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1. أصدلشرق املتوسط ت اللجنة اإلقليمية ملنظمة الصحة العامليةر ا التاسعة واخلمسني واليت عيف دورقت يف د
التقنية ت مبوجبه إنشاء اللجنة والذي أقر 6.ق/59 ، القرار ش م/ل إ2012أكتوبر /شهر تشرين األول

مور املتعلقة للمدير اإلقليمي يف األ بشكل مستقلم املشورة والدعم قداليت ست للمدير اإلقليمي االستشارية
على أقصى  خارجياً خبرياً 12 وتتألف اللجنة من وتطوير الربامج على الصعيد اإلقليمي. باألولويات الصحية

 هم املدير اإلقليمي، حيث يضطلعون ذا الدور بصفتهم الشخصية.نيعيتقدير 

ظمة املكتب اإلقليمي ملن يف مقر 2013أبريل نيسان/ 17إىل  15اللجنة ألول مرة يف الفترة من  تانعقدولقد   .2
ت ملهام واختصاصا وفقاً ،ل اهلدف من هذا االجتماعيف القاهرة، مصر. ومتثَّ الصحة العاملية لشرق املتوسط

 ا يلي:مب أن تقوم اللجنة يف ،اللجنة
منظمة الصحة كهيئة استشارية للمدير اإلقليمي يف األمور املتعلقة بتنفيذ وتقييم استراتيجيات  عملال •

  وخططها بإقليم شرق املتوسط؛ العاملية
دمي الدعم طرية على تقلتعزيز قدرة املكتب اإلقليمي واملكاتب القُ بشأن اإلجراءات الالزمة مي املشورةتقد •

 للدول األعضاء؛
بلدان لتعاون التقين بني لتطوير ابشأن السياسات واالستراتيجيات الالزمة  قليميللمدير اإل املشورةسداء إ •

 ؛اإلقليم ومعها
الربامج  تقويةمساعدة املدير اإلقليمي يف حشد التمويل وضمان توفري املوارد من خارج امليزانية دف  •

 إلقليم؛التعاونية للمنظمة يف ا
 ،غري الصحية وأأصحاب املصلحة الرئيسيني سواء من القطاعات الصحية  إلسهامرة ق مبتكَراقتراح طُ •

بغيف مجيع السياسات"؛ الصحة إدراج" ة تعزيز مفهومي 
  يت حييلها إليها املدير اإلقليمي.ال األخرى تقدمي املشورة بشأن سائر املوضوعات •

3. اء اللجنة إىل جانب العاملني املعنيني يف املكتب اإلقليمي لشرق املتوسط.ر االجتماع تسعة من أعضوقد حض 
 االفقار بوت ستاذ الدكتور ذواأليف اليوم األول) وسوي (والدكتور فيصل امل رئاسة االجتماع بالتناوبوتوىل 

 (يف اليوم الثالث).  ةيطعايف اليوم الثاين) واألستاذة الدكتورة  رويدا امل(
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ت إليهم مسبقاً قبل مدهذا االجتماع مناقشة عدد من أوراق العمل اليت قُ خاللاللجنة  أعضاءوطلب من  .4
االجتماع، وحتديد التحديات اإلضافية املاثلة، وتقدمي املشورة ملنظمة الصحة العاملية بشأن أفضل طرق 

مال. أما القسم الثالث لبنود األع االستجابة. ويستعرض القسم الثاين من هذا التقرير أراء املشاركني وفقاً
ص اجللسة اخلتامية مبا فيها األمور اإلجرائية املتعلقة باالجتماعات املستقبلية. ويأيت بعد ذلك القسم فيلخ

مع هذه مرفق و. اللجنةت يف املنظمة استنادا للمناقشات اليت دار استراتيجية وميدانية إىل الرابع ليربز توصيات
 بأمساء املشاركني قائمة 3امللحق و الربنامج؛ 2امللحق وجدول األعمال؛  1لحق امل الوثيقة أربعة مالحق هي:

 االستشارية.التقنية جنة املهام واملسؤوليات والنظام الداخلي للّ 4امللحق و
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  موجز املناقشات
  األولويات اإلقليمية للمنظمة

5. أقرأ امك ،الصحة يف اإلقليممستقبل  مالمح رسمهات االستراتيجية املوضوعة لت اللجنة التوجلعملية ا تقر
هات أن و ،بعت للوصول إىل جدول األعمال هذااالستشارية اليت اتاالستراتيجية التوجبالشمولسمت قد ات ،

ت اللجنة املزيد من التركيز اقترح ، فقدمم مع الوضع الوبائي يف اإلقليم. ومن ثَمت تكييفها مبا يتواَء وبأنه قد
  .ت التاليةعلى ااال

أنه و ،ما االستجابة ملقتضيااوالسي ئ،االستجابة للطوارضرورة إعطاء أولوية كبرية للتأهب ورأت اللجنة  .6
، ع استمرار انعدام األمن يف اإلقليم لبضع سنواتتوقَّلبعض الوقت، كما ي اًمهم ستظل األزمة  السورية شاغالً

ن التأكيد ويتعي ،املستقبل يف اإلقليم رسم مالمحساسية يف م األالقيمن ني الن قيمتميثِّن واألمن لتضاماوأن 
  عليهما.

7. وأشارى احلت اللجنة إىل مداجة إىل املزيد من العمل لتحديد سمبزيد  تعاطي املنظمة مع العدالة الصحيةل ب
، والعمل على ضمان لةد العداصرالقيام به هو جيب على املنظمة الذي دىن األ د، ورأت أن احلمن الفعالية

لوجود اختالفات كبرية  م املعلومات الصحية الوطنية. ونظراًظُة يف نيإدراج املؤشرات اخلاصة بالعدالة الصح
وتصميم  ،ن حتليل هذه االختالفاتيتعيقد رأت اللجنة أنه بل وداخل البلد الواحد، ف ،بني البلدان

 معها.استراتيجيات الصحة العمومية الالزمة للتعاطي 

لتغذية من أمهية، فإا ال حتظى بالتأكيد الكايف إال فيما يتعلق بصحة لعلى الرغم مما ورأت اللجنة أنه  .8
نقص التغذية من االهتمام للتعاطي مع العبء املزدوج ل واألطفال. وهنالك حاجة إىل إيالء املزيداألمهات 

يتعني كذلك التأكيد على الوقاية  وأنهري السارية، ، وعوامل اخلطر التغذوية املرتبطة باألمراض غوفرط التغذية
 من اإلصابات.

دمات، فهو وإن كان ينمو سريعاً، إال أنه يزيد يف تقدمي اخلت يتفاودور القطاع اخلاص ت اللجنة أن والحظَ .9
 ة.القطاع اخلاص من األمور املهمتنظيم تعترب تشريعات  مة، ومن مثَّغري منظَّغري منهجية وبطريقة 

10. ونوالعملية يف عارف امل ضرورة تقويةت اللجنة إىل هاالتوم يف اإلقليم ظُالنن أو ،تطويرها يف معظم ا
ن إجراء أ، وشكل خاص، مقارنة باملعارف الضمنيةم الصحية بظُيف جمال النالتطورات تسري خبطى سريعة 

  .ياًل حتدثِّميالبحوث يف هذا اال 

11. نظراً  ،توفري قيادة قوية للصحة العمومية يف اإلقليم فقت اللجنة على احلاجة إىلواتة لتعزيزللحاجة املاس 
 املهنيني الصحيني. تعليمل وإيالء اهتمام أكرب يف الصحة العمومية قدراتال

12. دت على أنه أكّو ،ت اللجنة املبادرات األخرية للمكتب اإلقليمي اخلاصة بالدبلوماسية الصحيةودعمن يتعي
صوصية اخلدور اإلقليم يف املبادرات الصحية الدولية والعاملية، ولتحليل حديد لت االهتمام  إيالء املزيد من

 وتشكيل عملية التنفيذ مبا يتالءم مع الظروف اإلقليمية اخلاصة. ،ةاإلقليم
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13. ت اللجنة إىل أنه كما أشاريتعيتمعية والسيما مشاركة النساء ن كذلك االهتمام بدور املشاركة ا
 فال.واألط

ة يسؤولاملوحتمل البلدان  من العمل معحتتاج إىل املزيد ت اللجنة على أن املنظمة دأكّ ،ومن حيث املساءلة .14
 بانتظام. فق عليها دولياًالبلدان بااللتزامات املت متسكد صن ر، كما يتعيةاملشترك

 ،التقنية يف املكتب اإلقليمي املهارات من ارتقاء يف مستوى مؤخراً لوحظما ت اللجنة بعني التقدير إىل رظَنو .15
  طري.ضرورة االرتقاء بأداء املنظمة على املستوى القُ اآلن مما حيتم
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  االنتقال من وضع  السياسات واالستراتيجيات إىل العمل امللموس :ةجدول أعمال تعزيز النظم الصحي

م ظُالن تواجههلتحليل ما به املكتب اإلقليمي  الذي قامعمل رفيع املستوى الجودة تقديراً عالياً اللجنة  تردقَ .16
إلقليمية رضت على اللجنة االنهج املوضح يف الورقة اليت ع ت اللجنةداعتمت يف اإلقليم. ويادالصحية من حت

امـات الـواردة فـي القـرار االلتز تمفهتكما ، )1/مناقشة تقنية 59 التاسعة واخلمسني (ش م/ل إ
كل من أمانة املنظمة والدول األعضاء يف عمل ل اًضخم اًل برناجمواليت متثِّ) 3.ق/59ل إ املرفـق (ش م/

د العملية، يتعقدى مب ت اللجنةأقرأن أولويات تعزيز النظام الصحي السبعة مناسبة. و أت اللجنةاإلقليم. ور
 باالعتماد على نفس املنطق املطروح يف الورقة. املشورةاالقتراحات و تمقدو

بني التغطية الصحية  اجلليالربط  أمهية على ت اللجنةدوب التغطية الصحية الشاملة، أكّه صيث التوجومن ح .17
الشاملة والرعاية الصحية األولية. فلن يتأتى حتقيق التغطية الصحية الشاملة ما مل يتم التعاطي مع قضية العدالة 

ستراتيجية جيدة حول ة إىل إعداد ورقة اباحلاج ت اللجنةهنوالصحية من خالل "ج حكومي شامل". و
 العدالة الصحية.

سواء  يف البلدان، ءة والفعاليةسم بالكفاهنالك أمثلة جيدة على الرعاية الصحية األولية اليت تترأت اللجنة أن و .18
حمدودية القدرات  فيها. ففي ظل كهذه التجارب حباجة إىل توثيقها والتشارأن خارجه. و أوداخل اإلقليم 

ن ز التغطية الصحية الشاملة على توفري رعاية صحية أولية ميسورة الكلفة تتضماملالية يف معظم البلدان، ستركِّ
 .األساسية جمموعة من اخلدمات

وأن  ،سم األسلوب بالشموليةن عند إعداد السياسات واألولويات الصحية الوطنية أن يتيتعيورأت اللجنة أنه  .19
 نظمات غري احلكومية وسائر القطاعات األخرى.يشمل القطاع اخلاص وامل

 ووضع ،ةم الصحيظُؤشرات لقياس أداء الناملبقوة أن تتوىل إعداد الصحة العاملية منظمة  ناشدت اللجنةو .20
ثري التدخالت مرجعية ميكن للبلدان على أساسها قياس التحوالت اليت تتم مبرور الوقت، وقياس تأ معايري

ة للعمل على الصعيد وسيلة مهميعترب املرجعية  املعايريوضع هذه دت اللجنة على أن أك. واملتعلقة بالسياسات
 الوطين.

 حتدياًعترب ت ،ير السياسات وصنع القرارلتطو ضروريةاملعلومات الصحية احلديثة واملوثوقة  رأت اللجنة أن .21
ي من لب على هذا التحدصبح مساعدة البلدان على التغتينبغي أن  ، ومن مثَّالبلدانمعظم  ضخماً يواجه

 األولويات اإلقليمية.

الصحة العمومية، وأن جمال يف  القياداتويف ما يتعلق بالقيادة واحلوكمة، فقد أكَّدت اللجنة على أمهية تقوية  .22
الدروس ة لالستفادة من اخلربات والدروس املستفادة يف اإلقليم، ومن ذلك على سبيل املثال، احلاجة ماس

ميكن استمداد أنه و ،يف جمال استئصال شلل األطفال واالستجابة للفاشياتربات املكتسبة املستفادة واخل
ور منظمة الصحة دالبد من وضوح أنه النماذج من اخلربات الناجحة يف البلدان على الصعيد دون القُطري، و

لة والشفافية يف اإلنفاق هناك حاجة إىل تعزيز املساءأن على املستويات املختلفة. ووأدوار شركائها العاملية 
 على الرعاية الصحية.
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أنه بالرغم من  رأت اللجنةعاملة متوازنة يتم إدارا بشكل جيد، فقد  ىويف ما يتعلق بالوصول إىل قو .23
اإلجنازات الكبرية اليت حققتها بعض البلدان، ال يزال هناك قدر كبري من القصور يف مجيع بلدان اإلقليم البالغ 

في باملهارات املطلوبة يف القرن احلادي والعشرين. وهنالك تإعداد القوى العاملة ال  فسبل. بلداً 23عددها 
تعليم إىل إنشاء برامج الاملقدمة للعديد من فئات القوى العاملة الصحية، وكذا  املناهجحاجة إىل مراجعة 

مبرور الوقت على األدوار  غيرتما يطرأ من وهناك حاجة للتعرف على املستمر املبتكرة املوجهة حلل املشاكل. 
على دور العاملني الصحيني  ت اللجنةوقد أكد .الفئات الفردية للعاملني الصحينيواملسؤوليات املنوطة ب

ورأت ترويج النماذج اجليدة اليت حيتذى ا يف اإلقليم،  ينبغي وأنهاتمعني يف توفري التغطية الصحية الشاملة، 
ماسة حاجة  وأن هناكفتقر إىل وجود خطة شاملة لتطوير القوى العاملة الصحية، أن معظم البلدان ت اللجنة

يتعني على املنظمة دعم بلدان اإلقليم اليت تشارك يف الوقت أنه و ،إىل توفري املزيد من الوضوح لفصل املهام
، ونوهت بادراتة، على أن يتم التشارك يف الدروس املستفادة من هذه املشتركالراهن يف برامج التدريب امل

 ".هجرة األدمغةينبغي إدخال أساليب جديدة مبتكرة الستبقاء العاملني ومكافحة " اللجنة بأنه

أن و ،املمارسةتنظيم يتعني على املنظمة رسم أفضل مناذج رأت اللجنة أنه ويف ما يتعلق بالقطاع اخلاص،  .24
أشارت اللجنة خلاص. فعلى سبيل املثال لقطاع اميع عناصر اأكثر تفصيالً جل دراسةهنالك حاجة إىل إجراء 

املنظمة  ن، وأ، شأنه شأن االنتفاع بالتكنولوجيا واألدوية واستخدامهاأمهية تنظيم التعليم يف هذا القطاع إىل
 يف دعم الدول األعضاء اليت شرعت يف تنظيم تشريعات القطاع اخلاص. ينبغي أن تؤديه بدور مهمتضطلع 

25. ويف ما يتعلق بسرأت ل إىل التكنولوجيا األساسية واللقاحات ووسائل التشخيص واألجهزة الطبية، ل الوصوب
يتعني على املنظمة مساعدة بلدان "العد التنازيل" العشرة أنه و ،هنالك العديد من التدابري املطلوبةاللجنة أن 

إىل التكنولوجيا وصول صعوبة الفيها  للحياة. أما يف البلدان اليت ال تكونلشراء اللقاحات والسلع املنقذة 
املشكلة الرئيسية، فهنالك متسع لتحسني طرق  هياألساسية واللقاحات ووسائل التشخيص واألجهزة الطبية 

تقييم التكنولوجيا الصحية من أكثر التدابري املستخدمة يف النظم الصحية رأت اللجنة أن املالئمة. و االنتفاع
قليم ال يتمتع مبستوى مناسب من مؤسسات تقييم التكنولوجيا أن اإل ، ويف حنيالتكاليفالحتواء فعالية 

بتيسري سبل التواصل مع املؤسسات اخلارجية وتقدمي  أن تقوم املنظمة على الفور إال أن بإمكانالصحية، 
يتعني على املدى الطويل، بناء القدرة على إجراء تقييم للتكنولوجيا الصحية أنه و ،للدول األعضاء املشورة
دوري ومستدام يف اإلقليم. فهناك حاجة إىل املزيد من التأكيد على العمل مع األطراف املعنية يف بشكل 

مالسلع املنقذة للحياة مبثابة فئة منفصلة اللجنة أن ع، فتعترب القطاع غري الرمسي. أما يف ما يتعلق بالشراء ا
 عن األدوية األساسية.

تعترب البلدان  قد رأت اللجنة أنف ،خدمات الرعاية الصحية اجليدة ويف ما يتعلق بتحسني سبل الوصول إىل .26
مراجعة النماذج اليت تستخدمها يف  فإا تعمل علىأحد حقوق اإلنسان. وبناء على ذلك  الرعاية الصحية

، والتركيز على بلوغ معدالت مرتفعة من التغطية، وتيسري الوصول إىل مرافق للخدمات تقدمي النظُم الصحية
رعاية الصحية األولية اليت تقدم جمموعة من اخلدمات األساسية. ومن املهم كذلك الوصول إىل املناطق ال

 الريفية وأشد الناس حرماناً من اخلدمات.
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يف السجالت املدنية  للفجواتنظم املعلومات الصحية: املضي قُدماً يف دعم الدول األعضاء والتصدي 
  واإلحصاءات احليوية

املدنية  تسجيل األحوال، وما تتضمنه من الوطنية تعزيز نظُم املعلومات الصحيةة أن أكدت اللجن .27
واإلحصاءات الصحية من املتطلبات الضرورية لتعزيز النظُم الصحية، وقد أعلن عنه يف قرار منفصل أصدرته 

ذا القرار الدول ). وحيث ه3./ق59اللجنة اإلقليمية لشرق املتوسط يف دورا التاسعة واخلمسني (ش م/ل إ
حتسني اإلبالغ عن املواليد والوفيات وأسباب " من خاللاألعضاء على تقوية نظُم املعلومات الصحية فيها 

ملراضة، ومعدالت الوفيات، احملددات االجتماعية للصحة، واالوفاة، وحتسني رصد التعرض لعوامل اخلطر و
تقدم منظمة الصحة العاملية أفضل الدعم ميكن أن يف وأداء النظام الصحي". وقد ناقشت اللجنة اإلقليمية ك

 هلذه املبادرة.

أنه و ،وقد أقرت اللجنة بأن إطار الرصد والتقييم هو طريقة منهجية وشاملة لتقييم املعلومات الصحية .28
على جمموعة أساسية من  تفاقاملعطيات باستخدامها، فإن احلاجة ماسة لال ربطلتجاوز الصعوبات يف 

يت يتم مجعها لتلبية احتياجات أصحاب القرارات السياسية الصحية. وعند إعداد مثل هذه املؤشرات ال
ق يف كل عليها، فإن منظمة الصحة العاملية ستدقِّ واملتفقاليت يسهل إدارا  من املؤشرات اموعة األساسية

الذي عقد يف أوائل شهر يف هذا العمل يف االجتماع  املؤشرات الدولية املتفق عليها. وقد حتقق التقدم
 .2013أيار/مايو 

املدنية واإلحصاءات احليوية يف  لتسجيل األحوالقد مت استكمال التقييمات السريعة ورأت اللجنة أنه  .29
 لألحوال أن تقوية نظُم التسجيلو البلدان لديها نظُم تعمل بالفعل بكفاءة، بعضواتضح منها أن  ،اإلقليم

إن اللجنة تود من أجل تسريع وترية التحسينات فيها، فأنه طويلة األمد، و يوصف على أنه عملية ةاملدني
ولإلحصاءات  لتسجيل األحوال املدنيةاالنتباه إىل استكشاف طرق جديدة بالكامل يف مجع املعطيات فت ل

ة فالعمل املشترك مع القطاعات احلكومية ذات الصلة أمر أساسي، وحتسني معدالت الوفيات النامج .احليوية
عن سبب معني حيتاج للوقت، والبد من تبني إجراءات مرحلية للبدء يف عملية تراكمية للتحسن، مثل 

 يف املواقع الفقرية باملوارد. اللفظيةاستخدام الصفة التشرحيية 

رغم إجناز بعض األعمال يف املعلومات وتكنولوجيا االتصاالت، فإا من ااالت اليت رأت اللجنة أنه و .30
فهم النطاق  فيها هيضمن منظمة الصحة العاملية، ومتس احلاجة إىل مزيد من االستثمار  سينهاميكن حت

التوافق يف املعطيات بني البلدان وبني الوكاالت،  وحول مدى ،الكامل للفرص اليت تقدمها هذه التكنولوجيا
املستويات  علىي معها لتعاطاحلاجة ل ال ينفرد ا إقليم شرق املتوسط، بل متس أشارت اللجنة أا ظاهرة

 .بشكل أكرب طريةتعزيز عملية املشاورات القُل ،ملنظمة الصحة العاملية اإلقليميةاملركزية و

 ضمن منظمة الصحة العاملية التقنية تقوية اخلربات

الضوء على بعض التحديات وبعض الثغرات اليت تؤثر على جودة املنتجات التقنية ملنظمة  تلقي الورقة .31
 أشارطبيعة معيارية أم ما كان يتعلق منها بالتنفيذ ضمن البلدان. وقد  العاملية، سواًء ما كان منها ذاة الصح

تقوية القدرات التقنية، وكان أحد املقترحات املطروحة تشجيع البلدان على املسامهة أمهية أعضاء اللجنة إىل 
  عدم وجود وضع متأزم يف اإلقليم. وذلك رغميف اختيار اخلرباء، 
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باالحتفاظ ا، وأشارت على منظمة ووأكدت اللجنة على أمهية املرونة يف ما يتعلق باختيار املوارد البشرية  .32
اليت ميكن أن تستوعب األمناط  أن يكون حتت تصرفها مصفوفة من مناذج التعاقد الصحة العاملية أنه ينبغي

ن طرق مبتكرة لضمان اخلربات الالزمة، على منظمة الصحة العاملية أن تبحث عان ، واملختلفة من التوظيف
مثل االرتباط مع املوارد واملؤسسات الوطنية، والتطلع إىل املزيد من اآلفاق يف البحث عن املرشحني 

 املناسبني، مبا يتضمن اقتناص الكفاءات.

ملية ملهنيني سنوات) يف منظمة الصحة العا 3 – 2ن التعيينات القصرية األمد واحملدودة الفترة (ورأت اللجنة أ .33
ادلة، وقد تساعد ليم قد يكون ممارسة ذات فوائد متبصحيني يف مرحلة متوسطة من مسريم املهنية يف اإلق

األفراد ضمن منظمة  عينيعلى بناء اخلربات الصحية يف البلدان. ففي ااالت ذات األولوية العالية، ميكن ت
قصرية من أجل تلبية احتياجات البلدان للمشورة التقنية بتشكيل الفرق خالل فترة الصحة العاملية مبا يسمح 

 امللحة يف عدد حمدود من ااالت التقنية.

بالسالسل السابقة،  ومقارنتها، وجودابعض مطبوعات منظمة الصحة العاملية  وأبدت اللجنة حتفظها حول .34
ل اإلرشادية التزال موجودة مثل "السلسلة التقنية" ذات الصيت الذائع. ورغم أن إجراءات مراجعة الدالئ

تبع على الدوام، مما جيعل البلدان تواجه صعوبات يف تقييم كل مطبوعة منظمة الصحة العاملية فإا ال ت ضمن
العاملية من  ةوما تتضمنه من توصيات. وتتفق اللجنة على أن جودة ومالءمة منتجات منظمة الصح

احلاجة ملناقشة هذه القضية بتفصيل أكرب يف باللجنة  نوهتين، كما املعلومات بالغة األمهية لقضية التميز التق
 املستقبل.

أجرت اللجنة مناقشات طويلة حول املراكز املتعاونة مع منظمة الصحة العاملية، ففي حني أن اللجنة تتفهم  .35
وح يف العمل التقين للمنظمة، فإا أوضحت مدى احلاجة إىل الوض توسيع مدىأمهية هذه املؤسسات يف 

متس احلاجة إىل تقييم أكثر صرامة قبل أنه املراكز املتعاونة مع املنظمة، و املتوقعة من سامهاتاملدوار واأل
وإىل تفصيل أفضل ملسامهة تلك املراكز يف عمل املنظمة. إال أن  ،إعادة تعيني املراكز املتعاونة مع املنظمة
اونة حتتاج أيضاً إىل إمداد املنظمة هلا باملعلومات. وقد املراكز املتعفالتعاون يقتضي إسهام كال الطرفني، 

وتقييم مدى استمرار مالءمة إسهامها يف جدول  ،املتعاونة اإلقليمية بحث يف مجيع املراكزاقترحت اللجنة ال
 .لإلقليماألعمال احلايل 

  األطفال االستئصال العاملي لشلل تواجهجدول األعمال غري املستكمل لألمراض السارية: حتديات 

 التواصل معأشارت اللجنة إىل أن مكافحة األمراض السارية هو مكون هام من مكونات األمن، وينبغي  .36
جمموعة الثمانية، من أجل استكشاف مدى اجتماع دول املنتديات الدولية، ومنها مجعية الصحة العاملية و

يف  كبريةيف الوقت احلايل من فجوات  إمكانية رفع مستوى اإلسهام السياسي هلذه البلدان. ويعاين اإلقليم
عدد من ااالت. ويعد بناء قدرات تقنية قوية يف مكافحة األمراض السارية على املستوى القطري وعلى 

 املستوى اإلقليمي أحد األولويات.

أكدت اللجنة على عدم كفاية القدرات الالزمة للترصد وللتشخيص املختربي. فااللتهاب الكبدي  .37
من التهديدات الصحية الكبرية يف العديد من البلدان، وينبغي االرتقاء جبهود الوقاية منه  الفريوسي

 متدنيةومكافحته، وأن تتضمن تلك اجلهود مراقبة سالمة احلقن وخدمات نقل الدم. مث إن نظافة اليدين 
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القضايا ذات الصلة  وباعتبارها إحدى ،ة مكافحة األمراض الساريةيغالتأكيد عليها ب املزيد من وتستحق
 بسالمة املرضى وبضمان اجلودة.

ينبغي إيالء األولوية لبناء قدرات تقنية قوية على الصعيد القطري والصعيد اإلقليمي من رأت اللجنة أنه و .38
متس احلاجة إىل االستثمار يف تدريب العاملني من أجل نشر فرق أنه و ،أجل مكافحة األمراض السارية

ميكن حتقيق ذلك بأكرب قدرٍ من الفعالية من أنه و ،ند حدوث طارئة صحية عموميةاالستجابة السريعة ع
ن تقدمي منظمة الصحة كما أكدت اللجنة على أ .واملؤسسات يف اإلقليم خالل إنشاء شبكات اخلرباء

 العاملية التوجيهات حول العداوى املستجدة بالغ األمهية يف استجابة البلدان.

الصحي من العناصر اهلامة يف تغيري السلوكيات اخلطرة اليت تساهم يف نقل  ن التثقيفورأت اللجنة أ .39
الشراكة مع اتمع ومع القيادات الدينية والنساء واتمع املدين بالغة األمهية يف رفع مستوى أن و ،األمراض

أن قليم، ويف اإل والعدوى بفريوسه التزال هناك وصمة ال يستهان ا تلحق مبرضى اإليدزأنه و ،الوعي
جيب التأكيد على حقوق ومسؤوليات  ، وأنهحوهلم املفاهيمالشبكات االجتماعية هي عوامل قوية يف تغيري 

 الفرد جتاه مكافحة العدوى عند اختالطه بالسكان.

من املهم أيضاً أن أن م الصحية القوية أساسي ملكافحة األمراض السارية، وظُن وجود النورأت اللجنة أ .40
الصحي، من أجل احلصول على  النظامد الوبائي مع جهود بناء القدرات يف أنظمة الترص يرتبط إنشاء

 معطيات موثوق ا وممثلة لرصد وتقييم أثر برامج مكافحة األمراض.

أما ما يتعلق باستئصال شلل األطفال، فقد وافقت اللجنة على اخلطوات اليت مت اختاذها حىت اآلن لبناء  .41
وتسترعي اللجنة االنتباه إىل  ،نامج والسيطرة على مقدراته على الصعيد اإلقليميالشعور بامللكية للرب

بني برنامج استئصال شلل األطفال  ،اخلدماتالتآزر عند تقدمي استمرار وجود الفجوات يف التواصل ويف 
متس نه وأ ،وبرنامج صحة األمهات واألطفال ،ل الربنامج املوسع للتمنيعثوالربامج األخرى ذات الصلة، م

وتقوية التنسيق مع  ،املوسع للتمنيع وبرنامج استئصال شلل األطفالاحلاجة للترابط الوثيق بني الربنامج 
وقد أشارت اللجنة إىل اخلربات املكتسبة مؤخراً من مشاورة علماء  ،برنامج صحة األمهات واألطفال

إىل اتمعات بالقدر الالزم لتحقيق املرامي الوصول من نوع هذا الاملسلمني، باعتبارها مثاالً جيداً على 
 تقدمي الدعم لربنامج استئصال شلل األطفال على وجه اخلصوص.لو ،الصحية العمومية بشكل عام

 اللوائح الصحية الدولية

 االلتزاميف اإلقليم، باستثناء دولة واحدة منها، التزال متأخرة يف  ن مجيع الدول األعضاءالحظت اللجنة أ .42
خ احملدد مبدئياً حليازة القدرات األساسية الالزمة لتطبيق أحكام اللوائح الصحية عند حلول التاريب

، وطلبت التمديد ملدة سنتني، وتوضح هذه احلقيقة الصارخة مدى احلاجة حلمالت 2012حزيران/يونيو 
 التوعية احملسنة ولبناء القدرات يف مجيع مكونات اللوائح الصحية الدولية.

 التعاونمثل منظمة  ،ليمية العالية املستوىاللجنة بأنه ينبغي أن يسترعى اهتمام املنتديات اإلق وقد اقترحت  .43
اليت ميكن اتباعها يف املستقبل العملية لقضية اللوائح الصحية الدولية، وقد تكون إحدى الطرق  ،اإلسالمي
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لصحية الدولية مع األمن، م توضيحاً حول الروابط الوثيقة الصلة للوائح اإنتاج ورقة سياسات تقد
 واالستفادة من ذلك يف املواقع السياسية الرفيعة املستوى.

44. اطن ت اللجنة إىل وأشاروالذي  اهلامشييف البلدان، وهي على سبيل التوضيح املوضع  خاصة ضعفم
ليهم التأثري يشغله يف غالب األحيان ضباط االتصال املعنيني باللوائح الصحية الدولية، مما جيعل من الصعب ع

القطاعات األخرى. ونظراً ملا تتسم به  جناحهم يف إشراكحىت على وزارة الصحة، وجيعل من املستحيل 
الة خارج القطاع الصحي، رة الفعفإنه ينبغي حشد األطراف املؤثّ طبيعة متشعبة،اللوائح الصحية الدولية من 

را يف عقد املؤمترات يف هذا اال. وميكن تدريب كما ينبغي على منظمة الصحة العاملية أن تستخدم قد
طرية ملنظمة الصحة العاملية ليكونوا أكثر فعالية يف تعزيز إسهام "احلكومة بأسرها" يف رؤساء املكاتب القُ

 تنفيذ اللوائح الصحية الدولية.

حة العاملية واملنظمات ينبغي أن تسهم املراكز املتعاونة مع منظمة الصرأت اللجنة أنه ولتحقيق التقدم،  .45
احلكومية الدولية واملؤسسات التقنية يف اإلقليم وخارجه إسهاماً كامالً من أجل زيادة إتاحة القدرات. وقد 

متطلبات اللوائح  يمتطورة تطوراً فائقاً، وتلببشكل خاص إىل احلاجة إىل قدرات خمتربية  أشارت اللجنة
ي لألحداث للتصد اهزةعدد قليل من املختربات املرجعية اإلقليمية احلاجة إىل  متسأنه و ،الصحية الدولية

كما ينبغي إشراك القطاع اخلاص يف تنفيذ اللوائح  ،اجلائحة مواجهةالنوعية، مثل التعرف على الفريوس يف 
 الصحية الدولية على الصعيد الوطين وبشكل منهجي.

46. ايل من البلدان املرتفعة الدخل ملساعدة البلدان املنخفضة قتراح بالتماس الدعم املت اللجنة االموقد قد
 الدخل يف اإلقليم.

نظراً للحاجة إىل استجابة متعددة القطاعات، فقد أعادت منظمة الصحة العاملية النظر ت اللجنة أنه الحظَو .47
 أقل عمودية. ذات برامجيف بنيتها التنظيمية يف هذا اال وحتركت حنو بنية 

 يف إقليمنا؟ سنحقِّق الفرقلسارية: كيف األمراض غري ا

48. ت اللجنة أن خريطة الطريق واضحة وشاملة، ووافقت على األسلوب الذي اتبعه املكتب اإلقليمي وجد
العديد من البلدان هو اخلربة العملية وقائمة باألدوات العملية  يعود بالفائدة علىوالذي يستند إىل أن ما 

  فية ترمجة إطار العمل إىل إجراءات ملموسة.هات حول كييوباملعايري وبالتوج

لضمان العمل املتعدد القطاعات عند تنفيذ "أفضل  املمكنة ينبغي بذل مجيع اجلهودورأت اللجنة أنه   .49
البد ملنظمة الصحة العاملية أن تصل مباشرة إىل أنه الصفقات" لألمراض غري السارية على الصعيد الوطين، و

نظراً أنه طبيعي يف وزارة الصحة. و ال تقصر عملها على املتعاونني معها بشكلوأ ،مجيع الشركاء الوطنيني
تمع املدين يف تنفيذ جدول أعمال األمراض غري للدور احملوري الذي تؤديه املنظمات غري احلكومية وا

 رات لديهم.السارية، فإن على منظمة الصحة العاملية أن تقدم إسهاماً أكثر فعالية مع الشركاء وبناء القد

 كان اإلقليم حتت سنمن س %60أما ما يتعلق بالتوعية اجلموعية فقد الحظت اللجنة أن ما يقدر بـ  .50
قُدماً وإلسهام الشباب إسهاماً  فرصة ملنظمة الصحة العاملية ولشركائها للمضيأن يف ذلك و ،الثالثني عاماً

ينبغي دمج كل من  ، وأنهريات السلوكيةحول عوامل اخلطر والتغي الصحي يف رفع مستوى الوعي فعاالً
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ضمن عمل املنظمات الشبابية املختلفة  الوقاية منها ومكافحتهاوالتوعية حول األمراض غري السارية 
الشباب. وقد يكون استخدام قنوات  أماكن تواجديف  تتغلغلواموعات الشبابية، وعليها أيضاً أن 
األساليب الرمسية إىل  على ضرورة تطبيق ت اللجنةأكدضمار. والتواصل االجتماعي أداة هامة يف هذا امل

أمهية استهداف النساء  توضح، والشوارع معاً يف تستهدف الناسجانب األساليب املبتكرة اجلديدة اليت 
ت كعوامل مؤثرة يف التغيري السلوكي، نظراً لدورهن الرئيسي يف الشؤون األسرية ويف التغذية. واقترح

ى أعلى من طريقاً آخر خللق مستو ،من العاملني يف دائرة الترفيه والفن يحتذَى ا يد مناذجحتد يفاللجنة 
 الوعي باألمراض غري السارية.

يكفي إال ال  وقتمتسع من العندما يكون هنالك حاجة إىل التركيز، وعندما يكون أمامنا رأت اللجنة أنه و .51
مكاناً سيحتل  التبغإن  جمال األمراض غري السارية، فمع جزء حمدود من برنامج تعزيز الصحة يف يتعاطلل

االت ذات األولوية، متقدمجاعات اليت تبديها ورغم املعارضة اهلائلة املوجودة حالياً وذلك ماً باعتباره من ا
 بالفعل، وهيدوائر صناعة التبغ. فالتدخالت اليت أثبتت فعاليتها، مثل فرض الضرائب، موجودة  الضغط يف

رب من أفضل األمثلة املتوافرة يف اإلقليم، من خالل اتفاقية متفق عليها دولياً يف الصحة العمومية وحتظى تعت
اإلطارية بشأن مكافحة التبغ، العاملية بالطلبات الواسعة النطاق لالنضمام إليها، وهي اتفاقية منظمة الصحة 

 كما أن هناك ترصداً معيارياً وآليات لإلبالغ.

رغم التأثري السليب حلالة عدم االستقرار السياسي على قدرة بعض احلكومات على نة أنه ت اللجالحظَو .52
إجراء التعديالت على التشريعات  يعيقتنفيذ التشريعات اجلديدة البعيدة املدى، فإن ذلك التأثري ينبغي أال 

تدخالت اليت ثبتت أا املوجودة حالياً لدعم جدول األعمال اخلاص باألمراض غري السارية من أجل تنفيذ ال
ينبغي على البلدان وعلى منظمة الصحة العاملية تقييم الفجوات يف التشريعات أنه و ،من "أفضل الصفقات"

 بعضمتعدد القطاعات يعترف حبقيقة أن بنمط  إصالحهااملوجودة يف الوقت الراهن، وأن يعملوا على 
 .لصحةوزارات اخارج اختصاصات تكمن  األكثر فعاليةالتدخالت 

نظراً ألمهية دور الرعاية الصحية األولية يف الوقاية من األمراض غري السارية، ويف الكشف رأت اللجنة أنه و .53
الباكر هلا ومعاجلتها، فإن على منظمة الصحة العاملية أن تركِّز على تقوية دور الرعاية الصحية األولية يف 

ثيق التجارب اإلقليمية الناجحة يف هذا اال أمر بالغ ن توأالوقاية من األمراض غري السارية ومكافحتها، و
  األمهية.

ميكن ملنظمة الصحة العاملية أن تنظر يف رأت اللجنة أنه احملدودة يف اإلقليم،  اتمعية ويف ضوء التدخالت .54
ع يف ذلك، م إال أنه ينبغي التأين قبل البدء ،تعزيز مشاريع توضيحية للوقاية من األمراض غري السارية

ز التميز كمرأن و ،املستفادة ولتجميع النتائج املستمدة من الدروس ،التحليل املدروس بعناية للمعطيات
اهلدف  ، وأنفرصة للبدء يف هذا العملقد يكون مبثابة ر املعين باألمراض غري السارية طَاملقترح إنشاؤه يف قَ

 ،جمتمعية واسعة النطاق وذات منافع مثبتةالعام هو التحرك من مشاريع ارتيادية حمدودة إىل برامج تدخل 
الرتقاء بالبحوث امليدانية حول األمراض غري ل ،احلاجة إليه وما هذا إال مثال واحد على التركيز الذي متس

مع شركائها يف املناقشات حول منظمة الصحة العاملية أن تواصل إسهامها  رأت اللجنة أن علىالسارية. و
السارية ورسم مالحمه استناداً إىل االحتياجات ذات األولوية وإىل غري ألمراض جدول أعمال البحوث يف ا
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 ،واملؤسسات األكادميية اإلقليمية ،احلقائق املاثلة يف البلدان. كما ينبغي على منظمة الصحة العاملية
نات الالزمة.والشبكات الراسخة يف اإلقليم (مثل شبكة العلماء العرب) العمل بطريقة متكاملة لتقدمي البي 

ال تتوافر يف اال العام (مثل معطيات املسح قد ا ىل أإقد أشارت اللجنة وحىت عند توافر املعطيات، ف .55
يف مصر). وينبغي أن يكون ملنظمة الصحة العاملية دور يف تسهيل اإلتاحة األوسع نطاقاً  STEPالتدرجيي 

 للمعطيات املتوافرة من أجل دعم ترمجة املعارف إىل سياسات عملية.

االنتباه إىل  ت، ولفتوالتكنولوجيا الطبية أمر حمورياألساسية ن الوصول إىل األدوية دت اللجنة على أأكّ .56
على اإلقليم أن ينظر  ، وأنهية يف خفض أسعار األدوية يف معاجلة فريوس العوز املناعي البشرياخلربات العامل

يف اختاذ جهود مماثلة يف جمال األدوية اخلاصة باألمراض غري السارية ويف التكنولوجيات التشخيصية 
 السرطان. جمال البسيطة، والسيما يف

ة أيضاً أن تساعد يف إعداد املعايري واإلجراءات الالزمة لسداد ميكن ملنظمة الصحة العامليورأت اللجنة أنه  .57
 أموال التأمني.

ي؟إعالن ديب حول إنقاذ أرواح األمهات واألطفال: كيفية النهوض ملواجهة التحد 

خطوة رئيسية يف تركيز االنتباه على القضايا احلامسة ذات الصلة  يعتبر إن اللجنة إذ تقر بأن إعالن ديب .58
وأن احلاجة  ،من أجل إنقاذ أرواح األمهات واألطفال، فإا ترى فيه مبادرة جاءت يف الوقت املالئمبالعمل 

ة يف ضوء العبء الثقيل من املعدالت املرتفعة لوفيات األمهات واألطفال يف بعض بلدان اإلقليمإليها ماس، 
فيذها على عمل منظمة الصحة يعتمد النجاح العام يف تنسوف كما أقرت اللجنة بأن إعالن ديب مبادرة 

العاملية مع الكثري من الشركاء داخل أسرة منظومة األمم املتحدة وخارجها. وإن إطالق إعالن ديب قبل 
واعتبارها جدول أعمال غري مستكمل،  ،يعين إلقاء الضوء على هذه القضية 2015سنتني من حلول عام 

 .2015ال ما بعد ويساعد على ضمان استدامة هذا املوضوع يف جدول أعم

يف هذه اللحظة حتديني رئيسيني، أوهلما إعداد خطط واقعية لالرتقاء بالعمل يف رأت اللجنة إىل أن هناك و .59
من مصادر  التحدي الثاين األكثر أمهية وهو ضمان التمويل اإلمجايلوعشرة بلدان تعاين من عبء ثقيل، 
 وطنية وأخرى دولية واسعة التنوع.

أنه ينبغي أن تؤدي  ئهارأى بعض أعضا كمابغي حتديد اآلليات املالئمة حلشد التمويل، ينرأت اللجنة أنه و .60
املنظمة دوراً ما يف حشد املوارد، إذ ميكن حتسني الوضع املايل بتحريك املخصصات املالية احلكومية، وجتنب 

إال أن هذه  ،االت املاحنةمع التنسيق الوثيق مع الوك ،االزدواجية يف األنشطة، وحتسني كفاءة النظُم الصحية
احلاجة لضخ املوارد اإلضافية على نطاق واسع، والسيما يف  لن تكون كافية، ومتس ،كما يبدو ،املبادرات

املبادرة اإلقليمية  مجمل. وستواصل منظمة الصحة العاملية أداء دورها كشريك بناء يف 3بلدان اموعة 
 يف إعالن ديب. املفصللى النحو إلنقاذ أرواح األمهات واألطفال، ع

وقد أكَّد أعضاء اللجنة على احلاجة إىل البناء على إعالن ديب للتعاطي مع أساليب احملددات االجتماعية  .61
ري املناخي الذي تشهده يف التغف ،الت وفيات األمهات واألطفال يف اإلقليمللصحة، من أجل ختفيض معد

ومن  ،زاد من مواطن التعرض للمخاطر، ومن عوامل اخلطر الصحيةالوقت احلاضر بعض مناطق اإلقليم قد 
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 دت اللجنة علىأكّجوانب انعدام املساواة يف احلصول على اخلدمات، والسيما النساء واملراهقني. ومن هنا 
 على، ومن املرامي اإلمنائية لأللفية 5و 4التركيز على املرميني  أثناء ،أمهية عدم نسيان هذه ااالت األخرى

 ،واتمع املدين بنطاقه الواسع ،واملنظمات النسائية ،مه وزارات التنمية االجتماعيةإىل ما تقداملاسة احلاجة 
فعالة بشكل خاص يف  أن تلك األطرافمن مساعدة للتحرك حنو جدول أعمال أوسع نطاقاً، والسيما 

 الوصول إىل الشرائح األشد فقراً واألكثر حرماناً.

م فرصاً ذات أمهية حامسة يف صحة األمهات أحداث عدة قد تقديف هذا العام ستنفذ جنة إىل أنه لالهت نوو .62
وصحة األطفال، مثل إطالق خطة العمل العاملية للوقاية من االلتهاب الرئوي واإلسهال ومكافحتهما، 

ول صحة املولود (تشرين )، وخطة العمل العاملية ح2013وخطة العمل العاملية حول التغذية (حزيران/يونيو 
 ).2013الثاين/نوفمرب 

ن منظمة الصحة العاملية تركز مواردها احملدودة يف تقدمي قد الحظت اللجنة أأما ما يتعلق بالتغذية، ف .63
به وكاالت أخرى يف منظومة األمم املتحدة بدور طليعي يف تقدمي  ادات معيارية، يف الوقت الذي تقومإرش

التزال حاالت عوز املغذيات الزهيدة املقدار قضية أنه و ،طريعلى املستوى القُ الدعم يف جماالت التغذية
سكانية مثل إغناء التدخالت الإىل جانب  ،احلاجة إىل بذل املزيد من اجلهود للتصدي هلا هامة، ومتس

 الطعام.

ح يف مجيع أرجاء للجنة أن هناك حاجة ملعطيات دقيقة حول الوصول إىل السلع املنقذة لألرواات وقد الحظَ .64
 اإلقليم.

 الصحة العمومية جمال احلاجة إىل برنامج إقليمي للقيادة يف

65. ة إىل برنامج إقليمي للقيادة يف الصحة العمومية يعمل حتت رعاية أمجعت اللجنة على التنويه باحلاجة املاس
هناك حاجة شعور بأن  . وساد لدى اللجنةمثل ذلك الربنامجوجود وعلى الرغبة يف  ،منظمة الصحة العاملية

 التعامل بالقدر الكايف مع التحديات الراهنة. من أجل، ات يف الصحة العمومية يف اإلقليمالقدرلتطوير 

خربات سابقة من برنامج إعداد القيادات الذي نشط يف قد اكتسب اإلقليم ت اللجنة إىل أن أشارو .66
ة يناسب اهن بإعداد برنامج يف الصحة العموميالتسعينات من القرن املاضي، ويتمثل التحدي يف الوقت الر

 احلقائق املاثلة يف اإلقليم يف القرن احلادي والعشرين.

وقد سامهت اللجنة يف مناقشة مفعمة باحليوية حول هذه القضية، وانتهت إىل اقتراحات كثرية العدد  .67
املضمون، والسلوك، ومتفاوتة، وقد تتناقض يف ما بينها أحياناً، حول اهلدف واختيار املرشحني، و

ومنهجيات التدريب، واملواقع، والتمويل، والشركات، واستخدام خرباء أجانب، واإلشهاد، والتقييم، 
وسيتم حتليلها والنظر  ،ع حصوله من مثل هذا الربنامج. وقد مت تدوين هذه االقتراحات واألفكارواألثر املتوقّ

اإلخراجة التالية من هذه الورقة، وستعرض يف إحدى  فيها بعناية عند إعداد الرؤية األكثر متاسكاً يف
 االجتماعات القادمة هلذه اللجنة.

على أنه يف حني ينبغي أن يكون  ظهر نوع من اإلمجاعورغم الطيف الواسع التنوع لالقتراحات، فقد  .68
للربنامج تركيز إقليمي واضح، فإنه ينبغي أن يىبن ي أال ة من أماكن أخرى، وينبغعلى خربات مستمد
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املوجودة بالفعل يف الصحة  والفُرص التدريبية لمؤسساتل يكون مكمالًيكون برناجماً تقليدياً، وأن 
 ذا جودة رفيعة. ،قبل كل شيء ،، وأن يكونحيظى باهليبة واملقام الرفيعالعمومية، وأن 

 املقاومة ملضادات املكروبات

ت اللجنة مدى حي هلا. وأوضضية هامة ينبغي التصداتفقت اللجنة على أن املقاومة ملضادات املكروبات ق .69
لة حول جسامة املخاطر ح املعطيات، وأكَّدت على وجوب توفري املزيد من املعطيات املوثوقة واملمثِّش

وقد يتضمن ذلك إعداد مناذج وبائية من أجل  ،الصحية املرتبطة باملقاومة ملضادات املكروبات يف اإلقليم
 ألثر الضائر وللعواقب االقتصادية.توفري فهم أفضل ل

احلاجة إىل محالت التوعية ورفع مستوى الوعي من أجل تقوية التشريعات اخلاصة  متسرأت اللجنة أنه و .70
املتدنية و املغشوشةاحليوية ن ذلك مكافحة توافر املضادات باالستخدام الرشيد للمضادات احليوية، ويتضم

مستودع له خصوصية يف هذا اال يف استخدام القطاع اخلاص مبثابة  أنللجنة كما لو وقد بدا  .النوعية
ميكن ربط املقاومة ملضادات املكروبات بسالمة املرضى والوقاية من أنه و ،املضادات احليوية غري املالئمة

 العدوى ومكافحتها وجودة الرعاية الصحية واعتماد املرافق الصحية.

واستفرادها ورسم  ،أمناط املكروبات لتعينيت املختربية الالزمة توافر التسهيالت اللجنة عدم حظَوال .71
 رائط ألمناط مقاومتها ملضادات املكروبات.اخل

طرية ذات لتشريعات القُتوثيق ما هو متوافر من اإىل ة املاساحلاجة  ةالحظت اللجنوعلى الصعيد اإلقليمي،  .72
فريق عامل ألداء هذا إنشاء مثل  ،رة إقليميةإطالق مبادأشارت إىل إمكانية الصلة مبضادات املكروبات، و

م ممثلني عن وزارة الصحة ووزارة الزراعة قد يكون من املفيد عقد اجتماع إقليمي يضأنه الغرض، وإىل 
 ملناقشة هذه القضية واالتفاق على جمموعة من اإلجراءات املنسقة.

كيف ميكن ملنظمة الصحة العاملية أن حتتل موقعـاً  التغيريات السياسية واالجتماعية وآثارها على الصحة العمومية: 
 لتحديات؟ملواجهة اأفضل 

اضطرابات سياسية واجتماعية من الوضع يف اإلقليم خالل السنتني املاضيتني به سم اتالحظت اللجنة ما  .73
 وأن، رت على العديد من البلدان سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، كما أثرت على الصحةواسعة النطاق أثّ
 باإلصابات والوفيات ونزوح السكان وتدمري النظُم الصحية.ل تتمثّالقصرية األمد الرئيسية العواقب الصحية 

البطالة، والسيما بني الشباب، ووضع  ومنهاملشكالت املترابطة مع هذه االضطرابات أشارت اللجنة إىل او .74
ة واالقتصادية املنخفضة، وتقويض يركة السياسالت مرتفعة من األمية ومن املشاالنساء ممن يعانني من معد

اء مي الناس من األضرار اليت تلحق م جروال حت الرعاية االجتماعية واليت تعاين بالفعل من الضعفنظُم 
 واالرتفاع املتسارع يف أسعار الطعام. وحترير االقتصادالركود االقتصادي 

االستثمار يف القطاع العام.  ضعفيف اإلقليم تعكس  ن املؤشرات الصحية واالجتماعيةوالحظت اللجنة أ .75
فإنفاق احلكومات على الصحة وعلى احلماية االجتماعية (مثل احلماية من األمراض والبطالة والشيخوخة، 
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، يف حني أن اإلنفاق الشخصي من جيوب املواطنني واألسرة، والعجز وغري ذلك) منخفضواألمومة، 
 .اهظةبويتضمن نفقات صحية  ،مرتفع

(ومنها النظام الصحي) ال يعوض العبء  الرعاية االجتماعيةعف نظام ن ضكما الحظت اللجنة أ .76
وال ميكن  ،االقتصادي غري املتناسب (الذي جيرب الناس على الدفع مقابل احلصول على اخلدمات األساسية)

اجلور مكافحة الفقر أو ي دوراً هاماً يف إعادة توزيع الثروة أو يف اإلسهام يفهلذا النظام أن يؤد. 

77. نقصاالضطرابات اليت حدثت يف اإلقليم قد استندت أيضاً على عدم الرضا عن  هت اللجنة إىل أنونو 
ميكن ملنظمة الصحة العاملية أن تقدم املساعدة للبلدان أنه االحتياجات األساسية، ومنها الصحة والتعليم، و

 .اودالصحية وج سبل الوصول إىل الرعايةلتحسني 

ة باالضطرابات يتطلعون إىل إثبات ملموس يشري إىل أن أثرن سكان البلدان املتدت اللجنة على أوأكّ .78
م  تتعاطى مع قيهذا التطلع هام بالنسبة للمجتمع من أجل أن و ،م التضامن واإلنصاف والشفافيةحكوما

 استعادة الثقة باحلكومة.

لتوضيح مدى احلاجة لتحسني احلماية االجتماعية (واليت  ت اللجنة أن الوضع احلايل ميثل فرصةالحظَ .79
ه الناس مبا يتناسب مع ثروم، تتضمن جتميع األموال من خالل نظام عادل لفرض الضرائب، يدفع في

لتقدمي خدمات عامة فعالة، ومتساوية لكل فرد، وذلك ما يضمن التغطية الشاملة  والمتلك األ ستخدموت
ماية االجتماعية)، ولزيادة االستثمار يف القطاع الصحي العام. وينبغي أن تتمتع بالصحة والتعليم وباحل

 ويتعين على املنظمةمة. جدول األعمال الصحي يف املقد إىل وضعسعيها منظمة الصحة العاملية باالبتكار يف 
يف ممارسات طب و ،أن تواصل تعزيز التغطية الصحية الشاملة، واالستثمار يف الرعاية الصحية األولية

 ويف التدخالت ملكافحة األمراض غري السارية والوقاية منها. ،األسرة

ينبغي إيالء املزيد من االهتمام مبجاالت صحة املراهقني والصحة اإلجنابية، من أجل دت اللجنة على أنه أكّو .80
 ز.م احملر، وجتنب احنسار التقداألخريةمحاية املكاسب اليت حتققت خالل السنوات 

جيب عدم تفويت أنه ن الشباب من القوى الرئيسية يف السياق االجتماع السائد، ودت اللجنة على أكما أكّ .81
منظمة  تتواصلينبغي أن أنه و ،الفرصة اليت يقدموا بتثقيف الزمالء لبعضهم البعض يف القطاع الصحي

الصلة  يف القضايا ذات الشراكة معهم تسعى إىلوأن  ،من خالل آليات مبتكرة معهمالصحة العاملية 
هم النساء والقيادات الدينية، إذ  ،أخرى ذات أمهية معنية اًهناك أطرافأشارت اللجنة إىل أن بالصحة. و

 ميكنهم أن يؤدوا أدواراً رئيسية يف نشر التوعية الصحية.

قد جتتذب  ت اللجنة أن الفرصة الساحنة لإلسهام يف اإلصالح الصحي واالجتماعي يف بلدان اإلقليمالحظَ .82
ميكن ملنظمة الصحة العاملية أن أنه و ،اخلرباء من اإلقليم ممن يعملون يف الوقت احلاضر يف الساحة الدولية

تؤدراً يف تشجيع املغتربني املهرة الذين يعملون يف اخلارج على العودة إىل اإلقليم.ي دوراً ميس 

اليت ال تستهدف الربح (املنظمات  مع األجهزةاصل التو قنواتاملزيد من  فتحينبغي دت اللجنة على أنه وأكّ .83
كما ينبغي  ،غري احلكومية واتمع املدين) من خالل منتديات احلوار واملبادرات األخرى إلنشاء الشبكات

 تقوية الروابط مع وسائل اإلعالم.
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كيف ميكننا ومـاذا  توسط: يف إقليم شرق امل واألداءلصورة منظمة الصحة العاملية، واالستفادة منها،  احلايلالوضع 
 ؟لتحسينهنفعل أن ميكننا 

طرية أن تقدم على كيف ميكن للمكتب اإلقليمي وللمكاتب القُ وضوعذا املت اللجنة يف مناقشتها هلزركّ .84
 األعضاء. للدولدعماً أفضل 

85. ا يف اإلقليم، حباجة إىل ت اللجنة أن منظمة الصحة العامليةوقد اقترحوضمان  أن تزيد من حضور صور
ما لديها من  ووصوليف اإلقليم،  ةالعمومي خارج وزارات الصحة وجمتمع الصحةا اسعة النطاق والعرفة امل

ن إعداد ، ورأت اللجنة أمعارف ومعلومات إىل الناس أو إىل القطاعات األخرى على حنوٍ موثوق
ان لرفع مستوى حضور صورة طريقت ااستراتيجية هادفة للتواصل وتقوية العالقات مع وسائل اإلعالم مه

رض أعمال منظمة الصحة العاملية، مثل الوقاية ن الفرص املتاحة لعوأ ،أعني الناس منظمة الصحة العاملية يف
أحد طرق زيادة ذلك ميكن أن يكون  إذ من األمراض غري السارية ومكافحتها، ونظُم املعلومات الصحية،

 لقطاعات األخرى.حضور صورة منظمة الصحة العاملية يف سائر ا

فيها؛ وإىل  ياإلعالمقنوات التواصل صورة منظمة الصحة العاملية بني الناس تستند إىل  ت اللجنة أنوالحظَ .86
ى منظمة الصحة لدة ماساحلاجة ، فإن يف منظمة الصحة العاملية ياإلعالمقنوات التواصل جانب حتسني 

 القيادة هلا، وتطبيقها لقوا يف عقد االجتماعات. العاملية لاللتزام بقيمها الرئيسية وشراكاا ومشهد

 اجللسة اخلتامية

87. قَتدم اهلامة، وأثنى على املناقشات اليت دارت م املدير بالشكر إىل أعضاء اللجنة على حضورهم ومسامها
يات.بينهم باعتبارها مثرية للحماس وصرحية ومستجيبة للتحد 

تماع القادم، مع مالحظة أن النظام الداخلي ينص على أن اللجنة ش أعضاء اللجنة وقت انعقاد االجناقَ .88
راً، فقد اقترحت "جتتمع مرة على األقل (ومرتني على أقصى تقدير) كل عام" ويف ضوء تأسيس اللجنة مؤخ

عقد يف متابعة يف الربع األخري من هذا العام، بعد اللجنة اإلقليمية القادمة واليت ستللاللجنة عقد اجتماع 
 2013اية شهر تشرين األول/أكتوبر. 

  التوصيات

ـ  .1  دالتأكيد على أمهية التضامن واألمن والشفافية يف السياق السياسي االجتماعي احلايل يف اإلقليم، وذلك عن
 اإلسهام بالعمل مع أصحاب القرار السياسي يف القطاعات الصحية واالجتماعية.

لتركيز على الرصد بشكل خاص، وتوضيح أمهية التفاوت يف إلنصاف يف الصحة، واالتعاطي مع اتعزيز أمهية  .2
احلصائل الصحية بني بلد وآخر وبني منطقة وأخرى ضمن البلد الواحد، دف حتسني احلصائل الصحية بني 

 أكثر السكان تعرضاً للحرمان وللتهميش.

3. وبالتايل مجع املزيد  ،ظُم الصحيةالتأكيد على األساليب املرتكزة على الرعاية الصحية األولية من أجل تقوية الن
 أفضل املمارسات يف الرعاية الصحية األولية. من املعارف بغية الوصول لنموذجٍ



  9 وثيقة إعالمية/60 ش م/ل إ
 
 

17 
 

مع إعطاء األولوية إىل إعداد برنامج إقليمي للقيادة  ،حتسني القدرات اإلقليمية يف الصحة العمومية بشكل عام .4
 يف الصحة العمومية.

من أجل تعزيز وحتفيز العمل املتعدد القطاعات يف  حشد األطرافة العاملية يف االستفادة من قوة منظمة الصح .5
 من خارج القطاع الصحي. مدخالت أطراف فاعلةجماالت الصحة العمومية، حيث تعتمد احلصائل على 

يف وبناء الشراكات معهم  ،الشباب والنساء واملؤسسات الدينية واألطراف املعنية األخرى الوصول إىلتعزيز  .6
جمال رفع املستوى الصحي، واالعتراف بأمهية األساليب احلساسة اجتماعيـاً وثقافيـاً، واالسـتفادة مـن     

 ومن وسائل التواصل االجتماعي. احلديثةالتكنولوجيا 

املؤشـرات   أساسية من وحول جمموعة ،الوصول إىل إمجاع حول املكونات الرئيسية لنظُم املعلومات الصحية .7
ريقة تفضي إىل اختاذ أصحاب القرار السياسي لقرارام استناداً إىل البينات، وتسـهيل  الصحية، وتنظيمها بط

 قياس التغريات مع مرور الزمن، وتقييم آثار التدخالت يف السياسات.

تقوية إدارة القوى العاملة الصحية على وجه اإلمجال، وينبغي التأكيد على إنتاج قوى عاملة ذات مزيج مالئم  .8
، مع إعداد برامج مناسبة للتعليم املستمر، والتعرف على حلول مبتكـرة السـتبقاء العـاملني    من املهارات

 الصحيني يف اخلدمة.

، إىل من أجل دعم ترصد ورصد األمراض السارية ذات األولوية ،تقوية القدرات املختربية الوطنية واإلقليمية .9
 دة.جانب كشف األمراض املستج

مع التركيز على جودة اخلـدمات   ،ع اخلاص يف تقدمي الرعاية الصحية يف اإلقليمحتليل اإلسهام اإلمجايل للقطا .10
وتنظيم املمارسات، وإعداد استراتيجيات وأدوات للتشريعات ذات الصلة ا يف مجيع اـاالت الصـحية   

 .العمومية

اجلـودة يف  من خالل تنفيذ مناذج عمليـة لتحسـني    ،التأكيد على مفهوم ضمان اجلودة يف الرعاية الصحية .11
 على سبيل املثال. ،جماالت ممارسات احلقن وتنظيف اليدين
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  1 امللحق
  األعمال جدول

 )EM/RDTAC1/1األولويات اإلقليمية ملنظمة الصحة العاملية (الوثيقة  .1

إىل العمل امللموس (الوثيقة  من وضع السياسات واالستراتيجياتاالنتقال م الصحية: ظُوية النأعمال تق خطة .2
EM/RDTAC1/2( 

املدنية  تسجيل األحوالنظم املعلومات الصحية: املضي قُدماً يف دعم الدول األعضاء والتصدي للفجوات يف  .3
 )EM/RDTAC1/3واإلحصاءات احليوية (الوثيقة 

 )EM/RDTAC1/4تقوية اخلربات التقنية ضمن منظمة الصحة العاملية (الوثيقة  .4

رية: حتديات تواجه االستئصال العاملي لشلل األطفال (الوثيقة جدول األعمال غري املستكمل لألمراض السا .5
EM/RDTAC1/6( 

 )EM/RDTAC1/7اللوائح الصحية الدولية (الوثيقة  .6

 )EM/RDTAC1/8الفرق يف إقليمنا؟ (الوثيقة  سنحقِّقاألمراض غري السارية: كيف  .7

التحدي؟ (الوثيقة  كيفية النهوض ملواجهةإعالن ديب حول إنقاذ أرواح األمهات واألطفال:  .8
EM/RDTAC1/9( 

 )EM/RDTAC1/10الصحة العمومية (الوثيقة  جمال احلاجة إىل برنامج إقليمي للقيادة يف .9

 )EM/RDTAC1/11املقاومة ملضادات املكروبات (الوثيقة  .10

 التحديات يف اإلقليم: .11

 نظمة الصحة العاملية أنالتغريات السياسية واالجتماعية وتأثرياا على الصحة العمومية: كيف ميكن مل •
 عاً أفضل ملواجهة التحديات؟حتتل موق

الوضع احلايل لصورة منظمة الصحة العاملية، واالستفادة منها وأدائها يف اإلقليم: كيف ميكننا وماذا ميكننا  •
 أن نفعل لتحسينه؟

 االختتام، إجراءات املتابعة، أوقات وأماكن االجتماع املقبل. .12
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 2 امللحق

  امجالربن

  2013نيسان/أبريل  15االثنني 
  جلسة االفتتاح  9:15 - 08:30

  اإلجراءات، األهداف، احلصائل املتوقَّعة
  املشاركني تقدمي

  انتخاب الرئيس، الصالحيات، اعتماد جدول األعمال
  منهجية العمل

  عرض قصري يتلوه مناقشة األولويات اإلقليمية ملنظمة الصحة العاملية  10:15 -  09:15
االستئصال  اليت تواجهجدول األعمال غري املستكمل لألمراض السارية: التحديات   12:30 - 10:30

  العاملي لشلل األطفال
  املقاومة ملضادات املكروبات  13:30 - 12:30
 من وضع السياسات واالستراتيجياتاالنتقال م الصحية: ظُوية النجدول أعمال تق  16:00 - 14:30

  إىل العمل امللموس
16:00 - 17:00  ماً يف دعم الدول األعضاءظُنقُد ي للفجوات يف  ،م املعلومات الصحية: املضيوالتصد

  املدنية واإلحصاءات احليوية تسجيل األحوال
  2013نيسان/أبريل  16الثالثاء 
  اللوائح الصحية الدولية  10:00 - 09:00
  لفرق يف إقليمنا؟ق ااألمراض غري السارية: كيف سنحقِّ  12:30 - 10:00
  التحدي؟ كيفية النهوض ملواجهةإعالن ديب حول إنقاذ أرواح األمهات واألطفال:   13:30 - 12:30
  إعالن ديب: ما هي اخلطوات التالية؟  15:30 - 14:30
  احلاجة إىل برنامج إقليمي للقيادة يف الصحة العمومية  17:30 - 15:30

  2013نيسان/أبريل  17األربعاء 
  منظمة الصحة العاملية ضمنتقوية اخلربات التقنية   10:00 - 09:00
  التحديات يف اإلقليم:  12:00 - 10:00

التغريات السياسية واالجتماعية وتأثرياا على الصحة العمومية: كيف ميكن ملنظمة 
 أفضل ملواجهة التحديات؟ موقعاًالصحة العاملية أن حتتل 

حة العاملية، واالستفادة منها وأدائها يف اإلقليم: لصورة منظمة الص احلايلالوضع 
  كيف ميكننا وماذا ميكننا أن نفعل لتحسينه؟

  االختتام وإجراءات املتابعة، وأوقات وأماكن عقد االجتماع املقبل  13:30 - 12:30
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  الثالث امللحق

  قائمة املشاركني
  أعضاء اللجنة االستشارية التقنية

  الربوفيسور أمحد عبادي
  ألمني العاما

  الرابطة احملمدية للعلماء يف املغرب 
  الرباط
  املغرب

  
  الربوفيسور كامل عجلوين

  رئيس املركز الوطين للسكري والغدد الصم والوراثة
  عمان

  األردن
  

  املعايطة االربوفيسورة رويد
  اجلامعة األردنية للعلوم والتكنولوجيا

  عمان
  األردن

  
  الدكتور فيصل راضي املوسوي

  شار العمليات الدوليةمست
  يرلنداالكلية امللكية للجراحني يف أ

  اجلامعة الطبية يف البحرين
  املنامة

  البحرين
  

  الدكتور وليد عمار
  املدير العام

  وزارة الصحة
  بريوت

  لبنان
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 الربوفيسور ذو الفقار علي بوتا
  الرئيس

  قسم طب األطفال وصحة الطفل
  جامعة أغا خان

  كراتشي
  باكستان

  
  ايتيسور ماجد عزالربوف

  رئيس قسم الصحة البيئية العاملية
  كلية الصحة العامة

  جامعة أمربيال لندن
  لندن

  اململكة املتحدة
  

  الربوفيسور تيم إيفانز
  العميد

  كلية الصحة العامة جيمس ب غرانت
  جامعة براك

  داكا
  بنغالديش

  
  الربوفيسور حممود فتح اهللا

  كلية الطب
  مستشفى أسيوط اجلامعي

  أسيوط
  مصر

  
  عرب الفيديو)مؤمتر الربوفيسور دافيد ل. هيمان (

  األعضاء الزمالءرئيس وكبري 
  مركز األمن الصحي العاملي

  ام هاوسشاث
  لندن

  اململكة املتحدة
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  الدكتور حممد نيكنام*
  نائب وزير الصحة لشؤون العالقات الدولية

  وزارة الصحة والتعليم الطيب
  طهران

  مجهورية إيران اإلسالمية
  

  الدكتورة سانيا نيشتار*
  الوزيرة االحتادية للتعليم والتدريب، وللعلوم والتكنولوجيا، ولتكنولوجيا املعلومات، 

  وضابطة االتصال والتنسيق للمواضيع ذات الصلة بالصحة   
  إسالم أباد

  باكستان
  

  الربوفيسورة هدى رشاد
  أستاذة البحوث ومديرة مركز البحوث االجتماعية

  يكية يف القاهرةاجلامعة األمر
  القاهرة

  مصر
  

  الدكتور علي جعفر سليمان
  خبري يف الصحة العامة

  مسقط
  سلطنة عمان

 

  أمانة منظمة الصحة العاملية
 

 الدكتور عالء الدين العلوان، املدير اإلقليمي ملنظمة الصحة العاملية لشرق املتوسط
  ملنظمة الصحة العاملية لشرق املتوسط الدكتور مسري بن حيمد، مدير إدارة الربامج، املكتب اإلقليمي

العاملون يف املكتب اإلقليمي ملنظمة الصحة العاملية لشرق املتوسط ممن لديهم صلة بأحد املواضيع املدرجة يف 
  جدول األعمال

 

  * مل يتمكَّن من احلضور.
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  الرابع امللحق

  االستشاريةالتقنية للجنة والنظام الداخلي ختصاصات الا
  يمي ملنظمة الصحة العاملية لشرق املتوسطللمدير اإلقل

  اسم اللجنة  .1
  االستشارية للمدير اإلقليمي ملنظمة الصحة العاملية لشرق املتوسط.التقنية اللجنة   

  تأسيس اللجنة  .2
ا التاسعة واخلمسني (تشرين األول/أكتوبر اعتمدالقرار 2012ت اللجنة اإلقليمية لشرق املتوسط يف دور (

استشارية للمدير اإلقليمي تقنية (ج) على اعتماد تشكيل جلنة  1ص يف الفقرة نالذي ي 6-/ق59م  إ/ش  ل
  .1ملنظمة الصحة العاملية لشرق املتوسط

  الغرض من اللجنة  .3
االستشارية بتقدمي مشورة ومساعدة مستقلة إىل املدير اإلقليمي حول التقنية يتمثَّل الغرض العام من اللجنة 

  وبإعداد الربامج. ،قليميةاإلصحية الولويات األبقضايا تتعلق 

  اختصاصات اللجنة  .4
  :مبا يلياللجنة االستشارية التقنية  ختتص

تتعلق بتنفيذ وتقييم استراتيجيات وخطط منظمة  اليت قضاياال يفالعمل كهيئة استشارية للمدير اإلقليمي   )أ (
 ؛2الصحة العاملية يف إقليم شرق املتوسط

ل التدابري اليت تتخذ لتقوية القدرات التقنية يف املكتب اإلقليمي ويف املكاتب القطرية من تقدمي املشورة حو  )ب (
 أجل دعم الدول األعضاء؛

بلدان  بنيتطوير التعاون التقين ل الالزمةتقدمي املشورة للمدير اإلقليمي حول السياسات واالستراتيجيات   )ج (
 اإلقليم ومعها؛

حشد التمويل وضمان املوارد من خارج امليزانية من أجل تقوية تقدمي املساعدة للمدير اإلقليمي يف   )د (
 نظمة الصحة العاملية يف اإلقليمالتعاونية ملربامج ال

من  ،غري الصحية وأمن القطاعات الصحية  ، سواًءمبتكرة إلسهام األطراف املعنية الرئيسية طرقاقتراح   (هـ)
 أجل تعزيز مفهوم "إدراج الصحة يف مجيع السياسات".

  املواضيع األخرى اليت حييلها املدير اإلقليمي إىل اللجنة.سائر قدمي املشورة حول ت  )و (

                                                 
 ).1983( 1آ/ق  30ويتزامن ذلك مع حل اللجنة االستشارية اإلقليمية اليت أسست وفق القرار ش م/ل إ  1
املطبوعة اليت أصدرا منظمة الصحة العاملية بعنوان: رسم مالمح  فإن التوجهات االستراتيجية منصوص عليها ضمن 2016 – 2012وبالنسبة للفترة   2

  )WHO-EM/RD0/002املستقبل الصحي يف إقليم منظمة الصحة العاملية لشرق املتوسط: تعزيز دور منظمة الصحة العاملية (الوثيقة 
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  عضوية اللجنة .5

االستشارية بكاملها من خرباء خارجيني يقومون بأداء عملهم يف اللجنة بصفتهم التقنية تتألف اللجنة 
  الشخصية.

االهتمام إىل احلصول  يوىلعند اختيار األعضاء وعضواً.  12ويعني املدير اإلقليمي أعضاء اللجنة مبا ال يزيد عن 
  على توزيع كاف للخربات التقنية وللتمثيل اجلغرايف وللتوازن بني اجلنسني.

  اللجنة عمل. مدة 6

. ولن يتم 3، ومن بينهم الرئيس، للخدمة ملدة معينة هي ثالثة أعواماالستشاريةالتقنية سيتم تعيني أعضاء اللجنة 
إال يف ظروف استثنائية، وقد ينهي املدير اإلقليمي مدة اخلدمة يف أي وقت تتطلب فيه مصلحة متديد مدة اخلدمة 

  أو ألسباب حتدد يف رسائل التعيني. ،منظمة الصحة العاملية ذلك

  تضارب املصاحل .7

أعضاء اللجنة على أعضاء اللجنة أن حيترموا احليادية واالستقاللية اليت تتطلبها منظمة الصحة العاملية. وعند أداء 
لعملهم يتعين عليهم عدم طلب أو قبول التعليمات من أي حكومة أو أي سلطة خارج املنظمة، وعلى األعضاء أن 

، ومن أجل حتقيق ذلك يطلب من يف املصاحل يكونوا متحررين من أي تضارب فعلي أو حمتمل أو متصور الوقوع
منوذج "اإلعالن عن املصاحل"، وسيكون تعيينهم مرتبطاً بالتقييم األعضاء املرشحني استكمال الفعليني أو األعضاء 

  وفق املمارسات املعيارية العاملية لدى منظمة الصحة العاملية.

  السرية .8

على أعضاء اللجنة االستشارية التقنية االلتزام باحملافظة على سرية مداوالت ووثائق اللجنة اليت يتاح هلم 
أو  ،بوا شيئاً من املناقشات واملداوالت والوثائق السريةء وظائفهم، وعليهم أال يسركجزء من أدا ،االطالع عليها

حىت حيني وقت إتاحتها للناس عامة. وتعترب املعلومات والوثائق اليت يتاح ألعضاء  ،االقتباس منها أو اإلشارة إليها
ومن ممتلكات  ،سريةً ، أموراًل اللجنةاللجنة االستشارية التقنية الوصول إليها عند أدائهم أنشطة ذات صلة لعم

  منظمة الصحة العاملية.

  وسائل اإلعالم .9

إذا دعثأعضاء اللجنة االستشارية التقنية  ييف إحدى وسائل اإلعالم أو املؤسسات أو املنظمات أو  للتحد
صال باملدير اإلقليمي طلباً االت مفإن عليه ،يف اللجنة االستشارية التقنية م أعضاءاألطراف الثالثة األخرى بصفته

حول املسار املالئم للعمل؛ إذ ينبغي القيام ذه األعمال يف مجيع األوقات وفقاً للنظام الداخلي ملنظمة  للمشورة
  الصحة العاملية.

  
                                                 

أول فريق ستكون كالتايل: خيدم نصف األعضاء ملدة  عملفإن مدة  ،وللحصول على االستمرارية يف أداء وظائف اللجنة االستشارية التقنية  3
 بالقرعة. يتقررفإن ذلك  ،سنوات ومن سيخدم سنتني 3من سيخدم حول وما مل يتم الوصول إىل توافق ودي  ،سنوات، وخيدم نصفهم ملدة سنتني 3



  9 وثيقة إعالمية/60 ش م/ل إ
 
 

25 
 

  الداخليالنظام  . 10

انعقاد االجتماع  قبل حىت يتم إضفاء الطابع الرمسي عليها ،يف ما يلي حمددةإن الطريقة العامة ألداء العمل 
  األول. ومن املتوقَّع أن يؤثِّر أعضاء اللجنة االستشارية التقنية ومديرها على مناذج العمل التفصيلية.

ومن على أقصى تقدير) كل عام.  تنيمرة واحدة على األقل (ومر ؛جهاً لوجهوجيتمع أعضاء اللجنة   )أ (
 املؤمترات الفيديوية واهلاتفية أيضاً. أساليب التواصل أثناء اجللسات من خالل املتوقَّع استخدام

 يعين املدير اإلقليمي الرئيس ونائب الرئيس.  )ب (
إذا تغيب العضو عن اجتماعين متتاليين، ميكن ملنظمة الصحة العاملية النظر يف إاء تعيينه عضواً يف   )ج (

 اللجنة االستشارية التقنية.
 ات هو حضور نصف األعضاء.إن النصاب الالزم لعقد االجتماع أو إصدار التوصي  )د (

 القرارات عادة باإلمجاع، مع كتابة اآلراء املخالفة يف حماضر اجللسات. تتخذ  (هـ)

 تتمتع اجللسات باخلصوصية وال حيضرها سوى أعضاء اللجنة ومن له صلة ا من أمانة املنظمة.  )و (
 .4فترات منتظمة مالئمةعلى د االجتماعات تعقَ  )ز (
 أخرى. أماكناعات هو القاهرة، ولكن ميكن النظر يف ترض لالجتماملف املكانإن   )ح (
بالعربية  حسب احلاجة الفوريةإن لغة العمل ستكون اإلنكليزية مع ترمجة الوثائق وتوفري الترمجة   )ط (

 وبالفرنسية.
 يقدم مكتب املدير اإلقليمي خدمات األمانة.  )ي (
 .التقنيةرية تضع أمانة املنظمة جدول األعمال ليعلق عليه أعضاء اللجنة االستشا  )ك (
ال يتعامل أعضاء اللجنة االستشارية التقنية مع املراسالت الروتينية وال الطلبات اليت تردهم من   )ل (

 ، أو من غريهم من األطراف املعنيني.عامة اجلمهورالعاملني أو من 
ال يتلقَّى أعضاء اللجنة االستشارية التقنية أجوراً على عملهم، بل يتلقون تعويضات عن تكاليف   )م (

  لسفر والبدل اليومي وفقاً للوائح والقواعد املعمول ا يف منظمة الصحة العاملية.ا

  . إعداد التقارير11

يتم أخذ حماضر اجللسات من مجيع املداوالت واملداخالت اخلاصة باللجنة االستشارية التقنية سواء يف 
ع حماضر اجللسات باخلصوصية. وميكن نشر يف االجتماعات االفتراضية. وتتمت االجتماعات احلية (وجهاً لوجه) أو

، وميكن النظر يف عرض التقرير على اللجنة اإلقليمية وفق ما هو 5توصيات اللجنة واملعلومات األساسية عنها
  مالئم.

                                                 
 سيتم التفصيل حول توقيت اجللسات املنتظمة عند تأسيس اللجنة.  4
االستشارية أن يكون هلا "موقعها" على كلٍ من الشبكة التقنية على موقع املكتب اإلقليمي على شبكة اإلنترنت، وقد ترى اللجنة وميكن نشر التقارير   5

 .وفق ما سيتم اختاذ القرار حولهالداخلية والشبكة اخلارجية اإلقليمية، 
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 . التكاليف12

إلقليمي، االستشارية بكاملها من ميزانية مكتب املدير االتقنية اللجنة  عقد سيتم متويل التكاليف اليت تترتب على
  حول تنفيذ امليزانية الربجمية. اإلبالغ القانوينجزء من هذه النفقات ك وسيعلن عن

 

  


