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القرارات والمقررات اإلجرائية ذات األهمية لإلقليم التي اعتمدتها جمعية الصحة العالمية في 
 دورتها الثامنة والستين والمجلس التنفيذي في دورتـَْيه السادسة والثالثين بعد المئة، 

 والثالثين بعد المئةوالسابعة 
 

  المقررات اإلجرائية ذات األهمية لإلقليم التي اعتمدها المجلس التنفيذي في دورته السادسة والثالثين بعد المئة
 رقم القرار/المقرر

 اإلجرائي
 اإلجراءات التنفيذية/ التعليقات اآلثار المترتبة على اإلقليم العنوان

 ل إىلمبادئ التوص   (6)132ت م
توافق عاملي يف 

اآلراء بشأن التربع 
بالدم ومكونات 
الدم واملنتجات 
الطبية البشرية 
 املنشأ وإدارهتا

 يات كربى تواجه زالت هناك حتد   ما
العديد من البلدان املنخفضة واملتوسطة 
الدخل يف تعزيز نُظم الدم الوطنية من 
أجل ضمان مأمونية الدم ومنتجات 

املنقولة بنقل  العدوىالدم، والوقاية من 
 الدم. 

  سياسات لضمان وضع ومثة حاجة إىل
مأمونية الدم ومنتجاته واملنتجات 
الطبية األخرى البشرية املنشأ وتوافرها 

 من أجل سد احتياجات املرضى. 
  ويلزم تعزيز أنشطة التربع بالدم

ومكونات الدم واملنتجات الطبية 
 اتالبشرية املنشأ املخصصة للتطبيق

 اإلقليم، يف هتاوإدار  ة البشريةالسريري
التصريف اجليد  آليات إىل استنادا
 . للشؤون

  تطبيقهاويلزم وضع معايري مالئمة و 
لضمان جودة املنتجات الطبية البشرية 

 تتبعاملنشأ ومأمونيتها وكفالة إمكانية 
هذه املنتجات والتيقظ بشأهنا 

  املساواة يف احلصول عليها.وترصدها و 

 ستتوىل منظمة الصحة العاملية: 
 ية حول قليمإطالق االسرتاتيجية اإل

 الذايت منه؛ واالكتفاءالدم  مأمونية
  توفري أنشطة الدعوة والدعم التقين

 خطط اسرتاتيجية وتنفيذللبلدان لوضع 
وطنية تتعلق مبأمونية الدم واالكتفاء 

إىل االسرتاتيجية  الذايت منه استنادا  
 اإلقليمية؛

  توفري أنشطة الدعوة والدعم التقين
للبلدان بشأن املبادئ األخالقية للتربع 
بالدم ومكونات الدم واملنتجات الطبية 
البشرية املنشأ األخرى وإدارهتا؛ وآليات 

للشؤون؛ واألدوات  اجليدالتصريف 
املشرتكة لضمان اجلودة واملأمونية 

عن اإلتاحة  فضال   التتبعوإمكانية 
 افر. املنصفة والتو 

 يلزم أن تقوم البلدان مبا يلي: 
  ضمان االلتزام السياسي القوي وامللكية

واستمرارية التمويل لتنفيذ السياسات 
الوطنية املتعلقة مبأمونية الدم  واخلطط
  ونقله؛

  وطنية اسرتاتيجية وضع وتنفيذ خطط
تتعلق مبأمونية الدم واالكتفاء الذايت منه 

 إىل االسرتاتيجية اإلقليمية؛ استنادا  
 توجيهية الخالقية األبادئ املب االلتزام

اصة بالتربع بالدم ومكوناته اخل
واملنتجات الطبية البشرية املنشأ األخرى 

 وإدارهتا على مجيع املستويات.
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حصيلة المؤتمر  (4)132م ت
الدولي الثاني 
 بشأن التغذية

  11-26انظر القرار ج ص ع 

متابعة االجتماع  (13)132م ت
الرفيع المستوى 
للجمعية العامة 

لألمم المتحدة في 
بشأن  6114عام 

إجراء استعراض 
وتقييم شاملين 

للتقدم المحرز في 
الوقاية من 

األمراض غير 
المعدية )غير 

السارية( 
 ومكافحتها

  دعا املكتب اإلقليمي إىل عقد اجتماع
ثالث يف السنوي الستعرا  اال

أبريل ملناقشة االستجابة الوطنية /نيسان
والتقدم احملرز يف تنفيذ اإلعالن 
السياسي لألمم املتحدة مع الفرق 
الوطنية املعنية باألمرا  غري السارية 
استنادا  إىل إطار العمل اإلقليمي 

اليت أقر هتا ؤررات العملية املباستخدام 
 . اللجنة اإلقليمية

  ؤررات املسيعدل املكتب اإلقليمي
لتتمارى مع  ةعملية السبعة عشر ال
ؤررات العملية العشرة املنشورة يف امل

اإلبالغ  تيسرياملذكرة التقنية من أجل 
 من جانب الدول األعضاء. الفاعل 

  يلزم توفري مزيد من القدرات يف
املكتب اإلقليمي لتلبية احتياجات 

 البلدان املتزايدة للدعم يف هذا اجملال. 

 الدول  سيدعم املكتب اإلقليمي
األعضاء حسب احلاجة لتنفيذ 
االلتزامات الواردة يف اإلعالن السياسي 
وااللتزامات احملددة األجل اليت ُقِطعت 

، 6112لعام  ستعرا الايف اجتماع 
يف ذلك بإطار العمل  ةمسرترد

 جتماعاإلقليمي املعد لعرضه يف اال
الثالث لالستعرا  والتقييم الشاملني 
باجلمعية العامة لألمم املتحدة يف عام 

6116. 
   ويلزم أن تويل البلدان والشركاء اهتماما 

إىل أنظمة ترصد األمرا  غري  عاجال  
السارية يف البلدان، وهو ما يسمح هلا 
بتحقيق الغايات االختيارية حبلول عام 

6165 . 
 حة العاملية ويلزم أن تتوىل منظمة الص

أدوات /زمام القيادة يف وضع توجيهات
لدعم البلدان يف تنفيذ االلتزامات 

عن التقدم  واإلبالغاحملددة األجل 
 . 6112احملرز حبلول عام 

المناخ والصحة:  (11)132م ت
حصيلة مؤتمر 
منظمة الصحة 
العالمية بشأن 
 الصحة والمناخ

  اعتمد اجمللس التنفيذي النسخة
املنقحة من خطة عمل منظمة الصحة 

اليت  6111-6112العاملية للفرتة 
تتمارى مع برنامج العمل العام الثاين 

 عشر.
  ستقدِّم خطة العمل الدعم إىل الدول

األعضاء من أجل االستجابة للمخاطر 
الصحية النامجة عن تغري  املناخ، عن 

م الصحية على طريق تعزيز قدرة الُنظُ 
الصمود أمام املخاطر املتعلقة باملناخ 
وحتسني قدرهتا على التكي ف مع 
التغريات املناخية الطويلة األجل؛ 
وحتديد اإلجراءات اليت ختفف عبء 
األمرا  املرتبطة بالعواقب الصحية 
األخرى املرتتبة على السياسات اليت 

إىل تغري  املناخ وتقييم هذه  تؤدي أيضا  
  .راءات وتعزيزهااإلج

  ستنفَّذ خطة العمل املنقحة من خالل
الصحة العاملية على  منظمةامج نبر 

مجيع املستويات. وتشمل اإلجراءات 
 :الرئيسية ما يلي

  دة لدعم تقدمي القياتعزيز الشراكات و
واملناخ داخل منظومة األمم  الصحة

 ؛املتحدة وخارجها
  زيادة الوعي داخل جمتمع املهنيني

الصحيني واجلمهور بشكل عام 
الصحة واملناخ والُنهج  بالعالقات بني

احملتمل اتباعها حلماية الصحة من تغري 
 املناخ؛ 

   تعزيز وتوجيه استحداث البيِّنات
 اليت األدوات ودعم وابتكار العلمية
 تقييم على األعضاء الدول تساعد
 زيادة إىل الرامية التدخالت فعالية مدى
 املناخ، تغري   أمام الصمود على القدرة
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 ره على الصحة؛ آثا وتقييم
  يف جمال السياسات  الدعمتقدمي

والدعم التقين من أجل تنفيذ استجابة 
 الدول يف الصحة العمومية لتغري  املناخ

 . األعضاء
 الصحة العالمية في دورتها الثامنة والستينالمقررات اإلجرائية ذات األهمية لإلقليم التي اعتمدتها جمعية 

األحوال الصحية   (6)26ج ص ع 
يف األر  

الفلسطينية احملتلة، 
مبا فيها القدس 

الشرقية ويف اجلوالن 
 السوري احملتل

   يؤثر الوضع املعقد يف األر
الفلسطينية احملتلة على حالة التأهب 

عن  غل احمللية فضال  االصحي إزاء الشو 
رواغل الصحة العمومية على الصعيد 
العاملي. وأدت األزمة املالية، وال سيما 
عدم القدرة على التنبؤ مبصادر 

ديون الرعاية  زيادةالتمويل، إىل 
والعجز عن تنفيذ  زيادة كبرية الصحية

عمليات ختطيط ذات جدوى، وهو ما 
يؤدي بشكل كبري إىل إعاقة التنمية 

يؤدي استمرار و وعمليات بناء الدولة. 
تصاعد األزمة املالية إىل التهديد 
مبخاطر رديدة هلا آثار وخيمة على 
الصحة العمومية، وهو ما له تبعات 
بعيدة املدى على السكان املعرضني 

 أصال للمخاطر. 
  ولطاملا فشلت حمادثات السالم يف

التوصل إىل حل. وقد أدت التوترات 
السياسية الداخلية واالنقسام بني 

ة الغربية وقطاع غزة إىل زيادة الضف
سوءا . واإلحباطات السياسية الوضع 

اليت مل جتد طريقها إىل  واالقتصادية
املتصاعدة، مبا يف ذلك و احلل بل 

التأخري يف إعادة اإلعمار بعد حرب 
يف غزة، وتدهور اخلدمات  6112عام 

خصبة تغذي  ا  أرضتوفر الصحية، 
احتمال التصعيد. وعالوة على ذلك، 
وكما أظهرت اخلربة املكتسبة يف جمال 

رلل األطفال يف اجلمهورية مكافحة  
العربية السورية، ميكن أن يؤدي 
استمرار التدهور يف النظام الصحي 
الفلسطيين إىل آثار خطرية على 
الصحة العمومية يف اإلقليم. فعلى 

فلونزا الطيور سبيل املثال، اكتشفت أن
يف الدواجن يف الوقت الذي يسود فيه 
نقص يف األدوية ووسائل التشخيص 

 .املختربية ومعدات الوقاية الشخصية

  حتتاج حكومة فلسطني بشكل عاجل
إىل دعم مايل مستمر وميكن التنبؤ به. 
وإضافة  إىل ذلك، تطلب وزارة الصحة 

رفيع املستوى من  مستمرا   تقنيا   دعما  
 ادة اخلدمات الصحية يف غزةأجل استع

وبناء نظام صحي قادر على  عافيتها
السياق غري املستقر يف  يفالعمل 

عن إرساء أسس  الوقت الراهن، فضال  
نظام قوي وقادر على الصمود يف 

 املستقبل. 
  األمر إجالء أعداد كبرية  يتطلبوقد

من املصابني خالل أي تصعيد إىل 
البلدان اجملاورة، مثلما حدث يف عامي  

 يف غزة. 6112و 6111
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تغذية األمهات  (14)26ج ص ع 
والرض ع وصغار 
األطفال: وضع 

جمموعة املؤررات 
 األساسية

  استحدث العديد من البلدان بالفعل
وتوفر يف الوقت  د تغذويةأنظمة ترص  

احلايل بيانات منتظمة تتعلق مبعظم 
املؤررات )أفغانستان، والبحرين، 

مان، وباكستان، والكويت، وعُ 
واجلمهورية العربية السورية(. وفلسطني 

ويلزم أن حتذو البلدان األخرى حذو 
 تلك البلدان. 

  ومثة حاجة إىل التنسيق مع نظام
الصحية اإلقليمي هبدف  املعلومات
 تبسيطاملؤررات اجلديدة و  استيعاب

 إجراءات مجع البيانات.
  ومن املهم تعزيز أنظمة الرتصد

واملعلومات الصحية جلمع البيانات 
ذات الصلة بالصحة بانتظام، مبا يف 
ذلك البيانات الالزمة للمؤررات 

 املقرتحة. 
  حاجة إىل تقدمي الدعم  هناككما أن

التقين من أجل بناء قدرات البلدان 
على رصد املؤررات األساسية واملوس عة 

 لتحقيق الغايات العاملية.
  ويلزم أن تدرج البلدان اليت متر حباالت

طوارئ جمموعة املؤررات األساسية 
واملوسعة يف التقييمات والدراسات 
االستقصائية السريعة، مستفيدة  من 

 ت القائمة جلمع البيانات.اآلليا

  ينبغي إدراج املؤررات املقرتحة يف
أنظمة املعلومات الصحية العاملية 

 للرصد ومجع البيانات على حنو منتظم.
  ويلزم إدراج مؤررات تغذية األمهات

واألطفال يف خطط تسريع وترية التقد م 
صحة األمهات واألطفال ويف  جماليف 

- 6112التخطيط االسرتاتيجي للفرتة 
، مع الرتكيز بشكل خاص على 6161

البلدان اليت يرتفع فيها عبء وفيات 
 األمهات واألطفال.

  ومثة حاجة إىل تعزيز القدرات الوطنية
يف جمال املكونات املتصلة بالتغذية يف 
برامج وأنشطة صحة األمهات 

 واألطفال. 
  ويلزم استحداث إطار عمل لصحة

واألطفال وتغذيتهم يف  األمهات
 الت الطوارئ. حا

 إرراك مراكز البحوث واألوساط  ويتعني
األكادميية العاملية واإلقليمية والوطنية يف 
العملية املنتظمة املتمثلة يف مجع وحتليل 

 البيانات عن املؤررات املقرتحة.

  القرارات ذات األهمية لإلقليم التي اعتمدتها جمعية الصحة العالمية في دورتها الثامنة والستين
االسرتاتيجية  6-26ج ص ع 

والغايات التقنية 
العاملية بشأن 

-6112املالريا 
6101 

  ينبغي جلميع البلدان اليت تتوطنها
املالريا يف اإلقليم أن تعجل جبهودها 

 باستخدام االرامية إىل التخلص منه
جمموعة من التدخالت املصممة وفقا  

 للسياقات احمللية. 
  ينبغي أن حيظى برنامج مكافحة املالريا

والتخلص منها باألولوية يف األعمال 
التعاونية اليت تضطلع هبا املنظمة يف 
البلدان الثمانية اليت تتوطنها حىت بلوغ 
 هدف التخلص منها هنائيا  

)أفغانستان، وجيبويت، ومجهورية إيران 
اإلسالمية، وباكستان، واململكة العربية 

لصومال، والسودان، السعودية، وا
 واليمن(.

  يعكف املكتب اإلقليمي على وضع
إقليمية تتعلق باملالريا للفرتة  عملخطة 
: صوب اخللو من 6112-6161
من أجل تفعيل االسرتاتيجية  ،املالريا

 التقنية العاملية يف اإلقليم.
   اخلطة العتمادها يف اجتماع وسُتعر  

 /األول ُمقر ر عقده يف تشرينـتقين من ال
 . 6115أكتوبر 

  ُكذلك على مديري برامج    عر  وست
 ررقمُ ـمكافحة املالريا يف اجتماع من ال

 10إىل  11يف الفرتة من  عقده
 ان باألردن.أكتوبر يف عمَّ /األول تشرين

 املكتب اإلقليمي اخلطة  وسيطلق
اإلقليمية وحيشد املوارد الالزمة يف 
اجتماع حيضره عدد من أصحاب 
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الشأن املعنيني مبناسبة اليوم العاملي 
 . 6112أبريل /نيسان 65للمالريا يف 

  ُعزز منظمة الصحة العاملية قدراهتا وست
على توفري الدعم التقين الالزم يف 
البلدان الستة ذات األولوية 

، وباكستان، وجيبويتانستان، )أفغ
 والصومال، والسودان، واليمن(.

 وينبغي للدول األعضاء أن تقوم باآليت:
  مواصلة االلتزام السياسي القوي

والتمويل الفعال والتعاون املتعدد 
على قوة األنظمة  واحملافظةالقطاعات 

الصحية، يف ظل رراكة مع اجلهات 
العامة واخلاصة لتنفيذ االسرتاتيجية 

 اجلديدة؛
   د بذل جهود حثيثة لتحسني نظم الرتص

  والتقييم؛ والرصد
  تنفيذ التدخالت املتعلقة باملالريا

باستخدام هنج يتناسب مع احتياجات  
كل منطقة على حدة على الصعيد 

 دون الوطين؛
 أدوات وهُنج مبتكرة لتعظيم  ماستخدا

التقدم احملرز صوب التخلص من 
 املالريا. 

رسم خريطة خماطر  4-26ج ص ع 
احلمى الصفراء 

والتطعيم املوصى 
  به للمسافرين

 ذي قدمه فريق اخلرباء عمال  بالتقرير ال
االسرتاتيجي املعين بالتمنيع  االستشاري

والـذي خلـص إلـى أن جرعـة واحـدة 
لقاح احلمى الصفراء تكفي مـن 

إلعطاء محاية طيلة العمـر ضـد احلمـى 
الصـفراء، وأنـه ال توجـد ضـرورة إلعطـاء 

زة مـن لقـاح احلمـى عـزِّ جرعـة مُ 
الصـفراء، حيث  القرار الدول األعضاء 
أن تقوم، يف الفرتة االنتقالية املمتدة 

، بـإبالغ 6112يونيـو /حتـى حزيـران
 إذا كانـتاملنظمـة مبـا 

تقبــل طواعيــة أم ال متديــد صــالحية 
رــهادة التطعــيم ضــد احلمــى الصــفراء 
لتســتمر طيلــة عمــر الشــخص 

طع م، حيث سيجري عندئذ تعديل ـمُ ال
من  2حكام ذات الصلة يف املرفق األ

 (.6115اللوائح الصحية الدولية )

 رمسي إىل مجيع  خطابإرسال  لزمي
صحة لسؤاهلا عما إذا كانـت ت الاوزار 

ديــد صــالحية رــهادة متتقبــل طواعيــة 
 حتـىالتطعــيم ضــد احلمــى الصــفراء، 

، لتســتمر طيلــة 6112يونيـو  /حزيـران
 ُمطع م.ـعمــر الشــخص ال

 كون ، سي6112يونيو /وحىت حزيران
املكتب اإلقليمي االحتفاظ على 

ة بقاعدة بيانات لبلدان اإلقليم املستعد  
وإرسال  2-26لتنفيذ القرار ج ص ع 

إىل منظمة الصحة العاملية  البلدانقائمة 
لنشرها يف منشور منظمة الصحة 

السفر الدويل العاملية الذي حيمل عنوان 
 . والصحة

 املكتب اإلقليمي  يكون علىوس
خماطر احلمى الصفراء  خبريطةاالحتفاظ 

يف اإلقليم وإدخال التحديثات الالزمة 
 عليها. 

 ستتوىل منظمة الصحة العاملية ما يلي: التمديد الثاين للوائح الصحية  سُيمنح توصيات جلنة  1-26ج ص ع 
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املراجعة املعنية 
بالتمديدات الثانية 

الالزمة لبناء 
القدرات الوطنية 
يف جمال الصحة 
العمومية وبتنفيذ 
اللوائح الصحية 

 الدولية

 ةالدولية إىل مجيع البلدان الثالثة عشر 
 اليت طلبته.

  سيتطلب تنفيذ توصيات جلنة مراجعة
من  الصحية الدولية عددا   اللوائح

 االعتبارات. 
  إىل وضع إطار اسرتاتيجي  حاجةمثة

)ودعم تقين( لتوفري ما يلزم من 
توجيهات لتطوير القدرات الوطنية 
املطلوبة مبوجب اللوائح الصحية الدولية 
مبا يف ذلك وسائل التشخيص والرتصد 

 البيولوجي والسالمة البيولوجية. 
  إىل تنقيح األدوات  حاجة أيضا   هناكو

 يف تقييم اللوائح املستخدمة حاليا  
لتعكس الدولية وآليات الرصد  الصحية

قدرات األساسية الكفاءة الوظيفية لل
 وجودهتا. 

 حاجة كذلك إىل  كما أن هناك
األطراف واجلهات  الدولالتواصل بني 

املاحنة وأصحاب الشأن املعنيني لتقدمي 
الدعم التقين واملايل لتطوير القدرات 
املطلوبة مبوجب اللوائح الصحية الدولية 
واملوارد املالية والبشرية واحلفاظ على 

 استمراريتها على مجيع املستويات.
  ومثة حاجة أخرى إىل إجراء تنقيحات

السياسة العامة يف  مراجعةتشريعية و 
 مراكزم البلدان من أجل متكني معظ

 االتصال الوطنية. 
  ويلزم دراسة دور وزارات الصحة يف

مقارنة   ةاللوائح الصحية الدولي تنفيذ
 املعنية هبذه القضيةبالوزارات األخرى 

 على املستوى الُقطري.
  وينبغي إيالء االهتمام الالزم للربط بني

تطوير األنظمة الصحية وتطوير 
القدرات األساسية الواردة يف اللوائح 

السياسة على مستوى الصحية الدولية، 
 التنفيذ.العامة و 

 لنظر يف ورمبا حيتاج األمر إىل إعادة ا
ز يف تنفيذ اللوائح الصحية م احملر  التقد  

الدولية يف البلدان اليت أبلغت بأهنا 
سبق أن لبت متطلبات القدرات 

 األساسية. 
  ويلزم أن تنفذ البلدان املتأثرة بالصراع

 اخلربة التقنية إىل الدول األعضاء  تقدمي
توصيات جلنة املراجعة  تنفيذيف 

)التمديد الثاين( وتنفيذ قرار الدورة 
احلادية والستني للجنة اإلقليمية املتعلق 

 ؛ باألمن الصحي العاملي
  على وضع إطار إقليمي  العملقيادة

)وخطة( لتنفيذ اللوائح الصحية الدولية 
جماالت ة يف وهريتناول الفجوات اجلمبا ي

ها مع اتساقالقدرات األساسية و 
األنظمة  ذلكأولويات البلدان مبا يف 

ستهدف حتقيق فعاليتها يالصحية، و 
 ؛ 6112واستمراريتها بعد عام 

 نطاق جهود الدعوة للوائح  توسيع
 رامسيالصحية الدولية املوجهة إىل 

السياسات ومتخذي القرارات الرفيعي 
املستوى من منظور يقوم على أساس 

وذلك للتوعية  ،تعدد القطاعات
باللوائح الصحية الدولية وحشد 

 االلتزامات السياسية؛
 احلمالت حلشد املوارد عامليا   إطالق 

تنفيذ اللوائح بغر  متويل  وإقليميا  
 الصحية الدولية على مجيع املستويات؛ 

  تقدمي الدعم التقين وتيسري جهود
حلدود بني ا عرب واالستجابةد الرتص  

مبا فيها األدوات  ،الدول األعضاء
د البيولوجي التشخيصية والرتص  

 والسالمة البيولوجية؛ 
  تعزيز جهود التأهب واالستجابة

 اللوائح الصحية يفللمخاطر الواردة 
الدولية واملتصلة مبنافذ الدخول على 
املستويات القطرية وحتقيق التكامل 

وبني آليات التأهب واالستجابة  بينها
الطوارئ /الوطنية يف حاالت الكوارث

باستخدام منظور يقوم على تعدد 
 القطاعات ومواجهة مجيع األخطار؛ 

 فريق مستقل من اخلرباء على  تشكيل
احلالية ليات اآلوطين ملراجعة املستوى ال

 ز يفم احملر  تقييم التقد  املستخدمة يف 
تطوير/اللوائح الصحية الدولية تنفيذ

 ؛القدرات األساسية
  تشكيل فريق مستقل من اخلرباء على

وإجراء مشاورات  ،املستوى اإلقليمي
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دة أو اليت متر حباالت طوارئ معق  
اليت خاصة )طويلة األجل(، و  خططا  

 ولو أبسط تطويرلسنوات  حتتاجقد 
القدرات األساسية الواردة يف اللوائح 

 الصحية الدولية. 

خاصة الستكشاف أفضل املمارسات 
وربط تطوير األنظمة الصحية بتطوير 
 القدرات الواردة يف اللوائح الصحية

 متميزةالدولية واقرتاح خطط خاصة و 
لتنفيذ اللوائح الصحية الدولية ورصدها 
يف البلدان املتأثرة حباالت الطوارئ 

 املعقدة. 
العاملية خطة العمل  2-26ج ص ع 

  اخلاصة باللقاحات
  َّدة خطة وضع املكتب اإلقليمي مسو

عمل إقليمية خاصة باللقاحات 
وسيقدمها إىل الدول األعضاء 

 أكتوبر/األول تشرينالستعراضها يف 
6115 . 

  هناك تأخر يف حتقيق الغايات اإلقليمية
خاصة يف جمال احلصبة والقضاء على 

 تيتانوس األمهات وحديثي الوالدة. 
  ،وتعاين البلدان املتوسطة الدخل

وخاصة ذات الشرحية املنخفضة من 
تأخريات يف طرح  الدخل املتوسط، من
 قذة للحياة. لقاحات جديدة من

  ِّقص يف تباُدل املعلومات بني ني الويؤد
البلدان بشأن أسعار اللقاحات إىل 
إعاقة القدرة على التفاو  حول 

 . اأسعاره
  ظام لة األوىل من نت املرحذ  فِّ وقد نُـ

للقاحات )الشراء من  مَّعالشراء اجمل
ف(. ومل تقدم بلدان خالل اليونيس

اإلقليم الدعم لتنفيذ املرحة الثانية 
ضم )إنشاء نظام إقليمي للشراء ي
يف  ةوحدة رراء مركزي وصناديق دوار 

 املكتب اإلقليمي(.

  يطلب املكتب اإلقليمي إىل البلدان
خطة العمل اإلقليمية اخلاصة  اعتماد

 باللقاحات. 
   من  وعلى البلدان أن ختصص مزيدا

، مبا فيها املوارد البشرية، الوطنيةاملوارد 
 لطرح لقاحات جديدة ولتحقيق غايات

 الربنامجالقضاء على األمرا  وفق 
 املوسَّع للتمنيع. 

  أنشأت املنظمة املشروع املعين مبنتجات
اللقاحات وأسعارها وررائها لتبادل 

املتعلقة بأسعار اللقاحات.  املعلومات
ويطلب املكتب اإلقليمي إىل البلدان 
أن ترسل املعلومات املتعلقة بأسعار 

ومل يُبلِّغ املنظمة اللقاحات إىل املنظمة؛ 
 املغرب.  هبذه املعلومات سوى

  يواجه العديد من البلدان يف اإلقليم
حتديات يف رراء بعض اللقاحات 
بسبب العجز العاملي فيها )مثل 
اللقاحات احملتوية على احلصبة(. ويلزم 
أن تسجل البلدان مجيعها كل 

من  املستوفية لشروط املنظمةاللقاحات 
أجل إجياد مصادر بديلة وجتنب نفاد 

 اللقاحات.  اتخمزون
  اإلقليمي البلدان على ويشجع املكتب

ستفادة من الدعم املقدم من اال
ف لشراء خمتلف اللقاحات، وال يساليون

 سيما اجلديد منها. 
  ويدعو املكتب اإلقليمي البلدان إىل

إنشاء املرحلة الثانية من النظام اإلقليمي 
للقاحات ويضم وحدة  اجملمعللشراء 

للشراء املركزي وصناديق دوارة يف 
 املنظمة. 

خطة العمل العاملية  7-26ج ص ع 
بشأن مقاومة 

مضادات 
 امليكروبات

  ينبغي أن تنفذ الدول األعضاء
األنشطة اليت اعتمدهتا يف مسودة 
اخلطة العاملية مع مراعاة السياق 

، وينبغي هلا أن تضع خطط وطينال

  سيكون من الالزم بذل جهود متضافرة
لوضع خطط عمل وطنية على أن 

وهو ما تكون مستندة إىل البينات. 
 وضعرامل لل حتليلسيتطلب إجراء 
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عملها الوطنية بشأن مقاومة مضادات 
امليكروبات يف غضون عامني )أي 

 (. 6112حبلول عام 
  وينبغي للدول األعضاء أن تنشئ

اآلليات الوطنية للتنسيق بني 
القطاعات وجهات االتصال الوطنية 

 املعنية مبقاومة مضادات امليكروبات. 
  وينبغي للدول األعضاء أن تعزز هنج

 املتعدد"الصحة الواحدة" والتعاون 
القطاعات يف مجيع األنشطة املتصلة 

 مبقاومة مضادات امليكروبات.
  وينبغي أن ترصد الدول األعضاء ما

يكفي من املوارد لتنفيذ خطة العمل 
 العاملية. 

   أن تطلق محالت  وينبغي هلا أيضا
مستمرة لتوعية اجلمهور حبيث تتواءم 

 مع املقرتحات العاملية.  ا  متام

يف البلدان بدعم من املنظمة  الراهن
 وغريها من الشركاء. 

 تقدمي الدعم إىل مجيع  روسيحتاج األم
وطنية ملقاومة  البلدان كي تضع خططا  

مضادات امليكروبات وتنفذها وترصدها 
 وتنشر التقارير املرحلية كل سنتني. 

  كما سيتطلب األمر تقدمي الدعم
ملقاومة مضادات  ترصدإلنشاء أنظمة 

امليكروبات يف مجيع البلدان على 
الوبائية الرتص د مراحل )أنظمة 

 واملختربية على السواء(.
  ويلزم تكوين نواة أساسية من اخلرباء

املدربني على برامج مقاومة مضادات 
 .ئهاامليكروبات واحتوا

  الدعم التقين للبلدان  تقدميويلزم
لتحسني برامج الوقاية من العدوى 

 ومكافحتها. 
  ويلزم توسيع نطاق الدعوة والتوعية

امليكروبات  مضاداتمبخاطر مقاومة 
على على الصحة العمومية وباحتوائها، 

رامسي  أن تستهدف أنشطة التوعية
القرارات الرفيعي  ومتخذيالسياسات 

 املستوى. 
 ء دراسات تتناول ومثة حاجة إىل إجرا

األثر االقتصادي ملقاومة مضادات 
لبيان مربرات االستثمار يف  امليكروبات

 هذا اجملال. 
  ويلزم إرراك الشركاء اإلقليميني

عمال األوالعامليني والوكاالت املاحنة يف 
مقاومة  خماطرمكافحة الرامية إىل 

 مضادات امليكروبات. 
  وسيتعني تعزيز قدرات املكتب اإلقليمي

على دعم البلدان يف تنفيذ خطط 
هبا من خالل ختصيص  الوطنيةالعمل 

 ما يكفي من املوظفني واملوارد. 
 وتنفيذ وسيلزم تقدمي الدعم الستحداث 

ة بمبتكرة  نـُُهج نات إلحداث البيِّ ُمسن د 
ومن ذلك إرراك  ة،تغريات سلوكي

 الصحية املختصني بعلم األنثروبولوجيا
يف الوقوف على التصورات اخلاطئة 

الرسائل  توجيه عملية إعدادبغر  
 .املالئمة
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الصحة والبيئة:  6-26ج ص ع 
التصدي ألثر تلوث 

 اهلواء على الصحة

  الوعي بني مستوى هناك اخنفا  يف
اجلمهور ومتخذي القرارات يف قطاعي 
الصحة والبيئة احلكوميني باآلثار 

وبالتدخالت الصحية لتلوث اهلواء 
 املتاحة والفعالة من حيث التكلفة

 .للتصدي هلذه اآلثار
  هناك قصور يف معظم بلدان اإلقليم يف

على رصد تلوث  استعدادها وقدرهتا
اهلواء وأثره على الصحة وتقدمي التقارير 

 بشأهنما. 
 هويعطي تلوث اهلواء الذي تتسبب في 

خمتلفا لتلوث  العواصف الرتابية بعدا  
 ارجي يف أجزاء من اإلقليم. اهلواء اخل

  وهناك قصور يف القدرة على إجراء
تقييم لألثر الصحي للتلوث وإدارته يف 

 اإلقليم.
  كما أن مثة قصور يف البحوث املتعلقة

 ودة اهلواء والصحة.جب

خيطط مركز أنشطة الصحة البيئية التابع 
ملنظمة الصحة العاملية لتنفيذ األنشطة 

 التالية:
   حتسني جودة اهلواء والصحة كأحد

يف االسرتاتيجيات  األولوياتكربى 
اإلقليمية والوطنية املتعلقة بالبيئة 

 والصحة.
 تدريبية عقد اجتماعات وحلقات عمل 

بشأن إدارة جودة اهلواء  6115يف عام 
 وتقييم األثر الصحي جلودة اهلواء. 

حاالت اإلصابة بشلل األطفال  مجيع   رلل األطفال 3-26ج ص ع 
ُمبل غ هبا على الصعيد العاملي خالل ـال

الشهور الست املاضية مصدرها دولتان 
عضويان يف اإلقليم، مها باكستان 
وأفغانستان، ومها الدولتان الوحيدتان 
املصنفتان يف اللوائح الصحية الدولية 

دول مصابة ومصدرة لفريوس رلل ك
 األطفال. 

 ن البلدان يف اإلقليم هناك عدد قليل م
يعاين من ارتفاع خطر وفادة فريوس 
رلل األطفال بسبب حاالت الطوارئ 

م ظُ نُ  تدهوراملعقدة اليت أدت إىل 
 معد الت التغطية به.  ينالتمنيع وتد

 تتوىل منظمة الصحة العاملية ما يلي:
  م إىل املقدَّ  امليداينو حتسني الدعم التقين

الفريوس من  البلدين اللذين يتوطنهما
أ( نشر أفضل املهنيني )خالل: 

املتاحني؛ )ب( دعم احلكومات يف 
وضع خطط عمل حُمك مة يف حاالت 

حشد املوارد لتنفيذ  (الطوارئ؛ )ج
د( تعزيز الشراكات )األنشطة املقررة؛ 

والتنسيق من خالل مراكز عمليات 
الطوارئ على املستوى االحتادي 

ة هـ( إجراء مراجع)ومستوى احملافظات؛ 
منتظمة للربنامج من خالل اجتماعات 

و( تنفيذ )الفريق االستشاري التقين؛ 
إطار مساءلة صارم لضمان بلوغ 

 املوظفني األداء األمثل؛ 
 ما سيَّ  دعم مجيع الدول األعضاء، وال

ضة بشكل كبري لوفادة رلل رَّ عـمُ ال
األطفال، إىل تنفيذ محالت متني ع ذات 

 دجودة وحتسني حساسية أنظمة الرتص  
من خالل: أ( نشر املهنيني الصحيني 

رة من الصراعات يف البلدان املتضرِّ 
لالجئني؛ ب(  املستضيفةوالبلدان 

االتصال  لضباطتنظيم حلقات عملية 
د لتدريبهم على عن الرتص   نياملسؤول



 1تنقيح  26/5إ لش م/

 

- 10 - 

 

حتليل املخاطر على مستوى املناطق 
الفرعية وأحدث التعديالت يف 
إجراءات االستجابة للفاريات؛ ج( 

د البعثات إىل البلدان احملتاجة إيفا
إىل نتائج التقييم املنتظم  استنادا  

 للمخاطر؛ 
  العمل عن كثب مع البلدان لدعمها

به من اإلعداد لسحب  تضطلعفيما 
يف اللقاح  6املكوِّن اخلاص بالنمط 

 الفموي املضاد لشلل األطفال؛
  العمل مع البلدان املختارة يف اإلقليم

البيئي لفريوس رلل د لتوسيع الرتص  
 األطفال.

التقرير املايل  11-26ج ص ع 
والبيانات املالية 
املراجعة للسنة 

  01املنتهية يف 
 /كانون األول

6112ديسمرب 

 

 قبلت مجعية الصحة العاملية التقرير املايل 
والبيانات املالية املراجعة  للمديرة العامة

 01 للسنة املنتهية يف
 .6112ديسمرب /األول كانون

  ُد البيان املايل اإلقليمي لسنة مِ اعت
التحليل املايل وأسباب  ويضم 6112

 . 6112و 6110التفاوتات بني عامي 
 

حالة حتصيل  11-26ج ص ع 
االررتاكات 

املقدرة، مبا يف ذلك 
الدول األعضاء 

املتأخرة يف سداد 
اررتاكاهتا إىل حد 
يربر تطبيق أحكام 

من  2املادة 
 الدستور

  استمر اليمن، حىت موعد افتتاح إذا
مجعية الصحة العاملية التاسعة والستني، 

يف سداد اررتاكه إىل حد يربر  متأخرا  
من الدستور،  2تطبيق أحكام املادة 

فسيتم وقف امتيازاته اخلاصة 
 بالتصويت.

  يتم تطبيقه سيستمر خالل وقف أي
انعقاد مجعية الصحة التاسعة والستني 

، حىت يتم ومجعيات الصحة الالحقة
خفض متأخرات اليمن إىل مستوى 
يقل عن املبلغ الذي يربر تطبيق 

 من الدستور. 2أحكام املادة 

  ال تزال الصومال متأخرة يف سداد
اررتاكها، وينبغي للمكتب اإلقليمي 

األمر وتقدمي حلول بديلة  هذامراجعة 
 بالتنسيق مع وزارة الصحة.

جدول تقدير  16-26ج ص ع 
االررتاكات 

6112-6112 

  اعتمدت مجعية الصحة العاملية جدول
تقديـــر اررتاكات الدول األعضاء 
والـــدول األعضــــاء املنتسبـــة للثنائية 

6112-6112 . 

  طلبت اللجنة اإلقليمية 6110يف عام ،
إىل الدول األعضاء النظر يف إمكانية 

االررتاكات املقدَّرة يف  مستوىزيادة 
املنظمة من خالل العمل اجلماعي يف 
األجهزة الرئاسية. ويبلغ إمجايل 

 .%0.116االررتاك املقدر لإلقليم 
تعديالت النظام  17-26ج ص ع 

 األساسي للموظفني
  تنفيذ سياسة التنقل يتطلب قد

بعض املوارد اإلضافية. كما سيتطلب 
الوظائف  إجراء تغيري يف طريقة رغل

 .الشاغرة
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االسرتاتيجية وخطة  16-26ج ص ع 
العمل العامليتان 

بشأن الصحة 
العمومية واالبتكار 

 وامللكية الفكرية

 د يقررت مجعية الصحة العاملية متد
اإلطار الزمين خلطة العمل من عام 

، ومتديد املوعد 6166حىت عام  6115
النهائي لالستعرا  الربجمي الشامل 
لالسرتاتيجية وخطة العمل العامليتني 

وإجراء تقييم رامل ، 6116حىت عام 
اجمي رامل على حنو واستعرا  بر 

 منفصل يف مواعيد متعاقبة. 
  ستتوىل املديرة العامة تشكيل فريق

إلجراء االستعرا   خبريا   16يضم 
ُتدعى مجيع الدول اجمي الشامل. وسالرب 

األعضاء إىل ترريح خرباء، عن طريق 
، إلدراجهم يف نين اإلقليميياملدير 

القائمة اليت ستختار منها املديرة 
 اإلقليمية أعضاء الفريق. 

  وستفيد املعلومات اجملمعة من أجل
ز يف م احملر  التقييم يف إجراء تقييم للتقد  

الدول األعضاء يف اإلقليم حتقيق

صر التغطية الصحية عنصر من عنال
 . أو الوفاء بهالشاملة 

 ستتوىل منظمة الصحة العاملية ما يلي:
 على أمهية إجراء تقييم رامل  التأكيد

  ومستقل ومركز وحيادي؛
 دقة حتديد معامل عملية التقييم  ضمان

وإرراك أصحاب املصلحة ذوي الصلة 
 فيها؛  كامال    إرراكا  

 املالية وتقليلها إىل  دعلى القيو  التغلب
أدىن حد ممكن من خالل املشاورات 

 االفرتاضية؛  استطالعات الرأيو 
 جدوى إعداد تقرير مرحلي  كشافاست

 (.6112يناير /الثاين كانونللتقييم )

حصيلة املؤمتر  11-26ج ص ع 
الدويل الثاين بشأن 

 التغذية

  اعتمدت مجيع الدول األعضاء إعـالن
رومـا بشـأن التغذيـة وإطار العمل، 
حيث إهنما مبثابة منرب لرتمجة 
االلتزامات إىل خطط عمل إقليمية 
ووطنية لتحقيق الغايات العاملية املتعلقة 
بتغذية األمهات وصغار األطفال 

 والُرض ع.
   يف املؤمتر،  قويا   متثيال   وكان اإلقليم ممثال

طار الدعم املقدم من منظمة يف إ
الصحة العاملية ومنظمة األمم املتحدة 
لألغذية والزراعة. وقد حضرت املؤمتر 

راعة والصحة يف ما ال يقل وزارات الز 
وراركت يف أعماله  عشر بلدا   عن اثين

مشاركة فعالة، وهو ما جيسد اإلرادة 
إىل  والقيادة السياسيتني الراميتني

االهتمام بالتغذية ومواجهة عوامل 
 اخلطر.

  ويلزم مراعاة اآلثار والتحديات اليت
تواجهها البلدان اليت تعاين من قالقل 
أهلية أو صراعات حالية أو سابقة يف 

 مجيع املبادرات املتصلة بالتغذية.

  وضعت خارطة طريق لتنفيذ اإلجراءات
املوصى هبا وتتلقى البلدان الدعم يف 

الراهن لوضع غايات وطنية ترمي الوقت 
إىل حتمل العبء املزدوج املتمثل يف 
سوء التغذية والتدخالت االسرتاتيجية 

 الرئيسية. 
  ويعكف املكتب اإلقليمي على إعداد

جمموعة إقليمية من التدخالت عالية 
املردود من أجل دعم الدول األعضاء 
يف اختاذ ما يلزم من إجراءات 

واجهة سوء اسرتاتيجية ذات أثر مل
 التغذية وفرط التغذية على حد سواء. 

العبء العاملي  61-26ج ص ع 
للصرع وضرورة 

  الصرع أحد االضطرابات العصبية
يف مرافق الرعاية  انتشارا  الثالثة األكثر 

  اإلقليمي أن يدعم  للمكتبينبغي
الدول األعضاء لضمان توفري الرعاية 
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العمل املنسق على 
املستوى الُقطري 

من أجل التصدي 
آلثاره الصحية 
ثاره آواالجتماعية و 

 على املعرفة العامة

من بلدان  األولية يف عشرين بلدا  
 اإلقليم.

  وترتاوح معدالت انتشار الصرع يف
بلدان اإلقليم من أربع حاالت إىل 

 1111ثالث وعشرين حالة يف كل 
 نسمة.

   للصرع اليت  واألسباب األكثر انتشارا
املستطلعة آراؤهم األرخاص أفاد هبا 

يف بلدان اإلقليم هي اإلصابة وعدوى 
اجلهاز العصيب املركزي واالضطرابات 
املخية الوعائية واألورام وحاالت الفرتة 

 احمليطة بالوالدة. 
  وعلى الرغم من توافر اخليارات

العالجية عالية املردود، ترتاوح الفجوة 
يف  %16إىل  %25العالجية من 

البلدان املنخفضة الدخل واملتوسطة 
 الدخل يف اإلقليم. 

ملرضى الصرع بطريقة متكاملة يف إطار 
نظام الرعاية الصحية العامة باستخدام 
أدوية اخلط األول املخصصة لعالج 
الصرع من خالل توسيع نطاق تنفيذ 

امج العمل اخلاص بسد الفجوات برن
 . (mhGAP)  يف جمال الصحة النفسية

  وسوف يتعاون املكتب اإلقليمي يف
تعزيز العمل املنسق الذي يستهدف 
الوقاية من الصرع مع القطاعات 

الطرق املسؤولة عن السالمة على 
ع وخدمات والوقاية من العنف والتمني

 الصحة اإلجنابية. 

 


