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   ااعتمداليت و ،ذات األمهية لإلقليم اإلجرائية القرارات واملقررات
   والستني السادسةيف دورا  مجعية الصحة العاملية

  بعد املئة والثالثنيوالثالثة ، بعد املئة والثالثني الثانيةه يوالس التنفيذي يف دورت
  

 ذات األمهية لإلقليم واليت أقرا مجعية الصحة العاملية السادسة والستون اإلجرائية املقررات 
 املقرررقم  العنوان اآلثار اإلقليمية الواقعة التعليقاتاإلجراء/

 اإلجرائي
يف  بالتمويلمت إطالق احلوار اخلاص  •

 2013يونيو حزيران/ 24جنيف يف 
من الدول األعضاء، و  87مبشاركة 

من الوكاالت األخرى لألمم  6
شريكا من غري الدول.  14و املتحدة،

بلدان من اإلقليم يف  10وشاركت 
 .احلوارإلطالق االجتماع هذا 

ملية احلوار اخلاص بالتمويل القت ع •
من املشاركني يف دعماً قوياً 

 االجتماع. 
االجتماع الثاين حول سيتم تنظيم  •

بالتمويل يف تشرين  اخلاصاحلوار 
، . وستقوم املنظمة2013نوفمرب الثاين/

، بإجراء متابعة االجتماعقبيل هذا 
ثنائية األطراف مع الدول األعضاء  

 وغريها من األطراف املمولة.
إن ما سيتمخض عنه احلوار اخلاص  •

سمح ست ،ناجحةبالتمويل من نتائج 
بزيادة أمن التمويل ومرونته. ونتيجة 

التنفيذ الكامل  البدء يفميكن لذلك، 
 من 2015-2014للميزانية الربجمية 

 بداية الثنائية.
 حولوميكن الرجوع إىل التقرير  •

إطالق احلوار اخلاص بالتمويل على 
املوقع اخلاص باملنظمة على شبكة 

 اإلنترنت على املوقع التايل:
http://www.who.int/financing 
dialogue 

حيتل حتسني شفافية متويل املنظمة  •
اتساقه وإمكانية التنبؤ به مكاناً و

 إصالح املنظمة. حمورياً يف
إن موافقة مجعية الصحة على كامل  •

 2015-2014الربجمية للثنائية  امليزانية
واليت يبلغ جمموعها من مجيع مصادر 

مليون دوالر  3977التمويل  
ي، تغطي كال من االشتراكات أمريك

 ) واملسامهات الطوعية.%25املقدرة (
إن االعتماد على املسامهات الطوعية  •

يف إقليم شرق املتوسط، أعلى من 
 يف املنظمة.املتعارف عليه املتوسط 

إن التمويل الكامل  للميزانية الربجمية  •
سيهيئ قاعدة صلبة إلعداد امليزانية 
والتخطيط من القاعدة إىل القمة 
باالعتماد على احتياجات البلدان. 
وسيحل التمويل املرن للميزانية 

مما  الضيقالربجمية حمل التخصيص 
يسمح بالتركيز على جماالت العمل 

 ان.اليت حتظى باألولوية يف البلد
التخطيط من القاعدة إىل  عمليةإن  •

بالفعل تنفيذها يف  ، سيتمالقمة
 .2015-2014اإلقليم للثنائية 

منظمة الصحة  متويل
 )8( 66ج ص ع  العاملية

مجعية الصحة بعملية  يرتبط قرار • اًمعني عامالً اًأنشا املدير العام فريق •
إصالح املنظمة، وباحلوار اخلاص  منهجية ختصيص   )9(66ج ص ع 

http://www.who.int/financing
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املوارد  وختصيص بتخطيط
، ويشترك يف رئاسة هذا تيجيةاالسترا
املدير اإلقليمي لشرق  الفريق

 املتوسط.
واستكمل فريق عمل املنظمة املعين  •

باستراتيجيات حشد املوارد وإدارا، 
أعماله وقدم جمموعة من التوصيات 
املرتبطة حبشد املوارد وإدارا 

 وختصيصها.
قدم املكتب اإلقليمي توجيهاته  •

القطرية بشأن التخطيط  للمكاتب
ليتم  2015-2014امليداين للثنائية 

) وضع 1تنفيذها على مراحل: 
األولويات بوضوح على املستوى 

) التخطيط يف املكتب 2القطري؛ 
اإلقليمي من أجل  تلبية احتياجات 
البلدان اليت حتظى باألولوية مع األخذ 
بعني االعتبار  للقرارات العاملية 
واإلقليمية، وتوصيات اللجان 
االستشارية من قبيل اللجنة 

) حتديد 3 تقنية؛االستشارية ال
الفجوات املتبقية واخليارات املطروحة 

 لرأا.
إن اخلطوات املذكورة أعاله، واملزمع  •

-2014اختاذها يف اإلقليم للثنائية 
املتوقع أن تقدم خربات ، من 2015

 مستوياتمن خالل كل قيمة 
املنظمة بغية تنفيذ القرار اخلاص 

 االستراتيجية مبنهجية ختصيص املوارد
 2017-2016للثنائية 

بالتمويل مع الدول األعضاء ومع 
والذي  ،غري الدولالشركاء من 

 2013يونيو أطلق يف حزيران/
أكدت اللجنة اإلقليمية مبوجب  •

) 2012( 6/ ق 59القرار ش م / ل إ 
 احلاجة إىل عملية ختطيط امليزانية

من القاعدة إىل ( املرتكزة على البلدان
القمة) واليت تعتمد على احتياجات 

هذا القرار عن  منوي الدول األعضاء.
رغبة بلدان اإلقليم القوية يف التحول 

حبيث تتواءم  ؛من املمارسات السابقة
اإلجراءات اإلقليمية مع التوجهات 

ية املتفق عليها بالنسبة االستراتيج
يث تستجيب خطط وحب لإلقليم؛

العمل القطرية مباشرة لالحتياجات 
 اخلاصة بالبلدان.

لقد اختذت اللجنة اإلقليمية دوراً  •
 يف تنفيذ قرار مجعية الصحة. استباقياً

 املوارد االستراتيجية

سيتم إجراء التدريب اإلقليمي على  •
 الطبيـة ترصد ورصد املنتجات

 املغشوشة/املزورة/النوعيـة املتدنيـة
يف أيلول/  ،املزيفة/املغشوشة/التوسيم

دف وضع نظام  2013سبتمرب 
للترصد من أجل  التشارك يف 
 املعلومات حول حاالت املنتجات

/ النوعيـة املتدنيـة الطبيـة
/ املغشوشة/التوسيم املغشوشة/املزورة
 املزيفة.

ملكتب اإلقليمي البلدان وسيساعد ا •
الفجوات الكامنة يف  يف حتديد

التشريعات الوطنية، واهلياكل 
 التنظيمية.

ستتوىل املنظمة بث التحذيرات  •
 الطبيـة واملنشورات حول املنتجات

 املتدنيـة الطبيـة متثل املنتجات  •
 /التوسيم املغشوشة/املزورة/النوعيـة
املزيفة خطراً كبرياً على /املغشوشة

الصحة العمومية يف العامل بسبب 
زيادة التجارة الدولية يف جمال 
املستحضرات الصيدالنية، والبيع عرب 
شبكة اإلنترنت وهو ما ييسر دخول 

 املتدنيـة الطبيـة املنتجات
/ التوسيم املغشوشة/املزورة/النوعيـة
 .اإلمداداملزيفة إىل سالسل /املغشوشة

لفتت نتائج املسح الذي أجرى يف  •
حول املنتجات الطبية  2009عام 

املزيفة،  االنتباه إىل احلاجة إىل اختاذ 
تشريعات أكثر صرامة، وإجراءات 
مضادة للتزييف، والتشارك يف 

توثيق عرى التعاون بني املعلومات، و
املنظمة والسلطات الوطنية املسؤولة 

 الطبيـة املنتجات
 /النوعيـة املتدنيـة
 املغشوشة/املزورة
/ املغشوشة/ التوسيم
 املزيفة

 )10(66ج ص ع 
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 /املزورة/ النوعيـة املتدنيـة
/ املغشوشة/ التوسيم املغشوشة

 املزيفة.
حتتاج السلطات التنظيمية الوطنية يف  •

معظم بلدان اإلقليم إىل تدعيمها، 
 وتطوير قدراا.

عن تنظيم األدوية، ومناطق التجارة 
 احلرة، والرقابة على السوق.

ستتوىل املنظمة بالتشاور مع بلدان  •
 يلي:اإلقليم ما 

تيسري إنشاء مشروع إيضاحي  -
 للتنمية والبحوث الصحية؛

إنشاء مراصد وطنية للبحث  -
رسم صورة والتطوير من أجل 
البحث لتدفق  للوضع الراهن

والتطوير يف جمال الصحة، 
على الصحة واملعافاة  اوتأثريمه

 اإلمنائية. واالحتياجات
دان اإلقليم ينبغي أن تشارك مجيع بل •

ألتشاوري حول  العاملييف االجتماع 
املشاريع اإليضاحية، واملقترح عقده 

 2013يف اية 

شاركت ليبيا وعمان واملغرب   •
واململكة العربية السعودية يف  

تقرير فريق اخلرباء حول ناقشات امل
االستشاريني العامل من خالل 
االجتماع التشاوري املفتوح 

والذي عقد يف  تشرين  ،العضوية
 2012الثاين/ نوفمرب 

متابعة تقرير فريق 
اخلرباء االستشاريني 
العامل املعين بالبحث 
والتطوير: التمويل 

 والتنسيق

 66 ج ص ع
)12( 

والس  ،ة والستونسادسالقرارات ذات األمهية لإلقليم واليت اعتمدا مجعية الصحة العاملية ال
  التنفيذي يف دورته الثانية والثالثني بعد املئة

بط بني برنامج العمل العام واإن الر •
-2014الثاين عشر، وامليزانية الربجمية 

، واالحتياجات الصحية على 2015
تعكس التخطيط  ،الصعيد القطري

التنفيذي اجلاري يف اإلقليم للثنائية 
2014-2015. 

يتعامل برنامج العمل العام الثاين   •
عشر مع احلقائق اجلديدة السياسية 
واالقتصادية واالجتماعية والبيئية، 
كما يدرس انعكاسات هذا التحليل 

مما يربز احلاجة  على عمل املنظمة،
إىل كل من التواصل والتغيري. وهذه 

ا ارتباط خاص النقطة بالتحديد هل
ة تغيريات مهم باإلقليم، حيث شهد
 يف السنوات األخرية.

 العام أن ختفيض مدة برنامج العمل  •
سنوات، يضمن لربنامج  6إىل  10من 
الثاين عشر نوعا من  العام العمل

التنسيق الوثيق مع دورة التخطيط 
 واليت تعترب من النقاطواملوازنة، 

همة يف السياقات املتغرية من قبيل امل
 تلك املوجودة يف اإلقليم.

لقطري جند أن العدد فعلى الصعيد ا •
الستراتيجية احملدود من األولويات ا
للمكاتب  الرفيعة املستوى تعطي

املواءمة القطرية املزيد من املرونة يف 
واألولويات  التنفيذية،بني اخلطط  

 الوطنية.

 برنامج العمل العام
- 2014 الثاين عشر

2019 

 1.66ج ص ع 
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  ستقوم املنظمة مبا يلي:
لدان التقين لبمواصلة تقدمي الدعم  •

، وتنفيذ اإلقليم يف جمال صحة العيون
 2019-2014خطة العمل للفترة 

ء حلقة عملية إقليمية حول إجرا •
اخلطة الشاملة اخلاصة بصحة إعداد 

 العيون وتنفيذها؛
جتميع البيانات اخلاصة بصحة   •

العيون بشكل دوري، مع رصد 
 وتقييم مدى التقدم احملرز؛

من خالل ة التعاون والشراكة تقوي •
الشركاء العاملني يف جمال  إدماج

 وحشد املوارد. ،رعاية العيون

تشري آخر البيانات إىل حتسن  •
 خدمات رعاية العيون يف اإلقليم

رير اخلاصة إن التقييم السريع للتقا •
ظهر بعض بالعمى املمكن توقيه؛ ي

اتمعات اليت تعاين من ارتفاع 
وبالتايل حتتاج إىل معدالت العمى 

لصحة  والتعزيزالدعم  املزيد من
العيون من خالل تنفيذ خطة العمل 

 املوضوعة.
ولقد أعدت ليبيا وقطر مؤخراً خطط  •

العمل الوطنية اخلاصة بصحة العيون 
وفقاً خلطة العمل  2019-2014للفترة 

 .2019-2014العاملية للفترة 

العمل على توفري 
صحة العني للجميع: 
خطة عمل عاملية 

 2019-2014للفترة 

و  4.66ج ص ع 
 1ق  132م ت 

  :ستقوم املنظمة مبا يلي
إعداد نداء مشترك لألنروا واملنظمة  •

لتحديد املشروعات واألنشطة 
الصحية اليت حتظى باألولوية، 
والتماس دعم املاحنني هلذه املبادرة 

 اجلديدة؛
تقدمي الدعم يف جمال بناء قدرة النظم  •

 الصحية؛
للقطاع استعراض خطط الطوارئ  •

 الصحي؛
ضمان توفري اخلطط اخلاصة مبواصلة  •

، العمل يف املكاتب الكائنة يف غزة
 والضفة الغربية، والقدس؛

توثيق وتشجيع حتليل اجتاهات اآلثار  •
 الصحية يف فلسطني؛

التعاون مع الشركاء يف جمال الصحة  •
 .يف تقييم أداء اموعة الصحية

يتعني على املنظمة تسريع وترية  قد •
اجلهود املبذولة للتنسيق مع الشركاء 

حالة  زيادة املساعدات  واملاحنني يف
لقد مت تعطيل اموعة الصحية (
 الصحية).

دها يف املناصرة تواصل املنظمة جهو •
التأثري  والتوعية بالوضع والتعاطي مع

الصحي الواقع على غرة والضفة 
 الغربية.

تواصل املنظمة رصد االنتهاكات  •
تفاقات الالدويل، و صحيال للقانون

ة باملرور األمن جنيف املرتبطة مباشر
ن الرعاية يلتمسو للفلسطينيني ممن

الواقعة  اهلجماتبالصحية، وكذلك 
على املؤسسات والعاملني يف جمال 

 الرعاية الصحية.
هنالك حاجة إىل  زيادة وتسريع  •

طبية واألدوية وترية شراء املعدات ال
األساسية اليت متس احلاجة إليها 

 بشكل عاجل.

األحوال الصحية يف 
األرض الفلسطينية 
احملتلة، مبا فيها القدس 
الشرقية، ويف اجلوالن 

  السوري احملتل

  5.66ج ص ع 

 

يتعني توفري التمويل الالزم لتنفيذ   •
األنشطة اليت دف إىل تعزيز توافر 

 اجلودة.املنتجات العالية 
  ستقوم املنظمة مبا يلي:

 ملنتجات البالغعي امبصنإعداد قائمة  •
درجة وامل ،مستهدفاً منتجاً 13عددها 

 ؛منقذة للحياة اًبوصفها سلع
• على سبيل املثال عني (مساعدة املصن

االحتاد العريب ملنتجي  األعضاء يف
) على األدوية واملستلزمات الطبية

حصول منتجام ومصانعهم من 
املنظمة على االختبار املسبق 

 للصالحية؛

هنالك حاجة للمعلومات حول قدرة  •
عني يف اإلقليم على إنتاج أدوية املصن

نتجات الطبية وامل ؛مضمونة اجلودة
منقذة للحياة  اًسلعاملدرجة بوصفها 

من أجل تقييم مدى توافر املنتجات 
 العالية اجلودة.

إن املعايري واملواصفات املوضوعة  •
واللقاحات واملنتجات لألدوية 

الطبية، مدرجة يف التشخيصية و
اصة القائمة النموذجية للمنظمة  واخل

يف  واملوجودةباألدوية األساسية، 
 كتيب الوصفات النموذجي للمنظمة. 

 وتتاح الدالئل اإلرشادية للمعاجلة  •

تنفيذ توصيات جلنة 
األمم املتحدة املعنية 
بالسلع املُنقذة ألرواح 

  النساء واألطفال

 7.66ج ص ع 
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تشجيع البلدان على التتبع السريع  •
للمنتجات احلاصلة من املنظمة على 
االختبار املسبق للصالحية كجزء من 

 اإلجراءات الوطنية لتنظيم األدوية.

يف خمتلف مواقع الرعاية القياسية 
 الصحية.

خطة  ينبغي تعزيز القدرة على مواءمة •
العمل العاملية، واستعراض، وحتديث 
اخلطط والتشريعات الوطنية، وتطوير 
اخلدمات اتمعية املتكاملة، وإعداد 
البينات واستخدامها يف الدول 
األعضاء، وعلى الصعيد اإلقليمي، 
وعلى مستوى املكاتب القطرية 

 للمنظمة.
سيتم تنفيذ خطة العمل الشاملة   •

خطة النفسية، و اخلاصة بالصحة
خلاصة بالوقاية من االعمل العاملية 

األمراض غري السارية ومكافحتها 
على الصعيد القطري بطريقة منسقة 

 ومتآزرة.
 

قليمية اخلاصة ستراتيجية اإلتعترب اال •
بالصحة النفسية وتعاطي مواد 

اللجنة اإلقليمية  اإلدمان واليت أقرا
، واحدة من 2011يف عام 

اليت تسهم االستراتيجيات اإلقليمية 
 يف إعداد خطة العمل العاملية.

يشهد عدد من بلدان اإلقليم طوارئ  •
إنسانية حادة ومزمنة، ومن مث يتعني 
إدماج الصحة النفسية والدعم 
النفسي واالجتماعي يف مجيع 
املبادرات الصحية واإلمنائية يف هذه 

 البلدان.
إن موارد امليزانية اليت ختصصها  •

 تتواءم مع البلدان للصحة النفسية ال
عبء مشاكل الصحة النفسية يف 

 اإلقليم.
على الرغم من أن العديد من البلدان  •

لديها استراتيجيات وخطط وطنية 
ا يشري إىل مم خاصة بالصحة النفسية،

إدماج الصحة النفسية  يف الرعاية 
الصحية األولية، بيد أن عملية 
اإلدماج هذه تتسم بالبطء والتفتت 

 .ريباًًيف مجيع البلدان تق
وال تزال الرعاية املؤسسية هي  •

النموذج السائد يف تقدمي خدمات 
. يف اإلقليم الرعاية للصحة النفسية

التشريعات اخلاصة  غيابوقد زاد 
يف الوقت احلاضر بالصحة النفسية 

 من تفاقم الوضع يف معظم البلدان.
إن املؤشرات اخلاصة بالصحة النفسية  •

ال يتم إدراجها يف نظم تسجيل 
األحوال املدنية الوطنية، ونظم 

قليم. وهذا املعلومات الصحية يف اإل
 بعضحيول دون اإلبالغ عن 

سيما األهداف األهداف العاملية وال
 3.3و، 2العاملية 

الشاملة خطة العمل 
اخلاصة بالصحة 
النفسية يف الفترة 

2013-2020  

 8.66ج ص ع 

، وقد أعدت املنظمة مسودة خطة •
على اتمع املدين وقامت بتوزيعها 

واملنظمات املعنية بذوي اإلعاقة، 
 ،وكذلك املكاتب اإلقليمية للمنظمة

 للحصول على تعقيبام بشأا.
للحصول وسيتم توزيع اخلطة املعدلة  •

خذه إن معدالت العجز يف اإلقليم آ •
 يف التزايد.

خطة عمل إعداد يطلب هذا القرار  •
شاملة للمنظمة خاصة بالعجز، ليتم  

الصحة العاملية عرضها على مجعية 
على أن تتضمن السابعة والستني، 

 9.66ج ص ع  العجز
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البلدان بشأا من  تعقيباتعلى 
خالل سلسلة من املشاورات 
اإلقليمية. ومن املزمع إجراء  
املشاورة اإلقليمية لشرق املتوسط يف 

 .2013الربع األخري من عام 

ينات، مسندة بالبملموسة إجراءات 
سواء للدول  وأدوار حمددة بوضوح
، أو الشركاء، األعضاء، أو املنظمة

مؤشرات تضمنها على عن  فضالً
 قابلة للقياس.

وسرياعى تواؤم هذه اخلطة مع بنود  •
االتفاقية اخلاصة حبقوق األشخاص 

من االتفاقات  اوغريهذوي اإلعاقة، 
 الدولية ذات الصلة.

وتعترب هذه اخلطة ضرورية لتقوية  •
ايا استجابة القطاع الصحي للقض
، مع املتعلقة بالعجز بصورة منظمة

األخذ بعني االعتبار الطبيعة املتعددة 
 القطاعات هلذه القضايا.

يتعني تعزيز القدرة على التواؤم مع  •
اإلقليمي يف الدول إطار العمل 

األعضاء وعلى الصعيدين اإلقليمي 
 والقطري للمنظمة.

يتم حث البلدان على مراجعة  •
وحتديث خططها الوطنية اخلاصة 
بالوقاية من األمراض غري السارية 

 التعامل معومكافحتها من أجل 
التدخالت العالية املردود، وإبراز 

ج الرعاية الصحية  إدراجأمهية 
 الوطنية. الصحية لرعايةاألولية يف ا

الشروع  علىالدول األعضاء  تشجيع •
يف تعزيز التعاون املتعدد القطاعات 
بغية تنفيذ برامج الوقاية من األمراض 

 .السارية ومكافحتها تنفيذاًً فعاالً غري
إىل إطار الرصد العاملي، فإن  واستناداً •

الدول األعضاء حباجة إىل تقوية 
األمراض غري السارية الذي  ترصد
ركز على األهداف واملؤشرات ي

الوطنية اخلاصة بالوقاية من األمراض 
 غري السارية ومكافحتها.

رت اللجنة اإلقليمية التاسعة أق •
واخلمسون مبوجب القرار ش م / ل إ 

اإلطار اإلقليمي للعمل  2ق /59
 دف تنفيذ اإلعالن السياسي لألمم

 السارية. رياملتحدة حول األمراض غ
درك أن الوقاية واملكتب اإلقليمي إذ ي •

الفعالة من األمراض غري السارية 
تها تتطلب نوعا من القيادة، ومكافح

ج متعددة القطاعات للتعامل  وتبين
مع الصحة من خالل املشاركة 
الفعالة لسائر القطاعات األخرى 
جبانب قطاع الصحة، فإنه سيتعاون 

النهج  مع الدول األعضاء لتحسني
اليت تشمل احلكومة برمتها، وجتعل 

 الصحة يف صميم  مجيع السياسات.
وعندما حتد املوارد احملدودة  من  •

فعالية تنفيذ جمموعة من اإلجراءات  
اليت حيددها اإلطار اإلقليمي للعمل، 

فإن البلدان ستحتاج إىل التركيز على  
جمموعة من اإلجراءات اليت حتظى 

بعني االعتبار باألولوية، مع األخذ 
 .التنميةالسياق احمللي ومستوى 

متابعة اإلعالن 
جتماع السياسي لال

فيع املستوى الر
 للجمعية العامة بشأن
الوقاية من األمراض 
غري السارية 

 ومكافحتها.

      10.66ج ص ع 

  ستعمل املنظمة على ما يلي:
مواصلة الدعوة إىل إعطاء الصحة  •

 التنمية ملا بعدمكاناً متميزاً يف خطة 
، مع التركيز على التغطية 2015 عام

الصحية الشاملة كوسيلة لتحقيق 
نتائج صحية منصفة، وتوفري احلماية 

 االجتماعية يف جمال الصحة؛
التأكد من أن بلدان اإلقليم ممثلة  •

ملا  جيد يف املناقشات القادمةبشكل 
 ؛2015بعد عام 

يتمكن العديد من بلدان اإلقليم  لن  •
من بلوغ أهداف املرامي اإلمنائية 
لأللفية املرتبطة بالصحة حبلول عام 

. إن ضمان استمرار الصحة 2015
ضمن اخلطة العاملية للتنمية، هو أمر 

لالزم هلذه ضروري حلشد الدعم ا
يف إحراز تقدم البلدان من أجل 
 الصحي جدول األعمال

يتعني على مجيع البلدان، بغض النظر  •
عن مستوى التنمية القائمة فيها، اختاذ 

ألمم الصحة يف خطة ا
لتنمية ملا بعد املتحدة ل

 2015عام 

  ج ص ع 
11.66  



 60/4 ش م/ل إ
 
 

7 
 

 ات احملليةتوعية املاحنني واتمع •
بضرورة تكثيف مساعدم  ةالتنموي

للبلدان اليت متس حاجتها إىل الدعم 
من أجل حتقيق املرامي اإلمنائية 

 لأللفية املرتبطة بالصحة؛
فعالة للتواصل من  استراتيجيةإعداد  •

أجل إحاطة رامسي السياسات 
 بالتطورات اجلارية؛

تنظيم مشاورة إقليمية حول خطة  •
وحول ، 2015التنمية ملا بعد عام 

 فعالية املساعدات.

سياسات واستراتيجيات وخطط 
 صحية صارمة على الصعيد الوطين.

اليت تتلقاها  تعترب مواءمة املساعدات •
 أمراًً ،واتساقها بلدان من املاحننيال

لتعزيز فعالية هذه  ضرورياًً
 املساعدات.

يف خطة التنمية ملا  ةصحناقش الىتس •
، كبند منفصل من 2015بعد عام 

بنود جدول أعمال اللجنة اإلقليمية 
 يف دورا الستني.

ستقوم املنظمة مبساعدة كل من  •
اليمن  وجنوب السودان والسودان 
والصومال على االنتهاء من إعداد 
خطط عمل متكاملة وذات 
احتياجات حمددة، وعلى حشد 
املوارد الضرورية  الستنهاض  
الربامج الالزمة للتعامل مع أهم 

ض املدارية املهملة يف اإلقليم األمرا
 ،وداء البلهارسيا ،الدودة الغينية(

 .)والعمى النهري ،والفيالريا اللمفية
دريب البلدان على استخدام سيتم ت •

بالتخطيط املتكامل اخلاصة األداة 
واحتساب التكاليف لالسترشاد ا 
يف توجيه عملية التخطيط املتكامل 
للعمل من خالل العديد من الربامج 

 اخلاصة بأمراض حمددة.
ستساعد املنظمة البلدان يف تنفيذ  •

 اإلجراءات املوصى ا.

ذي مت اعتماد تعديالته،  ، اليؤكد القرار
ا الدول األعضاء وملكيته على دور

بالوقاية من  األمراض  ةامج اخلاصللرب
والتخلص  ومكافحتها،املدارية املهملة 

مقارنة  بالصيغة  ،واستئصاهلا ،منها
ليت قام الس التنفيذي وا ،السابقة له

مجعية الصحة يف كانون برفعها إىل 
 ).7ق  132م ت ( 2013يناير الثاين/

، ضمن وحيث هذا القرار الدول األعضاء
  :أخرى، على ما يليمجلة أمور 

التأكد من أن املوارد تتواءم مع   •
 املتطلبات الوطنية

مراض إدماج برامج مكافحة األ •
الرعاية املدارية املهملة يف خدمات 

 الصحية األولية؛
حتسني سبل التنبؤ، والشراء،  •

والتخليص اجلمركي، واإلدارة 
 لسالسللألدوية املضمونة اجلودة 

 اإلمداد.
املتعلقة بالبحث  تشجيع املبادرات •

والتطوير يف جمال األدوات 
اجلديدة، واألدوية،  التشخيصية

ومبيدات اهلوام، واملبيدات 
البيولوجية، وغريها من الوسائل 
املبتكرة ملكافحة النواقل، والوقاية من 

  العدوى.

املدارية  املناطق أمراض
 املهملة

 12.66ج ص ع  
 7ق  132و م ت 

 ستتوىل املنظمة ما يلي: 
التخطيط إلجراء مشاورة إقليمية  •

يف  ةتتفق مع تلك املشاورات اجلاري
 ؛سائر األقاليم األخرى

بدء املناقشات حول االجتماع  •
العاملي اخلاص باملشاورات التقنية 

املشروعات اإليضاحية املزمع حول 
 2013يف كانون األول/ديسمرب  عقده

 لضمان التمثيل اإلقليمي؛

يتضمن القرار عدداً من التوصيات  •
املقدمة للبلدان النامية مبا فيها بلدان 

 اإلقليم: 
وضع تصور يوضح تدفقات  -

والتطوير يف جمال  البحث
الصحة، وتأثريمها على الصحة 

 واملعافاة والتنمية؛
االستثمار استمرار ضمان  -

 تعزيز القدرات؛ دفوالتعاون 

متابعة تقرير فريق 
اخلرباء االستشاريني 
العامل املعين بتمويل 
وتنسيق البحث 

 والتطوير

   22.66ج ص ع  
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ودعم  ،مساعدة الدول األعضاء •
مساعيها املبذولة لتنفيذ التوصيات 

 املقدمة مبوجب هذا القرار.

إنشاء أو تقوية املراصد الوطنية  -
للبحث والتطوير يف جمال 

 الصحة؛
تعزيز سبل التنسيق بني البحوث  -

 .الصحية واملبادرات التنموية
، هنالك وعلى الصعيد اإلقليمي •

حاجة إىل إجراء مشاورات لتحديد 
وتيسري سبل تنفيذ املشروعات 

تعاطي مع الفجوات اإليضاحية لل
احملددة، ومناقشة سبل التنسيق، 
ووضع األولويات، ومتويل البحث 

 والتطوير يف جمال الصحة

  ستركِّز املنظمة على ما يلي:
إعداد أدوات لتقييم تعليم القوى  •

العاملة الصحية على الصعيد 
 القُطري؛

تقدمي الدعم التقين الالزم للدول  •
األعضاء من أجل إحداث حتول يف 
تعليم القوى العاملة الصحية من 
خالل حوار السياسات املشترك بني 

 القطاعات

إن تنفيذ الدول األعضاء هلذا القرار  •
سيسهم يف إعداد قوى عاملة صحية 

م تعزيز لدعداد مؤهلة وجيدة اإلع
النظام الصحي، واإلسهام يف تنفيذ 
 التغطية الصحية الشاملة يف اإلقليم

يف  حتويلإحداث 
تعليم القوى العاملة 

لتحقيق الصحية دعماً 
التغطية الصحية 

 الشاملة

 23.66ج ص ع  
  

  :علىاملنظمة  وستعمل
اإلقليمية للصحة  متابعة املبادرة •

 اإللكترونية واليت اقترحها فريق
دف وضع  العمل اإلقليمي املشكل

التوجهات االستراتيجية للصحة 
 اإللكترونية؛

إدماج املعايري اخلاصة بالتشغيل  •
البيين، وطرق إعداد اخلطط الوطنية 
االستراتيجية اخلاصة بالصحة 

 اإللكترونية، يف املبادرات اإلقليمية؛
تزويد البلدان بالدعم والذي يأخذ  •

تدريب يف الشكل تقدمي اخلربات و
 .هذين االني املهمني

يدعو القرار الدول األعضاء إىل إعداد  •
خطط استراتيجية للصحة اإللكترونية 
على الصعيد الوطين من أجل 
االستفادة مما تقدمه املنظمة من دعم 

 .تقين هلذا الغرض
يربز القرار احلاجة إىل وضع أطر  •

قانونية وآليات تشريعية كشروط 
تكنولوجيا الصحة أساسية لنشر 

تتسم بالتأخر  واليت إللكترونيةا
 بشكل خاص يف اإلقليم.

إن معايري التشغيل البيين اليت يدعو  •
إليها القرار ستيسر إعداد الشبكة 
 الوطنية للصحة اإللكترونية يف اإلقليم

التوحيد القياسي 
والتشغيل البيين يف 
جمال الصحة 

 اإللكترونية

 24.66ج ص ع  
8ق  132و م ت   

 القرارات واملقررات اليت اعتمدها الس التنفيذي يف دورته الثالثة والثالثني بعد املئة
للصحة مبكانة  البعد االقتصاديظى حي •

التنمية على  جداول أعمالمتقدمة يف 
الصعيد الوطين والدويل على حد 

احلقيقة تدعو إىل سواء. وهذه 
سائر الشركاء مشاركة املنظمة، و

جمال الصحة بشكل أكثر الدوليني يف 
 اتساقاً واستهدافاً.

بني اللجان اإلقليمية  املواءمةمت إقرار  •
واالس التنفيذية، وحتقيق نوع من 
التجانس بني خمتلف اللجان 
ملية اإلقليمية، فضالً عن تبسيط ع

اجتماعات اختاذ القرار، واالرتقاء ب
 اهليئات الرئاسية

ومت كذلك دراسة احلاجة إىل تقوية  •
املشاركة الفعالة مع سائر  أواصر

األطراف املعنية مبا فيها املنظمات غري 

إصالح تصريف 
 شؤون املنظمة

 )2( 133م ت 
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 احلكومية والقطاع اخلاص
 يتعني تعزيز قدرة البلدان على تنفيذ •

بنود االستراتيجية اإلقليمية اخلاصة 
بالصحة النفسية وتعاطي مواد 
اإلدمان، وخطة العمل العاملية اخلاصة 
بالصحة النفسية، وبرنامج العمل 
على رأب الفجوة يف جمال الصحة 
النفسية، فضالً عن تعزيز القدرة على 

 إجراء البحوث الوبائية وامليدانية.
فيذ تتوىل املنظمة تقدمي الدعم لتن •

برنامج العمل على رأب الفجوة يف 
جمال الصحة النفسية بغية استنهاض 
تقدمي الرعاية ملن يعانون من 

وغريها  ،اضطرابات طيف التوحد
 من االضطرابات املتعلقة بالنمو.

يتم إجراء جمموعة حمدودة من  •
البحوث حول االضطرابات النفسية 
لألطفال واملراهقني مبا فيها 

 التوحد.اضطرابات طيف 
تشري التقديرات إىل أن معدالت  •

انتشار االضطرابات النفسية لألطفال 
واملراهقني، وفقاً للدراسات اليت 

 %10أجريت يف اإلقليم، تتراوح بني 
، كما بلغ متوسط معدل %36و

انتشار املعاجلة بالنسبة لألطفال 
حمل الدراسة حنو  واملراهقني يف املرافق

رنة ، وهو معدل منخفض مقا0.07%
. وهذا %0.16باملتوسط العاملي البالغ 

يدل على إن دل على شيء، فإنه 
 فجوة كبرية يف املعاجلة. وجود

وعلى مدى العقد املاضي، بذلت  •
جهود كبرية لتوفري اخلدمات الالزمة 
ملعاجلة اضطرابات طيف التوحد يف 
عدد قليل من بلدان اإلقليم املرتفعة 
 الدخل مبا فيها اإلمارات العربية

 املتحدة، وقطر، والكويت.
وشرع كذلك العديد من البلدان  •

املرتفعة الدخل واملتوسطة الدخل يف 
تبني أنشطة جمتمعية لرفع مستوى 
الوعي، إال أن قدرا على الوصول 

 للمستفيدين كانت حمدودة.

الشاملة  اجلهود
واملنسقة املبذولة من 
أجل التدبري العالجي 
الضطرابات طيف 

 التوحد

 1. ق 133م ت 

 ستتوىل املنظمة:
تعزيز التعاون الوثيق بني البلدان  •

دف إعداد البينات، وتقييم العبء، 
والتشارك يف اخلربات وفقاً للسياق 

 احمللي؛
 بناء القدرة التقنية وتعزيزها من •

خالل عقد الشراكات، وإنشاء 
  الشبكات.

تعترب البيانات الوبائية املرتبطة بالوضع  •
الصدفية حمدودة  وعالجواالجتاهات 

  على الصعيدين اإلقليمي والوطين
 2. ق 133م ت   الصدفية

 

 


