المنظمـة، مـع بيـان األقـاليم المحـددة حسـب االقتضـاء، ومجموعـة 
  لالزمة).المهارات ا

ـــة المهنيـــة (الفنيـــة) للعمـــل فـــي مجـــال  تشـــمل التكـــاليف المـــذكورة أعـــاله تعيـــين مـــوظفين مـــن الفئ
  موظفين للمكاتب اإلقليمية). ٣موظف للمقر الرئيسي و ١‚٥سياسات تمويل قطاع الصحة (

  اُألطر الزمنية (ُتذكر اُألطر الزمنية العامة لتنفيذ األنشطة).  (د)
صــحة تتطــور باســتمرار وبالتــالي ستســتمر طلبــات الحصــول علــى الــدعم إن ُنظــم تمويــل قطــاع ال

  التقني. واإلطار الزمني الذي حسبت له التكاليف هو ثالث ثنائيات (ست سنوات).
  

  
تعزيــز القــدرات الوطنيــة فــي مجــال إدارة الطــوارئ الصــحية والكــوارث وتعزيــز   ١٠-٦٤ع  ص  جالقرار      -١

  مرونة النظم الصحية
  الميزانية البرمجيةالصلة ب  -٢

  الغرض االستراتيجي:
ـــــة ا  -٥ لحـــــد مـــــن العواقـــــب الصـــــحية المترتب

ــــى حــــاالت الطــــوارئ والكــــوارث واألزمــــات  عل
والنزاعــــــات والتقليــــــل مــــــن أثرهــــــا االجتمــــــاعي 

  .واالقتصادي إلى أقصى الحدود

  النتيجة المتوقعة على صعيد المنظمة:
قـديم وضع المقاييس والمعـايير وبنـاء القـدرات وت  ١-٥

الدعم للدول األعضاء لوضـع وتعزيـز الخطـط والبـرامج 
 الوطنية في مجال التأهب لمواجهة الطوارئ.

                                                      
مـة جنيـف، منظ . تمويل الُنظم الصحية: السبيل إلى تحقيق اإلتاحة الشاملة.٢٠١٠التقرير الخاص بالصحة في العالم     ١

 .٢٠١٠الصحة العالمية، 
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  (ُتذكر بإيجاز الصلة بالنتائج المتوقعة والمؤشرات واألهداف والمعطيات األساسية)
للمستشـفيات من شأن إنشاء وتسيير قاعدة إلدارة مخـاطر الكـوارث والتأهـب للطـوارئ، فضـًال عـن إعـداد برنـامج 

 الكـوارث مخـاطر مـن الحـداآلمنة والمستعدة على المستوى الوطني، أن يساعد على إحراز تقدم كبير في مجال 
، واالســـتجابة والتعـــافي فـــي البلـــدان المعرضـــة للمخـــاطر. وسيواصـــل هـــذا القـــرار تعزيـــز بـــرامج للطـــوارئ والتأهـــب

مــن الــنظم الصــحية الوطنيــة بغيــة تحســين  التصــدي لجميــع أخطــار الطــوارئ الصــحية ومخــاطر الكــوارث كجــزء
الحصـــائل الصـــحية والحـــد مـــن الوفيـــات والمراضـــة، وحمايـــة االســـتثمار فـــي البنيـــة التحتيـــة فـــي مجـــال الصـــحة، 

  وتعزيز مرونة النظام الصحي والمجتمع برمته.

  اآلثار على الميزانية  -٣
بـة فـي القـرار (مقربـة إلـى وحـدات التكلفة اإلجمالية المقدرة طيلـة تنفيـذ أنشـطة األمانـة المطلو   (أ)

  ).دوالر أمريكي، بما في ذلك تكاليف الموظفين واألنشطة ١٠ ٠٠٠يبلغ كل منها 
  .٢٠١٣تتعلق األرقام المقدمة بالفترة حتى نهاية سنة 

  على مستوى المقر الرئيسي
  مليون دوالر أمريكي. ٧‚٤٤تبلغ التكلفة اإلجمالية المقدرة 

(االستشـــارات، بمـــا فيهـــا العقـــود القصـــيرة األجـــل، واتفاقـــات أداء العمـــل، لتقـــديم المســـاعدة التقنيـــة 
  دوالر أمريكي. ٧٥٠ ٠٠٠والفرق االستشارية العلمية والتقنية؛ والسفر؛ والتدريب): 

ـــــة م ـــــون برتبـــــة م ٥وتكـــــاليف المـــــوظفين (موظفـــــون برتب لمـــــدة عـــــامين،  ٤لمـــــدة عـــــامين، وموظف
يـون دوالر أمريكـي. ويسـتند هـذا الـرقم إلـى الوقـت مل ١‚٦٥لمدة عـامين):  ٤برتبة خ ع وموظفون

التراكمـــي المقـــدر الـــذي يقضـــيه عـــدد مـــن المـــوظفين فـــي مســـتويات مختلفـــة تخـــص هـــذا النشـــاط 
  المعين. 

والتكلفــــة اإلجماليــــة المقــــدرة لتعزيــــز قواعــــد البينــــات الخاصــــة بــــالطوارئ الصــــحية وٕادارة مخــــاطر 
  مليون دوالر أمريكي. ٢‚٧٩ييمات االقتصادية: الكوارث، بما في ذلك البحوث الميدانية والتق

ــــــي مجــــــال إدارة  ــــــدرات ف ــــــة للمخــــــاطر والق ــــــدعم التقييمــــــات الوطني ــــــدرة ل ــــــة المق ــــــة اإلجمالي والتكلف
الطـــــوارئ الصـــــحية والكـــــوارث، كأســـــاس لتحفيـــــز العمـــــل وتعزيـــــز القـــــدرات الوطنيـــــة فـــــي مجـــــال 

  مليون دوالر أمريكي. ٢‚٢٥إدارة الطوارئ الصحية والكوارث: 
  لى المستوى اإلقليميع

دوالر أمريكـــــــــي  ٧٥٠ ٠٠٠مليـــــــــون دوالر أمريكـــــــــي ( ٤‚٥تبلــــــــغ التكلفـــــــــة اإلجماليـــــــــة المقـــــــــدرة: 
  لكل مكتب إقليمي).

  على المستوى القطري
أدنــى تكلفــة مقــدرة لتقــدم األمانــة الــدعم التقنــي مــن خــالل المكاتــب القطريــة إلــى الــدول األعضــاء 

  يكي لكل بلد.دوالر أمر  ٢٥٠ ٠٠٠لتنفيذ هذا القرار: 
 ١٠ ٠٠٠(مقربــة إلــى وحــدات يبلــغ كــل منهــا  ٢٠١١-٢٠١٠تُــذكر التكلفــة المقــدرة للثنائيــة   (ب)

دوالر أمريكــي، بمــا فــي ذلــك تكــاليف المــوظفين واألنشــطة، مــع ذكــر مســتويات المنظمــة التــي 
  .ستتكبد هذه التكاليف، وبيان األقاليم المحددة حسب االقتضاء)

  يعلى مستوى المقر الرئيس
لتقــــديم المســـــاعدة التقنيـــــة (بمــــا فـــــي ذلـــــك االستشــــارات التـــــي تتضـــــمن العقــــود القصـــــيرة األجـــــل، 
واتفاقــــــــــــات أداء العمــــــــــــل، والســــــــــــفر، والتــــــــــــدريب، والفــــــــــــرق االستشــــــــــــارية العلميــــــــــــة والتقنيــــــــــــة): 

  دوالر أمريكي. ٢٥٠ ٠٠٠
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االت األجهـــزة العامـــة والخاصـــة والوكـــ (بمـــا فيهـــا ولتعزيـــز التعـــاون بـــين الهيئـــات ذات الصـــلة
واألوســـــــــاط األكاديميـــــــــة) لــــــــدعم إدارة الطـــــــــوارئ الصـــــــــحية والكـــــــــوارث علـــــــــى  غيــــــــر الحكوميـــــــــة

ـــــــــدرة للمـــــــــوظفين:  ـــــــــة المق ـــــــــغ التكلف ـــــــــي، تبل ـــــــــد والمجتمـــــــــع المحل دوالر  ٥٥٠ ٠٠٠مســـــــــتوى البل
، ٤دوالر أمريكـــــــــــــــي؛ وموظفـــــــــــــــون برتبـــــــــــــــة م ٢٥٠ ٠٠٠، ٥أمريكـــــــــــــــي (موظفـــــــــــــــون برتبـــــــــــــــة م

ــــــــــــــــــة خ ع ٢٠٠ ٠٠٠ ــــــــــــــــــون برتب دوالر أمريكــــــــــــــــــي).  ١٠٠ ٠٠٠، ٤دوالر أمريكــــــــــــــــــي؛ وموظف
ويســــــتند هــــــذا الــــــرقم إلــــــى الوقــــــت التراكمــــــي المقــــــدر الــــــذي يقضــــــيه عــــــدد مــــــن المــــــوظفين فــــــي 

  مستويات مختلفة تخص هذا النشاط المعين لمدة عام واحد. 
والتكلفــــــــة اإلجماليــــــــة المقــــــــدرة لتعزيــــــــز قاعــــــــدة البينــــــــات الخاصــــــــة بــــــــإدارة الطــــــــوارئ الصــــــــحية 

ــــــــك البحــــــــوث دوالر  ٩٣٠ ٠٠٠الميدانيــــــــة والتقييمــــــــات االقتصــــــــادية:  والكــــــــوارث، بمــــــــا فــــــــي ذل
  أمريكي.

ــــــي مجــــــال إدارة  ــــــدرات ف ــــــة للمخــــــاطر والق ــــــدعم التقييمــــــات الوطني ــــــدرة ل ــــــة المق ــــــة اإلجمالي والتكلف
الطــــــوارئ الصــــــحية والكــــــوارث، كأســــــاس لحفــــــز العمــــــل وتعزيــــــز القــــــدرات الوطنيــــــة فــــــي مجــــــال 

  مريكي.دوالر أ ٧٥٠ ٠٠٠إدارة الطوارئ الصحية والكوارث: 
  على المستوى اإلقليمي

دوالر أمريكـــــــــي  ٢٥٠ ٠٠٠مليـــــــــون دوالر أمريكـــــــــي ( ١‚٥تبلــــــــغ التكلفـــــــــة اإلجماليـــــــــة المقـــــــــدرة: 
  لكل مكتب إقليمي).

  على المستوى القطري
أدنــــــى تكلفــــــة مقــــــدرة لتقــــــدم األمانــــــة الــــــدعم التقنــــــي مــــــن خــــــالل المكاتــــــب القطريــــــة لتنفــــــذ هــــــذا 

  دوالر أمريكي لكل بلد. ٥٠ ٠٠٠القرار: 
هل أدرجت التكلفة المقدرة المذكورة في الفقرة (ب) ضمن الميزانيـة البرمجيـة المعتمـدة الحاليـة   (ج)

   ؟٢٠١١-٢٠١٠للثنائية 
  نعم، فيما عدا التكلفة على المستوى القطري.

  اآلثار المالية  -٤
  )؟(ب) (ُتذكر مصادر التمويل المحتملة٣كيف ستمول التكاليف المقدرة المذكورة في الفقرة 

  عن طريق جمع األموال والمساهمات الطوعية.
  اآلثار اإلدارية  -٥

مواقع التنفيذ (ُتذكر مسـتويات المنظمـة التـي سُيضـطلع فيهـا بالعمـل، وتُـذكر األقـاليم المحـددة   (أ)
  حسب االقتضاء).

ســـــيجري التنفيــــــذ أساســــــًا فــــــي المكاتــــــب القطريـــــة. وســــــتقدم المكاتــــــب اإلقليميــــــة الــــــدعم للتــــــدريب 
ـــــين الوكـــــاالت والتخطـــــيط ا وبنـــــاء لقـــــدرات وســـــيتولى المقـــــر الرئيســـــي مســـــؤولية التنســـــيق فيمـــــا ب
ـــــادئ التوجيهيـــــة المســـــندة بالبينـــــات الالزمـــــة لتطـــــوير وتعزيـــــز هـــــذا  العـــــام ووضـــــع القواعـــــد والمب
مجــاالت العمــل. وســيقدم مركــز منظمــة الصــحة العالميــة المتوســطي للحــد مــن درجــة  مــن المجــال

التقنيــة إلــى جميــع المســتويات فــي المجــاالت التــي تــدخل فــي إطــار تــونس المســاعدة  التــأثر فــي
  خبرته.
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هل يمكن تنفيذ القرار مـن ِقَبـل المـوظفين الـراهنين؟ فـي حالـة النفـي يرجـى التحديـد فـي الفقـرة   (ب)
  (ج) أدناه.

عـدد المــوظفين كـاٍف علــى مسـتوى المقــر الرئيسـي لالضــطالع بعنصـر التطــوير فـي هــذا المجــال 
لكن هناك حاجة على المستوى اإلقليمي والوطني لخبـرات إضـافية  رجة في الميزانية.وتكلفتهم مد

  يمكن استقدامها على أساس مؤقت (بعقود قصيرة األجل واتفاقات أداء العمل).
االحتياجات اإلضـافية مـن المـوظفين (تُـذكر االحتياجـات اإلضـافية معبـرًا عنهـا بعـدد المـوظفين   (ج)

المنظمـة، مـع بيـان األقـاليم المحـددة حسـب االقتضـاء، ومجموعـة  المتفرغين حسب مسـتويات
  المهارات الالزمة).

  ال ينطبق.
  اُألطر الزمنية (ُتذكر اُألطر الزمنية العامة لتنفيذ األنشطة).  (د)

  .٢٠١٣-٢٠١٢و ٢٠١١-٢٠١٠هذه األنشطة مخططة للثنائيتين 
  

  
الجتمــاع العــام الرفيــع المســتوى للجمعيــة العامــة األعمــال التحضــيرية لعقــد ا  ١١-٦٤ع  ص  جالقرار       -١

لألمـــم المتحـــدة بشـــأن الوقايـــة مـــن األمـــراض غيـــر الســـارية (غيـــر المعديـــة) 
  ١ومكافحتها، بعد مؤتمر موسكو

  الصلة بالميزانية البرمجية  -٢
  الغرض االستراتيجي:

ـــوقي وتقلـــيص حـــاالت المـــرض، والعجـــز  -٣ ت
لسـارية والوفيات المبكرة بسـبب األمـراض غيـر ا

المزمنـــــــة، واالضـــــــطرابات النفســـــــية، والعنـــــــف، 
  واإلصابات، وضعف البصر.

  النتائج المتوقعة على صعيد المنظمة:
الــــدعوة وتقــــديم الــــدعم لتعزيــــز االلتــــزام السياســــي  ١-٣

والمــالي والتقنــي فــي الــدول األعضــاء مــن أجــل مواجهــة 
األمــراض غيــر الســارية المزمنــة واالضــطرابات النفســية 

العنف واإلصابات وحاالت العجـز وضـعف والعصبية و 
 البصر، بما في ذلك العمى.

تقــديم اإلرشــاد والـــدعم إلــى الـــدول األعضــاء مـــن  ٢-٣  
أجـــل وضـــع وتنفيـــذ السياســـات واالســـتراتيجيات واللـــوائح 
الخاصة باألمراض غير السارية المزمنة واالضطرابات 
النفســية والعصــبية والعنــف واإلصــابات وحــاالت العجــز 

  لبصر، بما في ذلك العمى.وضعف ا
تحســــــين قــــــدرات الــــــدول األعضــــــاء علــــــى جمــــــع  ٣-٣  

وتحليل ونشر واستخدام البيانـات حـول جسـامة وأسـباب 
وعواقب األمـراض غيـر السـارية المزمنـة واالضـطرابات 
النفســية والعصــبية والعنــف واإلصــابات وحــاالت العجــز 

  وضعف البصر، بما في ذلك العمى.

                                                      
المــــؤتمر الــــوزاري العــــالمي األول بشــــأن أنمــــاط الحيــــاة الصــــحية ومكافحــــة األمــــراض غيــــر الســــارية (موســــكو، االتحــــاد     ١

  ).٢٠١١نيسان/ أبريل  ٢٩-٢٨الروسي، 
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ميـــــة وتـــــوقي عوامـــــل تعزيـــــز الصـــــحة والتن -٦
ـــــــــــق  االختطـــــــــــار أو الحـــــــــــد منهـــــــــــا فيمـــــــــــا يتعل
بــاالعتالالت الصــحية المرتبطــة بتعــاطي التبــغ 
والكحــــول والمخــــدرات وســــائر المــــواد النفســــانية 
التــأثير والــُنظم الغذائيــة غيــر الصــحية والخمــول 

  البدني وممارسة الجنس بشكل غير مأمون.

ــــة الــــُنظ ٢-٦ ــــوفير اإلرشــــاد والــــّدعم مــــن أجــــل تقوي م ت
الوطنيـــة الخاصـــة بترصـــد عوامـــل االختطـــار الرئيســـية، 
وذلـــك بوضـــع اُألطـــر والوســـائل واإلجـــراءات التشـــغيلية 
وٕاجازتهـــــــــا وتعميمهـــــــــا علـــــــــى الـــــــــدول األعضـــــــــاء ذات 
المســــتويات المرتفعــــة أو المتزايــــدة مــــن عــــبء الوفيــــات 
وحـــــاالت العجـــــز التـــــي ُتعـــــزى إلـــــى عوامـــــل االختطـــــار 

  الرئيسية تلك.
  صلة بالنتائج المتوقعة والمؤشرات واألهداف والمعطيات األساسية)(ُتذكر بإيجاز ال

) لــديها وحــدة فــي وزارة الصــحة أو مــا يعادلهــا مــن ســلطة ١مــن المعتــزم أن يــزداد عــدد الــدول األعضــاء التــي: (
صـــحية وطنيـــة مـــزودة بمـــوظفين وميزانيـــة مكرســـين لهـــا، تتـــولى الوقايـــة مـــن األمـــراض غيـــر الســـارية ومكافحتهـــا 

) أقرت سياسة وطنية متعددة القطاعات بشأن األمراض المزمنـة غيـر السـارية (المؤشـر ٢)؛ (٤-١-٣ر (المؤش
) لــديها نظــام وطنــي لتقــارير الصــحة وتصــدر تقــارير ســنوية تشــمل مؤشــرات األمــراض الرئيســية ٣)؛ (٣-٢-٣

صـد عوامـل الخطـر ) لديها نظام وطنـي جـاهز للترصـد تسـتعمله لر ٤)؛ (٤-٣-٣األربعة غير السارية (المؤشر 
  ).١-٢-٦ الرئيسية على صحة البالغين حسب النهج التدريجي الذي حددته المنظمة للترصد (المؤشر

  اآلثار على الميزانية  -٣
التكلفة اإلجمالية المقدرة طيلـة تنفيـذ أنشـطة األمانـة المطلوبـة فـي القـرار (مقربـة إلـى وحـدات   (أ)

  ).في ذلك تكاليف الموظفين واألنشطةدوالر أمريكي، بما  ١٠ ٠٠٠يبلغ كل منها 
  مليون دوالر أمريكي على مدى ثالث سنوات. ٤‚٥

 ١٠ ٠٠٠(مقربــة إلــى وحــدات يبلــغ كــل منهــا  ٢٠١١-٢٠١٠تُــذكر التكلفــة المقــدرة للثنائيــة   (ب)
دوالر أمريكــي، بمــا فــي ذلــك تكــاليف المــوظفين واألنشــطة، مــع ذكــر مســتويات المنظمــة التــي 

  .يف، وبيان األقاليم المحددة حسب االقتضاء)ستتحمل هذه التكال
  مليون دوالر أمريكي لجميع مستويات المنظمة.

هل أدرجت التكلفة المقدرة المذكورة في الفقرة (ب) ضمن الميزانيـة البرمجيـة الحاليـة المعتمـدة   (ج)
   ؟٢٠١١-٢٠١٠للثنائية 

  نعم.
  اآلثار المالية  -٤

  (ب) (ُتذكر مصادر التمويل المحتملة)؟٣ة في الفقرة كيف ستمول التكاليف المقدرة المذكور 
  بإيرادات المساهمات الطوعية الواردة من الدول األعضاء ومساهمات الشركاء الدوليين.

  اآلثار اإلدارية  -٥
مواقع التنفيذ (ُتذكر مسـتويات المنظمـة التـي سُيضـطلع فيهـا بالعمـل، وتُـذكر األقـاليم المحـددة   (أ)

  حسب االقتضاء).
  يع مستويات المنظمة.جم

هــل يمكــن تنفيــذ هــذا القــرار مــن ِقَبــل المــوظفين الــراهنين؟ فــي حالــة النفــي يرجــى التحديــد فــي   (ب)
  الفقرة (ج) أدناه.

  ال.
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االحتياجات اإلضـافية مـن المـوظفين (تُـذكر االحتياجـات اإلضـافية معبـرًا عنهـا بعـدد المـوظفين   (ج)
ان األقـاليم المحـددة حسـب االقتضـاء، ومجموعـة المتفرغين حسب مسـتويات المنظمـة، مـع بيـ

  المهارات الالزمة).
ســتبذل قصــارى الجهــود لالســتفادة التامــة مــن المــوظفين الــذين تعيــرهم الــدول األعضــاء، وكــذلك 

  لتعيين موظفين بعقود قصيرة األجل.
  اُألطر الزمنية (ُتذكر اُألطر الزمنية العامة لتنفيذ األنشطة).  (د)

  (تعكف األمانة على وضع خطة تنفيذ على هذا األساس). األنشطةيع ثالث سنوات لجم
  
  

دور منظمـــة الصـــحة العالميـــة فـــي متابعـــة االجتمـــاع العـــام الرفيـــع المســـتوى   ١٢-٦٤ع  ص  جالقرار      -١
للجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة بشــأن األهــداف (المرامــي) اإلنمائيــة لأللفيــة 

  )٢٠١٠(نيويورك، أيلول/ سبتمبر 
  الصلة بالميزانية البرمجية  -٢

  الغرض االستراتيجي:
تحســـــــين الخـــــــدمات الصـــــــحية بإدخـــــــال  -١٠

ـــــب تصـــــريف الشـــــؤون  تحســـــينات علـــــى جوان
والتمويـــل والتوظيـــف واإلدارة باالعتمـــاد علـــى 

  البّينات والبحوث الموثوقة والميّسرة.

  النتيجة المتوقعة على صعيد المنظمة:
لقطريــة التــي تعزيــز نظــم المعلومــات الصــحية ا ٤-١٠

تتيح االستفادة من المعلومات العالية الجودة في الوقت 
المناســــب مــــن أجــــل التخطــــيط الصــــحي ورصــــد التقــــدم 
المحـــرز فـــي بلـــوغ المرامــــي الوطنيـــة والمرامـــي الدوليــــة 

 الهامة.

تحســين المعــارف وتــأمين تــوافر البينــات لصــنع  ٥-١٠  
القـــرارات الخاصـــة بالصـــحة مـــن خـــالل تعزيـــز البينـــات 

ائمة ونشـرها، وتيسـير إتاحـة المعـارف فـي المجـاالت الق
ذات األولويـــــة والقيـــــادة العالميـــــة فـــــي مجـــــال سياســـــات 
البحــث الصــحي والتنســيق، بمــا فــي ذلــك التنســيق فيمــا 

  يخص السلوكيات األخالقية.
وضــــــــع القواعــــــــد والمعــــــــايير وأدوات القيــــــــاس  ١١-١٠  

الالزمـــــة لتتبـــــع المـــــوارد، وتقـــــدير العواقـــــب االقتصـــــادية 
لألمــراض، وتكــاليف وآثــار التــدخالت والكــوارث الماليــة 
والتـــردي فـــي وهـــدة الفقـــر والتهمـــيش االجتمـــاعي ودعـــم 

  استعمال تلك الوسائل ورصدها.
  (ُتذكر بإيجاز الصلة بالنتائج المتوقعة والمؤشرات واألهداف والمعطيات األساسية)

  لة عن صحة المرأة والطفل:من المتوقع أن دعم عمل اللجنة المعنية بالمعلومات والمساء
يـــؤدي إلـــى تحســـين المعـــارف والبّينـــات الالزمـــة لصـــنع القـــرارات علـــى المســـتوى القطـــري والعـــالمي   •

  )٥-١٠(النتيجة المتوقعة 
  )٤-١٠يسهم في تعزيز ُنظم المعلومات الصحية القطرية (النتيجة المتوقعة   •
 )١١-١٠نتيجة المتوقعة تحسين تتبع الموارد على المستوى القطري والعالمي (ال  •

وباستخدام المؤشرات الراهنة يمكن أن تقاس نتائج التنفيذ بأفضل طريقة مـن خـالل النسـبة المـذكورة فـي المؤشـر 
للبلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل التي ترصد على النحو المالئم مدى بلوغ المرامي اإلنمائية لأللفية المتعلقة 
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٪ من البلدان حاليًا بالمعايير؛ والهدف ٤٠). ويفي ١-٤-١٠فق عليها (المؤشر بالصحة بما يفي بالمعايير المت
  .٢٠١٣٪ بحلول عام ٦٠المنشود هو الوصول إلى نسبة 

  اآلثار على الميزانية  -٣
 التكلفة اإلجمالية المقدرة طيلـة تنفيـذ أنشـطة األمانـة المطلوبـة فـي القـرار (مقربـة إلـى وحـدات  (أ)

  ).دوالر أمريكي، بما في ذلك تكاليف الموظفين واألنشطة ١٠ ٠٠٠يبلغ كل منها 
  مليون دوالر أمريكي لتقديم الدعم التقني واإلداري للجنة. ٢‚٥

 ١٠ ٠٠٠(مقربــة إلــى وحــدات يبلــغ كــل منهــا  ٢٠١١-٢٠١٠تُــذكر التكلفــة المقــدرة للثنائيــة   (ب)
واألنشــطة، مــع ذكــر مســتويات المنظمــة التــي دوالر أمريكــي، بمــا فــي ذلــك تكــاليف المــوظفين 

  .ستتكبد هذه التكاليف، وبيان األقاليم المحددة حسب االقتضاء)
  مليون دوالر أمريكي في المقر الرئيسي. ٢‚٥

هل أدرجت التكلفة المقدرة المذكورة في الفقرة (ب) ضمن الميزانيـة البرمجيـة المعتمـدة الحاليـة   (ج)
   ؟٢٠١١-٢٠١٠للثنائية 

  ال.
  اآلثار المالية  -٤

  (ب) (ُتذكر مصادر التمويل المحتملة)؟٣كيف ستمول التكاليف المقدرة المذكورة في الفقرة 
  المساهمات الطوعية المحددة المقدمة من الدول األعضاء من أجل عمل اللجنة.

  اآلثار اإلدارية  -٥
ل، وتُـذكر األقـاليم المحـددة مواقع التنفيذ (ُتذكر مسـتويات المنظمـة التـي سُيضـطلع فيهـا بالعمـ  (أ)

  حسب االقتضاء).
  مستوى المقر الرئيسي.

هل يمكن تنفيذ القرار مـن ِقَبـل المـوظفين الـراهنين؟ فـي حالـة النفـي يرجـى التحديـد فـي الفقـرة   (ب)
  (ج) أدناه.

  يمكن تنفيذ القرار بواسطة الموظفين الراهنين.
حتياجـات اإلضـافية معبـرًا عنهـا بعـدد المـوظفين االحتياجات اإلضـافية مـن المـوظفين (تُـذكر اال  (ج)

المتفرغين حسب مسـتويات المنظمـة، مـع بيـان األقـاليم المحـددة حسـب االقتضـاء، ومجموعـة 
  المهارات الالزمة).

  ال ينطبق ذلك.
  اُألطر الزمنية (ُتذكر اُألطر الزمنية العامة لتنفيذ األنشطة).  (د)

  .٢٠١١ل/ سبتمبر أيلو  على ٢٠١١من كانون الثاني/ يناير 
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ـــالوالدة ومعـــدل   ١٣-٦٤ع  ص  جالقرار      -١ ـــرة المحيطـــة ب العمـــل علـــى تخفـــيض معـــدل الوفيـــات فـــي الفت
  وفيات األطفال الحديثي الوالدة

  الصلة بالميزانية البرمجية  -٢
  الغرض االستراتيجي:

خفــــــــض معــــــــدالت المراضــــــــة والوفيــــــــات  -٤
وتحســــــــين الصــــــــحة خــــــــالل مراحــــــــل العمــــــــر 

ئيســية، بمــا فــي ذلــك الحمــل والــوالدة وفتــرة الر 
الــوالدة الحديثــة والطفولــة والمراهقــة، وتحســين 
الصـــــحة الجنســـــية واإلنجابيـــــة وتعزيـــــز تمتـــــع 
جميـــع األفـــراد بالنشـــاط والصـــحة فـــي مرحلـــة 

  الشيخوخة
  

  النتائج المتوقعة على صعيد المنظمة:
سياسة  لصياغة تقديم الدعم إلى الدول األعضاء ١-٤

إتاحــة التــدخالت  للتقــدم نحــو تراتيجية شــاملةوخطــة واســ
ـــة للجميـــع، البـــرامج األخـــرى، ومـــع  بالتعـــاون مـــع الفعال

المســـــــــاواة بـــــــــين  االهتمـــــــــام للحـــــــــد مـــــــــن عـــــــــدم إيـــــــــالء
الصـــــــــحة،  ومـــــــــن اإلجحـــــــــاف فـــــــــي مجـــــــــال الجنســـــــــين
سلســــــــــلة متصــــــــــلة الحلقــــــــــات مــــــــــن الرعايــــــــــة  وتــــــــــوفير
العمـــــــــــر، وتحقيـــــــــــق التكامـــــــــــل فـــــــــــي عمليـــــــــــة  طيلـــــــــــة
ـــــــــــــــى  تقـــــــــــــــديم ـــــــــــــــف مســـــــــــــــتويات الخـــــــــــــــدمات عل مختل
الصـــــــحي، وتعزيـــــــز التنســـــــيق مـــــــع المجتمـــــــع  النظـــــــام
  والقطاع الخاص. المدني

تطبيـــق الــــدالئل اإلرشـــادية واألســــاليب واألدوات   ٣-٤
الخاصـــــــة بتحســـــــين رعايـــــــة األمومـــــــة علـــــــى المســـــــتوى 
القطــري، بمـــا فـــي ذلـــك تقـــديم الـــدعم التقنـــي إلـــى الـــدول 
 األعضــاء مــن أجــل تكثيــف العمــل علــى تــأمين الرعايــة

المـاهرة لكــل حامــل وكــل وليــد، علــى مــدى الــوالدة وفتــرة 
النفــــاس وفتــــرة مــــا بعــــد الــــوالدة، وخصوصــــًا مــــن أجــــل 
المجموعــــات الســــكانية الفقيــــرة والمحرومــــة، مــــع رصــــد 

  التقدم المحرز.
تطبيـــق الــــدالئل اإلرشـــادية واألســــاليب واألدوات   ٤-٤

الخاصة بتحسين بقاء الولدان على قيد الحياة وتحسـين 
ــــدعم صــــحتهم ــــديم ال ــــى المســــتوى القطــــري، مــــع تق ، عل

التقنـــي إلـــى الـــدول األعضـــاء مـــن أجـــل تكثيـــف العمـــل 
ـــــدخالت الناجعـــــة  ـــــة الشـــــاملة، والت ـــــى تـــــوفير التغطي عل

 ورصد التقدم المحرز.

  (ُتذكر بإيجاز الصلة بالنتائج المتوقعة والمؤشرات واألهداف والمعطيات األساسية)
: األهـــداف ذات الصـــلة بتلـــك المؤشـــرات ســـتكون ١-٤-٤و ١-٣-٤و  ١-١-٤يـــرتبط هـــذا القـــرار بالمؤشـــرات 
 مقياس التقدم في تنفيذ القرار.

  اآلثار على الميزانية  -٣
التكلفة اإلجمالية المقدرة طيلـة تنفيـذ أنشـطة األمانـة المطلوبـة فـي القـرار (مقربـة إلـى وحـدات   (أ)

  ).وظفين واألنشطةدوالر أمريكي، بما في ذلك تكاليف الم ١٠ ٠٠٠يبلغ كل منها 
. والتكلفــة المقــدرة للتنفيــذ ٢٠١٥-٢٠١١مــن المقــدر أن يشــمل تنفيــذ القــرار فتــرة الخمــس ســنوات 

مليــون دوالر  ٩٥‚١خــالل تلــك الفتــرة فــي المقــر الرئيســي وفــي المكاتــب اإلقليميــة والقطريــة تبلــغ 
  أمريكي.
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 ١٠ ٠٠٠ت يبلــغ كــل منهــا (مقربــة إلــى وحــدا ٢٠١١-٢٠١٠تُــذكر التكلفــة المقــدرة للثنائيــة   (ب)
دوالر أمريكــي، بمــا فــي ذلــك تكــاليف المــوظفين واألنشــطة، مــع ذكــر مســتويات المنظمــة التــي 

  .ستتحمل هذه التكاليف، وبيان األقاليم المحددة حسب االقتضاء)
التكلفــــــة المقــــــدرة لألمانــــــة علــــــى جميــــــع المســــــتويات خــــــالل الفتــــــرة المتبقيــــــة مــــــن الثنائيــــــة تبلــــــغ 

  ر أمريكي.مليون دوال ٩,٥١
هل أدرجت التكلفة المقدرة المذكورة في الفقرة (ب) ضمن الميزانيـة البرمجيـة الحاليـة المعتمـدة   (ج)

   ؟٢٠١١-٢٠١٠للثنائية 
  نعم.

  اآلثار المالية  -٤
  (ب) (ُتذكر مصادر التمويل المحتملة)؟٣كيف ستمول التكاليف المقدرة المذكورة في الفقرة 

ومــن المقــدر أنــه ســيلزم مبلــغ الميزانيــة ال تكفــي لــدعم كــل هــذه التكــاليف. المصــادر الحاليــة مــن خــارج 
دوالر أمريكــي. وستســعى األمانــة إلــى تحديــد مصــادر تمويــل إضــافية وكافيــة  ٥٠٠ ٠٠٠إضــافي وقــدره 

  كي يتسنى تنفيذ القرار. 
  اآلثار اإلدارية  -٥

لعمـل، وتُـذكر األقـاليم المحـددة مواقع التنفيذ (ُتذكر مسـتويات المنظمـة التـي سُيضـطلع فيهـا با  (أ)
  حسب االقتضاء).

  سيتم التنفيذ في كل األقاليم والبلدان.
هــل يمكــن تنفيــذ هــذا القــرار مــن ِقَبــل المــوظفين الــراهنين؟ فــي حالــة النفــي يرجــى التحديــد فــي   (ب)

  الفقرة (ج) أدناه.
  ال.

معبـرًا عنهـا بعـدد المـوظفين  االحتياجات اإلضـافية مـن المـوظفين (تُـذكر االحتياجـات اإلضـافية  (ج)
المتفرغين حسب مسـتويات المنظمـة، مـع بيـان األقـاليم المحـددة حسـب االقتضـاء، ومجموعـة 

  المهارات الالزمة).
) فـي المقـر ٥(ف ٥سيلزم باإلضافة إلى ذلك ما يعادل سـبعة مـوظفين متفـرغين، موظـف برتبـة م

  دعم تنفيذ القرار في األقاليم. ) في كل إقليم، وذلك لضمان٤(ف ٤الرئيسي وموظف برتبة م
  اُألطر الزمنية (ُتذكر اُألطر الزمنية العامة لتنفيذ األنشطة).  (د)

٢٠١٥ -٢٠١١.  
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بشأن األيـدز والعـدوى بفيروسـه فـي الفتـرة  لقطاع الصحة االستراتيجية العالمية  ١٤-٦٤ع  ص  جالقرار      -١
٢٠١٥-٢٠١١  

  الصلة بالميزانية البرمجية  -٢
  الغرض االستراتيجي:

مكافحـــة األيـــدز والعـــدوى بفيروســـه والســــل  -٢
  والمالريا.

  النتائج المتوقعة على صعيد المنظمة:
 جميع النتائج المتوقعة.

خفــــــــــــــــــــــــــض معــــــــــــــــــــــــــدالت المراضــــــــــــــــــــــــــة  -٤
وتحســـــــين الصـــــــحة خـــــــالل مراحـــــــل  والوفيـــــــات

الرئيســـية، بمـــا فـــي ذلـــك الحمـــل والـــوالدة  العمـــر
ة والمراهقـــــــة، وفتـــــــرة الـــــــوالدة الحديثـــــــة والطفولـــــــ

وتحســـين الصـــحة الجنســـية واإلنجابيـــة وتعزيـــز 
تمتع جميع األفراد بالنشاط والصحة فـي مرحلـة 

  الشيخوخة.
ـــــروس العـــــوز المنـــــاعي  ـــــرتبط اســـــتراتيجية في وت

ـــاألغراض االســـتراتيجية   ٧و ٦البشـــري كـــذلك ب
  ١١و

  جميع النتائج المتوقعة.

  واألهداف والمعطيات األساسية) (ُتذكر بإيجاز الصلة بالنتائج المتوقعة والمؤشرات
-٢٠١١تتماشى أغراض هذه االستراتيجية مع استراتيجية برنامج األمم المتحدة المشترك لمكافحة األيدز للفتـرة 

  ، وتؤكد من جديد الغرضين الراهنين المتفق عليهما دوليًا، وهما:٢٠١٥
  والرعايـة العـالج وخـدمات لبشـريالعـوز المنـاعي ا فيـروس مـن الوقايـة لخـدمات الشـاملة اإلتاحةتحقيق 

  .الصلة ذات
  وغيــره مكافحــة األيــدز والعــدوى بفيروســه والمالريــا واألمــراض األخــرى( ٦اإلســهام فــي تحقيــق المرمــى (

) مـــن المرامـــي اإلنمائيـــة لأللفيـــة ومـــا يـــرتبط بهـــا مـــن ٨و ٥و ٤و ٣مـــن المرامـــي المتصـــلة بالصـــحة (
  .األهداف

 الخطـةإلـى مؤشـرات وأهـداف  ٢٠١٥ية فيروس العوز المناعي البشري لسـنة وتستند األهداف األربعة الستراتيج
  . وترد فيما يلي هذه األهداف:٢٠١٣-٢٠٠٨ األجل المتوسطة االستراتيجية

 الذين للشباب المئوية النسبة خفض: البشري المناعي العوز بفيروس الجديدة العدوى حاالت خفض 
 بالبيانات مقارنة٪ (٥٠ بمقدار الفيروس عدوى بهمتصي والذين سنة ٢٤و ١٥ بين أعمارهم تتراوح

 )٢٠٠٩ لعام األساسية

 الجديدة العدوى حاالت خفض: األطفال لدى البشري المناعي العوز فيروس عدوى على القضاء 
 )٢٠٠٩ لعام األساسية بالبيانات مقارنة٪ (٩٠ بنسبة األطفال لدى البشري المناعي العوز بفيروس

 بفيروس العوز  المتعلقة الوفيات خفض :البشري المناعي العوز بفيروس علقةالمت الوفيات معدل خفض
 )٢٠٠٩ لعام األساسية بالبيانات مقارنة٪ (٢٥ بنسبة المناعي البشري

 بالبيانات مقارنة٪ (٥٠ بنسبة السل عن الناجمة الوفيات خفض: بالسل المتعلقة الوفيات معدل خفض 
  )١٩٩٠ لعام األساسية
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  لميزانيةاآلثار على ا  -٣
التكلفة اإلجمالية المقدرة طيلـة تنفيـذ أنشـطة األمانـة المطلوبـة فـي القـرار (مقربـة إلـى وحـدات   (أ)

  ).دوالر أمريكي، بما في ذلك تكاليف الموظفين واألنشطة ١٠ ٠٠٠يبلغ كل منها 
  .٢٠١٥-٢٠١١مليون دوالر أمريكي للسنوات الخمس  ٥١٥

 ١٠ ٠٠٠(مقربــة إلــى وحــدات يبلــغ كــل منهــا  ٢٠١١-٢٠١٠تُــذكر التكلفــة المقــدرة للثنائيــة   (ب)
دوالر أمريكــي، بمــا فــي ذلــك تكــاليف المــوظفين واألنشــطة، مــع ذكــر مســتويات المنظمــة التــي 

  .ستتحمل هذه التكاليف، وبيان األقاليم المحددة حسب االقتضاء)
  ليمي والقطري.مليون دوالر أمريكي من المتوقع أن يتحمل أكثر من ثلثيها المستويان اإلق ٧٣

هل أدرجت التكلفة المقدرة المذكورة في الفقرة (ب) ضمن الميزانيـة البرمجيـة الحاليـة المعتمـدة   (ج)
   ؟٢٠١١-٢٠١٠للثنائية 

  نعم.
  اآلثار المالية  -٤

  (ب) (ُتذكر مصادر التمويل المحتملة)؟٣كيف ستمول التكاليف المقدرة المذكورة في الفقرة 
يلــــي: االشــــتراكات المقــــدرة؛ والمســــاهمات الطوعيــــة األساســــية؛ والتمويــــل  تشــــمل مصــــادر التمويــــل مــــا

األساســــي مــــن اإلطــــار الموحــــد للميزانيــــة والنتــــائج والمســــاءلة التــــابع لبرنــــامج األمــــم المتحــــدة المشــــترك 
  لمكافحة األيدز؛ والمساهمات الطوعية المباشرة من الدول األعضاء والمؤسسات.

  اآلثار اإلدارية  -٥
التنفيذ (ُتذكر مسـتويات المنظمـة التـي سُيضـطلع فيهـا بالعمـل، وتُـذكر األقـاليم المحـددة  مواقع  (أ)

  حسب االقتضاء).
ستقدم األمانة الـدعم لتنفيـذ االسـتراتيجية علـى جميـع مسـتويات المنظمـة وفـي جميـع األقـاليم. وقـد 

ل مســتوى مــن أعــدت مســودة خطــة تنفيــذ مفصــلة للثنائيــة المقبلــة، تبــين النتــائج المحــددة علــى كــ
مســتويات المنظمــة ولكــل إقلــيم مــن أقاليمهــا. وســيولى اهتمــام خــاص إلــى ضــمان تمتــع المنظمــة 

  بالقدرة المناسبة على دعم تنفيذ االستراتيجية على المستوى القطري.
هــل يمكــن تنفيــذ هــذا القــرار مــن ِقَبــل المــوظفين الــراهنين؟ فــي حالــة النفــي يرجــى التحديــد فــي   (ب)

  ناه.الفقرة (ج) أد
يخضـــع اآلن برنـــامج منظمـــة الصـــحة العالميـــة المعنـــي بفيـــروس العـــوز المنـــاعي البشـــري لعمليـــة 
إصـــالح ترمـــي إلـــى تحديـــد مـــا يلـــزم مـــن كفـــاءات ومهـــارات وهيكـــل تـــوظيفي لتنفيـــذ االســـتراتيجية. 
ويركز هذا اإلصالح علـى تحسـين كفـاءة البرنـامج مـن خـالل األمانـة، بمـا فـي ذلـك تقسـيم العمـل 

واضحة على المستويات الثالثة للمنظمة. وينبغـي أن تنفـذ حصـيلة عمليـة اإلصـالح هـذه بطريقة 
، ومــن المتوقــع أن تكــون مســتويات التوظيــف كافيــة لــدعم ٢٠١١فــي موعــد أقصــاه تمــوز/ يوليــو 

تنفيـــذ االســـتراتيجية. ومـــن المتوقـــع إجـــراء بعـــض التعـــديالت فـــي التوظيـــف علـــى مـــدى الســـنوات 
  لمتغيرة.الخمس لتلبية الطلبات ا

االحتياجات اإلضـافية مـن المـوظفين (تُـذكر االحتياجـات اإلضـافية معبـرًا عنهـا بعـدد المـوظفين   (ج)
المتفرغين حسب مسـتويات المنظمـة، مـع بيـان األقـاليم المحـددة حسـب االقتضـاء، ومجموعـة 

  المهارات الالزمة).
  ال ينطبق.



٦الملحق  197  

  تنفيذ األنشطة).اُألطر الزمنية (ُتذكر اُألطر الزمنية العامة ل  (د)
  ستنفذ االستراتيجية على خمس سنوات. وستعد خطط تنفيذ مفصلة لكل ثنائية.

  
  

  الكوليرا: آلية للوقاية والمكافحة  ١٥-٦٤ع  ص  جالقرار   -١
  الصلة بالميزانية البرمجية  -٢

  الغرض االستراتيجي:
تخفيــــــف العــــــبء الصــــــحي واالجتمــــــاعي  -١

  ريةواالقتصادي الناجم عن األمراض السا

  النتيجة المتوقعة على صعيد المنظمة:
التنســــــــيق الفعــــــــال وتقــــــــديم الــــــــدعم إلــــــــى الــــــــدول  ٣-١

األعضـــاء إلتاحـــة حصـــول كـــل المجموعـــات الســـكانية 
على التـدخالت الخاصـة بالوقايـة مـن أمـراض المنـاطق 
المداريـة المهملــة، بمــا فيهـا األمــراض الحيوانيــة المنشــأ، 

 .ومكافحتها والقضاء عليها واستئصالها

االســــــــــــــتجابة الفعالــــــــــــــة أنشــــــــــــــطة اإلجــــــــــــــراءات و  ٩-١  
اضــطلع بهــا كــل مــن الــدول األعضــاء والمجتمــع  التــي

الدولي لمجابهـة حـاالت الطـوارئ المعلـن عنهـا الناجمـة 
ــــة أو  عــــن األمــــراض التــــي يمكــــن أن تتســــبب فــــي أوبئ

  جوائح.
الحد من العواقب الصـحية المترتبـة علـى  -٥

 حـــــــــــاالت الطـــــــــــوارئ والكـــــــــــوارث واألزمـــــــــــات
والنزاعــــــات والتقليــــــل مــــــن أثرهــــــا االجتمــــــاعي 

  واالقتصادي إلى أقصى الحدود

تقديم الدعم التقني المنسـق للـدول األعضـاء فيمـا  ٤-٥
يتعلــــق بمكافحــــة األمــــراض الســــارية فــــي حــــاالت وقــــوع 

  الكوارث الطبيعية ونشوب النزاعات.

تعزيز بيئة أصح وتكثيـف أنشـطة الوقايـة  -٨
ياسـات العموميـة فـي األولية والتأثير علـى الس

كــــل القطاعــــات مــــن أجــــل معالجــــة األســــباب 
  الجذرية لألخطار البيئية المحدقة بالصحة

إجــــراء تقــــديرات مســــندة بالبّينــــات ووضــــع قواعــــد  ١-٨
ـــــة  ـــــة الرئيســـــية المحدق ومعـــــايير بشـــــأن المخـــــاطر البيئي
بالصـــــــحة (مـــــــن قبيـــــــل رداءة نوعيـــــــة الهـــــــواء والمـــــــواد 

يسية وعنصر الرادون الكيميائية والمجاالت الكهرومغنط
ورداءة نوعيــــــة ميــــــاه الشــــــرب وٕاعــــــادة اســــــتخدام الميــــــاه 

  المستعملة وتحديثها.)
  (ُتذكر بإيجاز الصلة بالنتائج المتوقعة والمؤشرات واألهداف والمعطيات األساسية)

  يتسق القرار مع النتائج المتوقعة إجماًال ومع العناصر المحددة المشار إليها أدناه.
  ساسية: تقديم الدعم الظرفي إلى البلدان والمكاتب اإلقليمية وفقًا لالحتياجات المعرب عنها.المعطيات األ

وخطة عمل مفصـلة  ٢٠١٦-٢٠١١الهدف المنشود: الثنائية الراهنة، وضع استراتيجيات متوسطة األجل للفترة 
الخطـة فـي ثالثـة أقـاليم بواقـع  ، تنفيـذ٢٠١٣-٢٠١٢وما يلزم من أدوات؛ وبـدء التنفيـذ فـي ثالثـة أقـاليم؛ الثنائيـة 

، مواصــلة وتعزيــز األنشــطة فـي ثالثــة أقــاليم وٕاضــافة األقــاليم ٢٠١٥-٢٠١٤ثالثـة بلــدان مــن كــل إقلـيم؛ الثنائيــة 
  الثالثة المتبقية.

  المؤشرات:
  تزويد البلدان المتضررة من الفاشيات بما يلزم من معلومات ودعم تقني  (أ)
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  مشاركة على النحو التالي:تقديم الدعم إلى البلدان ال  (ب)
تنقـــيح خطـــة العمـــل الوطنيـــة وتحـــديثها؛ واســـتعراض ترصـــد الكـــوليرا فـــي إطـــار الترصـــد المتكامـــل   •

  لألمراض في البلدان
  تحديد "البؤر الساخنة" واالتجاهات مع مرور الوقت  •
مرار فيهـا تحديد االحتياجات الخاصة من أنشطة التأهـب والوقايـة، وتنفيـذ أنشـطة المكافحـة واالسـت  •

مع مرور الوقت (مثل التثقيف الصحي، والسالمة الغذائية، والمياه واإلصحاح، والتجهيـز المسـبق 
  لإلمدادات)

  تقييم استخدام اللقاحات والقيام، عند اللزوم، بوضع خطة لألخذ بها  •
طة تنفيــذ اســتراتيجية لتــدريب المــدربين، ومضــاعفة الحلقــات العمليــة الوطنيــة وضــبط جــودة األنشــ  •

  الخاصة ببناء القدرات (مثل بناء القدرات في مجال التدبير العالجي للحاالت ومجال المختبرات)
  رصد األداء وفق المؤشرات التي سيتم تحديدها ووضعها  •

عقد اجتماعـات منتظمـة مـع أصـحاب المصـلحة الرئيسـيين مـن أجـل اسـتعراض التقـدم المحـرز وأفضـل   (ج)
  يعالممارسات بخصوص مختلف المواض

تقديم الدعم ألنشطة البحث في مجاالت تقدير المخاطر، واستحداث اللقاحات، وغير ذلك من المسائل   (د)
  ذات الصلة.

  اآلثار على الميزانية  -٣
التكلفة اإلجمالية المقدرة ألنشطة األمانة لتنفيـذ القـرار طـول مـدة سـريانه (مقربـة إلـى وحـدات   (أ)

  ) بما في ذلك تكاليف الموظفين واألنشطة دوالر أمريكي، ١٠ ٠٠٠يبلغ كل منها 
دوالر أمريكي لتغطية تكـاليف المـوظفين  مليون ٢٠,٢٢التكلفة اإلجمالية طيلة السنوات الخمس: 

  واألنشطة (ال يشمل ذلك تكاليف دعم البرامج).
 ١٠ ٠٠٠(مقربــة إلــى وحــدات يبلــغ كــل منهــا  ٢٠١١-٢٠١٠تُــذكر التكلفــة المقــدرة للثنائيــة   (ب)

أمريكــي، بمــا فــي ذلــك تكــاليف المــوظفين واألنشــطة، مــع ذكــر مســتويات المنظمــة التــي  دوالر
   ستتكبد هذه التكاليف، وبيان األقاليم المحددة حسب االقتضاء)

 ٦٠٦ ٠٠٠دوالر أمريكــــي علــــى مســــتوى المقــــر الرئيســــي و ٨٧٤ ٠٠٠الموظفــــون: مبلــــغ وقــــدره 
  يمية ألفريقيا واألمريكتين وشرق المتوسط).دوالر أمريكي على المستوى اإلقليمي (المكاتب اإلقل

  ٪ منه على المستوى اإلقليمي.٥٧دوالر أمريكي سيتم تكبد  مليون ١,٢٤األنشطة: مبلغ وقدره 
ــة الحاليــة هــل أدرجــت التكلفــة المقــدرة المــذكورة فــي الفقــرة (ب) ضــمن األنشــطة   (ج) فــي الميزاني

   ؟٢٠١١-٢٠١٠البرمجية المعتمدة للثنائية 
إلـــى حـــد مـــا، إدراج التكـــاليف المتصـــلة بالفاشـــيات فـــي األرقـــام الراهنـــة للميزانيـــة البرمجيـــة يمكـــن، 

المعتمــدة؛ وســتعتمد إمكانيــة القيــام بــذلك، أساســًا، علــى مــدى وخامــة الفاشــيات أو انتظامهــا. ومــن 
غيــر المتوقــع أن يتســنى أخــذ التكــاليف المرتبطــة بــإجراءات الوقايــة فــي الحســبان ضــمن الحــدود 

  ية لألغراض االستراتيجية المذكورة أعاله.الحال
  اآلثار المالية  -٤

  (ب) (ُتذكر مصادر التمويل المحتملة) ٣كيف ستمول التكاليف المقدرة المذكورة في الفقرة 
ستوضـــع اســـتراتيجية متوســـطة األجـــل وســـيتم اتباعهـــا مـــن أجـــل حشـــد المـــوارد علـــى المســـتويين الـــدولي 

  والقطري.



٦الملحق  199  

  اآلثار اإلدارية  -٥
مواقع التنفيذ (ُتذكر مسـتويات المنظمـة التـي سُيضـطلع فيهـا بالعمـل، وتُـذكر األقـاليم المحـددة   أ)(

  حسب االقتضاء) 
تنفذ أعمال التنسيق العالمي والمساندة ووضع المعايير على مستوى المقر الرئيسي؛ وتعمـل فرقـة 

المعنيـة. وتنطـوي األنشـطة  العمل العالمية المعنية بمكافحـة الكـوليرا بمشـاركة مـن جميـع اإلدارات
التـــي تنفـــذ علـــى المســـتويين اإلقليمـــي والقطـــري علـــى التركيـــز فـــي الثنائيـــة األولـــى علـــى اإلقلـــيم 
األفريقــي وٕاقلــيم األمــريكتين وٕاقلــيم شــرق المتوســط، ثــم تتســع لتشــمل فــي الثنائيــات المتتاليــة إقلــيم 

  جنوب شرق آسيا واإلقليم األوروبي وٕاقليم غرب المحيط الهادئ.
هــل يمكــن تنفيــذ هــذا القــرار مــن ِقَبــل المــوظفين الــراهنين؟ فــي حالــة النفــي يرجــى التحديــد فــي   (ب)

  الفقرة (ج) أدناه.
  ال.

االحتياجات اإلضـافية مـن المـوظفين (تُـذكر االحتياجـات اإلضـافية معبـرًا عنهـا بعـدد المـوظفين   (ج)
حسـب االقتضـاء، ومجموعـة  المتفرغين حسب مسـتويات المنظمـة، مـع بيـان األقـاليم المحـددة

  المهارات الالزمة) 
ـــين (فنيـــين) إضـــافيين علـــى مختلـــف المســـتويات علـــى مـــدى خمـــس  ســـيلزم أربعـــة مـــوظفين مهني
ســنوات؛ وســيلزم أيضــًا موظــف إضــافي مــن فئــة الخــدمات العامــة لــدعم المــوظفين الحــاليين فــي 

حة عموميـة أو أخصـائي المقر الرئيسي. وعلـى المسـتوى اإلقليمـي سـيلزم لكـل إقلـيم أخصـائي صـ
  ).٤-(ف ٤-وبائيات وأخصائي في ميدان المياه واإلصحاح برتبة م

  اُألطر الزمنية (ُتذكر اُألطر الزمنية العامة لتنفيذ األنشطة)   (د)
  مرحلة أولية مدتها خمس سنوات.

  
  

  استئصال داء التنينات  ١٦-٦٤ع  ص  جالقرار   -١
  الصلة بالميزانية البرمجية  -٢

  الستراتيجي:الغرض ا
تخفيــــــف العــــــبء الصــــــحي واالجتمــــــاعي  -١

  واالقتصادي الناجم عن األمراض السارية

  النتيجة المتوقعة على صعيد المنظمة:
التنسيق الفعال وتقديم الدعم إلى الدول األعضاء  ٣-١

إلتاحـــــــة حصـــــــول كـــــــل المجموعـــــــات الســـــــكانية علـــــــى 
التـــــدخالت الخاصـــــة بالوقايــــــة مـــــن أمـــــراض المنــــــاطق 

لمهملــة، بمــا فيهـا األمــراض الحيوانيــة المنشــأ، المداريـة ا
 ومكافحتها والقضاء عليها واستئصالها.

  (ُتذكر بإيجاز الصلة بالنتائج المتوقعة والمؤشرات واألهداف والمعطيات األساسية)
 ١٨٧سيوفر القرار اإلطار الالزم لزيادة عدد البلدان والمناطق التي ُيشهد على استئصال داء التنينات فيهـا مـن 

  .٢٠١٣بحلول عام  ١٩٣إلى  ٢٠١٠في عام 
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  اآلثار على الميزانية  -٣
التكلفة اإلجمالية المقدرة طيلـة تنفيـذ أنشـطة األمانـة المطلوبـة فـي القـرار (مقربـة إلـى وحـدات   (أ)

  ) دوالر أمريكي، بما في ذلك تكاليف الموظفين واألنشطة ١٠ ٠٠٠يبلغ كل منها 
-٢٠١١دة المتوخـــاة لســـريان القـــرار والبالغـــة خمـــس ســـنوات (مليـــون دوالر أمريكـــي فـــي المـــ ٣٠

٢٠١٥.(  
دوالر  ١٠ ٠٠٠(مقربــة إلــى وحــدات يبلــغ كــل منهــا  ٢٠١١-٢٠١٠التكلفــة المقــدرة للثنائيــة   (ب)

أمريكي، بما في ذلك تكاليف الموظفين واألنشطة، مع ذكـر مسـتويات المنظمـة التـي سـتتحمل 
   ة حسب االقتضاء)هذه التكاليف، وبيان األقاليم المحدد

مليــــون دوالر أمريكــــي. وســــيتم تحمــــل التكــــاليف فــــي المقــــر الرئيســــي والمكتــــب اإلقليمــــي  ١٢‚٧٤
  ألفريقيا والمكتب اإلقليم لشرق المتوسط وفي المكاتب الُقطرية.

هل أدرجت التكلفة المقدرة المذكورة في الفقرة (ب) ضمن الميزانيـة البرمجيـة الحاليـة المعتمـدة   (ج)
   ؟٢٠١١-٢٠١٠ية للثنائ
  نعم.

  اآلثار المالية  -٤
ل التكاليف المقدرة المذكورة في الفقرة    (ب) (ُتذكر مصادر التمويل المحتملة) ٣كيف ستموَّ
  ستموَّل من المصادر الحالية الخارجة عن الميزانية.

  اآلثار اإلدارية  -٥
مـل، وتُـذكر األقـاليم المحـددة مواقع التنفيذ (ُتذكر مسـتويات المنظمـة التـي سُيضـطلع فيهـا بالع  (أ)

  حسب االقتضاء) 
  المقر الرئيسي والمكتب اإلقليمي ألفريقيا والمكتب اإلقليمي لشرق المتوسط وفي بلدان اإلقليمين.

هــل يمكــن تنفيــذ هــذا القــرار مــن ِقَبــل المــوظفين الــراهنين؟ فــي حالــة النفــي يرجــى التحديــد فــي   (ب)
  الفقرة (ج) أدناه.

  نعم.
اجات اإلضـافية مـن المـوظفين (تُـذكر االحتياجـات اإلضـافية معبـرًا عنهـا بعـدد المـوظفين االحتي  (ج)

المتفرغين حسب مسـتويات المنظمـة، مـع بيـان األقـاليم المحـددة حسـب االقتضـاء، ومجموعـة 
  المهارات الالزمة) 

  ال توجد احتياجات إضافية.
  األنشطة)  اُألطر الزمنية (ُتذكر اُألطر الزمنية العامة لتنفيذ  (د)

٢٠١٥-٢٠١١.  
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  المالريا  ١٧-٦٤ع  ص  جالقرار   -١
  الصلة بالميزانية البرمجية  -٢

  الغرض االستراتيجي:
مكافحـــــــــة األيـــــــــدز والعـــــــــدوى بفيروســـــــــه،  -٢

  والسل، والمالريا

  النتيجة المتوقعة على صعيد المنظمة:
ـــــــــــــــدالئل اإلرشـــــــــــــــادية والسياســـــــــــــــات  ١-٢ وضـــــــــــــــع ال

ــــة واالســــتراتيجيات وغيرهــــا مــــن  األدوات الالزمــــة للوقاي
ـــــدز والعـــــدوى بفيروســـــه،  وعـــــالج ورعايـــــة مرضـــــى األي
والســـل، والمالريـــا، بمـــا فـــي ذلـــك اتبـــاع أســـاليب مبتكـــرة 
لزيــــادة التغطيــــة بالتــــدخالت بــــين الفقــــراء والمجموعــــات 
الســــكانية التــــي يصــــعب الوصــــول إليهــــا والمجموعــــات 

 السكانية السريعة التأثر.

السياســـات والـــدعم التقنـــي تقـــديم الـــدعم الخـــاص ب ٢-٢  
إلــــى البلــــدان مـــــن أجــــل التوســــع فـــــي تنفيــــذ التـــــدخالت 
الخاصة بالوقاية من األيدز والعـدوى بفيروسـه، والسـل، 
والمالريا؛ ورعاية وعالج مرضاها بما في ذلك التدريب 
وتقـــديم الخـــدمات علـــى نحـــو متكامـــل وتوســـيع شـــبكات 
مقــدمي الخــدمات، وتعزيــز قــدرات المختبــرات، وتحســين 
الصـــالت مـــع ســـائر الخـــدمات الصـــحية، مثـــل خـــدمات 
الصحة الجنسية واإلنجابية وصحة األم والوليـد والطفـل 
وعــــالج األمــــراض المنقولــــة جنســــيًا والتغذيــــة وخــــدمات 
العالج من إدمان المخدرات والرعاية الخاصـة بالجهـاز 

  التنفسي واألمراض المهملة والصحة البيئية.
التقنــــي علــــى الصــــعيد تقــــديم اإلرشــــادات والــــدعم  ٣-٢  

العـــــــالمي بشـــــــأن السياســـــــات والبـــــــرامج بهـــــــدف تعزيـــــــز 
المســــــــــاواة فــــــــــي إتاحــــــــــة األدويــــــــــة األساســــــــــية وأدوات 

المضـــــــــــــمونة الجـــــــــــــودة والتكنولوجيـــــــــــــات  التشـــــــــــــخيص
والخاصـــــــة بالوقايـــــــة مـــــــن األيـــــــدز والعـــــــدوى  الصـــــــحية

بفيروســــــــــه، والســــــــــل، والمالريــــــــــا، وعــــــــــالج مرضــــــــــاها 
عي الوصـفات واستعمالها على نحو رشيد من قبل واضـ

تنقطــع مــن وســائل  والمســتهلكين، ولضــمان إمــدادات ال
ـــدم المـــأمون ومشـــتقاته والحقـــن المأمونـــة  التشـــخيص وال
ومـــــا إلـــــى ذلـــــك مـــــن التكنولوجيـــــات والســـــلع الصـــــحية 

  األساسية.
ــــة  ٤-٢   ــــيم والرصــــد العالمي ــــز نظــــم الترصــــد والتقي تعزي

واإلقليميــة والوطنيــة، والتوســع فيهــا مــن أجــل تتبــع آثــار 
ـــــوغ األهـــــداف، ومخصصـــــات ا ـــــدم المحـــــرز نحـــــو بل لتق

المــــوارد المتعلقــــة بمكافحــــة األيــــدز والعــــدوى بفيروســــه، 
والسل، والمالريا، إلى جانب رصد أثر جهود المكافحـة 

  وتقييم مقاومة األدوية.
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اســـــــــتدامة االلتـــــــــزام السياســـــــــي وضـــــــــمان حشـــــــــد  ٥-٢  
مــــــــــن خــــــــــالل الــــــــــدعوة وتــــــــــدعيم الشــــــــــراكات  المــــــــــوارد
ــــــــــــدز  المعنيــــــــــــة والعــــــــــــدوى بفيروســــــــــــه، والســــــــــــل، باألي
علـــى المســـتوى العـــالمي والمســـتويات القطريـــة  والمالريـــا

واإلقليمية؛ وتقديم الدعم إلى البلدان، حسب االقتضـاء، 
لتطـــــــــوير أو تعزيـــــــــز وتنفيـــــــــذ آليـــــــــات حشـــــــــد المـــــــــوارد 
واســــــتخدامها وزيــــــادة القـــــــدرة علــــــى اســــــتيعاب المـــــــوارد 

خاص المتاحة؛ وزيادة إشراك المجتمعات المحلية واألش
المتضــررين مــن أجــل تحقيــق أقصــى قــدر مــن التغطيــة 
ومــــن أداء بــــرامج مكافحــــة األيــــدز والعــــدوى بفيروســــه، 

  والسل، والمالريا.
إعداد وٕاجازة معارف وأدوات تدخل واستراتيجيات  ٦-٢  

جديـــــدة تلبـــــي االحتياجـــــات ذات األولويـــــة فيمـــــا يتعلـــــق 
بتـــــوقي ومكافحـــــة األيـــــدز والعـــــدوى بفيروســـــه، والســـــل، 

الريــا، بمشــاركة علمــاء مــن البلــدان الناميــة يتولــون والم
  على نحو متزايد دورًا رئيسيًا في هذه البحوث.

  (ُتذكر بإيجاز الصلة بالنتائج المتوقعة والمؤشرات واألهداف والمعطيات األساسية)
ــ ٢٠١٠-٢٠٠١الــذي أعلــن الفتــرة  ٥٥/٢٨٤يســتند القــرار إلــى قــرار الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة  د دحــر عق

، وهـذا القـرار األخيـر قـد تقـرر ١٨-٦٠ج ص عوالقـرار  ٢-٥٨ج ص عالمالريا، والسيما في أفريقيـا؛ وٕالـى القـرار 
بموجبــه االحتفــال ســنويًا وعالميــًا بيــوم المالريــا العــالمي، ويمضــي القــرار قــدمًا بنــداء األمــين العــام لألمــم المتحــدة 

فحة المالريا، كما يوفر اإلطار الالزم لتحقيق مجموعة النتائج الداعي إلى تحقيق التغطية الشاملة بتدخالت مكا
 ٢المتوقعــة واألهــداف والمعطيــات األساســية المتصــلة بمكافحــة المالريــا والمندرجــة ضــمن الغــرض االســتراتيجي 

. وهنـــاك، باإلضـــافة إلـــى ذلـــك، ٢٠١٣-٢٠٠٨علـــى النحـــو المبـــين فـــي الخطـــة االســـتراتيجية المتوســـطة األجـــل 
لــك النتــائج واألهــداف والمعطيــات األساســية وبــين النتــائج المتوقعــة والمؤشــرات الــواردة فــي خطـــة تســاوق بــين ت

  التي وضعتها شراكة دحر المالريا. ٢٠١٥-٢٠٠٨العمل العالمية لمكافحة المالريا في الفترة 
  اآلثار على الميزانية  -٣

ل مـدة سـريانه (مقربـة إلـى وحـدات التكلفة اإلجمالية المقدرة ألنشطة األمانة لتنفيـذ القـرار طـو  (أ)
  ) دوالر أمريكي، بما في ذلك تكاليف الموظفين واألنشطة ١٠ ٠٠٠يبلغ كل منها 

. والتكلفــة المقــدرة الضــطالع األمانــة بالمســؤولية ٢٠١٥-٢٠١١يظــل القــرار ســاريًا طــوال الفتــرة 
  .دوالر أمريكي ٥٠٠ ٠٠٠تبلغ  ٢٠١٢عن تنسيق عملية التنفيذ الكامل، بعد عام 

 ١٠ ٠٠٠(مقربــة إلــى وحــدات يبلــغ كــل منهــا  ٢٠١١-٢٠١٠تُــذكر التكلفــة المقــدرة للثنائيــة   (ب)
دوالر أمريكــي، بمــا فــي ذلــك تكــاليف المــوظفين واألنشــطة، مــع ذكــر مســتويات المنظمــة التــي 

   ستتكبد هذه التكاليف، وبيان األقاليم المحددة حسب االقتضاء)
دوالر أمريكـــي لتمكـــين أمانـــة البرنـــامج العـــالمي  ٢٥٠ ٠٠٠البـــد مـــن تـــوفير مبلـــغ إجمـــالي قـــدره 

  لمكافحة المالريا من بدء العمل على تقديم الدعم الالزم للتنفيذ.
ــة الحاليــة هــل أدرجــت التكلفــة المقــدرة المــذكورة فــي الفقــرة (ب) ضــمن األنشــطة   (ج) فــي الميزاني

   ؟٢٠١١-٢٠١٠البرمجية المعتمدة للثنائية 
  مجية المعتمدة ثمانين في المائة من التكاليف المقدرة.ستغطى الميزانية البر 
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  اآلثار المالية  -٤
  (ب) (ُتذكر مصادر التمويل المحتملة) ٣كيف ستمول التكاليف المقدرة المذكورة في الفقرة 
  سيتم حشد مصادر التمويل الخارجة عن الميزانية.

  اآلثار اإلدارية  -٥
ظمـة التـي سُيضـطلع فيهـا بالعمـل، وتُـذكر األقـاليم المحـددة مواقع التنفيذ (ُتذكر مسـتويات المن  (أ)

  حسب االقتضاء) 
تشــكل المالريــا خطــرًا كبيــرًا فــي جميــع األقــاليم، وســيتطلب تنفيــذ القــرار اتخــاذ إجــراءات فــي المقــر 

  الرئيسي والمكاتب اإلقليمية وفي المكاتب القطرية الكائنة في البلدان التي تتوطنها المالريا.
مكــن تنفيــذ هــذا القــرار مــن ِقَبــل المــوظفين الــراهنين؟ فــي حالــة النفــي يرجــى التحديــد فــي هــل ي  (ب)

  الفقرة (ج) أدناه.
  ال يلزم إنشاء آلية وظائف إضافية لدعم عملية التنفيذ.

االحتياجات اإلضـافية مـن المـوظفين (تُـذكر االحتياجـات اإلضـافية معبـرًا عنهـا بعـدد المـوظفين   (ج)
ويات المنظمـة، مـع بيـان األقـاليم المحـددة حسـب االقتضـاء، ومجموعـة المتفرغين حسب مسـت

  المهارات الالزمة) 
  انظر الفقرة (ب) أعاله.

  اُألطر الزمنية (ُتذكر اُألطر الزمنية العامة لتنفيذ األنشطة)   (د)
  يبلغ اإلطار الزمني للقرار خمسة أعوام.

  
  

  تعديالت الالئحة المالية   ٢٢-٦٤ع  ص  جالقرار   -١
  الصلة بالميزانية البرمجية  -٢

  الغرض االستراتيجي:
تطــــــــــوير منظمــــــــــة الصــــــــــحة العالميــــــــــة  -١٣

ودعمهــــــا كمنظمــــــة تتســــــم بالمرونــــــة وتشــــــجع 
الــتعلم لتمكينهــا مــن الوفــاء بواليتهــا بمزيــد مــن 

  الكفاءة والفعالية.

  النتيجة المتوقعة على صعيد المنظمة:
دعــــم تنظيميــــة  ١يلــــزم مــــن خــــدمات تقــــديم مــــا ٥-١٣

ٕاداريـــــة لتـــــؤدي المنظمـــــة عملهـــــا بكفـــــاءة، وذلـــــك وفقـــــًا و 
التفاقـــات مســـتوى الخـــدمات التـــي تؤكـــد جـــانبي الجـــودة 

 والتجاوب.

  (ُتذكر بإيجاز الصلة بالنتائج المتوقعة والمؤشرات واألهداف والمعطيات األساسية)
منظمـــة علـــى النحـــو هـــذا القـــرار لـــه صـــلة بالمراجعـــة الخارجيـــة لحســـابات المنظمـــة والشـــهادة بصـــحة حســـابات ال

  والنتيجة هي رأي بصحة الحسابات وبال تحفظ. المنصوص عليه في دستورها.

                                                      
واللوجستيات، وخـدمات في مجاالت تكنولوجيا المعلومات، والموارد البشرية، والموارد المالية،  تشمل الخدمات المقدمة    ١

  اللغات.
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  اآلثار على الميزانية  -٣
التكلفة اإلجمالية المقدرة طيلـة تنفيـذ أنشـطة األمانـة المطلوبـة فـي القـرار (مقربـة إلـى وحـدات   (أ)

  ). ين واألنشطةدوالر أمريكي، بما في ذلك تكاليف الموظف ١٠ ٠٠٠يبلغ كل منها 
مــن المقــدر أن تقتضــي تكــاليف إصــدار تقريــر مراجــع الحســابات الخــارجي عــن مراجعــة البيانــات 

دوالر أمريكــي  ٢٠٠ ٠٠٠دوالر أمريكــي و ١٠٠ ٠٠٠الماليــة الســنوية مبلغــًا إضــافيًا يتــراوح بــين 
ســتقدم  الترشــيحات التــي ٢٠١١للثنائيــة. وســتعرف قيمــة هــذا المبلــغ بعــد أن تــرد فــي أوائــل عــام 

وبعـد أن تعـّين جمعيـة  ٢٠١٥-٢٠١٢لشغل منصـب مراجـع الحسـابات الخـارجي لمـدة الثنـائيتين 
  .٢٠١١الصحة مراجع الحسابات الخارجي في أيار/ مايو 

 ١٠ ٠٠٠(مقربــة إلــى وحــدات يبلــغ كــل منهــا  ٢٠١١-٢٠١٠تُــذكر التكلفــة المقــدرة للثنائيــة   (ب)
ين واألنشــطة، مــع ذكــر مســتويات المنظمــة التــي دوالر أمريكــي، بمــا فــي ذلــك تكــاليف المــوظف

   ستتكبد هذه التكاليف، وبيان األقاليم المحددة حسب االقتضاء).
  ال توجد.

ــة الحاليــة هــل أدرجــت التكلفــة المقــدرة المــذكورة فــي الفقــرة (ب) ضــمن األنشــطة   (ج) فــي الميزاني
   ؟٢٠١١-٢٠١٠البرمجية المعتمدة للثنائية 

  ال توجد.
  لماليةاآلثار ا  -٤

  (ب) (ُتذكر مصادر التمويل المحتملة)؟ ٣كيف ستمول التكاليف المقدرة المذكورة في الفقرة 
ســتمول مــن الميزانيــة العاديــة أو مــن المصــروفات اإلداريــة العامــة (تكــاليف دعــم البــرامج بالمســاهمات 

  الطوعية أو من الرسوم التي تقتطع من نفقات المناصب المشغولة).
  اريةاآلثار اإلد  -٥

مواقع التنفيذ (ُتذكر مسـتويات المنظمـة التـي سُيضـطلع فيهـا بالعمـل، وتُـذكر األقـاليم المحـددة   (أ)
  حسب االقتضاء). 

ــــى المقــــر الرئيســــي ومركــــز الخــــدمات العــــالمي؛ ومراجعــــة  ــــذ تخــــص بالدرجــــة األول أنشــــطة التنفي
المنظمـة وهـي: برنـامج  الحسابات واعتمادها بصفة سنوية مقررة أيضًا على الكيانات التي تـديرها

األمــم المتحــدة المشــترك لمكافحــة األيــدز، والوكالــة الدوليــة لبحــوث الســرطان، ومركــز المحاســـبة 
الــدولي، والمرفــق الــدولي لشــراء األدويــة. ولــن تــؤثر تعــديالت الالئحــة الماليــة علــى تــواتر مراجعــة 

  حسابات المكاتب اإلقليمية.
ل المــوظفين الــراهنين؟ فــي حالــة النفــي يرجــى التحديــد فــي هــل يمكــن تنفيــذ هــذا القــرار مــن ِقَبــ  (ب)

  الفقرة (ج) أدناه.
  ال حاجة إلى موظفين إضافيين ولكن مراجع الحسابات الخارجي سيطلب موارد إضافية.

االحتياجات اإلضـافية مـن المـوظفين (تُـذكر االحتياجـات اإلضـافية معبـرًا عنهـا بعـدد المـوظفين   (ج)
المنظمـة، مـع بيـان األقـاليم المحـددة حسـب االقتضـاء، ومجموعـة  المتفرغين حسب مسـتويات

  المهارات الالزمة). 
  (ب) أعاله.٥انظر البند 
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  اُألطر الزمنية (ُتذكر اُألطر الزمنية العامة لتنفيذ األنشطة).   (د)
  .٢٠١٢أول مراجعة سنوية للحسابات ستكون العتماد البيانات المالية لعام 

  
  

  مياه الشرب، واإلصحاح، والصحة   ٢٤-٦٤ع  ص  جالقرار   -١
  الصلة بالميزانية البرمجية  -٢

  الغرض االستراتيجي:
تعزيـــــــز بيئـــــــة أصـــــــح وتكثيـــــــف أنشـــــــطة   -٨

الوقايـــــــة األوليـــــــة والتـــــــأثير علـــــــى السياســـــــات 
العمومية في كل القطاعات من أجل معالجـة 
األســـباب الجذريـــة لألخطـــار البيئيـــة المحدقـــة 

  بالصحة

  على صعيد المنظمة:النتائج المتوقعة 
إجـــــــــراء تقـــــــــديرات مســـــــــندة بالبّينـــــــــات ووضـــــــــع   ١-٨

قواعــــــــــــــد ومعــــــــــــــايير بشــــــــــــــأن المخــــــــــــــاطر  وتحــــــــــــــديث
الرئيســـــية المحدقـــــة بالصـــــحة (مـــــن قبيـــــل رداءة  البيئيـــــة

الهــــواء والمــــواد الكيميائيــــة والمجــــاالت الكهرمغنطيســــية 
والــــرادون ورداءة ميــــاه الشــــرب وٕاعــــادة اســــتخدام الميــــاه 

  المستعملة).
قـــــديم الـــــدعم التقنـــــي واإلرشـــــادات التقنيـــــة إلـــــى ت  ٢-٨

الـــدول األعضـــاء لتنفيـــذ تـــدخالت الوقايـــة األوليـــة التـــي 
تحــــــد مــــــن المخــــــاطر البيئيــــــة علــــــى الصــــــحة، وتعــــــزز 
الســالمة والصــحة العموميــة، بمــا فــي ذلــك تنفيــذها فــي 
بيئــــــات محــــــددة (مثــــــل أمــــــاكن العمــــــل أو المنــــــازل أو 

نية الضـعيفة المناطق الحضرية) ولصـالح الفئـات السـكا
  (مثل األطفال).

وضـــع إرشـــادات ووســـائل واتخـــاذ مبـــادرات مـــن   ٤-٨
أجل دعم تأثير قطـاع الصـحة فـي سياسـات القطاعـات 
األخرى بمـا يسـاعد علـى تبـين واعتمـاد السياسـات التـي 

  من شأنها تحسين الصحة والبيئة والسالمة.
تعزيـــز قيـــادة قطـــاع الصـــحة لتهيئـــة بيئـــة أصـــح   ٥-٨

ســــات فــــي كــــل القطاعــــات بغيــــة معالجــــة وتغييــــر السيا
األســباب الجذريـــة لألخطــار البيئيـــة المحدقــة بالصـــحة، 
ــــل االســــتجابة للعواقــــب  ــــى وســــائل مث ــــاللجوء إل ــــك ب وذل
المستجدة والمعاودة للظهور المترتبة على صـحة البيئـة 
مــــن جــــراء أنشــــطة التنميــــة، وتغيــــر أنمــــاط االســــتهالك 

 تكنولوجيــــاتواإلنتــــاج واآلثــــار الضــــارة الناجمــــة عــــن ال
 المتطورة.

  (ُتذكر بإيجاز الصلة بالنتائج المتوقعة والمؤشرات واألهداف والمعطيات األساسية)
ـــائج المتوقعـــة علـــى صـــعيد المنظمـــة مـــن الغـــرض  ـــاه الشـــرب، واإلصـــحاح، والصـــحة مواضـــيع مشـــمولة بالنت مي

 ٤-٨(الوقاية األولية)، و ٢-٨و (تقييم المخاطر والمبادئ التوجيهية لإلدارة)، ١-٨، وخصوصًا ٨االستراتيجي 
(الرصد). وتوطيـد الوقايـة مـن األمـراض التـي ُتعـزى إلـى الميـاه  ٥-٨(بناء القدرات المشتركة بين القطاعات)، و

ـــه عالقـــة  ـــذ هـــذا القـــرار ل واإلصـــحاح يتســـق مـــع النتـــائج المتوقعـــة مـــن هـــذا الغـــرض االســـتراتيجي، كمـــا أن تنفي
 ئج المتوقعة المذكورة أعاله.بالمؤشرات واألهداف الموضوعة للنتا
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  اآلثار على الميزانية  -٣
التكلفة اإلجمالية المقدرة طيلـة تنفيـذ أنشـطة األمانـة المطلوبـة فـي القـرار (مقربـة إلـى وحـدات   (أ)

  ).دوالر أمريكي، بما في ذلك تكاليف الموظفين واألنشطة ١٠ ٠٠٠يبلغ كل منها 
مليـون دوالر أمريكـي باإلضـافة إلـى تكـاليف  ٣‚٩٤هـي  ٢٠١٣-٢٠١٢التكاليف التقديرية للفتـرة 

مليــون  ٢١البرنــامج الــراهن. وتقــدر تكــاليف االســتمرار فــي تنفيــذ القــرار بعــد هــذه الثنائيــة بحــوالي 
  دوالر أمريكي لكل ثنائية أخرى.

 ١٠ ٠٠٠(مقربــة إلــى وحــدات يبلــغ كــل منهــا  ٢٠١١-٢٠١٠تُــذكر التكلفــة المقــدرة للثنائيــة   (ب)
ي، بمــا فــي ذلــك تكــاليف المــوظفين واألنشــطة، مــع ذكــر مســتويات المنظمــة التــي دوالر أمريكــ

  .ستتحمل هذه التكاليف، وبيان األقاليم المحددة حسب االقتضاء)
مليـــون دوالر أمريكـــي لألشـــهر الســـتة األخيـــرة مـــن  ٣‚٩٤مـــن  ٪٢٥دوالر أمريكـــي ( ٩٨٥ ٠٠٠

  الثنائية).
اإلقليميــــة التــــي ينقصــــها حاليــــًا مستشــــارون  ستصــــرف هــــذه التكــــاليف للمقــــر الرئيســــي وللمكاتــــب

متخصصون في المياه واإلصحاح والصحة، أال وهي المكاتب اإلقليمية ألفريقيـا وشـرق المتوسـط 
  وغرب المحيط الهادئ.

هل أدرجت التكلفة المقدرة المذكورة في الفقرة (ب) ضمن الميزانيـة البرمجيـة الحاليـة المعتمـدة   (ج)
   ؟٢٠١١-٢٠١٠للثنائية 

  ال.
  اآلثار المالية  -٤

  (ب) (ُتذكر مصادر التمويل المحتملة)؟٣كيف ستمول التكاليف المقدرة المذكورة في الفقرة 
  ُتلتمس حاليًا أموال طوعية إضافية، وقد أبدى بعض األطراف اهتمامهم بالمساهمة.

  اآلثار اإلدارية  -٥
يهـا بالعمـل، وتُـذكر األقـاليم المحـددة مواقع التنفيذ (ُتذكر مسـتويات المنظمـة التـي سُيضـطلع ف  (أ)

  حسب االقتضاء).
التنفيــذ يقتضــي أنشــطة عالميــة وٕاقليميــة وقطريــة. وســيؤدي المقــر الرئيســي دور التنســيق واإلدارة 

  وسيقدم التوجيهات والمعايير وسيدعم تنفيذ األنشطة.
وبنـــاء القـــدرات،  وســـتدعم المكاتـــب اإلقليميـــة أعمـــال الرصـــد، وتخطـــيط التزويـــد بالميـــاه المأمونـــة،

  وٕاعداد المناهج في ظروف محددة.
والمشاريع التي تحظى بتركيز قطـري قـوي ستقتضـي مشـاركة مـوظفي المكاتـب القطريـة حتـى يـتم 

  التنفيذ بما يبعث على االرتياح.
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هــل يمكــن تنفيــذ هــذا القــرار مــن ِقَبــل المــوظفين الــراهنين؟ فــي حالــة النفــي يرجــى التحديــد فــي   (ب)
  أدناه.الفقرة (ج) 

  ال.
االحتياجات اإلضـافية مـن المـوظفين (تُـذكر االحتياجـات اإلضـافية معبـرًا عنهـا بعـدد المـوظفين   (ج)

المتفرغين حسب مسـتويات المنظمـة، مـع بيـان األقـاليم المحـددة حسـب االقتضـاء، ومجموعـة 
  المهارات الالزمة).

)، ومسـؤول ٥-(ف ٥-رتبـة مالمطلوب تعيين المـوظفين اإلضـافيين التـاليين: مـدير الرصـد علـى 
) ليــدعم مبــادرة األمــم المتحــدة للتقيــيم العــالمي لميــاه الصــرف وميــاه ٣-(ف ٣-تقنــي علــى رتبــة م

) أحـــدهما ألنشـــطة ميـــاه الصـــرف علـــى وجـــه ٤-(ف ٤-الشـــرب؛ ومســـؤوالن تقنيـــان علـــى رتبـــة م
علـى ميـاه التحديد واآلخر السـتراتيجيات الصـحة الوطنيـة التـي تعـزز حـق اإلنسـان فـي الحصـول 

 ٤-الشرب واإلصحاح؛ وثالثة مستشارين إقليميين لشؤون المياه واإلصحاح والصحة على رتبة م
  ) (واحد لكل من األقاليم الثالثة: أفريقيا وشرق المتوسط وغرب المحيط الهادئ).٤-(ف

  اُألطر الزمنية (ُتذكر اُألطر الزمنية العامة لتنفيذ األنشطة).  (د)
في أعقاب مشاورات واسعة حول إعداد أهداف ومؤشرات جديدة لرصد  -٢٠١١-٢٠١٠الثنائية 

، ٢٠١١سوف تنشأ أفرقة عاملة اعتبارًا من أول تمـوز/ يوليـو  ٢٠١٥المياه واإلصحاح بعد عام 
  ثم سيزداد عدد الموظفين بالتناسب مع األعمال اإلضافية المطلوبة.

سيق األعمال االستراتيجية قد انتهت. ينبغي أن تكون مرحلة البداية وتن -٢٠١٣-٢٠١٢الثنائية 
  وبعدها تبدأ أنشطة التنفيذ بطريقة مستمرة.
  

  
  وقاية األطفال من اإلصابات  ٢٧-٦٤ع  ص  جالقرار   -١
  الصلة بالميزانية البرمجية  -٢

  الغرض االستراتيجي:
ــــيص حــــاالت المــــرض والعجــــز  -٣ ــــوقي وتقل ت

والوفيات المبكرة بسـبب األمـراض غيـر السـارية 
ــــــــــف المز  ــــــــــة واالضــــــــــطرابات النفســــــــــية والعن من

  واإلصابات وضعف البصر

  النتائج المتوقعة على صعيد المنظمة:
الـــــدعوة وتقـــــديم الـــــدعم لتعزيـــــز االلتـــــزام السياســـــي  ١-٣

والمـــالي والتقنـــي فـــي الـــدول األعضـــاء مـــن أجـــل مواجهـــة 
األمــــراض غيــــر الســــارية المزمنــــة واالضــــطرابات النفســــية 

ت وحــاالت العجــز وضــعف والســلوكية، والعنــف واإلصــابا
 البصر، بما في ذلك العمى.

تقـــديم اإلرشـــاد والـــدعم للـــدول األعضـــاء مـــن أجـــل  ٢-٣  
وضـع وتنفيـذ السياسـات واالسـتراتيجيات واللـوائح الخاصــة 
بـــاألمراض غيـــر الســـارية المزمنـــة واالضـــطرابات النفســـية 
والعصـــبية والعنـــف واإلصـــابات وحـــاالت العجـــز وضـــعف 

  لعمى.البصر، بما في ذلك ا
تحسـين قـدرات الـدول األعضـاء علـى جمـع وتحليــل  ٣-٣  

وبث واسـتخدام المعطيـات حـول جسـامة وأسـباب وعواقـب 
األمــــراض غيــــر الســــارية المزمنــــة واالضــــطرابات النفســــية 
والعصـــبية والعنـــف واإلصـــابات وحـــاالت العجـــز وضـــعف 

  البصر، بما في ذلك العمى.
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إلعـــــداد  تـــــوفير اإلرشـــــاد والـــــدعم للـــــدول األعضـــــاء ٥-٣  
وتنفيذ برامج متعددة القطاعات تركـز علـى جميـع السـكان 
لتعزيز الصحة النفسية والوقاية مـن االضـطرابات النفسـية 
والســــــلوكية والعنــــــف واإلصــــــابات ومــــــن ضــــــعف الســــــمع 

  والبصر، بما في ذلك العمى.
توفير اإلرشاد والـدعم للـدول األعضـاء لتعزيـز قـدرة  ٦-٣  

لى توقي وعالج األمـراض نظمها الصحية واالجتماعية ع
غيـــر الســـارية المزمنـــة، واالضـــطرابات النفســـية والســـلوكية 
والعنف واإلصابات وحاالت العجز وضـعف البصـر، بمـا 

  في ذلك العمى.
  (ُتذكر بإيجاز الصلة بالنتائج المتوقعة والمؤشرات واألهداف والمعطيات األساسية)

  ج المتوقعة من حيث المؤشرات واألهداف والمعطيات األساسية.يشكل هذا القرار إطارًا سُيسهم في تحقيق النتائ
  اآلثار على الميزانية  -٣

التكلفة اإلجمالية المقدرة ألنشطة األمانة لتنفيـذ القـرار طـول مـدة سـريانه (مقربـة إلـى وحـدات   (أ)
  ) دوالر أمريكي، بما في ذلك تكاليف الموظفين واألنشطة ١٠ ٠٠٠يبلغ كل منها 
). وتبلــغ التكــاليف التقديريــة ٢٠٢١-٢٠١١ســنوات ( ١٠العمــل بهــذا القــرار لمــدة  يقــدر أن يمتــد

  ماليين دوالر أمريكي. ١٠ألنشطة األمانة الداعمة للتنفيذ 
 ١٠ ٠٠٠(مقربــة إلــى وحــدات يبلــغ كــل منهــا  ٢٠١١-٢٠١٠تُــذكر التكلفــة المقــدرة للثنائيــة   (ب)

طة، مــع ذكــر مســتويات المنظمــة التــي دوالر أمريكــي، بمــا فــي ذلــك تكــاليف المــوظفين واألنشــ
   ستتكبد هذه التكاليف، وبيان األقاليم المحددة حسب االقتضاء)

ستبلغ التكلفة التقديريـة فـي الثنائيـة  ٢٠١١ما أن تعتمد جمعية الصحة هذا القرار في أيار/ مايو 
دوالر أمريكـــــي موزعـــــة علـــــى جميـــــع  ٥٠٠ ٠٠٠ألنشـــــطة األمانـــــة ذات الصـــــلة  ٢٠١١-٢٠١٠
  يات المنظمة.مستو 

ــة الحاليــة هــل أدرجــت التكلفــة المقــدرة المــذكورة فــي الفقــرة (ب) ضــمن األنشــطة   (ج) فــي الميزاني
   ؟٢٠١١-٢٠١٠البرمجية المعتمدة للثنائية 

  نعم.
  اآلثار المالية  -٤

  (ب) (ُتذكر مصادر التمويل المحتملة) ٣كيف ستمول التكاليف المقدرة المذكورة في الفقرة 
اهنــة الخارجــة عــن الميزانيــة ال تكفــي لــدعم جميــع التكــاليف. وســتبحث األمانــة عــن مصــادر المــوارد الر 

  تمويل إضافية.
  اآلثار اإلدارية  -٥

مواقع التنفيذ (ُتذكر مسـتويات المنظمـة التـي سُيضـطلع فيهـا بالعمـل، وتُـذكر األقـاليم المحـددة   (أ)
  حسب االقتضاء) 

  جميع أقاليم وبلدان المنظمة.
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كــن تنفيــذ هــذا القــرار مــن ِقَبــل المــوظفين الــراهنين؟ فــي حالــة النفــي يرجــى التحديــد فــي هــل يم  (ب)
  الفقرة (ج) أدناه.

  ال.
االحتياجات اإلضـافية مـن المـوظفين (تُـذكر االحتياجـات اإلضـافية معبـرًا عنهـا بعـدد المـوظفين   (ج)

موعـة المهـارات المتفرغين حسب مستويات المنظمة، واألقـاليم المحـددة حسـب االقتضـاء، ومج
  الالزمة) 

  في المقر الرئيسي لتنسيق أنشطة المتابعة. ٤موظف واحد برتبة م
  اُألطر الزمنية (ُتذكر اُألطر الزمنية العامة لتنفيذ األنشطة)   (د)

٢٠٢١-٢٠١١.  
  
  

  الشباب والمخاطر الصحية  ٢٨-٦٤ع  ص  جالقرار   -١
  الصلة بالميزانية البرمجية  -٢

  الغرض االستراتيجي:
مكافحـــة األيـــدز والعـــدوى بفيروســـه والســــل  -٢

  والمالريا.

  النتائج المتوقعة على صعيد المنظمة:
ـــــــــــــــدالئل اإلرشـــــــــــــــادية والسياســـــــــــــــات  ١-٢ وضـــــــــــــــع ال

واالســــتراتيجيات وغيرهــــا مــــن الوســــائل الالزمــــة للوقايــــة 
وعالج ورعاية مرضى األيـدز والعـدوى بفيروسـه والسـل 

كـــرة لزيـــادة والمالريـــا، بمـــا فـــي ذلـــك اتبـــاع أســـاليب مبت
ـــــــراء والمجموعـــــــات  ـــــــدخالت لصـــــــالح الفق ـــــــة بالت التغطي

 السكانية النائية والمجموعات السكانية السريعة التأثر.

ـــوقي وتقلـــيص حـــاالت المـــرض، والعجـــز  -٣ ت
والوفيات المبكرة بسـبب األمـراض غيـر السـارية 
المزمنـــــــة، واالضـــــــطرابات النفســـــــية، والعنـــــــف، 

  واإلصابات، وضعف البصر.

  

عــــــــــدالت المراضــــــــــة والوفيــــــــــات خفــــــــــض م -٤
وتحسين الصحة خالل مراحل العمر الرئيسـية، 
ـــــوالدة  ـــــرة ال ـــــوالدة وفت ـــــك الحمـــــل وال بمـــــا فـــــي ذل
الحديثـــة والطفولـــة والمراهقـــة، وتحســـين الصـــحة 
الجنســية واإلنجابيــة وتعزيــز تمتــع جميــع األفــراد 

  بالنشاط والصحة في مرحلة الشيخوخة.

ألعضـــاء لتنفيـــذ تقـــديم الـــدعم التقنـــي إلـــى الـــدول ا ٦-٤
ـــــى البّينـــــات بشـــــأن  سياســـــات واســـــتراتيجيات مســـــتندة إل
صـــحة ونمـــو المـــراهقين، وتعزيـــز تطبيـــق مجموعـــة مـــن 
تــــــدخالت الوقايــــــة والعــــــالج والرعايــــــة، وفقــــــًا للمعــــــايير 

  الموضوعة.

تعزيـــــز الصـــــحة والتنميـــــة وتـــــوقي عوامـــــل  -٦
ـــــــــــق  االختطـــــــــــار أو الحـــــــــــد منهـــــــــــا فيمـــــــــــا يتعل

ة بتعــاطي التبــغ بــاالعتالالت الصــحية المرتبطــ
والكحــــول والمخــــدرات وســــائر المــــواد النفســــانية 
التــأثير والــُنظم الغذائيــة غيــر الصــحية والخمــول 

  البدني وممارسة الجنس بشكل غير مأمون.
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معالجــــــــــــــــــة المحــــــــــــــــــددات االجتماعيــــــــــــــــــة  -٧
واالقتصــــــادية األساســــــية للصــــــحة مــــــن خــــــالل 
سياســـــات وبـــــرامج تعـــــزز المســـــاواة فـــــي مجـــــال 

امـــــــــل بـــــــــين األســـــــــاليب الصـــــــــحة وتحقـــــــــق التك
المناصـــــــرة للفقـــــــراء واألســـــــاليب التـــــــي تراعـــــــي 
الجنســـــــين واألســـــــاليب المســـــــتندة إلـــــــى حقـــــــوق 

  اإلنسان.

  

تحسين التغذيـة والسـالمة واألمـن الغـذائيين  -٩
طــــــوال العمــــــر بمــــــا يــــــدعم الصــــــحة العموميــــــة 

  والتنمية المستدامة.

  

  اف والمعطيات األساسية)(ُتذكر بإيجاز الصلة بالنتائج المتوقعة والمؤشرات واألهد
. وباإلضافة إلى ذلك يرتبط القـرار بعـدة مؤشـرات وأهـداف لألغـراض ١-٦-٤هذا القرار يرتبط مباشرة بالمؤشر 

ــــي الخطــــة االســــتراتيجية المتوســــطة األجــــل  ــــى النحــــو المحــــدد ف ((المســــّودة)  ٢٠١٣-٢٠٠٨االســــتراتيجية، عل
والمقصـــود هـــو المؤشـــرات واألهـــداف التاليـــة: الغـــرض  ١).٢٠٠٩المعدلـــة)، (النســـخة المنقحـــة، نيســـان/ أبريـــل 

، جميـع ٦، جميـع النقـاط الـثالث، والغـرض االسـتراتيجي ٣، النقطة الثانية والغرض االستراتيجي ٢االستراتيجي 
  ، النقطة الثالثة.٩، النقطة األولى، والغرض االستراتيجي ٧النقاط الثالث، والغرض االستراتيجي 

  انيةاآلثار على الميز   -٣
التكلفة اإلجمالية المقدرة طيلـة تنفيـذ أنشـطة األمانـة المطلوبـة فـي القـرار (مقربـة إلـى وحـدات   (أ)

  ).دوالر أمريكي، بما في ذلك تكاليف الموظفين واألنشطة ١٠ ٠٠٠يبلغ كل منها 
). والتكلفــة المقــدرة لألمانــة كــي تنفــذ ٢٠٢١-٢٠١١تقــدر مــدة ســريان هــذا القــرار بعشــر ســنوات (

 ١٠٥ر خـــالل هـــذه المـــدة فـــي المقـــر الرئيســـي والمكاتـــب اإلقليميـــة والمكاتـــب الُقطريـــة تبلـــغ القـــرا
  ماليين دوالر أمريكي.

 ١٠ ٠٠٠(مقربــة إلــى وحــدات يبلــغ كــل منهــا  ٢٠١١-٢٠١٠تُــذكر التكلفــة المقــدرة للثنائيــة   (ب)
ة التــي دوالر أمريكــي، بمــا فــي ذلــك تكــاليف المــوظفين واألنشــطة، مــع ذكــر مســتويات المنظمــ

  .ستتحمل هذه التكاليف، وبيان األقاليم المحددة حسب االقتضاء)
مليــون  ٥‚٣التكلفـة المقـدرة لألمانـة علـى جميـع المسـتويات خــالل المـدة المتبقيـة مـن الثنائيـة تبلـغ 

  دوالر أمريكي.
معتمـدة هل أدرجت التكلفة المقدرة المذكورة في الفقرة (ب) ضمن الميزانيـة البرمجيـة الحاليـة ال  (ج)

   ؟٢٠١١-٢٠١٠للثنائية 
  نعم.

                                                      
 فـي (تـم االطـالع http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/MTSP2009/MTSP3-en.pdfمتاحة في الموقـع اإللكترونـي     ١
  ).٢٠١١أيار/ مايو  ١٧
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  اآلثار المالية  -٤
  (ب) (ُتذكر مصادر التمويل المحتملة)؟٣كيف ستمول التكاليف المقدرة المذكورة في الفقرة 

دوالر  ٥٣٠ ٠٠٠األموال الموجودة ال تكفي لدعم كـل هـذه التكـاليف. وتبلـغ األمـوال اإلضـافية المقـدرة 
  التمويل البديلة كي تضمن مستويات التمويل الكافية لتنفيذ القرار.أمريكي. وستحدد األمانة مصادر 

  اآلثار اإلدارية  -٥
مواقع التنفيذ (ُتذكر مسـتويات المنظمـة التـي سُيضـطلع فيهـا بالعمـل، وتُـذكر األقـاليم المحـددة   (أ)

  حسب االقتضاء).
  التنفيذ في كل األقاليم والبلدان.

َبــل المــوظفين الــراهنين؟ فــي حالــة النفــي يرجــى التحديــد فــي هــل يمكــن تنفيــذ هــذا القــرار مــن قِ   (ب)
  الفقرة (ج) أدناه.

  ال.
االحتياجات اإلضـافية مـن المـوظفين (تُـذكر االحتياجـات اإلضـافية معبـرًا عنهـا بعـدد المـوظفين   (ج)

المتفرغين حسب مسـتويات المنظمـة، مـع بيـان األقـاليم المحـددة حسـب االقتضـاء، ومجموعـة 
  زمة).المهارات الال 

) أحدهما في المكتب اإلقليمي ألفريقيا واآلخر في ٤(ف ٤يلزم موظفان إقليميان إضافيان برتبة م
المكتــب اإلقليمــي لغــرب المحــيط الهــادئ مــن أجــل ضــمان دعــم تنفيــذ األنشــطة الخاصــة بصــحة 

  الشباب في اإلقليم.
  اُألطر الزمنية (ُتذكر اُألطر الزمنية العامة لتنفيذ األنشطة).  (د)

٢٠٢١-٢٠١١.  
  

  
  استئصال الجدري: تدمير مخزونات فيروس الجدري  )١١(٦٤ع  ص  جالمقرر اإلجرائي       -١
  الصلة بالميزانية البرمجية  -٢

  الغرض االستراتيجي:
ـــــف العـــــبء الصـــــحي واالجتمـــــاعي  -١ تخفي

  واالقتصادي الناجم عن األمراض السارية.
  

  النتيجة المتوقعة على صعيد المنظمة:
هيــــز الــــدول األعضــــاء والمجتمــــع الــــدولي بمــــا تج ٧-١

يلــزم مــن أجــل اكتشــاف أهــم األمــراض التــي قــد تســبب 
أوبئـــة وجـــوائح وتقييمهـــا والتصـــدي لهـــا والتعامـــل معهـــا 
ـــــونزا والتهـــــاب الســـــحايا والحمـــــى الصـــــفراء  (مثـــــل األنفل
والحمــــــى النزفيــــــة والطــــــاعون والجــــــدري)، مــــــن خــــــالل 
ــــــــات وممارســــــــا ــــــــذ وســــــــائل ومنهجي ت اســــــــتحداث وتنفي

ــــــــة واالكتشــــــــاف والتأهــــــــب  وشــــــــبكات وشــــــــراكات للوقاي
 والتدخل.
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  (ُتذكر بإيجاز الصلة بالنتائج المتوقعة والمؤشرات واألهداف والمعطيات األساسية)
المقــرر اإلجرائــي تؤكــد مجــددًا جمعيــة الصــحة علــى ضــرورة التوصــل إلــى توافــق فــي اآلراء علــى موعــد فــي هــذا 

لجــدري عنــدما تتــيح ذلــك نتــائج البحــوث الحاســمة لتحســين االســتجابة جديــد مقتــرح لتــدمير مخزونــات فيــروس ا
  مع النتيجة المتوقعة المذكورة أعاله ومع مؤشرها. المقرر اإلجرائيويتسق  الصحية العمومية.

  اآلثار على الميزانية  -٣
ربـة إلـى (مق المقرر اإلجرائـيالتكلفة اإلجمالية المقدرة طيلة تنفيذ أنشطة األمانة المطلوبة في   (أ)

  ).دوالر أمريكي، بما في ذلك تكاليف الموظفين واألنشطة ١٠ ٠٠٠وحدات يبلغ كل منها 
ممــا يتطلــب  المقــرر اإلجرائــيســنويًا طيلــة تنفيــذ أمريكــي دوالر  مليــون ١,٥٤تبلــغ التكلفــة المقــدرة 

  السابعة والستين.تقديم تقرير إلى جمعية الصحة العالمية 
 ١٠ ٠٠٠(مقربــة إلــى وحــدات يبلــغ كــل منهــا  ٢٠١١-٢٠١٠للثنائيــة تُــذكر التكلفــة المقــدرة   (ب)

دوالر أمريكــي، بمــا فــي ذلــك تكــاليف المــوظفين واألنشــطة، مــع ذكــر مســتويات المنظمــة التــي 
  .ستتكبد هذه التكاليف، وبيان األقاليم المحددة حسب االقتضاء)

  دوالر أمريكي في المقر الرئيسي. ٧٧٠ ٠٠٠
لمقدرة المذكورة في الفقرة (ب) ضمن الميزانيـة البرمجيـة المعتمـدة الحاليـة هل أدرجت التكلفة ا  (ج)

   ؟٢٠١١-٢٠١٠للثنائية 
  دوالر أمريكي. ٤١٠ ٠٠٠تم بالفعل إدراج مبلغ وقدره 

  اآلثار المالية  -٤
  (ب) (ُتذكر مصادر التمويل المحتملة)؟٣كيف ستمول التكاليف المقدرة المذكورة في الفقرة 

  الحصول على أموال طوعية إضافية. سيتم السعي إلى
  اآلثار اإلدارية  -٥

مواقع التنفيذ (ُتذكر مسـتويات المنظمـة التـي سُيضـطلع فيهـا بالعمـل، وتُـذكر األقـاليم المحـددة   (أ)
  حسب االقتضاء).

المقـــر الرئيســـي بالتنســـيق مـــع المكتـــب اإلقليمـــي لألمـــريكتين والمكتـــب اإلقليمـــي ألوروبـــا (زيـــارات 
  المستودعات).للتفتيش على 

من ِقَبل الموظفين الراهنين؟ في حالة النفي يرجى التحديد في  المقرر اإلجرائيهل يمكن تنفيذ   (ب)
  الفقرة (ج) أدناه. 

بــالرغم مــن أنــه ســيلزم تكــريس خبــرات لوجســتية تقنيــة وتخصصــية فإنــه يمكــن تــوفير هــذه الخبــرات 
  من خالل إعادة نشر الموظفين الحاليين.

جات اإلضـافية مـن المـوظفين (تُـذكر االحتياجـات اإلضـافية معبـرًا عنهـا بعـدد المـوظفين االحتيا  (ج)
المتفرغين حسب مسـتويات المنظمـة، مـع بيـان األقـاليم المحـددة حسـب االقتضـاء، ومجموعـة 

  المهارات الالزمة).
  ال ينطبق ذلك.

  اُألطر الزمنية (ُتذكر اُألطر الزمنية العامة لتنفيذ األنشطة).  (د)
 المقــرر اإلجرائــي. والمقــرر اإلجرائــينبغــي أن يبــدأ التنفيــذ فــي أســرع وقــت ممكــن عقــب اعتمــاد ي
  يذكر موعدًا محددًا النتهاء البرنامج. ال

  
______________________  
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  السيد د. فورار

نائــــــــب المــــــــدير، وزارة الصــــــــحة والســــــــكان وٕاصــــــــالح 
  المستشفيات

  
  السيد محمد بوشدوب

  سكرتير الشؤون الخارجية، البعثة الدائمة، جنيف
  

  الجمهورية العربية السورية
  

  رئيس الوفد
  

  السيد فيصل خباز الحموي
  السفير، الممثل الدائم، جنيف

  مندوبون
  

  يلة عباسالسيدة سه
  السكرتيرة األولى، البعثة الدائمة، جنيف

  
  السيد داني البعاج

  سكرتير ثالث، البعثة الدائمة، جنيف
  

  جيبوتي
  

  رئيس الوفد
  

  . دواليم. سالسيد 
  السفير، الممثل الدائم، جنيف

  
  مندوبون

  
  . م. أبروأالسيد 

  ، البعثة الدائمة، جنيفاألول مستشارال
  

  السودان
  

  رئيس الوفد
  
  دكتور الصادق قسم اهللا الوكيلال

  االتحادية وزير الصحة
  

  مندوبون
  

  الدكتور م. أ. العباسي
  وزارة الصحة

  
  ت. الطاهرالسيد 

  وزارة الصحة
  

  بدالء
  

  السيد عثمان محمد
  مستشار، البعثة الدائمة، جنيف

  
  الدكتور لوكا تومبيكانا مونوجا

  وزارة الصحة



الستونالرابعة و جمعية الصحة العالمية    216 

  

  الدكتور ل. ريك
  لمجتمع والصحة العموميةالمدير العام، إدارة ا

  
  السيد س. ماكوي

  المنسق، برنامج مكافحة الدودة الغينية
  

  الصومال
  

  رئيس الوفد
  

  . إ. داودهالدكتور أ. 
وزير الصحة والخدمات اإلنسانية، الحكومة 

  االتحادية االنتقالية
  

  ونمندوب
  

  الدكتور أ. أ. وارسامي
  وزير الصحة، بونتالند

  
  . م. محمدهالدكتور 

  يالندر الصحة، صومالوزي
  

  بدالء
  

  السيد يوسف محمد إسماعيل
  السفير، الممثل الدائم، جنيف

  
  الدكتور أ. أ. إبراهيم

كبير المستشارين، وزارة الصحة والخدمات اإلنسانية، 
  الحكومة االتحادية االنتقالية

  
  العراق

  
  رئيس الوفد

  
  مجيد حمد أمين جميلالسيد 

  وزير الصحة
  

  مندوبون
  

  أ. الحكيم السيد م.
  السفير، الممثل الدائم، جنيف

  بدالء
  

  السيد ي. إبراهيم
  السكرتير الثالث، البعثة الدائمة، جنيف

  
  الدكتور أ. عطية

مساعد المدير العـام، برنـامج األنفلـونزا، إدارة الصـحة 
  العامة، وزارة الصحة

  
  الدكتور ك. محمد

  مدير إدارة التخطيط، وزارة الصحة
  

  الدكتور م. الهوال
نائـــــــب المـــــــدير العـــــــام، إدارة الصـــــــحة العامـــــــة، وزارة 

  الصحة
  

  الدكتور أ. حبيب
  جامعة البصرة

  
  الدكتور ك. حسن

  مكتب الوزير، وزارة الصحة
  

  الدكتور أ. مهدي
  رئيس الرابطة العراقية لمكافحة السكري

  
  الدكتور ر. منصور

  مدير إدارة الصحة الدولية، وزارة الصحة
  

  الدكتور م. علي
  بة األمراض غير السارية، وزارة الصحةمدير شع

  
  ُعمان

  
  رئيس الوفد

  
  أحمد بن محمد بن عبيد السعيديالدكتور 

  وزير الصحة
  

  مندوبون
  

  يحيى سالم الوهيبيالسيد 
  السفير، الممثل الدائم، جنيف
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  بن محمدجعفر بن الدكتور علي 
ــــامستشــــار الشــــؤون الصــــحية  ة ـى أنشطـــــلمشــــرف عل

  ن الصحيةالمديرية العامة، الشؤو 
  

  بدالء
  

  الدكتورة دالل الغافري
مــــــديرة دائــــــرة الخــــــدمات الصــــــحية، المديريــــــة العامــــــة 

  للخدمات الصحية، منطقة الظاهرة
  

  الدكتور محمود العبري
  سيناالمدير التنفيذي لمستشفى بن 

  
  السيدة ز. البراونية

  قسم التمريض والقبالةممرضة، 
  

  السيدة أميرة اليعقوبي
  بعثة الدائمة، جنيفسكرتيرة ثالثة، ال

  
  قطر

  
  رئيس الوفد

  
  بن خالد القحطاني هللاعبد االدكتور 

  ، األمين العام للمجلس األعلى للصحةوزير الصحة
  

  مندوبون
  

  السيد عبد اهللا بن فالح الدوسري
  السفير، الممثل الدائم، جنيف

  
  الدكتور صالح علي المري

األمـــــين العـــــام المســـــاعد لشـــــؤون الصـــــحة، المجلـــــس 
  للصحة األعلى

  
  بدالء

  
  الدكتور عبد اللطيف محمد الخال

  ، مؤسسة حمد الطبيةمدير إدارة التعليم الطبي
  

  آل ثانيالدكتور محمد بن حمد بن جاسم 
  مدير، إدارة الصحة العامة، المجلس األعلى للصحة

  الدكتور محمد غيث الكواري
مـــــدير، إدارة التخطـــــيط وتطـــــوير الخـــــدمات، الرعايـــــة 

  األولية
  

  الدكتورة العنود بنت محمد آل ثاني
مديرة إدارة تعزيـز الصـحة واألمـراض غيـر االنتقاليـة، 

  المجلس األعلى للصحة
  

  الدكتورة عائشة األنصاري
ـــــــس  ـــــــة، المجل ـــــــة الدوائي مـــــــديرة إدارة الصـــــــيدلة والرقاب

  األعلى للصحة
  

  السيد جابر النابت
  مدير إدارة الشؤون المالية، المجلس األعلى للصحة

  
  اهللالعبد  عبد اللطيف علي يدالس

مـــــدير، إدارة العالقــــــات الصــــــحية الدوليــــــة، المجلــــــس 
  األعلى للصحة

  
  السيد أحمد الشيكالكي
  البعثة الدائمة، جنيف

  
  عبد اهللا محمد الشيب السيد

  رئيس قسم شؤون المرضى، المجلس األعلى للصحة
  

  الكويت
  

  رئيس الوفد
  

  الدكتور هالل الساير
  وزير الصحة

  
  ونمندوب

  
  السيد ضرار عبد الرزاق رزوقي
  السفير، الممثل الدائم، جنيف

  
  الدكتور يوسف أحمد الّنصف
  الصحة العموميةوكيل الوزارة المساعد لشؤون 

  
  بدالء

  
  الدكتور خ. الصقيبي

  التخطيط والمتابعة إدارة مدير
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  الدكتور ن. الحمد
  مدير، إدارة التغذية واألغذية

  
  الدكتور س. الناصر

  دمات الصحة العمومية، منطقة حواليرئيس، خ
  

  الدكتور ف. الدوسري
  مدير إدارة العالقات العامة

  
  السيد س. مرافي

  مستشار، البعثة الدائمة، جنيف
  

  السيد ت. المطيري
  ، البعثة الدائمة، جنيفمستشار

  
  السيد ن. نعمان

  ، البعثة الدائمة، جنيفالصحفي ملحقال
  

  السيد م. الوزان
  الدائمة، جنيفمستشار، البعثة 

  
  السيد زياد المشعان

  مستشار، البعثة الدائمة، جنيف
  

  لبنان
  

  رئيس الوفد
  

  خليفةمحمد جواد الدكتور 
  وزير الصحة العامة

  
  نائب رئيس الوفد

  
  السيدة نجالء رياشي عساكر

  السفيرة، الممثلة الدائمة، جنيف
  

  مندوبون
  

  الدكتور وليد عمار
  امةالمدير العام، وزارة الصحة الع

  
  بدالء

  
  السيد ب. صالح عزام

  السكرتير األول، البعثة الدائمة، جنيف

  الدكتور ر. حمرة
  مدير قسم العالقات العامة والتثقيف الصحي

  
  حتيتلسيد ح. ا

  ، وزارة الصحة العامةإدارة المشتريات والشراءرئيس، 
  

  السيدة ر. حمادة
والبرنـــــــامج رئيســـــــة، إدارة الرعايـــــــة الصـــــــحية األوليـــــــة 

  وزارة الصحة العامة سع للتمنيع،المو 
  

  السيدة س. خليفة
  وزارة الصحة العامة

  
  السيدة م. عمار

  وزارة الصحة العامة
  

  السيد ب. تنوري
  وزارة الصحة العامة

  
  مصر

  
  رئيس الوفد

  
  األستاذ الدكتور أشرف حاتم

  وزير الصحة والسكان
  

  مندوبون
  

  الدكتور نصر السيد
  مساعد وزير الصحة والسكان

  
  ستاذ الدكتور محمد عوض تاج الديناأل

  وزير الصحة والسكان السابق
  

  بدالء
  

  الدكتور محمد صالح
  الطبيب، وزارة الصحة والسكان

  
  الدكتور ن. حمد

  الطبيب، وزارة الصحة والسكان
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  بدره. السيد 
  السفير، الممثل الدائم، جنيف

  
  وريدة مختارالدكتور 

  السكرتير األول، البعثة الدائمة، جنيف
  

  السيد باسل صالح أحمد
  السكرتير األول، البعثة الدائمة، جنيف

  
  الدكتور سميح عامر

  المستشار الطبي المصري في أوروبا
  

  الدكتور عمرو قنديل
  وزارة الصحة والسكان

  
  إبراهيم أ. م.السيد 

  السكرتير الثالث، البعثة الدائمة، جنيف
  

  الدكتور م. نبيل
  وزارة الصحة والسكان

  
  المغرب

  
  ئيس الوفدر 
  

  السيدة ياسمين بادو
  وزيرة الصحة

  
  مندوبون

  
  يهالل عمرالسيد 

  السفير، الممثل الدائم، جنيف
  
  المكاوي حاللسيد ر ا

  العام، وزارة الصحة الكاتب
  

  بدالء
  

  الدكتور مصطفى اإلسماعيلي العلوي
  المفتش العام، وزارة الصحة

  
  السيد جيالني حازم

  المالية، وزارة الصحةمدير مديرية التخطيط والموارد 

  المنزهي عمرالسيد 
ـــــــة مـــــــدير ـــــــة ومحارب ـــــــة األوبئ األمـــــــراض، وزارة  مديري

  الصحة
  

  الدكتور خالد الحلو
  مدير مديرية السكان، وزارة الصحة

  
  السيد عزوز سامري

  الوزير المفوض، البعثة الدائمة جنيف
  

  الدكتور م. المحلي
رئــــــيس قســــــم المختبــــــرات الوطنيــــــة لمراقبــــــة األدويــــــة، 

  مديرية األدوية والصيدلة، وزارة الصحة
  

  س. آغناج الدكتورة
  اإلمداد، وزارة الصحة قسمرئيسة 

  
  السيد رشيد وهابي

رئيس قسم اإلصحاح البيئي، مديرية األوبئة ومحاربة 
  األمراض

  
  الدكتورة س. جديدي

  ، ديوان وزير الصحةة مفوضةمستشار 
  

  الحلوالدكتورة ت. 
  العام، وزارة الصحةمستشارة مفوضة لدى الكاتب 

  
  م. عصفور السيد

  مستشار مفوض لدى الكاتب العام، وزارة الصحة
  

  السيد أ. بلغيتي علوي
مــدير المستشــفيات وخــدمات الرعايــة الخارجيــة، وزارة 

  الصحة
  

  السيد عبد الرزاق األصيل
  وزير مفوض، البعثة الدائمة، جنيف

  
  السيد فوزي لقجع

  القتصاد والماليةمدير مديرية الميزانية، وزارة ا
  

  السيد أ. ترفاي
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  المملكة العربية السعودية

  
  رئيس الوفد

  
  بن عبد العزيز الّربيعةاهللا الدكتور عبد 
  وزير الصحة

  
  مندوبون

  
  الدكتور أ. العطار

  السفير، الممثل الدائم، جنيف
  

  الدكتور منصور الحواسي
  وكيل الوزارة للشؤون التنفيذية

  
  مستشارون

  
  ميمشالدكتور زياد 

  وكيل الوزارة المساعد للطب الوقائي
  

  الدكتورة عفاف الشمري
  مديرة العالقات الدولية

  
  الدكتور ف. الربيع

مستشــار األمــراض المعديــة، مستشــفى الملــك فيصـــل 
  ومركز األبحاث

  
  الدكتور م. العناني

  مستشار األمراض المعدية، مستشفى القوات المسلحة
  

  السيد ر. الرشيد
  ةمكتب وزير الصح

  
  سعود فالح النفيعيالسيد 

  السكرتير األول، البعثة الدائمة، جنيف
  

  موريتانيا
  

  رئيس الوفد
  

  السيد با حسين حمادي
  وزير الصحة

  
  مندوبون

  
  لسيد أ. ع. م. الحبيبا

  مستشار تقني مكلف بالوقاية
  

  الدكتور ك. ب. مخايتيرات
  المستشار المكلف لالتصاالت، وزارة الصحة

  
  بدالء

  
  . أ. ضاحيالسيد أ

  إدارة التأمين الصحي الوطني ،المدير العام
  

  السيد شيخ أحمد ولد زحاف
  السفير، الممثل الدائم، جنيف

  
  األستاذ س. إ. و. أحمدو

  مسؤول عن بعثة، رئاسة الجمهورية
  

  اليمن
  

  رئيس الوفد
  

  راصع ىعبد الكريم يحي الدكتور
  وزير الصحة العامة 

  
  مندوبون

  
  اشرالدكتور جمال ثابت ن

  وكيل الوزارة لقطاع التخطيط والتطوير
  

  الدكتور أحمد علي قاسم النعماني
ـــــس وزراء  ـــــذي لمجل ـــــة المكتـــــب التنفي مـــــدير عـــــام هيئ

  الصحة لدول مجلس التعاون
  

  بدالء
  

  السيد أ. ف. م. الجهالي
  المدير العام، مكتب الوزير، وزارة الصحة

  
  الدكتور إبراهيم سعيد العدوفي

  ائم، جنيفالسفير، الممثل الد
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  السيد فضل علي المقحفي
  نائب الممثل الدائم، جنيف

  
  مروان الشاميالسيد 

  السكرتير الثالث، البعثة الدائمة، جنيف
  

  فلسطين
  

  ف. أبو مغليالدكتور 
  وزير الصحة

  
  السيدة أ. حسين

  
  الدكتور إبراهيم خريشة

  السفير، الممثل الدائم، جنيف

  
  السيدة د. عصفور

  
  يريعماد الزه السيد

  نائب المراقب الدائم، جنيف
  

  جامعة الدول العربية
  

  ل. نجم ةالسيد
  مديرة إدارة الصحة والمساعدات اإلنسانية

  
  السيد ع. الفاتحي

  الوزير، الوفد الدائم، جنيف
  

  السيد ي. تيلوانت
  السكرتير الثاني، الوفد الدائم، جنيف

  
  الروبيه. السيد 

  وزراء الاألمانة التقنية لمجلس 
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