
 المجلس التنفيذي 
  ١٣٤/٤م ت  بعد المائة الرابعة والثالثونالدورة 
  ٢٠١٣ ديسمبر/ األول كانون ٢٠  من جدول األعمال المؤقت -٤البند 

  EB134/4    
  
  
  

  اللجان اإلقليمية إلى المجلس التنفيذي تقارير
  
  
  

ر الملحق)، وقد ُأعدت تتشرف المديرة العامة بأن تحيل تقارير اللجان اإلقليمية إلى المجلس التنفيذي (انظ
التقارير بناًء على االقتراحــات بشــأن تحســين المواءمــة بــين اللجــان اإلقليميــة والمجلــس التنفيــذي، وبنــاًء علــى المقــرر 
اإلجرائـــي لجمعيـــة الصـــحة بشـــأن تقـــديم رؤســـاء اللجـــان اإلقليميـــة تقـــارير دوريـــة مـــوجزة عـــن مـــداوالت اللجـــان إلـــى 

   ١المجلس.
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  الملحق
  
  

ــا التابعــة لمنظمــة الصــحة العالميــة  (برازافيــل، جمهوريــة الــدورة الثالثــة والســتون للجنــة اإلقليميــة ألفريقي
  )٢٠١٣أيلول/ سبتمبر  ٦-٢ ،الكونغو

  
، والســكانأعــده الســيد فرانســوا إيبــوفي، وزيــر الصــحة  ،تقريــر الــرئيس المــوجز إلــى المجلــس التنفيــذي

  )٢٠١٣ورية الكونغو (أيلول/ سبتمبر جمه
  
ُعقــــدت الــــدورة الثالثــــة والســــتون للجنــــة اإلقليميــــة ألفريقيــــا التابعــــة لمنظمــــة الصــــحة العالميــــة فــــي برازافيــــل  -١

. وشــاركت فيهــا كــل الــدول األعضــاء فــي اإلقلــيم األفريقــي، البــالغ ٢٠١٣أيلــول/ ســبتمبر  ٦إلــى  ٢(الكونغــو) مــن 
نــوب الســودان، وتــرأس الــدورة الســيد فرانســوا إيبــوفي، وزيــر الصــحة والســكان فــي دولــة، بمــا فــي ذلــك ج ٤٧عــددها 

  الكونغو. وهذا التقرير يلخص نتائج الدورة.
  

  المسائل ذات األهمية العالمية: ١الجزء 
  

 إصالح المنظمة
  

فـــي اإلقلـــيم األفريقـــي والمعلومـــات عـــن  ٢٠١٥-٢٠١٤التوجهـــات الخاصـــة بتنفيـــذ الميزانيـــة البرمجيـــة 
 ار الخاص بالتمويلالحو 

  
أعربت الدول األعضاء عن قلقها إزاء عدم التوازن في تخصــيص المــوارد بــين عناصــر الميزانيــة وداخلهــا.  -٢

بعنـــوان "تعزيـــز الصـــحة طيلـــة العمـــر"، وهـــو يشـــمل  ٣ومــن األمثلـــة الممكنـــة الدالـــة علـــى ذلـــك مـــا ورد ضـــمن الفئــة 
لوليــد والطفــل والمراهــق، ممــا يتطلــب تمــويًال إضــافيًا مــن مجــاالت بــرامج مــن قبيــل الصــحة اإلنجابيــة وصــحة األم وا

أجل تلبية احتياجات البلدان. ورحبت الدول األعضاء بالتحول عن األغراض االستراتيجية إلى الفئات، األمر الــذي 
  يتيح إبراز برامج معينة بصورة أكبر، مثل البرامج الخاصة بالعنف واإلصابات والعجز والتأهيل.

  
اإلقليميــة بــأن تنظــر الــدول األعضــاء فــي تــوفير مبــاٍن الستضــافة مكاتــب ممثلــي المنظمــة،  وأوصت اللجنة -٣

باعتبار ذلك من وسائل السيطرة على التكاليف. كمــا تمــت توصــية المنظمــة بــأن تواصــل الجهــود الراميــة إلــى تعبئــة 
  الموارد في سياق الحوار الخاص بالتمويل.

  
 ٢٠١٧-٢٠١٦للثنائية  لمقترحةاالبرمجية إصالح المنظمة: عملية إعداد الميزانية 

  
، وأكــدت علـــى أن تلـــك ٢٠١٧-٢٠١٦أقــر المنـــدوبون عمليــة إعـــداد الميزانيـــة البرمجيــة المقترحـــة للثنائيـــة  -٤

العمليـــة ينبغـــي أن يســـتفاد منهـــا كفرصـــة لتصـــحيح حـــاالت عـــدم التـــوازن التـــي لوحظـــت فـــي مخصصـــات الميزانيـــة 
ة أفضــل مــع أولويــات البلــدان. وطلبــت اللجنــة اإلقليميــة مــن األمانــة أن ، ولضــمان مواءمــ٢٠١٥-٢٠١٤البرمجيــة 

  تبلغ الدول األعضاء بصفة دورية عن التقدم المحرز في إصالح المنظمة.
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التعديالت المقترح إدخالها على النظام الــداخلي للجنــة اإلقليميــة، واالختصاصــات الجديــدة للجنــة الفرعيــة 
 المعنية بالبرامج

  
اإلقليميــة العمــل الــذي اضــطلعت بــه األجهــزة الرئاســية للمنظمــة فــي مجــال تحســين المراقبــة،  حيَّــت اللجنــة -٥

وكــــذلك المواءمــــة بــــين هــــذه األجهــــزة وتنســــيق الممارســــات الخاصــــة بتصــــريف الشــــؤون. وأقــــرت الــــدول األعضــــاء 
اســـية المدخلـــة علـــى االختصاصـــات الجديـــدة المقترحـــة للجنـــة الفرعيـــة المعنيـــة بـــالبرامج. وتـــرد أدنـــاه التعـــديالت األس

 النظام الداخلي للجنة اإلقليمية.
  

اعتمـــاد نفـــس المـــواد الخاصـــة بالمشـــاركة بـــين منظمـــة الصـــحة العالميـــة والـــدول غيـــر األعضـــاء  :٢المــادة 
 والمنظمات غير الحكومية، التي قد تعتمدها جمعية الصحة العالمية؛

  
  ية على األعضاء فقط؛قصر الحق في عقد دورة استثنائية للجنة اإلقليم :٥المادة 

  
ُيقترح المرشحون لمنصب المدير اإلقليمي من بلدانهم، ويجــوز لكــل دولــة عضــو أن  -٢الفقرة  :٥٢المادة 

يحــق للمــدير اإلقليمــي الــذي يكمــل فتــرة واليتــه األولــى  -٣الفقــرة تقترح شخصًا واحدًا فقط لتولي المنصب؛ 
مــن النظــام الــداخلي  ٤٨ات فقــط، طبقــًا ألحكــام المــادة أن يعــاد تعيينــه لفتــرة واليــة ثانيــة مــدتها خمــس ســنو 

  ُينتخب المدير اإلقليمي باألغلبية البسيطة. -٨الفقرة للمجلس التنفيذي 
  

واعتمدت اللجنة اإلقليمية التعديالت المقترح إدخالها على النظام الداخلي للجنة اإلقليمية، واالختصاصات  -٦
  وكذلك القرار المتعلق بهما. الجديدة للجنة الفرعية المعنية بالبرامج،

  
 ٢٠١٥الصحة في خطة التنمية لما بعد عام 

  
أحاطــت اللجنــة اإلقليميــة علمــًا بــأن المناقشــات المســتقبلية التــي ســترمي إلــى تعريــف إطــار وأغــراض خطــة  -٧

تحــدة فــي ســيتم تيســيرها أساســًا بواســطة وزراء الخارجيــة والبعثــات الدائمــة لــدى األمــم الم ٢٠١٥التنمية لما بعد عــام 
نيويورك. لذا فقد أوصت اللجنة اإلقليمية بأن تبلغ وزارات الصحة ممثليها الــوطنيين، أوًال بــأول، بــالتطورات الحادثــة 
في هذا الوضع، وذلك بأن ترسل إليها بيانًا واضحًا لدور الصحة وأهميتها فــي تحقيــق هــذه األغــراض، ولإلجــراءات 

لتغطيــة الصــحية الشــاملة. وأوصــت اللجنــة اإلقليميــة أيضــًا بــأن تتــولى التــي يتعــين اتخاذهــا مــن أجــل ضــمان تــوفير ا
مفوضية االتحاد األفريقي توجيه الجهود المبذولة كي تراعى المصالح األفريقية في األغراض الخاصة بما بعد عــام 

٢٠١٥.  
  

م األفريقــي لتمنيــع فــي اإلقلــيم األفريقــي: التقريــر المرحلــي عــن الخطــة االســتراتيجية للتمنيــع فــي اإلقلــيا
 ، وخطة العمل العالمية الخاصة باللقاحات، والشوط األخير الستئصال شلل األطفال٢٠١٣-٢٠٠٩

  
الحظت اللجنة أنه بالرغم من التقدم الملحوظ في تحسين خدمات التمنيع التــزال هنــاك تحــديات مــن حيــث  -٨

لالستفادة مــن دعــم التحــالف العــالمي الحصول على اللقاحات الجديدة، وخصوصًا بالنسبة إلى البلدان غير المؤهلة 
إلــى ضــرورة ضــمان صــنع اللقاحــات  المندوبونمن أجل اللقاحات والتمنيع، وذلك نظرًا لتكلفة هذه اللقاحات. وأشار 

 ٢٠١٨محليــــًا. وفيمــــا يتعلــــق بمــــا هــــو مخطــــط مــــن إكمــــال للمبــــادرة العالميــــة الستئصــــال شــــلل األطفــــال فــــي عــــام 
هــو أفضــل خيــار متــاح للحفــاظ  ٢مج شــددت اللجنــة اإلقليميــة علــى أن الســيناريو سيعقب ذلك من إغالق للبرنــا وما

  على المكاسب التي تحققت من خالل المبادرة، وضمان تقاسم هذه المكاسب.
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وفيما يلي ما تمت توصية المنظمة والشركاء بــه فــي هــذا الصــدد: مواصــلة جهــود الــدعوة إلتاحــة اللقاحــات   -٩
سات الخاصة بنسبة المردودية فيما يتعلق بتكامل أنشطة التمنيع؛ والتشــديد علــى تقــارير بأسعار ميسورة؛ ودعم الدرا

  الرصد.
  

  واضيع مهمة إقليمياً م: ٢الجزء 
  

 التمتع بالصحة في مرحلة الشيخوخة
  

 سلطت اللجنة اإلقليمية الضوء على سرعة التأثر البدني والنفسي واالجتماعي للمسنين وعلى أهمية تحديد  -١٠
  االحتياجات وتلبيتها. واعُتمد قرار حثت فيه اللجنة اإلقليمية الدول األعضاء على عدة أمور منها ما يلي:

  
 تعزيز االستعداد وااللتزام السياسيين؛  ) أ(

  التشجيع على تكوين الشراكات من أجل وضع نهج كلي ومتعدد القطاعات؛  ) ب(

  ة الوقائية والملطفة والتخصصية؛ تعزيز تقديم الخدمات المالئمة للمسنين من خالل الرعاي  )ج(

تحسين التدخالت الحساسة لالعتبارات الخاصة بالجنسين عن طريق مراعاة نوع الجنس فــي كــل   (د)
  السياسات والبرامج، وفي التشريعات، وعن طريق تهيئة بيئة مواتية وداعمة للمسنين.

  
  وتم تشجيع المنظمة والشركاء على ما يلي:

  
 ل األعضاء من أجل زيادة التركيز على الشيخوخة في اإلقليم؛العمل الجماعي مع الدو   ) أ(

تقــديم الــدعم التقنــي إلــى الــدول األعضــاء مــن أجــل وضــع السياســات وتحديــد أولويــات التــدخالت   ) ب(
 التي تستهدف المسنين؛

دعــم إنشــاء لجنــة لدراســة أثــر الشــيخوخة فــي الــنظم الصــحية، وٕاعــداد توصــيات لتوجيــه السياســات   )ج(
  ات وتعبئة الموارد؛واالستراتيجي

التنسيق والمواءمة في تقديم التقارير بين قرارات جمعيــة الصــحة العالميــة واللجــان اإلقليميــة بشــأن   (د)
  المسنين بغية تالفي تعدد التقارير.

  
 التصدي للتحدي الخاص بصحة المرأة في أفريقيا

  
لجنـــة المعنيـــة بـــالمرأة فـــي اإلقلـــيم توصـــيات ال AFR/RC63/R4القـــرار اعتمـــدت اللجنـــة اإلقليميـــة بمقتضـــى   -١١

. وتشــمل هــذه "التصــدي الخــاص بصــحة المــرأة فــي أفريقيــا"األفريقــي، والتــي وردت فــي تقريرهــا الــذي يحمــل عنــوان 
التوصـــيات تشــــجيع التصــــريف الجيــــد للشـــؤون والقيــــادة الجيــــدة مــــن أجــــل تحســـين صــــحة المــــرأة وتعزيزهــــا ودعمهــــا 

لسياســية والتشــريعية لترجمــة التصــريف الجيــد للشــؤون والقيــادة الجيــدة إلــى عمــل واالســتثمار فيهــا؛ وتنفيــذ المبــادرات ا
ملمــوس؛ وتنفيــذ تــدخالت متعــددة القطاعــات لتحســين صــحة المــرأة؛ وتمكــين الفتيــات والنســاء لتصــبحن فعَّــاالت فــي 

رأة علــى النحــو متابعة مصالحهن؛ وتحسين قدرة نظم الرعاية الصحية على االستجابة في إطار تلبية احتياجات المــ
  المالئم؛ وجمع البيانات من أجل رصد التقدم المحرز نحو تحقيق الغايات الخاصة بصحة الفتيات والنساء.
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من األهداف اإلنمائية لأللفيــة،  ٥و ٤وانطالقًا من القلق إزاء بطء وتيرة التقدم المحرز في تحقيق الهدفين   -١٢
ضــــمان إدراج هــــذين الهــــدفين ضــــمن خطــــة التنميــــة لمــــا بعــــد أوصــــى المنــــدوبون باتخــــاذ مــــا يلــــزم مــــن إجــــراءات ل

  .٢٠١٥ عام
  

وطلبت اللجنة اإلقليمية من المنظمة أن تضمن مواءمة أنشطتها علــى الــدوام مــع أنشــطة االتحــاد األفريقــي   -١٣
  فيما يتعلق بتحسين صحة المرأة والطفل.

  
 تعزيز دور الطب التقليدي (الشعبي) في النظم الصحية

  
 AFR/RC63/R3 والقــرارللجنــة اإلقليميــة اســتراتيجية إقليميــة محدَّثــة للطــب التقليــدي (الشــعبي)، اعتمــدت ا  -١٤

تعلــق بهــا. وتســتهدف االســتراتيجية اإلســهام فــي تحســين الحصــائل الصــحية مــن خــالل الوصــول بــدور الطــب الــذي ي
التــدخالت المقترحــة تعزيــز  التقليــدي (الشــعبي) فــي الــنظم الصــحية الوطنيــة إلــى المســتوى األمثــل وتعزيــزه. وتشــمل

القوامة وتصريف الشؤون، واستحداث األدوات واستعمالها، وزراعة النباتات الطبية والحفاظ علــى التنــوع البيولــوجي، 
والبحث والتطوير، واإلنتــاج المحلــي، وحمايــة حقــوق الملكيــة الفكريــة والمعرفــة بالطــب التقليــدي (الشــعبي)، والتنســيق 

  لقدرات.بين القطاعات، وبناء ا
  

  وتم تشجيع المنظمة والشركاء على ما يلي:  -١٥
  
 توفير المبادئ التوجيهية إلعداد اللوائح والتشريعات الوطنية في مجال الطب التقليدي (الشعبي)؛  ) أ(

 تكوين القدرات البحثية؛  ) ب(

  تحديد وضمان تعميم أفضل الممارسات.  )ج(
  

 ليم األفريقيتعزيز القدرات الخاصة بتنظيم المنتجات الطبية في اإلق
  

عتمــدت اللجنــة اإلقليميــة وثيقــة تقنيــة بشــأن تعزيــز القــدرات الخاصــة بتنظــيم المنتجــات الطبيــة فــي اإلقلــيم ا  -١٦
  األفريقي. واقُترحت إجراءات مختلفة للدول األعضاء تشمل ما يلي:

  
 تحديد األولويات في إعداد اللوائح الخاصة بالمنتجات الطبية؛   ) أ(

 ئ  التوجيهية وفقًا لتوصيات المنظمة؛ تكييف واستخدام المباد  ) ب(

إنشـــاء ســـلطات وطنيـــة قائمـــة بـــذاتها لتنظـــيم األدويـــة، لكـــل منهـــا جهـــازه اإلداري الخـــاص ومركـــز   )ج(
  قانوني محدد جيدًا؛ وتشكل آليات مستدامة للتصدي بفعالية لتعارض المصالح؛

  وية.تأمين التمويل الكافي والمستدام للنظم التنظيمية الخاصة باألد  (د)
  

وشــدد المنــدوبون علــى ضــرورة اعتمــاد اســتراتيجيات لعرقلــة انتشــار المنتجــات الطبيــة المتدنيــة النوعيــة أو   -١٧
المزورة أو المغشوشة التوسيم أو المغشوشــة أو المزيفــة، بمــا فــي ذلــك عرقلــة انتشــارها فــي أســواق اإلنترنــت الرســمية 

  وغير الرسمية والناشئة.
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يــة المنظمــة والشــركاء بمــا يلــي: مســاعدة الــدول األعضــاء علــى تعزيــز قــدرتها علــى وأوصــت اللجنــة اإلقليم  -١٨
تنفيذ اإلجراءات المقترحــة؛ ووضــع دليــل تفصــيلي كــي تــدخل الوكالــة األفريقيــة لتنظــيم األدويــة حيــز التشــغيل؛ ودعــم 

  ورصدها. بناء القدرات الخاصة بتقييم جودة المنتجات ومأمونيتها ونجاعتها، وبالتفتيش على األدوية
  

  استخدام حلول الصحة اإللكترونية في تحسين النظم الصحية في اإلقليم األفريقي
  

والقــــرار اعتمــــدت اللجنــــة اإلقليميــــة وثيقــــة تقنيــــة بشــــأن حلــــول الصــــحة اإللكترونيــــة فــــي اإلقلــــيم األفريقــــي،   -١٩
AFR/RC63/R5  ترونيــــة تعتــــرض ســــبيلها يتعلــــق بهــــا. والحــــظ المنــــدوبون أن تنفيــــذ اســــتراتيجية الصــــحة اإللكالــــذي

محدودية إتاحة الكهرباء وضعف الوصول إلى شبكة اإلنترنت وكذلك عدم اتباع كثير مــن المشــاريع التجريبيــة أليــة 
معايير، األمر الذي يحد من القدرة على تشغيلها المتبادل. والحظــت اللجنــة اإلقليميــة أيضــًا مــع القلــق انعــدام الــدعم 

  ة اإللكترونية لالستمرار، ونقص الموارد البشرية المدربة في هذا الميدان.المالي وعدم صالحية حلول الصح
  

وشــــجعت اللجنــــة اإلقليميــــة المنظمــــة والشــــركاء علــــى إنشــــاء آليــــات للتنســــيق وتصــــريف الشــــؤون للصــــحة   -٢٠
يــة اإللكترونيــة فــي اإلقلــيم، وعلــى تــوفير مبــادئ توجيهيــة بخصــوص كيفيــة رصــد وتقيــيم تنفيــذ االســتراتيجيات الوطن

  الخاصة بالصحة اإللكترونية.
  

االســتراتيجية اإلقليميــة والخطــة االســتراتيجية ألمــراض المنــاطق المداريــة المهملــة فــي اإلقلــيم األفريقــي 
٢٠٢٠-٢٠١٤  

  
قامـــت اللجنـــة اإلقليميـــة باعتمـــاد االســـتراتيجية اإلقليميـــة والخطـــة االســـتراتيجية ألمـــراض المنـــاطق المداريـــة   -٢١

ومجــال التركيــز الرئيســي فــي االســتراتيجية  )AFR/RC63/R6(القــرار . ٢٠٢٠-٢٠١٤األفريقــي  المهملــة فــي اإلقلــيم
هو الحد من العبء الضخم ألمراض المناطق المدارية المهملة، واإلسهام في تخفيــف وطــأة الفقــر، وتعزيــز إنتاجيــة 

ة فــي هــذا الصــدد علــى تعزيــز المصابين بهذه األمراض وتحسين نوعية حياتهم. وتركــز النهــوج االســتراتيجية الرئيســي
إتاحــة التــدخالت؛ وتحســين تخطــيط النتــائج؛ وتعبئــة المــوارد؛ واالســتدامة الماليــة؛ وتــدعيم أنشــطة الــدعوة، والتنســيق 
والقوامة الوطنية؛ وتحسين الرصد والتقيــيم والترصــد والبحــوث مــن أجــل مكافحــة أمــراض المنــاطق المداريــة المهملــة. 

مج األفريقــي لمكافحــة داء كالبيــة الــذنب (األنكوســركية) إلــى النظــر فــي إمكانيــة زيــادة ودعت الــدول األعضــاء البرنــا
التشــديد علــى مكافحــة النواقــل فــي ســياق التــدخالت التــي تســتهدف القضــاء علــى داء كالبيــة الــذنب. واتفقــت اللجنــة 

مفي واإلســهام فــي المعالجــة اإلقليمية على أن من الضروري توسيع والية ذلك البرنامج كي يشمل داء الفيالريات الل
  .٢٠٢٠-٢٠١٦الكيميائية الوقائية من سائر أمراض المناطق المدارية المهملة في الفترة 

  
المبادئ التوجيهية المجمعة بشــأن اســتخدام األدويــة المضــادة للفيروســات القهقريــة فــي عــالج العــدوى بفيــروس 

اآلثــار بالنســبة إلــى  –اتبــاع نهــج صــحي عمــومي العوز المنــاعي البشــري والوقايــة منــه ؛ والتوصــيات الخاصــة ب
  اإلقليم األفريقي

 
رحبـــت اللجنـــة اإلقليميـــة بالمبـــادئ التوجيهيـــة المجمعـــة لمنظمـــة الصـــحة العالميـــة بشـــأن اســـتخدام األدويـــة   -٢٢

المضــادة للفيروســات القهقريــة فــي عــالج العــدوى بفيــروس العــوز المنــاعي البشــري والوقايــة منــه، وأعــرب المنــدوبون 
ن التزامهم بدعم تنفيذ هذه المبادئ التوجيهية. كما أعربت اللجنة اإلقليمية عن قلقهــا مــن أن كثيــرًا مــن النــاس فــي ع

اإلقلــــيم األفريقــــي ال يعرفــــون حــــالتهم فيمــــا يتعلــــق بفيــــروس العــــوز المنــــاعي البشــــري، وأن الصــــلة بــــين االختبــــارات 
فقــط  ٪٢٨بشــري صــلة ضــعيفة وأنــه ال يتلقــى العــالج إال واالستشــارات والرعايــة الخاصــة بفيــروس العــوز المنــاعي ال

من األطفال اإليجابيين لفيروس العوز المناعي البشري والمحتاجين إلى العالج المضاد للفيروسات  القهقرية. وأكــد 
المندوبون مجددًا على ضرورة النظر في أثر تنفيــذ المبــادئ التوجيهيــة بالنســبة إلــى الــنظم الصــحية، وضــمان إتاحــة 

لبروتوكــــــوالت الموصــــــى بهــــــا للعــــــالج المضــــــاد للفيروســــــات القهقريــــــة. واعتمــــــدت اللجنــــــة اإلقليميــــــة وثيقــــــة تقنيــــــة ا
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حث الدول األعضاء على عدة أمور منهــا تكييــف مبادئهــا التوجيهيــة الوطنيــة للعــالج الذي  AFR/RC63/R7 والقرار
يهيـــة المجمعـــة الجديـــدة لمنظمـــة الصـــحة المضـــاد للفيروســـات القهقريـــة وأدوات تقـــديم الخـــدمات مـــع المبـــادئ التوج

  العالمية بشأن استعمال األدوية المضادة للفيروسات القهقرية وفقًا للسياق الخاص بكل بلد.
  

وتم تشجيع المنظمة والشركاء علــى االضــطالع بــدور قيــادي فــي تــوفير اإلرشــادات الخاصــة بالقواعــد وفــي   -٢٣
جل اعتماد وتكييف المبادئ التوجيهية الجديدة للمنظمة بشأن األدوية تقديم الدعم التقني إلى الدول  األعضاء من أ

المضـــادة للفيروســـات القهقريـــة. وتمـــت التوصـــية بـــأن تواصـــل المنظمـــة والشـــركاء الحشـــد والتـــأثير لـــدى المؤسســـات 
  الدولية والوطنية لتعبئة موارد إضافية يمكن أن تساعد على نشر المبادئ التوجيهية المجمعة للمنظمة.

  
ويجـــب أن تواصـــل المنظمـــة والشـــركاء الحشـــد والتـــأثير لـــدى دوائـــر الصـــناعة الصـــيدالنية مـــن أجـــل تقليـــل   -٢٤

  تكاليف العالج المضاد للفيروسات القهقرية وٕانتاج أدوية مضمونة الجودة.
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الدورة الخامسة والستون للجنــة  مجلس التوجيهي الثاني والخمسون لمنظمة الصحة للبلدان األمريكية،ال
أيلــول/ ســبتمبر إلــى  ٣٠(واشــنطن العاصــمة،  قليميــة لألمــريكتين التابعــة لمنظمــة الصــحة العالميــةاإل
  )٢٠١٣تشرين األول/ أكتوبر  ٤
 

  ١إكوادور) ،الصحة العمومية زيرةو تقرير موجز مقدم من الرئيس (السيدة كارينا فانس مافال، 
  

  ةمواضيع مطروحة للمناقشة العام :١الجزء 
  

 ٢٠١٩-٢٠١٤إصالح منظمة الصــحة العالميــة (المنظمــة) وبرنــامج عمــل المنظمــة العــام الثــاني عشــر 
  ٢٠١٥-٢٠١٤وميزانيتها البرمجية 

  
المشــاركة مــع الجهــات الفاعلــة سياســة بشــأن وضــع اللجنة اإلقليمية أهمية إصــالح المــوارد البشــرية و أّكدت   -٢٥

بــرامج العمــل ألولويــات و دول وفقــًا لكيانــات غيــر الــفــاعالت مــع الغيــر الــدول، وشــّددت علــى أنــه يجــب أن تــتم الت
الثالثــة  الــدورةأثنــاء األرجنتــين  العضــو عــنطرحــه حظي بالتأييد مقترح الدول األعضاء. و معتمدة من االستراتيجية ال

الــدول  مؤلفــة مــن ممثلــين عــندائمــة أخالقيــات إنشــاء لجنــة بشــأن فيــذي والثالثــين بعــد المائــة لمجلــس المنظمــة التن
  .وٕادارتها تضارب المصالححاالت دراسة تتكفل بمسؤولية  األعضاء

  
منهجيــة عادلــة ومنصــفة وشــفافة اتبــاع معــايير واضــحة و وضــع علــى أهميــة  أيضــاً اإلقليمية اللجنة وشّددت   -٢٦

يجية االســتراتتخصــيص المــوارد التحقــق مــن آلليــة  شــير إلــى أنــه وفقــاً . وأُ لألقــاليممنظمــة التخصــيص مــوارد بشــأن 
علــى نســبة تتــراوح أن يحصــل ينبغــي  إقلــيم األمــريكتينفــإن  ،٢٠٠٦فــي عــام أقرهــا مجلــس المنظمــة التنفيــذي  التــي
ضــرورة كمــا ُشــدِّد علــى . منها٪ ٥,٤بيد أنه ال يحصل حاليًا إال على نسبة ، ةمنظمال٪ من ميزانية ٧,٧و ٦,٣ بين

  قليم.تمويل اإلبتحسين القدرة على التنبؤ 
  

أثنــاء نيابة عن الدول األعضاء في األمريكتين حول هذا الموضــوع به دلى نتباه إلى البيان الذي أُ االُلِفت و   -٢٧
التنفيذيــة التابعــة لمنظمــة للجنــة افــي قــرار اعتمدتــه وهــو بيــان يــرد ، ينجمعيــة الصــحة العالميــة السادســة والســتعقــد 

  .)CD152.SS.R1 قرارال(جمعية الصحة اد انعققبل  ستثنائيةالصحة للبلدان األمريكية في إحدى دوراتها اال
  

  .)CD52/FRوثيقة ال( النهائيالدورة تقرير في آراء لما ُأبِدي من  أكثر تفصيالً ويمكن االطالع على سرد   -٢٨
  

  ٢٠١٥الصحة في خطة األمم المتحدة للتنمية لما بعد عام 
  

علــى أهميــة االســتمرار فــي متابعــة بعــدها اإلقليميــة للجنــة شــّددت احلقة نقاش حــول هــذا الموضــوع و ت دَ قِ عُ   -٢٩
تصحيح الرامية إلى على ضرورة مواصلة الجهود الضوء ط لِّ سُ ، كما بالكاملتحقق األهداف اإلنمائية لأللفية حتى ت

التغطيــة الصــحية الشــاملة ى عــن تحقيــق أنــه ال غنــاللجنــة ورأت القضاء على الفقــر. ٕالى و اإلجحاف التفاوت و أوجه 
علـــى الحاجـــة إلـــى معالجـــة أيضـــًا  تدشـــدّ ة، و فيلســـكان الضـــعفئـــات االخـــدمات الصـــحية لإتاحـــة مـــن أجـــل ضـــمان 

على أهمية التركيز على الشباب فــي فتــرة . وُشدَِّد كذلك المحددات االجتماعية والثقافية واالقتصادية والبيئية للصحة

                                                  
الخـــاص فـــي الوقـــت المناســـب علـــى الموقعـــاإللكتروني ، CD52/FRوثيقـــة سُينشـــر التقريـــر الكامـــل عـــن وقـــائع الـــدورة، ال    ١

 بالمجلس التوجيهي الثاني والخمسين على العنوان التالي:

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=8833&Itemid=40033&lang=en#  
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بــين الصــحة والتنميــة للصــلة الرابطــة  اتلسياســه يلــزم التأكــد مــن فهــم راســمي اإلــى أنــ رَ يِشــ. وأُ ٢٠١٥مــا بعــد عــام 
  .٢٠١٥التنمية لما بعد عام خطة في ًا مركزيوقعًا مضمان أن تحتل الصحة من أجل  المستدامة

  
 ى أمانــةإلــيقدمــه عنهــا و  معــربعــن اآلراء ال أكثــر تفصــيالً  اً المكتب الصحي للبلدان األمريكيــة تقريــر وسيعّد   -٣٠
  .لمنظمةا
  

الجتمــاع الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة الرفيــع المســتوى المعنــي بالوقايــة مــن   متابعة اإلعالن السياسي
  ) ومكافحتهالساريةا(غير  لمعديةااألمراض غير 

  
مطروحــة ال ةلمشــاركين فــي آليــة التنســيق العالميــالمقترحــة ولأعربت اللجنــة عــن تأييــدها للمبــادئ والوظــائف   -٣١
 بأنــه ينبغــيللمقتــرح القاضــي و  )٢٠١٣يوليــو تمــوز/  ٢٣ (المؤرخــةمنظمــة الصادرة عــن الاألولى المناقشة  ورقة في

مرنـــة وشـــفافة وعمليـــة تلـــك اآلليـــة أن تكـــون وُشـــدِّد علـــى أنـــه ينبغـــي . المـــذكورة أمانـــة اآلليـــة مقـــاممنظمـــة أن تقـــوم ال
وتثبــت اتبــاع أســاليب  المتعدد القطاعــاتالمبتكر ز التعاون زّ ية وتعختيار األهداف العالمية االأن تؤيد بلوغ المنحى و 

آليــة مــن الضــروري إثبــات كيفيــة تمكــن  أنة ُرِئــي قطاع الصحوالجتذاب المشاركين من خارج  .وتقّيمهاجديدة عمل 
أن وُشــدِّد علــى . عــن فعلــهكيانــات عالميــة أخــرى تمكنهــا مــن فعــل مــا تعجــز و إلــى عملهــا قيمــة مــن إضــافة  التنســيق

المبــادئ الشــاملة المتفــق عليهــا فــي تنظمهــا  ينبغــي أن ةغير الدول في آلية التنسيق العالميــ اركة الجهات الفاعلةمش
  .لجهاتتلك المشاركة مع بشأن ا منظمةالإطار إصالح 

  
اآلراء المعــرب وتقديمــه إلــى أمانــة المنظمــة عــن  تقريــرإعــداد المكتــب الصــحي للبلــدان األمريكيــة وســيتولى   -٣٢

  أم بواسطة مسح إلكتروني.الدورة انعقاد ، سواء أثناء ةي المشاورات اإلقليمية بشأن آلية التنسيق العالميعنها ف
  

ومكافحتهـــا، وهـــي األمـــراض غيــر الســـارية بشـــأن الوقايــة مـــن خطــة عمـــل إقليميـــة واعتمــدت اللجنـــة أيضـــًا   -٣٣
وٕان تضــمنت غايــات ، الشــامل العــالميٕاطــار الرصــد و  لمنظمــةالخاصــة بامــع خطــة العمــل العالميــة  تماشــى تمامــاً ت
. المزمنــة أمــراض الكلــىومنهــا ، علــى الصــعيد اإلقليمــيقضــايا صــحية ذات أولويــة و خصوصــيات تجّســد  ؤشــراتوم
  .CD52.R9 في القراراإلجرائي اللجنة فيما يرد مقرر ، CD52/7, Rev. 1 رد الخطة اإلقليمية في الوثيقةتو 
  

  )٢٠٠٥اللوائح الصحية الدولية (
  

بشأن استحصال تمديــد لفتــرة ســنتين أخــريين مــن أجــل منظمة الأمانة التي اقترحتها معايير الناقشت اللجنة   -٣٤
 ،CD52(D5) لمقرر اإلجرائيا، واعتمدت للوائح الصحية الدوليةالالزمة بموجب امتطلبات القدرات األساسية تحديد 

من المعــايير  )٣) و(١(صران عنالة الدولية تنفيذ اللوائح الصحيلالخطط الجديدة وأعربت عن تأييدها ألن ُيدرج في 
ولكنهــا  )،٤() و٢صــرين (إدراج العنشــجعت علــى و ؛ منظمــةالصــادرة عــن ال ٦٦/١٦ج وثيقــةالالمقترحــة الــواردة فــي 

للبلــدان منظمــة الصــحة مــدير ؛ وطلبــت مــن لــدول األطــرافى الــبالنســبة إ ا ســيكون اختياريــاً مــأن إدراجهأشــارت إلــى 
مــن أجــل الصحية الدوليــة ارد الالزمة لعقد اجتماع إقليمي للسلطات المسؤولة عن تنفيذ اللوائح األمريكية تحديد المو 

واإلبــالغ عــن  ٢٠١٦لرصــد تنفيــذ اللــوائح بعــد عــام الالزمــة مواصــلة النقــاش حــول اإلجــراءات واألســاليب واألدوات 
  .تنفيذها

  
وثيقــــة الــــدورة الختــــامي، الفــــي تقريــــر اللجنــــة ة مناقشــــورقــــة وملخــــص  CD52(D5)مقــــّرر اإلجرائــــي الويــــرد   -٣٥

CD52/FRعنهــا خــالل مناقشــة معــرب آلراء العــن ا أكثــر تفصــيالً  اً المكتب الصحي للبلــدان األمريكيــة تقريــر عّد . وسي
  إلى المجلس التنفيذي.تحيله أمانة المنظمة له إلى قدميثم ، ومن المجلس
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  مواضيع مهمة إقليمياً  -٢الجزء 
  

وبرنامج هذه المنظمة وميزانيتهــا  ٢٠١٩-٢٠١٤ة لمنظمة الصحة للبلدان األمريكية الخطة االستراتيجي
٢٠١٥-٢٠١٤  

  
، كمــا اعتمــدت ٢٠١٩-٢٠١٤خطــة اســتراتيجية لمنظمــة الصــحة للبلــدان األمريكيــة للفتــرة  اللجنــةاعتمــدت   -٣٦

"نصــرة الرئيســي المعنــون ية لخطــة االســتراتيجميزانيــة لتمويــل أول ثنائيــة مــن تلــك الفتــرة. ويتماشــى تمامــًا موضــوع ا
، ولكنـــه ٢٠١٩-٢٠١٤ العـــام الثـــاني عشـــرعمـــل المنظمـــة برنـــامج مـــع  "نصـــافالصـــحة: التنميـــة المســـتدامة واإل

المحــددات الصــحية والمــوارد و  داء شــاغاس وحمــى الضــنكتهــم اإلقلــيم بوجــه خــاص، مثــل قضــايا ل أيضــاً يســتجيب 
  .الحصائلو المتعلقة بالنتائج مؤشرات اليمية في اإلقلُتجسَُّد أيضًا الخصوصيات البشرية الصحية. و 

  
 رة للـــدول األعضـــاءدســـمي فـــي االشـــتراكات المقـــاالنمـــو علـــى أن يكـــون ال ٢٠١٥-٢٠١٤ميزانيـــة تـــنص و   -٣٧

 الحــال فــيمثلمــا هــو منظمة المتأتي من اللميزانية العادية اتمويل نفسه في  المستوىبمقدار صفر، وتفترض تحقيق 
خــص مليــون دوالر فيمــا ي ٤٨من المتوقع أن تــنخفض بنحــو أما المساهمات الطوعية فإن . ٢٠١٣-٢٠١٢ الثنائية
تقريبًا، دوالر أمريكي مليون  ٢٠٠مطلع الثنائية جوة التمويل في ، فيما ُيتوّقع أن تبلغ قيمة ف٢٠١٣-٢٠١٢الثنائية 

اإلقليمــي لألمــريكتين. ويشــجع  / المكتــبللبلــدان األمريكيــة ةالصــحمنظمــة  ٪ من إجمالي ميزانية٣٨نسبة تقارب أو 
 لمــن أجــلصــندوق خــاص أنشــئ  مرنــة تمامــاً مســاهمات طوعيــة الــدول األعضــاء علــى تقــديم  قــرار اعتمــاد الميزانيــة

  .رةداالشتراكات المقالصفري في نمو جم عن الالميزانية العادية النافي ض التخفيتعويض 
  

(الخطــــة  CD52.R8والقــــرار  ٣٤٥الرســــمية وثيقــــة بهــــذا الموضــــوع هــــي ال الوثــــائق والقــــرارات ذات الصــــلةو   -٣٨
  (االشتراكات المقدرة). CD52.R4و )(البرنامج والميزانية CD52.R3ن القراراو  ٣٤٦الرسمية  ةقياالستراتيجية) والوث

  
  الوطنية منيعبرامج التبشأن نات مسندة بالبيّ رسم سياسات 

  
ات ورســم قــرار اتخــاذ رامج التمنيــع الوطنيــة مــن خــالل تعزيز قدرة بــمقترحًا لوضع سياسة بشأن دت اللجنة أيّ   -٣٩

ا القــوي لتوســيع تأييدهلقاحات جديدة. وأعربت اللجنة عن استحداث ، وال سيما فيما يتعلق بمسندة بالبّينات سياسات
 علــى تكــوينمن أجل تعزيز قدرة الدول األعضــاء األمريكية منظمة الصحة للبلدان الخاصة ب ProVacمبادرة نطاق 

 نــواحيلتختلــف عــن ســائر اإلــى اعتبــارات أخــرى منيــع سياســات الته ينبغي أن تســتند تفاق على أنجرى االو نات. البيّ 
 االستدامةو المالية الناحية وجدوى العملية قضايا التشغيلية نبغي أن تراعي أيضًا الوأنها يجوانب المردودية، التقنية و 
  .بيل اإلنصاف، من قجتماعيةاالقضايا العن  ، فضالً ة األجلالطويل

  
 اعتمــدت اللجنــة أيضــاً و . CD52.R14 فــي القــراراإلجرائي اللجنة  رومقر  CD52/9في الوثيقة  سياسةالد وتر   -٤٠
  (انظر أدناه). األمريكيةمنظمة الصحة للبلدان لشراء اللقاحات التابع ل بشأن الصندوق الدائر قراراً 

  
  الصحة للبلدان األمريكية منظمةلشراء اللقاحات التابع لمبادئ الصندوق الدائر 

  
منظمــة الصــحة يؤكد دعم الصندوق الدائر لشــراء اللقاحــات التــابع لالذي  CD52.R5القرار اعتمدت اللجنة   -٤١

ه فــي ٕاســهامو وبإنصــاف فــي الوقــت المناســب إتاحــة اللقاحــات في ضمان ويسّلم بأهمية الصندوق  األمريكية،للبلدان 
ه وأهدافــه وشــروطالــدائر مبــادئ الصــندوق بدعو إلــى التقيــد الصــارم ويــ ،الماليــةمــن الناحيــة  اســتدامة بــرامج التمنيــع
بســعر للدول األعضاء المشــاركة القاضي بأن ُيتاح ما ُيشترى من منتجات شرط بالفيما يتعلق وأحكامه، وخصوصًا 

  .عالمياً المفرد نفسه وأن تُتاح تلك المنتجات بأدنى األسعار 
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بالنســـبة إلـــى المثليـــات والمثليـــين الصـــحية واســـتخدامها  اتالخـــدمحـــة إتامعالجـــة أســـباب التفـــاوت فـــي 
  ومزدوجي الميول الجنسية والمتحولين جنسياً 

  
 معالجة األسباب السياســية واالجتماعيــةأعربت فيه عن رغبتها في الذي  CD52.R6لقرار ااعتمدت اللجنة   -٤٢

(بمــا  عاليــة الجــودةالخــدمات الرعايــة الصــحية واســتخدام إتاحــة التفاوت فــي التي تقف وراء أوجه والتاريخية  والثقافية
أوســـاط المثليـــات والتمييـــز والتهمـــيش مـــن هـــا الصـــحة النفســـية) بالنســـبة إلـــى فئـــات الســـكان التـــي تعـــاني الوصـــم في

الخــدمات إتاحــة مــن خــالل إعطــاء األولويــة لتعزيــز وذلــك ، والمثليــين ومزدوجــي الميــول الجنســية والمتحــولين جنســياً 
وتعزيــز سياســات عالميــة شــاملة وضــع والنظــر فــي  ،السياسات والخطــط والتشــريعات فيلى قدم المساواة عالصحية 

الرعايــة الصــحية والمرافــق الصــحية إتاحــة خــدمات جمــع بيانــات عــن ســينطوي ذلــك علــى . و مجتمــعحمايــة البشــأن 
أن  القيــام بــذلكوينبغــي عنــد . مــن المثليــات والمثليــين ومزدوجــي الميــول الجنســية والمتحــولين جنســياً  ســكانفئــات الل

  الصحة الشخصية.المتعلقة بجميع المعلومات صل بالخصوصية فيما يتُتراعى أيضًا حقوق الفرد في التمتع ب
  
  الصحةمجال حماية االجتماعية في ال
  

 علــى، واتُِّفــق حق من حقوق اإلنســانالعالية الجودة الرعاية الصحية أن إتاحة خدمات دت اللجنة على شدّ   -٤٣
  في هذا الخصوص. نهج متعدد القطاعاتعلى أنه يلزم اتباع الحماية االجتماعية، و  أمينعديدة لت أن هناك طرقاً 

  
فـــي إصـــالح الـــنظم مهـــم بمـــا ُأحـــِرز مـــن تقـــدم يعتـــرف الـــذي  CD52.R11لقـــرار اثـــم اعتمـــدت اللجنـــة ومـــن   -٤٤

ظم صحية أساســها التضــامن تتســم بطــابع إقامة نز على برامج تركّ و  سياسات؛ ويسّلم أيضًا بضرورة وضع الصحية
الحــق فــي التمتــع بــأعلى مســتوى مــن الصــحة يمكــن بلوغــه عــن طريــق تعزيــز المكونــات ٕانصــافًا وتؤيــد و  أكثر تكــامالً 

علـــى الرعايـــة الصـــحية األوليـــة والمحـــددات االجتماعيـــة التـــي ترّكـــز تحديـــدًا بـــرامج الحمايـــة االجتماعيـــة (لالصـــحية 
التغطيــة الصــحية بلــوغ الحمايــة االجتماعيــة فــي مجــال الصــحة و رصــينة بــين التــرابط القــة ُأِشــيَر إلــى عالللصــحة). و 

  .الشاملة
  

  يةالموارد البشرية الصح
  

إتاحــة زيــادة ضــرورة ز علــى يرّكــالــذي  بشــأن المــوارد البشــرية الصــحية CD52.R13القــرار اعتمــدت اللجنــة   -٤٥
أهميــة األولية، لما لهذا األمر من  ئمة على الرعاية الصحيةالعاملين الصحيين في النظم الصحية القاالمؤهلين من 
المــوارد  تخطــيطقــدرات وتعزيــز رســاء الحاجــة إلــى إويســّلم القــرار بهدف التغطية الصــحية الشــاملة. بلوغ استراتيجية ل

ألوجه أوجه قصور مهنية صحية محددة ورصد تلك اوٕالى تحديد  وٕادارتها من الناحية االستراتيجيةالبشرية الصحية 
لــنظم الصــحية القائمــة علــى ًا لالمهــن الصــحية دعمــيــدان تعلــيم إصــالحات فــي مواإلبالغ عنها وٕالى الترويج إلجراء 

  ، من بين اعتبارات أخرى.األولية الرعاية الصحية
  

  أمريكا الوسطىفي  الزراعيبين أوساط المجتمع مرض الكلى المزمن 
  

عــن هــذا التــي تتخلــل المعــارف الحاجة إلى سد الثغرات تسّلم بألة هذه المسحول اللجنة ورقة مفاهيم حّللت   -٤٦
ه ال تــرتبط بــدواعي اإلصــابة بــه المعتــادة وألن معــدالت اإلصــابة ن مســبباتًا أل، نظــر المــزمن الشكل من مرض الكلى

  .تزايدال فيبه آخذة 
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ة التـــي كلـــى المزمنـــالألمـــراض  هائـــلالعـــبء باليعتـــرف الـــذي  CD52.R10القـــرار ثـــم اعتمـــدت اللجنـــة ومـــن   -٤٧
بشــأن اتخــاذ إجــراء بحــوث إضــافية بالحاجــة الملحــة إلــى الزراعــي فــي أمريكــا الوســطى و تتحملهــا أوســاط المجتمــع 

القائمــة من خــالل تعزيــز الشــراكات ومبنية على التضامن ومسندة بالبّينات للتصدي للمرض شاملة ومتكاملة تدابير 
بــالمرض المجتمعــات المحليــة المتضــررة و  المجتمــع المــدنيفئــات و  القطاعــات الحكوميــة ووكــاالت التنميــةســائر مــع 

 ة وتعبئــة المــواردبذولــالجهــود المسواها مــن الجهــات عــن طريــق تنســيق واألوساط األكاديمية والمؤسسات الخاصة، و 
ة أســباب غيــر تقليديــالنــاجم عــن  الكلــى المــزمنبــأن مــرض الذي يعتــرف  ١إلى إعالن سان سلفادور يرَ شِ أُ و  .الالزمة

  ة.خطيرة من مشاكل الصحة العموميمشكلة هو في أمريكا الوسطى 
  

  التعاون من أجل التنمية الصحية في األمريكتين
  

 ةلصــحة آخــذقطــاع ابأن المساعدة اإلنمائيــة التقليديــة لسّلم يالذي  CD52.R15القرار  اعتمدت اللجنة أيضاً   -٤٨
والتعــاون فــي مجــال الصــحة البــد مــن لتنميــة التكميليــة لات ليــاآلأن وبــ ة الــدخل؛في االنخفاض بين البلــدان المتوســط

أن ؛ وبــاإلقليمــي والعــالميببــرامج العمــل الصــحية علــى الصــعيدين مــن أجــل مواصــلة النهــوض تعضــيدها وتعزيزهــا 
والتعاون  لتعاون فيما بين بلدان الجنوبألغراض االدول األعضاء والجهات المانحة األخرى المنظمة و التعاون بين 

  التنمية الصحية.تحقيق من أجل و من طرائق التعاون المجدية والمستدامة ه ،المواردوتعبئة  ثيالثال
  

خمســة  مــا مجموعــهعلــى لمنظمــة لألمــريكتين التابعــة لللجنــة اإلقليميــة الخامســة والســتون  الــدورةوقد وافقــت   -٤٩
  مقّررات إجرائية. وخمسة قراراً عشر 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                  
   ] على العنوان التالي: باألسبانية متاح [    ١

http:/www.salud.gob.sv/archivos/comunicaciones/archivos_comunicados2013/pdf/Declaracion_San%20Salvador

_ERCnT_26042013.pdf. 
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 ،الســـتون للجنـــة اإلقليميـــة لجنـــوب شـــرق آســـيا التابعـــة لمنظمـــة الصـــحة العالميـــةالـــدورة السادســـة و 
  ٢٠١٣أيلول/ سبتمبر  ١٣- ١٠نيودلهي، الهند، 

  
  ١الصحة، ملديف وزيرالتقرير الموجز المقدم من رئيس اللجنة، الدكتور أحمد جمشيد محمد، 

  
  ةمواضيع مطروحة للمناقشة العام:  ١الجزء 

  
  إصالح منظمة الصحة العالمية

  
تمت مناقشة تطــور عمليــة إصــالح منظمــة الصــحة العالميــة وأهــدافها، وأكــدت اللجنــة علــى دعمهــا القــوي   - ٥٠

لعملية اإلصالح، التي سوف تتيح المزيــد مــن إمكانيــة التنبــؤ بالتمويــل داخــل المنظمــة وشــفافيته. ورؤي أن الحــوار 
بواعــث القلــق وٕايجــاد الحلــول مــن أجــل الخــاص بالتمويــل جــاء فــي الوقــت المناســب واكتســى أهميــة كمنبــر لمناقشــة 

معالجـــة أي عجـــز محتمـــل فـــي الميزانيـــة. وطالبـــت اللجنـــة بمعرفـــة االشـــتراكات المقـــدرة والمســـاهمات الطوعيـــة فـــي 
  .٢٠١٣في تشرين الثاني/ نوفمبر المقرر عقده أعقاب اجتماع الحوار الخاص بالتمويل 

  
مات، بما في ذلك مذكرة المفاهيم بشأن عملية التخطــيط وأحاطت اللجنة علمًا بورقة العمل ووثائق المعلو   - ٥١

، واعتمـــدت توصـــيات اللجنـــة الفرعيـــة المعنيـــة بإعـــداد ٢٠١٧- ٢٠١٦التشـــغيلي مـــن القاعـــدة إلـــى القمـــة للثنائيـــة 
  ما يلي:  ، والتي طلبت إلى الدول األعضاء٢٠١٣السياسات والبرامج وٕادارتها، التي انعقدت في تموز/ يوليو 

  
  كة المالئمــة، والســيما مــن جانــب وزارات الصــحة، فــي الحــوار الخــاص بالتمويــل الــذي ضــمان المشــار

  ؛ ٢٠١٣سيقام في تشرين الثاني/ نوفمبر 

  للنظـــر فـــي  ٢٠١٧- ٢٠١٦اســـتعراض عمليـــة التخطـــيط التشـــغيلي مـــن القاعـــدة إلـــى القمـــة للثنائيـــة
  تطبيقها مستقبًال. 

السياســات والبــرامج وٕادارتهــا إلــى إقلــيم جنــوب شــرق آســيا وتمثلــت توصــية اللجنــة الفرعيــة المعنيــة بإعــداد   - ٥٢
لــدول األعضــاء فــي التحضــير للمشــاركة فــي الحــوار إلــى االتابع لمنظمة الصحة العالمية، في تقديم الــدعم الكامــل 

  الخاص بالتمويل.
  

  ٢٠١٥الصحة في خطة األمم المتحدة للتنمية لما بعد عام 
  

إقلــــيم جنـــوب شــــرق آســـيا هــــذا الموضــــوع لـــوزراء الصــــحة فــــي بلـــدان جتمــــاع الحـــادي والثالثــــون االنـــاقش   -٥٣
  وأشار مندوبو اللجنة إلى هذه المناقشات خالل مداخالتهم. )٢٠١٣أيلول/ سبتمبر  ١٠(نيودلهي، بالتفصيل 

  
وسلط وزراء الصحة الضوء على أهمية استكمال جدول أعمال األهداف اإلنمائية لأللفية في برنامج بعد   - ٥٤

وأقــروا بأنــه يتضــح أن هنــاك توافقــًا فــي المشــاورات المواضــيعية والوطنيــة واإلقليميــة والعالميــة بشــأن  ،٢٠١٥عــام 
حــول موضــوع "تحقيــق أوفــر قــدر مــن الصــحة فــي جميــع مراحــل  ٢٠١٥الصــحة فــي خطــة التنميــة لمــا بعــد عــام 

                                                  
  لموقعالتقرير الكامل متاح في ا    ١

http://www.searo.who.int/mediacentre/events/governance/rc/66session/en/index.html  ) كـــانون  ١٦تـــم االطـــالع فـــي
  ).٢٠١٣األول/ ديسمبر 
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 ٢٠١٥طة التنمية لما بعد عام العمر" من خالل التغطية الصحية الشاملة. وقد رحبوا برؤية المشاورة اإلقليمية لخ
بشــأن "تمتــع اإلنســان بالعافيــة والســعادة" وأعربــوا عــن رأيهــم فــي أن أهــداف التنميــة المســتدامة وغاياتهــا تحتــاج إلــى 

ضـــرورة إيـــالء عنايـــة خاصـــة للفئـــات الســـكانية مثـــل األطفـــال ذوي  لهـــم المزيـــد مـــن النقـــاش والتنقـــيح. كمـــا تـــراءت
  االجتماعية للصحة. االحتياجات الخاصة، ولألبعاد 

  
بمواصــلة دعــم تســريع الخطــى لبلــوغ األهــداف اإلنمائيــة لأللفيــة المتعلقــة  المنظمــةوأوصــى وزراء الصــحة   - ٥٥

وتيسير جهود الدول األعضاء الرامية إلى تعزيز المكانة المحورية للصــحة فــي خطــة  ٢٠١٥بالصحة بحلول عام 
لدول األعضاء أن تشارك مشاركة نشطة في المناقشات حول على نحو فعال. وعلى ا ٢٠١٥التنمية لما بعد عام 

على الصعيدين الوطني/ اإلقليمي، وأن تضمن التنسيق والتمثيل الوطنيين على  ٢٠١٥خطة التنمية لما بعد عام 
  الصعيد الدولي بحيث تجسَّد الصحة في خطة التنمية بالقدر الكافي.

  
غيــر  توى للجمعيــة العامــة بشــأن الوقايــة مــن األمــراضمتابعة اإلعالن السياسي لالجتمــاع الرفيــع المســ

  ومكافحتها )غير السارية( المعدية
  

                                                                                             أشارت اللجنة مع القلق إلى أن األمراض غير السارية تمثل السبب الرئيسي للوفاة على الصعيد العالمي   -   ٥٦
ودعــت الــدول األعضــاء إلــى التصــدي لألمــراض غيــر الســارية مــن خــالل العمــل                          وفــي إقلــيم جنــوب شــرق آســيا. 

                                                      ُ        وتبادلــت المعلومــات بشــأن المبــادرات المنفــذة علــى الصــعيد الُقطــري مــن   تعدد القطاعات على مــدى حيــاة الفــرد.الم
                                                                                           أجـــل التصـــدي لألمـــراض غيـــر الســـارية، بمـــا فـــي ذلـــك التـــدخالت الراميـــة إلـــى تعزيـــز الصـــحة والوقايـــة للحـــد مـــن 

 ُ                            ُ    لُمحــرز فــي جمــع البيانــات مــن خــالل ُنظــم                            ُ                                    التعرض لهذه األمراض، وتعزيز ُنظم الرعاية الصحية األولية، والتقــدم ا
                                                                                        الترصـــد. وأعربـــت عـــن ضـــرورة تعبئـــة مـــوارد إضـــافية مـــن أجـــل التصـــدي الشـــامل للعـــبء الهائـــل لألمـــراض غيـــر 

           السارية. 
  

                                                                                          ورغــم دعــم الــدول األعضــاء لخطــة العمــل والغايــات اإلقليميــة، فقــد أعربــت عــن قلقهــا إزاء غيــاب البيانــات   -   ٥٧
    علــى             ٕ                                                                 الغايات، وٕازاء القدرة المحدودة على جمع البيانات وتحليلها واستخدامها بفعاليــة                         األساسية التي تتعلق ببعض

         ُ                                        ُ                                            الصعيد الُقطري. ودعــت الــدول األعضــاء إلــى االســتثمار فــي ُنظــم الترصــد والرصــد مــن أجــل تمكــين التبليــغ بشــأن 
                              الغايات العالمية واإلقليمية. 

  
       ) ودعــت     ٢٠٢٠-     ٢٠١٣                          الخاصــة بصــحة الفــم واألســنان (                   ً                       وأحاطــت اللجنــة علمــًا باالســتراتيجية اإلقليميــة  -   ٥٨

                                                                                               إلى دمج أمراض الفم واألسنان في إطــار األمــراض غيــر الســارية، إلقرارهــا بــأن أمــراض الفــم واألســنان تشــترك فــي 
                                                                                                  عوامل الخطر والمحددات وأوجه االستفادة من التدخالت التي تستهدف األمراض غير السارية األربعة الرئيسية. 

  
                                       ) واعتمـــدت عشـــر غايـــات إقليميـــة للوقايـــة مـــن     ٢٠٢٠-     ٢٠١٣                           اللجنـــة خطـــة العمـــل اإلقليميـــة (         واعتمـــدت  -   ٥٩

     الــذي   SEA/RC66/R6     قــرار   ال             . كمــا اعتمــدت     ٢٠٢٥                                                    األمراض غيــر الســارية ومكافحتهــا ينبغــي بلوغهــا بحلــول عــام 
           للوقايــة مــن                                                                                     يحث الدول األعضاء على وضع خطــط العمــل الوطنيــة المحســوبة التكــاليف وتحديــد الغايــات الوطنيــة 

                                                                                                  األمــراض غيــر الســارية ومكافحتهــا. وطلبــت اللجنــة إلــى منظمــة الصــحة العالميــة بنــاء القــدرة الوطنيــة علــى إجــراء 
                                                                                                    الترصد والرصــد، وتحديــد الغايــات الوطنيــة، وتحليــل بيانــات الترصــد واســتخدامها علــى نحــو فعــال، وتمكــين التبليــغ 

                                   بشأن الغايات العالمية االختيارية. 
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  )٢٠٠٥صحية الدولية (اللوائح ال
  

أحاطــت اللجنــة علمــًا بتقيــيم الرصــد الــذاتي للقــدرات الوطنيــة األساســية التــي تــنص عليهــا اللــوائح الصــحية   -٦٠
الدولية، والتقدم الُمحرز بما في ذلك في مجــال القــدرات الخاصــة بالتشــريع والرصــد واالســتجابة والقــدرات المختبريــة. 

ن التقــدم الُمحــرز فــي تعزيــز قــدرات نقــاط الــدخول والمــوارد البشــرية. ولكــن وبلغــت بعــض الــدول األعضــاء أيضــًا عــ
مازال هنــاك بعــض التحــديات والفجــوات ذات الطــابع الُقطــري الخــاص، والســيما فيمــا يتعلــق بــالقوى العاملــة الصــحية 

رة التعــاون بــين المحدودة والقيود الجغرافية المفروضة في الدول األعضاء األصغر حجمًا. وُأعيد التأكيد على ضــرو 
القطاعــات واالســتجابة المتعـــددة القطاعــات، وضــرورة التعـــاون بــين الـــدول األعضــاء ومــع األقـــاليم األخــرى التابعـــة 
لمنظمــة الصــحة العالميــة. كمــا صــيغ إطــار إقليمــي مــن أجــل التصــدي للتحــديات الخاصــة التــي تتعلــق بالمخــاطر 

عــات متعــددة. وأعــرب عــدد مــن الــدول األعضــاء عــن عزمهــا الكيميائية واإلشــعاعية، يركــز أيضــًا علــى مشــاركة قطا
  ، واعتمدت المعايير المقترحة. ٢٠١٦طلب مد المهلة المحددة للتنفيذ الكامل للوائح حتى عام 

  
وُطلــب إلــى منظمــة الصــحة العالميــة تقــديم كامــل دعمهــا لتيســير وضــع وتنفيــذ الخطــط المطلــوب إرفاقهــا   - ٦١

  . ٢٠١٦بطلب مد المهلة حتى عام 
  

: عام تكثيف التمنيع الروتيني في إقليم جنوب ٢٠١٢" (نوقشت في سياقخطة العمل العالمية الخاصة باللقاحات 
  شرق آسيا: اإلطار الخاص بزيادة التغطية واستدامتها")

  
 ٢٠١٢مــا بــين عــامي  التمنيــع فــي الفتــرة ُأشير إلى أن جميع البلدان نفذت خطــة العمــل الخاصــة بتكثيــف  - ٦٢
ركــزت علــى الوصــول إلــى الفئــات الســكانية التــي لــم يــتم الوصــول إليهــا مــن قبــل، واســتخدام المــوارد  التــي ٢٠١٣و

الُقطرية بقدر اإلمكان. ومن أجل الحفاظ على المكاسب وبلوغ األهداف الخاصة بالتمنيع، بمــا فــي ذلــك تلــك التــي 
منيــع الوطنيــة المتعــددة الســنوات لبلدان دمج عناصر التكثيف في خطــة التلتتعلق بالتخلص من الحصبة، سينبغي 

والمحســـوبة التكـــاليف، ومواصـــلة اســـتثمار المـــوارد الوطنيـــة فـــي التمنيـــع. وُأعـــرب عـــن القلـــق إزاء تـــوافر اللقاحـــات 
قاعــدة قويــة إلنتــاج اللقاحــات فــي اإلقلــيم. وجــود  وارتفــاع التكلفــة التــي تتعلــق بإدخــال لقاحــات جديــدة. وُأشــير إلــى

ء التي تحظى بصناعة لقاحات قوية وقدرة متقدمة في مجالي التنظيم والرصــد، أن وعرضت إحدى الدول األعضا
  تتولى الريادة في تعزيز هذه القدرة في غيرها من الدول األعضاء في اإلقليم.

  
وشجعت اللجنة البلدان على الحفاظ على التركيز على المجاالت التي تشهد مستوًى عاليًا من المخاطر،   - ٦٣

عــدد الكبيــر مــن األطفــال الــذين لــم يحصــلوا بعــد علــى التطعــيم فــي اإلقلــيم، والحــد مــن معــدالت والوصــول إلــى ال
التســرب. وأوصــت اللجنــة منظمــة الصــحة العالميــة وشــركاءها بالعمــل معــًا علــى استكشــاف آليــات لضــمان تــوافر 

المعــايير  األمانــةوف تبــث لبلــدان الصــغيرة. وســفــي ااإلمدادات الكافية من اللقاحات ذات الجودة والميسورة التكلفة 
علــى الــدول ، والخوارزميات اإلقليمية التــي ُوضــعت مــؤخرًا الختيــار لقــاح جديــد وٕادخالــه فــي جــدول التمنيــع الــوطني

  األعضاء. 
  

  واضيع مهمة إقليمياً م:  ٢الجزء 
  

  الشاملةالصحية التغطية 
  

تراتيجية اإلقليمية بشأن التغطية الصحية الشاملة، في أعقاب نوقش التقدم الُمحرز في تنفيذ توصيات االس  -٦٤
، استعرضـــت خاللهـــا الـــدول )٢٠١٣تمـــوز/ يوليـــو  ١٢-١٠(نيـــودلهيمناقشـــة تقنيـــة ُعقـــدت فـــي المكتـــب اإلقليمـــي 

األعضاء االستنتاجات التي توصلت إليها مجموعــة مــن الدراســات تــم التكليــف بإجرائهــا وتتنــاول خبــرات البلــدان فــي 
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لتغطية الشاملة بالخدمات الصحية. وأكدت ورقة العمل على مالءمة اإلجراءات التــي اقترحتهــا االســتراتيجية مجال ا
اإلقليميــة، والســيما تحســين اإلنصــاف فــي مجــال الصــحة مــن خــالل الحمايــة االجتماعيــة، عــن طريــق التحــول مــن 

التمويـــل القـــائم علـــى الضـــرائب و/ أو  اإلنفـــاق المباشـــر إلـــى الـــدفع المســـبق والصـــناديق المشـــتركة التـــي تســـتند إلـــى
التأمينات االجتماعية؛ وتحسين فعالية تقديم الخدمات والسيما إعادة التوازن بــين الرعايــة الوقائيــة والرعايــة العالجيــة 

  من أجل استدامة التغطية الشاملة بالخدمات الصحية في ظل العبء المتزايد لألمراض غير السارية.  
  

بشـــأن تقيـــيم التكنولوجيـــات الصـــحية الالزمـــة لتحقيـــق  )SEA/RC66/R6( رارقـــالة اإلقليميـــة واعتمـــدت اللجنـــ  -٦٥
التغطيــة الصــحية الشــاملة ، ويــدعو هــذا القــرار إلــى تضــافر جهــود الــدول األعضــاء وشــركاء التنميــة، بمــا فــي ذلــك 

لمســندة بالبيِّنــات بغيــة منظمة الصحة العالمية، في سبيل تعزيــز المؤسســات والقــدرات الوطنيــة علــى صــنع القــرارات ا
  تحقيق التغطية الشاملة بالخدمات الصحية.

  
  الحصبة والحصبة األلمانية

  
أحاطت اللجنة علمًا بأن إقليم جنوب شرق آسيا شهد نحو نصف حاالت الوفاة العالمية المقدرة الناجمة    - ٦٦

والوفيــات الناجمــة عــن  ، وبأنــه رغــم التقــدم الُمحــرز فــي خفــض معــدالت المراضــة٢٠١١عــن الحصــبة فــي عــام 
الحصبة، لم يتحدد هدف إقليمي بشأن التخلص من الحصبة. وأقرت اللجنة بأن الطريــق قــد أصــبح ممهــدًا للســعي 
إلــى الــتخلص مــن الحصــبة، مــن خــالل المبــادرات اإلقليميــة والُقطريــة الراميــة إلــى تكثيــف التمنيــع، وتجديــد خــدمات 

ذ استراتيجيات خفض معدالت الوفيات الناجمة عن الحصــبة. وقــررت الرعاية الصحية األولية، وتسريع خطى تنفي
اللجنة اعتماد الهدف المتمثــل فــي الــتخلص مــن الحصــبة ومكافحــة الحصــبة األلمانيــة/ متالزمــة الحصــبة األلمانيــة 

  .)SEA/RC66/R5(القرار ٢٠٢٠الخلقية في إقليم جنوب شرق آسيا بحلول عام 
 

  حةالتأهب لمواجهة األنفلونزا الجائ
  

أحاطــت اللجنــة علمــًا بعمــل الــدول األعضــاء بشــأن تعزيــز ترصــد األنفلــونزا والتأهــب للجــوائح واتفقــت علــى   -٦٧
ضــرورة مواصــلة تحســين هــذا العمــل. وطالبــت اللجنــة بــإيالء عنايــة خاصــة بتســريع المفاوضــات الخاصــة باالتفــاق 

قليمية على صــناعة لقــاح األنفلــونزا. ورحبــت اللجنــة ونقل التكنولوجيا من أجل تعزيز القدرة اإل ٢الموحد لنقل المواد 
بعملية بناء القدرات التي ستأتي في أعقاب توزيع مساهمة الشــراكات. والتــزم المكتــب اإلقليمــي بــدعم إنشــاء المراكــز 
الوطنية المعنية باألنفلونزا في جميع الدول األعضاء ومركز متعــاون مــع المنظمــة فــي مجــال األنفلــونزا الناشــئة عــن 

  اختالط البشر بالحيوانات.
  
  المالريا

  
اعتمدت اللجنة التوصيات الصادرة عن االجتماع التحضيري الرفيع المستوى الذي انعقد فــي تمــوز/ يوليــو   -٦٨

، بشــأن هــذا البنــد مــن بنــود جــدول األعمــال، والتــي تمثلــت فــي اســتمرار الــدعم السياســي والمــالي الــذي تقدمــه ٢٠١٣
فحة المالريا والــتخلص منهــا؛ واالســتثمار فــي تعزيــز القــدرات التقنيــة واإلداريــة؛ واتخــاذ الدول األعضاء من أجل مكا

التـــدابير الراميـــة إلـــى احتـــواء مقاومـــة األرتيميســـينين. وتمثلـــت توصـــيات االجتمـــاع التحضـــيري الرفيـــع المســـتوى إلـــى 
ي مجــال مكافحــة المالريــا المكتــب اإلقليمــي فــي تقــديم الــدعم مــن أجــل تنميــة قــدرات أخصــائيي الصــحة العموميــة فــ

والتخلص منها؛ وتقديم الدعم التقني الخاص بترصد المالريا واالستجابة لمقتضياتها وٕاجراء البحث بشأنها؛ وتيســير 
  التعاون بين البلدان من أجل مكافحة المالريا والتخلص منها. 
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  التحديات المتعلقة باستئصال شلل األطفال
  

أن تحيط علمًا بأن اإلقليم في سبيله إلى الحصول على اإلشهاد على خلوه كان من دواعي سرور اللجنة   - ٦٩
، بعد انقضاء ثــالث ســنوات علــى آخــر حــاالت اإلصــابة بفيــروس شــلل ٢٠١٤من شلل األطفال في شباط/ فبراير 

ل فــي األطفال البري التي تم التبليغ عنها، وأقرت بأن خطر وفــود الفيــروس مــن البلــدان التــي يتوطنهــا شــلل األطفــا
األقــاليم األخــرى مــازال قائمــًا. وأقــرت البلــدان بضــرورة تنفيــذ أنشــطة ترمــي إلــى الحــد مــن المخــاطر، بمــا فــي ذلــك 
الترصد العــالي الجــودة/ الحساســية للشــل الرخــو الحــاد، وتحقيــق مســتوى عــاٍل مــن المناعــة لــدى الســكان مــن خــالل 

متعلقة بالسفر الدولي والصحة. وما أن يصدر اإلشهاد التمنيع الروتيني، والتركيز الخاص على أنشطة االحتواء ال
علــى خلــو اإلقلــيم مــن شــلل األطفــال، ســتتمثل المهمــة الرئيســية فــي التحــول إلــى األنشــطة الخاصــة بمرحلــة مــا بعــد 
استئصال شلل األطفال. وتجري اآلن المناقشات الرفيعة المستوى بشأن المسائل المتعلقة بتوافر اللقاحات وتكلفتها 

  حديات التشغيلية. والت
  

ووافقــت اللجنــة علــى اإلجــراءات التــي ستضــطلع بهــا الــدول األعضــاء فيمــا يتعلــق بتعزيــز التمنيــع الروتينــي   -٧٠
والترصـــد، ووضـــع خطـــط العمـــل الخاصـــة بالخطـــة االســـتراتيجية للقضـــاء علـــى شـــلل األطفـــال والشـــوط األخيـــر مـــن 

تمنيـــــع المســـــافرين. ووافقـــــت اللجنـــــة أيضـــــًا علـــــى ، وتعزيـــــز السياســـــات الوطنيـــــة بشـــــأن ٢٠١٨-٢٠١٣استئصـــــاله 
اإلجـــراءات التـــي سيضـــطلع بهـــا المكتـــب اإلقليمـــي لـــدعم الـــدول األعضـــاء فـــي تنفيـــذ هـــذه المبـــادرات ولتعزيـــز نقـــل 

  التكنولوجيا الخاصة بتطوير اللقاحات في اإلقليم.  
 

  السياسات الدوائية/ استخدام الدواء
  

) إجراء تحاليــل ٢٠١١الرابعة والستين للجنة اإلقليمية (أيلول/ سبتمبر  قررت الدول األعضاء خالل الدورة  -٧١
المكتـــب  ىجــر أوطنيــة للوضــع الــراهن تهــدف إلــى إعــداد خطــة عمـــل لتعزيــز اســتعمال األدويــة علــى نحــو رشــيد. و 

عشــرة  البالغ عددها إحــدىفي اإلقليم اإلقليمي هذه التحاليل بالتعاون مع وزارات الصحة في جميع الدول األعضاء 
. وخلـــص )٢٠١٣نيســـان/ أبريـــل  ٢٦-٢٣(بـــانكوك، دولـــة، وأعقبتهـــا مشـــاورة إقليميـــة حـــول اإلدارة الفعالـــة لألدويـــة 

المشاركون في االجتماع إلى أن إدارة األدوية في معظم البلدان تنقصها الموارد وأن دعم الشــركاء محــدود ومشــتت. 
  إمدادات األدوية واختيارها واستعمالها. وصدرت التوصيات في مجال التنظيم والسياسات الخاصة ب

  
يحــــث الــــدول األعضــــاء علــــى تنفيــــذ توصــــيات المشــــاورة  الــــذي SEA/RC66/R7 ارقــــر الواعتمــــدت اللجنــــة   -٧٢

، وٕاجــراء تحليــل ألوضــاع األدويــة فــي مجــال تقــديم خــدمات الرعايــة ٢٠١٣اإلقليمية التي انعقدت فــي نيســان/ أبريــل 
اإلقليمــي دعمــًا لهــذا  المــديراألقــل. ويتضــمن القــرار عــدة إجــراءات يضــطلع بهــا الصحية مرة كل أربــع ســنوات علــى 

التحليــل ولتبــادل المعلومــات، وكــذلك الستكشــاف الخيــارات المطروحــة فــي مجــال مســاندة البلــدان الصــغيرة فــي شــراء 
  األدوية من أجل تحقيق وفورات الحجم وضمان الجودة.

  
  بتمويل وتنسيق البحث والتطوير فريق الخبراء االستشاريين العامل المعني

  
) قــرارًا بشــأن متابعــة فريــق ٢٠١٢اعتمدت اللجنة اإلقليمية في دورتهــا الخامســة والســتين (أيلــول/ ســبتمبر   - ٧٣

علــى تعزيــز قــدرات واســتثمارات البحــث والتطــوير فــي  واألمانــةالخبراء االستشاريين العامل، يحث الدول األعضــاء 
يرًا غير متناسب فــي البلــدان الناميــة وٕانشــاء مرصــد صــحي عــالمي للبحــث والتطــوير مجال األمراض التي تؤثر تأث

لرصــد وتحليــل المعلومــات ذات الصــلة بالبحــث والتطــوير فــي مجــال الصــحة. وفــي هــذا الســياق، ُعقــدت مشــاورة 
      رة عــن                   وأســفرت هــذه المشــاو فريــق العامــل. اللوضع خطة عمل اســتراتيجية لمتابعــة  ٢٠١٣إقليمية في تموز/ يوليو 
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                                                                                             اقتــراح مشــاريع إيضــاحية معينــة تهــدف إلــى تحقيــق هــذه األهــداف، واقتــراح جــدول لتصــنيف البحــث والتطــوير فــي 
  .          مجال الصحة

  
    هــذا                                                            ُ    نقل العمل الذي تم خالل هذه المشاورة إلى المدير العــام، لكــي ُيــدرج ب                          لبت اللجنة المدير اإلقليمي  ا  وط  -  ٧٤

            ، والســتخدامه     ٢٠١٣                   فــي وقــت الحــق مــن عــام        ســينعقد               يق العامل الــذي     لفر  ل                            في االجتماع االستشاري العالمي        العمل
                                         في المرصد الصحي العالمي للبحث والتطوير.

  
  النظام الداخلي للجنة اإلقليمية لجنوب شرق آسيا

  
) الــذي يــنص علــى المواءمــة بــين إجــراءات اللجــان ٩(٦٥ج ص عتحقيقًا لالمتثال الكامل للمقــرر اإلجرائــي   - ٧٥

الــداخلي  هــابتعــديل نظام SEA/RC66/R8 قــرارالمــدت اللجنــة اإلقليميــة فــي دورتهــا السادســة والســتين اإلقليميــة، اعت
الصــــياغة التــــي اســــتخدمتها األقــــاليم األخــــرى فيمــــا يتعلــــق باســــتعراض أوراق اعتمــــاد المــــراقبين  مــــن أجــــل تجســــيد

  ومشاركتهم.  
  

  ترشيح المدير اإلقليمي لجنوب شرق آسيا
  

التي وافقت عليها اللجنة اإلقليمية في دورتهــا الخامســة والســتين التــي انعقــدت فــي أيلــول/  تنفيذًا لإلجراءات  -٧٦
، والتــي تتــواءم مــع اإلجــراءات المســتخدمة فــي انتخــاب المــدير العــام، رشــحت اللجنــة اإلقليميــة فــي ٢٠١٢ســبتمبر 

اللجنــة اإلقليميــة  وطلبــتقليمــي. دورتها السادسة والستين الدكتور بونــام خترابــال ســينغ مــن الهنــد لمنصــب المــدير اإل
المـــدير العـــام أن يقتـــرح علـــى المجلـــس التنفيـــذي تعيـــين الـــدكتور ســـينغ بدايـــة مـــن مـــن  SEA/RC66/R1القـــرار فـــي 
  .٢٠١٤شباط/ فبراير  ١
  

يسجل التقدير للدكتور ساملي بليانبانغشانغ على المساهمات التي الذي  SEA/RC66/R2قرار الاعُتمد كما   -٧٧
  وينص على تعيينه مديرًا إقليميًا فخريًا. ٢٠١٤-٢٠٠٤ر إقليمي في الفترة قدمها كمدي
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 ١٩-١٦الــدورة السادســة والثالثــون للجنــة اإلقليميــة ألوروبــا التابعــة للمنظمــة، سيســمي إزميــر، تركيــا، 
  ٢٠١٣سبتمبر  أيلول/

  
  ١وغلو وزير الصحة التركيتقرير موجز من رئيس الدورة الدكتور محمد مؤذن أ

  
ُعقــدت الــدورة السادســة والثالثــون للجنــة اإلقليميــة ألوروبــا التابعــة للمنظمــة فــي سيســمي إزميــر بتركيــا بــين   -٧٨
ـــيم مـــن  اً دولـــة عضـــو  ٥١، وشـــارك فيهـــا ممثلـــون عـــن ٢٠١٣ســـبتمبر  أيلـــول/ ١٩و ١٦ ـــدان اإلقل ن عـــن وممثلـــو بل

  الشركاء.
  

  واضيع مطروحة للمناقشة العامةم: ١الجزء 
  

  إصالح المنظمة: اآلثار المترتبة على المكتب اإلقليمي ألوروبا
 
-٢٠١٢أشارت األمانة إلى أن سلسلة نتائج المكتب اإلقليمي التي اختُبــرت تجريبيــًا أثنــاء الثنائيــة الحاليــة   -٧٩

. وعرضـــــت األمانـــــة أوجـــــه ٢٠١٥-٢٠١٤قـــــد شـــــكلت مصـــــدر إلهـــــام للميزانيـــــة البرمجيـــــة الشـــــاملة للفتـــــرة  ٢٠١٣
مـــــــع الشـــــــراكات الصـــــــحية العالميـــــــة وترتيبـــــــات  المكتـــــــب اإلقليمـــــــي لسياســـــــة المنظمـــــــة بشـــــــأن المشـــــــاركة ثـــــــالامت

واتخذت اللجنة الدائمــة التابعــة للجنــة اإلقليميــة المزيــد مــن التــدابير إلصــالح تصــريف الشــؤون الداخليــة  االستضافة.
  ).١٠٠-٩٩الفقرتين (انظر 

  
فــي المكتــب اإلقليمــي شــوطًا بعيــدًا، واسترشــد بســمتين  ٢٠١٥-٢٠١٤وقــد قطــع التخطــيط التشــغيلي للفتــرة   -٨٠

واســــتند وضــــع الخطــــط  .٢٠٢٠موضــــوعيتين همــــا نمــــوذج األعمــــال الخــــاص للمكتــــب اإلقليمــــي وسياســــة الصــــحة 
التشغيلية إلى االفتراض القائل بأن الميزانية ستحظى بالتمويــل الكامــل عنــد المســتوى الــذي اعتمدتــه جمعيــة الصــحة 

للمساهمين اإلعراب عن التزامــاتهم أو  ٢٠١٣نوفمبر  التمويل في تشرين الثاني/ب الحوار الخاصتيح العالمية. وسي
نوايــاهم الماليــة، كمــا سيشــير إلــى المجــاالت التــي مــا زالــت تعــاني مــن نقــص التمويــل. ومــن المهــم أن يشــارك كبــار 

  ممثلي الوكاالت اإلنمائية ووزارات الخارجية في هذا االجتماع.
  

ر الممثلــون أن عمليــة اإلصــالح تحقــق النجــاح فــي جعــل المنظمــة أكثــر اتســامًا بالفعاليــة، والشــفافية، وذكــ  -٨١
والمســاءلة، واالتســاق المــالي، وأعربــوا عــن تهــانيهم للمنظمــة لمــا أحرزتــه مــن تقــدم فــي هــذا الشــأن. ومــع ذلــك فــإن 

ا، وتــوزع مواردهــا، مــا تــزال تشــكل مســألة إصــالح الطريقــة التــي تخطــط بهــا المنظمــة عملهــا، وتحُصــل علــى تمويلهــ
تحديًا ماثال. وعلى وجه الخصوص فإن التوزيع المتفاوت للمــوارد بــين األهــداف االســتراتيجية محفــوف بالمشــكالت؛ 
ومــن الواجـــب أال ينتهـــي األمـــر بالمنظمـــة إلـــى وضـــع تعجـــز فيــه عـــن القيـــام بمهـــام تتســـم باألهميـــة الحاســـمة للـــدول 

تضـــطلع بـــدور رائـــد فـــي تغييـــر النمـــوذج الصـــحي كمـــا ســـبق لهـــا أن فعلـــت بشـــأن  األعضـــاء. والمنظمـــة مؤهلـــة ألن
ســـنة. ومـــن خـــالل مواصـــلة تعزيـــز اإلصـــالح فـــإن بمقـــدور  ٣٥الرعايـــة الصـــحية األوليـــة فـــي مـــؤتمر ألمـــا آتـــا قبـــل 

  المنظمة أن تقوي موقفها باعتبارها المناصر األهم للصحة العالمية.
  

لــنهج التخطــيط الجديــد مــن القاعــدة إلــى القمــة والســتحداث طريقــة جديــدة  وجرى اإلعــراب عــن التأييــد القــوي  -٨٢
للفتــرة المقترحــة ، وكذلك للمبادئ التي ستستند إليها عملية وضــع الميزانيــة البرمجيــة للتخصيص االستراتيجي للموارد

ـــ ٢٠١٥-٢٠١٤. ومـــع أن إعـــداد الميزانيـــة البرمجيـــة للفتـــرة ٢٠١٧-٢٠١٦ ر المرتكـــز افتقـــر إلـــى الكمـــال فإنـــه وفَّ
                                                  

١      http://www.euro.who.int/_data/assests/pdf_file/0005/234734/Report-of-the-sixty-third-session-of-the-WHO-

Regional-Committee-for-Europe-Eng.pdf )٢٠١٣كانون األول/ ديسمبر  ١٩في  تم االطالع.(  
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للفتــرة المقترحــة لتخصــيص المــوارد بمــا يتماشــى مــع األولويــات المعتمــدة. ومــن الواجــب أن تتبــع الميزانيــة البرمجيــة 
عمليــة ذات شــعبتين تجمــع بــين نهــج القاعــدة إلــى القمــة ونهــج القمــة إلــى القاعــدة مــع التركيــز بقــوة  ٢٠١٧-٢٠١٦

العمل لضــمان التخصــيص الشــفاف والعــادل لألمــوال. كمــا يتعــين على المزايا النسبية للمنظمة. وينبغي أن يتواصل 
أن يظــل العمــل بشــأن اإلدارة القائمــة علــى تحقيــق النتــائج، وسلســلة النتــائج، وحســاب تكــاليف المخرجــات، فــي عــداد 

. وُأطلقت دعوة إلى طرح اقتراح ٢٠١٧-٢٠١٦األولويات بغية ضمان ميزانية ذات تكاليف محسوبة بالكامل للفترة 
، مــع تحديــد ٢٠١٤ســبتمبر  زانيــة برمجيــة مفصــلة علــى المــؤتمر اإلقليمــي فــي دورتــه الرابعــة والســتين فــي أيلــول/مي

تكاليفها على أســاس سلســلة النتــائج. ويجــب فصــل منجــزات األمانــة عــن الحصــائل المشــتركة التــي ســتحققها األمانــة 
مبكرة بمناقشــة التــدابير الواجــب اتخاذهــا فيمــا بالتعاون مع الدول األعضاء. ومن المفروض أن يتم البدء في مرحلة 

  التي لم تتلق تمويًال كافيًا خالل الثنائية.  ٢٠١٩-٢٠١٤الثاني عشر للفترة يتعلق بأولويات برنامج العمل العام 
  

وستشكل مبادئ التخصيص االستراتيجي للموارد التي اعتمــدها المجلــس التنفيــذي فــي دورتــه الثامنــة عشــرة   -٨٣
) أساســًا مفيــدًا للنقــاش بشــأن اآلليــة الجديــدة. ومــن الواجــب أن يخضــع تخصــيص ٢٠٠٦أيار/ مايو في ( بعد المائة

المــوارد للتخطــيط االســتراتيجي والميزنــة القائمــة علــى تحقيــق النتــائج، علــى أن ُتخطــط الميزانيــات مــن القاعــدة إلــى 
بلة للقياس للمخرجات ال تتداخل مع مؤشرات القمة، وُيطبق التحديد الموحد لتكاليف المخرجات، وُتعتمد مؤشرات قا

الحصائل. وينبغي مراعاة تقرير فرقة العمل المعنية بأدوار ومســؤوليات المســتويات المختلفــة للمنظمــة فــي التخطــيط 
  االستراتيجي للموارد.

  
ن أن على وجرى الترحيب بالجهود التي تبذلها المنظمة لتعبئة الموارد. وأقرت الدول األعضاء بأنه في حي  -٨٤

المنظمة أن توفر اإلشراف من حيث المساءلة والشفافية، فإن من واجب البلدان والجهات المانحة أن تشارك بنشاط 
فـــي حـــوار التمويـــل. وتـــم اإلعـــراب عـــن المســـاندة للمواقـــف األساســـية المتعلقـــة بحـــوار التمويـــل وهـــي: ربـــط المـــوارد 

ن خــالل إنشــاء بوابــة شــبكية، وتوســيع قاعــدة الجهــات المانحــة. باألولويــات الوطنيــة، وتعزيــز الشــفافية والمســاءلة مــ
وحظي التزام المدير العام بتخصيص تمويل مرن لضمان تشغيل البرامج األساسية بالترحيب، وأعرب الممثلون عن 

ى رفع تقرير كامل عن تخصيص مثــل هــذه المــوارد إلــى المجلــس التنفيــذي. علــى أن مــن المهــم أال يــؤدي تطلعهم إل
  إصالح المنظمة إلى إلقاء أعباء جسيمة على عاتق الدول األعضاء وأال يسفر عن زيادة في االشتراكات المقدرة.

  
  ٢٠١٥الصحة في خطة األمم المتحدة للتنمية لما بعد عام 

 
انة عملية وضع خطة األمم المتحــدة للتنميــة لمرحلــة مــا بعــد الموعــد النهــائي إلنجــاز األهــداف وصفت األم  -٨٥

اإلنمائيــة لأللفيــة. ورحــب الممثلــون بالفرصــة المتاحــة للمشــاركة فــي صــياغة مســاهمة منظمــة الصــحة العالميــة فــي 
. وينبغي أن تتمثل األولويات المداوالت، مع تأكيدهم على وجوب مواصلة العمل لتحقيق األهداف المتعلقة بالصحة

في تعزيز الصحة للجميع طيلــة العمــر، والتغطيــة الصــحية الشــاملة التــي يجــب أن ُتعــرَّف بوضــوح علــى أنهــا تشــمل 
النفاذ إلى الخدمات والحماية االجتماعية على حد سواء. ومن الواجب أن ُيعنى اإلطار اإلنمــائي الجديــد بــاألمراض 

ول علــى خــدمات الصــحة الجنســية واإلنجابيـــة، وأن يشــدد علــى حقــوق اإلنســـان، غيــر الســارية وبــالحق فــي الحصـــ
ويراعــــي التحــــوالت الديمغرافيــــة. وجــــرى حــــث المنظمــــة علــــى أن تســــتعرض التوجيهــــات المتعلقــــة بزراعــــة األنســــجة 

  واألعضاء البشرية بهدف وضع مبادرة لألمم المتحدة بشأن عمليات االتجار غير المشروع.
  

لسياســي لالجتمــاع الرفيــع المســتوى للجمعيــة العامــة بشــأن الوقايــة مــن اإلعــالن امتابعــة 
  ومكافحتها )غير السارية( غير المعدية األمراض

 
التمســت األمانــة آراء الــدول األعضــاء بشــأن آليــة عالميــة مقترحــة لتنســيق عمــل الجهــات الفاعلــة المتعــددة   -٨٦

للفتــرة  ض غيــر الســارية ومكافحتهــااألطــراف، علــى النحــو المعــروض فــي خطــة العمــل العالميــة للوقايــة مــن األمــرا
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. وتــدعو الحاجــة إلــى هــذه اآلليــة لضــمان العمــل الفعــال مــع ١٠-٦٦ج ص عووفقًا لما طلبــه القــرار  ٢٠٢٠-٢٠١٣
  الحماية من تضارب المصالح في الوقت ذاته.

  
، على أن ورحب الممثلون باالقتراح، ودعوا إلى أن تكون هذه اآللية ذات هيكل بسيط ومهمة محددة زمنياً   -٨٧

تقودها المنظمة وأن ترفع تقاريرها إلى األجهزة الرئاسية. ومن الواجب النظر فيما ستضيفه اآللية من جوانب جديدة 
تفاديًا لالزدواجية. وينبغي أن يكــون اقتســام المعلومــات والتنســيق همــا الوظيفتــان الرئيســيتان آلليــة التنســيق العالميــة، 

الحاجــة إلــى األفرقــة العاملــة المقترحــة. وحظيــت وجهــة سياســات المؤشــرات وجــرى اإلعــراب عــن الشــكوك فــي مــدى 
المقترحــة لخطــة العمــل بالترحيــب، إال أنــه جــرى التشــديد علــى ضــرورة تبســيط عمليــات التبليــغ المقبلــة وتجنــب زيــادة 

  أعبائها.
  

  )٢٠٠٥اللوائح الصحية الدولية (
 
) اشــترطت أن تمتلــك الــدول األعضــاء قــدرات أساســية ٢٠٠٥( اللــوائح الصــحية الدوليــةبــأن ذكَّــرت األمانــة   -٨٨

للترصد واالستجابة وعند نقاط الــدخول. وقــد تــم تمديــد الموعــد النهــائي المضــروب للقيــام بــذلك، ويجــري حاليــًا إعــداد 
  المعايير للمدير العام بشأن منح المزيد من التمديدات.

  
قــًا لتحســين األمــن الصــحي العــالمي والحظــوا انخفــاض وأثنــى الممثلــون علــى اللــوائح باعتبارهــا إنجــازًا مرمو   -٨٩

عدد الطلبات للتمديد في اإلقليم األوروبي. وحــث الممثلــون كــل البلــدان علــى بنــاء وصــون قــدراتها األساســية وٕادمــاج 
اللوائح ضمن تشريعاتها وأنشطتها الوطنية. ومن المفتــرض أن يــؤدي إنشــاء مكتــب جديــد منتشــر جغرافيــًا لالســتعداد 

علــى تنفيــذ ) إلــى تعزيــز قــدرة المكتــب اإلقليمــي ١٠٣-١٠١الفقــرات الطــوارئ اإلنســانية والصــحية (انظــر  لحــاالت
اللوائح. وينبغي أن تواصل المنظمة تــرويج هــذه اللــوائح عالميــًا، بمــا فــي ذلــك عبــر تمــارين المحاكــاة المنتظمــة، وأن 

الــدخول والنقــل الــدولي. ووردت تعليقــات إضــافية تُــدرج تــدابيرها وأحكامهــا ضــمن إجــراءات التشــغيل المعياريــة لنقــاط 
من ثالث دول أعضاء من خالل ندوة تشاورية شبكية. وأكدت هذه المالحظات أن علــى جميــع الــدول األطــراف أن 

بغــض النظــر عمــا إذا  ٢٠١٤يونيــو  تتقــدم بمعلومــات تتســم بقســط أكبــر مــن التفصــيل والتوحيــد قبــل شــهر حزيــران/
، بغية تحديد أفضــل الممارســات، وترتيــب التــدابير مــن حيــث األولويــة، وضــمان االتســاق كانت ستطلب تمديدًا أم ال

العــالمي. وبمشــاركة لجنــة مراجعــة اللــوائح الصــحية الدوليــة يتعــين أن تســتحدث المنظمــة المؤشــرات وأن ترصــدها، 
خطــط الطــوارئ عنــد نقــاط والســيما فيمــا يتعلــق بــأداء مراكــز االتصــال الوطنيــة المعنيــة بــاللوائح الصــحية الدوليــة وب

، ٢٠١٤الدخول. وُطرحت تعليقات مفادها أن المعايير المقترحة تركز فحســب علــى إجــراء طلبــات التمديــد فــي عــام 
  دون أن تهتم بإنجازات القدرات المقدرة.

  
  خطة العمل العالمية الخاصة باللقاحات

 
شـــلل األطفـــال والشـــوط األخيـــر مـــن الخطـــة االســـتراتيجية الجديـــدة للقضـــاء علـــى  وصـــفت األمانـــة أغـــراض  -٩٠

. ويتمتـــع اإلقلـــيم عمومـــًا ببـــرامج تمنيـــع قويـــة، مـــع تغطيـــة وطنيـــة واســـعة، ولـــو أن هنـــاك ٢٠١٨-٢٠١٣استئصـــاله 
بعــض الفجــوات علــى الصــعيد دون الــوطني فــي صــفوف المجموعــات الســكانية المهمَّشــة وذات المشــاعر المعاديــة 

ميــة الخاصــة باللقاحــات فقــد اقتــرح المكتــب اإلقليمــي إنتــاج خطــة محدَّثــة للتطعــيم. وباالســتناد إلــى خطــة العمــل العال
مشــروع خطــة عمــل إقليميــة خاصــة باللقاحــات علــى  تقــديم. وتــم االتفــاق علــى ٢٠٢٠تنســجم مــع سياســة الصــحة 

 .٢٠١٤اللجنة اإلقليمية عام 
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  )٢٠١٣يونيو  ن/حزيرا ١٤-١٠تقرير عن المؤتمر العالمي الثامن لتعزيز الصحة (هلسنكي، فنلندا، 
 
ــدا تقريــرًا عــن المــؤتمر العــالمي الثــامن لتعزيــز الصــحة الــذي اســتطلع تنفيــذ نهــج سياســات  قــدم ممثلــو  -٩١ فنلن

الصحة للجميع. وشملت حصائل المؤتمر بيان هلسنكي بشــأن سياســات الصــحة للجميــع مــع توصــيات موجهــة إلــى 
  الحكومات وٕالى منظمة الصحة العالمية.

  
ون عن شكرهم للحكومة الفنلندية وللمنظمة وعن مســاندتهم لــنهج "الحكومــة ككــل" إزاء تعزيــز وأعرب الممثل  -٩٢

الصــحة ولسياســات الصــحة للجميــع كعنصــر أساســي للحــد مــن الفــوارق االجتماعيــة فــي الصــحة والنهــوض بفعاليــة 
دًا مــن األغــراض قــد غــدا بالفعــل واحــ ٢٠٢٠السياســات الصــحية. وُيشــار إلــى أن جانبــًا أصــيًال مــن سياســة الصــحة 

االستراتيجية لإلقلــيم أال وهــو ضــرورة الحــد مــن أوجــه الغــبن فــي مجــال الصــحة. وأوصــت اللجنــة أيضــًا ورحبــت بقــوة 
بـــإجراء المزيـــد مـــن المـــداوالت حـــول هـــذا الموضـــوع خـــالل دورات العـــام المقبـــل للمجلـــس التنفيـــذي وجمعيـــة الصـــحة 

هلســنكي وٕادراجهــا فــي قــرار دولــي، وبإبــداء الــدعم لتنفيــذ عمــل العالميــة بغيــة اســتخالص العناصــر الرئيســية إلعــالن 
  المنظمة في األعوام المقبلة على النحو المحدد في برنامج العمل العام الثاني عشر.

  
  واضيع مهمة إقليمياً م: ٢الجزء 

  
  ٢٠٢٠١تنفيذ سياسة الصحة 

 
، فــي ثالثــة مجــاالت ٢٠١٢فــي عــام  ٢٠٢٠وصفت األمانة األنشطة المتخذة منذ اعتماد سياســة الصــحة   -٩٣

فــي  ٢٠٢٠هي: نشر الوعي في صفوف الجماهير الدولية واإلقليمية، ومواءمــة وٕادمــاج قــيم ومبــادئ وُنهــج الصــحة 
  كل جانب من جوانب عمل المكتب اإلقليمي، واألهم من كل ذلك تطوير القدرة على التنفيذ.

  
ارســـات الفضـــلى، والخـــدمات لمســـاعدة البلـــدان فـــي ويجـــري العمـــل علـــى إعـــداد حزمـــة مـــن األدوات، والمم  -٩٤

مواءمـــة سياســـاتها واســـتراتيجياتها القائمـــة واســـتحداث سياســـات واســـتراتيجيات جديـــدة مســـتلهمة مـــن سياســـة الصـــحة 
إلـــى قطاعـــات غيـــر القطـــاع الصـــحي، والبـــدء بتطبيـــق ُنهـــج  ٢٠٢٠. ويتمثـــل الهـــدف فـــي إدخـــال الصـــحة ٢٠٢٠

لصـــحة طيلـــة العمـــر، والمعالجـــة المنتظمـــة للفـــوارق القائمـــة، وٕارســـاء التغطيـــة الحكومـــة ككـــل، والصـــحة للجميـــع، وا
الصــحية الشــاملة، وتعزيــز الــنظم الصــحية وخــدمات الصــحة العموميــة. وتقــدم المكتــب اإلقليمــي بأهــداف ومؤشــرات 
 مقترحــة لقيــاس وتقيــيم المخرجــات؛ وقــد وِضــعت المؤشــرات بعــد مشــاورات مستفيضــة مــع الــدول األعضــاء. وأظهــر

" أن أســباب لمنظمــة الصــحة العالميــة استعراض المحِددات االجتماعية والفجوة الصحية في اإلقليم األوروبــيتقرير" 
أوجه الغبن في ميدان الصــحة معروفــة اآلن ويمكــن الحــد منهــا عبــر إجــراءات مشــتركة بــين القطاعــات تشــمل النفــاذ 

ـــة. وكـــان مـــن بـــين األســـس المهمـــة األخـــرى الشـــامل إلـــى الرعايـــة الصـــحية الرفيعـــة الجـــودة والسياســـات اال جتماعي
ــــــذ رؤيــــــة الصــــــحة المعنــــــون "  التقريــــــر : تصــــــريف الشــــــؤون مــــــن أجــــــل الصــــــحة فــــــي القــــــرن الحــــــادي ٢٠٢٠تنفي

وتـــدعو الحاجـــة إلـــى ُنهـــج جديـــدة لتصـــريف الشـــؤون مـــن أجـــل الصـــحة لمســـاندة العمـــل المشـــترك بـــين  .والعشـــرين"
الدراســة إرشــادات قيمــة للســعي لتحقيــق األغــراض االســتراتيجية القطاعــات والصــحة فــي جميــع السياســات. ووفــرت 

  .٢٠٢٠لسياسة الصحة 
  

                                                  
١          Resolution EUR/RC63/R3 (http://www.euro.who.int/en/who-we-are/governance/regional-committee-

for-europe/sixty-third-session/resolutions-and-decisions/eurrc63r3-indicators-for-health-2020-targets  تـــــــم االطـــــــالع)
  ).٢٠١٣ول/ أكتوبر تشرين األ ١٥في 
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وفي إحدى حلقات النقاش أشار وزراء الصحة ومن يكافئهم إلــى أن الــنهج متعــدد القطاعــات يتطلــب قيــادة   -٩٥
ض البلــدان، ممــا تقنية وسياسية شاملة متينــة. وقــد أســفرت األزمــة الماليــة األخيــرة عــن حــاالت صــعبة للغايــة فــي بعــ

استدعى إعادة ترتيب أغراض السياسات من حيــث األولويــة بــل وٕاعــادة تشــكيل عمليــات تســليم الخــدمات فــي بعــض 
الحاالت. وأدى ذلك أحيانًا إلى استخدام الموارد على نحو فعال وخالق أشد. ويتطلب األمــر مؤشــرات وخوارزميــات 

  ، مثل اإلنصاف الصحي.٢٠٢٠سة الصحة لقياس فعالية النظم الصحية في إنجاز أولويات سيا
  

وأوصـــى الممثلـــون بـــأن يـــوفر المكتـــب اإلقليمـــي المزيـــد مـــن الفـــرص القتســـام الخبـــرات وتبـــادل الممارســـات   -٩٦
مراعــــاة تامــــة وسُترصــــد فــــي العمــــل  االســــتعراض. وســــُتراعى اســــتنتاجات ٢٠٢٠الفضــــلى لتنفيــــذ سياســــة الصــــحة 

  .االستراتيجي، والتقني، والسياسي للمنظمة
  

  ٢٠٢٠-٢٠١٤خطة العمل األوروبية للصحة النفسية 
  

ن األوضــاع العصــبية النفســية تخلِّــف أثــرًا بالغــًا علــى عــبء المــرض فــي اإلقلــيم، وهــو أمــر قالــت األمانــة إ  -٩٧
يفاقمــه المنــاخ االقتصــادي الحــالي. ورغــم االلتــزام طويــل األجــل بالصــحة النفســية فــي أوروبــا والطــابع المتقــدم للكثيــر 

دمات الصــحية الوطنيــة، فــإن العديــد مــن األشــخاص المعــانين مــن هــذه األوضــاع ال يتلقــون العــالج الــالزم. مــن الخــ
، وتــوفر نهجــًا يقــوم ٢٠٢٠وتتسق خطة العمل، التي تقدم نموذجًا للصحة النفسية طيلة العمر، مع سياســة الصــحة 

  على حقوق اإلنسان.
  

ازيــة وٕاعــادة ظهــور األمــراض المحمولــة اإلطار اإلقليمي لترصد ومكافحة نواقــل البعــوض الغ
  ١بالنواقل

  
أشارت األمانة إلى أن األمراض المحمولة بالنواقل هي مشكلة قديمة وجديدة في آن معًا في اإلقلــيم: فهــي   -٩٨

قديمة ألن معظمها قد تم استئصاله سابقًا، وجديدة ألن وجودهــا قــد زاد مــؤخرًا بشــكل كبيــر. ووفــر المكتــب اإلقليمــي 
لــدول األعضــاء حيثمــا دعــت الحاجــة كمــا قــام بإعــداد اإلطــار اإلقليمــي لمســاندة التــدخالت، بمــا يتماشــى مــع الــدعم ل

. ومن الضروري تحسين الرصــد والترصــد، ولــو أن الكثيــر مــن البلــدان لــم يعــد لــديها خــدمات ٢٠٢٠سياسة الصحة 
طني واإلقليمــي، ويمكــن أن يضــطلع عاملة معنية بعلم الحشرات. ويتطلب األمــر جهــودًا منســقة علــى الصــعيدين الــو 

  ) بدور بالغ األهمية في هذا الشأن.٢٠٠٥تنفيذ اللوائح الصحية الدولية (
  

  ٢تصريف شؤون المكتب اإلقليمي ألوروبا
 
استعرض الفريق العامل المعني بتصريف الشؤون والتابع للجنة الدائمــة للجنــة اإلقليميــة المجــاالت الثمانيــة   -٩٩

  .EUR/RC63/R7درجة في القرار لتصريف الشؤون والم
  

                                                  
١            Resolution EUR/RC63/R6 (http://www.euro.who.int/en/who-we-are/governance/regional-committee-

for-europe/sixty-third-session/resolutions-and-decisions/eurrc63r6-regional-framework-for-surveillance-and-

control-of-invasive-mosquito-vectors-and-re-emerging-vector-borne-diseases  ل/ تشــــــرين األو  ١٥(تــــــم االطــــــالع فــــــي
  )٢٠١٣أكتوبر 

٢             Resolution EUR/RC63/R7 (http://www.euro.who.int/en/who-we-are/governance/regional-committee-

for-europe/sixty-third-session/resolutions-and-decisions/eurrc63r7-governance-of-the-who-regional-office-for-

europe  ٢٠١٣كتوبر تشرين األول/ أ ١٥(تم االطالع في(  
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وطلــب الممثلــون إطــالع كــل الــدول األعضــاء علــى خطــط العمــل والنصــوص المتعلقــة بمعــايير المرشــحين   -١٠٠
وبمعلومــات عامــة عــن المقاعــد الشــاغرة فــي المجلــس التنفيــذي واللجنــة الدائمــة عنــد الــدعوة إلــى تقــديم الترشــيحات. 

  على اإلجراءات المقترحة كميًا، كما يتعين احترام التعددية اللغوية. وينبغي تحديد اآلثار المالية المترتبة

 ١المكاتب المنتشرة جغرافيا

جرى اقتراح مكتبــين جديــدين منتشــرين جغرافيــًا: األول للرعايــة الصــحية األوليــة واآلخــر لالســتعداد لحــاالت   -١٠١
ليم الخــدمات الصــحية ال يمتلــك المــوارد البشــرية الكافيــة ن برنــامج تســنســانية والصــحية. وقالــت األمانــة إالطــوارئ اإل

لتغطية كل المجاالت المدرجة في خطة عمله وأن عمل المكتــب المنتشــر جغرافيــًا المقتــرح للرعايــة الصــحية األوليــة 
سيسد هذه الثغرة. ويلبي العرض الذي تقــدمت بــه حكومــة كازاخســتان كــل المتطلبــات الضــرورية الستضــافة المكتــب 

  ور.المذك

 ١٩٩٠ووصــفت األمانــة العديــد مــن حــاالت الطــوارئ اإلنســانية والصــحية التــي شــهدها اإلقلــيم بــين عــامي   -١٠٢
التصــدي لجميــع أخطــار الطــوارئ الصــحية تعزيــز علــى جمعية الصحة الــدول األعضــاء  حثوأشارت إلى  ٢٠١٢و

ا الطلــب. وعرضــت حكومــة تركيــا ومخــاطر الكــوارث الصــحية. وســيلبي عمــل المكتــب المنتشــر جغرافيــًا المقتــرح هــذ
  جميع الشروط الضرورية؛ كما عرضت تقديم دعم تقني إضافي للبرنامج. لبى العرضو استضافة المكتب المعني 

وذكر ممثل االتحاد الروسي أنه تم تحقيق تقدم طيب على طريــق افتتــاح مكتــب منتشــر جغرافيــًا لألمــراض   -١٠٣
دت األمانـــة للجنـــة أن عمـــل كـــل المكاتـــب المنتشـــرة جغرافيـــًا . وأكـــ٢٠١٣غيـــر الســـارية فـــي موســـكو فـــي أوائـــل عـــام 

  سُيدمج بشكل كامل في عمل المكتب اإلقليمي.

المؤتمر الوزاري األوروبي لمنظمة الصحة العالميــة بشــأن التغذيــة واألمــراض غيــر الســارية 
 ٢)٢٠١٣يوليو  تموز/ ٥-٤(فيينا، النمسا،  ٢٠٢٠في سياق سياسة الصحة 

عــامًال مــن أهــم عوامــل الخطــر العشــرين فــي العــبء العــالمي للمــرض تتعلــق بالتغذيــة  ١٥ن إ قالت األمانة  -١٠٤
والنشاط البدني. وفي حين أن الكثير من البلدان قامت بتطبيق سياسات لتوفير المعلومات وٕاذكاء الوعي فإن القليل 

. وُيعنى إعالن فيينا الذي اعتمده منها أجرى تغييرات تشريعية بيئية، وأن من الضروري اعتماد مهام متجددة للعمل
  المؤتمر الوزاري بجميع جوانب أنماط الحياة الصحية.

ألكبــر عــدد ممكــن مــن عوامــل   يمكن أن تكون فعالة ما لــم تتصــدوذكر الممثلون أن اإلجراءات الوقائية ال  -١٠٥
أهميــة بالغــة فــي هــذا الشــأن. الخطــر وأن االلتــزام الحكــومي الرفيــع المســتوى والتعــاون المتعــدد القطاعــات يتســمان ب

ولقي اقتراح المشاركين في المؤتمر بوضع خطة عمل بشأن األغذية والتغذية واستراتيجية للنشاط البــدني الترحيــب؛ 
                                                  

١             Decision EUR/RC63(1) (http://www.euro.who.int/en/who-we-are/governance/regional-committee-

for-europe/sixty-third-session/resolutions-and-decisions/eurrc631-decision.-establishment-of-a-new-

geographically-dispersed-office-gdo-for-primary-health-care-in-kazakhstan  ـــــــــي ـــــــــم االطـــــــــالع ف تشـــــــــرين األول/  ١٥(ت
-and decision EUR/RC63(2) (http://www.euro.who.int/en/who-we-are/governancregional )٢٠١٣أكتـــــــوبر 

committee-for-europe/sixty-third-session/resolutions-and-decisions/eurrc632-decision.-establishment-of-a-new-

geographically-dispersed-office-gdo-for-preparedness-for-humanitarian-and-health-emergencies-in-turkey ) ـــــــــــــــــــــــــــم ت
  .)٢٠١٣األول  تشرين/ ١٥االطالع في 

٢          Resolution EUR/RC63/R4 (http://www.euro.who.int/en/who-we-are/governance/regional-committee-

for-europe/sixty-third-session/resolutions-and-decisions/eurrc63r4-vienna-declaration-on-nutrition-and-

noncommunicable-diseases-in-the-context-of-health-2020 ) ٢٠١٣تشرين األول/ أكتوبر  ١٥تم االطالع في(. 
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باستراتيجيات جديدة، كما يتعين عرض األساس المنطقــي،  ٢٠٢٠على أن من الضروري استكمال سياسة الصحة 
  غيرها المتعلقة بذلك.والقيمة المضافة، واآلثار المالية و 

االجتماع الرفيع المستوى بشأن النظم الصحية في أوقات األزمة االقتصادية العالمية 
 ١)٢٠١٣أبريل  نيسان/ ١٨-١٧(أوسلو، النرويج، 

ن المكتب اإلقليمي يقــوم بتقــديم الــدعم التقنــي، بمــا فــي ذلــك بيِّنــات جديــدة متينــة، إلــى الــدول األمانة إ قالت  -١٠٦
كي تستجيب بصورة فعالة إلى األزمة االقتصادية منذ اندالعها. وأســفر االجتمــاع الرفيــع المســتوى، الــذي األعضاء 

دروس سياسات وتوصيات لمنظمــة الصــحة العالميــة ُأشــير إليهــا فــي  ١٠استضافته مديرية الصحة النرويجية، عن 
ارات الصحة الستقطاب التأييد للصحة فــي الذي اعتمدته اللجنة. ووفر القرار صكًا قويًا لوز  EUR/RC63/R5القرار 

الوزارات األخرى. وستتمثل الخطوات المقبلة في تيسير الحوار بــين القطاعــات الصــحية والماليــة، وتوليــد المزيــد مــن 
  البيِّنات، وعقد حوارات سياسات قطرية، والنهوض برصد اآلثار الصحية.

ر قــدرة علــى مجابهــة األزمــات والحــد مــن آثارهــا الســلبية. وأشار الممثلون إلى أن النظم الصحية المرنة أكثــ  -١٠٧
وتتــيح األزمــات فرصــًا إلجــراء إصــالحات هيكليــة للــنظم الصــحية والستكشــاف طــرق جديــدة لتوليــد المــوارد. علــى أن 
النظم الصحية تحتاج أيضًا إلى االســتثمارات، وتتمتــع الــنظم التــي يمكــن لهــا أن تثبــت قيمتهــا مــن النــواحي الصــحية 

تصادية باحتماالت أكبــر فــي ضــمان التمويــل المســتدام. ودعــت الــدول األعضــاء المكتــب اإلقليمــي إلــى الحفــاظ واالق
  على دوره القيادي في هذا الموضوع.

ــة القــرارات التــي اتخــذتها اللجنــة اإلقليميــة خــالل الســنوات العشــر الماضــية  اســتعراض حال
)٢)٢٠١٢-٢٠٠٣ 

 ٢٠٠٣الســتة واألربعـــين التـــي اعتمـــدتها اللجنــة اإلقليميـــة بـــين عـــامي قــدمت األمانـــة استعراضـــها للقـــرارات   -١٠٨
قرارًا، وتــم اقتــراح إنهــاء القــرارات الثمانيــة عشــر الباقيــة.  ٢٨. وجرى تحديد متطلبات تبليغ جديدة بالنسبة لـ ٢٠١٢و

وأن يجــري استعراضــها  وأوصت اللجنة الدائمة للجنة اإلقليمية أن تشير القرارات المقبلة إلى القــرارات التــي تنســخها،
. وُطلب إلى األمانة أن تستحدث قاعدة ٢٠٢٠لضمان تساوقها مع الميزانية البرمجية وتماشيها مع سياسة الصحة 

  بيانات قابلة للبحث، على أن تتضمن روابط بالوثائق الداعمة، وأن ترصد القرارات السارية.

أيضـــًا ودعـــوا إلـــى إبقـــاء عـــدد القـــرارات الجديـــدة وأشـــار الممثلـــون إلـــى أنـــه يمكـــن إنهـــاء بعـــض المؤشـــرات   -١٠٩
   .محدوداً 

  

  

                                                  
١          Resolution EUR/RC63/R5 (http://www.euro.who.int/en/who-we-are/governance/regional-committee-

for-europe/sixty-third-session/resolutions-and-decisions/eurrc63r5-health-systems-in-times-of-global-economic-

crises-an-update-of-the-situation-in-the-who-european-region ) ٢٠١٣ر تشرين األول/ أكتوب ١٥تم االطالع في(. 

٢            Resolution EUR/RC63/R8 (http://www.euro.who.int/en/who-we-are/governance/regional-committee-

for-europe/sixty-third-session/resolutions-and-decisions/eurrc63r8-review-of-the-status-of-resolutions-adopted-by-

the-regional-committee-at-previous-sessions-and-recommendations-for-sunsetting-and-reporting-requirements 
  .)٢٠١٣تشرين األول/ أكتوبر  ١٥تم االطالع في (
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  ٢٠١٣تشرين األول/ أكتوبر  ٣٠-٢٧مسَقط، ُعمان  للجنة اإلقليمية لشرق المتوسط،الدورة الستون 

 سلطنة ُعمان ،تقرير موجز لرئيس الدورة، الدكتور أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي، وزير الصحة

تشــرين  ٣٠إلــى  ٢٧ســلطنة ُعمــان فــي الفتــرة مــن في لستون لّلجنة اإلقليمية لشرق المتوسط ُعقدت الدورة ا  -١١٠
بحضــور ممثلـــين لجميــع أعضـــاء اللجنــة. وقــد تضـــمن جــدول األعمـــال موضــوعات للنقـــاش  ٢٠١٣األول/ أكتــوبر 

المرتبطــة بشــلل  العــام، فضــًال عــن القضــايا التقنيــة محــل االهتمــام اإلقليمــي بمــا فيهــا وضــع حالــة الطــوارئ الراهنــة
األطفـــال، والتغطيـــة الصـــحية الشـــاملة، والصـــحة والبيئـــة، وصـــحة األطفـــال واألمهـــات، وتســـجيل األحـــوال المدنيـــة 

 واإلحصاءات الحيوية.

  ةمواضيع مطروحة للمناقشة العام   :١الجزء 
  إصالح المنظمة

 ٢٠١٧-٢٠١٦إعداد الميزانية البرمجية المقترحة للثنائية 

يـــة الـــدول األعضـــاء إلـــى االضـــطالع بـــدور فعـــال فـــي اقتـــراح طـــرق لالرتقـــاء بعمليـــة دعـــت اللجنـــة اإلقليم  -١١١
، وفي الدعوة إلى تخصيص حافظة ميزانيــة مفتوحــة للبلــدان ٢٠١٧-٢٠١٦التخطيط من القاعدة إلى القمة للثنائية 

قليمــي بتشــجيع حتى يمكن تحديد األولويات دون الحاجة إلى التقســيم المســبق إلــى فئــات فرعيــة. وطالبــت المــدير اإل
تنسيق عملية التخطيط المعتمدة على احتياجــات البلــدان والتــي تعتمــد علــى إشــراك المنظمــة بمســتوياتها الثالثــة وفقــًا 

 لمبدأ نقل الصالحيات إلى مستوى إداري محلي، وبالعمل على تحسين آليات الرصد والتقييم.

  ستهالل الحوار الخاص بالتمويل في المنظمةا عن تقرير

 اإلقليمــي الصــعيد على اإلنمائية والوكاالت األعضاء الدول مشاركة على التأكيد أهمية إلى نةاللج أشارت  -١١٢
 أن إلــى أشــارت كمــا. نــوفمبر/ الثــاني تشــرين نهايــة فــي ســيعقد والذي لسياساتا حول بالحوار الخاص االجتماع في
 أنــه مــن بــالرغم المقــدرة، االشــتراكات بزيــادة تحديــداً  طالــب الــذي المنظمــة أقــاليم بــين الوحيــد هــو المتوســط شرق إقليم
 ضـــرورة علـــى وأكـــدت. اإلقلـــيم ميزانيـــة مـــن٪ ١٠ مـــن أقـــل تمثـــل والتـــي الكليـــة، اإلســـهامات حيـــث مـــن األقـــاليم أقـــل

  .الدول غير من الفاعلة األطراف تأثير دون الحيلولة

  ٢٠١٥الصحة في خطة األمم المتحدة  للتنمية لما بعد عام 

 خطــة فــي الســارية غيــر واألمــراض الشــاملة، الصــحية التغطيــة علــى التركيــز ورةضــر  علــى اللجنــة أكــدت  -١١٣
 والــذي لأللفيــة اإلنمائيــة بــالمرامي الخــاص العمــل برنــامج علــى التركيز مواصلة عن فضالً  ،٢٠١٥ عام بعد التنمية

 للصــحة جتماعيــةاال والمحــددات والبيئــة، والصــحة المســتدامة، التنميــة علــى كــذلك أكــدت وقــد. بعــد اســتكماله يــتم لــم
 وٕادراجهــا الصــحة مناصــرة فــي االســتمرار ضــرورة إلــى الوفــود وأشــارت. باألهميــة تحظــى التي القضايا من باعتبارها
  .الحكومية السياسات وضع عمليات جميع في أساسي كعنصر
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غيــر  األمــراض مــن الوقاية حول العامة للجمعية المستوى رفيع لالجتماع السياسي اإلعالن تنفيذ متابعة
  ومكافحتها )السارية غير( المعدية

 وللرصــد اإلقليمــي، العمــل إطــار خــالل مــن السياســي اإلعــالن لتنفيــذ دعمهــا مواصــلة علــى اللجنــة أكــدت  -١١٤
 العمــل فــي الشــركاء وســائر الــوزارات مختلــف أدوار علــى للتعــرف دليــل إيجــاد أهميــة إلــى وأشــارت. للتنفيــذ المنــتظم
 مشــاورات إجــراء علــى األعضــاء الــدول حثــت ولقــد. الســارية غيــر ضاألمــرا مــن الوقايــة أجــل من القطاعات المتعدد

 الجمعيــة ِقَبــل مــن الشاملين والتقييم المراجعة نطاق بشأن المتحدة األمم لدى األعضاء للدول الدائمين المندوبين مع
 عامــةال الجمعيــة رئــيس مــن وطلبــت. لهمــا التنظيميــة والترتيبــات وشــكلهما إجرائهمــا وطــرق ٢٠١٤ عــام فــي العامــة
 أحــد تعيــين فــي والنظــر الشــاملين، والتقيــيم المراجعــة حــول المســتوى رفيــع اجتمــاع عقــد فــي النظــر المتحــدة، لألمــم

ــَرينالُميَ  أحــد دور ليتــولى المتوســط؛ شــرق دول إلحــدى المتحــدة األمــم لــدى الــدائمين المنــدوبين  ينالمســئولَ  االثنــين سِّ
 للعمــل اإلقليمــي اإلطــار تحــديث اإلقليمي المدير من طلبت كما. ينالشامل والتقييم للمراجعة التحضيرات تنسيق عن
  .الحاجة اقتضت متى

  )٢٠٠٥اللوائح الصحية الدولية (

 بالنســـبة والســـيما المقترحـــة التمديـــد عمليـــة علـــى وتعقيباتهـــا تعليقاتهـــا تقـــديم إلـــى األعضـــاء الـــدول دعـــوة تـــم  -١١٥
 ١.لمائــةا بعــد والثالثــين الثانيــة دورتــه فــي التنفيــذي المجلــس علــى ةاألمانــ اقترحتهــا والتي هذه التمديد عملية لمعايير
 األساســية القــدرات تحقيــق علــى عملهــا علــى وأكــدت كبيــر، بشــكل العمليــة هــذه علــى األعضــاء الــدول وافقــت ولقــد

 تطالبــ ثــم ومــن معقــدة، عملية تمثل تزال ال التمديد عملية أن إلى البلدان من العديد أشار وقد. ٢٠١٤ عام بحلول
 مختلف مع التعاون وتعزيز واألقاليم، البلدان سائر مع الخبرات في والتشارك التقني، الدعم تقديم بمواصلة المنظمة
  .اللوائح تنفيذ وتيرة تسريع إلى سعياً  الدولية الوكاالت

  خطة العمل العالمية للقاحات

 تقنــي، اجتمــاع فــي إحاطتهــا تــم قــد األعضــاء الــدول أن غيــر مناقشــته تــتم لــم الموضــوع هــذا أن مــن بــالرغم  -١١٦
 البلــدان تمكــين إلى يهدف الذي للقاحات المجمع للشراء المقترح النظام حول بالمستجدات مباشرة، الجلسة قبيل عقد

 إلى بالمبادرة المهتمة األعضاء الدول اللجنة وحثت. أفضل بشكل اللقاحات شراء مع التعامل من الدخل المتوسطة
 اســتكمال أجــل مــن اليونيســيف ومــع المنظمــة مــع تفــاهم مــذكرة وتوقيــع النظــام، فــي شــتراكلال فوريــة خطــوات اتخــاذ
  .٢٠١٣ عام نهاية بحلول االشتراك عملية

 واضيع مهمة إقليمياً م : ٢الجزء 

  شلل األطفال

 ألعمــالا جــدول إلــى اإلقلــيم فــي األطفــال لشــلل المتفاقمــة الطــوارئ وضع موضوع األعضاء الدول أضافت  -١١٧
 التحــدي وأن اإلقلــيم، مــن كانــت ٢٠١٣ عــام فــي األطفــال شــلل حــاالت جميــع مــن٪  ٧٥ أن لــوحظ فقــد. لمناقشــته
 الموطونــة الســراية اســتمرار فــي يتمثــل اإلقلــيم مــن األطفــال شــلل استئصــال عمليــة اســتكمال أمــام يقف الذي الرئيسي

 تأكيــد عــن فضــالً  خطيــرة، فاشــية الصــومال شــهد دولقــ. ومهــاجمتهم هنــاك الصــحيين العــاملين وترويــع باكســتان، فــي
 مــن الكبيــر العــدد هــذا بســبب شــديد قلــق وهنالــك. الــدورة انعقــاد أثنــاء الســورية العربيــة الجمهوريــة فــي فاشــية وقــوع

                                                  
  .١إضافة  ١٣٢/١٥ت  مالوثيقة     ١
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 المحلـــي والحظـــر األمـــن، انعـــدام بســـبب إليهـــا الوصـــول تعـــذر التـــي المنـــاطق فـــي تطعـــيمهم يـــتم لـــم ممـــن األطفـــال
 هــو البــري، األطفــال شــلل لفيــروس دولــي انتشــار مــن مــؤخراً  وقــع مــا أن اللجنــة أعلنــت ولقد. حالتلقي على المفروض

 مطالبــة ذلــك تضــمن وقــد. ذلــك علــى بنــاءً  توصــيات عــدة وقــدمت اإلقلــيم، فــي األعضــاء الــدول جميــع تهــدد طارئــة
 القبليــة المنــاطق فــي والســيما وتطعــيمهم األطفــال جميــع إلــى الوصــول لضــمان الالزمــة الخطــوات بتكثيــف باكســتان
 الصــعيد علــى االنتشــار مــن المزيــد دون للحيلولــة قصــوى أولويــة األمــر هــذا وٕاعطــاء الفيدراليــة، للحكومــة الخاضــعة
 مكثفــة بحمــالت والقيــام بــل بينهــا، فيمــا بالتنســيق لهــا المتاخمــة والبلــدان الســورية العربية الجمهورية ومطالبة الدولي،
 بتعزيــز اللجنــة طالبــت كمــا. أشــهر ســتة خــالل الجديــدة الفاشــية لوقــف ذلــك، أمكن متى الجموعي، للتطعيم ومتزامنة
 وٕايقــاف األفريقــي، القــرن فــي االستئصــال لجهــود المســتوى الرفيــع الرصــد ضــمان بغيــة األفريقــي اإلقلــيم مــع التنســيق
 المتوســط شــرق مإقلــي فــي لهــا المتاخمــة المنــاطق وحمايــة الصــومال، والســيما المنطقــة هــذه فــي ســريع بشــكل الفاشــية

 أمــور جملــة ضــمن األعضــاء، الــدول جميــع اللجنــة وحثــت. والــيمن والســودان جيبــوتي وبخاصــة، للخطــر والمعرضــة
ـــة جهـــودهم فـــي الســـورية العربيـــة والجمهوريـــة والصـــومال لباكســـتان الممكـــن الـــدعم كـــل تقـــديم علـــى أخـــرى،  المبذول

 األطفــال شــلل لقــاح توصــيل الــراهن الوقــت فــي ذريتعــ الــذين األطفــال إلــى الوصــول ســبل توطيــد أجــل مــن للتفــاوض
 لخطــر كبيــر بشــكل المعرضــة البلــدان فــي والســيما اإلقلــيم، أنحــاء جميــع فــي المكثفــة االستئصــال جهود ودعم إليهم،
  .والفاشيات الوفادة

  االستراتيجية اإلقليمية حول الصحة والبيئة

 مناقشــاتها، وخــالل. ٢٠١٩-٢٠١٤ للفتــرة والبيئــة للصــحة عمــل وٕاطــار إقليميــة استراتيجية اللجنة اعتمدت  -١١٨
 اإلقليمــي المركــز مظلــة تحــت الصــلة ذات البــرامج لتجميــع أعمــال مــن اإلقليمــي المدير بها قام ما على اللجنة أثنت

 بــه تضــطلع أن يمكــن الــذي المهــم الــدور إلــى أشــارت كمــا. المركــز هــذا ولتــدعيم األردن، فــي البيئــة صــحة ألنشــطة
 الــدول اللجنــة طالبــت وقــد. وتوجيههــا والبيئــة الصــحة مجــال فــي الواجبــة األعمــال علــى التأكيــد يفــ الصــحة وزارات

 هــذه لتنفيــذ وطنيــة خطــة وضــع إلــى األعضــاء الــدول دعت كما. االستراتيجية لتنفيذ وطنية سياسة بوضع األعضاء
 اإلنمائيـــة الخطـــط وضـــع نـــدع االعتبـــار بعـــين البيئيـــة المخـــاوف بأخـــذ األعضـــاء الـــدول طالبـــت وقـــد. االســـتراتيجية
 الصــــحة لــــوزارات المؤسســــية القــــدرات وتقويــــة العموميــــة، بالصــــحة الخاصــــة واالســــتراتيجيات والسياســــات الوطنيــــة،
  .المضمار هذا في الصلة ذات األخرى والقطاعات الوزارات مع العمل من لتمكينها

  التغطية الصحية الشاملة

 وتيــرة لتســريع الالزمــة بــاإلجراءات الخاصــة الطريــق وخريطــة االســتراتيجيات مــن مجموعــة اللجنــة ناقشــت  -١١٩
 وفهــم واضــح تعريــف وجــود عــدم إلــى األعضــاء الــدول أشــارت وقــد. الشــاملة الصــحية التغطيــة تحقيــق باتجــاه التقــدم
 تقيــــيم وٕالــــى الصــــحية، الخــــدمات مــــن رئيســــية حزمــــة بشــــأن توجيــــه إلــــى الحاجــــة عــــن فضــــالً  المفهــــوم، لهــــذا جلــــي

 سياسي التزام وجود من بالتأكد األعضاء الدول اإلقليمية اللجنة وطالبت. البلدان داخل البحوث راءوٕاج االحتياجات
 الصــحي للتمويــل بالبيِّنــات مســندة وطنيــة اســتراتيجيات وبإعــداد الشــاملة، الصــحية التغطيــة أهــداف بتحقيــق متواصل

 الصــحية الخــدمات تــوفير نطــاق مــد لــىإ كــذلك ودعــت. الشــاملة الصــحية التغطيــة تحقيــق إلــى الحثيــث السعي لدعم
 الصــحية الرعايــة علــى وترتكــز الصــحة، العــتالل الجســيم العــبء مــع وتتعــاطى األفــراد، علــى تركــز التــي المتكاملــة
 وطالبت. الشاملة الصحية التغطية صوب المحرز التقدم وتقييم رصد مع السكان، كافة إلى بالتدريج لتصل األولية
 صــوب التحــرك فــي ومســاعدتها األعضــاء الــدول بــدعم أخــرى، أمــور جملــة ضــمن اإلقليمي، المدير اإلقليمية اللجنة

 الــدول فــي الثالثــة بأبعادهــا الشــاملة الصــحية التغطيــة برصــد يســمح عمــل إطــار وٕاعــداد الشــاملة، الصــحية التغطيــة
  .األعضاء
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  إنقاذ حياة األمهات واألطفال

 مطلــــع فــــي أطلقــــت والتــــي واألطفــــال، األمهــــات حيــــاة قــــاذبإن الخاصــــة اإلقليميــــة المبــــادرة اللجنــــة ناقشــــت  -١٢٠
 واألطفــال األمهــات وفيــات مــن مرتفــع بعــبء المثقلــة البلــدان اتخــذتها التــي اإلجــراءات إلــى أشارت كما ،٢٠١٣ عام
 فــي البــدء مع أنه والحظت. لأللفية اإلنمائية المرامي من ٥و ٤ المرميين بلوغ وتيرة لتسريع عمل خطط إعداد بغية
 هنــاك إن إذ المــانحين، مــن أو أنفســها البلــدان مــن ســواء التمويــل مــن المزيــد إلــى الحاجــة تظهــر الخطــط، هــذه تنفيــذ
: دبــي إعــالن اللجنــة واعتمــدت. ٢٠١٥ عام بحلول الموضوعة األهداف بلوغ من تتمكَّن لن التي البلدان من العديد
 فــي الــواردة بالتزاماتهــا الوفاء على األعضاء دولال وحثت التحدي، لمواجهة النهوض: واألطفال األمهات حياة إنقاذ

 اإلقليمــي التضــاُمن علــى التأكيــد على والعمل وتعزيزها؛ واألطفال األمهات لصحة األولوية إعطاء ُبْغَية دبي إعالن
 جســيماً  عبئــاً  تتحّمــل التــي البلــدان وحثــت. واألطفــال األمهــات صــحة مجــال في التقدُّم وتيرة تسريع خطط تنفيذ لدعم
 اإلمكــان، قــدر وتخصــيص، التقدُّم، وتيرة لتسريع الوطنية خططها تنفيذ ُبْغَية القطاعات المتعددة الشراكة تقوية على

 ووكــاالت والشــركاء المانحــة الجهــات مــن إضــافية موارد حشد على والعمل الالزمة، الوطنية والمالية البشرية الموارد
  .التنمية

  تسجيل األحوال المدنية واإلحصاءات الحيويةاالستراتيجية اإلقليمية لتحسين نظم 

 اإلقلــيم، فــي الحيويــة واإلحصــاءات المدنيــة األحــوال تســجيل نظــم تحســين ســبل مناقشــة أثنــاء اللجنــة أقــرت  -١٢١
 لتحســين اإلقليميــة االستراتيجية اللجنة اعتمدت وقد. المحلية التحديات وبوجود الوطنية، للتنمية القضية هذه بأهمية
 علــى األعضــاء الــدول حثــت كمــا ،٢٠١٩-٢٠٠١٤ المــدة فــي الحيويــة واإلحصــاءات المدنيــة األحــوال لتســجي ُنُظــم

 متعــددة وطنيــة اســتراتيجية خطــة تقويــة أو إعــداد إلــى األعضــاء الــدول ودعــت. الــنظم تلــك لتقويــة األولويــة إعطــاء
 جــودة معــايير لضــمان وٕاجــراءات لــوائح وٕاعــداد الصــحة، وزارة داخــل األساســية والقــدرات البنيــة ولتعزيــز القطاعــات،

 والمشـــاكل لألمـــراض الـــدولي اإلحصـــائي التصـــنيف باســـتخدام الوفيـــات أســـباب وترميـــز الطبيـــة، الشـــهادات إصـــدار
ــــى كــــذلك وحثــــت ،الصــــلة ذات الصــــحية ــــالزم الــــدعم وحشــــد الــــوعي إذكــــاء عل  المدنيــــة األحــــوال تســــجيل لــــنظم ال

  .اإلقليم في هام تحدّ  من الُنُظم هذه تمثله لما نظراً  لصلة،ا ذات والقطاعات المجتمع في الحيوية واإلحصاءات

  ٢٠١١-٢٠٠٠مراجعة لتنفيذ قرارات اللجنة اإلقليمية 

 مــن الفتــرة فــي اعتمادهــا تــم التــي القــرارات تنفيــذ مراجعــة حــول األمانــة قّدَمته الذي التقرير اللجنة استعَرَضت -١٢٢
 تواجــه التــي اإلقليميــة للتحّديات المستقبل في اتخاذها سيتم التي القرارات استجابة ضمان ُبْغية ،٢٠١١ إلى ٢٠٠٠
 لقـــرارات االســـتجابة فـــي اللجنـــة مـــن ورغبـــة. اإلقليميـــة االســـتراتيجية التوجهـــات مـــع يتوافـــق وبمـــا العموميـــة، الصـــحة
 لمراجعــة مخصصــة فرعيــة لجنــة إنشــاء تــم ثــم ومــن الشــؤون، وتصــريف الحوكمــة إصــالح حــول التنفيــذي المجلــس

 .بها العمل ينقضي أن ينبغي التي القرارات بشأن التوصيات وٕاعداد اتخاذها، سبق التي راراتالق
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تشــرين  ٢٥إلــى  ٢١مــن  الدورة الرابعة والستون للجنة اإلقليمية لغرب المحــيط الهــادئ التابعــة للمنظمــة
  مانيال، الفلبين – ٢٠١٣أكتوبر  األول/

  وزير الصحة، ساموا الي الدكتور تويتاما ليو تاالليلي تويتامامع تقرير موجز من الرئيس:

  ةمواضيع مطروحة للمناقشة العام  :١الجزء 
  إصالح منظمة الصحة العالمية

يســتعد مكتــب المنظمــة اإلقليمــي لغــرب المحــيط الهــادئ لمواجهــة التحــديات التــي يطرحهــا إصــالح منظمــة  -١٢٣
بــدور ريــادي فــي تطــوير بيئــة حديثــة إلدارة البــرامج. وتحقيقــًا لهــذه الغايــة، ستشــمل  الصحة العالمية وسيظل يضــطلع

المشــاريع المقبلــة تعزيـــز تقيــيم البـــرامج التقنيــة ومؤشـــرات أداء مراكــز الميزانيـــة وشــبكة المســـؤولين عــن إدارة البـــرامج 
ولــى عمليــات تقيــيم وظــائف المكاتــب . وقــد اســتكمل المكتــب اإلقليمــي للمــرة األالمساهمات بنودوقاعدة بيانات إلدارة 

القطرية تمشيًا مع برنامج عمل إصالح المنظمة. وفضًال عن ذلك، أجريت عمليات تقييم خارجية للمكاتب القطريــة 
فــي كمبوديــا وبــابوا غينيــا الجديــدة وجــزر ســليمان. ويجــري حاليــًا تنفيــذ التوصــيات. ويســاعد المكتــب اإلقليمــي أيضــًا 

ة دون الوطنيــة فــي الصــين والفلبــين ومبــادرات لتحســين الرعايــة الصــحية األوليــة عبــر علــى وضــع نمــاذج للمشــارك
  التعاون فيما بين البلدان في كمبوديا وجمهورية الو الديمقراطية الشعبية وفييت نام.

 عـــن تأييـــدهم العـــامالممثلـــون  عـــربوفـــي الـــدورة الرابعـــة والســـتين للجنـــة اإلقليميـــة لغـــرب المحـــيط الهـــادئ، أ -١٢٤
وتقــديم عمليــة  ٢٠١٥-٢٠١٤ ثنائيــةواحــد لكــل فئــة عمــل ومجــال برمجــي فــي الميزانيــة البرمجيــة للمــالي رقــم دراج إل

-٢٠١٦ة ثنائيـــلل المقترحـــة تخطـــيط مـــن القاعـــدة إلـــى القمـــة مبنيـــة علـــى األولويـــات القطريـــة فـــي الميزانيـــة البرمجيـــة
ية انتقالية وٕالى عــدم إلمــام الــدول األعضــاء ميزان ٢٠١٥-٢٠١٤ة للثنائي. ونظرًا إلى كون الميزانية البرمجية ٢٠١٧

ــــة التوجيهــــات بشــــأن الصــــيغة الجديــــدة. وفــــي ظــــل منهجيــــة التخصــــيص  ــــد، قــــدمت األمان ــــة الجدي بأســــلوب الميزاني
علـــى الخطـــط الصـــحية الوطنيـــة واســـتراتيجية المنظمـــة للتعـــاون  دد المجـــاالت ذات األولويـــة بنـــاءً َحـــاالســـتراتيجي، تُ 

ـــتفيض. وطُ القطـــري عبـــر التشـــاور المســـ ب مـــن الحكومـــات تحديـــد أولوياتهـــا الوطنيـــة للتعـــاون مـــع المنظمـــة تحـــت ِل
تعـــــزز مرونـــــة عمليتـــــي تخصـــــيص األمـــــوال وٕاعـــــادة برمجتهـــــا بـــــين أن زمنـــــي كبيـــــر. وكـــــان علـــــى األمانـــــة  ضـــــغط
 والبـــرامج المحـــددة فـــي ميزانيـــة بـــرامج المنظمـــة عنـــد االقتضـــاء. وكـــان ال بـــد مـــن اإلشـــارة إلـــى حـــد مـــا إلـــى الفئـــات
المســـاهمات الطوعيـــة المتاحـــة والمبـــالغ التـــي ينبغـــي مواصـــلة حشـــدها لكـــل بلـــد حتـــى تـــتمكن الحكومـــات مـــن  نســـبة

علــى ذلــك وبالتــالي إلــى الحاجــة إلــى عمليــة فعالــة متعــددة الســنوات لتحديــد األولويــات علــى الصــعيد  التخطــيط بنــاءً 
  القطري.

قدار االشــتراكات المقــدرة والمســاهمات الطوعيــة بد لألمانة من توضيح مدى استمرار اإلبالغ عن موكان ال -١٢٥
وعــن التــدابير المتخــذة فيمــا يخــص أداء الميزانيــة. وينبغــي للمنظمــة أن تســتخدم مجموعــة دنيــا مــن المؤشــرات القابلــة 

كان من الضــروري اإلشــارة إلــى كما للقياس لتقييم أداء الميزانية ال تلقي أعباء إضافية على عاتق الدول األعضاء. 
إلى األولوية النسبية الممنوحة للتأهب للطوارئ والوقاية من األمراض غيــر الســارية وتــدبيرها العالجــي ضــمن  حد ما

فئــــــات العمــــــل. وأحــــــيط علمــــــًا بأنــــــه مــــــا زال يجــــــب تحديــــــد مؤشــــــرات المخرجــــــات والبيانــــــات األساســــــية واألهــــــداف 
تلـــك العمليـــة بالتعـــاون الوثيـــق مـــع وأنـــه ينبغـــي االضـــطالع ب ٢٠١٥-٢٠١٤ للثنائيـــة انيـــة البرمجيـــةز بالمي الخاصـــة
ــــدول ــــدم المحــــرز فــــي  ال ــــة الســــتعراض التق ــــى توضــــيحات إضــــافية بشــــأن آلي ــــب الحصــــول عل األعضــــاء. كمــــا طل

ر عــــــن الحاجــــــة إلــــــى ضــــــمان أن يجســــــد تخفــــــيض مخصصــــــات الميزانيــــــة ومنجزاتهــــــا المســــــتهدفة وعّبــــــ مخرجــــــات
بــدًال مــن خفــض مســتوى تحديــد  أخــرىإلــى ثنائيــة  بعــض المجــاالت مجــرد تعــديالت انتقاليــة مــن ثنائيــة فــي الميزانيــة

  األولويات.
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وأعرب العديد من الممثلين عن قلقهم إزاء آلية التمويل الجديدة إذ ال يتضح بعد مدى تــأثر تمويــل المكتــب  -١٢٦
اإلقليمي ومدى حرمان إقليم غرب المحيط الهادئ في ظل الترتيبات الجديدة. وقد سبق أن خضع المكتب اإلقليمــي 

هيكلــي تحســبًا لصــيغة الميزانيــة الجديــدة وطلــب فــي ذلــك الصــدد ضــمان عــدم فــرض إجــراء إعــادة هيكلــة  إلصــالح
  أخرى.

الصـــادر عـــن اللجنـــة اإلقليميـــة بشـــأن الميزانيـــة  WPR/RC64.R2ب مـــن المـــدير اإلقليمـــي فـــي القـــرار ِلـــوطُ  -١٢٧
مــع لقاعدة إلى القمة بالتشاور عملية تخطيط من ااعتماد أن يتوجه نحو  ٢٠١٥-٢٠١٤البرمجية المقترحة للثنائية 

  .٢٠١٧-٢٠١٦ويكيف الميزانية مع األولويات المحددة خالل إعداد الميزانية البرمجية المقترحة للثنائية  البلدان

  ٢٠١٥الصحة في خطة األمم المتحدة للتنمية لما بعد عام 

لفيــة وتبــرز كعنصــر محــوري مــن تعتبر التغطية الصحية الشاملة أمرًا أساسيًا لتحقيق األهداف اإلنمائية لأل -١٢٨
مــن أجــل تحســين الحصــائل الصــحية وتعزيــز اإلنصــاف فــي  ٢٠١٥عناصر الصحة في خطة التنميــة لمــا بعــد عــام 

في عين االعتبار  ٢٠١٥مجال الصحة. وكان إقليم غرب المحيط الهادئ سباقًا إلى أخذ خطة التنمية لما بعد عام 
. ويــدرج معظــم البلــدان فــي ٢٠٠٨رك بــين االســتراتيجيات منــذ عــام باعتمــاد التغطيــة الصــحية الشــاملة كهــدف مشــت

اإلقليم التغطية الصحية الشاملة أو عناصرها في سياساته وخططه الصحية الوطنية. وتتطلب التحوالت الديمغرافيــة 
رة فــي واالجتماعيــة واالقتصــادية والوبائيــة الحاليــة تعزيــز مشــاركة الــنظم الصــحية الكاملــة مــع كــل القطاعــات المــؤث

الصــحة. والهــدف الشــامل الــذي يتمثــل فــي اإلتاحــة أو التغطيــة الشــاملة واإلنصــاف المتصــل بهــا فــي مجــال الصــحة 
ويعامل الصحة كحق من حقوق اإلنسان هو في الواقع من العوامل القليلة الموحدة بين كل الخطط اإلقليميــة الســت 

  لهادئ.المكونة من استراتيجيات وأطر عمل في إقليم غرب المحيط ا

ألمانــة مــن عــدد المؤشــرات األساســية ليقتصــر علــى ا إلــى ضــرورة أن تحــداستعراض لالستراتيجيات  ويشير -١٢٩
أكثر المؤشرات فائدة بالنسبة إلــى الــدول األعضــاء لرصــد التغطيــة الصــحية الشــاملة واإلنصــاف. وتقتضــي مؤشــرات 

غيــر أن هــذه الــنظم ليســت راســخة فــي عــدة  نظم متينــة لتســجيل األحــوال المدنيــة واإلحصــاءات الحيويــةتوفر الرصد 
بلــدان فــي اإلقلــيم. وٕان اســتمرار أوجــه التفــاوت فــي مجــال الصــحة فــي عــدة بلــدان فــي غــرب المحــيط الهــادئ يفســر 

االهتمــام والــدعم المتزايــدين اللــذين تحظــى ســبب ســبب األهميــة األساســية المعلقــة علــى التغطيــة الصــحية الشــاملة و 
قــيم ٕالــى ة وطنيــة إشــارات صــريحة أو ضــمنية إلــى التغطيــة الصــحية الشــاملة و بهمــا. وتتضــمن عشــر خطــط صــحي

  اإلنصاف وقضايا الجنسين وحقوق اإلنسان المقترنة بها.

واعتمـــدت عـــدة بلـــدان فـــي اإلقلـــيم وكيفـــت فـــي بعـــض الحـــاالت التغطيـــة الصـــحية الشـــاملة كمبـــدأ تـــوجيهي  -١٣٠
طنيــة الحاليــة للقطــاع الصــحي. وعلــى الــرغم مــن تشــهد عليــه الخطــط الو  حســبمالتطــوير قطاعهــا الصــحي وتدعيمــه 

ذلك، تواجه عدة بلدان صعوبات فــي إتاحــة نظــام شــامل ومتكامــل لتــوفير الخــدمات الصــحية يلبــي احتياجــات النــاس 
طيلة العمر نتيجة الزدواج عبء التحــوالت الديمغرافيــة (الشــيخوخة) والوبائيــة (مــن األمــراض الســارية إلــى األمــراض 

  ذي يزداد حدة بسبب شح الموارد البشرية والمالية.غير السارية) ال

وجعلت البلدان فــي اإلقلــيم التغطيــة الصــحية الشــاملة محــور تركيــز رؤيتهــا وأهــدافها خــالل العــام الماضــي.  -١٣١
وعلــى ســبيل المثــال، أجــرت كمبوديــا والصــين وجمهوريــة الو الديمقراطيــة الشــعبية ومنغوليــا والفلبــين وجــزر ســليمان 

ممثلـــون أيضـــًا علمـــًا بـــأن الات سياســـية بشـــأن الجوانـــب التقنيـــة للتغطيـــة الصـــحية الشـــاملة. وأحـــاط وفييـــت نـــام حـــوار 
التغطية الصحية الشاملة ينبغي أن تتيح فرصة إلرساء اتفــاق اجتمــاعي جديــد لتعزيــز المســؤولية الجماعيــة بالتشــديد 

  في الوقت ذاته على دور األسرة والفرد في تقديم الرعاية الصحية.
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اإلعــالن السياســي لالجتمــاع الرفيــع المســتوى للجمعيــة العامــة بشــأن الوقايــة مــن األمــراض غيــر  متابعــة
  المعدية (غير السارية) ومكافحتها

ـــيم غـــرب المحـــيط الهـــادئ. وقـــد أثـــار ال -١٣٢ تـــزال األمـــراض غيـــر الســـارية تمثـــل مشـــكلة صـــحية كبيـــرة فـــي إقل
ة التنســيق العالميــة المقترحــة فيمــا يتصــل بــاألمراض ســيما بشــأن آليــالموضــوع مناقشــات مستفيضــة بــين الممثلــين وال

غيــر الســارية والــواردة فــي خطــة العمــل العالميــة للمنظمــة الخاصــة بالوقايــة مــن األمــراض غيــر الســارية ومكافحتهــا 
. وأبــدت الــدول األعضــاء اهتمامهــا بمناقشــة هــذه المســألة وغيرهــا مــن المســائل خــالل اجتمــاع ٢٠٢٠-٢٠١٣للفتــرة 

ســلمت اللجنــة و . ٢٠١٣نــوفمبر  لمي الخاص بــاألمراض غيــر الســارية المقــرر عقــده فــي تشــرين الثــاني/التنسيق العا
اإلقليمية بااللتزامات المتعهد بها في اإلعالن السياسي لالجتماع الرفيع المســتوى للجمعيــة العامــة بشــأن الوقايــة مــن 

خطـــة  WPR/RC64.R6ت فـــي القـــرار واعتمـــد ٢٠١١األمـــراض غيـــر المعديـــة (غيـــر الســـارية) ومكافحتهـــا فـــي عـــام 
) ٢٠٢٠-٢٠١٤لوقايــة مــن األمــراض غيــر الســارية ومكافحتهــا (الخاصــة باغــرب المحــيط الهــادئ ل يــةقليماإلعمــل ال

معترفــة بأهميــة اإلجــراءات المحــددة التــي وافــق عليهــا وزراء الصــحة فــي إقلــيم المحــيط الهــادئ عبــر بيــان أبيــا بشــأن 
، بمــا فــي ذلــك ٢٠١٣يوليــو  فــي تمــوز/ ٢٠١٥رية وخطة التنميــة لمــا بعــد عــام الجزر الصحية واألمراض غير السا

وتنفيــذ مجموعــة التــدخالت األساســية  ٢٠٢٥لتحــرر مــن التبــغ فــي إقلــيم المحــيط الهــادئ بحلــول عــام لاعتمــاد هــدف 
 إلقليميــةاللجنــة ا لمكافحة األمراض غير السارية من أجل التصدي ألزمة األمراض غير السارية في اإلقلــيم. وحثــت

الدول األعضاء على تنفيــذ خطــة العمــل اإلقليميــة تنفيــذًا مالئمــًا للســياق القطــري بهــدف إعــداد غايــات وطنيــة متســقة 
مع الغايات العالمية االختيارية للوقاية من األمراض غيــر الســارية ومكافحتهــا واالســتثمار فــي تعزيــز الــنظم الصــحية 

قطاع الصحي للنهوض بالصحة والوقاية من األمراض غير الســارية طوال العمر والعمل مع قطاعات أخرى غير ال
  ومكافحتها.

وٕاضافة إلى ذلك، طلب من المدير اإلقليمي أن يعزز الدعوة إلى االستثمار في الوقاية من األمراض غير  -١٣٣
دة تــدعيم وضــع سياســات مســنمــن أجــل السارية ومكافحتهــا ويوســع نطــاق الــدعم التقنــي المقــدم إلــى الــدول األعضــاء 

بالبينــات وتحديــد األولويــات ويبنــي القــدرات الســتدامة بــرامج الوقايــة مــن األمــراض غيــر الســارية ومكافحتهــا ضــمن 
  النظم الصحية.

وبحثـــت اللجنـــة اإلقليميـــة أيضـــًا آليـــة التنســـيق العالميـــة المقترحـــة بشـــأن األمـــراض غيـــر الســـارية. وبلغـــت  -١٣٤
التـــي قـــدمتها الـــدول األعضـــاء تحضـــيرًا للتشـــاور مـــع الـــدول المنظمـــة علـــى مســـتوى المقـــر بالتعليقـــات واالقتراحـــات 

  .٢٠١٣نوفمبر  األعضاء في تشرين الثاني/

  )٢٠٠٥اللوائح الصحية الدولية (

) أداة إقليميــة تســاعد البلــدان ٢٠١٠تعتبر استراتيجية آسيا والمحــيط الهــادئ لمواجهــة األمــراض المســتجدة ( -١٣٥
لوفــاء بمتطلبــات القــدرات األساســية بموجــب اللــوائح الصــحية الدوليــة والمناطق في إقليم غرب المحيط الهــادئ علــى ا

ستبيان البينت النتائج السنوية قد األنفلونزا المستجدة. و  فيروسات ) والتأهب للتصدي ألخطار محددة تشمل٢٠٠٥(
قلــيم. اللــوائح علــى الصــعيد العــالمي إحــراز تقــدم عــام ملحــوظ فــي اإل المنصــوص عليهــا فــيرصــد القــدرات األساســية 

التـــي بـــذلتها جهـــود التصـــدت البلـــدان لتهديـــدات األمـــراض المســـتجدة علـــى نحـــو فعـــال. وعلـــى الخصـــوص، أثبتـــت و 
 واالســتجابةأهميــة االســتثمار فــي قــدرات التأهــب  ٢٠١٣فــي أوائــل عــام  A(H7N9)الصين للتصدي ألنفلونزا الطيور 

ديدًا لمدة سنتين وحصل علــى هــذا التمديــد باإلشــارة بلدًا تم ١٤ومجالي الشفافية وااللتزام السياسي. ومع ذلك، طلب 
إلى ضرورة تكريس المزيد من الوقت والموارد التقنية والمالية للوفاء بمتطلبات القدرات األساسية بموجب اللوائح قبل 

 . وعــالوة علــى ذلــك، يتوقــع أن تــدعم البلــدان التــي لــم تطلــب الحصــول٢٠١٤انتهــاء المهلــة األخيــرة الثانيــة فــي عــام 
على تمديــد القــدرات األساســية وتعززهــا باســتخدام إطــار االســتراتيجية. واكتســى تنفيــذ خطــط العمــل الوطنيــة المتصــلة 
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باالســتراتيجية واللــوائح علــى نحــو فعــال أهميــة حاســمة للوفــاء بمتطلبــات القــدرات األساســية بموجــب اللــوائح. وتواجــه 
 مثيــل لهــا فــي مجــال تنميــة القــدرات بســبب عوامــل متعــددة البلدان والمناطق الجزرية فــي المحــيط الهــادئ تحــديات ال

جغرافــي والمــوارد والبنــى التحتيــة المحــدودة. ويمكــن تعزيــز قــدرات وطنيــة ال وانعــزالهمالســكان القليــل عــدد مــن بينهــا 
ن عديدة واالرتقاء بها على المستوى دون اإلقليمي في المحيط الهادئ بفضل بذل الجهود الجماعية من جانب البلدا

  .فيما بينها والمناطق الجزرية في المحيط الهادئ وتقاسم الموارد

مــن أجــل  ٢٠١٤وأفاد بعض الممثلين بأن حكومات بلدانهم ستطلب الحصول على تمديد آخر لمهلــة عــام  -١٣٦
إنشاء القدرات األساسية المطلوبة بموجب اللوائح. وينبغي للمنظمــة أن تقــدم المســاعدة التقنيــة حســب احتياجــات كــل 

القـــدرات األساســـية وميســـرة بالتـــالي مـــنح التمديـــد وتـــوفير متطلبـــات علـــى حـــدة مركـــزة علـــى مجموعـــة دنيـــا مـــن  بلـــد
إلى استعداد حكومات بلدانهم للعمل مع المنظمة والجهات الشريكة األخرى لتقــديم  ممثلون آخرونأشار و  .المساعدة

  ساسية.القدرات األمتطلبات المساعدة إلى بلدان تواجه صعوبات في تنفيذ 

وأحاطت األمانة علمًا بطلبات الحصول على المساعدة التقنية الموجهة من الحكومات العاجزة عــن الوفــاء  -١٣٧
بمتطلبــــات القــــدرات األساســــية بموجــــب اللــــوائح خــــالل المهلــــة المحــــددة وأبــــدت اســــتعدادها لتقــــديم الــــدعم والتوجيــــه 

مانــة لمــنح تمديــدات إضــافية ولــم تعتــرض عليهــا مــا المالئمين. والحظت الدول األعضــاء المعــايير التــي اقترحتهــا األ
معــدالت لدامــت تلــك المعــايير تيســر جهــود الــدول األعضــاء. ومــن بــاب التحــدي أن تحــدد المنظمــة عتبــة إرشــادية 

هــا فــي االســتبيان الســنوي لرصــد تنفيــذ اللــوائح إلثبــات وفائهــا بمتطلبــات بلوغالقــدرات التــي ينبغــي للــدول األعضــاء 
ية بموجب اللوائح. ويمكــن للمنظمــة أن تــوفر مــوادًا توجيهيــة ومســاعدة تقنيــة مفيــدة وللــدول األعضــاء القدرات األساس

هــا للقــدرات األساســية بموجــب اللــوائح علــى أن التصــدي لفاشــية واقعيــة يمثــل علــى تحقيقأن تجري تقييمــًا ذاتيــًا لمــدى 
القدرة على التصدي ألحداث خارجة عن نطاق الدوام أفضل مؤشر لمتانة القدرات األساسية في بلد معين. وتستلزم 

القطاع الصحي بما فيها حاالت الطوارئ الكيميائية واإلشعاعية التنسيق المتعدد القطاعات مــع الوكــاالت التنظيميــة 
  والحكومية.

  خطة العمل العالمية الخاصة باللقاحات

الميــة الخاصــة باللقاحــات فــي ورصــد اإلطــار اإلقليمــي لتنفيــذ خطــة العمــل الع ســيجري التركيــز علــى تنفيــذ -١٣٨
بــدعم وضــع خطــط وطنيــة للتمنيــع وتعزيــز  ٢٠١٥-٢٠١٤) خــالل الثنائيــة ٢٠٢٠-٢٠١٤غــرب المحــيط الهــادئ (

برامج التمنيــع. وســتكثف الجهــود للتمويل الكافية اة على رصد برامج التمنيع وضمان اإلمدادات وموارد نيالقدرة الوط
الشــوط  ةوبــدء تنفيــذ اســتراتيجي Bء علــى الحصــبة ومكافحــة التهــاب الكبــد كجزء من اإلطار اإلقليمي من أجل القضا

األخير الستئصال شلل األطفال والتوسع في القضاء علــى الحصــبة األلمانيــة وتســريع وتيــرة مكافحــة التهــاب الــدماغ 
ينـــات كأهـــداف اليابـــاني وتحقيـــق أهـــداف التغطيـــة التطعيميـــة اإلقليميـــة وبـــدء اســـتخدام اللقاحـــات الجديـــدة المســـند بالب

  غرب المحيط الهادئ.خاصة بإقليمية جديدة 

-٢٠١١وسيســاهم إقلــيم غــرب المحــيط الهــادئ فــي تنفيــذ خطــة العمــل العالميــة الخاصــة باللقاحــات للفتــرة  -١٣٩
علــى الحاصــلين  غيرورصدها في إطار التعاون في ظل عقد اللقاحات بالتشديد على الوصول إلى السكان  ٢٠٢٠

هو أن تضع كل البلدان  ٢٠١٥-٢٠١٤على التطعيم الكامل. والهدف المنشود للثنائية ين الحاصل غيرالتطعيم أو 
٪ االســتراتيجيات ضــمن خططهــا الوطنيــة للتمنيــع وتنفــذها مــن أجــل ٧٠التــي تقــل نســبة التغطيــة التمنيعيــة فيهــا عــن 

وال ينتمــي إلــى تلــك علــى التطعــيم الكامــل. الحاصــلين  غيــرعلــى التطعــيم أو الحاصــلين  غيــرالوصــول إلــى الســكان 
أن الحاجة إلى تعزيز التغطية إلــى أقصــى حــد لــدى الســكان  علىالفئة إال بلد واحد من بلدان غرب المحيط الهادئ 

على التطعيم الكامل تنطبق على جميع البلــدان والمنــاطق. ويــذكي الحاصلين  غيرعلى التطعيم أو الحاصلين  غير
نســيق األنشــطة وتــوفير الــدعم المــالي ألســبوع التمنيــع العــالمي. ويبــرز هــذا اإلقليم الــوعي بفوائــد التطعــيم مــن خــالل ت
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الحــدث بصــفة متزايــدة إذ يشــارك فيــه عــدد أكبــر مــن البلــدان بإتاحــة فــرص إعالميــة وتنظــيم حلقــات دراســية للتوعيــة 
  وأنشطة للتمنيع.

فــي عــام  لمعتمــدرارهــا اوتواصــل اللجنــة اإلقليميــة إرســاء الــدعم وااللتزامــات للقضــاء علــى الحصــبة تبعــًا لق -١٤٠
حــددت اللجنــة اإلقليميــة فــي قــد التقــدم المحــرز. و ب واالحتفــاظوالــداعي إلــى تكثيــف الجهــود لمكافحــة المــرض  ٢٠١٢

 الســـطحي مستضـــدلكالموعـــد المســـتهدف لتخفـــيض معـــدل االنتشـــار المصـــلي ل ٢٠١٧عـــام  WPR/RC64.R5قـــرار ال
ين خمس سنوات من العمر باالعتماد على النجاح فــي تحقيــق ٪ لدى األطفال البالغ١إلى أقل من  Bلتهاب الكبد ال

  .٢٠١٢لعام  Bالمعلم الرئيسي لمكافحة التهاب الكبد 

  واضيع مهمة إقليمياً م: ٢الجزء 
  الوقاية من العمى

رحبت الدول األعضاء بإدراج الوقايــة مــن العمــى فــي جــدول أعمــال الــدورة الرابعــة والســتين للجنــة اإلقليميــة  -١٤١
رب المحيط الهــادئ وأحاطــت علمــًا بــأن اللجنــة اإلقليميــة تتنــاول المســألة للمــرة األولــى. واعتمــدت اللجنــة اإلقليميــة لغ

خطــة العمــل اإلقليميــة تــوفير صــحة العــين للجميــع: خطــة عمــل إقليميــة لغــرب المحــيط  WPR/RC64.R4فــي القــرار 
عــين أولويــة أكبــر فــي ميــدان الصــحة ). وتطرقــت خطــة العمــل إلــى ضــرورة مــنح صــحة ال٢٠١٩-٢٠١٤الهــادئ (

العموميــة وشــملت توجيهــات بشــأن ســبل تطــوير تــدخالت عاليــة المــردود متصــلة بصــحة العــين إلدماجهــا فــي الــنظم 
  الصحية وتعزيز الرصد والتقييم وتوسيع نطاق الشراكات مع قطاعات أخرى في مجال صحة العين.

  الشيخوخة والصحة

مليــون شــخص بلغــت  ٢٣٥ة فــي إقلــيم غــرب المحــيط الهــادئ فهنــاك تعتبر الشيخوخة والصحة مسألة مهمــ -١٤٢
وٕان وتيـــرة شـــيخوخة الســـكان هـــي أســـرع مـــن ذي قبـــل علـــى اإلطـــالق.  ٢٠١٠ســـنة أو أكثـــر فـــي عـــام  ٦٠أعمـــارهم 

وعالوة على ذلك، تنطوي شيخوخة السكان على آثار كبيرة بالنسبة إلى كثير من أولويات القطاع الصحي بما فيهــا 
السارية والتغطية الصحية الشاملة. وقد بحثت الدول األعضــاء هــذه المســائل بحثــًا مفصــًال فــي الفــرع  األمراض غير

. وشــكر الممثلــون أعضــاء الهيئــة الــذين شــاركوا فــي ٢٠١٥أعــاله المتعلــق بالصــحة فــي خطــة التنميــة لمــا بعــد عــام 
خوخة الســكان وســرعة وتيرتهــا فــي مناقشة عن الشيخوخة والصحة خارج نطاق الجلسة العامــة. ونظــرًا إلــى حجــم شــي

اإلقليم وٕالى الروابط الوثيقة بين الشيخوخة وأولويات القطاع الصحي األخــرى مثــل األمــراض غيــر الســارية والتغطيــة 
إطـــار العمـــل اإلقليمـــي بشـــأن  WPR/RC64.R3الصـــحية الشـــاملة، اعتمـــدت اللجنـــة اإلقليميـــة باإلجمـــاع فـــي القـــرار 

) وحثـــت الـــدول األعضـــاء علـــى اســـتخدام اإلطـــار ٢٠١٩-٢٠١٤يط الهـــادئ (الشـــيخوخة والصـــحة فـــي غـــرب المحـــ
لتــدعيم مواجهــة القطــاع الصــحي للشــيخوخة وتعزيــز اآلليــات والشــراكات الخاصــة بالشــيخوخة والصــحة بالتعــاون مــع 

  الفئات االجتماعية والمجتمع المدني والشركاء الدوليين وسائر أصحاب المصلحة.

  Bمكافحة التهاب الكبد 

الممثلون اإلنجاز الملحوظ المحقق في إقليم غرب المحيط الهادئ ككل في بلوغ المعلم الرئيسي لعام بحث  -١٤٣
٪ لدى األطفال الذين تبلغ أعمارهم خمس سنوات. وأحاطوا علمًا بأن عدة ٢أي بلوغ معدل انتشار يقل عن  ٢٠١٢

٪. وحــددت اللجنــة اإلقليميــة فــي ١ن بلدان حققت الهدف المنشود فــي نهايــة المطــاف أي بلــوغ معــدل انتشــار يقــل عــ
بلــوغ المتمثــل فــي  Bلتهــاب الكبــد ال كالموعد المســتهدف لتحقيــق هــدف مكافحــة ٢٠١٧عام  WPR/RC64.R5قرارها 
  لمستضد السطحي.االنتشار المصلي ل٪ في ١نسبة 
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  من األهداف اإلنمائية لأللفية ٥و ٤الهدفان 

ــيم بنســبة  لــدىأحاطــت األمانــة علمــًا بتخفــيض حــاالت الوفــاة  -١٤٤ األطفــال دون الخامســة مــن العمــر فــي اإلقل
األخيــرة. وأحاطــت أيضــًا  ٢٠١٥قبــل مهلــة عــام  ٤وبتحقيــق أحــد المعــالم الرئيســية للهــدف  ١٩٩٠الثلثــين منــذ عــام 

المســتفيدة مــن قد انخفض بينما ارتفعت حــاالت الــوالدة  ٥علمًا بأن معدل وفيات األمهات وهو محور تركيز الهدف 
مشــيرين  ٥و ٤المتمرسين. ولفت الممثلــون النظــر إلــى التقــدم المحــرز فيمــا يتصــل بالهــدفين يي التوليد أخصائرعاية 

إلى الحاجة إلى استراتيجيات لمواصلة تخفيض معدل وفيات الرضــع وتــدعيم الرعايــة المبكــرة للمواليــد. وتحقيقــًا لتلــك 
. ٢٠١٢غــرب المحــيط الهــادئ الــذي وضــع عــام  الغاية، أشارت األمانة إلى اإلطار اإلقليمــي للصــحة اإلنجابيــة فــي

وٕاضافة إلى ذلك، شاركت المنظمة واليونيسيف في وضع خطة العمــل مــن أجــل تمتــع المواليــد الرضــع بالصــحة فــي 
  ) التي طلب من اللجنة اإلقليمية أن تستعرضها وتبحثها.٢٠٢٠-٢٠١٤إقليم غرب المحيط الهادئ (

  استعراض استراتيجيات النظم الصحية

المكتب اإلقليمي لغرب المحيط الهــادئ نتــائج اســتعراض للــنظم الصــحية اإلقليميــة الســتة الحاليــة يشــير قدم  -١٤٥
المؤشــرات األساســية ليقتصــر علــى أكثــر المؤشــرات فائــدة بالنســبة إلــى الــدول األمانــة مــن عــدد  تحــدإلــى ضــرورة أن 

وقــال الممثلــون إنــه ينبغــي االطــالع  .التغطيــة الصــحية الشــاملة واإلنصــافالكــافي الســتراتيجيات لرصــد لاألعضــاء 
وفقــًا لمــا وردت اإلشــارة إليــه  ٢٠١٥لتنميــة لمــا بعــد عــام األمــم المتحــدة لخطــة على االستعراض بهدف تحديــد توجــه 

مــن هــذا التقريــر. واقترحــوا مجــاالت للتحســين تشــمل مجموعــة مــن التــدابير والمؤشــرات لتقيــيم إصــالح  ١فــي الجــزء 
اس التقــدم الــذي تحــرزه الــدول األعضــاء بــإدراج احتياجــات البلــدان األقــل نمــوًا. وشــملت الرعاية الصحية مــن أجــل قيــ

الشواغل األخرى الخاصة بالنظم الصحية مكافحة مقاومة مضادات الجراثيم وقضايا القــوى العاملــة وتمويــل الصــحة 
  واحتواء التكاليف.

نظم الصــــحية فــــي اإلقلــــيم بجمــــع وأفــــادت األمانــــة باســــتخدام اســــتعراض الــــنظم الصــــحية لتوجيــــه تــــدعيم الــــ -١٤٦
صــالح العــالمي إلعمــل البرنــامج االســتراتيجيات فــي الوقــت الحــالي فــي ظــل التغطيــة الصــحية الشــاملة وتمشــيًا مــع 

  .المنظمة
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