
 

  ١٣٨/٤م ت  المجلس التنفيذي    
  ٢٠١٦ يناير/ كانون الثاني ١٥  بعد المائة والثالثون الثامنةالدورة 
     EB138/4  من جدول األعمال المؤقت ٤البند 

  
  

  
  تقرير اللجان اإلقليمية 
    إلى المجلس التنفيذي

    
تتشرف المديرة العامة بأن تحيل تقارير اللجان اإلقليمية إلى المجلس التنفيذي (انظر الملحق)، وقد ُأعدت   -١

التقارير بناًء علـى االقتراحـات بشـأن تحسـين المواءمـة بـين اللجـان اإلقليميـة والمجلـس التنفيـذي، وبنـاًء علـى المقـرر 
قليميـــة تقـــارير دوريـــة مـــوجزة عـــن مـــداوالت اللجـــان إلـــى اإلجرائـــي لجمعيـــة الصـــحة بشـــأن تقـــديم رؤســـاء اللجـــان اإل

 ١.المجلس
  
  

  اإلجراء المطلوب من المجلس التنفيذي
  
  إلى اإلحاطة علمًا بالتقرير. المجلس مدعو  -٢
  
  
  

                                                           
  ) (د).٤الفقرة الفرعية ( )،٢٠١٢( )٩(٦٥ج ص عانظر المقرر اإلجرائي    ١
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  الملحق
  
  

ـــدورة الخامســـة والســـتون ـــا ال ـــة ألفريقي ـــة اإلقليمي ـــة للجن ـــة لمنظمـــة الصـــحة العالمي  التابع
  )٢٠١٥تشرين الثاني/ نوفمبر  ٢٧إلى  ٢٣ (نجامينا، تشاد، من

  
  اساني نجويدوم، وزير الدولة لشؤون الصحة، تشاد)السيد (تقرير موجز من الرئيس 

  
للجنــة اإلقليميــة لمنظمــة الصــحة العالميــة ألفريقيــا فــي نجامينــا، تشــاد، فــي  ُعقــدت الــدورة الخامســة والســتون  -١

مـــن الـــدول األعضـــاء البـــالغ  ٤٣. وقـــد حضـــر الـــدورة نحـــو ٢٠١٥تشـــرين الثـــاني/ نـــوفمبر  ٢٧إلـــى  ٢٣الفتـــرة مـــن 
، وسيشـــيل، وجنـــوب وســـان تـــومي وبرينســـيبيدولـــة عضـــوًا فـــي حـــين تغيبـــت جمهوريـــة تنزانيـــا المتحـــدة،  ٤٧عـــددها 

. نجويـدوم اسـانيلسودان عن حضور الدورة. وترأس الدورة وزير الدولة لشـؤون الصـحة فـي جمهوريـة تشـاد، السـيد ا
  ويعرض هذا التقرير موجز حصائل الدورة.

  
  : المواضيع المطروحة للنقاش العالمي١الجزء 

  
  إصالح منظمة الصحة العالمية

  
  بإصالح منظمة الصحة العالمية أدناه:يتم توضيح حصائل بنود جدول األعمال المتعلقة   -٢
  

  ٢٠١٧-٢٠١٦الميزانية البرمجية 
  
، وهـــي ثـــاني ميزانيـــات الثنائيـــات الـــثالث ٢٠١٧-٢٠١٦نظـــرت اللجنـــة اإلقليميـــة فـــي الميزانيـــة البرمجيـــة   -٣

الميزانيـــة البرمجيـــة الكليـــة  . وتبلـــغ٢٠١٩-٢٠١٤المقـــّرر صـــياغتها فـــي إطـــار برنـــامج العمـــل العـــام الثـــاني عشـــر 
ـــة الصـــحة بموجـــب القـــرار  ٢٠١٧-٢٠١٦ مليـــون  ٤٣٨٤,٩) نحـــو ٢٠١٥( ١-٦٨ج ص عوالتـــي اعتمـــدتها جمعي

٪) لإلقلـــيم األفريقـــي، بزيـــادة قـــدرها ٢٦,٥( مليـــون دوالر أمريكـــي منهـــا أي ١١٦٢,٣دوالر أمريكـــي، تـــم تخصـــيص 
. وأشـارت اللجنـة اإلقليميـة إلـى ٢٠١٥-٢٠١٤ ٪) مقارنة بالرقم الخـاص بالثنائيـة٣,٨مليون دوالر أمريكي ( ٤٢,٣

أن توزيع الميزانية بين األولويـات اليـزال يـنم عـن ميزانيـة غيـر متوازنـة بسـبب التركيـز الكبيـر علـى حـاالت الطـوارئ 
والبـــرامج الخاصـــة بشـــلل األطفـــال. وأشـــادت باســـتخدام نهـــج االنطـــالق مـــن القاعـــدة إلـــى القمـــة فـــي إعـــداد الموازنـــة، 

راره. وقد ساورتها بعض المخاوف بشـأن ضـآلة حصـة مخصصـات الميزانيـة مقارنـة بارتفـاع عـبء إلى استم ودعت
األمراض غير السارية فـي البلـدان؛ والمخصصـات الموجهـة للبلـدان المتضـررة بفاشـية مـرض فيـروس اإليبـوال والتـي 

حيـــث إعـــادة بنـــاء الـــنظم ن تأخـــذ بعـــين االعتبـــار االســـتثمارات التـــي تمـــت خـــالل الفاشـــية، واآلفـــاق المســـتقبلية مـــ لـــم
التــأثير علــى تعبئــة  دمت التوصــيات التاليــة إلــى الــدول األعضــاء: المشــاركة فــي الحــوار المــالي بهــدفالصــحية. وُقــ

في التخطيط مـن القاعـدة إلـى القمـة؛  الموارد لألولويات الصحية في اإلقليم؛ المشاركة بفعالية في النهج التصاعدي
  في التوقيت المناسب. ٢٠١٧-٢٠١٦تنفيذ الميزانية البرمجية  دفع االشتراكات المقررة؛ ضمان

  
  ٢٠٢٠-٢٠١٥برنامج التحّول الخاص بأمانة منظمة الصحة العالمية في اإلقليم األفريقي 

  
التحــّول. وهــو بمثابــة اســتراتيجية لتســريع ســبل تنفيــذ برنــامج اإلصــالح  وقــد ناقشــت اللجنــة اإلقليميــة برنــامج  -٤

التركيز التقني الذكي، و  ،القيم الموالية للنتائج :العالمي للمنظمة في اإلقليم األفريقي. وهو يركز على أربعة مجاالت
والعمليات االستراتيجية المستجيبة، والتواصل الفعال والشراكات. وقد أعربت الـدول األعضـاء عـن تقـديرها للمبـادرة، 
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ووافقت على التوصيات وتعهدت بتقديم الدعم لتسريع وتيرة تنفيذ برنامج التحول. وتتضـمن التوصـيات المقدمـة إلـى 
تنفيـذ برنـامج التحـول؛ تحسـين المسـاهمة الماليـة المباشـرة واإلبـالغ مـن خـالل تعزيـز الدول األعضـاء مـا يلـي: دعـم 

اآلليــات الخاصــة برصــد اســتخدام األمــوال وٕاعــداد التقــارير بشــأنها؛ تــوفير اإلرشــادات لألمانــة بشــأن تنويــع مــؤهالت 
إلــى اللجنــة اإلقليميــة عــن تحســين الشــراكات وتعبئــة المــوارد. وُطلــب مــن األمانــة تقــديم تقــارير منتظمــة ؛ المــوظفين

  التقدم المحرز في تنفيذ برنامج التحول.
  

  ت المتكاملة التي تركز على الناساالستراتيجية العالمية بشأن تقديم الخدما
  
وقد أقرت اللجنة اإلقليمية أن تلبية الغاية المتعلقة بالتغطية الصحية الشاملة ستتأتى من خالل التحسينات   -٥

يم الخدمات للناس وتلبية احتياجاتهم دون االقتصار فقط على األمـراض. وأقـرت بحقيقـة مفادهـا التي ُتركز على تقد
الحاليـــة مــــن مســــودة االســــتراتيجية العالميــــة للمنظمــــة الخاصــــة  النســــخةأن اإلقلـــيم األفريقــــي قــــد ســــاهم بالفعــــل فــــي 

على التوصـيات ولكنهـا شـددت علـى بالخدمات الصحية المتكاملة والتي تركز على الناس. ووافقت اللجنة اإلقليمية 
الحاجة إلى إضافة إجراءات تتصدى للتحديات المتعلقة بأفريقيـا. وتشـمل هـذه اإلجـراءات العـبء المتزايـد لألمـراض 
الســارية، وخاصــة تكــرار وقــوع أوبئــة وأثرهــا المــدمر علــى الــنظم الصــحية والنســيج االجتمــاعي واالقتصــادي للبلــدان؛ 

المدخالت األساسية لتقديم الخدمات؛ وأهمية التأكيد على تعزيـز الصـحة، وكـذلك الوقايـة وعدم كفاية االستثمار في 
  من المخاطر وعالجها كوسيلة للحد من عبء المرض.

  
  ل الصحة: منظور اإلقليم األفريقياالستراتيجية العالمية بشأن الموارد البشرية العاملة في مجا

  
الحاليـــة لمســـودة  النســـخةاإلقلـــيم األفريقـــي قـــد ســـاهم بالفعـــل فـــي  أقـــرت اللجنـــة اإلقليميـــة حقيقـــة مفادهـــا أن  -٦

علــى أن  . ووافقــت٢٠٣٠االســتراتيجية العالميــة للمنظمــة بشــأن المــوارد البشــرية فــي مجــال الصــحة: القــوى العاملــة 
توفير وتيسر سبل الوصول وقبول ونوعية الموارد البشرية العاملة في مجال الصحة من األمور الحاسـمة فـي تقـديم 

فــــي ذلــــك االســــتعداد للطــــوارئ واالســــتجابة لهــــا. وبنــــاًء عليــــه، تــــم اقتــــراح هــــذه  الخــــدمات الصــــحية األساســــية، بمــــا
رًا ماسـًا فـي اسـتراتيجية المنظمـة الخاصـة بتـوفير التغطيـة االستراتيجية في هذا الصدد، ومن المتوقع أن تمثل عنص

الصـــحية الشـــاملة. وقـــد ســـلطت اللجنـــة اإلقليميـــة الضـــوء علـــى انخفـــاض االســـتثمار فـــي التـــدريب، وزيـــادة الهجـــرة، 
وظروف العمل المتردية والتوزيـع غيـر المتكـافئ للقـوى العاملـة الصـحية باعتبارهـا مـن التحـديات الكبـرى فـي اإلقلـيم 

  فريقي.األ
  

  ٢٠١٤وباء مرض فيروس اإليبوال في عام 
  
 ٢٠١٤ عــام حالــة وفــاة فــي ١١ ٢٩٨حالــة إصــابة و ٢٨ ٤٧٦نحــو  اإليبــوالســجل وبــاء مــرض فيــروس   -٧

تشــــرين األول/  ١٨وفــــاة بــــين العــــاملين الصــــحيين اعتبــــارًا مــــن حالــــة  ٥٣٥إصــــابة وحالــــة  ١٠٤٥فــــي ذلــــك  بمــــا
والتحــديات الماثلــة تــدني الشــعور بالملكيــة المجتمعيــة وضــعف القيــادة؛ واآلثــار . وتتضــمن القضــايا ٢٠١٥ أكتــوبر

وقصــور  ؛الســلبية للمعتقــدات والممارســات الثقافيــة؛ والرســائل غيــر الالئقــة والمتضــاربة مــن مختلــف وســائل اإلعــالم
واللـوائح الصـحية  النظم الصحية. وتشمل القضايا األخرى قصور تنفيـذ الترصـد المتكامـل لألمـراض واالسـتجابة لهـا

وعـــدم التقيـــد  ؛وغيـــاب مراكـــز عمليـــات الطـــوارئ، ومحدوديـــة المـــوارد وااللتـــزام والمشـــاركة الدوليـــة ؛)٢٠٠٥( الدوليـــة
بشــكل كــاف بتــدابير الوقايــة. وتتضــمن اإلجــراءات المقترحــة تعزيــز الشــراكة والتعــاون المتعــدد القطاعــات، والملكيــة 

ة للوصول إلى الحاالت الصفرية؛ وبنـاء الـنظم والخـدمات الصـحية القـادرة علـى المجتمعية والقيادة، والجهود المبذول
الصمود. وقد أوصت اللجنة اإلقليمية كذلك بإجراء المزيد من البحوث لفهـم أصـل مـرض فيـروس اإليبـوال ومسـبباته 

  ).٢٠٠٥(بشكل أفضل، مع التشديد على ضرورة التأهب بشكل كاف والتنفيذ الفعال للوائح الصحية الدولية 
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  :اإلقليميةهمية األ ذات: مواضيع ٢الجزء 
  
  يتم توضيح حصائل المواضيع التي تحظى بأهمية إقليمية أدناه:  -٨
  

ــة الصــحية  ــة بالصــحة، وخطــة التنمي ــة المتعلق ــة لأللفي ــدم المحــرز صــوب تحقيــق األهــداف اإلنمائي التق
  ٢٠١٥بعد عام  لما
  
م ينجح ألف، ولكن ل-٥، وحققت أربعة بلدان الغاية ٤الغاية  بلدان في تحقيق ١٠بلدًا، نجح  ٤٧من بين   -٩

ألــف، فـي حــين لــم يحقــق أي بلــد أو يســير -٦حققـت ســبعة وثالثــون بلــدا الغايــة بــاء. و -٥أي بلـد فــي تحقيــق الغايــة 
بلـدًا مـن وقـف حـاالت المالريـا بـل  ١٢جـيم، تمكـن -٦باء. وبالنسبة للغاية -٦لى الدرب الصحيح لتحقيق الغاية ع
بلـدًا حـاالت انتشــار السـل وشـرع فــي تحقيـق انحسـارها. وتتضــمن األسـباب الرئيســية  ٢٩حقيـق انحسـارها، وأوقــف وت

فــي عــدم تحقيــق األهــداف المتعلقــة بالصــحة مــا يلــي: عــدم كفايــة المــوارد الوطنيــة والمــوارد الخارجيــة غيــر المتوقعــة 
؛ الوصول إلى الخـدمات الصـحية وتـردي جودتهـاضعف النظم الصحية، والسيما عدم كفاية سبل ؛ وغير المستدامة

المجربــة والتــي أثبتــت فعاليتهــا؛  عــدم المســاواة فــي الوصــول إلــى التــدخالتديــة القــدرات البشــرية والمؤسســية؛ محدو 
ضـعف االسـتجابات واإلنمائية على الصعيد الـوطني؛  األولوية المتدنية الممنوحة للصحة في السياسات االقتصادية

  عات.المتعددة القطا
  

وأشــــــارت اللجنــــــة اإلقليميــــــة إلــــــى مــــــا وصــــــل إليــــــه العــــــالم مــــــن توافــــــق فــــــي اآلراء بشــــــأن خطــــــة التنميــــــة   -١٠
غايـــة مـــن الغايـــات ذات الصـــلة.  ١٦٩هـــدفًا مـــن أهـــداف التنميـــة المســـتدامة و ١٧والتـــي تشـــمل  ٢٠٣٠ المســـتدامة

). وهناك األعمارهية في جميع ضمان تمتع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفا( ٣ويغطي الصحة تحديدًا الهدف 
مخــاوف إزاء العــدد الكبيــر مــن أهــداف التنميــة المســتدامة واختيــار المؤشــرات الرئيســية لألهــداف، فضــًال عــن كيفيــة 
تمويل إنجازاتها على الصعيدين العالمي والـوطني. وتشـمل اإلجـراءات المقترحـة علـى البلـدان التخطـيط للتكيـف مـع 

في ذلـك نظـم  ها، وتحسين سبل تمويل القطاع الصحي، وتعزيز النظم الصحية بماوتنفيذ ٢٠١٥ خطة ما بعد عام
المعلومات، وضمان مراعاة مؤشرات األهداف ألعمال األهداف اإلنمائية لأللفية غير المنجزة، واعتماد نهج متعـدد 

  القطاعات.
  

  ): التقييمAPHEFالصندوق األفريقي لطوارئ الصحة العمومية (
  

أكــدت الــدول األعضــاء علــى أهميــة صــندوق الطــوارئ فــي اإلقلــيم األفريقــي، ولكنهــا أبــدت مخاوفهــا بســبب   -١١
تقويض األداء األمثل له بفعل التحديات الكبيرة، وخصوصًا استمرار مسـتويات المسـاهمات المنخفضـة. وتـم تسـليط 

بلـــدان بـــاألموال، وأبـــرزت الضـــوء علـــى عـــدة عوامـــل مـــن المحتمـــل أن تكـــون قـــد أدت إلـــى انخفـــاض مســـاهمات ال
اإلجــراءات التــي يتعــين اتخاذهــا لتخفيــف وطــأة األوضــاع. وتــم تجديــد عضــوية لجنــة الرصــد التابعــة للصــندوق علــى 

  .وسوازيلند والكونغو بنن: المالية وزراء) ب( وزمبابوي؛ وتشاد األخضر الرأسالنحو التالي: (أ) وزراء الصحة: 
  

رًا يحــث الــدول األعضــاء علــى الوفــاء بالتزاماتهــا مــن خــالل المســاهمة فــي واعتمــدت اللجنــة اإلقليميــة قــرا  -١٢
لـب مـن األمانـة إنشـاء فريـق صندوق الطوارئ الصحة العموميـة وتـوفير مـدخالت لمراجعـة اإلطـار الخـاص بـه. وطُ 

، بمـــا فـــي ذلـــك الصـــيغة الخاصـــة بمعـــايير المســـاهمة التخصصـــات الســـتعراض اإلطـــار الحـــاليمـــن الخبـــراء متعـــدد 
تسهيل المشاورات بين وزراء الصحة دفع البلدان الشتراكاتها؛  وٕاجراء تقييم لفهم األسباب التي تحول دون ؛واألهلية

  والمالية وغيرها من القطاعات ذات الصلة.
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  تقرير مرحلي عن إنشاء المركز األفريقي لمكافحة األمراض
  

إنشاء المركز األفريقي لمكافحة األمراض مـع  إلى ٢٠١٣دعا رؤساء الدول والحكومات األفريقية في عام   -١٣
منحــه واليــة لمعالجــة قضــايا الصــحة العموميــة التــي تحظــى باألولويــة فــي أفريقيــا. وأشــادت الــدول األعضــاء بالتقــدم 

يلـــي: وضـــع تعريـــف واضـــح لـــألدوار  المحـــرز حتـــى اآلن إلنشـــاء المركـــز وســـلطت الضـــوء علـــى الحاجـــة إلـــى مـــا
؛ التوافــق بشــأن البلــدان والمؤسســات األفريقيــة المركــز األفريقــي لمكافحــة األمــراضظمــة و والمســؤوليات المنوطــة بالمن

؛ التمويــل الــالزم لتســريع وتيــرة المركــز األفريقــي لمكافحــة األمــراضالتــي ســيتم اختيارهــا كمراكــز إقليميــة متعاونــة مــع 
  إنشائه؛ تعبئة الموارد البشرية الالزمة.

  
، مع األخذ المركز األفريقي لمكافحة األمراضالدول األعضاء لعملية تنفيذ  وأوصت اللجنة اإلقليمية بدعم  -١٤

بعين االعتبار اإلطار المقترح للتعاون بين المنظمة ومفوضية االتحـاد األفريقـي؛ وحشـد المـوارد الالزمـة لـدعم تنفيـذ 
األفريقــــي لمكافحــــة للمركــــز ووظائفــــه؛ واســــتعراض وٕاقــــرار النظــــام األساســــي  المركــــز األفريقــــي لمكافحــــة األمــــراض

والــــذي اقترحتــــه مفوضــــية االتحــــاد األفريقــــي. وُطلــــب مــــن األمانــــة عــــرض إطــــار للتعــــاون بــــين المنظمــــة  األمــــراض
  ومفوضية االتحاد األفريقي على وزراء الصحة لتقديم مدخالتهم قبل إقراره.

  
  ٢٠٢٥-٢٠١٦معدة إلقليم أفريقيا،  استراتيجيةالبحوث من أجل الصحة: 

  
االســتراتيجية البحــوث الصــحية بمثابــة أداة حاســمة لتــوفير الحلــول المســندة بالبينــات والتــي تهــدف اعتبــرت   -١٥

شــديد فــي إلــى مواجهــة ارتفــاع العــبء المــزدوج لألمــراض الســارية وغيــر الســارية فــي اإلقلــيم. وأشــارت إلــى التــدني ال
حية علـى الصـعيد الــوطني. ، والـذي ينـتج علـى األرجـح عـن ضـعف نظـم البحـوث الصـحصـائل البحـوث فـي اإلقلـيم

وحـــددت االســـتراتيجية التـــدخالت التـــي يتعـــين علـــى الـــدول األعضـــاء االضـــطالع بهـــا لتيســـير عمليـــة تطـــوير نظـــم 
البحوث الصحية الفعالة على الصعيد الوطني والتي تعتبر مـن األمـور األساسـية لتوليـد واسـتخدام المعـارف العلميـة 

تعامـل مـع التحـديات الصـحية التـي تواجـه اإلقلـيم. ويقصـد مـن االسـتراتيجية الالزمة إليجاد حلول مسـندة بالبينـات لل
رأب الفجـــوات التـــي تـــم تحديـــدها فـــي نظـــم البحـــوث الصـــحية علـــى الصـــعيد الـــوطني مـــن خـــالل تـــوفير السياســـات 

  واإلرشادات البرمجية للدول األعضاء، وبالتالي إحراز تقدم في التغطية الصحية الشاملة.
  

نة اإلقليمية قرارًا يحـث الـدول األعضـاء علـى تعزيـز سـبل تصـريف الشـؤون، وٕانشـاء وتعزيـز واعتمدت اللج  -١٦
البنيـــة التحتيـــة، وبنـــاء وتعزيـــز قـــدرات المـــوارد البشـــرية، وٕانشـــاء وتعزيـــز منصـــات لترجمـــة المعـــارف، ورصـــد جميـــع 

ية. ويوصي القـرار أيضـًا األنشطة المتعلقة بالبحوث الصحية واالستثمارات، وضمان التمويل الكافي للبحوث الصح
األمانة أن تقوم بما يلي: إعداد أدوات يمكن للبلدان استخدامها في تتبع االسـتثمارات؛ مسـاعدة البلـدان فـي صـياغة 
البروتوكوالت المناسبة وٕاجـراء البحـوث؛ الـدعوة إلـى تمويـل إضـافي ومبتكـر للبحـوث؛ تقـديم تقريـر عـن حالـة النظـام 

 ية في البلدان إلى اللجنة اإلقليمية كل سنتين.الوطني المعني بالبحوث الصح
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الـدورة السـابعة  ،مجلـس إدارة منظمـة الصـحة للبلـدان األمريكيـةلن والرابعة والخمسـ ةدور ال
والستون للجنة اإلقليمية لألمريكتين التابعـة لمنظمـة الصـحة العالميـة (واشـنطن العاصـمة، 

  )٢٠١٥تشرين األول/ أكتوبر  ٢ إلىأيلول/ سبتمبر  ٢٨ من الواليات المتحدة األمريكية،
  

  (الدكتورة فيوليتا منجيفار، وزيرة الصحة في السلفادور) لرئيسة الدورة ١تقرير موجز
  

  مطروحة للنقاش العالميالمواضيع ال: ١الجزء 
  

   ٢٠٣٠العاملة مسودة االستراتيجية العالمية بشأن الموارد البشرية الصحية: القوى  مشاورة إقليمية بخصوص
  

بحثت اللجنة اإلقليمية التقرير الختامي عن األهداف اإلقليمية لمنظمة الصـحة للبلـدان األمريكيـة المتصـلة   -١٧
) والمســودة األوليــة لالســتراتيجية العالميـــة CD54/INF/1(الوثيقــة  ٢٠١٥-٢٠٠٧بــالموارد البشــرية الصــحية للفتــرة 

 .٢٠٣٠بشأن الموارد البشرية الصحية: القوى العاملة 

  
الــدول األعضــاء علــى األهميــة الحاســمة المعلقــة علــى ضــمان أعــداد كافيــة مــن أصــحاب المهــن  وشــددت  -١٨

الصحية من أجـل تحقيـق األمـن الصـحي العـالمي والتغطيـة الصـحية الشـاملة. وسـلطت أيضـًا الضـوء علـى الحاجـة 
صــادية فعالــة إلــى سياســات تضــمن تنميــة أصــحاب المهــن الصــحية واالحتفــاظ بهــم وٕالــى حــوافز اقتصــادية وغيــر اقت

المعانية من نقص في الخـدمات. ورئـي أنـه مـن األهميـة الجتذاب أصحاب المهن الصحية كي يعملوا في المناطق 
بمكـان استكشــاف السـبل إلقنــاع عـدد أكبــر مـن األطبــاء بالعمـل علــى مسـتوى الرعايــة األوليـة فــي السـياقات الريفيــة. 

سيما التخطيط وال ملة الصحية وٕاجراء البحوث لتوجيه مثل ذلككما رئي أنه من األساسي التخطيط الجيد للقوى العا
 البحوث الرامية إلى تحديد الثغرات في الموارد البشرية.

  
  إصالح المنظمة

  
جمعيــة  الــذي نظــرت فيــهتلخــص التقريــر عــن إصــالح المنظمــة  )CD54/6اإلقليميــة وثيقــة ( بحثــت اللجنــة  -١٩

ين اإلصــالح البرمجــي المواءمــة الوثيقــة بــ وبــّين الملحــق بــاء الــوارد فــي الوثيقــة ٢.نو الصــحة العالميــة الثامنــة والســت
وٕاصـــالح تصـــريف الشـــؤون فـــي المنظمـــة علـــى المســـتوى العـــالمي واإلصـــالحات التـــي تجريهـــا  واإلصـــالح اإلداري

 منظمة الصحة للبلدان األمريكية على المستوى اإلقليمي.
 
اء ورحبت الدول األعضاء بالتقدم العام المحرز في مجال إصالح المنظمة غير أنهـا أعربـت عـن قلقهـا إز   -٢٠

بــطء وتيــرة إصــالح تصــريف الشــؤون. وُشــدد علــى ضــرورة مضــاعفة الجهــود الســتكمال المفاوضــات بشــأن المســائل 
ـــدول وأســـلوب التخصـــيص االســـتراتيجي لحيـــز  ـــة، وخصوصـــًا إطـــار المشـــاركة مـــع الجهـــات الفاعلـــة غيـــر ال المعلق

واقف اإلقليمية المتصلة بتلك المسائل الميزانية، وُحثت الدول األعضاء على التوصل إلى توافق في اآلراء بشأن الم

                                                           
) وجميـــع وثـــائق العمـــل والقـــرارات المـــذكورة فـــي التقريـــر متاحـــة علـــى الموقـــع CD54/FRالكامـــل للـــدورة (الوثيقـــة التقريـــر    ١

  :  اإللكتروني التالي
.http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=11087&Itemid=41537&lang=en 
 .٦٨/٤الوثيقة ج   ٢
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المعنـــي بهـــدف تيســـير المفاوضـــات وتســـريع وتيـــرة التقـــدم. وُأعـــرب عـــن تأييـــد النمـــوذج الـــذي أعـــده الفريـــق العامـــل 
  من الميزانية البرمجية للمنظمة. ١التخصيص للقطاع التشغيلي من أجل  بالتخصيص االستراتيجي لحيز الميزانية

 
وفيما يتعلق بإطار المشاركة مـع الجهـات الفاعلـة غيـر الـدول، ُشـدد علـى وجـوب استرشـاد عمليـة التشـاور   -٢١

بمبــادئ الشــفافية واحتــرام طبيعــة المنظمــة الحكوميــة الدوليــة واســتقاللها. وُســلط الضــوء علــى ضــرورة وضــع قواعــد 
تتـــوخى المنظمـــة الحيطـــة فـــي واضـــحة وموضـــوعية لتجنـــب تضـــارب المصـــالح. ورئـــي أنـــه مـــن األهميـــة بمكـــان أن 

 عالقات تفاعلها مع القطاع الخاص بغية التقليل إلى أدنى حد من المخاطر التي قد تقوض قيمها ونزاهتها.
  

ورحــب المنــدوبون بالتقــدم المحــرز فــي تحســين القــدرة علــى التنبــؤ بتمويــل المنظمــة وشــفافية تمويلهــا عبــر   -٢٢
لمًا باستمرار التحديات بما فيها تواصل تخصـيص المسـاهمات الطوعيـة الحوار الخاص بالتمويل إال أنهم أحاطوا ع

الــذي يمكــن أن يســفر عــن عــدم تــوفر التمويــل للمجــاالت الحاســمة مثــل االســتجابة للطــوارئ. وُشــدد علــى ضــرورة 
ضمان مواءمة التمويل الطوعي مع سياسـات المنظمـة وأولوياتهـا. كمـا ُشـدد علـى أهميـة التخطـيط مـن القاعـدة إلـى 

 لقمة وتحديد األولويات على المستوى القطري.ا
  

وأشيد بالجهود المتواصلة التي تبذلها منظمة الصحة للبلدان األمريكيـة لمواءمـة اإلصـالحات اإلقليميـة مـع   -٢٣
الصــحة للبلــدان األمريكيــة بــأن العديــد مــن المبــادرات اإلصــالحية لمنظمــة اإلصــالحات العالميــة واعتــرف المنــدوبون 

ات اإلصالحية للمنظمة وأسهم بالتالي فيها. ورئي أنه مـن المهـم أن تواصـل الـدول األعضـاء مـن إقلـيم سبق المبادر 
األمـــريكتين لـــدى تفاعلهـــا مـــع الـــدول األعضـــاء مـــن األقـــاليم األخـــرى شـــرح طبيعـــة عالقـــة منظمـــة الصـــحة للبلـــدان 

 األمريكية بالمنظمة وتأكيد التزامها بالمنظمة وتكاملها معها.
  
  ٢٠١٦وتقييمها لما بعد عام  اللوائح الصحية الدوليةيمية بشأن خطة رصد مشاورة إقل

  
المفاهيم التي أعدتها أمانـة المنظمـة بشـأن اكتسـاب القـدرات األساسـية العمليـة بحثت اللجنة اإلقليمية ورقة   -٢٤

) إلــى جانــب تقريــر عــن وضــع تنفيــذ اللــوائح فــي اإلقلــيم ٢٠٠٥ورصــدها وتقييمهــا لتنفيــذ اللــوائح الصــحية الدوليــة (
 ).CD54/INF/4, Add. Iو CD54/INF/4واالستجابة اإلقليمية لمرض فيروس اإليبوال (الوثيقتان 

 
) على وجـه تـام ٢٠٠٥ل جهود متواصلة لضمان تنفيذ اللوائح الصحية الدولية (وسلمت اللجنة بضرورة بذ  -٢٥

وأبدت تأييدها الواسع النطـاق لـنهج الرصـد والتقيـيم المقتـرح فـي ورقـة المفـاهيم علـى الـرغم مـن اإلشـارة إلـى اقتصـار 
كـل علـى النحـو المطلـوب ورقة المفاهيم على تناول مسألة رصد القدرات األساسية وعدم التطرق إلى تنفيذ اللـوائح ك

 .٢٠١٤نيسان/ أبريل  فيبوينس آيرس في خالل اجتماع إقليمي ُعقد 
  

أداة مسـندة بالبينــات للتقيـيم الــذاتي. ومـع ذلــك وعلـى الــرغم مـن أنــه ينبغـي تطبيــق  وُأعـرب عــن تأييـد إعــداد  -٢٦
أداة موحـــــدة، فمـــــن المحتمـــــل أيضـــــًا أن تؤخـــــذ الخصـــــائص المحـــــددة للبلـــــدان فـــــي عـــــين االعتبـــــار. وفيمـــــا يتصـــــل 

خـذة خـالل باالستعراضات التالية لألحداث، أشـير إلـى وضـع بروتوكـوالت لالسـتجابة كأسـاس لتقيـيم اإلجـراءات المت
الثمــاني واألربعــين ســاعة األولــى عقــب حــدث مــن أحــداث الصــحة العموميــة وإلجــراء تقييمــات الحقــة أكثــر شــموًال. 
وفيمــا يخــص عمليــات المحاكــاة، أشــير إلــى ضــرورة إجــراء عمليــات مشــتركة بــين القطاعــات وعــابرة للحــدود بهــدف 

 تعزيز التنسيق داخل البلدان وفيما بينها.
  

لوفــود اعتمــاد التقييمــات الخارجيــة غيــر أنهــا شــددت علــى وجــوب إجــراء تلــك التقييمــات علــى وأيــد معظــم ا  -٢٧
علـــى طلـــب الدولـــة الطـــرف المعنيـــة وبمشـــاركة تلـــك الدولـــة، واحتـــرام ســـيادة الـــدول األطـــراف  أســـاس طـــوعي وبنـــاءً 

ت عجــز أو مــواطن واســتقاللها ومراعــاة الســياق المحــدد فــي كــل بلــد الــذي يشــمل تــوافر المــوارد للتصــدي ألي حــاال
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ضــعف محــددة فــي إطــار التقييمــات. ورأى أحــد الوفــود أن التقيــيم الــذاتي الــذي يأخــذ فــي الحســبان نتــائج التقييمــات 
السابقة ويعتبر تحقيـق القـدرات األساسـية كعمليـة متواصـلة يكـون أكثـر فعاليـة مـن التقيـيم الخـارجي الـذي يجـري فـي 

ــًا لمعــايير صــارمة. و  أبــرز وفــد آخــر الحاجــة إلــى فهــم واضــح لمقتضــيات التقيــيم الخــارجي نقطــة زمنيــة محــددة وفق
المســتقل والمزايــا المحــددة التــي ينطــوي عليهــا مقارنــة بالتقييمــات الذاتيــة وســبل اســتخدام المنظمــة لنتــائج التقييمــات 

بلدان إلـى أوجـه الخارجية. وأشير أيضًا إلى احتمال عزو انعدام التقدم الظاهر الذي تكشف عنه التقييمات الذاتية لل
 القصور في أساليب القياس.

  
  : المواضيع ذات األهمية اإلقليمية٢الجزء 

  
  ٢٠١٧-٢٠١٦للفترة  لمنظمة الصحة للبلدان األمريكية البرنامج والميزانية

  
إدارة منظمـة الصـحة للبلـدان األمريكيـة وثيقـة البرنـامج والميزانيـة  اعتمدت اللجنة اإلقليميـة بوصـفها مجلـس  -٢٨

 ٪٨,٨) التــي تســجل زيــادة بنســبة ٣٥٠(الوثيقــة الرســمية  ٢٠١٧-٢٠١٦لمنظمــة الصــحة للبلــدان األمريكيــة للفتــرة 
للــــدول أي زيــــادة فــــي االشــــتراكات المقــــدرة  غيــــر أنهــــا ال تشــــمل ٢٠١٥-٢٠١٤مقارنــــة بالبرنــــامج والميزانيــــة للفتــــرة 

علــى تكثيــف أنشــطته منظمــة الصــحة للبلــدان األمريكيــة. وُحــث المكتــب الصــحي للبلــدان األمريكيــة األعضــاء فــي 
لتعبئـــة المـــوارد وتوســـيع نطـــاق قاعـــدة الجهـــات المانحـــة المســـاهمة فيـــه بهـــدف تمويـــل الزيـــادة والســـعي إلـــى تعزيـــز 

 الكفاءات الحتواء التكاليف.
  

  خطة العمل بشأن التمنيع
 
تهــدف إلــى الحفــاظ علــى ارتفــاع مســتويات التغطيــة إقليميــة بشــأن التمنيــع فقــت اللجنــة علــى خطــة عمــل وا  -٢٩

وتغطي الخطـة ). CD54.R8والقرار  CD54/7, Rev. 2بالتطعيم وتعزيز إتاحة اللقاحات الجديدة والمكلفة (الوثيقة 
وفي إطـار مناقشـة الخطـة، ُأبـدي القلـق وتتواءم مع خطة العمل العالمية الخاصة باللقاحات.  ٢٠٢٠-٢٠١٦الفترة 

اللقـاح الفمـوي الثالثـي التكـافؤ المضـاد لفيـروس شـلل األطفـال إلـى اسـتخدام نظيـره اسـتخدام إزاء التحول المقرر من 
نظرًا إلـى عـدم كفايـة المخزونـات الحاليـة للقـاح الفيـروس  لل األطفال المعطللقاح فيروس شمقرونًا بالثنائي التكافؤ 

المعطـــل لتمكـــين جميـــع البلـــدان فـــي اإلقلـــيم مـــن تـــوفير ثـــالث جرعـــات. وقـــررت اللجنـــة إنشـــاء فريـــق عامـــل لبحـــث 
 المسألة.

  
  االستراتيجية وخطة العمل بشأن الخرف لدى المسنين

 
وخطــــة عمــــل إقليميتــــين تهــــدفان إلــــى تعزيــــز التغطيــــة الصــــحية الشــــاملة وافقــــت اللجنــــة علــــى اســــتراتيجية   -٣٠

لإلصـــابة بـــالخرف بغيـــة مســـاعدتهم علـــى التعـــافي أو الحفـــاظ علـــى  نلألشـــخاص المصـــابين بـــالخرف أو المعرضـــي
قــدرتهم علــى األداء والحيلولــة دون االعتمــاد علــى الخــدمات أو تجنــب ذلــك وتحســين نوعيــة حيــاتهم ورفاهيــة أســرهم 

). وتكمل االستراتيجية والخطة مبادرات CD54.R11والقرار  CD54.8, Rev1الرعاية إليهم (انظر الوثيقة ومقدمي 
التمتــع بالنشــاط والصــحة فــي مرحلــة إقليميــة أخــرى مختلفــة بمــا فيهــا خطــة العمــل بشــأن صــحة المســنين التــي تشــمل 

 ).CD49/8(الوثيقة  ٢٠٠٩مدت عام الشيخوخة واعتُ 
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  االستراتيجية وخطة العمل بشأن تعزيز النظام الصحي للتصدي للعنف ضد المرأة
 
اللجنـــة علـــى اســـتراتيجية وخطـــة عمـــل يتمثـــل هـــدفهما العـــام فـــي القضـــاء علـــى العنـــف ضـــد المـــرأة. وافقـــت   -٣١

وتهدف خطة العمل إلى تعزيز قدرة النظم الصحية على الوقاية من هذا العنف والتصدي لـه. وتتـواءم االسـتراتيجية 
بشـأن تعزيـز دور النظـام الصـحي فـي التصـدي للعنـف،  ١٥-٦٧ع  ص  ج جمعيـة الصـحة العالميـة والخطة مع قرار

 ).CD54.R12والقرار  CD54/9, Rev. 2وخصوصًا ضد النساء والفتيات، وضد األطفال (انظر الوثيقة 
  

  خطة العمل بشأن صحة العمال
 
التي تهدف إلى تعزيـز اسـتجابة  ٢٠٢٥-٢٠١٥وافقت اللجنة على خطة العمل بشأن صحة العمال للفترة   -٣٢

قطاعــات األخــرى بغيــة تــوفير خــدمات صــحية شــاملة للعمــال وتحســين بيئــات العمــل قطــاع الصــحة بالتنســيق مــع ال
وتكثيــف الجهــود الراميــة إلــى النهــوض بصــحة العمــال والحــد مــن عــدم المســاواة فــي مجــال الصــحة (انظــر الوثيقــة 

CD54/10, Rev.1  والقـرارCD54.R6 وهـذه الخطـة تحـّدث الخطـة اإلقليميـة بشـأن صـحة العمـال المعتمـدة فــي .(
 .٢٠١٧-٢٠٠٨خطة العمل العالمية للمنظمة المعنية بصحة العمال للفترة وتتواءم مع  ١٩٩١عام 

  
  خطة العمل للوقاية من السل ومكافحته

 
بالسـل ومعـدالت الوفيـات وافقت اللجنة على خطة عمل تهدف إلى تسريع وتيرة تخفـيض حـاالت اإلصـابة   -٣٣

بسبب السل فـي اإلقلـيم وتحقيـق غايـة التخفـيض الـواردة فـي الخطـة االسـتراتيجية لمنظمـة الصـحة للبلـدان األمريكيـة 
والغايـــــات الجديـــــدة  ٢٠١٥-٢٠٠٦والغايـــــات المحـــــددة فـــــي الخطـــــة العالميـــــة لـــــدحر الســـــل  ٢٠١٩-٢٠١٤للفتـــــرة 
 فـــــي ظـــــل اســـــتراتيجية المنظمـــــة للقضـــــاء علـــــى الســـــل (انظـــــر للوقايـــــة والرعايـــــة والمكافحـــــة ٢٠١٥عـــــام  بعـــــد لمـــــا

 ).CD54.R10والقرار  CD54/11, Rev. 1 الوثيقة
  

  خطة العمل بشأن مقاومة مضادات الميكروبات
 
علــــى طلــــب الــــدول  خطــــة عمــــل بشــــأن مقاومــــة مضــــادات الميكروبــــات ُأعــــدت بنــــاءً وافقــــت اللجنــــة علــــى   -٣٤

الخطة مع خطة العمل العالمية للمنظمة بشأن مقاومة مضادات الميكروبات وتهدف إلى تعزيـز  األعضاء. وتتواءم
الــوعي بمقاومــة مضــادات الميكروبــات وفهمهــا واســتخدام األدويــة المضــادة للميكروبــات علــى أمثــل وجــه فــي مجــال 

 ).CD54.R15والقرار  CD54/12, Rev. 1صحة اإلنسان والحيوان (انظر الوثيقة 
  

  التهاب الكبد الفيروسي ومكافحتهخطة العمل للوقاية من 
 
خطة عمل تهدف إلى عكس االتجاه الحالي اللتهـاب الكبـد الفيروسـي المسـجل فـي اإلقلـيم اعتمدت اللجنة   -٣٥

ـــول عـــام  ـــول عـــام  ٢٠٢٠بحل ـــة بحل  ٢٠٣٠والقضـــاء علـــى المـــرض بوصـــفه مشـــكلة مـــن مشـــاكل الصـــحة العمومي
 Cو Bوتركــز الخطــة بوجــه خــاص علــى التهــاب الكبــد  ).CD54.R7والقــرار  CD54/13, Rev. 1الوثيقــة  (انظــر

 ).٦-٦٧ع  ص  جبشأن هذه المسألة (القرار السابعة والستين وتتواءم مع قرار جمعية الصحة العالمية 
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  ن القانون المتصل بالصحةاالستراتيجية بشأ
  

لتوجيـــه التعـــاون التقنـــي مـــع الـــدول األعضـــاء بهـــدف مســـاعدتها علـــى تحســـين اعتمـــدت اللجنـــة اســـتراتيجية   -٣٦
أطرها القانونيـة والتنظيميـة وتعزيـز مؤسسـاتها الوطنيـة ودعـم جهودهـا الراميـة إلـى تحقيـق التغطيـة الصـحية الشـاملة 

 ).CD54.R9والقرار  CD54/14, Rev. 1(انظر الوثيقة 
  

  في إقليم األمريكتين ٢٠١٦-٢٠١٥ظاهرة النينيو في الفترة 
 
علــى طلــب دولــة عضــو لفتــت االنتبــاه إلــى حــدة ظــاهرة  بنــاءً ُأضــيف هــذا البنــد إلــى جــدول أعمــال اللجنــة   -٣٧

 واقترحــت اتخــاذ ٢٠١٦-٢٠١٥النينيــو المتوقعــة وآثارهــا الصــحية واالقتصــادية المحتملــة فــي األمــريكتين فــي الفتــرة 
فـــي الـــدول نظم الصـــحية الـــن قـــدرة قــرار يهـــدف إلـــى تعزيـــز قـــدرة الـــدول األعضـــاء علـــى التأهـــب واالســـتجابة وتحســـي

). وقـررت اللجنـة عـدم ضـرورة اتخـاذ قـرار فـي ذلـك الصـدد نظـرًا CD54/22على الصمود (انظر الوثيقـة األعضاء 
. واعتمــدت هــادااعتم ســبقإلــى اتخاذهــا فــي ظــل خطــط واســتراتيجيات  المــدعوإلــى تغطيــة العديــد مــن اإلجــراءات 

تخفيـف وطـأة الرامية إلى وحثت الدول األعضاء على تحديث خططها  CD54(6)اللجنة باألحرى المقرر اإلجرائي 
التأهب لها واالستجابة لها واالنتعاش منها وطلبت من المدير توطيـد التعـاون مـع الـدول األعضـاء تحقيقـًا الكوارث و 

 .لذلك الغرض
  

  ٢٠١٥-١٩٩٠في الفترة  األمومةاألسلوب المستخدم لتقدير معدالت وفيات 
 
مــواطن قلــق متعلقــة  عــدةعلــى طلــب دولــة عضــو أثــارت  جــدول األعمــال بنــاءً ُأضــيف هــذا البنــد أيضــًا إلــى   -٣٨

علـى األسـلوب  المشترك بـين الوكـاالت والمعنـي بتقـدير وفيـات األمومـةبالتعديالت التي أدخلها فريق األمم المتحدة 
المدخلـة . وُأشـير إلـى عـدم التشـاور مـع الـدول األعضـاء بشـأن التعـديالت األمومـةالمستخدم لتقدير معدالت وفيات 

ـــرة أن وٕالـــى احتمـــال  ـــة تنشـــأ صـــعوبات كبي ـــة اقتفـــاء أثـــر البيانـــات والمقارن عـــن األســـلوب الجديـــد بخصـــوص إمكاني
يعرقـــل الجهـــود الراميـــة إلـــى رصـــد التقـــدم المحـــرز مـــن أجـــل تحقيـــق األهـــداف اإلنمائيـــة لأللفيـــة (انظـــر  ممـــا بينهـــا

 عقـــدمـــن المنظمـــة عـــدة أمـــور منهـــا فيـــه طلـــب تالـــذي  CD54.R18). واعتمـــدت اللجنـــة القـــرار 54/23CD الوثيقـــة
، وتأجيـل نشـر التقـديرات األمومـةحلقات عمل مع الدول األعضـاء بشـأن المنهجيـة المنقحـة لتقـدير معـدالت وفيـات 

  تشرح أوجه االختالف بين األساليب وسبب التنقيح. إلى الفترة التي تعقب حلقات العمل وٕاعداد وثيقة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 EB138/4           Annex    الملحق          ١٣٨/٤ت  م

11 

التابعـــة لمنظمـــة الصـــحة  لجنـــوب شـــرق آســـياوالســـتون للجنـــة اإلقليميـــة  ثامنـــةال ةدور الـــ
  ٢٠١٥أيلول/ سبتمبر  ١١إلى  ٧ من ،شتيل -، ديلي، تيمورالعالمية

  
  شتي)ل -بينا دا كوستا، وزيرة الصحة في تيمور تقرير موجز لرئيسة الدورة (الدكتورة ماريا دو سيو سارمنتو

  
جريــت أثنــاء اللجنــة اإلقليميــة بشــأن ُأخطــرت اللجنــة اإلقليميــة بمناقشــات المائــدة المســتديرة الوزاريــة التــي أُ   -٣٩

 المسائل التالية:
جنـوب  اتفاقيـة منظمـة الصـحة العالميـة اإلطاريـة بشـأن مكافحـة التبـغ فـي إقلـيمتسريع وتيرة تنفيـذ   (أ)

ووضـــع  البروتوكـــول بشـــأن االتجـــار غيـــر المشـــروعالتصـــديق علـــى شـــرق آســـيا: اقترحـــت اللجنـــة تعجيـــل 
استراتيجية إقليمية لمكافحة التبغ. وٕاذ دعت اللجنة إلى تعجيل اإلجراءات وتوحيـدها لمكافحـة خطـر التبـغ، 

 أجمعت على اعتماد إعالن ديلي بشأن مكافحة التبغ.
الصـحية فـي جنـوب شـرق آسـيا بغيـة توسـيع نطـاق تـوفير الخـدمات الفعالـة:  تعزيز القـوى العاملـة  (ب)

أحاطت اللجنة علمًا بأن الموارد البشرية الصحية تكتسي أهمية أساسـية لتحقيـق التغطيـة الصـحية الشـاملة 
 وتنمية قطاع الصحة بصفة عامة.

ن المقـــرر وضـــع أحاطـــت اللجنـــة علمـــًا بأنـــه مـــ: ٢٠١٥خطـــة التنميـــة لمـــا بعـــد عـــام الصـــحة فـــي   (ج)
 ٢٠٣٠خطــة التنميــة المســتدامة لعــام الصــيغة النهائيــة إلطــار رصــد أهــداف التنميــة المســتدامة الــواردة فــي 

ع الجميــع بأنمــاط عــيش صــحية وبالرفاهيــة ضــمان تمتــ( ٣وبــأن مؤشــرات الهــدف  ٢٠١٦فــي آذار/ مــارس 
) هي أكثر تقدمًا من المؤشرات الخاصة بعـدة أهـداف أخـرى. وسيكتسـي التقـدم المحـرز في جميع األعمار

من أجل تحقيق التغطية الصـحية الشـاملة أهميـة محوريـة لتحقيـق الهـدف المتصـل بالصـحة. وسـيكون مـن 
  األساسي تعزيز االستثمار في مجال الصحة والتعاون بين القطاعات.

  
  ش العالميمطروحة للنقاالمواضيع ال: ١الجزء 

  
  شؤون الميزانية البرمجية

 
  التنفيذ واستعراض منتصف المدة - ٢٠١٥-٢٠١٤الميزانية البرمجية للفترة 

  
والتوصـــيات بشـــأن  ٢٠١٥-٢٠١٤أحاطـــت اللجنـــة علمـــًا بحالـــة التنفيـــذ المـــالي للميزانيـــة البرمجيـــة للفتـــرة   -٤٠

فـي دورتهـا الثامنـة المعقـودة فــي  السياسـات والبـرامج وٕادارتهـاعـداد بإالمعنيـة اإلجـراءات التـي قـدمتها اللجنـة الفرعيـة 
. وشـــددت اللجنـــة علـــى تعزيـــز آليـــات التنســـيق بـــين وزارات الصـــحة ٢٠١٥تمـــوز/ يوليـــو  ٣المكتـــب اإلقليمـــي فـــي 

 ممثلي المنظمة.ومكاتب المنظمة القطرية برعاية 
  

  ٢٠١٧-٢٠١٦الميزانية البرمجية للفترة 
 

وشددت على ضرورة تخصيص  ٢٠١٧-٢٠١٦سلمت اللجنة بالزيادة في ميزانية المنظمة البرمجية للفترة   -٤١
الميزانية والموارد الكافية لالحتياجات القطريـة واإلقليميـة ذات األولويـة. وأبـدت تقـديرها لتكثيـف التعـاون بـين األمانـة 

 ٢٠١٧-٢٠١٦ط مـن القاعـدة إلـى القمـة للفتـرة ووزارات الصحة على المستوى القطري مما يؤدي إلى عمليـة تخطـي
 تجسد تحديد األولويات القطرية ومواءمتها مع األولويات اإلقليمية.
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  التخصيص االستراتيجي لحيز الميزانية
 

علـى  ٢٠١٤هنأت اللجنة الفريق العامل المعني بالتخصيص االستراتيجي لحيز الميزانية الذي أنشئ عـام   -٤٢
ايلنـــد جهودهـــا الدؤوبـــة ن المؤشـــرات الخاصـــة بالمنهجيـــة. وأثنـــت علـــى الهنـــد وملـــديف وتاعتمـــاد مجموعـــة جديـــدة مـــ

 طالع الفريق العامل بشواغل اإلقليم وأولوياته.المبذولة ال
  

  إصالح المنظمة
  

  اإلصالح البرمجي
  

حثت اللجنة األمانة على عقد المزيد من المشاورات المنتظمة مع وزارات الصحة في الدول األعضاء عن   -٤٣
طريق ممثلـي المنظمـة بهـدف التثبـت مـن األولويـات القطريـة. وحثـت علـى تطبيـق الـدروس المستخلصـة مـن فاشـية 

 حلية وتعزيز النظم الصحية.ومنح األولوية لبناء القدرات الم ٢٠١٥-٢٠١٤مرض فيروس اإليبوال في الفترة 
  

  إطار الرقابة الداخلية –اإلصالح اإلداري 
 

أعربــــت اللجنــــة عــــن تقــــديرها لتطبيــــق الموقــــع المخصــــص لمراجعــــة حســــابات اإلدارة العامــــة حيــــث يمكــــن   -٤٤
االطــــالع علــــى توصــــيات المراجعــــة الداخليــــة والخارجيــــة للحســــابات وتحديــــد الــــردود. وأحاطــــت اللجنــــة علمــــًا بــــأن 

 يات المنبثقة عن بعثات االستعراض اإلداري المرسلة إلى إندونيسيا ونيبال وميانمار يجري تنفيذها.التوص
  

  إصالح تصريف الشؤون
 

اللجنة علمًا بإنشاء فريـق عامـل مفتـوح العضـوية معنـي بإصـالح تصـريف الشـؤون علـى المسـتوى  أحاطت  -٤٥
العـالمي يمـنح األولويـة لترسـيخ إصـالح تصـريف الشـؤون وتعجيلـه علـى نطـاق المنظمـة. ومثلـت الهنـد وتايلنـد إقلــيم 

لتعيــين مــوظفي المنظمــة مــن جنــوب شــرق آســيا فــي هــذا الفريــق العامــل. وطلبــت اللجنــة إيــالء المزيــد مــن االهتمــام 
 أصحاب الحنكة والدراية في البلدان الذين يستطيعون نقل المعارف والمساعدة على بناء القدرات.

  
  إطار المشاركة مع الجهات الفاعلة غير الدول

 
أحاطت اللجنة علمًا بأن وثيقة اإلطار المنقحة تستلزم إجراء مناقشات إضافية بين الـدول األعضـاء بشـأن   -٤٦
عض المسائل المثيرة للجدل مثل مبدأ "االسـتقالل" الـذي يتطلـب المزيـد مـن التوضـيح مـن أجـل تطبيقـه العملـي فـي ب

ظــل ظــروف واقعيــة. ووافقــت اللجنــة علــى ضــرورة عــدم المشــاركة بــأي شــكل مــن األشــكال مــع دوائــر صــناعة التبــغ 
 مثل تلك الجهات المنتسبة وتحديدها. واألسلحة والجهات المنتسبة إليها إال أنه من الضروري وضع آلية لفحص

  
  االستجابة لحاالت الطوارئ والفاشيات

 
أحاطت اللجنة علمًا بطائفـة األنشـطة التـي اضـطلعت بهـا حكومـة نيبـال وخـدمات االسـتجابة التـي أتاحتهـا   -٤٧

االت الطـوارئ المنظمة والمنظمات الشريكة. وأعربت عن تقديرها للـدعم المقـدم مـن المكتـب اإلقليمـي إبـان جميـع حـ
وفاشيات األمراض التي ظهرت مؤخرًا. وأيدت اللجنة توصيات االجتماع التحضيري الرفيع المستوى لدورتها الثامنة 

 والستين.
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  مقاومة مضادات الميكروبات
  

بــأن معظــم البلــدان الموجــودة فــي اإلقلــيم اســتهلت وضــع خطــة عمــل وطنيــة لمقاومــة اللجنــة علمــًا أحاطــت   -٤٨
خطـــة العمـــل المتعلـــق ب ٧-٦٨ع  ص  ججمعيـــة الصـــحة مضـــادات الميكروبـــات وعينـــت مركـــز اتصـــال عمـــًال بقـــرار 

 وأحاطت أيضًا علمـًا بضـرورة الـدعوة علـى أرفـع المسـتويات مـن أجـل. العالمية بشأن مقاومة مضادات الميكروبات
 تنفيذ خطة وطنية بشأن مقاومة مضادات الميكروبات.

  
  : المواضيع ذات األهمية اإلقليمية٢الجزء 

  
بعــض أمــراض المنــاطق المداريــة المهملــة المختــارة التــي ُيســتهدف القضــاء عليهــا: داء كــاالزار والجــذام والــداء 

  العليقي وداء الخيطيات وداء البلهارسيات
  

أشـارت اللجنــة إلـى مشــكلة حمـى الضــنك التــي تعتبـر المــرض الفيروسـي المحمــول بالنواقـل األســرع انتشــارًا   -٤٩
في العالم بسبب التغيرات البيئيـة. ولـم يكـن هنـاك أي لقـاح لمكافحـة المـرض وأي دواء لعالجـه. وكـان الحـل الوحيـد 

للجنـة أيضـًا مشـكلة لدغـة الثعبـان وأخطـرت بـأن الممكن الحد من النواقل عن طريـق إدارة الميـاه المالئمـة. وأثـارت ا
 المكتب اإلقليمي نّظم شحنة سريعة من المصل المضاد للدغة الثعبان عقب الزلزال الذي هز نيبال.

  
  تكييف استراتيجية القضاء على السل وتنفيذها في إقليم جنوب شرق آسيا

 
الوطنية إذا كانت غاية المراد دحر وباء وافقت اللجنة على وجوب أن يظل السل يتصدر جداول األعمال   -٥٠

). السـل المقـاوم لألدويـة المتعـددة والسـل الشـديد المقاومـة لألدويـةالسل وخصوصـًا أشـكال الوبـاء المقاومـة لألدويـة (
بالعبء المالي النـاجم عـن السـل. وينبغـي إعـداد مسـوغات االسـتثمار كمـا هـو الحـال عليـه بالنسـبة واعترفت اللجنة 
األخـرى. وأعيـد تشـكيل فريـق الخبـراء التقنيـين العامـل المعنـي بالسـل بوصـفه فريقـًا استشـاريًا. وينبغـي  إلى األمراض

للبلــدان أن تعمــل معــًا مــن أجــل إعــداد خطــة تشــغيلية لمكافحــة الســل علــى مســتوى المنــاطق والمنــاطق الفرعيــة إلــى 
 جانب الرصد اإللكتروني وضمان الجودة في القطاعين العام والخاص.

  
  المستدامة التغطية الصحية الشاملةمساهمة سالمة المرضى في 

 
أحاطت اللجنة علمًا بتوصيات االجتمـاع التحضـيري الرفيـع المسـتوى التـي تعـرض اإلجـراءات الراميـة إلـى   -٥١

تحسين سالمة المرضى من أجل المساهمة في التغطية الصحية الشـاملة المسـتدامة فـي اإلقلـيم. وأيـدت اسـتراتيجية 
؛ وضــرورة إجــراء تقييمــات ذاتيــة منظمــة لــنظم ســالمة ٢٠٢٥-٢٠١٦إقليميــة جديــدة بشــأن ســالمة المرضــى للفتــرة 

 المرضى؛ وتحسين البيانات بشأن سالمة المرضى والتوثيق وتبادل الخبرات بين البلدان.
  

  سبل المضي قدماً  –الوقاية من السرطان ومكافحته 
 

عضـــاء حـــّدت مـــن التكنولوجيـــا والمـــوارد البشـــرية الالزمـــة لتشـــخيص أحاطـــت اللجنـــة علمـــًا بـــأن الـــدول األ  -٥٢
الســرطان وعالجــه وُطلــب مــن األمانــة دعــم بنــاء قــدرات مختلــف كــوادر العــاملين الصــحيين مــن أجــل تــوفير خــدمات 
الوقايــة مــن الســرطان وتشخيصــه وعالجــه والرعايــة الملطفــة للمصــابين بــه. وطلبــت اللجنــة مــن األمانــة تــوفير الــدعم 

قني لتعزيـز سـجالت السـرطان وتـدريب العـاملين الصـحيين فـي مجـال الوقايـة مـن السـرطان والكشـف المبكـر عـن الت
 حاالت اإلصابة به وعالجه والرعاية الملطفة للمصابين به.



 EB138/4           Annex    الملحق          ١٣٨/٤ت  م

14 

القضاء على الحصبة ومكافحة الحصبة األلمانية/ متالزمـة الحصـبة األلمانيـة الخلقيـة فـي إقلـيم جنـوب 
  ٢٠٢٠ شرق آسيا بحلول عام

 
الحظــت اللجنــة أن انتقــال العــدوى بالحصــبة والحصــبة األلمانيــة عبــر الحــدود أمــر يجــب الوقايــة منــه عــن   -٥٣

 طريق الحفاظ على ارتفاع معدالت التغطية بالتمنيع واالرتقاء بالترصد في المناطق الحدودية للدول األعضاء.
  

  التحديات المواجهة في مجال استئصال شلل األطفال
 

ــــدول  أحاطــــت اللجنــــة علمــــًا مــــع التقــــدير بــــااللتزام السياســــي الراســــخ باستئصــــال شــــللإذ   -٥٤ األطفــــال فــــي ال
األعضـاء، حـذرت مـن التهـاون وشـددت علـى ضـرورة التـيقظ. وحثـت األمانـة علـى مواصـلة تقـديم الـدعم إلـى الـدول 

 األعضاء لضمان توفر اللقاحات المالئمة إلحداث التغيير في جميع البلدان.
  

  الصحي وتقييم التكنولوجيا لدعم التغطية الصحية الشاملة التدخل
 

 ُزودت اللجنة بأحدث المعلومات عن المبادرات الوطنية في هذا المجال.  -٥٥
  

  صندوق الطوارئ الصحية الخاص بإقليم جنوب شرق آسيا
 

حــاالت  اعترفــت اللجنــة بــأن صــندوق الطــوارئ الصــحية ســاعد علــى تعزيــز أداء الخــدمات الصــحية خــالل  -٥٦
الطوارئ غير أنه ينبغي توسيع نطاق الدعم ليشمل مرحلـة التعـافي المبكـر. وينبغـي بالتـالي تكييـف تمويـل المنظمـة 

 مع المعايير والتقارير القطرية.
  

  إدارة األدوية الفعالة
 

األدويــة تلقــت اللجنــة أحــدث المعلومــات عــن التقــدم المحــرز فــي إدارة األدويــة الفعالــة التــي تشــمل سياســات   -٥٧
وٕادارة األدوية واللوائح المتعلقة بها والمشتريات والتسعير. وُحددت عمليات الشـراء المجّمـع والمتعـدد البلـدان كإحـدى 

 الوسائل المحتملة للتفاوض بشأن تخفيض أسعار األدوية.
  

  االستراتيجية اإلقليمية بشأن نظام المعلومات الصحية
 

لمبذولـــــة فـــــي اإلقلـــــيم لتعزيـــــز نظـــــم المعلومـــــات الصـــــحية تمشـــــيًا مـــــع اعترفـــــت اللجنـــــة بـــــالجهود العديـــــدة ا  -٥٨
االســتراتيجية اإلقليميــة. وطلبــت مــن األمانــة مواصــلة تقــديم الــدعم التقنــي إلــى الــدول األعضــاء فيمــا يتصــل بــنظم 
المعلومات الصحية، بمـا يشـمل الصـيغة المبسـطة للتصـنيف اإلحصـائي الـدولي لألمـراض والمشـاكل الصـحية ذات 

) ونظـــم تســـجيل األحـــوال المدنيـــة واإلحصـــاءات الحيويـــة وتعزيـــز الصـــحة ICD-10أي المراجعـــة العاشـــرة ( الصـــلة
 اإللكترونية.

  
  النظر في التوصيات بشأن تعزيز خدمات الرعاية الصحية المجتمعية

 
ــــة الصــــحية المجتمعيــــة   -٥٩ ــــة بشــــأن تعزيــــز خــــدمات الرعاي ــــر عــــن المناقشــــات التقني ــــي تقري ــــة ف نظــــرت اللجن
تمهيــــدًا لــــدورة اللجنــــة اإلقليميــــة. واعتمــــدت اللجنــــة التوصــــيات المنبثقــــة  ٢٠١٥يونيــــو جريــــت فــــي حزيــــران/ أُ  التــــي
ن االجتمــــــــــاع التحضــــــــــيري الرفيــــــــــع المســــــــــتوى الناتجــــــــــة عــــــــــالمناقشــــــــــات التقنيــــــــــة والتعليقــــــــــات اإلضــــــــــافية  عــــــــــن
 ).SEA/RC68/R6 (القرار



 EB138/4           Annex    الملحق          ١٣٨/٤ت  م

15 

بــل الــدورة التاســعة والســتين : اختيــار موضــوع المناقشــات التقنيــة المزمــع عقــدها ق٣الجــزء 
  للجنة اإلقليمية

  
بحـث المواضـيع بـاألحرى بشـأن إلـى توافـق فـي اآلراء بشـأن وقـف عقـد المناقشـات التقنيـة و توصلت اللجنة   -٦٠

ــــــي إطــــــار ــــــى ف ــــــة عل ــــــت اللجن ــــــة اإلقليميــــــة. ووافق ــــــاء دورة اللجن ــــــدان أثن ــــــدتين مســــــتديرتين وزاريتــــــين تعق عقــــــد  مائ
. واقترحــت "إلغــاء" القــرارين بشــأن المناقشــات التقنيــة ةمتتاليــ أيــاممســتديرتين وزاريتــين فــي كــل دورة خــالل  مائــدتين

 ).SEA/RC7/R11و SEA/RC5/R3(القراران 
  

: المسائل الرئيسية المنبثقة عن الـدورة الثامنـة والسـتين لجمعيـة الصـحة العالميـة ٤الجزء 
  ادسة والثالثين بعد المائة والسابعة والثالثين بعد المائةودورتي المجلس التنفيذي الس

 
أحاطت اللجنة علمًا بالقرارات المهمة والوجيهة من منظور إقلـيم جنـوب شـرق آسـيا التـي اعتمـدها كـل مـن   -٦١

السادســـة والثالثـــين بعـــد المائـــة والســـابعة جمعيـــة الصـــحة العالميـــة الثامنـــة والســـتين والمجلـــس التنفيـــذي فـــي دورتيـــه 
ـــة ـــرة والثالثـــين بعـــد المائ ـــة للفت  ٢٠٣٠-٢٠١٦. وُأخطـــرت اللجنـــة بضـــرورة وضـــع اســـتراتيجية إقليميـــة بشـــأن التغذي

 بمساهمة أمانة المنظمة في تيسير ذلك حتى يتسنى للجنة اإلقليمية بحث تلك المسألة في دورتها التاسعة والستين.
  

مســـودة جـــدول األعمـــال المؤقـــت لـــدورة المجلـــس التنفيـــذي الثامنـــة  اســـتعراض: ٥الجـــزء 
  والثالثين بعد المائة

  
فريـــــق الخبـــــراء تقريـــــر متابعـــــة إدراج "اعتمـــــدت اللجنـــــة اإلقليميـــــة اقتراحـــــًا مقـــــدمًا مـــــن الهنـــــد وداعيـــــًا إلـــــى   -٦٢

لمائــة. وطلبــت الهنــد مــن المجلــس الثامنــة والثالثــين بعــد ا االستشــاريين العامــل" كبنــد مــن بنــود جــدول أعمــال دورة
 غ المدير العام بذلك االقتراح باسم اللجنة.أن تبلَّ األمانة 

  
  : استعراض قرارات اللجنة اإلقليمية٦الجزء 

 
 SEA/RC68/21اللجنة اإلقليمية باستعراض االجتماع التحضـيري الرفيـع المسـتوى لوثيقـة العمـل ُأخطرت   -٦٣

الستكشاف سبل اإللغاء التدريجي لبعض القرارات التي اعتمدتها اللجنة على مدى السنوات العشر الماضية بهـدف 
بـأن فريقـًا عـامًال غيـر رسـمي يضـم  استخدام وقت اللجنة على أمثل وجه في الدورات المقبلة. وأحاطت اللجنة علماً 

قلــيم شــرق المتوســط واإلقلــيم األوروبــي فــي ذلــك الصــدد. بــنغالديش والهنــد وتايلنــد ســيدرس اإلجــراءات المتخــذة فــي إ
وســتنظم مشــاورة تقنيــة تشــارك فيهــا الــدول األعضــاء قبــل االجتمــاع التحضــيري الرفيــع المســتوى المقبــل التخــاذ قــرار 

. وســتقدم التوصــيات لــم تعــد مناســبةبشــأن مجموعــة مــن المعــايير واإلطــار الزمنــي لإللغــاء التــدريجي للقــرارات التــي 
 ثقة عن تلك المشاورة إلى اللجنة اإلقليمية كي تنظر فيها خالل دورتها التاسعة والستين.المنب

  
: المناصـب االنتخابيـة الخاصـة بـدورات أجهـزة المنظمـة الرئاسـية (جمعيـة الصـحة ٧الجزء 

  العالمية والمجلس التنفيذي ولجنة البرنامج والميزانية واإلدارة التابعة للمجلس التنفيذي)
  

قـــت اللجنـــة باإلجمـــاع علـــى االقتراحـــات التاليـــة المقدمـــة مـــن إقلـــيم جنـــوب شـــرق آســـيا لشـــغل المناصـــب واف  -٦٤
االنتخابية الخاصة بالـدورة التاسـعة والسـتين لجمعيـة الصـحة العالميـة والـدورة التاسـعة والثالثـين بعـد المائـة للمجلـس 

 .٢٠١٦والعشرين للجنة البرنامج والميزانية واإلدارة في أيار/ مايو  الرابعالتنفيذي واالجتماع 
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شتي لشـغل منصـب نائـب ل -والستين، اقترحت اللجنة تيموروبالنسبة إلى جمعية الصحة العالمية التاسعة   -٦٥
 عتماد.الرئيس وتايلند لشغل منصب رئيس اللجنة "ب" وملديف كمقرر اللجنة "أ" والهند كعضو في لجنة أوراق اال

  
وفيما يتصل بالدورة التاسعة والثالثين بعـد المائـة للمجلـس التنفيـذي، اقترحـت اللجنـة ترشـيح بوتـان كعضـو   -٦٦

التــــي تنتهــــي مــــدة عضــــويتها فــــي أيــــار/ الشــــعبية فــــي المجلــــس التنفيــــذي يحــــل محــــل جمهوريــــة كوريــــا الديمقراطيــــة 
دورتـه التاسـعة والثالثـين بعـد المائـة فـي أيـار/  وشغل نيبال منصب نائـب رئـيس المجلـس التنفيـذي فـي ٢٠١٦ مايو

 .٢٠١٦مايو 
  

وتشارك دولتان عضوان هما نيبال وتايلند حاليًا في عضوية لجنـة البرنـامج والميزانيـة واإلدارة وتنتهـي مـدة   -٦٧
مـدة على التـوالي. وقـد اقتُـرح ترشـيح بوتـان لعضـوية اللجنـة ل ٢٠١٧وأيار/ مايو  ٢٠١٦عضويتهما في أيار/ مايو 

 .٢٠١٦سنتين لتحل محل نيبال التي تنتهي مدة عضويتها في أيار/ مايو 
  

  : البرامج الخاصة٨الجزء 
  

أحاطت اللجنة علمًا بأن دولتين عضوين من إقليم جنوب شرق آسيا (الهند وتايلند) تشاركان فـي عضـوية   -٦٨
المشــترك بـــين  المنــاطق المداريـــةمجلــس التنســيق المشـــترك للبرنــامج الخــاص للبحـــث والتــدريب فــي مجـــال أمــراض 

وتنتهــي مــدة عضــويتهما فــي  اليونيســيف وبرنــامج األمــم المتحــدة اإلنمــائي والبنــك الــدولي ومنظمــة الصــحة العالميــة
فـــي  مجلـــس التنســـيق المشـــترك. وأحاطـــت علمـــًا بـــالتقرير عـــن حضـــور أعضـــاء ٢٠١٧كـــانون األول/ ديســـمبر  ٣١

 ).٢٠١٥حزيران/ يونيو  ٢٤و ٢٣ دورته الثامنة والثالثين (جنيف، سويسرا،
 

لبرنـــامج المعنيـــة بالجنـــة السياســـات والتنســـيق وأحاطـــت اللجنـــة علمـــًا بتقريـــر االجتمـــاع الثـــامن والعشـــرين ل  -٦٩
) الـذي ٢٠١٥حزيـران/ يونيـو  ٢٦و ٢٥(جنيـف،  الخاص للبحث والتطوير والتدريب علـى بحـوث اإلنجـاب البشـري

. ورشــحت اللجنــة ميانمــار لعضــوية لجنــة ٢٠١٥مســتوى فــي تمــوز/ يوليــو نظــر فيــه االجتمــاع التحضــيري الرفيــع ال
لتحــل محــل ملــديف التــي تنتهــي  ٢٠١٦كــانون الثــاني/ ينــاير  ١السياســات والتنســيق لمــدة ثــالث ســنوات ابتــداء مــن 

وطلبــت مــن المــدير اإلقليمــي إخطــار مقــر المنظمــة الرئيســي  ٢٠١٥كــانون األول/ ديســمبر  ٣١مـدة عضــويتها فــي 
 على ذلك. بناءً 

  
  القرارات المعتمدة

  
 ٢٠١٧-٢٠١٦الميزانيـــــــــــة البرمجيـــــــــــة للفتـــــــــــرة  بشـــــــــــأناإلقليميـــــــــــة ثمانيـــــــــــة قـــــــــــرارات اعتمـــــــــــدت اللجنـــــــــــة   -٧٠

)SEA/RC68/R1) واالستجابة لحاالت الطوارئ والفاشيات ،(SEA/RC68/R2 ومقاومـة مضـادات الميكروبـات ،(
)SEA/RC68/R3 الصـــحية الشـــاملة المســـتدامة ()، ومســـاهمة ســـالمة المرضـــى فـــي التغطيـــةSEA/RC68/R4 ،(

)، وخــدمات الرعايــة الصــحية المجتمعيــة SEA/RC68/R5ســبل المضــي قــدمًا ( –والوقايــة مــن الســرطان ومكافحتــه 
)، وٕاعــــــــالن ديلــــــــي بشــــــــأن مكافحــــــــة التبــــــــغ SEA/RC68/R6ومســــــــاهماتها فــــــــي التغطيــــــــة الصــــــــحية الشــــــــاملة (

)SEA/RC68/R7كر ()، إضافة إلى قرار عبارات الشSEA/RC68/R8.(  
  
  
  
  
  
  



 EB138/4           Annex    الملحق          ١٣٨/٤ت  م

17 

ـــ ـــة أل  خامســـةال ةدور ال ـــة اإلقليمي ـــاوالســـتون للجن ـــة  وروب ـــة لمنظمـــة الصـــحة العالمي التابع
  )٢٠١٥أيلول/ سبتمبر  ١٧إلى  ١٤ من ،ليتوانيا، فيلنيوس(
  

  ١تقرير موجز لرئيسة الدورة (السيدة ريمانتي ساالسيفيتشوتي، وزيرة الصحة في ليتوانيا)
  

  مطروحة للنقاش العالميالمواضيع ال: ١الجزء 
  

 لقطـاع الصـحة بشـأن فيـروس العـوز المنـاعي البشـري والتهـاب الكبـد الفيروسـي ةالعالمي اتاالستراتيجي
  واألمراض المنقولة جنسياً 

  
أحاطــــت األمانــــة اللجنــــة اإلقليميــــة بالمعلومــــات عــــن التقــــدم المحــــرز مــــن أجــــل وضــــع الصــــيغة النهائيــــة   -٧١

واألمــراض المنقولــة جنســيًا.  فيــروس العــوز المنــاعي البشـري والتهــاب الكبــد الفيروســيأن لالسـتراتيجيات العالميــة بشــ
التـدخالت الراميـة إلـى التاليـة: المعلومـات والمسـاءلة؛  والتوجهات االستراتيجية الخمسة التـي يسـتند إليهـا العمـل هـي

االبتكــار لتســريع وتيــرة االســتدامة؛ التمويــل ألغــراض الجــودة واإلنصــاف؛  تــوفير الخــدمات لضــمان؛ إحــداث األثــر
وســرعة تلــك  ٢٠٣٠الخــدمات. وركــزت المناقشــات علــى حجــم االســتجابة الالزمــة لوضــع حــد لأليــدز بحلــول عــام 

االستجابة، أخذًا في الحسبان نمو الوباء في اإلقليم األوروبي. وُطلب من األمانة أن تواصل مشاركتها النشـطة فـي 
 ة بالبينات وضمان إتاحة الخدمات للمصابين باأليدز ومكافحة الوصم والتمييز.الرصد وجمع المعلومات المسند

  
االستراتيجية العالمية بشأن الخدمات الصحية المتكاملة والمركزة على األشخاص واالسـتراتيجية العالميـة 

  بشأن الموارد البشرية الصحية
 
تين وســـلطت الضـــوء علـــى دور اإلقلـــيم رحبـــت الـــدول األعضـــاء بالتقـــدم المحـــرز فـــي صـــياغة االســـتراتيجي  -٧٢

األوروبي في مجال الموارد البشرية الصحية وصـياغة الـوثيقتين. وأثيـر القلـق إزاء عـدم مواءمـة الغايـات وأشـير إلـى 
ضرورة وضع مجموعة متكاملة ومتوازنة من المؤشرات من منظور التغطية الصـحية الشـاملة. وينبغـي إيـالء عنايـة 

عاملة الصحية في المستقبل بهدف تلبية احتياجات السكان المتغيرة. وينبغي تعزيز التشديد أكبر لمواصفات القوى ال
 على التنسيق مع المنظمات األخرى العاملة على المعلومات الصحية.

  
  )٢٠٠٥اللوائح الصحية الدولية (

 
أن البيانات المحصلة عبر اإلطار الراهن لرصد  لجنة المراجعة المعنية باللوائح الصحية الدوليةاستنتجت   -٧٣

ـــنظم علـــى المســـتوى القطـــري وقـــدمت مجموعـــة مـــن  اللـــوائح الصـــحية الدوليـــة تتـــيح معلومـــات محـــدودة عـــن أداء ال
التوصـــيات. وشــــملت الطائفــــة المتنوعــــة مــــن الــــنهج التــــي أوصـــت اللجنــــة بهــــا تعزيــــز نظــــام التقيــــيم الــــذاتي وٕاجــــراء 

األمـراض الكبيـرة ودمـج التقيـيم الـذاتي واسـتعراض النظـراء والتقيـيم الخـارجي الطـوعي. استعراضات معمقة لفاشـيات 
وعرضــــت األمانــــة إطــــار رصــــد اللــــوائح الصــــحية الدوليــــة وتقييمهــــا الــــذي سيتواصــــل وضــــعه إلــــى جانــــب األدوات 

 .٢٠١٦والبروتوكوالت كي يوافق عليه كل من المجلس وجمعية الصحة العالمية التاسعة والستين في عام 
 

                                                           
وجميــع وثــائق العمــل والقــرارات المــذكورة فــي  )EUR/RC65/REPيمكــن االطــالع علــى التقريــر الكامــل للــدورة (الوثيقــة    ١

  التقرير من الرابط التالي 
http://www.euro.who.int/en/about-us/governance/regional-committee-for-europe/65th-session/documentation. 
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ورحبـــت الـــدول األعضـــاء باالقتراحـــات الداعيـــة إلـــى تعزيـــز تنفيـــذ اللـــوائح الصـــحية الدوليـــة وأيـــدت الرصـــد   -٧٤
والتقييم المستقلين لتنفيذ اللـوائح مشـيرة إلـى تجريـب اإلقلـيم األوروبـي لنظـام للتقيـيم الخـارجي. وأعـرب بعـض البلـدان 

وموثوقــة لتقيــيم اللــوائح أو فــي تجريــب تلــك األدوات وعــن  عــن اســتعداده للمشــاركة فــي إعــداد أدوات موحــدة وشــفافة
تأييده أيضًا إلجراء عمليات آنية على المستوى اإلقليمي. وسلطت الضوء على الحاجة إلى المكاتب اإلقليمية لدعم 

 البلدان في تحديد الثغرات وتعزيز القدرات بما فيها النظم الصحية.
  

  قليمي ألوروباإصالح المنظمة: اآلثار على المكتب اإل
  

األمانة لمحة عامة عن التقدم المحرز في إصالح المنظمة وعن تأثير اإلصالح فـي عمـل المكتـب قدمت   -٧٥
 ).EUR/RC65/15اإلقليمي (الوثيقة 

 
جريــت مناقشــة أُ تصــريف الشــؤون يعــد أولويــة مــن أولويــات المكتــب اإلقليمــي ألوروبــا حيــث  إصــالح وظــل  -٧٦

غيــر رســمية فــي اليــوم الســابق النعقــاد اللجنــة اإلقليميــة. ورأى المشــاركون أن المواءمــة ووضــع برنــامج للعمــل أمــران 
يكتســيان أهميــة حاســمة لبنـــاء منظمــة متســقة وأكثــر قـــوة علــى جميــع مســتوياتها الثالثـــة، مشــيرين إلــى خطــة تنفيـــذ 

. واقتــرح المشــاركون احتمــال أن تصــبح رســائل التفــويض الســنوية ٢٠١٧-٢٠١٦الميزانيــة البرمجيــة اإلقليميــة للفتــرة 
التــي يوجههــا المــدير العــام إلــى المــديرين اإلقليميــين والتقــارير الناتجــة عنهــا التــي يقــدمها المــديرون اإلقليميــون إلــى 

ئمـة التابعـة المدير العام وتصف عملهم عبـارة عـن اتفـاق للمسـاءلة. وواصـل الفريـق الفرعـي المنبثـق عـن اللجنـة الدا
للجنـــة اإلقليميـــة والمعنـــي بتصـــريف الشـــؤون تنقـــيح إجـــراءات الترشـــيح لعضـــوية المجلـــس التنفيـــذي واللجنـــة الدائمـــة، 

في ذلك إدراج رسائل إعالن النوايا التي توفر معلومات إضافية قيمة. وُأدرجت توصـيات لجنـة التقيـيم اإلقليميـة  بما
م الـــداخلي للجنـــة اإلقليميـــة. وكـــان العمـــل جاريـــًا أيضـــًا علـــى توضـــيح الخاصـــة بترشـــيح المـــدير اإلقليمـــي فـــي النظـــا

 إجراءات اعتماد الوثائق الختامية للمؤتمرات من جانب األجهزة الرئاسية.
  

وفيما يتصل بالمسـاءلة، لـن ُيفسـح مجـال للتسـامح بخصـوص عـدم االمتثـال وسُتسـتخدم الميزانيـة البرمجيـة   -٧٧
ة. وقـــد شـــملت اإلنجـــازات عمليـــات مراجعـــة الحســـابات واالســـتعراض المنـــتظم فـــي كـــأداة رئيســـية للمراقبـــة والمســـاءل

المكاتب القطريـة الموزعـة جغرافيـًا والمشـتريات ذات القـدرة التنافسـية األكبـر. ورحـب الممثلـون بـاالقتراح الـذي يـدعو 
وارد الفعـال والمالئـم. اللجنة اإلقليمية إلى اسـتعراض توصـيات مراجعـة الحسـابات إال أنهـم شـددوا علـى اسـتخدام المـ

ولـن يـؤدي تقــديم تقـارير المراقبــة إلـى اللجنــة الدائمـة إلــى تعزيـز الشــفافية واالمتثـال فحســب بـل إلــى زيـادة المســؤولية 
المشتركة أيضًا. وسيتواصل تعزيـز أنشـطة إدارة المخـاطر والقـدرات اإلداريـة فـي المكاتـب القطريـة ويبـدأ تنفيـذ قالـب 

 اتب القطرية والمكتب اإلقليمي.جديد للمسؤولية في المك
  

مـــع األولويـــات العالميـــة وتعـــزز  ٢٠١٧-٢٠١٦وتتـــواءم الخطـــة اإلقليميـــة لتنفيـــذ الميزانيـــة البرمجيـــة للفتـــرة   -٧٨
مساءلة المكتب اإلقليمي عن تحقيق نتائجه ذات األولوية. وتضمن أيضًا الـروابط الوثيقـة بالميزانيـة البرمجيـة للفتـرة 

تواصلة لمساءلة المكتب اإلقليمـي مـن النـاحيتين البرمجيـة والماليـة أمـام الـدول األعضـاء. كعملية م ٢٠١٥-٢٠١٤
ويفصــل "العقــد" الجديــد المســاهمة األوروبيــة فــي سلســلة النتــائج العالميــة والمؤشــرات العالميــة مــن حيــث الحصــائل 

ن القاعــدة إلــى القمــة خــالل والمخرجــات. وقــد ُرحــب بتعزيــز المشــاركة القطريــة فــي عمليــة التخطــيط االســتراتيجي مــ
. ورحـب الممثلـون أيضـًا بحسـاب التكـاليف األكثـر تفصـيًال والـروابط األقـوى بـاإلدارة القائمــة ٢٠١٧-٢٠١٦الثنائيـة 

 .٢٠١٧-٢٠١٦على األداء في الميزانية البرمجية للفترة 
  

كــي  لــة غيــر الــدولإطــار المشــاركة مــع الجهــات الفاعلمســودة النهائيــة وُعقــد األمــل علــى وضــع الصــيغة   -٧٩
 بعد إجراء مفاوضات حكومية دولية أخرى. ٢٠١٦تعتمدها جمعية الصحة في عام 



 EB138/4           Annex    الملحق          ١٣٨/٤ت  م

19 

  عمل المنظمة إبان الفاشيات وحاالت الطوارئ المنطوية على عواقب صحية وٕانسانية
  

التــي  األمانــة عرضــًا مــوجزًا لعمليــة االســتعراض الجاريــة لالســتجابة لفاشــية مــرض فيــروس اإليبــوالقــدمت   -٨٠
سلطت الضوء على ضرورة تعزيز قدرة األمانة والدول األعضـاء علـى التأهـب للفاشـيات وحـاالت الطـوارئ الواسـعة 
النطــاق والمنطويــة علــى عواقــب صــحية والتصــدي لهــا. وكانــت الحصــيلة المقصــودة مــن عمليــة اإلصــالح المتصــلة 

الصحية واإلنسانية بتحديـد مقـاييس واضـحة  بحاالت الطوارئ إرساء برنامج موحد للمنظمة خاص بحاالت الطوارئ
لالســتجابة للطــوارئ الصــحية العالميــة، ووضــع إجــراءات جديــدة لتســيير األعمــال تيســر لــألداء، وتكــوين قــوى عاملــة 

، باالعتمــاد علــى منصــة صــندوق احتيــاطي، وتعجيــل أنشــطة البحــث والتطــويراالســتجابة الســريعة والفعالــة، وٕانشــاء 
 مكين تدخالت المنظمة على جميع المستويات الثالثة وبالتنسيق مع الجهات الشريكة.تشغيلية متينة لدعم ت

 
عمليـة اإلصـالح المتصـلة وأعرب الممثلـون خـالل المناقشـات عـن قلقهـم إزاء عـدم إحـراز التقـدم فـي إطـار   -٨١

وأشــاروا إلــى  ٢٠١٦بســرعة كافيــة لعــرض العمليــة خــالل دورة المجلــس فــي كــانون الثــاني/ ينــاير بحــاالت الطــوارئ 
ضرورة أخذ نتائج التقييمات الجارية في الحسبان قبل التوصـل إلـى اسـتنتاجات نهائيـة. وسـلطوا أيضـًا الضـوء علـى 
ضرورة أن تطور المنظمة قدرتها على التقيـيم وشـددوا علـى الـدور الحاسـم للـنظم الصـحية المعـززة. وطلبـوا توضـيح 

 ديد.مكانة األقاليم ودورها في الهيكل الموحد الج
  

  : المواضيع ذات األهمية اإلقليمية٢الجزء 
  

  تعزيز العمل المشترك بين القطاعات والوكاالت بشأن الصحة والرفاه في اإلقليم األوروبي
  

هو إطار توجيه األعمال المشتركة بين القطاعات والموارد والخيـارات السياسـية  ٢٠٢٠الصحة لعام  إطار  -٨٢
الالزمة لتخفيف عبء األمراض والحد من عدم المساواة في مجال الصحة ضمن اإلقليم. وقد تطلب التنفيذ االلتزام 

حــو مســؤول وقابــل للمســاءلة المســتوى الــوطني علــى نبــنهج يشــمل الحكومــة ككــل وبتصــريف شــؤون الصــحة علــى 
الضــوء علــى  ٢٠٢٠التــي تتــواءم مــع إطــار الصــحة لعــام  ٢٠٣٠خطــة التنميــة المســتدامة لعــام وتســلط والقيــاس. 

هــو أداة أساســية لتحديــد المجــاالت الرئيســـية  ٢٠٢٠األهميــة الحيويــة لــذلك الــنهج المتكامــل. وٕاطــار الصـــحة لعــام 
علــيم والعمــل والهجــرة والسياســات االجتماعيــة واالقتصــادية والماليــة. للعمــل المشــترك بــين القطاعــات التــي تشــمل الت

علـــى السياســـات االجتماعيـــة مثـــل سياســـات التوظيـــف والتعلـــيم كخطـــوة مقبلـــة  ٢٠٢٠إطـــار الصـــحة لعـــام وســـيركز 
 واإلسكان والدخل الالئق والتقاعد بصون الكرامة التي تنفذ أساسًا على المستوى المحلي.

 
عد عالمي حيثما تبرز الصحة في السياسة الخارجية وتكـون العمل المشترك بين القطاعات على بُ  وانطوى  -٨٣

أكثـر ظهــورًا للعيـان فــي برنــامج العمـل السياســي العــالمي. وبحـث المشــاركون فـي حلقــة نقــاش التعـاون بــين الــوزارات 
جتماعية والمعارف الصحية: الروابط لتناول المسائل الصحية العالمية. وركزت حلقة نقاش ثانية على المحددات اال

اآلليـة األوروبيـة الـدروس المستخلصـة مـن  وجـرى تبـادلاالجتماعيـة. وأوجه االتساق بين الصحة والتعلـيم والسياسـة 
كمثال لتحديد معالم التعـاون فـي المسـتقبل بـين قطـاع الصـحة  عاماً  ٢٦التي تغطي فترة للعمليات البيئية والصحية 

 والقطاعات األخرى.
  

وذكرت عدة بلدان خالل المناقشات أمثلة على التعاون مع قطاعي التعليم والبيئة على الصعيدين الوطني   -٨٤
خطــة التنميــة و  ٢٠٢٠إطــار الصــحة لعــام والــدولي. وشــدد الممثلــون علــى الفرصــة الفريــدة مــن نوعهــا المتاحــة عبــر 

لتوطيـــد التعـــاون بـــين القطاعـــات ودعـــوا إلـــى اعتمـــاد نهـــج عـــالمي متكامـــل. وأكـــدوا ضـــرورة  ٢٠٣٠المســتدامة لعـــام 
نظـــرًا إلـــى اعتمـــاد عـــدة خطـــط إنمائيـــة وطنيـــة تمشـــيًا مـــع اإلطـــار.  ٢٠٢٠إطـــار الصـــحة لعـــام مواصـــلة دعـــم تنفيـــذ 

ون بــــين وشــــددوا علــــى تشــــريعات الصــــحة العموميــــة واســــتراتيجيات تعزيــــز الصــــحة بوصــــفها آليــــات مســــتدامة للتعــــا
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وكانــت القطاعـات غيـر أنهــم أحـاطوا علمـًا بــأن إشـراك قطاعــات الشـؤون االقتصـادية والماليــة قـد يكـون أمــرًا صـعبًا. 
القطاعات إال أنه من الضـروري تعزيـز بمثابة أداة نموذجية مشتركة بين  اآللية األوروبية للعمليات البيئية والصحية

هـات صـاحبة المصـلحة بوضـوح. وأفصـح المتحـدثون عـن الحاجـة تبسيط هيكل تصريف الشـؤون وتحديـد ملكيـة الج
إلــى محفــل يســمح لهــم بتبــادل الخبــرات والمعلومــات بشــأن الــدروس المستخلصــة. واعتمــدت اللجنــة اإلقليميــة المقــرر 

 .EUR/RC65(1)اإلجرائي 
  

  بلوغ آفاق جديدة واضحة –عن الصحة: الغايات وما بعدها  ٢٠١٥التقرير األوروبي لعام 
  

فــي اإلقلــيم  ٢٠٢٠للتقــدم المحــرز مــن أجــل تحقيــق غايــات إطــار الصــحة لعــام قــدم التقريــر عرضــًا مــوجزًا   -٨٥
زال يكشـف عـن وجـود فـروق في مجال عدم المساواة غير أنه مـااألوروبي برسم صورة مختلطة عن أوجه التحسين 

الثقــافي والســبل المحتملــة إلســهام مطلقــة كبيــرة بــين البلــدان. ووصــف المبــادرة الراميــة إلــى استكشــاف ســياق الصــحة 
المعتقــدات والممارســات الثقافيــة فــي مجــال تحســين الصــحة أو عرقلتهــا لــه. وبــّين أن عــدة بلــدان فــي اإلقلــيم واءمــت 

وحـددت غايـات وطنيـة. كمـا سـلط الضـوء علـى ضـرورة التصـدي  ٢٠٢٠سياساتها الوطنية مـع إطـار الصـحة لعـام 
 ية.للتحديات المتعلقة بالمعلومات الصح

  
ــيم األوروبــي للفتــرة  ــنظم الصــحية فــي اإلقل : تحويــل األقــوال بشــأن ٢٠٢٠-٢٠١٥األولويــات لتعزيــز ال

  التركيز على األشخاص إلى أفعال
 
: ٢٠٢٠-٢٠١٥تشدد وثيقة العمل المعنونة "األولويات لتعزيز النظم الصـحية فـي اإلقلـيم األوروبـي للفتـرة   -٨٦

) علـــى تمكـــين األشـــخاص EUR/RC65/13شـــخاص إلـــى أفعـــال" (الوثيقـــة تحويـــل األقـــوال بشـــأن التركيـــز علـــى األ
ومشاركتهم في الوقاية من األمراض وتعزيـز الصـحة وعـالج األمـراض وتـدبيرها العالجـي وٕاعـادة التأهيـل فـي إطـار 
نظـــم صـــحية مـــزودة بخـــدمات راســـخة للرعايـــة الصـــحية األوليـــة والرعايـــة الصـــحية المنصـــفة ونظـــام متـــين للصـــحة 

بوصفه الركيزة الرئيسية. وكان الغرض من األولويات لضـمان نظـم صـحية عادلـة ومنصـفة وشـاملة تركـز العمومية 
علـــى األشـــخاص وتـــوفر الحمايـــة الماليـــة إحـــداث تحويـــل كلـــي فـــي مجـــال تـــوفير الخـــدمات الصـــحية واالنتقـــال إلـــى 

األدويــة والتكنولوجيــا التغطيــة الصــحية الشــاملة مــن خــالل قــوى عاملــة صــحية مختصــة وأنشــطة ابتكاريــة متصــلة ب
 ومعلومات صحية متينة.

 
وأيد الممثلون النهج القائم على قيم التضامن واإلنصـاف واألولـويتين االسـتراتيجيتين المتمثلتـين فـي تحويـل   -٨٧

الخــــدمات الصــــحية واالنتقــــال إلــــى التغطيــــة الصــــحية الشــــاملة. ويســــتلزم الــــنهج المركــــز علــــى األشــــخاص تمكــــين 
تمّثــل أحــد قــد ومشــاركة المرضــى وأســرهم فــي عــالج االعــتالالت المزمنــة وتــدبيرها العالجــي. و المجتمعــات المحليــة 

التحديات الرئيسـية فـي ضـمان نظـم صـحية شـاملة تـوفر اسـتجابة جماعيـة الحتياجـات األشـخاص وتوقعـاتهم بـإبراز 
المثال. وأثرت تكاليف على سبيل  لها واالستجابة هادور المجتمع ككل والمجتمع المحلي في تعزيز الصحة وترصد

ملة عـن طريـق زيـادة التمويـل العـام ااألدويـة والتكنولوجيـا فـي االسـتدامة الماليـة بالتشـديد علـى التغطيـة الصـحية الشـ
الخارجيـــة الرعايـــة والتـــأمين الصـــحي اإللزامـــي. واقتـــرح المتحـــدثون اتبـــاع نهـــج متـــوازن بـــين نظـــم الرعايـــة الداخليـــة و 

بــالنهوض بالرعايــة المنزليــة ورفــاه المجتمــع ونهــج متعــدد المهــن وأســلوب مــرن لتثقيــف العــاملين الصــحيين للمســاعدة 
على االحتفاظ بهم. وأشارت الدول األعضاء إلى ضرورة تحسين النظم الوطنية للمعلومات الصحية كأسـاس للـنظم 

لصـحية ورحبـت بالبوابـة اإللكترونيـة لبيانـات المكتـب اإلقليمـي الصحية ودعم أنشطة المبادرة األوروبية للمعلومـات ا
التـــي بـــدأ تشـــغيلها مـــؤخرًا وارتقـــت بصـــنع القـــرارات ورســـم السياســـات المســـندة بالبينـــات. واعتمـــدت اللجنـــة اإلقليميـــة 
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  ٢٠٢٥-٢٠١٦استراتيجية النشاط البدني إلقليم المنظمة األوروبي للفترة 
  

) التــي اســتهدفت التصــدي لزيــادة عــبء EUR/RC65/9النشــاط البــدني (الوثيقــة األمانــة اســتراتيجية  قــدمت  -٨٨
فــرص و بيئــات مواتيــة  إتاحــةاألمــراض غيــر الســارية المرتبطــة بــنمط الحيــاة المتســم بــالخمول. وتــدعم االســتراتيجية 

نهج المستدامة والمتعددة القطاعات متكافئة لممارسة النشاط البدني للجميع في كل مراحل العمر وقد شددت على ال
التــي تركــز علــى األشــخاص باســتخدام سياســات مســندة بالبينــات. ومنحــت األولويــة لنمــو الطفــل والمراهــق والقيــادة 

بشــأن زيــادة القطريــة والتنســيق والــدعم عبــر الترصــد وتعزيــز البحــوث لتــوفير البينــات. وستســاعد صــحائف الوقــائع 
 ك المتسم بقلة الحركة على تبادل التجارب وأفضل الممارسات الوطنية.النشاط البدني وانخفاض السلو 

 
وأعربت الدول األعضاء عن تأييدها الواضح لالستراتيجية وشددت على أهميتهـا للتصـدي لعوامـل الخطـر   -٨٩
ة باألمراض غير السارية بما فيها السمنة تمشيًا مـع سـائر االلتزامـات التوجيهيـة اإلقليميـة والعالميـة. ورحـب رتبطالم

العديد من المتحدثين بطبيعـة االسـتراتيجية الشـاملة ومبادئهـا التوجيهيـة الواضـحة التـي لهـا صـلة بالفئـات المسـتهدفة 
ت الوطنيـــة. وأكـــد المتحـــدثون أهميـــة العمـــل المشـــترك بـــين االســـتراتيجية أساســـًا ممتـــازًا لوضـــع السياســـا وقـــد أرســـت

القطاعــات وشــددوا علــى وجــوب النهــوض بــه فــي المــدارس وفــي أمــاكن العمــل مــن خــالل سياســات النقــل وأنشــطة 
الترفيــه بــالتركيز الخــاص علــى األطفــال والمــراهقين والمســنين. وأيــدوا أيضــًا رصــد اآلثــار المفيــدة واســتخدام البينــات 

 .EUR/RC65/R3ي. واعتمدت اللجنة اإلقليمية القرار إلذكاء الوع
  

بـاإلجراءات الراميـة إلـى تعزيـز تنفيـذ اتفاقيـة منظمـة الصـحة العالميـة اإلطاريـة خريطة الطريق الخاصـة 
  : جعل التبغ يصبح نسيًا منسياً ٢٠٢٥-٢٠١٥بشأن مكافحة التبغ في اإلقليم األوروبي للفترة 

  
) التــــي ُأعـــدت عبـــر مشــــاورة شـــاملة. وتهــــدف EUR/RC65/10قـــدمت األمانـــة خريطــــة الطريـــق (الوثيقـــة   -٩٠

ــيم لبلــوغ غــايتين مــن غايــات المنظمــة  خريطــة الطريــق إلــى تســريع وتيــرة تنفيــذ االتفاقيــة اإلطاريــة علــى نطــاق اإلقل
سـنة  ١٥زيـد أعمـارهم علـى ٪ في تعاطي التبغ لدى األشـخاص الـذين ت٣٠قدره االختيارية أي تحقيق خفض نسبي 

وصـممت خريطـة . ٢٠٢٥٪ بحلول عام ٢٥وخفض في الوفيات المبكرة الناجمة عن األمراض غير السارية بنسبة 
ســـيما لحمايـــة وال ،الطريـــق لـــدعم اإلجـــراءات الراميـــة إلـــى ســـن تشـــريعات متعلقـــة باألمـــاكن الخاليـــة مـــن دخـــان التبـــغ

حظــر شــامل علــى جميــع أنشــطة اإلعــالن عــن التبــغ والتــرويج لــه ورعايتــه وٕاذكــاء وعــي الجمهــور األطفــال وفــرض 
بـــالزخم الـــالزم  ٢٠٣٠خطـــة التنميـــة المســـتدامة لعـــام وســـتمد للوقايـــة مـــن بـــدء تعـــاطي التبـــغ فـــي صـــفوف الشـــباب. 

 درات مكافحة التبغ.في تعجيل مبالمواجهة تحدي تعاطي التبغ ويساهم تنفيذ االتفاقية اإلطارية على وجه تام 
 
ورحب الممثلون بخريطة الطريق بوصفها دليًال لرسـم السياسـات وأداة لتعزيـز الصـحة. وأشـار العديـد مـنهم   -٩١

إلى أولوية سياسات مكافحة التبغ في إطار جداول األعمال الصحية الوطنيـة بوصـف اإلجـراءات الناجحـة المتخـذة 
مــا يتصــل بالتســعير وفــرض الضــرائب والحمايــة مــن التعــرض لــدخان التبــغ لتنفيــذ االتفاقيــة اإلطاريــة فــي اإلقلــيم في

وتغليف منتجات التبغ واإلعالن عن التبغ والترويج له ورعايته. وجرى أيضًا التصدي لالعتماد على التبغ واالتجار 
مـــل غيـــر المشـــروع بمنتجـــات التبـــغ بهـــدف الحـــد مـــن العـــرض والطلـــب. كمـــا اقتضـــى األمـــر االلتـــزام السياســـي والع

المشــترك بــين القطاعــات والتعــاون القطــري بــدعم مــن المكتــب اإلقليمــي. وشــدد المتحــدثون علــى ضــرورة أن تصــدر 
المنظمة إرشادات واضحة بشأن تعاطي منتجات التبغ اإللكترونية وعديمة الدخان أو المنتجات الشـبيهة بالسـجائر. 

 .EUR/RC65/R4واعتمدت اللجنة اإلقليمية القرار 
  



 EB138/4           Annex    الملحق          ١٣٨/٤ت  م

22 

ختــامي عــن تنفيــذ خطــة العمــل الموحــدة للوقايــة مــن الســل المقــاوم لألدويــة المتعــددة والســل التقريــر ال
وخطـة العمـل بشـأن  ٢٠١٥-٢٠١١الشديد المقاومة لألدوية ومكافحتهما في إقلـيم المنظمـة األوروبـي 

  ٢٠٢٠-٢٠١٦السل إلقليم المنظمة األوروبي 
  

إلـى شـفاء مليـون مـريض مصـاب بالسـل  ٢٠١١خطة العمل الموحدة في عـام تشير التقديرات منذ اعتماد   -٩٢
مليـون دوالر  ١١ ٠٠٠مليون شـخص وادخـار  ٢,٦حالة مقاومة لألدوية المتعددة وٕانقاذ أرواح  ٢٠٠ ٠٠٠وتفادي 

٪ فـي السـنة وارتفـاع ٦وعلـى الـرغم مـن انخفـاض حـاالت اإلصـابة بالسـل بنسـبة أمريكي نتيجة لتنفيذ خطـة العمـل. 
مستوى التغطية عن طريق العالج، ظلت تواجه عدة تحديات رئيسية بما فيها استمرار انتقال العدوى بالسل المقاوم 

 فيروس العوز المناعي البشري المصاحب للسل.وعدد حاالت اإلصابة بلألدوية المتعددة مما يزيد مقاومة األدوية 
 
(الوثيقــــــــة  ٢٠٢٠-٢٠١٦مــــــــة األوروبــــــــي وقــــــــدمت األمانــــــــة خطــــــــة العمــــــــل بشــــــــأن الســــــــل إلقلــــــــيم المنظ  -٩٣

EUR/RC65/17 Rev.1 التي تتبع خطة العمل الموحدة وقد ُأعدت لمواصلة الـزخم بالتصـدي للتحـديات الرئيسـية (
المتبقيــة. وتتمشــى خطــة العمــل مــع الــدعائم الــثالث لالســتراتيجية العالميــة للقضــاء علــى الســل أي خــدمات الرعايــة 

علـى المرضـى؛ والسياسـات الجريئـة والـنظم الداعمـة؛ وأنشـطة البحـث واالبتكـار المكثفـة. والوقاية المتكاملة والمركزة 
ويشــدَّد أيضــًا علــى أهميــة الــنظم الصــحية القــادرة علــى الصــمود مــن أجــل التنفيــذ الفعــال واالســتخدام الرشــيد لألدويــة 

مليــون حالــة  ١,٧ايــة مــن مليــون مــريض والوق ١,٤ماليــين شــخص وشــفاء  ٣,١الجديــدة. ومــن المتوقــع إنقــاذ أرواح 
 المحدد النتهاء مدة خطة العمل. ٢٠٢٠مليون دوالر أمريكي بحلول عام  ٤٨ ٠٠٠جديدة وادخار 

  
وأيــد الممثلــون خطــة العمــل المقترحــة وأشــادوا بتشــديدها علــى نمــاذج التشــخيص والعــالج المســندة بالبينــات   -٩٤

بـالموارد الكافيـة. ورئـي  هـذه البـرامج السـل وتزويـدة مكافحـوالفعالة من حيث التكاليف وعلـى تصـريف شـؤون بـرامج 
أن ضـــمان اإلتاحـــة الشـــاملة لخـــدمات الوقايـــة والتشـــخيص والعـــالج الناجعـــة والميســـورة التكلفـــة أمـــر يكتســـي أهميـــة 

تشـمل الحكومـة ككـل وتـدمج كليـة حاسمة لتحقيق النجاح. وأشير إلى ضرورة العمل المتعدد القطاعات واتبـاع نهـج 
ميع السياسات. وشدد العديد من المتحدثين على ضرورة التعاون عبر الحدود في مجال الكشـف عـن الصحة في ج

الحاالت وعالج المرضى وخصوصًا في السياق الحالي لتنقـل النـاس المتنـامي. واقتـرح أحـد أعضـاء اللجنـة الدائمـة 
مصــــــــاحبة وتــــــــوفير الــــــــدعم التابعــــــــة للجنــــــــة اإلقليميــــــــة تعزيــــــــز التشــــــــديد علــــــــى الرعايــــــــة المتكاملــــــــة واألمــــــــراض ال

للمرضـــى المصـــابين بالســـل والمعـــانين مـــن مشـــاكل اإلدمـــان والمحتجـــزين. واعتمـــدت اللجنـــة اإلقليميـــة  االجتمـــاعي
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الصـحة العالميـة  والسـتون للجنـة اإلقليميـة لشـرق المتوسـط التابعـة لمنظمـةالدورة الثانيـة 
  )٢٠١٥تشرين األول/ أكتوبر  ٨-٥(مدينة الكويت، الكويت، 

  
  تقرير موجز لرئيس الدورة (الدكتور علي سعد العبيدي، وزير الصحة في الكويت)

  
/ األول تشـــرين ٨ إلـــى ٥ مـــن الفتـــرة فـــي المتوســـط لشـــرق اإلقليميـــة للجنـــة والســـتون الثانيـــة الـــدورة ُعقـــدت  -٩٥

 يمثَّـل ولـم اإلقليميـة اللجنـة أعضـاء مـن عضـواً  عشرون الدورة في وُمّثل. بالكويت الكويت مدينة في ٢٠١٥ أكتوبر
منظومـة ل التابعـة المنظمـات سـائر مـن مراقبـون الـدورة حضـر كمـا. والـيمن السـورية العربيـة الجمهوريـة مـن كـل فيها
  .الحكومية غير والمنظمات الدولية الحكومية الهيئات ومن المتحدة ألمما
  

  مطروحة للنقاش العالميالمواضيع ال: ١الجزء 
  
ــــم  -٩٦ ــــود تُــــدرج ل ــــي التاليــــة البن ــــة العمــــل خطــــة مســــودة :األعمــــال جــــدول ف ــــف بشــــأن العالمي مســــودات ؛ العن

العمـل المتعـدد القطاعـات مـن ؛ ٢٠٢١-٢٠١٦األيدز والعدوى بفيروسـه،  - االستراتيجيات العالمية لقطاع الصحة
مســـودة االســـتراتيجية وخطـــة العمـــل  - العمـــر للتمتـــع بالصـــحة فـــي مرحلـــة الشـــيخوخةأجـــل اتبـــاع نهـــج يمتـــد طيلـــة 

  .متابعة إعالن ريسيفي السياسي بشأن الموارد البشرية الصحية؛ العالميتين بشأن الشيخوخة والصحة
  

  إصالح المنظمة
  

 مــن المزيــد تخصــيص ضــرورة إلــى وأشــارت المنظمــة فــي بالتمويــل الخــاص الحــوار موضــوع اللجنــة بحثــت  -٩٧
 كوســيلة المقــدرة االشــتراكات فــي الزيــادة مجــدداً  وُأكــدت. مطّولــة أزمــات مــن المعانيــة البلــدان والســيما للبلــدان المــوارد
 بـــين الجيـــد التنســـيق علـــى الضـــوء وُســـّلط. بهـــا التنبـــؤ وٕامكانيـــة البرمجيـــة المنظمـــة ميزانيـــة اســـتدامة لضـــمان رئيســية

  .والموارد الجهود ازدواج لتجنب حاسمة كمسألة المتحدة األمم المنظمات التابعة لمنظومة
  

ــوال فــي عــام  ــدورة االســتثنائية للمجلــس التنفيــذي بشــأن ٢٠١٤فاشــية مــرض فيــروس اإليب : متابعــة ال
  اإليبوال

  
  أدناه. ٢انظر الجزء 

  
  : المواضيع ذات األهمية اإلقليمية٢الجزء 

  
كورونـــا المســـبب لمتالزمـــة الشـــرق األوســـط فيـــروس األمـــن الصـــحي العـــالمي بالتشـــديد الخـــاص علـــى 

  A(H5N1) أنفلونزا الطيور التنفسية وفيروس
  

 األوسـط الشـرق لمتالزمـة المسـبب كورونـا بفيـروس المتعلقـة المعـارف في الثغرات إلى االنتباه اللجنة لفتت  -٩٨
 دراسـات إطـار فـي المنظمـة مـع للتعـاون استعدادها أعضاء دول عدة وأبدت A(H5N1) األنفلونزا وفيروس التنفسية
ـــونزا والمختبـــري الوبـــائي الترصـــد أنشـــطة وتحســـين والخبـــرات التجـــارب تبـــادل إلـــى اللجنـــة وأشـــارت. مشـــتركة  لألنفل
 إلــى بالحاجــة واعتُــرف. واحــدة كمجموعـة التنفســية األوســط الشــرق ومتالزمــة الطيـور أنفلــونزا ذلــك فــي بمــا الموسـمية
  .المتاحة البينات أساس على المخاطر عن السريع التبليغ وٕالى المختبرات موظفي قدرات وبناء بالمختبرات االرتقاء
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  ٢٠١٦ورصده: بلوغ الغاية المحددة حتى عام  )٢٠٠٥تنفيذ اللوائح الصحية الدولية (تقييم 
  

 األساسية القدرات من أجل الوفاء بمتطلبات المحرز التقدم لرصد القطرية التقييم عمليات بأن اللجنة أقرت  -٩٩
 للتصــــدي التأهــــب تحســــين لضــــمان حيويــــة أداة تعتبــــر) ٢٠٠٥( الدوليــــة الصــــحية اللــــوائح فــــي عليهــــا المنصــــوص
 فـي جريـتأُ  التـي اإليبوال فيروس لمرض التأهب تقييم عمليات بأن واعترفت. بالصحة المحدقة المستجدة للتهديدات

 المتعلقـة البلـدان قـدرات فـي بها يستهان ال ثغرات وجود أبرزت قد ٢٠١٥ عام وأوائل ٢٠١٤ عام أواخر في اإلقليم
 علـى األعضـاء وشـدد. فعـال نحـو علـى لهـا والتصـدي عنهـا والكشـف بالصـحة المحدقـة المسـتجدة التهديدات برصد
 أجل من األساسية المتطلبات لضمان البلدان بعض في تشريعات وضع وٕالى المالية الموارد من المزيد إلى الحاجة
 معنيــة مســتقلة إقليميــة لجنــة إنشــاء اللجنــة وقــررت. الــدخول بنقــاط يتعلــق فيمــا وخصوصــاً  األساســية القــدرات تحقيــق
 اإلقلـيم في) ٢٠٠٥( الدولية الصحية اللوائح تنفيذ لتقييم واألمانة اإلقليم في األطراف الدول من خبراء تضم بالتقييم
 الــدول وحثــت ١.الوطنيــة األساســية القــدرات بتحقيــق المتصــلة المســائل بشــأن األعضــاء الــدول إلــى المشــورة وٕاســداء

 اللجنـة إلـى سنوي تقرير ورفع األمانة من بدعم الدولية الصحية اللوائح لتنفيذ موضوعي تقييم إجراء على األعضاء
  .موحدة ومنهجية منسقة أداة باستخدام المحرز التقدم عن بالتقييم المعنية اإلقليمية

  
  ٢٠٣٠لأللفية إلى أهداف التنمية المستدامة في خطة التنمية المستدامة لعام من األهداف اإلنمائية 

  
 للعمـل األهـداف هـذه تتيحهـا التـي بالفرصـة علمـاً  وأحاطـت الجديـدة المستدامة التنمية أهداف اللجنة بحثت  -١٠٠

 علمـــاً  وأحاطـــت. السياســـات جميـــع فـــي الصـــحة وٕادراج االجتماعيـــة الصـــحة بمحـــددات المـــرتبط القطاعـــات المتعـــدد
 المتعـــددة والرصـــد التنســـيق آليـــات وخاصـــة واآلليـــات الهياكـــل وٕاتاحـــة بلـــد كـــل فـــي للوضـــع تحليـــل إجـــراء بضـــرورة
 العمل وخطط االستراتيجيات بأن وُسلم. تنفيذها على واإلشراف ووطنية إقليمية عمل خطط وضع بهدف القطاعات
 عــيش بأنمــاط الجميــع تمتّــع ضــمان( المســتدامة التنميــة افأهــد مــن ٣ بالهــدف المشــمولة بالغايــات المتعلقــة الراهنــة
 التــي الغايــات مــع ومواءمتهــا تنســيقها الضــروري مــن وبأنــه وجيهــة التــزال )األعمــار جميــع فــي وبالرفاهيــة صــحية
  .الهدف ذلك يشملها

  
لمعديـة (غيـر اتنفيذ اإلعالن السياسي للجمعية العامة لألمـم المتحـدة بشـأن الوقايـة مـن األمـراض غيـر 

  ومكافحتها السارية)
  

 الوقايـة بشـأنالصادر عن االجتماع الرفيع المستوى للجمعيـة العامـة  السياسي اإلعالن تنفيذ اللجنة بحثت  -١٠١
 القطاعـات متعـدد نهـج إلـى بالحاجـة واعترفـت. تنفيـذه ورصـد ومكافحتهـا )السـارية غيـرغير المعدية ( األمراض من

ـــوزارات يشـــمل ـــدعم تعزيـــز وٕالـــى الصـــحة اتوزار  نطـــاق عـــن الخارجـــة والهيئـــات ال  ألغـــراض مانـــةاأل مـــن التقنـــي ال
. التبــغ علــى الضــرائب فــرض مثــل الصــحة قطــاع نطــاق عــن تقليــدياً  تخــرج مجــاالت فــي القــدرات وبنــاء المشــاركة
 صــفوف فــي الســارية غيــر األمــراض بمكافحــة يتعلــق فيمــا اإلقلــيم يواجهــه الــذي الخــاص التحــدي للبحــث وطرحــت
 بخصوص المحرز التقدم رصد لدى الحسبان في العوامل تلك أخذ ضرورة إلى وأشارت داخلياً  والمشردين الالجئين
 التنميـــة أهـــدافمـــن  ٣الهـــدف ب المشـــمولة للغايـــة الواجبـــة العنايـــة إيـــالء علـــى األعضـــاء الـــدول وحثـــت. المؤشـــرات
 األربعـة األعضـاء الـدول التزامـات لتنفيـذ األولويـة مـنح مواصـلة وعلـى السـارية غيـر بـاألمراض والمتصلة المستدامة
 إطـار فـي المدرجـة والتـدابير ٢٠١٤ لعـام الختاميـة الوثيقـة فـي والواردة ٢٠١٦و ٢٠١٥ عامي خالل المدة المحددة
 ٢٠١٦ عـام نهايـة قبـل" الخيـارات أفضـل" لتحـديث األمانـة عمل استكمال العام المدير من وطلبت. اإلقليمي العمل

 اإلقليمــي المــدير مــن وطلبــت الدوليــة للتجربــة واســتعراض المتاحــة والبينــات العلميــة المعــارف أحــدث إلــى باالســتناد
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 إلحاطــة العالميــة الصــحة لجمعيــة والســتين التاســعة الــدورة خــالل تقنيــة إعالميــة جلســة عقــدجملــة أمــور مــن بينهــا 
 الوطنيــة االلتزامـات تنفيـذ فـي المتوســط شـرق إقلـيم فـي األعضــاء الـدول أحرزتـه الـذي بالتقــدم علمـاً  األعضـاء الـدول
  ٢٠١١.١ لعام السياسي اإلعالن في الواردة

  
  التأهب للطوارئ واالستجابة لها

  
ــيم فــي الطبيعيــة الكــوارث تطرحهــا التــي التحــديات إلــى النظــر اللجنــة لفتــت  -١٠٢  جميــع مشــاركة وتقتضــي اإلقل

 للتأهــب األخطــار جميــع يشــمل نهــج اعتمــاد أهميــة علــى األضــواء وســلطت. األمــن قــوات ذلــك فــي بمــا القطاعــات
 مهــام هيكلــة إعــادة واستعرضــت. العموميــة الصــحة مختبــرات قــدرة تحســين ضــرورة وعلــى لهــا واالســتجابة للطــوارئ
 المنظمـة بـذلتها التـي األخيـرة االسـتباقية بـالجهود واعترفـت. اإلقليمـي الصـعيد علـى لهـا واالستجابة للطوارئ التأهب
ـــادة لتصـــديا علـــى قـــدرتها لتعزيـــز ـــيم فـــي اإلنســـانية واألزمـــات الطـــوارئ حجـــم لزي  لتلـــك تقـــديرها عـــن وأعربـــت اإلقل
 ةضـــرور  وٕالـــى اســـتمرار الطـــوارئ لحـــاالت االســـتجابة لتحســـين الـــدروس اســـتخالص وجـــوب إلـــى وأشـــارت ٢.الجهـــود
  .اإلقليم في التأهب جهود على التركيز تعزيز

  
  للعمل استعراض التعليم الطبي: تحديات وأولويات وٕاطار

  
 رئيسـي كموطن ضعف العالي التعليم وزارات والسيما األخرى القطاعات مع التواصل انعدام اللجنة أبرزت  -١٠٣
 علمـاً  أحاطـت أنها غير االعتماد إجراءات أهمية على األضواء وسلطت. اإلقليم في الطبي التعليم تعزيز إطار في
 التعلـيم تغييـر إمكانيـة عـدم على أيضاً  وشددت. المتواصل المنظمة دعم تتطلب ومكلفة مطولة اإلجراءات تلك بأن

 إلــى وُأشــير. الحاليــة االحتياجــات علــى التركيــز تجســد الدراســية المنــاهج علــى رئيســية تعــديالت إدخــال دون الطبــي
 األمانـة مـن واإلرشـاد الـدعم الممثلـون وطلـب. الطبـي بـالتعليم خاصـة فعالـة أعمـال ونمـاذج سليمة إدارة إلى الحاجة

 المــنهج وٕاصــالح المتواصــل الطبــي للتعلــيم نظــم وٕارســاء الطبيــة بالمعاهــد الخاصــة والمعــايير المقــاييس مجــاالت فــي
 الـــدول وحثـــت الطبـــي التعلـــيم بشـــأن للعمـــل إقليميـــاً  إطـــاراً  اللجنـــة واعتمـــدت. الطبيـــين المـــوظفين واســـتبقاء الدراســـي
 أيضـاً  وطلبـت ٣.الطبـي التعلـيم إلصـالح الوطنيـة الطريـق خـرائط لتنفيـذ كدليل اإلطارذلك  استخدام على األعضاء

ــيم ووزراء الصــحة وزراء بــين المســتوى رفيــع إقليمــي اجتمــاع تنظــيم اإلقليمــي المــدير مــن  تحقيــق بغيــة العــالي التعل
  .فعال نحو على الطبي التعليم بشأن اإلقليمي اإلطار لتنفيذ الالزمين والتعاون للتنسيق أعلى مستوى

  
  رعاية الصحة النفسية: إطار للعمل تعزيز

  
 وتــدبيرها النفســية االضــطرابات مــن والوقايــة النفســية الصــحة تعزيــز فــي االســتثمار بأهميــة اللجنــة ســلمت  -١٠٤

 ارتفـاع فـي يسـهم اإلقلـيم فـي الوضـع أن اعتبارهـا فـي ووضـعت المسـتدامة التنميـة أهـداف تحقيق أجل من العالجي
 فـي النفسـية الصحة ودمج النفسية للصحة وطنية خطط لوضع تأييدها عن وأعربت. النفسية االضطرابات معدالت
 يشـمل بمـا الطـوارئ، حـاالت في النفسية الصحةب االهتمام ضرورة على األضواء وسلطت. األولية الصحية الرعاية

 عـــن فضـــالً  النفســـية، الصـــحة اضـــطرابات ووصـــم النفســـية األطفـــال وصـــحة داخليـــًا، والمشـــردين لالجئـــين الخـــدمات
 بالصحة المتصل العمل لتكثيف إقليمياً  إطاراً  اللجنة واعتمدت. اإلدمان مواد بمعاقرة المتصل العمل تكثيف ضرورة
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 األربعــة المجــاالت فــي االســتراتيجية التــدخالت تنفيــذ علــى األعضــاء الــدول وحثــت المتوســط شــرق إقلــيم فــي النفســية
  ١).والترصد الصحية والرعاية والوقاية الشؤون تصريف( اإلقليمي اإلطار في الواردة

  
  الوقاية من التهاب الكبد الفيروسي ومكافحته

  
 العـــالج تكـــاليف تحمـــل علـــى القـــدرة وتشـــمل الفيروســـي الكبـــد بالتهـــاب تتعلـــق مســـائل عـــدة اللجنـــة أثـــارت  -١٠٥
 عمليـات إجـراء مجـال فـي البلـدان إلـى التقنـي الـدعم تقـديم األمانـة مـن وطلبـت. أخالقيـة شـواغل من بها يتصل وما
  .٢٠٣٠ عام حتى المحددة الغايات لتحقيق وطنية خطط وضع ومجال االنتشار معدالت تقييم

  
  أحدث المعلومات عن استئصال شلل األطفال في اإلقليم

  
 أفغانســــتان فــــي للطــــوارئ الوطنيــــة العمــــل خطــــط وتنفيــــذ اإلقلــــيم فــــي الحــــالي الوضــــع اللجنــــة استعرضــــت  -١٠٦

 فــــي المــــرض انتقــــال لوقــــف عليهــــا التغلــــب ويجــــب مطروحــــة التــــزال التــــي بالتحــــديات علمــــاً  وأحاطــــت. وباكســــتان
 اللقـاح تـوافر إزاء قلقهـا عـن وأعربـت. ٢٠١٥ عـام فـي طـرأت التـي المشـجعة التطـورات من الرغم على ٢٠١٦ عام

 اسـتعمال مـن النتقـالا نظـرًا إلـى الطلـب لتلبيـة النوعيـة والجيـد األطفـال شلل لفيروس المضاد التكافؤ الثنائي الفموي
 المواجهــة فــي إطــار التحــديات إزاء قلقهــا أبــدت كمــا. األطفــال شــلل لفيــروس المضــاد التكــافؤ الثالثــي الفمــوي اللقــاح
 تكـــرار إمكانيـــة إلـــى وأشـــارت أعضـــاء دول عـــدة فـــي الطـــوارئ حـــاالت بســـبب المـــرض الستئصـــال المبذولـــة الجهـــود
 .المقاطعات ضمن األطفال شللفيروس  انتقال من للوقاية الحدودية المناطق في المبذولة الجهود
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لمنظمــة الصــحة  التابعــة الــدورة السادســة والســتون للجنــة اإلقليميــة لغــرب المحــيط الهــادئ
  )٢٠١٥أكتوبر  تشرين األول/ ١٦-١٢(غوام، الواليات المتحدة األمريكية،  العالمية

  
جــيمس غــيالن، مــدير إدارة الصــحة العموميــة والخــدمات االجتماعيــة، تقريــر مــوجز مــن الــرئيس (الســيد 
  غوام، الواليات المتحدة األمريكية)

  
  : المواضيع المطروحة للنقاش العالمي١الجزء 

  
بتعزيــز دور النظــام الصــحي فــي معالجــة العنــف بــين األشــخاص، ودة خطــة العمــل العالميــة المعنيــة مســ

  األطفالوالسيما ضد النساء والفتيات، وضد 
  

وٕاصــابات األطفــال واإلصــابات الناجمــة عــن حــوادث الطــرق  العنــف بــين األشــخاص اياقضــ كانــتلطالمــا و   -١٠٧
ـــيم غـــرب المحـــيط الهـــادئ. ومنـــذ اعتمـــاد اللجنـــة  مـــن ) فـــي WPR/RC63.R3( اإلقليميـــة للقـــراراألولويـــات فـــي إقل
تــم اتخـاذ الخبــرات واالستشــارات داخــل يــدعو إلـى تعزيــز إجــراءات التصــدي للعنـف واإلصــابات،  والــذي ٢٠١٢ عـام

أقرت اللجنة  عند وضع خطة عمل إقليمية. وقد تم ما يلي خالل الدورة: بعين االعتبارالدول األعضاء وفيما بينها 
) ٢٠٢٠-٢٠١٦خطــــة العمــــل اإلقليميــــة المعنيــــة بالوقايــــة مــــن العنــــف واإلصــــابات فــــي غــــرب المحــــيط الهــــادئ (

  ).WPR/RC66.R4 (القرار
  

مثــل النســاء واألطفــال والمعــاقين.  -بتركيــز الخطــة اإلقليميــة علــى الفئــات المستضــعفة  المنــدوبونرحــب و   -١٠٨
توصــيات العديــد مــن المنــدوبين بتعزيــز الــنص بمــا يرســخ التركيــز علــى عوامــل دت األمانــة علــى التزامهــا باتبــاع وأكــ

  الخطر المتعلقة بنوع الجنس والمرتبطة بالعنف واإلصابات.
  

قليم، استكملت خطة العمل اإلقليميـة تنفيـذ الخطـة العالميـة لعقـد العمـل باإلالخاصة الشواغل يتعلق ب وفيما  -١٠٩
ومســـودة خطـــة العمـــل العالميـــة لتعزيـــز دور النظـــام الصـــحي فـــي  ٢٠٢٠-٢٠١١مـــن أجـــل الســـالمة علـــى الطـــرق 

  معالجة العنف بين األشخاص، والسيما ضد النساء والفتيات، وضد األطفال.
  

تســاعد الخطــة اإلقليميــة كــذلك فــي توجيــه الــدول األعضــاء إلــى تحقيــق أهــداف خطــة التنميــة المســتدامة وس  -١١٠
(ضــــمان تمتــــع الجميــــع بأنمــــاط عــــيش صــــحية وبالرفاهيــــة فــــي جميــــع األعمــــار)  ٣، والســــيما الهــــدف ٢٠٣٠لعــــام 
  (تعزيز المجتمعات الشاملة التي تنعم بالعدل والسلم). ١٦ والهدف

  
  لمية لقطاع الصحة بشأن التهاب الكبد الفيروسياالستراتيجية العا

  
مـن اإلقلـيم  هحملـيتمـا وتتفهم اللجنة اإلقليمية خطورة ما يمثله التهاب الكبد الفيروسـي مـن تحـد، نظـرًا إلـى   -١١١

، أقرت ٢٠٠٣ عام ٪ من الوفيات الناجمة عن التهاب الكبد الفيروسي في العالم. ومنذ٤٠نصف العبء العالمي و
، وكللت الجهود التالية بالنجاح. وقد حقق اإلقليم ككل هـدف Bالثة قرارات بشأن التمنيع ضد التهاب الكبد اللجنة ث

ســير هــو ي٪، و ٢سـنوات إلــى أقــل مــن  ٥بــين األطفــال الــذين يبلغــون  Bتقلـيص معــدل انتشــار التهــاب الكبــد المـزمن 
. ومـع ظهـور أدويـة جديـدة ٢٠١٧٪ بحلول عام ١بالوصول إلى على الدرب الصحيح لتحقيق الغاية األكثر طموحاً 

فيـروس التهـاب الكبـد مـع  تعايشـينواحتمال تحسن األسعار، تهـدف الخطـة اإلقليميـة إلـى معالجـة ماليـين النـاس الم
  المزمن وخطر التليف في اإلقليم.
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يــــة خطــــة العمــــل اإلقليميــــة وأشــــادت الــــدول األعضــــاء باســــتجابة المكتــــب اإلقليمــــي، وأقــــرت اللجنــــة اإلقليم  -١١٢
  ).WPR/RC66.R1(القرار  ٢٠٢٠-٢٠١٦الهادئ في الفترة الخاصة بالتهاب الكبد الفيروسي في غرب المحيط 

  
 المندرجة ضمن خطة العمل الخاصة بإقليم بالتهاب الكبد الفيروسي اإلقليمية الخاصةخطة العمل  وتتسق  -١١٣

 دة خطة العمل العالمية التي سيناقشها المجلس في هذه الـدورةمع مسو  ٢٠٢٠-٢٠١٦للفترة  غرب المحيط الهادئ
الثامنة والثالثين بعد المائة. وأكدت األمانة للدول األعضاء أنه بمجرد أن يتم وضع اللمسـات األخيـرة علـى الحالية 

  م اإلبالغ.أي نقاط تركيز إضافية في الجهود اإلقليمية، مع التركيز على تبسيط نظماج الخطة العالمية، سيتم إد
  

العمل المتعدد القطاعات من أجل اتبـاع نهـج يمتـد طيلـة العمـر للتمتـع بالصـحة فـي مرحلـة الشـيخوخة: 
  مسودة االستراتيجية وخطة العمل العالميتين بشأن الشيخوخة والصحة 

  
تــــــم وقــــــد . بشــــــكل متســــــارع إعــــــادة تشــــــكيل الســــــكان فــــــي اإلقلــــــيم علــــــىالشــــــيخوخة الديموغرافيــــــة  عمــــــلت  -١١٤

فــــــي إعــــــداد اإلطــــــار اإلقليمــــــي للعمــــــل بشــــــأن الشــــــيخوخة والصــــــحة فــــــي غــــــرب  بلــــــدانتجــــــارب ال مــــــن االســــــتفادة
 ٢٠١٣أكتــــــــــوبر  ) والــــــــــذي أقرتــــــــــه اللجنــــــــــة اإلقليميــــــــــة فــــــــــي تشــــــــــرين األول/٢٠١٩-٢٠١٤( الهــــــــــادئ المحــــــــــيط
تـع بالصـحة فـي ). وأثناء جلسة اللجنـة، قـدمت األمانـة تقريـرًا عـن التقـدم المحـرز فـي التمWPR/RC64.R3 (القرار

ركـــائز للعمـــل، مـــع  اإلطـــار اإلقليمـــي أربـــع حـــددالمنـــدوبون المســـتجدات الوطنيـــة. و اســـتعرض مرحلـــة الشـــيخوخة، و 
وهـي مسـألة أساســية علـى الصـعيد العــالمي  -التركيـز علـى إعــادة توجيـه الـنظم الصــحية لتلبيـة احتياجـات المســنين 

  صوب التغطية الصحية الشاملة. للمضي قدماً 
  

ــ  -١١٥ لسياســات والتخطــيط العــالمي. يســتهدي بهــا فــي وضــع ا دم تجربــة إقلــيم غــرب المحــيط الهــادئ دروســاً وتق
ويســـتخدم الـــبعض آليـــة للتشـــاور عبـــر  – خبـــراتوتتشـــارك الـــدول األعضـــاء وأصـــحاب المصـــلحة فـــي اإلقلـــيم فـــي ال

تعكـف  لتـانصياغة مسودة االستراتيجية العالمية وخطة العمل الخاصة بالشـيخوخة والصـحة، وال بهدف - اإلنترنت
  ا.ماآلن األمانة في المقر الرئيسي على إعداده

  
  إصالح المنظمة

  
مختلـف قضـايا اإلصـالح فـي المنظمـة، بمـا فـي ذلـك المشـاركة مـع الجهـات الفاعلـة غيـر  مندوبونناقش ال  -١١٦

  جنة اإلقليمية.اللعمال أوضع جدول  وخاصةستراتيجي لحيز الميزانية، وتصريف الشؤون، الدول، والتخصيص اال
  

ـــدول  مشـــاركة. يعنـــي إطـــار الالجهـــات الفاعلـــة غيـــر الـــدول  -١١٧ ـــة غيـــر ال  جميـــع الـــدولمـــع الجهـــات الفاعل
ء تباطؤ التقدم في األعضاء. وأعرب العديد من المندوبين عن تأييدهم القوي لإلطار، في حين أعربوا عن قلقهم إزا

تطويره. وتحظى القضية بأهمية خاصة بالنظر إلى ضخامة الدوالرات التي تنفق على الصحة في القطـاع الخـاص 
عن األدوية. ولوحظ أن المنظمة ينبغي أن تحـدد أصـحاب المصـلحة المناسـبين  الصناعات الغذائية، فضالً مجال و 

غير الدول على أسـاس كـل حالـة علـى حـدة، مـع اتبـاع إجـراءات تتسـم بالشـفافية النتـداب خبـراء مـن أي قطـاع مـن 
  قطاعات المجتمع.

  
ن انتقـاء اآلليـة المختــارة بشــأ مفصـالً  . قـدم أحــد المنـدوبين عرضـاً التخصـيص االسـتراتيجي لحيــز الميزانيـة  -١١٨

فـي  لإلقلـيملصـين وماليزيـا تمثيـل اعـن تقـديرهم ل نـدوبونلتحديد التخصيص االستراتيجي لحيز الميزانيـة. وأعـرب الم
لحيـــز الميزانيـــة. ويـــرى المنـــدوبون أن المبـــادئ العامـــة للتخصـــيص  عمـــل المعنـــي بالتخصـــيص االســـتراتيجيفريـــق ال

 مخصصـاتنسـبة ال النخفـاضة، كما هو الحال بالنسبة للمنهجيـة الجديـدة. ونظـرًا االستراتيجي لحيز الميزانية مقبول
سـنوات، فينبغـي تقيـيم أثـر تخفـيض حيـز الميزانيـة باسـتمرار  ٨و ٦فترة تتراوح ما بين  خالل ٪٣٠ بنسبةفي اإلقليم 

  خالل هذه الفترة.
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فريق عمـل المنظمـة المعنـي  جهودتقريرًا إلى اللجنة اإلقليمية بشأن  ون. قدم أحد المندوبتصريف الشؤون  -١١٩
بإصـالح ســبل تصــريف الشـؤون، بمــا فــي ذلـك أســاليب عمــل األجهـزة الرئاســية واتســاقها فـي جميــع أنحــاء المنظمــة. 

 القطريـــة –طريقـــة عملهـــا فـــي جميـــع المســـتويات الثالثـــة لاألمانـــة بوضـــوح  حديـــدوأوصـــى منـــدوب أخـــر بضـــرورة ت
منظمـة لقواعـد الممارسـة المتعلقـة بتقسـيم عن إعادة توزيـع مدونـة ال فضالً  -المقر الرئيسي على مستوى و  قليميةواإل

  .القطريداخل المنظمة، والسيما على المستوى  تواصلسيساعد في تحسين الاألدوار، مما 
  

عــات األجهــزة الرئاســية، وكــان هنــاك اقتــراح بوضــع مدونــة لقواعــد الممارســة الخاصــة بالمنــدوبين فــي اجتما  -١٢٠
والتي ستعتمد على أفضل الممارسات مثل استخدام ساعة لتحديد ثالث دقائق للتدخالت (كما هو الحال فـي المقـر 

  الرئيسي).
  

. تتســق العمليــة الحاليــة لوضــع جــدول أعمــال اللجنــة اإلقليميــة مــع النظــام الــداخلي إعــداد جــدول األعمــال  -١٢١
الهادئ وتماثل غيرها في سائر األقـاليم األخـرى. ومـع ذلـك، فاسـتجابة لطلبـات الـدول  للجنة اإلقليمية لغرب المحيط

األعضــاء للمزيــد مــن الشــفافية والمســاءلة واالســتجابة، تــم تقــديم اقتــراح لتعــديل عمليــة وضــع جــدول أعمــال اللجنــة 
  اإلقليمية واتفق عليه المندوبون.

  
جنة اإلقليمية أثناء دورتها التي تعقد في كل عـام فـي البنـود ل، أن تنظر الويتضمن االقتراح عنصرين. أوالً   -١٢٢

، يتبــادل المــدير اإلقليمــي اآلراء حــول جــدول التــي ســتدرج فــي جــدول األعمــال المؤقــت لــدورة الســنة التاليــة. وثانيــاً 
 األعمال المؤقت بشكل غير رسمي مع أعضاء المجلس التنفيـذي مـن اإلقلـيم علـى هـامش دورة المجلـس التـي تعقـد

  .من كل عام في كانون الثاني/ يناير
  

اقتراحات، مثل: إنشاء لجنة "افتراضية" غير رسمية لتناول جدول األعمـال المؤقـت،  وقدم المندوبون أيضاً   -١٢٣
د انعقــاد جمعيــة آليــات تبــادل إضــافية مــع الــدول األعضــاء بعــدها عبــر الفيــديو أو عبــر الهــاتف؛ والتــي يمكــن عقــ

جدول األعمال الدائر والذي يغطي إطارًا زمنيًا أطول لتعزيز التخطـيط االسـتراتيجي. وكـان هنـاك الصحة العالمية؛ 
اتفاق لدراسة المسألة مليًا، إلى جانب أخر مستجدات الـدعم القطـري، والبنـود التـي يمكـن النظـر فيهـا فـي إطـار بنـد 

  س التنفيذي واللجنة اإلقليمية.ثابت في جدول األعمال بشأن تنسيق عمل جمعية الصحة العالمية، والمجل
  

): متابعــة الــدورة االســتثنائية للمجلــس التنفيــذي بشــأن فيــروس ٢٠١٤فاشــية مــرض فيــروس اإليبــوال (
  اإليبوال

  
يبـــوال، فـــي ســـياق أوســـع نطاقـــًا اإلتـــم خـــالل الجلســـة العامـــة إجـــراء مناقشـــات مفصـــلة عـــن مـــرض فيـــروس   -١٢٤

وهــي تغطــي تقريــر المــدير اإلقليمــي، والتقريــر المرحلــي  – العموميــة لفاشــيات األمــراض الناشــئة والطــوارئ الصــحية
) APSED)، واسـتراتيجية آسـيا والمحـيط الهـادئ لمواجهـة األمـراض الناشـئة (٢٠٠٥اللوائح الصحية الدولية ( بشأن

وجمهوريـة  ولقاًء جانبيًا بشأن األمن الصحي، والذي نظمته منظمة الصحة العالميـة والواليـات المتحـدة األمريكيـة –
  كوريا.

  
وخلص تقييم تنفيذ استراتيجية آسيا والمحيط الهادئ بشأن األمراض الناشئة إلى أنه بالرغم ممـا تحقـق مـن   -١٢٥

تــزال هنــاك تحــديات. وقــد الــزم اإلقلــيم نفســه بآليــات أقــوى ال، فاالســتراتيجيةنجــاح بــاهر فــي تنفيــذ اللــوائح مــن خــالل 
. وتنتقـل الـدول األعضـاء فـي اإلقلـيم مـن التقيـيم الـذاتي باالعتمـاد علـى اإلجابــة لرصـد عمليـة تنفيـذ اللـوائح وتقييمهـا

وفعاليـة والتـي  آليـات أكثـر ابتكـاراً إلـى "نعم أو ال" على قوائم القدرات األساسية المطلوبة بموجب النظام األساسي  ـب
اســــتعراض الفاشــــيات  الصــــحي القطــــري لوظائفهــــا. ويمكــــن أن تشــــمل هــــذه اآلليــــات نظــــم األمــــنتركــــز علــــى أداء 

األساســية، بمشــاركة خبــراء خــارجيين. ويــدعم  واألمانــة للقــدراتلــدول األعضــاء التــي تجريهــا اوالتقييمــات المشــتركة 
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اللوائح الصحية الدوليـة المعنية باستعراض لجنة ال، بما في ذلك عمل كما يشارك فيها اإلقليم كذلك الجهود العالمية
  .الفاشيات والطوارئوٕاصالح دور المنظمة إبان 

  
 التأهـــب واالســـتجابة بشـــأن الـــدروس المســـتفادة تبـــادل، األمـــن الصـــحي بشـــأن الحـــدث الجـــانبي وتـــم خـــالل  -١٢٦

األمــن  كيفيــة تعزيــز علــى المناقشــاتركــزت و فاشــية ومتالزمــة الشــرق األوســط التنفســية، و  اإليبــوالفيــروس  لمــرض
 الصـحي بـاألمنالخاصـة  للخطة تحديثاً  أيضاً  أحد المندوبين قدم. و في اإلقليم والعالم بأسره على حد سواء الصحي
نـــاقش . وقـــد اللـــوائحتطلبهـــا التـــي ت القـــدرات األساســـية لتعزيـــز فرصـــة جديـــدة لإلقلـــيم هـــذه المبـــادرة وتهيـــئ. العـــالمي

  .في اإلقليمبصورة أفضل  يصحال نشطة األمنأ سبل تنسيق المندوبون أيضاً 
  

  األهمية اإلقليميةالمواضيع ذات  :٢الجزء 
  

  التهاب الكبد الفيروسي
  

حقــق نتيجـة لـذلك و ، Bالتهـاب الكبـد  التمنيـع ضـد فــي زيـادة كبيـراً  غـرب المحـيط الهـادئ تقـدماً  أحـرز إقلـيم  -١٢٧
إلـــى أقـــل ســـنوات  ٥ عمـــرهمبـــين األطفـــال البـــالغ  Bالتهـــاب الكبـــد المـــزمن  الهـــدف الخـــاص بتقلـــيص معـــدل انتشـــار

  .٢٠١٧٪ بحلول عام ١ وحًا بالوصول إلىمغاية أكثر طسير على الطريق الصحيح لتحقيق هو يو  ٪٢ من
  

يروس التهاب الكبد بفيشون مع العدوى اعتي الواقع على كاهل منعبء الاستمرار بومع ذلك، أقرت اللجنة   -١٢٨
فضــًال عــن خطــة إقليميــة محــددة، وجــود قيمــة بكــذلك  قــرتأ. و Cو Bوالتهــاب الكبــد  ،المــزمن، وخطــر تليــف الكبــد

  الخطة العالمية.مع مسودة خطة الحاجة إلى اتساق ال
  

التهــاب الكبــد الفيروســي فــي غــرب الخاصــة ببعــد النظــر، أقــرت اللجنــة اإلقليميــة خطــة العمــل اإلقليميــة و   -١٢٩
  ).WPR/RC66.R1(القرار  ٢٠٢٠-٢٠١٦المحيط الهادئ 

  
  التغطية الصحية الشاملة

  
ينتهـــي لنظم الصـــحية، بـــاوعلـــى مـــدى العقـــد الماضـــي، أيـــدت اللجنـــة اإلقليميـــة ســـت اســـتراتيجيات تتعلـــق   -١٣٠

 إشـراكأن نهـج  ٢٠١٣فـي عـام تم إجـراؤه استعراض شامل  رأى. وفي الوقت نفسه، ٢٠١٥معظمها في نهاية عام 
هـذا أخـذ مـع و صـحية الشـاملة. التغطيـة ال لتوطيـدبالغ األهميـة  اً أمر  يمثل تطوير القطاع الصحيككل في الحكومة 

  إطار العمل اإلقليمي. سودةوضع م أسفر عنقليمية، مما إ يةقدت عملية تشاور االعتبار، عُ  بعين
  

، أقـرت اللجنـة اإلقليميـة إطـار وعقب مناقشات فريق الخبراء والنظر في مسودة اإلطـار فـي الجلسـة العامـة  -١٣١
 .)WPR/RC66.R2صـحة أفضـل (القـرار تحقيـق  التوجـه إلـى الشـاملة:العمل اإلقليمي الخاص بالتغطية الصـحية 

التغطيـة الصــحية  فـي إعـداد خارطـة طريــق خاصـة بكـل بلــد لبلـوغطــار اإلاسـتخدام  وتـم حـث الـدول األعضــاء علـى
 الشــاملة بمــا يــدعمالتغطيــة الصــحية بللنهــوض وطنيــة لتنفيــذ سياســات وخطــط  كــافٍ تمويــل بتــوفير الشــاملة وااللتــزام 

  .٢٠٣٠لعام لتنمية المستدامة ا خطة ق أهدافتحقي
  

  مرض السل
  

سـنة  ٢٥بمعـدل الثلثـين خـالل  في إقليم غرب المحيط الهادئانخفضت الوفيات الناجمة عن مرض السل   -١٣٢
وقـد وجهـت كـل عـام. شـخص  ١٠٠ ٠٠٠يـزال هـذا المـرض يحصـد أرواح ولكن على الرغم من ذلـك، ال الماضية.

) جهـــود مكافحـــة الســـل. ٢٠١٥-٢٠١١الســـل فـــي غـــرب المحـــيط الهـــادئ ( لقضـــاء علـــىل االســـتراتيجية اإلقليميـــة
تطوير االستراتيجية واألهـداف العالميـة  اإلقليم فيفي  السلمكافحة مجال خبرة في الوباإلضافة إلى ذلك، ساهمت 
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 قــــرارال بموجــــب، (التــــي أقرتهــــا جمعيــــة الصــــحة ٢٠١٥بعــــد عــــام  مرضــــاه ومكافحتــــهالســــل ورعايــــة للقضــــاء علــــى 
  السل.القضاء على باسم استراتيجية  ، المعروف أيضاً )١-٦٧ع  ص  ج
  

المكتب اإلقليمي، بالتشاور مـع قام الستراتيجية العالمية الجديدة، مع ا انبلدال تيسير سبل تكيفمن أجل و   -١٣٣
ذي ، والـ٢٠٢٠-٢٠١٦السـل  القضـاء علـىاإلطار اإلقليمي للعمل علـى تنفيـذ اسـتراتيجية  بإعدادالدول األعضاء، 

  ).WPR/RC66.R3(القرار بعد النظر فيه اللجنة اإلقليمية  قرتهأ
  

  العنف واإلصابات الوقاية من 
  

مليــون حالــة وفــاة  والــذي يربــو علــىالعنــف واإلصــابات بــالنظر إلــى العــبء الســنوي للوفيــات الناجمــة عــن   -١٣٤
 WPR/RC63.R3القـــــرار  ٢٠١٢اللجنـــــة اإلقليميـــــة فـــــي عـــــام  الهـــــادئ، أقـــــرتفـــــي إقلـــــيم غـــــرب المحـــــيط  ســـــنوياً 
. كمـا أدى إلـى فـي هـذا المضـمارالعمـل  فـي توجيـه عمليـة تعزيـز، ممـا سـاعد واإلصـابات الوقايـة مـن العنـف بشأن

. ٢٠٢٠-٢٠١٦ لمــدةقليميــة لاإلعمــل الخطــة  ســودةلوضــع م ٢٠١٥و ٢٠١٣مشــاورات مكثفــة بــين عــامي إجــراء 
  اإلصــــابات فــــي غــــرب المحــــيط الهــــادئ و  للوقايــــة مــــن العنــــفالنظــــر، أقــــرت اللجنــــة خطــــة العمــــل اإلقليميــــة  بعــــدو 
  .WPR/RC66.R4القرار  بموجب) ٢٠٢٠-٢٠١٦(
  

ي معالجـة العنــف لتعزيـز دور النظـام الصـحي فـوتتسـق الخطـة اإلقليميـة مـع مسـودة خطـة العمـل العالميـة   -١٣٥
توجيــه  إلــىتهــدف وهــي التــي وضــعتها األمانــة. و ، فتيــات، وضــد األطفــالضــد النســاء والســيما بــين األشــخاص، وال

) (ضـمان تمتـع الجميـع بأنمـاط عـيش صـحية وبالرفاهيـة فـي جميـع األعمـار ٣ الهـدفتحقيـق  إلـىالدول األعضـاء 
  .٢٠٣٠لعام  لتنمية المستدامةاخطة من  التي تنعم بالعدل والسلم)(تعزيز المجتمعات الشاملة  ١٦والهدف 

  
  الصحة في المناطق الحضرية

  
المتسارع بما قد يفـوق أي إقلـيم أخـر  غرب المحيط الهادئ المزيد من التنمية والنمو االقتصادي شهد إقليم  -١٣٦

كثيـــر مـــن المنـــاطق ال تنمـــ حيــثآثـــار غيـــر مقصـــودة،  إلــى هـــذه الظـــاهرةومـــع هــذا فقـــد أدت . مــن أقـــاليم المنظمـــة
 اإلصـحاحمـن والميـاه النظيفـة ومرافـق اآلللسـكن  الالزمـة قدرتها على تـوفير البنيـة التحتيـة بصورة تتجاوزالحضرية 

 حـان المالئمة. وقد تـم تنـاول بعـض هـذه القضـايا مـن خـالل مبـادرات مثـل المـدن الصـحية والجـزر الصـحية، ولكـن
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