
 
 

  
  

 EM/RC58/9  اللجنة اإلقليمية
  58/9ل إ/ش م  لشـرق املتوسط

 
واخلمسون نةالثامالدورة  2011 سبتمرب/أيلول  

 
من جدول األعمال) أ( 7البند  بالعربية: األصل  

 
 

  
  ذات األمهية لإلقليم اليت أصدرا  اإلجرائية القرارات واملقررات

  الستون و الرابعةمجعية الصحة العاملية 
  

  

  

  
 القـرارات املـدير اإلقليمـي تلـك     ميقـد و. قراراًمثانية وعشرين الرابعة والستون أصدرت مجعية الصحة العاملية 

 والوثـائق والقـرارات  . ذات األمهية اخلاصة للدول األعضاء ولعمل منظمة الصحة العاملية يف إقليم شـرق املتوسـط  
ــرابط             ــى ال ــة عل ــع املنظم ــن موق ــها م ــن ترتيل ــا ميك ــة، كم ــدى األمان ــة ل ــة متاح ــذه الورق ــذكورة يف ه امل

(http://www.who.int/gb)  . 
ويوإىل املقررات التالية، الـيت تتطلَّـ   اًخاص اًاهتمام يملدير اإلقليمي أن يسترعا دب ات   ـ خـاذ إجـراءات مـن قل ب

؛ ج ص ]1[1.64عج ص  ):إىل الدول األعضـاء بـني زافـرتني   هة يشار إىل فقرات املنطوق املوج(الدول األعضاء 
، 1[ 10.64ج ص ع ؛]1[8.64ع صج  ؛]1[7.64ج ص ع ؛]1[ 6.64ج ص ع ؛]2[ 5.64ج ص ع ؛]2[ 64. 2ع

 ؛]3، 2[ 16.64ج ص ع ؛]1[ 15.64ع ج ص ؛]4[ 14.64ج ص ع ؛]1[13.64ج ص ع ؛]2[ 11.64ج ص ع ؛]2
 ]2[ 28.64عج ص  ؛]1[ 27.64عج ص  ؛]1[ 24.64ج ص ع ؛]1[ 17.64ج ص ع
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 أ  الصفحة
 
  

  احملتوى
   والستون الرابعةملية القرارات واملقررات ذات األمهية لإلقليم اليت أصدرا مجعية الصحة العا

 
 )2005(تنفيذ أحكام اللوائح الصحية الدولية  1.64ج ص ع
 مستقبل التمويل ملنظمة الصحة العاملية  2.64ج ص ع
األحــوال الصــحية يف األرض الفلســطينية احملتلــة، مبــا فيهــا القــدس الشــرقية ويف اجلــوالن  4.64ج ص ع

  السوري احملتل
نفلـونزا والتوصـل إىل اللقاحـات والفوائـد     تبادل فريوسـات اإل : ائحةا اجلالتأهب لألنفلونز 5.64عج ص 

  األخرى
  تدعيم القوى العاملة الصحية 6.64ج ص ع
  تعزيز التمريض والقبالة 7.64ج ص ع
الدائر حول وضع سياسات واستراتيجيات وخطـط صـحية    ةتعزيز حوار السياسات الوطني 8.64ج ص ع

  متينة
القدرات الوطنية يف جمال إدارة الطـوارئ الصـحية والكـوارث وتعزيـز مرونـة الـنظم        تعزيز 10.64ج ص ع

  الصحية
األعمال التحضريية لعقد االجتماع الرفيع املسـتوى للجمعيـة العامـة لألمـم املتحـدة بشـأن        11.64ج ص ع

  الوقاية من األمراض غري السارية ومكافحتها، بعد مؤمتر موسكو
الصحة العاملية يف متابعة االجتماع العام الرفيع املستوى للجمعيـة العامـة لألمـم     دور منظمة 12.64ج ص ع

  )2010سبتمرب /أيلول(اإلمنائية لأللفية ) املرامي(املتحدة بشأن استعراض األهداف 
العمل على ختفيض معـدل الوفيـات يف الفتـرة احمليطـة بـالوالدة ومعـدل وفيـات األطفـال          13.64ج ص ع

  دةاحلديثي الوال
  2015-2011يدز والعدوى بفريوسه يف الفترة ية العاملية لقطاع الصحة بشأن اإلاالستراتيج 14.64ج ص ع
  آلية للمكافحة والوقاية: لكولرياا 15.64ج ص ع
  اتنيناستئصال داء الت 16.64ج ص ع
 ةالسرايضمان استمرارية املكاسب وتقليص : الوقاية من املالريا ومكافحتها 17.64ج ص ع
  مياه الشرب، واإلصحاح، والصحة 24.64ج ص ع
   تعديالت النظام األساسي للوكالة الدولية لبحوث السرطان 26.64ج ص ع
  وقاية األطفال من اإلصابات 27.64ج ص ع
  الشباب واملخاطر الصحية 28.64ج ص ع
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  والستون الرابعةعاملية أصدرا مجعية الصحة الالقرارات ذات األمهية لإلقليم اليت )  أ(
املقرر رقم 
  اإلجراءات املقرر اتخاذها   معطيات الوضع األساسية  العنوان   القرار/ اإلجرائي

ــوائح  1.64ج ص ع ــام اللـ ــذ أحكـ تنفيـ
ــحية الدوليـــــة   الصـــ

)2005( 

بناء القدرات األساسية ويدعم املكتب اإلقليمي البلدان يف تقييم  •
راكة الالزمة لتنفيذ اللوائح الصحية وضمان استمرارها، ويف تعزيز الش

 . الدولية
بني بلدان اإلقليم فيما يتعلق بالقدرات األساسية  تفاوتويوجد  •

 . اللوائح الصحية الدولية أحكام تنفيذل الالزمةالوطنية 
وقد لوحظت نقاط الضعف بصورة أساسية يف القدرات املتعلقة  •

السالمة البيولوجية  بالتأهب واملوارد البشرية ونقاط الدخول وإدارة
 .، وسالمة الغذاء واملخاطر الكيميائية واإلشعاعية)املختربات(

اللوائح الصحية الدولية  أحكام تقييم القدرات األساسسية املطلوبة لتنفيذ •
يف أفغانستان، ومجهورية إيران اإلسالمية، واجلماهريية العربية الليبية، 

واجلهورية العربية وباكستان، وفلسطني، والصومال، والسودان، 
 .السورية، وتونس، واإلمارات العربية املتحدة، واليمن

 تعزيز القدرات األساسية يف نقاط الدخول •
 تعزيز القدرات التشخيصية على الصعيد الوطين •
إعداد خطط العمل الوطنية املناسبة للوفاء مبتطلبات اللوائح الصحية  •

 . 2012يونيو /الدولية حبلول شهر حزيران
خلرباء من القائمة اإلقليمية للمساعدة يف أنشطة بناء القدرات نشر ا •

 .الالزمة من أجل تنفيذ اللوائح الصحية الدولية
مســتقبل التمويــل ملنظمــة  2.64ج ص ع

 الصحة العاملية 
•  •  

 4.64ج ص ع
 

ــحية يف   ــوال الصــ األحــ
األرض الفلســـــــطينية 
احملتلة، مبا فيها القـدس  
الشــرقية ويف اجلــوالن  

 تلالسوري احمل
 

األنشطة على مدار السبعة عشرة عاماً املاضية منذ تأسيس  تنفَّذ •
ال يزال . مكتب منظمة الصحة العاملية يف األرض الفلسطينية احملتلة

كثري من ااالت الصحية يف حاجة للدعم، مبا يف ذلك برامج تعزيز 
الصحة، ودعم اخلدمات الصحية، واملستحضرات الصيدالنية، 

ار حبدوث األوبئة واجلوائح واالستجابة ملقتضياا، عمليات اإلنذ
 . واملعدات الطبية احليوية، والصحة النفسية، والتغذية، وسالمة الغذاء

 .جيري حالياً صياغة سياسة وطنية بشأن التأهب حلاالت الطوارئ •
 

مواصلة دعم اخلدمات الصحية والبيطرية الفلسطينية، مبا يف ذلك بناء  •
 .د حلاالت الطوارئ غري املعتادةالقدرات واالستعدا

تقدمي تقرير تقصي احلقائق حول الوضع الصحي واالقتصادي يف األرض  •
الفلسطينية احملتلة، مبا يف ذلك القدس الشرقية ومرتفعات اجلوالن 

 .احملتلة
جات الصحية االحتيا لتلبيةمواصلة تقدمي املساعدات التقنية الالزمة  •

 .عاقني ومصابنيمن من فيه للشعب الفلسطيين، مب
احملتلة، مبا يف ذلك  ةدعم تطوير النظام الصحي يف األرض الفلسطيني •
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املقرر رقم 
  اإلجراءات املقرر اتخاذها   معطيات الوضع األساسية  العنوان   القرار/ اإلجرائي

 .تنمية املوارد البشرية
قطاع إىل البعثة الصحية املتخصصة  الذي أعدتهإتاحة التقرير التفصيلي  •

 .غزة
إعداد تقارير عن تنفيذ هذا القرار لعناية مجعية الصحة العاملية يف دورا  •

 .ستنياخلامسة وال
لـــــونزا نفب لإلالتأهـــــ 5.64ج ص ع

تبــــــادل : اجلائحــــــة
ــات اإل ــونزا فريوسـ نفلـ

ل إىل اللقاحات والتوص
   والفوائد األخرى

كما تتوافر . تتوافر مراكز وطنية معنية باإلنفلونزا يف بعض البلدان •
صة يف أغلبية البلداناملختربات املرخ. 

 .  معظم البلدانيتسم ترصد اإلنفلونزا بالضعف أو يكاد ينعدم يف •
املواد الطبية احليوية اخلاصة بالتأهب لإلنفلونزا مع املراكز  تبادل •

املتعاونة مع املنظمة واملختربات املرجعية ال يتم على حنو منتظم، وال 
 . يرفق به أحياناً مجيع املعلومات املطلوبة

من نفلونزا اإلال يتم بانتظام تبادل بيانات املتواليات اجلينية حول  •
اليت قد تسبب جائحة نفلونزا اإلوسائر فريوسات  H5N1 النمط

التابعة عاملية شبكة اللخمتربات املنشأ وبني املختربات التابعـة ل بنيبشرية 
 .اي هلوالتصدنفلونزا اإلد ترص بنظمملعنية وا منظمةلل

نوقش استخدام قاعدة بيانات متاحة للجمهور بشأن بيانات املتواليات  •
 التشاور مع اموعة ؛ وجيري حالياًنفلونزا اإلاصة بفريوس اجلينية اخل

ليات املستخدمة يف التعامل مع بيانات آلاالستشارية حول أفضل ا
 . املتواليات اجلينية

إنشاء آلية على التشاور مع اموعة االستشارية تعمل املنظمة ب •
نفلونزا اإل دتساعد على تتبع انتقال املواد الطبية احليوية اخلاصة بترص

 . اجلائحة بني مجيع األطراف املشاركة

نفلونزا وذات معنية باإل مرخصةإنشاء أو تعزيز مراكز وطنية وخمتربات  •
 . اختصاصات متفق عليها

• نفلونزا الكتشاف احلاالت املصابة بفريوس إلد اإنشاء أو تعزيز نظام ترص
ب يت قد تسبالنفلونزا اإلوسائر فريوسات  H5N1من النمط نفلونزا اإل

 .جائحة بشرية
 بنيتنسيق تبادل بيانات املتواليات اجلينية والتحاليل الناجتة عن البيانات  •

املعنية ومنظمة عاملية التابعة للشبكة اللل ملنشأ، وبني املختربات التابعـةخمترب ا
 . والتصدي لهنفلونزا اإلد ترصبنظم 

ب ام تبادل فوائد التأهتبادل املعلومات حول ترصد اجلائحة من خالل نظ •
 .نفلونزا اجلائحةلإل

• ي هلا من تعزيز البحوث لتحسني عملية تقييم خماطر اجلائحة والتصد
 .نفلونزااإليف جمال الصحة العمومية حول  للبحوثخالل جدول أعمال 

تنفيذ خطة العمل العاملية الرامية لزيادة إمدادات اللقاحات، مبا يف ذلك  •
نقل جديدة يف البلدان النامية والصناعية، و بناء منشآت إنتاجية

 .البلدان النامية إىلسيما التكنولوجيات واملهارات، وال
إعداد التقارير حول التقدم احملرز يف تنفيذ إطار عمل التأهب جلائحة  •

 .نفلونزااإل
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املقرر رقم 
  اإلجراءات املقرر اتخاذها   معطيات الوضع األساسية  العنوان   القرار/ اإلجرائي

ال يتم تبادل املعلومات حول ترصد اجلوائح يف األوقات املناسبة أو  •
 .بانتظام مع املنظمة

• د اجلوائح وتقييم املخاطر تدعم املننظمة البلدان يف بناء قدرات ترص
 .واإلنذار املبكر

و ال توجد يف العديد من السلطات التنظيمية الوطنية إما أا ضعيفة أ •
 .البلدان

 . متوافر خمزون األدوية املضادة للفريوسات •
 .  نفلونزاب لإلالتأه من أجليتوافر خمزون اللقاحات  •
تعكف املنظمة على استعراض إمكانية استعمال خمزون املنظمة  •

 .املتأثِّرة ااالحتياطي من اللقاحات قبل حدوث اجلائحة يف البلدان 
 . مة على إنشاء آلية شراء إقليمية جممعة للقاحاتتعكف املنظ •

: إدارة قوة العمل الصحية 6.64ج ص ع
إعـــــــداد اخلطـــــــط 
ــة  االســتراتيجية اإلقليمي

 والوطنية

عظم البلدان بإعداد خطط عمل استراتيجية على الصعيد الوطين قام م •
ومع هذا، ففي معظم األحوال، كانت . بشأن املوارد البشرية الصحية

 .هناك حتديات جسيمة ماثلة أمام هذه اخلطط
فقد كانت هناك حاجة ملحة إلعداد استراتيجيات وطنية تعىن بقوة  •

بشأن املوارد البشرية العمل الصحية إىل جانب خطط خاصة بالبلدان 
 . قوة العمل وتثقيفها وإدارا إدارةالصحية، حبيث تغطي 

قام املكتب اإلقليمي بإعداد استراتيجية إقليمية معنية باملوارد البشرية  •
الصحية، إىل جانب إطار عمل للدول األعضاء من أجل إعداد أو 

 .  يةحتسني خطط استراتيجية وسياسات معنية باملوارد البشرية الصح
بشأن مدونة  16.  6مجعية الصحة العاملية، يف قرارها ج ص ع  إن •

البلدان باإلبالغ عن  طالبتممارسات منظمة الصحة العاملية لل

املوارد البشرية  تطوير خطط استراتيجية شاملة ومقدرة التكاليف بشأن •
 .الصحية

هجرة العاملني الصحيني وتأثريها على  توضحبلدان اإلقليم لرسم خرائط  •
 . حصائل صحة السكانعلى أداء النظم الصحية و

توثيق حجم التوظيف غري املنظم للعاملني الصحيني، وتأثرياته على بلدان  •
 . املصدر واملقصد

جرة قوة العمل الصحية، إعداد االستراتيجيات والسياسات املعنية  •
 . واالحتفاظ ا، والوصول إليها يف املناطق النائية والريفية

للمؤسسات التعليمية الصحية العليا من  االعتمادتطوير وحتسني نظم  •
خالل برامج بناء القدرات إلعداد خرباء حمليني وتبادل اخلربات والدروس 
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املقرر رقم 
  اإلجراءات املقرر اتخاذها   معطيات الوضع األساسية  العنوان   القرار/ اإلجرائي

 .  اإلجراءات املتخذة والتقدم احملرز
• وطنية للمؤسسات التعليمية املختصة  اعتمادبلداً أنظمة  15ر طو

 . ئهاباملهن الطبية والصحية أو هي بصدد إنشا
جيري إعداد دليل إقليمي لالعتماد ليكون مبثابة مرجع لالعتماد،  •

خطوات عملية إلنشاء نظم اعتماد وطنية واحلفاظ على  يتضمن
 .استمراريتها

تبذل جمهودات لبناء القدرات من أجل تطوير اخلربات الوطنية يف جمال  •
 .االعتماد

 .اإلقليم يف كامل أرجاءاملستفادة 

ل املمرضات والقابالت األغلبية يف قوة العمل الصحية يف الكثري تشكِّ •  تعزيز التمريض والقبالة 7.64ج ص ع
 . من البلدان

لتنمية املوارد البشرية  ةامج شاملتعالت النداءات من أجل إقامة بر وقد •
اليت تدعم توظيف قوة العمل من طواقم التمريض والقبالة الكفؤة 

لضمان حسن أداء  حيوياً دعر الذي يفاظ عليها، األمواحملفزة واحل
 . النظام الصحي

بدون ختصيص املوارد الكافية خلدمات التمريض والقبالة يف البلدان  •
مجيع مستويات منظمة الصحة العاملية، سوف يكون من الصعب يف و

 .  املضي قدماً جبدول األعمال هذا
• ت التمريض هات االستراتيجية العاملية لتعزيز خدمامت حتديث التوج

ودف الوثيقة لتزويد رامسي  .2015 - 2011والقبالة للفترة 
السياسات واملمارسني وسائر أصحاب الشأن املعنيني على كل 
مستوى بإطار مرن من أجل عمل واسع النطاق وتعاوين لتعزيز 
قدرات املمرضات والقابالت مبا يسهم يف بلوغ التغطية الشاملة، ويف 

يف ظروف ممارستهم وعملهم، ويف االرتقاء السياسات اليت تؤثر 

 . إىل العربية والفرنسية 2015-2011ترمجة االجتاهات االستراتيجية  •
، وفقاً 2020-2012حول التمريض والقبالة  إقليميةإعداد استراتيجية  •

 ).2008( 5 –ق  / 55ل إ /لقرار اللجنة اإلقليمية ش م
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 .بالنظم الصحية الوطنية مبا يفي باملرامي واألهداف العاملية
  8.64ج ص ع

   )12ق 128م ت(
 
 

ــز حــوار السياســات   تعزي
ــ ــول   ةالوطني ــدائر ح ال

وضـــــع سياســـــات  
واستراتيجيات وخطـط  

  صحية متينة

تتضمن الشواغل الرئيسية املتعلقة بالتخطيط وإعداد السياسات يف  •
واملشاركة  غري الواضحة أو األهداف/الوطنية و املعاملاإلقليم 

 .صحاب الشأن املعنينياحملدودة من أ
م العاملي الذي يهدف إىل صقل تشارك املنظمة يف برنامج التعلُّ •

املهارات والكفاءات الالزمة للعاملني باملكاتب القطرية للمنظمة حىت 
يتسىن هلم دعم إعداد السياسات واالستراتيجيات واخلطط القطرية 

ابعة للمنظمة الربامج التدريبية الت منيف سبيل ذلك  وتنطلق. الوطنية
ومن بينها دورات متنوعة يف جماالت السياسات والتخطيط مثل تلك 

 .التمويل، وفعالية املساعدات/اخلاصة بتقدير التكاليف
• احلوار حول السياسات  عنحزمة تدريبية  املكتب اإلقليمي أعد

أصحاب الشأن املعنيني بقطاع والتخطيط االستراتيجي اليت توجه إىل 
 .توى القطرعلى مس ةالصح

تسهم املنظمة يف عملية التخطيط اخلاصة بالبلدان من خالل العمل مع  •
 .اإلدارات املختصة يف وزارة الصحة

تطوير ونشر األدوات لقياس التقدم احملرز يف تعزيز السياسات واخلطط  •
 .االستراتيجية الوطنية

ار إعداد اآلليات اخلاصة من أجل دعم البلدان اليت تعاين األزمات إلقر •
 .السياسات واخلطط اليت تستجيب إىل االحتياجات املتغرية لسكاا

•  

 10.64ج ص ع
  ) 1ق128م ت(

 

ــة   ــدرات الوطني ــز الق تعزي
يف جمال إدارة الطـوارئ  
ــوارث   ــحية والكـ الصـ
ــنظم   ــة ال ــز مرون وتعزي

  الصحية

مبا يف ذلك اهلزة ، عدداً من الكوارث، 2010خالل عام ، ىن اإلقليمعا •
النطاق اليت ضربت مجهورية إيران اإلسالمية األرضية ضيقة 

 دمرتوالفيضانات واسعة النطاق الىت اجتاحت باكستان، والىت 
  .وأضرت باملكاسب التنموية اًشديد تدمرياًالنظام الصحي 

تعاون املكتب اإلقلمي مع الشركاء، وساهم مسامهة فعالة يف إعداد  •
ا والدول العربية استراجيية احلد من أخطار الكوارث لكل من أفريقي

حيث مت التشديد على الصحة باعتبارها من ااالت ، 2010-2020
  .ذات األولوية

هلا من خالل منهج تعزيز القدرة على التأهب للطوارئ واالستجابة  •
يعتمد على معلومات مسندة بالبينات من أجل ترمجة  واقعينظامي 

  .السياسات إىل أفعال على أرض الواقع
إعداد برنامج عمل بشأن دعم تنفيذ استراتيجية احلد من أخطار الكوارث  •

  .لكل من أفريقيا والدول العربية
ام الصحي من أجل دمج عملية تقييم سالمة املرافق الصحية مع تقييم النظ •

املواءمة بني بناء قدرات القوة العاملة اهليكلية والوظيفية والصحية على حنو 
  . مضمون االستمرار
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على الصعيد  منظمة الصحة العاملية، الدعم الذي تقدمه هدفي •
الوصول إىل أخفض قدرٍ ممكن من خماطر الكوارث بفضل ، اإلقليمي

، وضمان وجود روابط بني التأهب للطوارئ اجلهود اتمعية
  .والتعايف من ناحية وبني الكوارث والتنمية من الناحية األخرى

 ة وأعمال تقييم كافة املخاطرنفذت اللوائح الصحية الدولية املشترك •
لك دف جتسري الفجوات يف اجلهود ، وذمن البلدان %20 يف

  .الوطنية لالستعداد للطوارئ
املؤسسي يف إضفاء الطابع ، )%28(بدأ ستة بلدان ، 2010بنهاية عام  •

على عملية االستعداد للطوارئ واالستجابة هلا اعتمادا على 
بيان املخاطر اآلنية ومنهج قائم على حصر مجيع األخطار، ل مرتسمات

  .اتمعي والوطين ودون الوطين الصعيدوذلك على 
برامج االستعداد للطوارئ ، )%15مبا نسبته (دشنت ثالثة بلدان  •

لصحة من أجل التوافق بني األنشطة واالستجابة هلا داخل وزارة ا
  .والتنسيق فيما بينها على حنو أفضل

مج املستشفيات اآلمنة بوصفها من البلدان على عاتقهم برا %60أخذ  •
واستكملت املرحلة األول من التقييم مبا يتماشى .  أولوياا ىإحد

 يف اًوال يزال العمل قائم. مع الربنامج العاملي يف غالبية هذه البلدان
  . عدد آخر حمدود من البلدان

أدرج التأهب للطوارئ واحلد من خماطر الكوارث يف الربامج العاملية  •
م اخلاصة مبنظمة الصحة العاملية واليت ترمي إىل بناء قدرات علُّــللت

 .من البلدان% 25ومت تقدمي فرص التدريب إىل ، العاملني ا

  .جلميع البلداناملخاطر  مرتسماتإعداد  •
  .املتأنية إعداد برامج التأهب للمخاطر يف البلدان من خالل أعمال التقييم •
ارئ يف جمال الصحة إعداد وإجراء التدريب الوطين حول إدارة الطو •

  .العمومية
إعداد قائمة إقليمية باملوارد البشرية من أجل االستجابة بدعم فعال وجيد  •

 .   التوقيت داخل اإلقليم

األعمال التحضريية لعقـد   11.64ج ص ع
ــع  ــاع الرفيـــ االجتمـــ

تفرض األمراض غري السارية واحداً من أكرب التحديات املاثلة أمام  •
من الوفيات يف  %50الصحة والتنمية، وتسهم يف ما يزيد على 

ضمان التنفيذ السلس خلطة العمل اإلقليمية والربامج الوطنية املعنية  •
 .باألمراض غري السارية
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املستوى للجمعية العامة 
ــأن   ــدة بش ــم املتح لألم
ــراض   ــن األم ــة م الوقاي
غـــــــري الســـــــارية  

بعد مـؤمتر   ومكافحتها،
  موسكو

 .اإلقليم
 2010مايو /قرر اجتماع اجلمعية العامة لألمم املتحدة املنعقد يف أيار •

يف نيويورك  عقد اجتماع رفيع املستوى لرؤساء الدول واحلكومات
 .2011سبتمرب /أيلول 20-19يومي 

وضع األمراض غري السارية على  معلماً رئيسياً على طريقيعد هذا  •
رأس جدول األعمال السياسية والتنموية وحتفيز اجلهود الرامية إىل 

االقتصادية والتعامل مع التأثريات الصحية والتنموية واالجتماعية 
 .ىلألربعة أمراض غري السارية الكرب

 تع املستوى لألمم املتحدة، استضافحتضرياً ألعمال االجتماع رفي •
تشرين  27-25مجهورية إيران اإلسالمية مشاورة إقليمية يف الفترة

وقد عكست الوثيقة اخلتامية . بالعاصمة طهران 2010أكتوبر /األول
 .لالجتماع املوقف اإلقليمي من مجيع اجتماعات املتابعة

د الروسي أول مؤمتر وزاري عاملي حول عقدت املنظمة واالحتا •
أساليب احلياة الصحية ومكافحة األمراض غري السارية يف موسكو، 
حيث هدف إىل دعم البلدان يف سبيل إعداد وتعزيز السياسات 
والربامج اليت تروج ألساليب احلياة الصحية وتساعد على احلماية من 

 . األمراض غري السارية
بلداً  18أبريل، مبشاركة /نيسان 29-28ومي عقد املؤمتر يف موسكو ي  •

وسوف تكون اإلسهامات اإلقليمية الواردة يف إعالن . وزراء 6و
 .لالجتماع رفيع املستوى لألمم املتحدة منطلقٍموسكو مبثابة 

طة ومناقشة يف كل االجتماعات واملشاورات ذات تنظيم جلسات إحا •
القطاعني (الصلة لرفع مستوى الوعي لدى خمتلف أصحاب الشأن املعنيني 

بغية تعزيز املسامهات اإلقليمية باالجتماع رفيع ) احلكومي واخلاص
 . 2011سبتمرب /املستوى ملنظمة األمم املتحدة املنعقد يف أيلول

 .زعماء اإلقليمينيتسهيل متثيل رؤساء الدول وال •
•  

دور منظمة الصحة العاملية  12.64ج ص ع
ــاع   ــة االجتمـ يف متابعـ
ــع املســتوى   ــام الرفي الع
للجمعيـة العامـة لألمـم    

زادت  ، شهد بعض البلدان أزمات عديدة ومتداخلة2010خالل عام  •
على مكاسب  لتأثر وعدم املساواة، وأثرت سلباًمن جوانب شدة ا

التنمية، والسيما يف البلدان املنخفضة الدخل اليت تواجه حاالت 
 .طوارئ معقدة

تعزيز التعاون بني القطاعات وإشراك اتمع املدين يف بلوغ املرامي  •
رصد املعطيات املصنفة واستحداثها وحتليلها  اإلمنائية لأللفية، وتيسري

 . واستخدامها، والسيما يف البلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل
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املتحدة بشأن استعراض 
) املرامـــي(األهـــداف 

اإلمنائيــــــة لأللفيــــــة 
ــول( ــورك، أيلــ / نيويــ

  )2010سبتمرب 

، اخنفضت وفيات األطفال دون اخلامسة مبعدل 2009بنهاية عام  •
املرمى  هدفوختطت مصر ولبنان وعمان . 1990منذ عام % 30

تزال مجهورية إيران امي اإلمنائية لأللفية، بينما الالرابع من املر
اإلسالمية واملغرب واجلمهورية العربية السورية وتونس واإلمارات 

ومع هذا، فتحقيق هذا . العربية املتحدة يف سبيلها لتحقيق هذا املرمى
قر يزال تعترضه بعض العوامل مثل الفدان األخرى الاملرمى يف البل

 . والتوزيع غري املتساوي للموارد وعدم كفاية االلتزام السياسي
من تغطية التطعيم باجلرعة األوىل ضد  %90بلداً يف اإلقليم  16حققت  •

بلدان على وشك  3احلصبة لألطفال يف عامهم األول، بينما هناك 
 .بلوغ هذه الغاية

د كل آالف ولي 510 000مرأة واألف  52تشري التقديرات إىل وفاة  •
من  %50عام يف اإلقليم بسبب مضاعفات احلمل والوالدة؛ فال يزال 
من  %40املواليد يولدون خارج املرافق الصحية باإلقليم، كما حيدث 

 . عاملني صحيني مدربني مع غيابالوالدات 

• عة باإلقليم لدعم تقدمي اللقاحات اجلديدة إنشاء آلية شراء لقاحات جمم
 .املنقذة للحياة يف البلدان املتوسطة الدخل

ع املرأة حبقوق اإلنسان تعزيز املساوة بني اجلنسني، ومتكني املرأة، ومتت •
 .كاملة، والقضاء على الفقر

ية، مبا يف دعم تقدمي حزمة اخلدمات الصحية والتغذوية للمارسات األسر •
التدخالت الشائعة الفعالة لقاء التكاليف لألطفال بذلك التغطية الشاملة 

 .واحلمل املأمونلمتكاملة للطفل الرعاية واألمهات مثل  ا
قاية واملعاجلة والرعاية والدعم وحتسينها يف جماالت االرتقاء بتدخالت الو •

اإليدز والسل واملالريا، مبا حيقق إمكانية /مرض العوز املناعي البشري
، والسيما للفئات السكانية شديدة التأثر واموعات ةالشامل اإلتاحة

 .املعرضة للخطر
لوصول مناصرة التقدم املتعلق بالبحوث وإزالة العقبات اليت حتول دون ا •

 .االستخدام واجلودة والعوائق اليت تقف أمامللتدخالت، 

العمل على ختفيض معدل  13.64ج ص ع
ــرة   ــات يف الفتــ الوفيــ
ــالوالدة  ــة بـــ احمليطـــ
ومعدل وفيات األطفال 

  احلديثي الوالدة

مدى توافر العاملني الصحيني املؤهلني حيثما   يف واسعة فجوات هناك •
فر أنظمة إيتاء الرعاية الصحية جيدة وتوا، وأينما تعظم احلاجة إليهم

  .األداء وعالية اجلودة يف الفترة احمليطة بالوالدة ورعاية الولدان
ن الولدان وفترة تزال املعلومات حول حمددات مراضة كل موال •

الوالدة ووفياسم بالضعف الشديد مبا ال ميكِّن من إعداد الربامج ا تت
  .املسندة بالبينات وتنفيذها

اجلودة املنقذة للحياة املقدمة  ة احلصول على اخلدمات عاليةحمدودي •
  .لولدان يف كثري من بلدان اإلقليمل

من  %41.7(مولود  480000و، أم 52000، يف الوقت احلاضرميوت،  •

  .بناء القدرات الوطنية يف جمال الرعاية الصحية لألمهات والولدان •
  .تعزيز رصد وتقييم تدابري الربامج الصحية املتعلقة باألمهات والولدان •
تعزيز السياسات والربامج الصحية الرامية إىل تشجيع العادات الغذائية  •

مارسات احملفوفة باملخاطر؛ وتعزيز وجتنب امل، وأمناط احلياة الصحية
إجراء االختبارات والفحوصات الىت جترى يف مرحلة ما قبل الزواج وقبل 

والتوسع يف برامج املكمالت ، والرعاية املنتظمة لألجنة، مرحلة اإلدراك
 .الغذائية الدقيقة والسيما محض الفوليك
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طفل دون اخلامسة  1150000إضافة إىل ، )الوفيات دون اخلامسة
 بالوالدة يطةاحملسنويا يف اإلقليم، فيما يقدر إمجايل وفيات الفترة 

 .حالة 768000 بنحو
االســــتراتيجية العامليــــة   14.64ج ص ع

لقطــاع الصــحة بشــأن 
ــدوى ا ــدز والعـــ أليـــ

ــرة  ــه يف الفتــ بفريوســ
2011-2015  

على االستراتيجية اإلقليمية بشأن  2010صادقت اللجنة اإلقليمة عام  •
استجابة القطاع الصحي ملرض العوز املناعي والعدوى بفريوسه 

، واليت كانت تعتمد على مسودة االستراتيجية العاملية، 2011-2015
 .معها ىكانت حينذاك قيد اإلعداد، وتتماشو

التركيز على ختطيط اإلجراءات ذات األولوية اليت اختذا منظمة الصحة  •
العاملية والوكاالت الشريكة والبلدان فيما يتعلق بتنفيذ االستراتيجية 

 .    اإلقليمية

آليـة للمكافحـة   : الكولريا 15.64ج ص ع
  والوقاية

، أفغانستان يفالكولريا  فاشياتعن اندالع  2010أبلغ يف عام  •
 .وباكستان، وجيبويت، والسودان، والصومال، والعراق، واليمن

اخلاصة باألمراض الواجب اإلخطار ) أ(تندرج الكولريا على القائمة  •
ومع هذا، تكون اإلخطارات املرسلة . يف مجيع بلدان اإلقليم عنها

 . للمكتب اإلقليمي غري منتظمة، وعادة متأخرة
بإمكانية الوصول إىل ال تتمتع البلدان املعرضة للمخاطر  •

 .الربوتوكوالت التشخيصية والعالجية
املوارد يف  حلشدالكولريا ليست من احلاالت الصحية ذات األولوية  •

 .بلدان كثرية من بلدان اإلقليم
يشكل العدد الكبري من األشخاص النازحني داخلياً والالجئني جمتمعاً  •

 .كبرياً معرضاً للخطر يف اإلقليم
يف الكثري من  بطريقة سراية الكولريا غري كافي الوعي اتمع •

 .البلدان
الكولريا املبلغ عنها هو ممارسة شائعة  فاشياتاملبالغة يف رد الفعل إزاء  •

 .يف كثري من بلدان اإلقليم

ضمان الوزارات جلميع القطاعات ذات الصلة ل متعددةتشكيل جلان  •
توفري مياه شرب آمنة، وإعداد خطط تأهب وطنية تفصيلية تشتمل على 

 . أدوار ومسؤوليات واضحة وآليات متويل مشتركة
دعم عملية شاملة لتقييم املخاطر بشأن أمراض اإلسهال الوبائية من  •

خالل مجع املعطيات من القطاع الصحي باملشاركة مع القطاعات البيئية، 
 . لغذاءواملاء واإلصحاح، وا

تشجيع اإلبالغ يف الوقت املناسب واحلد من املبالغة يف رد الفعل من  •
 . وبناء القدرات احلمالت اإلعالميةخالل 

إنشاء نظم إنذار مبكر باألمراض والتصدي هلا، مع إيالء عناية خاصة  •
 . بالعتبات ومومسية األمراض

لسارية البكترييا اضمات تعزيز القدرات التشخيصية وحتديد مواصفات  •
 .بصور أكرب لفهم ديناميات املرض واملسامهة يف قاعدة املعطيات اإلقليمية

والسيما (إعداد آليات لدعم االستمرار يف تبادل املعلومات واملعطيات  •
قطاع الصحي وقطاع املياه بني ال) خالل املواسم شديدة اخلطورة

 .وقطاع الغذاء ومنظمة الصحة العاملية حواإلصحا
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ود خمزون من أمالح اإلمهاء الفموي، واملضادات احليوية التأكد من وج • .ال يستخدم أي من البلدان لقاح الكولريا بصورة منتظمة •
 .املناسبة، والوصول ملقدمي رعاية صحية مدربني

حتسني املعارف واملمارسات العامة بشأن الوقاية من الكولريا ومعاجلتها  •
 .والتثقيف الصحي احلمالت اإلعالميةمن خالل أنشطة 

وأن استخدامه  شياتالفاالتأكد من عدم استخدام لقاح الكولريا خالل  •
قتصر على املسافرين من املناطق غري املوطونة إىل املناطق املوطونة ي

 .كتدبري وقائي إضايف من بني تدابري أخرى
 .تشجيع البحوث حول حتسني لقاح الكولريا احلايل •

 يزل مل ولكنه واليمن، والسودان باكستان من  التنيناتاستئصل داء  •  استئصال داء التنينات 16.64ج ص ع
 . السودان جنوب يف متوطناً

. منطقة جبنوب السودان 80من  18يقتصر وجود املرض حالياً على  •
املنقولة حملياً وغري (واخنفض عدد القرى ذات احلاالت األصلية 

باخنفاض يزيد على ( 2010عام  227إىل  2009عام  5&4من ) الوافدة
إىل  2009 عام يف 2733واخنفض عدد احلاالت اجلديدة من  %).60

 %).38باخنفاض ( 2010 عام يف 1698
التحدي األكرب املاثل أمام جنوب السودان هو عدد احلاالت اجلديدة  •

يف وقت  ، والذي جيب اكتشافهالكبري نسبياً الذي يتم اإلبالغ عنه
مبكر واحتواءه بالكامل، واحلفاظ يف الوقت ذاته على الترصد 

أن كانت موطونة واملناطق وضمان استمراره يف املناطق اليت سبق 
التحتية إن غياب البنية . اخلالية من داء الدودة الغينية بالسودان

الصحية القوية، ونظام الترصد الذي مل يزل يف مرحلة التطوير، 
وانعدام األمن نتيجة الصراعات احمللية، وتنقل السكان، مل تزل 

 .  تشكل القيود األساسية

اخنفاض معدل احلاالت اجلديدة بزيادة معدل اكتشاف املرض قبل  تعزيز •
، وكذلك بزوغهاالدودة أو خالل األربع والعشرين ساعة من  بزوغ

هذه املرحلة عن املعدل احلايل البالغ  يتلومعدل احتواء احلاالت الذي 
78%. 

 .التنينات داء استئصالربنامج بتزام السياسي ضمان استمرار االل •
 التقين الدعم وتقدمي شهرية بصورة  التنينات داءمواصلة رصد وضع  •

 . الضرورة حسب الالزم
 الدودة داء ترصد نظام وتوثيق وتعزيز استمرار ضمان السودان، يف •

 يوفر سوف ما وهو سبق؛ فيما متوطنة كانت اليت املناطق يف الغينية
 على باحلصول) سنوات ثالث بعد( للسودان سيسمح يالذ الدليل

 على لإلشهاد الدولية للجنةا من  التنينات داء من خالية أا على اإلشهاد
 . التنينات داء استئصال



  58/9ل إ/ش م  
 11 الصفحة
 
  

املقرر رقم 
  اإلجراءات املقرر اتخاذها   معطيات الوضع األساسية  العنوان   القرار/ اإلجرائي

يف عدد احلاالت  %26الزيادة البالغة يف نسبة  مثليتللقلق  مثة سبب •
جبنوب  2010باملقارنة بعام  2011اجلديدة يف النصف األول من عام 

  . عن شدة الرقابة السودان، وهو ما يتطلب إجراء تقييم وبائي فضالً
 هذا، ومع. 2003 عام منذ  التنيناتأصبحت السودان خالية من داء  •

 على لإلشهاد الدولية جنةالل من اإلشهاد على حيصل مل وضعها فإن
 . التنينات داء استئصال

  17.64ج ص ع
 

ــا  الوقايــــة مــــن املالريــ
ــها ــمان : ومكافحتـ ضـ

ــتمرارية املكاســـب  اسـ
 وتقليص السراية

الريا زيادة يف نسبة امل اتأظهرت املسوحات األخرية حول مؤشر •
اآلرتيميسينني، تتضمن  بدورات املعاجلة بتوليفةالتغطية حول 

والناموسيات املعاجلة باملبيدات مديدة املفعول، والدراسات اهرية، 
غري أنه ما زالت هناك فجوة كبرية ، والفحوصات التشخيصية السريعة

  .2015حبلول عام  %80حتول دون بلوغ هدف التغطية بنسبة 
زالت ملكية الناموسيات املعاجلة باملبيدات احلشرية والتغطية بالرش ما •

املوضعي لألماكن املغلقة أقل بكثري من بلوغ النسبة املستهدفة وهي 
80%.  

أظهرت املسوحات حول املالريا الىت أجريت يف كافة أرجاء السودان  •
لغت أن ملكية الناموسيات املعاجلة مببيدات مديدة املفعول ب) 2009(

 .يف الواليات اجلنوبية %50.6يف الواليات الشمالية و %40.3نسبتها 
ناموسية واحدة على األقل  امتلكت وبلغت النسبة املئوية لألسر اليت

، يف أفغانستان 9.9سيات املعاجلة مببيدات مديدة املفعول ومامن الن
  .يف اليمن 4.3و، يف باكستان 15.0و، يف جيبويت 30.2فيما بلغت 

مببيدات مديدة املتاحة ال معدالت استخدام الناموسيات املعاجلة تزال •
  .املفعول منخفضة جدا يف الكثري من البلدان

أظهرت الدراسات األخرية لرصد فعالية مضادات املالريا يف بعض  •

جعة الربامج يف كافة البلدان املوطونة لقياس التقدم احملرز وحتديد مرا •
  .نقاط القوى والضعف مبا يف ذلك القدرات املتاحة على مجيع املستويات

إجراء تقييم متعمق ومباشر لقدرة برامج املالريا على تنفيذ  •
بالفحص احلاالت املشتبه إصابتها  االستراتيجيات الالزمة لتأكيد

وذلك عن طريق الفحص اهري عايل اجلودة أو ، الباراستيولوجي
  .إجراء االختبارات التشخيصية السريعة

السيما ، رفع مستوى الوعي لتحسني استخدام وسائل مكافحة النواقل •
  .الناموسيات املعاجلة مببيدات مديدة املفعول

ب واملستدام جتاه املالريا عن طريق زيادة ضمان االلتزام الوطين املناس •
  .النفقات الوطنية

االستمرارية يف تقدمي الدعم لشبكات االتصال اإلقليمية من أجل رصد  •
  .مقاومة األدوية

األرتيميمسينني بظر استخدام العالج األحادي العمل حبفرض  •
  ).باكستان(

القابلة تنفيذ تدابري صارمة للحد من استخدام مادة األرتيميمسينني  •
واحلد من استخدامها استخداما غري ، للحقن يف حاالت املالريا احلادة
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) أفغانستان ومجهورية إيران اإلسالمية والسودان واليمن(البلدان 
 بتوليفة تتضمنلعالج معطيات كافية بشأن االستجابة لدورات ا

  . اآلرتيميسينني
دراسات  وجتري حالياً، ال تتوافر معطيات من باكستان والصومال •

  .2011حول الفعالية ملتوسط السراية لعام 
يف بعض البلدان؛ حيث  حقيقياً متثل مقاومة املبيدات احلشرية حتدياً •

عن وجود  فضالً، يف والية اجلزيرة بالسودان جيداً يتم توثيقها توثيقاً
مجهورية إيران انستان ويتم اإلبالغ عنها من أفغ عالمات على املقاومة

وجتدر اإلشارة إىل بعض العوامل اليت تسهم يف ظهور هذا . اإلسالمية
الرديئة اجلودة  بينها استخدام املبيدات احلشرية التحدي ومن

فتقار اطئ من قبل القطاعات األخرى، واالواستخدامها بشكل خ
 .اتيجيات الفعالة إلدارة مقاومة املبيداتلالستر

  .غري املترافقة مبضاعفاترشيد يف حاالت املالريا 
وضع سياسات وطنية قوية لفرض عملية شراء مضادات املالريا عالية  •

ن جلب األدوية الرديئة ومن ومراقبة جودة األدوية واحلد م، اجلودة
  .اهتعاطي

من مصانع مؤهلة اجتازت االختبارات  ملبيدات احلشريةاستخدام ضمان ا •
والتخطيط ، منظمة الصحة العاملية تشترطها اليت املسبقة للصالحية

املناسب من أجل شراء املبيدات املالئمة اعتمادا على نتائج رصد 
  .مكافحة املبيدات

وذلك ، من مقاومة املبيدات وإدارا للوقايةوضع استراتيجيات وطنية  •
 .الصلة ذات الوكاالت وسائر الزراعي القطاع معبالتعاون 

  24.64ج ص ع
 

مياه الشرب، واإلصحاح، 
  والصحة

وفقاً لربنامج الرصد املشترك ملنظمة الصحة العاملية واليونيسيف املعـين   •
، فباستثناء أفغانستان والسـودان  )2010تقرير (بقطاع املياه واإلصحاح 
خدمات إمـدادات امليـاه    2008ت حبلول عام والصومال واليمن، توافر

مـن سـكان    %80مـن سـكان املـدن و    %90احملسنة إىل ما يزيد علـى  
 %85كما توافرت خدمات اإلصحاح احملسنة ملـا يزيـد علـى    . القرى

 .من سكان القرى %75من سكان املدن و
اً يتوقَّع أن يؤثر النمو السكاين والتوسع العمراين والتغري املنـاخي تـأثري   •

ضاراً ضـخماً علـى إتاحيـة وجـودة واسـتمرارية خـدمات اإلصـحاح        
 . واملياه

امليـاه؛ ومتثـل   ندرة  معاناةً من تأيت بلدان اإلقليم بني أكثر بلدان العامل •
حيث ميكنها أن تتسـبب   ،ندرة املياه مصدر قلق خطري للصحة البشرية

ــاه الشــرب وتوافرهــا  ــأمني . يف اخنفــاض ســالمة إمــدادات مي ويعــد ت

من أجل الصحة يف  حوكوالت وطنية حول املياه واإلصحاإعداد بروت •
 . إطار االستراتيجيات الوطنية املعنية بالصحة العمومية

إمدادات املياه وخدمات ختطيط ورصد الربامج الوطنية املعنية بالتوسع يف  •
واحملافظة على  ،اإلصحاح لتشمل الفئات السكانية املفتقرة إليها

 .اخلدمات القائمة يف مواجهة التغري املناخي
إعداد وتنفيذ السياسات الوطنية مبا يؤمن احلد األدىن لشروط جودة املياه  •

 .الالزمة حلماية الصحة العمومية
ائمة على املنهج الوقائي إلطار إدارة تقوية نظم إدارة سالمة املياه الق •

سالمة املياه الذي خرجت به توصية النسختني الثالثة والرابعة من الدالئل 
 . اإلرشادية ملنظمة الصحة العاملية بشأن جودة مياه الشرب

تقوية ترصد الصحة العمومية لسالمة املياه بوصفه أحد وظائف الصحة  •



  58/9ل إ/ش م  
 13 الصفحة
 
  

املقرر رقم 
  اإلجراءات املقرر اتخاذها   معطيات الوضع األساسية  العنوان   القرار/ اإلجرائي

النظافـة الصـحية،   (االحتياجات الصحية األساسية  لتلبيةإمدادات املياه 
 . أحد مقتضيات الصحة العامة) وإعداد الطعام، واإلصحاح

وال تستجيب على حنو  ارتكاسيةتعد أنظمة إدارة جودة املياه أنظمة    •
كاف عادة ملنع تدين عنصر السالمة يف مياه الشرب وملكافحة اجلـوائح  

 .األمراض احملمولة بواسطة املياه النامجة عن
ترصد الصحة العامة لسـالمة ميـاه الشـرب هـي مكـون حيـوي مـن         •

. مكونات إدارة سالمة املياه، كما أنه أحد اختصاصات الصحة العامـة 
ومع هذا، يظل ترصد سالمة املياه ضـعيفاً يف أغلـب البلـدان، ومـن مث     

 .ت الصحيةمتس احلاجة إىل اختصاصات وجهود متجددة من الوكاال
استخدام مياه الصرف بال رقابة يف الزراعة هو ممارسـة شـائعة يـنجم     •

    .عنها خماطر صحية بالغة

 . العمومية
ف لضمان عنصر السالمة وتقليل املخاطر تنظيم استخدام مياه الصر •

الصحية وفقاً للدالئل اإلرشادية ملنظمة الصحة العاملية بشأن استخدام 
 . مياه الصرف

  26.64ج ص ع
 

تعديالت النظام األساسي 
للوكالة الدولية لبحوث 

  السرطان
 

 لبحوث الدولية للوكالةمن النظام الداخلي  VIII.8تنص املادة  •
 كصندوق ائتمان وأصوهلا الوكالة أموال تعامل" :أن على السرطان

 الصحة ملنظمة املالية الالئحة من) 2-9و 1-9( 9 رقم للقاعدة وفقاً
 العاملية الصحة منظمة أموال عن مستقلة تحسب وسوف. العاملية

 الس من املعتمدة املالية للوائح وفقاً تدار وسوف وأصوهلا،
 ". احلاكم

قر الس احلاكم تعديالً يلغى مبوجبه النص ، أ2011مايو /يف أيار •
حيث إن  ضروري، هذا اإللغاءو. VIII.8املذكور آنفاً باملادة 

الوكالة، مبوجب املعايري الدولية للمحاسبة بالقطاع العام، ال تعد 
لن تظهر وعليه، ". جهة خاضعة لرقابة منظمة الصحة العاملية"

املالية السنوية  لبياناتاتئماين يف حسابات الوكالة كصندوق ا
 .للمنظمة والبيانات اليت تصدر كل سنتني

ال يترتب على التعديل أي عواقب على املقر الرئيسي للمنظمة أو على  •
 . أقاليمها

 

 بشأناإلطار اإلقليمي لتنفيذ توصيات التقرير العاملي  استكمال إعداد •تعد اإلصابات العارضة أحد املسببات الرئيسة للوفاة واإلعاقة بني  •وقايــــة األطفــــال مــــن   27.64ج ص ع
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   )15ق128م ت( 
 

 .يف اإلقليم من العمر طفال دون العشريناأل  اإلصابات
 اإلقليم شهد اإلصابات، من األطفال وقاية بشأن العامليللتقرير  وفقاً •

 العشرين دون السكانية الفئات بني العارضة الوفيات إمجايل من 20%
 يف الوفيات هذه من %95 من أكثر وحدث .العامل مستوى على عاماً

 .باإلقليم املتوسطل الدخو املنخفض الدخل ذات البلدان
 اإلقليم مستوى على عارضة إصابة عن النامجة الوفيات معدل يزيد •

 فرد ألف 100 لكل وفاة حالة 38.3 مقابل 45,5( العاملي املعدل عن
 ).العشرين سن دون

ويعد إطار عمل  للحمالت اإلعالميةيصدر املكتب اإلقليمي مواد  •
  . اإلصابات من األطفال وقاية عن العاملي التقريرلتنفيذ توصيات 

 . وقاية األطفال من اإلصابات

الشــــــباب واملخــــــاطر  28.64ج ص ع
  الصحية

 األعمال جدول على األولويات ىكإحد املراهقني بصحة يعترف مل •
 .اإلقليم لبلدان الصحي

 ضمن العمل فرق من املراهقني صحة برامج بلدان  تسعة أقامت •
  .والبشرية املالية مواردها كفاية عدم برغم، الصحة منظمة هيكل

 وتوزيع العمر حسب واملصنفة املراهقني بصحة املرتبطة املعطيات •
 يسمح مبا كافياً اعتماداً عليها االعتماد ميكن وال نادرة، اجلنس

  .القرارات واختاذ بالتخطيط
 غري املراهقني لصحة الرئيسية احملددات حول ةاألساسي املعلومات •

  .وتنفيذها بالبينات املسندة الربامج بإعداد يسمح مبا كافية
 والشباب املراهقني صحة مع تتعاطى الىت احلالية الربامج مضمومات •

  .األمراض على أساسي بشكل تركز
 مؤهلة غري والبالغني الشباب مع تتعامل الىت احلالية الصحية الكوادر •

 صحة لوضع السياسية املستويات أعلى على القيام حبمالت إعالمية •
 .الصحي األعمال جدول على املدرجة األوليات ضمن املراهقني

 وتزويدها الصحة وزارات داخل املراهقني بصحة معنية برامج مةإقا •
  .املناسبة واملالية البشرية باملوارد

 املراهقني صحة بشأن وطنية صحية واستراتيجيات سياسات إعداد •
  .حمددة ومؤشرات أهدافاً تشمل

 العمر حسب مصنفة( املراهقني بصحة مرتبطة مؤشرات استحداث •
 جلمع آليات وتصميم، القائم لصحةا معلومات نظام يف) اجلنسو

  .التقارير وإعداد املعطيات
 الشباب بصحة املتعلقة السلوكيات حول للمعطيات املنتظم اجلمع ضمان •

 صحة حول اإلقليمية اتاملسوح اعتماد ذلك يف مبا، واملراهقني
  .املراهقني
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  .احتياجام لتلبية مناسباً أهيالًت
 إليهم ينظر وكان ،الصحية التنمية يف مضى ما يف الشباب يشارك مل •

 .للخدمات ومتلقون للمنتجات مستخدمون أم على

 حتليل إلجراء املراهقني صحة وضع حتليل حول اإلقليمي الدليل استخدام •
  .املراهقني صحة يتناول وطين

 لصحة والوقاية التشجيع عوامل مع تتعاطى شاملة مضمومة إعداد •
  .العالجية العوامل إىل إضافة املراهقني

 عالية جودة وذات مناسبة خدمات لتقدمي الصحية الكوادر قدرات بناء •
  .احتياجام تلبية أجل من والشباب للمراهقني

 ومتكينهم والشباب راهقنيامل مشاركة تضمن الىت اآلليات وضع •
 .الصحية التنمية يف أساسيني شركاء باعتبارهم

 


