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الـدورة االسـتثنائية للمجلـس التنفيـذي بشـأن  ومتابعـة ٢٠١٤ عـام فـي اإليبـوال فيروس مرض فاشية  ١-١٦
  ١اإليبوال

  
  ٢٠١٥ عام بعد ما: العالمية التقنية االستراتيجية مسّودة: المالريا  ٢-١٦
  

  ومكافحتها الضنك حمى من الوقاية  ٣-١٦
  

  باللقاحات الخاصة العالمية العمل خطة  ٤-١٦
  

  ُنِقل إلى اللجنة "ب" ] [  -١٧
  

  التقارير المرحلية  -١٨
  
  مراض غير الساريةاأل
  

  )٨-٦٦ع ص ج القرار( ٢٠٢٠-٢٠١٣ الفترة في النفسية بالصحة الخاصة الشاملة العمل خطة  ألف:
  

 القــرار( التوحــد طيــف الضــطرابات العالجــي التــدبير أجــل مــن المبذولــة والمنســقة الشــاملة الجهــود  باء:
  )٨-٦٧ع ص  ج

 
  )٩-٤٨ع ص ج القرار( للعجز المسبب السمع فقدان  جيم:

  
  األمراض السارية

  
  )١٦-٦٤ع ص ج القرار( التنينات داء استئصال  :دال

 
  )٢١-٦٥ع ص ج القرار( البلهارسيات داء من التخلص  :هاء

 
  )١٢-٦٦ع ص ج القرار( المهملة المدارية المناطق أمراض  :واو
 

ـــــــــــة االســـــــــــتراتيجية مســـــــــــّودة  :زاي ـــــــــــوقي بشـــــــــــأن العالمي ـــــــــــة األمـــــــــــراض ومكافحـــــــــــة ت    جنســـــــــــياً  المنقول
  )١٩-٥٩ع ص جرالقرا(

  
  تعزيز الصحة طيلة العمر

  
  )١٠-٦٧ع ص ج القرار( المولود صحة  حاء:

  
  العمــــل مــــن أجــــل ضــــمان التغطيــــة الشــــاملة للتــــدخالت فــــي مجــــال صــــحة األم والوليــــد والطفــــل  طاء:

  )٣١-٥٨ع ص  ج القرار(
 

ـــــــذ  ياء:   واألطفـــــــال النســـــــاء ألرواح الُمنقـــــــذة بالســـــــلع المعنيـــــــة المتحـــــــدة األمـــــــم لجنـــــــة توصـــــــيات تنفي
  )٧-٦٦ع  ص  ج القرار(

                                                           

وضــمان قــدرة المنظمــة علــى التأهــب لحاليــة وتعزيــز التأهــب العــالمي اإليبــوال: إنهــاء الفاشــية ابشــأن  EBSS3.R1القــرار    ١
  والطوارئ المستقبلية الواسعة النطاق ذات العواقب الصحية.واالستجابة للفاشيات 
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  النظم الصحية
  

  )٨-٦٥ع ص ج القرار( للصحة االجتماعية المحددات  :كاف
 
  )٩-٦٤ع ص ج القرار( الشاملة والتغطية الصحي التمويل هياكل استدامة  :الم
  
  اســــــتراتيجية دمــــــج تحليــــــل المســــــائل واإلجــــــراءات المتعلقــــــة بنــــــوع الجــــــنس فــــــي عمــــــل المنظمــــــة  :ميم

  )٢٥-٦٠ص ع  ج(القرار 
  

  )١٦-٦٠ع ص ج القرار( رشيد نحو على األدوية استعمال في المحرز التقدم  :نون
  

  التأهب والترصد واالستجابة
  

 األخـــرى والفوائــد اللقاحـــات إلــى والتوصـــل األنفلــونزا فيروســـات تبــادل: الجائحـــة لألنفلــونزا التأهــب  سين:
  )٥-٦٤ع ص ج القرار(

  
  )١-٦٠ع ص ج القرار( الجدري فيروس مخزونات تدمير: الجدري استئصال  :عين

  
  

  اللجنة "ب"
  

  ١افتتاح أعمال اللجنة  -١٩
  

  األحوال الصحية في األرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفي الجوالن السوري المحتل  -٢٠
  

  الشؤون المالية  -٢١
  

  ٢٠١٤كانون األول/ ديسمبر  ٣١التقرير المالي والبيانات المالية المراجعة للسنة المنتهية في   ١-٢١
  

حالة تحصيل االشتراكات المقدرة، بما في ذلك الدول األعضاء المتأخرة في سداد اشتراكاتها إلـى   ٢-٢١
  من الدستور ٧حد يبرر تطبيق أحكام المادة 

  
  [ ُحِذف ]  ٣-٢١
  

   ٢٠١٧-٢٠١٦جدول تقدير االشتراكات   ٤-٢١
  

  [ ُحِذف ]   ٥-٢١
  

  بات والمراقبةشؤون مراجعة الحسا  -٢٢
  

  تقرير مراجع الحسابات الخارجي  ١-٢٢
  

  تقرير مراجع الحسابات الداخلي  ٢-٢٢
  

                                                           
  بما في ذلك انتخاب نواب الرئيس والمقرر.   ١
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  تعيين مراجع الحسابات الخارجي  ٣-٢٢
  

  شؤون العاملين  -٢٣
  

  الموارد البشرية  ١-٢٣
  

  تقرير لجنة الخدمة المدنية الدولية  ٢-٢٣
  

  تعديالت النظام األساسي للموظفين والئحة الموظفين  ٣-٢٣
  

  المتحدة األمم لموظفي التقاعدية للمعاشات المشترك الصندوق مجلستقرير   ٤-٢٣
  

  تعيين ممثلين في لجنة المعاشات التقاعدية لموظفي منظمة الصحة العالمية  ٥-٢٣
  

  الشؤون اإلدارية  -٢٤
  

  العقارات: أحدث المعلومات عن استراتيجية تجديد مباني جنيف  ١-٢٤
  

   مم المتحدة ومع سائر المنظمات الحكومية الدوليةالتعاون داخل منظومة األ  -٢٥
  

  الصحية الُنظم  -١٧
  

 الصـــحية التغطيـــة عناصـــر مـــن كعنصـــر والتخـــدير واألساســـية الطارئـــة الجراحيـــة الرعايـــة تعزيـــز  ١-١٧
  الشاملة

  
  الدولي المستوى على الصحيين العاملين توظيف بشأن الممارسة لقواعد العالمية المنظمة مدونة  ٢-١٧
  

  المزيفة/ المغشوشة/ التوسيم المغشوشة/ المزورة/ النوعية المتدنية الطبية المنتجات  ٣-١٧
  

  والتطوير البحث وتنسيق بتمويل المعني العامل االستشاريين الخبراء فريق تقرير متابعة  ٤-١٧
  

  الفكرية والملكية واالبتكار العمومية الصحة بشأن العالميتان العمل وخطة االستراتيجية  ٥-١٧
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  قائمة الوثائق
 
  
  ١جدول األعمال  ١تنقيح  ٦٨/١ج
  
 إلى جدول األعمال اقتراح بشأن إضافة بند فرعي تكميلي  ١إضافة  ٦٨/١ج
  
ــــين  ٦٨/٢ج بعــــد المائــــة والسادســــة  تقريــــر المجلــــس التنفيــــذي عــــن دورتيــــه الخامســــة والثالث

  ودورته االستثنائية بشأن اإليبوال والثالثين بعد المائة
  
ة الدكتورة مارغريت تشان، المديرة العامة، أمام جمعية الصـحة العالميـة الثامنـة كلم  ٦٨/٣ج

 والستين
  
  نبذة عن تنفيذ اإلصالح إصالح منظمة الصحة العالمية:  ٦٨/٤ج
  
  إطار المشاركة مع الجهات الفاعلة غير الدول  ٦٨/٥ج
  
  استعراض منتصف المدة :٢٠١٥-٢٠١٤تنفيذ الميزانية البرمجية   ٦٨/٦ج
  
  ٢٠١٧-٢٠١٦الميزانية البرمجية المقترحة   ٦٨/٧ج
  
  ٢٠١٧-٢٠١٦الميزانية البرمجية  مشروع قرار:  ١إضافة  ٦٨/٧ج
  
  ٢حصيلة المؤتمر الدولي الثاني بشأن التغذية  ٦٨/٨ج
  
  ٣والرّضع وصغار األطفال: وضع مجموعة المؤشرات األساسية األمهات تغذية  ٦٨/٩ج
  
  بالقضاء على سمنة األطفال عنيةأحدث المعلومات عن اللجنة الم  ٦٨/١٠ج
  
 ٢٠١٤االجتمــاع الرفيــع المســتوى للجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة فــي عــام متابعــة   ٦٨/١١ج

بشأن إجراء استعراض وتقييم شاملين للتقدم المحرز في الوقاية من األمـراض غيـر 
  المعدية (غير السارية) ومكافحتها

  
المنســق علــى المســتوى الُقطــري مــن أجــل العــبء العــالمي للصــرع وضــرورة العمــل   ٦٨/١٢ج

  التصدي آلثاره الصحية واالجتماعية وآثاره على المعرفة العامة
 
  المتعلقة بالصحة رصد بلوغ األهداف اإلنمائية لأللفية  ٦٨/١٣ج

                                                      
  .ixانظر الصفحة    ١
  .٦انظر الملحق    ٢
 .٧انظر الملحق    ٣
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  ٢٠١٥لما بعد عام خطة التنمية الصحة في   ٦٨/١٤ج
  
  صحة المراهقين  ٦٨/١٥ج
  
  عالن ومنهاج عمل بيجينعامًا على إ ٢٠ المرأة والصحة:  ٦٨/١٦ج
 
إجـراءات مسـتدامة عبـر القطاعـات  المساهمة في التنميـة االجتماعيـة واالقتصـادية:  ٦٨/١٧ج

واإلنصــاف فــي مجــال الصــحة (متابعــة المــؤتمر العــالمي  مــن أجــل تحســين الصــحة
  الثامن بشأن تعزيز الصحة)

  
  التصدي ألثر تلوث الهواء على الصحة الصحة والبيئة:  ٦٨/١٨ج
  
  مقاومة مضادات الميكروبات  ٦٨/١٩ج

بشــأن مقاومـــة  ٢٥-٦٧ج ص عتقريــر مـــوجز عــن التقـــدم المحــرز فـــي تنفيــذ القـــرار 
 مضادات الميكروبات

  
  مقاومة مضادات الميكروبات  ٦٨/٢٠ج
  ١مسودة خطة العمل العالمية بشأن مقاومة مضادات الميكروبات  ١تصويب  ٦٨/٢٠وج
  
  شلل األطفال  ٦٨/٢١ج
  ١إضافة  ٦٨/٢١وج
  
إلـــى األمانـــة نتيجـــة للقـــرارات  تقريـــر عـــن اآلثـــار الماليـــة واإلداريـــة المترتبـــة بالنســـبة  ٢إضافة  ٦٨/٢١ج

  ٢المجلس التنفيذي أو جمعية الصحة جانبمن  المقترح اعتمادها
  
االعتبــارات  األطفــال البــري: نتشــار الــدولي لفيــروس شــللاالتوصــيات مؤقتــة بشــأن   ٣إضافة  ٦٨/٢١ج

  )٢٠٠٥من اللوائح الصحية الدولية ( ٣-١٥المادة  في ضوء المتعلقة باستمرارها
  
   )٢٠٠٥تنفيذ اللوائح الصحية الدولية (  ٦٨/٢٢ج

  االستجابة لطوارئ الصحة العمومية  
  
تقريــر لجنــة المراجعــة بشــأن التمديــدات الثانيــة الالزمــة لبنــاء القــدرات الوطنيــة فــي   ١إضافة  ٦٨/٢٢ج

  ٣لوائح الصحية الدوليةمجال الصحة العمومية وبشأن تنفيذ ال
  
  استجابة المنظمة في الطوارئ الوخيمة الواسعة النطاق  ٦٨/٢٣ج
  
الســياق الــراهن والتحــديات؛ ووقــف  :٢٠١٤ عــام اإليبــوال فــي فيــروس مــرض فاشــية  ٦٨/٢٤ج

  في البلدان واألقاليم غير المتضررة الوباء؛ والتأهب
  
  الالفريق المعني بالتقييم المبدئي لمرض اإليبو   ٦٨/٢٥ج

                                                      
 .٣انظر الملحق    ١
 .٨انظر الملحق    ٢
 .٢انظر الملحق    ٣
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 الــدورة االســتثنائية للمجلــس ومتابعــة ٢٠١٤ عــام فــي اإليبــوال فيــروس مــرض فاشــية  ٦٨/٢٦ج
لــدعم قــدرات  احتيــاطي الخيــارات المتاحــة إلنشــاء صــندوق :اإليبــوال بشــأن التنفيــذي

  للطوارئ االستجابة مجال المنظمة في
  
  للطوارئ العالمية الصحية العاملة القوى  ٦٨/٢٧ج
  
  ٢٠١٥١ عام بعد ما: العالمية التقنية االستراتيجية دةمسوّ : المالريا  ٦٨/٢٨ج
  
إلـــى األمانـــة نتيجـــة للقـــرارات  تقريـــر عـــن اآلثـــار الماليـــة واإلداريـــة المترتبـــة بالنســـبة  ١إضافة  ٦٨/٢٨ج

  ٢من جانب المجلس التنفيذي أو جمعية الصحة المقترح اعتمادها
  
  الوقاية من حمى الضنك ومكافحتها  ٦٨/٢٩ج
  
  مل العالمية الخاصة باللقاحاتخطة الع  ٦٨/٣٠ج
  
تعزيز الرعاية الجراحية الطارئة واألساسية والتخـدير كعنصـر مـن عناصـر التغطيـة   ٦٨/٣١ج

  الصحية الشاملة
  
مدونــة المنظمــة العالميــة لقواعــد الممارســة بشــأن توظيــف العــاملين الصــحيين علــى   ٦٨/٣٢ج

  المستوى الدولي
  
مــدى مالءمــة مدونــة المنظمــة العالميــة لقواعــد  عــنستشــاري فريــق الخبــراء االتقريــر   ١إضافة  ٦٨/٣٢ج

ــــــــــى المســــــــــتوى الــــــــــدولي  ــــــــــف العــــــــــاملين الصــــــــــحيين عل الممارســــــــــة بشــــــــــأن توظي
  )٢٠١٠( وفعاليتها

  
/ المغشوشـــــة/ التوســـــيم المغشوشـــــة/ المـــــزورة/ النوعيـــــة المتدنيـــــة الطبيـــــةالمنتجـــــات   ٦٨/٣٣ج

  المزيفة
  
ن العامـــل المعنـــي بتمويـــل وتنســـيق البحـــث متابعـــة تقريـــر فريـــق الخبـــراء االستشـــاريي  ٦٨/٣٤ج

  والتطوير
  
  المشاريع اإليضاحية للبحث والتطوير في مجال الصحة  ١إضافة  ٦٨/٣٤ج
  
االســـــــتراتيجية وخطـــــــة العمـــــــل العالميتـــــــان بشـــــــأن الصـــــــحة العموميـــــــة واالبتكــــــــار   ٦٨/٣٥ج

  ٣الفكرية والملكية
  
  التقارير المرحلية  ٦٨/٣٦ج
  

                                                      
 .١انظر الملحق    ١
 .٨انظر الملحق    ٢
  .٥انظر الملحق    ٣
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وفــي  بمــا فيهــا القــدس الشــرقية، المحتلــة، ض الفلســطينيةاألحــوال الصــحية فــي األر   ٦٨/٣٧ج
  الجوالن السوري المحتل

  
األول/  كـانون ٣١في السنة المنتهيـة فـي  والبيانات المالية المراجعة يـر المالـالتقري  ٦٨/٣٨ج

  ٢٠١٤ديسمبر 
 
حالة تحصيل االشتراكات المقدرة، بما في ذلك الـدول األعضـاء المتـأخرة فـي سـداد   ٦٨/٣٩ج

  من الدستور ٧أحكام المادة  تطبيق تراكاتها إلى حد يبرراش
  
  ٢٠١٧-٢٠١٦جدول تقدير االشتراكات   ٦٨/٤٠ج
  
  تقرير مراجع الحسابات الخارجي  ٦٨/٤١ج
  
  تقرير مراجع الحسابات الداخلي  ٦٨/٤٢ج
  
  تعيين مراجع الحسابات الخارجي  ٦٨/٤٣ج
  
  أحدث المعلومات عن الموارد البشرية  ٦٨/٤٤ج
  
  رير لجنة الخدمة المدنية الدوليةتق  ٦٨/٤٥ج
  
  ١تعديالت النظام األساسي للموظفين والئحة الموظفين  ٦٨/٤٦ج
  
  تقرير مجلس الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي األمم المتحدة  ٦٨/٤٧ج
  
  لموظفي منظمة الصحة العالمية تعيين ممثلين في لجنة المعاشات التقاعدية  ٦٨/٤٨ج
  
  العقارات: أحدث المعلومات عن استراتيجية تجديد مباني جنيف  ٦٨/٤٩ج
  
  التعاون داخل منظومة األمم المتحدة ومع سائر المنظمات الحكومية الدولية  ٦٨/٥٠ج
  
ومتابعــة الــدورة االســتثنائية للمجلــس  ٢٠١٤فاشــية مــرض فيــروس اإليبــوال فــي عــام   ١تنقيح  ٦٨/٥١ج

   التنفيذي بشأن اإليبوال
  إجرائي مقترح من األمانةمشروع مقرر   

  
  نبذة عن تنفيذ اإلصالح  ٦٨/٥٢ج

المقـدم إلـى جمعيـة  تقرير لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة التابعـة للمجلـس التنفيـذي
  الصحة العالمية الثامنة والستين

  
  
  

                                                      
 .٤انظر الملحق    ١



 قائمة الوثائق

- xix - 

  إطار المشاركة مع الجهات الفاعلة غير الدول  ٦٨/٥٣ج
المقـدم إلـى جمعيـة  ة التابعـة للمجلـس التنفيـذيتقرير لجنة البرنامج والميزانية واإلدار 

  الصحة العالمية الثامنة والستين
  
   استعراض منتصف المدة :٢٠١٥-٢٠١٤تنفيذ الميزانية البرمجية   ٦٨/٥٤ج

إلى جمعية الصحة  تقرير لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة التابعة للمجلس التنفيذي  
  العالمية الثامنة والستين

  
  ٢٠١٧-٢٠١٦ المقترحة البرمجية يزانيةالم  ٦٨/٥٥ج

 الصحة جمعية إلى التنفيذي للمجلس التابعة واإلدارة والميزانية البرنامج لجنة تقرير
  والستين الثامنة العالمية

  
التنفيــــذي  المجلــــس دورة ومتابعــــة ٢٠١٤ عــــام فــــي اإليبــــوال فيــــروس مــــرض فاشــــية  ٦٨/٥٦ج

 لـدعم قـدرات احتياطي صندوق بإنشاء الخاصة الخيارات :اإليبوال بشأن االستثنائية
   للطوارئ االستجابة مجال في المنظمة

 الصحة جمعية إلى للمجلس التنفيذي التابعة واإلدارة والميزانية البرنامج لجنة تقرير  
  والستين الثامنة العالمية

  
/ كـــانون األول ٣١للســـنة المنتهيـــة فـــي  التقريـــر المـــالي والبيانـــات الماليـــة المراجعـــة  ٦٨/٥٧ج

  ٢٠١٤ديسمبر 
إلى جمعية الصحة  تقرير لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة التابعة للمجلس التنفيذي  

  العالمية الثامنة والستين
  
 سـداد فـي المتـأخرة األعضـاء الـدول ذلك في بما المقدرة، االشتراكات تحصيل حالة  ٦٨/٥٨ج

  الدستور من ٧ المادة أحكام تطبيق يبرر حد إلى اشتراكاتها
 الصحة جمعية إلى التنفيذي للمجلس التابعة واإلدارة والميزانية البرنامج لجنة تقرير  

  والستين الثامنة العالمية
  
  تقرير مراجع الحسابات الخارجي  ٦٨/٥٩ج

إلى جمعية الصحة  تقرير لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة التابعة للمجلس التنفيذي  
  العالمية الثامنة والستين

  
  تقرير مراجع الحسابات الداخلي  ٦٨/٦٠ج

إلى جمعية الصحة  تقرير لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة التابعة للمجلس التنفيذي  
  العالمية الثامنة والستين

  
  الموارد البشرية  ٦٨/٦١ج

إلى جمعية الصحة  تقرير لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة التابعة للمجلس التنفيذي  
  ة والستينالعالمية الثامن
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   العقارات: أحدث المعلومات عن استراتيجية تجديد مباني جنيف  ٦٨/٦٢ج
إلى جمعية الصحة  تقرير لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة التابعة للمجلس التنفيذي  

  العالمية الثامنة والستين
  
  لجنة أوراق االعتماد  ٦٨/٦٣ج
  
شــخص للعمــل عضــوًا فــي المجلــس  نانتخــاب الــدول األعضــاء التــي لهــا حــق تعيــي  ٦٨/٦٤ج

  التنفيذي
  
  التقرير األول للجنة "أ"  ٦٨/٦٥ج
  
  التقرير األول للجنة "ب"  ٦٨/٦٦ج
  
  التقرير الثاني للجنة "أ"  ٦٨/٦٧ج
  
  التقرير الثاني للجنة "ب"  ٦٨/٦٨ج
  
  التقرير الثالث للجنة "أ"  ٦٨/٦٩ج
  
  التقرير الثالث للجنة "ب"  ٦٨/٧٠ج
  
  للجنة "أ"التقرير الرابع   ٦٨/٧١ج
  
  التقرير الرابع للجنة "ب"  ١تنقيح  ٦٨/٧٢ج
  
  التقرير الخامس للجنة "أ"  ٦٨/٧٣ج
  
  التقرير الخامس للجنة "ب"  ٦٨/٧٤ج
  
  التقرير السادس للجنة "أ"  ٦٨/٧٥ج
  
  

  وثائق معلومات
  
 ٢٠١٤كـــــانون األول/ ديســـــمبر  ٣١ملحـــــق التقريـــــر المـــــالي للســـــنة المنتهيـــــة فـــــي   ١معلومات/ /٦٨ج

  ت الطوعية حسب الصندوق وحسب الجهة المساهمةالمساهما
  
األحــوال الصــحية فــي األرض الفلســطينية المحتلــة، بمــا فيهــا القــدس الشــرقية وفــي   ٢معلومات/ /٦٨ج

  الجوالن السوري المحتل 
  تقرير وزارة الصحة في الجمهورية العربية السورية  

  
لــة، بمــا فيهــا القــدس الشــرقية وفــي األحــوال الصــحية فــي األرض الفلســطينية المحت  ٣معلومات/ /٦٨ج

   الجوالن السوري المحتل
  بيان حكومة إسرائيل
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األحــوال الصــحية فــي األرض الفلســطينية المحتلــة، بمــا فيهــا القــدس الشــرقية وفــي   ٤معلومات/ /٦٨ج
  الجوالن السوري المحتل 

  تقرير مقدم من مدير إدارة الصحة باألونروا
  
األرض الفلســطينية المحتلــة، بمــا فيهــا القــدس الشــرقية وفــي  األحــوال الصــحية فــي  ٥معلومات/ /٦٨ج

   الجوالن السوري المحتل
بناًء على طلب المراقب الدائم لفلسطين لدى األمـم المتحـدة والمنظمـات تقرير مقدم 

  الدولية األخرى في جنيف
  
  [ الوثيقة ألغيت ]  ٦معلومات/ /٦٨ج
  
  ٢٠١٧-٢٠١٦الميزانية البرمجية المقترحة   ٧معلومات/ /٦٨ج

  العملية وحساب التكاليف والتمويل  
  وثائق متنوعات

  
  قائمة بأسماء المندوبين وسائر المشاركين [ باإلنكليزية والفرنسية فقط ]  ١تنقيح  ١متنوعات/ /٦٨ج
  
  دليل المندوبين إلى جمعية الصحة العالمية  ٢متنوعات/ /٦٨ج
  
  المقررات اإلجرائية وقائمة القرارات   ٣متنوعات/ /٦٨ج
  
  قائمة الوثائق  ٤متنوعات/ /٦٨ج
  
ــــةكلمــــة ســــعادة المستشــــارة   ٥متنوعات/ /٦٨ج ــــا  ميركــــل أنجــــيالالســــيدة  االتحادي ــــة ألماني مــــن جمهوري

  والستينالثامنة  العالمية الصحة جمعية االتحادية أمام
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  أعضاء مكتب جمعية الصحة وعضوية اللجان

  
    الرئيس:

  جاغات براكاش نادا (الهند)الدكتور   الرئيس:
  

  نواب الرئيس:
  الدكتور لي بين (جمهورية الصين الشعبية)
  السيد جون دافيد إدوارد بويس (بربادوس)
  الدكتور فيروز الدين فيروز (أفغانستان)
  و)السيد فرانشيسكو موسوني (سان مارين
  الدكتور آوا ماري كول سيك (السنغال)

  األمين:
  ةالعام ةتشان، المدير  ارغريتالدكتورة م

  
  لجنة أوراق االعتماد

  
الـدول  وفـودتألفت لجنـة أوراق االعتمـاد مـن   

بلجيكا، كولومبيا، جيبوتي، غابون، األعضاء التالية: 
بيســـــــاو، هنـــــــدوراس، ليســـــــوتو، ســـــــنغافورة،  -غينيـــــــا 

  لشتي، تونغا. -تيمور  سويسرا، طاجكستان،
  السيدة مورييل بينيغيير (سويسرا) الرئيس:

  ميدراو تونغ مغي (غابون) الدكتور نائب الرئيس:
  السيدة جوان مكيوو (مسؤول قانوني كبير) األمين:

  
  اللجنة العامة

  
ـــــة    ـــــة العامـــــة مـــــن رئـــــيس جمعي تألفـــــت اللجن

ــــى  ،الصــــحة ونوابــــه ورئيســــي اللجنتــــين الرئيســــيتين إل
بوركينــــــا : دوبي الــــــدول األعضــــــاء التاليــــــةجانــــــب منــــــ

فاصــو، بورونــدي، جــزر القمــر، كوبــا، فرنســا، غانــا، 
ـــــرو،  ـــــل األســـــود، عمـــــان، بي ـــــا، الجب إندونيســـــيا، التفي
االتحاد الروسي، جنوب السودان، الجمهوريـة العربيـة 

الســورية، المملكــة المتحــدة لبريطانيــا العظمــي وأيرلنــدا 
 ريكية، فييت نام.الشمالية، الواليات المتحدة األم

  جاغات براكاش نادا (الهند)الدكتور  الرئيس:
  ةالعام ةتشان، المدير  ارغريتم الدكتورةاألمين: 

  
  اللجنتان الرئيسيتان

  
مــــــن النظــــــام الــــــداخلي  ٣٣بموجــــــب المــــــادة   

لجمعيــــة الصــــحة العالميــــة يحــــق لكــــل وفــــد أن يكــــون 
  .رئيسيةفي كل لجنة بأحد أعضائه ممثًال 

  
  اللجنة "أ"

  
  و (المكسيك)لّ الدكتور إدواردو جارامي الرئيس:

ــ  الســيدة دوركــاس ماكاغــاتو (بوتســوانا) الــرئيس: انائب
  قردة (السودان) أبو إدريس السيد بحرو 

  الدكتور ليس روفالي (إستونيا) المقرر:
ــــــين: ــــــدكتور  األم تيمــــــوثي أرمســــــترونغ، المنســــــق، ال

  الترصد والوقاية السكانية
  

  اللجنة "ب"
  

  يد مايكل ماالباغ (بابوا غينيا الجديدة)الس الرئيس:
 الـــدكتور رايمونـــد بوســـوتيل (مالطـــة) الـــرئيس: انائبـــ
  أدهيكاري (نيبال) راج السيد خاغاو 

  الدكتور غوي فونيس (شيلي)المقرر: 
السـالمة كاليـف أونـدوري، المنسـق، الـدكتور  األمين:
  والحذر

  
  ممثلو المجلس التنفيذي
  )الدكتورة مريم شاكيال (ملديف

  الدكتور ديرك كويبرز (بلجيكا)
  وليد عمار (لبنان)الدكتور 

  الدكتورة يانكالبي بابونغ ماتشوك ماهوري (تشاد)
_______________________  

  



 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  القرارات والمقررات اإلجرائية  
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  راراتـالق

  
  
  

  ٢٠١٧-٢٠١٦الميزانية البرمجية   ١-٦٨ج ص ع
  

  جمعية الصحة العالمية الثامنة والستون،  
  

  ١؛٢٠١٧- ٢٠١٦بعد النظر في الميزانية البرمجية المقترحة   
  

وٕاذ تعتــرف بــالظروف االســتثنائية المتعلقــة بأزمــة اإليبــوال، والعمــل اإلضــافي الــذي ســيلزم االضــطالع بــه 
ة المنظمـــة لالســـتجابة بفعاليـــة للطـــوارئ الصـــحية، ولتنفيـــذ اإلصـــالحات الالزمـــة مـــن أجـــل تعزيـــز لضـــمان جاهزيـــ

  ،المساءلة والشفافية واإلدارة المالية والكفاءة واإلبالغ عن النتائج في المنظمة
  
  ؛٢٠١٧- ٢٠١٦برنامج العمل، بصيغته الواردة في الميزانية البرمجية المقترحة  تعتمد  - ١
  
، فـي إطـار جميـع مصـادر األمـوال، أي االشـتراكات المقـدرة ٢٠١٧- ٢٠١٦ية الفتـرة الماليـة ميزان تعتمد  - ٢

  مليون دوالر أمريكي؛ ٤٣٨٥والمساهمات الطوعية بمبلغ وقدره 
  
  للفئات والمجاالت األخرى التالية: ٢٠١٧- ٢٠١٦ميزانية الفترة المالية تخصص   - ٣

  مليون دوالر أمريكي؛ ٧٦٥األمراض السارية،   )١(
  مليون دوالر أمريكي؛ ٣٤٠األمراض غير السارية،   )٢(
  مليون دوالر أمريكي؛ ٣٨٢تعزيز الصحة طيلة العمر،   )٣(
  مليون دوالر أمريكي؛ ٥٩٤النظم الصحية،   )٤(
  مليون دوالر أمريكي؛ ٣٨٠التأهب والترصد واالستجابة،   )٥(
  ريكي؛مليون دوالر أم ٧٣٤الوظائف التمكينية/ الخدمات المؤسسية،   )٦(

  المجاالت األخرى:
  

ـــاطق المداريـــة، والبحـــوث فـــي مجـــال اإلنجـــاب البشـــري،  ـــال، وبحـــوث أمـــراض المن شـــلل األطف
  مليون دوالر أمريكي؛  ٩٨٦

  
  ماليين دوالر أمريكي؛ ٢٠٤االستجابة للفاشيات واألزمات، 

  
  

                                                           
 .٦٨/٧ج الوثيقة   ١
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ل الميزانية على النحو التالي: تقّرر  - ٤   أن ُتموَّ
  

درة على الدول األعضاء، والمعّدلة على أساس الدخل غيـر المقـدَّر من صافي االشتراكات المق  )١(
  مليون دوالر أمريكي؛ ٩٢٩المتأتي من الدول األعضاء، بمبلغ مجموعه 

  
  مليون دوالر أمريكي؛ ٣٤٥٦من المساهمات الطوعية، بمبلغ مجموعه   )٢(

  
الدول األعضاء بمقدار المبلغ  خفض المبلغ اإلجمالي لالشتراكات المقدرة على كل دولة من تقرر كذلك  - ٥

المقيد لصالحها في صندوق معادلة الضرائب؛ وأن يتم تعديل هذا الخفض في حالة الدول األعضاء التي تفرض 
على الموظفين دفع ضرائب الدخل على المرتبات التي يتقاضونها مـن منظمـة الصـحة العالميـة، وهـي الضـرائب 

مليــون دوالر أمريكــي،  ٢٧هــذه المبــالغ الضــريبية المســتردة تقــدر بمبلــغ التــي تردهــا المنظمــة ألولئــك المــوظفين، و 
  مليون دوالر أمريكي؛ ٩٥٦وبذلك يصبح مجموع االشتراكات المقدرة على الدول األعضاء 

  
  مليون دوالر أمريكي؛ ٣١اإلبقاء على المستوى الحالي لصندوق رأس المال العامل بمبلغ  تقّرر  - ٦
  
ســتخدام االشــتراكات المقــدرة مــع المســاهمات الطوعيــة، رهنــًا بتــوافر المــوارد، فــي للمــدير العــام با تــأذن  - ٧

  ، وذلك في حدود المبالغ المعتمدة؛٣تمويل الميزانية على النحو المخصص في الفقرة 
  
للمدير العام، حسب االقتضاء، بإجراء التحويالت في الميزانية فيما بين الفئات الست، على  تأذن كذلك  - ٨

٪ مــن المبلــغ المخصــص للفئــة التــي يــتم التحويــل منهــا. ويــتم اإلبــالغ عــن أي مــن تلــك ٥وز ذلــك نســبة أال يتجــا
  التحويالت في التقارير النظامية التي تقدم إلى األجهزة الرئاسية المعنية؛

  
للمـدير العـام، حسـب االقتضـاء، بتحمـل النفقـات فـي عنصـر االسـتجابة للفاشـيات واألزمـات  تأذن كـذلك  - ٩

يزانية بما يتجاوز المبلغ المخصص لهذا العنصر، وذلك رهنًا بتوافر الموارد، وتطلب من المدير العام أن في الم
  يقدم تقريرًا إلى األجهزة الرئاسية عن توافر الموارد والنفقات في هذا العنصر؛

  
أمـراض للمدير العام، حسـب االقتضـاء، بتحمـل النفقـات فـي عناصـر شـلل األطفـال وبحـوث  تأذن كذلك  - ١٠

ـــالغ المخصصـــة لهـــذه  ـــة بمـــا يتجـــاوز المب ـــة والبحـــوث فـــي مجـــال اإلنجـــاب البشـــري فـــي الميزاني المنـــاطق المداري
العناصر، بناًء على استخدام آليات إضـافية لتصـريف الشـؤون وتعبئـة المـوارد وكـذلك دورة ميزانيتهـا، وهـي تـوفر 

ة، وذلك رهنًا بتوافر الموارد، وتطلب من المدير العام المعلومات للميزانيات السنوية/ الثنائية لهذه البرامج الخاص
  أن يقدم تقريرًا إلى األجهزة الرئاسية عن توافر الموارد والنفقات في هذه العناصر؛

  
أن يقدم تقارير منتظمة عـن تمويـل الميزانيـة وتنفيـذها، كمـا هـو وارد فـي الوثيقـة  المدير العامتطلب من   - ١١
لخــاص بالتمويــل والتخصــيص االســتراتيجي للمــوارد المرنــة ونتــائج االســتراتيجية ، وعــن حصــيلة الحــوار ا٦٨/٧ج

المنســقة لتعبئــة المــوارد، إلــى جمعيــة الصــحة العالميــة، مــن خــالل المجلــس التنفيــذي ولجنــة البرنــامج والميزانيــة 
  واإلدارة التابعة له.

  
  - ٢٠١٥أيار/ مايو  ٢٢، الثامنةالجلسة العامة (
  األول) اللجنة "أ"، التقرير  

  
  
  



المقررات اإلجرائيةالقرارات و  5  

  ٢٠٣٠١-٢٠١٦االستراتيجية والغايات التقنية العالمية بشأن المالريا   ٢-٦٨ج ص ع
  

  جمعية الصحة العالمية الثامنة والستون،
  

دة االستراتيجية التقنية العالمية: ما بعد عام   ٢؛٢٠١٥  بعد النظر في التقرير الخاص بالمالريا: مسوَّ
  

بشـأن المالريـا، بمــا  ١٨- ٦٠ع  ص  جكافحــة المالريـا، والقـرار بشـأن م ٢- ٥٨ج ص عإذ تشـير إلـى القـرار 
قرارات الجمعية العامـة   بشأن المالريا، وٕالى ١٧- ٦٤ج ص عفي ذلك اقتراح تكريس يوم عالمي للمالريا، والقرار 

بشــأن تعزيــز المكاســب والتعجيــل بــالجهود الراميــة  ٦٨/٣٠٨و ٦٧/٢٩٩و ٦٦/٢٨٩و ٦٥/٢٧٣لألمــم المتحــدة 
  ؛٢٠١٥  لمالريا والقضاء عليها في البلدان النامية، والسيما في أفريقيا، بحلول عامإلى مكافحة ا

  
مــن األهــداف اإلنمائيــة لأللفيــة (مكافحــة فيــروس  ٦وٕاذ تعتــرف بالتقــدم الُمحــرز صــوب تحقيــق الهــدف 

جمعيــة العــوز المنــاعي البشــري/ األيــدز والمالريــا وغيرهمــا مــن األمــراض)، وصــوب بلــوغ المرامــي التــي حــددتها 
  ؛بشأن مكافحة المالريا ٢- ٥٨ج ص عالصحة في القرار 

  
وٕاذ تقــر بــأن هــذه المكاســب عنــد اســتكمالها بمزيــد مــن االســتثمارات الموظفــة فــي تــدخالت جديــدة عاليــة 

وتسـريع وتيـرة التقـدم الُمحـرز صـوب الـتخّلص اصلة تقليـل عـبء المالريـا الكبيـر المردودية ستتيح فرصة أمام مو 
  من المرض؛

  
مليـون حالـة إصـابة بالمالريـا وأن  ٢٠٠إلى وقوع نحو  ٢٠١٣ذ تالحظ أن التقديرات أشارت في عام وإ 

وفــاة لحقــت معظمهــا بأطفــال دون ســن الخامســة مــن  ٥٨٠ ٠٠٠المــرض أســفر فــي العــام نفســه عــن أكثــر مــن 
الصـحية فـي البلـدان كبيـرًا يثقـل كاهـل األسـر والمجتمعـات والخـدمات  العمر في أفريقيا، األمر الذي يفرض عبئاً 

التــي تنــوء بعــبء ثقيــل مــن المــرض، وأن عــدد الحــاالت والوفيــات ســيزيد مــا لــم ُتكثّــف الجهــود المبذولــة للحــد مــن 
  عبء المرض؛

  
وٕاذ تسلم بأن تدخالت مكافحة المالريا عالية المردود، على أنـه يوجـد حاجـة إلـى التعجيـل فـي التصـدي 

لســــكانية المعرضــــة للمخــــاطر مــــن تــــدابير مكافحــــة نواقــــل المــــرض للعقبــــات التــــي تعــــوق اســــتفادة المجموعــــات ا
  والعالجات الوقائية واختبارات التشخيص المكفولة الجودة وعالج المالريا، وفي التغّلب على تلك العقبات؛

  
وٕاذ تسّلم أيضًا بأنه يمكن الحد بدرجة كبيرة من حاالت االعـتالل الصـحي والوفيـات مـن جـراء اإلصـابة 

جميــع أنحــاء العــالم عــن طريــق االلتــزام السياســي ورصــد مــا يتناســب مــع ذلــك مــن مــوارد فــي حــال  بالمالريــا فــي
تثقيف الجمهور وتوعيته بالمالريا وٕاتاحة الخدمات الصحية المناسبة، والسيما فـي البلـدان التـي يتـوطن فيهـا هـذا 

  الداء؛
  

فـي ظهـور وانتشـار مبيـدات  ةالمتمثلـ ةوالعالميـ ةاإلقليميـ ةالصـحي اتوٕاذ يساورها بالغ القلق إزاء التهديـد
الحشــرات ومقاومــة األدويــة، بمــا فيهــا مقاومــة األرتيميســينين، والتحــديات المنهجيــة التــي تعــوق إحــراز المزيــد مــن 

  التقدم، بما في ذلك النظم الصحية الهشة لترصد المرض في العديد من البلدان المتضررة؛
  

                                                           
من أجل االطالع على اآلثار المالية واإلدارية المترتبة بالنسـبة إلـى األمانـة نتيجـة لهـذا  ٨، والملحق ١انظر الملحق    ١

  القرار.
 . ٦٨/٢٨الوثيقة ج   ٢
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سيم الذي تلحقـه المالريـا بأضـعف المجتمعـات وأفقرهـا فـي وٕاذ تدرك العبء االقتصادي واالجتماعي الج
المالريـــا، والعـــبء غيـــر المتناســـب الـــذي تتحملـــه بلـــدان تقـــع فـــي أفريقيـــا جنـــوب الصـــحراء ان التـــي تتوطنهـــا البلـــد

  الكبرى، والفئات المعرضة لخطر كبير، ومنها المجموعات السكانية المهاجرة والمتنقلة؛
  

المالريـا يمكـن أن يحسـن الظـروف االجتماعيـة وينتشـل المجتمعـات مـن  درك أيضًا أن تقليل عبءتوٕاذ 
  براثن الفقر وأن يحقق نتائج إيجابية واجتماعية؛

  
وٕاذ تســّلم بــأن النجاحــات التــي تحققــت مــؤخرًا فــي مجــال الوقايــة مــن المالريــا ومكافحتهــا هــي نجاحــات 

اهشة، وبأن إحراز المزيد من التقدم مرهون بالعمل داخل القطاع ا يسـتدعي قطـع التزامـات   لصـحي وخارجـه، مّمـ
ــــنظم الصــــحية وتوظيــــف  ــــز ال ــــى الصــــعيد اإلقليمــــي وتعزي ــــة األجــــل وتعضــــيد التعــــاون عل ــــة طويل سياســــية ومالي

  االستثمارات في ميداني االبتكار والبحث؛
  

صالت، وٕاذ تدرك بأنه ال يوجد بلد يخلو من خطر اإلصابة بالمالريا في هذا العالم المترابط والموّطد ال
  بما في ذلك  البلدان التي تخّلصت مؤخرًا من المرض والبلدان التي ال يتوطنها،

  
  يلي:  ، باالقتران مع ما٢٠٣٠- ٢٠١٦االستراتيجية التقنية العالمية بشأن المالريا للفترة  تعتمد  - ١

صـابة رؤيتها الجريئة بشأن إيجاد عـالم خـاٍل مـن المالريـا وغاياتهـا بشـأن الحـد مـن معـدالت اإل  )١(
دير بحلـــول ٪ علـــى أقـــل تقـــ٩٠المالريـــا والوفيـــات الناجمـــة عنهـــا علـــى مســـتوى العـــالم بنســـبة حـــاالت ب

، ومنــع ٢٠١٥مقارنــة بعــام  علــى األقــل آخــربلــدًا  ٣٥فــي المالريــا مــرض  ، والــتخّلص مــن٢٠٣٠  عــام
  ؛٢٠١٥ظهوره من جديد في البلدان التي تحّررت منه في عام 

  ؛٢٠٢٥و ٢٠٢٠بها لألعوام  المعالم المهمة المرتبطة  )٢(

خطــى الجهــود الراميــة إلــى الــتخلص مــن مبادئهــا الخمســة الراميــة إلــى معالجــة مــا يلــي: تســريع   )٣(
المـــرض؛ وتحقيـــق الملكيـــة والقيـــادة الُقطـــريتين بـــاالقتران مـــع انخـــراط المجتمعـــات المحليـــة ومشـــاركتها؛ 

الصــحية؛ واالبتكــار فــي األدوات وفــي  وتحســين الترصــد والرصــد والتقيــيم؛ واإلتاحــة المنصــفة للخــدمات
  نهوج التنفيذ؛

ضـــــمان اإلتاحـــــة الشـــــاملة لُســـــبل الوقايـــــة مـــــن المالريـــــا ركائزهـــــا الـــــثالث المتمثلـــــة فيمـــــا يلـــــي:   )٤(
ـــا وتحقيـــق حالـــة الخلـــو مـــن ؛ و وتشخيصـــها وعالجهـــا تســـريع الجهـــود الراميـــة إلـــى الـــتخلص مـــن المالري

  ؛ل أساسيتحويل ترصد المالريا إلى تّدخ؛ و المالريا

تعزيـز البيئـة ؛ و تسـخير االبتكـار والتوسـع فـي البحـوثعنصريها الداعمين المتمثلـين فيمـا يلـي:   )٥(
  ؛المواتية

  على ما يلي: ١الدول األعضاء تحث  - ٢
تحــــديث االســــتراتيجيات والخطــــط التشــــغيلية الوطنيــــة بشــــأن المالريــــا بمــــا يتفــــق مــــع توصــــيات   )١(

  ؛٢٠٣٠- ٢٠١٦أن المالريا للفترة االستراتيجية التقنية العالمية بش

                                                           
 سب االقتضاء، منظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي.وح    ١
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تكثيف الجهود الوطنية واإلقليمية الرامية إلى الحد من معدالت المراضة والوفيات الناجمة عن   )٢(
المالريـــا فـــي البلـــدان التـــي تـــرزح تحـــت وطـــأة عـــبء ثقيـــل منهـــا، وتســـريع وتيـــرة التقـــدم الُمحـــرز صـــوب 

  قتضاء؛التخّلص منها، والحفاظ على حالة الخلو منها، عند اال
تعزيــز الــنظم الصــحية، بمــا يشــمل القطــاعين العــام والخــاص، ووضــع خطــط ترمــي إلــى تحقيــق   )٣(

وصــون مســتوى اإلتاحــة الشــاملة للتــدخالت األساســية التــي توصــي بهــا المنظمــة بشــأن المالريــا للســكان 
  المعرضين لمخاطرها؛

ة ودون اإلقليميـــة الراميـــة إلـــى تكثيـــف الجهـــود الوطنيـــة وتلـــك العـــابرة للحـــدود والجهـــود اإلقليميـــ  )٤(
التصـــدي للتهديـــد الـــذي يشـــكله ارتفـــاع مقاومـــة مبيـــدات الحشـــرات ومقاومـــة األدويـــة، بمـــا فيهـــا مقاومـــة 

  األرتيميسينين؛
تعزيز التعاون المتعدد القطاعات والبرامج التعليمية، وٕاشراك المجتمـع المحلـي مـن أجـل تـدعيم   )٥(

  والتخّلص منها؛ الجهود الرامية إلى مكافحة المالريا
إنشاء نظم وطنية لترصد المالريا واالستجابة لها وتعزيزها، حسب االقتضاء، من أجل تحسـين   )٦(

  نوعية البيانات وفعالية االستجابات الوطنية للمالريا وكفاءتها؛
وضـــع نمـــوذج شـــامل وعـــابر للحـــدود لمكافحـــة المالريـــا وعالجهـــا، حســـب االقتضـــاء، وتعزيـــز   )٧(

لحدود، وتحسين فعالية القضـاء علـى المالريـا بواسـطة الرعايـة الصـحية األوليـة باعتبارهـا التعاون عبر ا
  المنصة الرئيسية، ودمج النموذج في النظم األعم لتوفير الصحة؛

تعزيز البحوث األساسية والتطبيقية المتعلقـة بالمالريـا وتسـريع وتيـرة اسـتحداث واعتمـاد أدوات    )٨(
ة المردوديــــة، وخصوصــــًا اللقاحــــات واألدويــــة وأدوات التشــــخيص والترصــــد جديــــدة جيــــدة النوعيــــة وعاليــــ

  ووسائل مكافحة نواقل المرض الالزمة للوقاية من المالريا ومكافحتها والتعاون بشأن اتباع نهوج جديدة؛
تعزيـــز قــــدرات المــــوارد البشـــرية والبنيــــة التحتيــــة لتحســــين فعاليـــة االســــتجابة للمالريــــا وكفاءتهــــا   )٩(

ها، والعمل في الوقت نفسه على ضمان أوجه التكامل والتآزر مـع النظـام الصـحي علـى نطـاق واستدامت
  أوسع؛

دراسة اآلثار المالية المترتبة على هـذا القـرار فـي السـياق األوسـع نطاقـًا لتنميـة قطـاع الصـحة،   )١٠(
عـــابرة للحـــدود وتلـــك وزيـــادة التمويـــل الـــوطني واإلقليمـــي والـــدولي الـــالزم لتـــدخالت المالريـــا وللمبـــادرات ال

  اإلقليمية؛

الشـــــركاء الـــــدوليين واإلقليميـــــين والـــــوطنيين مـــــن داخـــــل قطـــــاع الصـــــحة ومـــــن خارجـــــه، والســـــيما  تـــــدعو  - ٣
فــــي شــــراكة دحــــر المالريــــا، إلــــى أن يشــــاركوا فــــي تنفيــــذ االســــتراتيجية التقنيــــة العالميــــة بشــــأن المالريــــا   الشــــركاء

  ، وأن يدعموا تنفيذها؛٢٠٣٠ - ٢٠١٦  للفترة
شــركاء المنظمــة الــدوليين، بمــن فــيهم المنظمــات الحكوميــة الدوليــة والمنظمــات الدوليــة وهيئــات  ناشــدت  - ٤

التمويل والمؤسسات األكاديمية ومؤسسات البحوث والمجتمع المدني والقطاع الخاص إلى تقديم الدعم إلى الدول 
  حسب االقتضاء: ١األعضاء،
بـــه للتمكـــين مـــن تســـريع الحـــد مـــن عـــبء المالريـــا، تعبئـــة التمويـــل الكـــافي والـــذي يمكـــن التنبـــؤ   )١(

مــع   وخصوصــًا فــي البلــدان التــي تتحمــل عبئــًا ثقــيًال، والتقــدم نحــو القضــاء علــى المالريــا، بمــا يتماشــى
  ؛٢٠٣٠- ٢٠١٦المعالم الهامة والغايات المقترحة في االستراتيجية التقنية العالمية بشأن المالريا 

                                                           
 وحسب االقتضاء، منظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي.   ١
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البتكار من أجل تسريع استحداث أدوات جديدة لمكافحة النواقل دعم توليد المعارف والبحوث وا  )٢(
ووسائل تشخيص وأدوية ولقاحـات جديـدة، وحلـول جديـدة فـي مجـاالت الترصـد وٕادارة البيانـات، والتسـليم 

 العملي والتنفيذ؛

ــــــرامج المالريــــــا الوطنيــــــة العتمــــــاد وتنفيــــــذ السياســــــات    )٣( ــــــديم الــــــدعم إلــــــى ب مواءمــــــة ودمــــــج تق
ات الموصـــى بهـــا مـــن المنظمـــة، وتعزيـــز اســـتدامة أنشـــطة االســـتجابة للمالريـــا فـــي األمـــد واالســـتراتيجي

  الطويل؛

  المدير العام ما يلي:  من تطلب  - ٥
من أجل التنفيذ والتكييـف الـوطني  ١تقديم الدعم التقني واإلرشادات التقنية إلى الدول األعضاء  )١(

 ؛٢٠٣٠- ٢٠١٦ريا في الفترة والتفعيل لالستراتيجية التقنية العالمية بشأن المال

التحـديث المنـتظم لإلرشــادات التقنيـة بخصــوص الوقايـة مــن المالريـا ورعايــة مرضـاها والقضــاء   )٢(
 عليها، على ضوء جمع بينات جديدة وتوافر أدوات ونهوج ابتكارية؛

حيـث وتقيـيم أثرهـا مـن  ٢٠٣٠- ٢٠١٦رصد تنفيذ االسـتراتيجية التقنيـة العالميـة بشـأن المالريـا   )٣(
  التقدم الُمحرز نحو المعالم الهامة والغايات؛

بغيـة تحقيـق المعـالم  ١تعزيز قدرات األمانة لتمكينها من زيـادة دعمهـا التقنـي للـدول األعضـاء،  )٤(
  الهامة العالمية والغايات؛

ضــــــمان اإلشــــــراك والتنســــــيق الفعــــــالين لكــــــل أجــــــزاء المنظمــــــة المعنيــــــة  فــــــي المقــــــر الرئيســــــي   )٥(
اإلقليمـــي والُقطـــري فـــي تعزيـــز وتنفيـــذ االســـتراتيجية التقنيـــة العالميـــة بشـــأن المالريـــا فـــي المســـتوى   وعلـــى
  ؛٢٠٣٠- ٢٠١٦  الفترة

تقـــديم تقريـــر عـــن التقـــدم الُمحـــرز إلـــى جمعيتـــي الصـــحة العالميـــة الســـبعين والثانيـــة والســـبعين،   )٦(
  .، وذلك من خالل المجلس التنفيذيتقديم تقارير على فواصل زمنية منتظمة  ثم

  
  - ٢٠١٥أيار/ مايو  ٢٢الجلسة العامة الثامنة، (
  )األولاللجنة "أ"، التقرير   

  
  

  ٢شلل األطفال  ٣- ٦٨ج ص ع
  

  جمعية الصحة العالمية الثامنة والستون،   
  

ومسـار العمـل الـذي قـرر المجلـس التنفيـذي اتباعـه، فـي  ٣بعد النظر في التقرير الخاص بشـلل األطفـال
  ٤المائة؛ دورته السادسة والثالثين بعد

                                                           
 وحسب االقتضاء، منظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي.   ١

 بشأن اآلثار المالية واإلدارية المترتبة بالنسبة إلى األمانة نتيجة لهذا القرار. ٨انظر الملحق    ٢

 .٦٨/٢١الوثيقة ج   ٣

المحضــر المــوجز للمجلــس التنفيــذي فــي دورتــه السادســة والثالثــين بعــد ، ٢ســجالت/ /١٣٦/٢٠١٥م تالوثيقــة انظــر    ٤
 .المائة، الجلسة السابعة
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تكثيـــف جهـــود المبـــادرة العالميـــة الستئصـــال شـــلل : بشـــأن شـــلل األطفـــال ٥-٦٥ج ص عوٕاذ تُـــذكر بـــالقرار 
األطفـــال، وأن جمعيـــة الصـــحة العالميـــة السادســـة والســـتين أحاطـــت علمـــًا بالخطـــة االســـتراتيجية للقضـــاء علـــى شـــلل 

الحـــق التقـــدم الُمحـــرز صــــوب ، واستعرضـــت فـــي وقــــت ٢٠١٨-٢٠١٣األطفـــال والشـــوط األخيـــر مــــن استئصـــاله 
  ١تنفيذها؛

  
، أن االنتشـار الـدولي لفيـروس شـلل األطفـال ٢٠١٤أيار/ مـايو  ٥وٕاذ ُتذكر بأن المديرة العامة أعلنت في 

البــــري يشــــكل طارئــــة صــــحية عموميــــة تثيــــر قلقــــًا دوليــــًا، وأصــــدرت توصــــيات مؤقتــــة فــــي إطــــار اللــــوائح الصــــحية 
   ٢؛)٢٠٠٥( الدولية

  
 ٢٠١٤من الحاالت الجديدة التي وقعت في عامي  ٪٨٥أن باكستان شهدت أكثر من وٕاذ تحيط علمًا ب

، وتشــيد بالعــاملين الصــحيين فــي الخطــوط األماميــة لمــا بــذلوه مــن أعمــال بطوليــة، وبالحكومــات والنــاس ٢٠١٥و
دهم الراميـة والقيادات المدنية والدينية في باكستان اللتزامهم القوي باستئصال شلل األطفـال الـذي تجلـى فـي جهـو 

، وذلـك علـى الـرغم ٢٠١٥إلى تنفيذ الخطة الخاصة بموسـم ضـعف سـريان المـرض فـي النصـف األول مـن عـام 
  من التحديات الفريدة التي واجهتهم؛ 

  
بشأن الصحة العالمية والسياسة الخارجية الذي  ٦٩/١٣٢وٕاذ ُتذكر بقرار الجمعية العامة لألمم المتحدة 

... تؤكـد االلتـزام]  و[ ... الحترام الكامل لقواعد ومبادئ القانون الدولي اإلنسانيتحث على ا"صرحت فيه بأنها 
وتحـث الــدول علــى وضـع تـدابير فعالـة لمنـع ... باحترام وحماية الموظفين الطبيين ومـوظفي المساعدة اإلنسـانية

  ؛"العنف ضد هؤالء األفراد والتصدي له
  

ــــــــستشوٕاذ تقـــــــر باســـــــتنتاج اجتمـــــــاع فريـــــــق الخبـــــــراء اال ــــــــاري االستراتيجــ ــــــــي المعنـــــــي بالتمنيــ ــــــــجني(ع ـــ   ف، ـ
في اللقاح الفموي المضـاد  ٢بأن األعمال التحضيرية لسحب مكون النمط ) ٢٠١٤أكتوبر / تشرين األول ٢٣-٢١

تمضي على المسار الصحيح؛ وٕاذ تحيط علمـًا بالتقـدم الُمحـرز فـي اعتمـاد  ٢٠١٦أبريل / لشلل األطفال في نيسان
، بالتنســـيق مـــع الشـــركاء مثـــل التحـــالف العـــالمي مـــن أجـــل ٢٠١٥شـــلل األطفـــال المعطـــل بحلـــول نهايـــة عـــام لقـــاح 

  اللقاحات والتمنيع على وجه التحديد،
  
  :الدول األعضاء التي تشهد سريان فيروس شلل األطفال على القيام بما يلي تحث  - ١

  
عن طريـق التنفيـذ الكامـل لجميـع وقف سريان جميع حاالت انتقال فيروس شلل األطفال البري   )١(

النهــوج االســتراتيجية الموضــحة فــي الخطــة االســتراتيجية الستئصــال شــلل األطفــال والشــوط األخيــر مــن 
  وخطط العمل الوطنية للطوارئ؛ ٢٠١٨- ٢٠١٣استئصاله 

  
ضــــمان أن جميــــع التــــدابير اُتخــــذت مــــن أجــــل إتاحــــة وصــــول العــــاملين الصــــحيين إلــــى كــــل   )٢(

ة على نحو مأمون وضمان سالمتهم، بما في ذلك عن طريق المشاركة المالئمـة مـع المجتمعات المحلي
قيادات المجتمعات المدنية والكيانات العسكرية وغير العسـكرية وغيـر الحكوميـة المعنيـة بإنفـاذ القـانون، 

  والدعم المقدم من هذه القيادات والكيانات؛
  

                                                           
التابعـة لجمعيـة الصـحة العالميـة السادسـة  ، المحضـر المـوجز للجنـة "أ"٣/سـجالت/ ٦٦/٢٠١٣ج ص عانظر الوثيقة    ١

 ).باإلنكليزية( ١الفرع  ة التاسعة،الجلس ،والستين

البيــان الصــادر عــن اجتمــاع لجنــة الطــوارئ المعنيــة بــاللوائح الصــحية الدوليــة بشــأن االنتشــار الــدولي لفيــروس شــلل    ٢
 /http://www.who.int/mediacentre/news/statements/2014/polio-20140505/en: األطفــال البــري، متــاح علــى الــرابط التــالي

 ).٢٠١٥مارس / آذار ١٦طالع في تم اال(
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من أجل ) ٢٠٠٥(إطار اللوائح الصحية الدولية التنفيذ الكامل للتوصيات المؤقتة الصادرة في   )٣(
  الحد من مخاطر االنتشار الدولي لشلل األطفال البري؛ 

  
  تكثيف التعاون عبر الحدود من أجل تحسين أنشطة التطعيم والترصد؛   )٤(
  

لسحب   جميع الدول األعضاء التي تستخدم حاليًا اللقاح الفموي المضاد لشلل األطفال باالستعداد تحث  - ٢
، بمـا فـي ٢٠١٦أبريـل / في اللقاح الفمـوي المضـاد لشـلل األطفـال علـى صـعيد العـالم فـي نيسـان ٢مكون النمط 

  :ذلك عن طريق ما يلي
  
 ٢، مــن أجــل ســحب مكــون الــنمط ٢٠١٥ســبتمبر / وضــع الخطــط الوطنيــة بحلــول نهايــة أيلــول  )١(

وي الثنـــائي التكـــافؤ المضـــاد إحـــالل اللقـــاح الفمـــمـــن خـــالل فـــي اللقـــاح الفمـــوي المضـــاد لشـــلل األطفـــال 
  ؛ ذاك الثالثي التكافؤ لفيروس شلل األطفال محل

  
اإلسراع بتسـجيل اللقـاح الفمـوي الثنـائي التكـافؤ المضـاد لفيـروس شـلل األطفـال السـتخدامه فـي   )٢(

بـار برامج التمنيع الروتينية، وعند اللزوم وفـي المرحلـة االنتقاليـة التصـريح باسـتخدامه اسـتنادًا إلـى االخت
  المسبق للصالحية الذي أجرته المنظمة؛ 

  
  تنفيذ سياسة وطنية بشأن تدمير مخزونات اللقاح الثالثي التكافؤ المتبقية على النحو المالئم؛  )٣(
  
فـي  ٢  استكمال اعتماد لقاح شلل األطفال المعطل على النحو األمثل قبل سحب مكـون الـنمط  )٤(

  ؛ ٢٠١٦أبريل / صعيد العالم في نيسان اللقاح الفموي المضاد لشلل األطفال على
  

  :على ما يلي ١جميع الدول األعضاء تحث  - ٣
  
بلــوغ المســتوى الــذي يتــيح اإلشــهاد فــي الترصــد للكشــف عــن فيروســات شــلل األطفــال والحفــاظ   )١(

القيـام فـورًا بوضـع و  ٢لفيروسـات المكتشـفة مـن أي مصـدر؛تلـك اعلى هذا المستوى واالسـتجابة الكاملـة ل
 وطنيــة لطــوارئ الصــحة العموميــة موضــع التنفيــذ، حســب االقتضــاء، وذلــك ألغــراض االســتجابة تــدابير

بعـد تأكيـد الكشـف عـن فيروسـات شـلل  األطفال فـي بلـد خـال مـن شـلل األطفـالي فاشية جديدة لشلل أل
أو مــن ســاللة ســابين المشــتقة  ٢  األطفــال البريــة الســارية أو فيروســات شــلل األطفــال الســارية مــن الــنمط

اللقــاح الفمــوي المضــاد لشــلل األطفــال؛ وضــمان  مــن  ٢مــن اللقاحــات، فــي أعقــاب ســحب مكــون الــنمط 
التـي تسـتند إلـى المبـادئ التوجيهيـة  ٣التنفيذ الكامل للبروتوكوالت المنقحة الخاصة باالستجابة للفاشيات

  ؛ ل األطفالبشأن استئصال شل ١- ٥٩ج ص عالدولية بشأن االستجابة للفاشيات الواردة في القرار 
  
دعم التوسع العالمي فـي الترصـد البيئـي فـي المواقـع الشـديدة التعـرض للمخـاطر المختـارة علـى   )٢(

أســـاس اســـتراتيجي، لتكميـــل ترصـــد الشـــلل الرخـــو الحـــاد مـــن أجـــل الكشـــف الســـريع عـــن فيروســـات شـــلل 
 األطفال؛ 

                                                           
 .وحسب االقتضاء، منظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي   ١

أي عينة إيجابية من إحدى حاالت الشلل الرخو الحاد أو مخالطيها أو من الترصد البيئي أو مسـوح البـراز الموجهـة،    ٢
 .على سبيل المثال

شــــــغيلية الموحــــــدة فــــــي حالــــــة حــــــدوث فاشــــــية شــــــلل األطفـــــــال اإلجــــــراءات الت. االســــــتجابة لفاشــــــيات شــــــلل األطفــــــال   ٣
ــــــــــــــــن  خـــــــــــــــــال  بــــــــــــــــــــلد  فـــــــــــــــي : ، متـــــــــــــــاح علـــــــــــــــى الـــــــــــــــرابط التـــــــــــــــالي)٢٠١٥فبرايـــــــــــــــر / شـــــــــــــــباط(شـــــــــــــــلل األطفـــــــــــــــال   مـــ

http://www.polioeradication.org/Portals/0/Document/Resources/PolioEradicators/1a.PolioOutbreakGuideline20

150220.pdf٢٠١٥آذار/ مارس  ١٧ع  في ، (تم االطال.(  
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ولة الستئصال المرض، دعم الدول األعضاء التي تشهد سريان شلل األطفال في جهودها المبذ  )٣(
  بما في ذلك عن طريق المشاركة السياسية وتقديم الدعم اإلضافي حسب االقتضاء؛ 

  
رصــد الثغــرات المحتملــة فــي مناعــة الســكان وتنفيــذ التــدابير لســد هــذه الثغــرات ومواصــلة تعزيــز   )٤(

يـع اإلضـافية العاليـة مناعة السكان عن طريق التمنيـع الروتينـي المالئـم التوقيـت والكامـل، وأنشـطة التمن
  الجودة عند اللزوم؛ 

  
اإلسراع بإتاحة الموارد المالية الالزمة للتنفيذ الكامل والمستمر للخطة االسـتراتيجية الستئصـال   )٥(

، بمــا فــي ذلــك عــن طريــق وضــع التمويــل ٢٠١٨- ٢٠١٣ شــلل األطفــال والشــوط األخيــر مــن استئصــاله
  سد ثغرات التمويل المتبقية؛المتعهد به موضع التنفيذ السريع والكامل و 

  
تـــولي القيـــادة فـــي وضـــع الخطـــط الوطنيـــة لضـــمان اســـتخدام األصـــول الخاصـــة بشـــلل األطفـــال   )٦(

والعبــر المستخلصــة والمعــارف المكتســبة فــي دعــم أولويــات الصــحة الوطنيــة األخــرى، والســيما التمنيــع 
  شلل األطفال؛ الروتيني، وضمان تحقيق كامل االستفادة الممكنة من موروث استئصال

  
فـــي المرافـــق  ٢تنفيـــذ العمليـــات المالئمـــة الحتـــواء فيروســـات شـــلل األطفـــال البريـــة مـــن الـــنمط   )٧(

فـــي  ٢، وفيروســـات شـــلل األطفـــال مـــن ســـاللة ســـابين مـــن الـــنمط ٢٠١٥األساســـية بحلـــول نهايـــة عـــام 
ى صـعيد اللقـاح الفمـوي المضـاد لشـلل األطفـال علـ مـن ٢غضون ثالثة أشـهر مـن سـحب مكـون الـنمط 

  ١؛٢٠١٦أبريل / العالم في نيسان
  

وضع اإلجراءات الالزمة للحصول على التصريح باستيراد واستخدام لقاح شلل األطفال الفموي   )٨(
من المخـزون االحتيـاطي العـالمي، عقـب تصـريح المـديرة العامـة بإطالقـه  ٢األحادي التكافؤ من النمط 

ء االستشـاري االسـتراتيجي المعنـي بـالتمنيع باالحتفـاظ في حالة حدوث الطوارئ؛ وقد نصـح فريـق الخبـرا
، ومـع ذلـك ٢بمخزون احتياطي عالمي فقط من لقاح شلل األطفال الفموي األحـادي التكـافؤ مـن الـنمط 

فإن الدول األعضاء التي تقرر االحتفاظ بمخزون احتياطي وطنـي مـن هـذا اللقـاح ينبغـي لهـا أن تحفـظ 
ضـــع لعمليـــة التحقـــق مـــن جانـــب اللجنـــة اإلقليميـــة لإلشـــهاد علـــى هـــذا المخـــزون فـــي ظـــروف احتـــواء تخ

كمـا ينبغـي لهـا أن  ١استئصال شلل األطفال لضمان امتثالها لخطة العمل العالمية الحتواء الفيروسات،
  تسعى إلى الحصول على تصريح المدير العام للمنظمة قبل إطالق هذا المخزون واستخدامه؛ 

  
  : ام بما يليالمدير العام القي من تطلب  - ٤

  
مواصلة التعاون مع جميع األطراف الفاعلة ذات الصلة والحكومات واإلداريين، بالمشاركة مـع   )١(

المنظمــات األخــرى داخــل منظومــة األمــم المتحــدة والمنظمــات غيــر الحكوميــة المحليــة والدوليــة، دعمــًا 
  ؛ في جميع المناطق طفالاأل تحقيقًا لفائدةشلل األطفال  استئصال للجهود الوطنية الرامية إلى

  
مواصــلة التنســيق مــع جميــع الشــركاء المعنيــين، بمــا فــي ذلــك مصــنعو اللقاحــات، لضــمان تلقــي   )٢(

الــدول األعضــاء الــدعم الكامــل لعمليــة الســحب التــدريجي للقاحــات الفمويــة المضــادة لشــلل األطفــال مــن 
اللقـــاح الفمـــوي المضـــاد لشـــلل  مـــن ٢بـــرامج التمنيـــع علـــى نحـــو منســـق عالميـــًا، بـــدءًا مـــن مكـــون الـــنمط 

، بما في ذلـك عـن طريـق تـأمين اإلمـدادات العالميـة الكافيـة مـن لقـاح ٢٠١٦أبريل / األطفال في نيسان
شـــلل األطفـــال المعطـــل لالســـتخدام فـــي جميـــع البلـــدان التـــي ســـتعتمد هـــذا اللقـــاح فـــي جـــداول التطعـــيم 

  الروتيني؛
                                                           

خطــــــــة العمــــــــل العالميــــــــة للمنظمــــــــة للتقليــــــــل إلــــــــى أدنــــــــى حــــــــد مــــــــن مخــــــــاطر فيــــــــروس شــــــــلل األطفــــــــال المرتبطــــــــة    ١
فيــــــــــروس شــــــــــلل األطفــــــــــال البــــــــــري مــــــــــن نمــــــــــط معــــــــــين والوقــــــــــف الالحــــــــــق الســــــــــتعمال   استئصــــــــــال  عقــــــــــب  بــــــــــالمرافق

، متـــاح علـــى الـــرابط التـــالي: ٢٠١٤حة العالميـــة، لفيـــروس شـــلل األطفــــــال. جنيـــف: منظمـــة الصـــ  المضـــاد  الفمـــوي  اللقـــــاح
http://www.polioeradication.org/Portals/0/Document/Resources/PostEradication/GAPIII_2014.pdf تــــم االطــــالع) ،

 ).٢٠١٥آذار/ مارس  ١٧في 
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ح الفمـوي الثنـائي التكـافؤ المضـاد لفيـروس شـلل ضمان إجراء االختبار المسـبق لصـالحية اللقـا  )٣(
األطفـــال الســـتخدامه فـــي بـــرامج التمنيـــع الروتينـــي علـــى وجـــه الســـرعة، دعمـــًا العتمـــاده مـــن ِقبـــل الـــدول 

  األعضاء؛ 
  

وضع آلية لتأكيد سـلطة المـدير العـام فـي إطـالق المخـزون االحتيـاطي العـالمي مـن لقـاح شـلل   )٤(
فــي جميــع الــدول األعضــاء علــى نحــو مالئــم التوقيــت  ٢١فؤ مــن الــنمط األطفــال الفمــوي األحــادي التكــا

ومنصـف، ووضـع اإلجـراءات الالزمـة للحصـول علـى تصـريح المـدير العـام بـإطالق لقـاح شـلل األطفـال 
واستخدامه في البلـدان التـي تحـتفظ بمخـزون احتيـاطي وطنـي مـن  ٢الفموي األحادي التكافؤ من النمط 

  هذا اللقاح؛ 
  

ـــ  )٥( والشـــركاء وأصـــحاب المصـــلحة فـــي وضـــع الخطـــط لضـــمان اســـتخدام  ٢دول األعضـــاءدعـــم ال
األصول الخاصة بشلل األطفال والعبر المستخلصة والمعارف المكتسبة في دعم أولويـات برنـامج عمـل 
التمنيــــع الواســــع النطــــاق وأولويــــات الصــــحة األخــــرى، وتحقيــــق كامــــل االســــتفادة الممكنــــة مــــن مــــوروث 

   استئصال شلل األطفال؛
  

الثانيــــة  جمعيــــة الصــــحة العالميــــةتقــــديم تقريــــر ســــنوي إلــــى جمعيــــة الصــــحة حتــــى انعقــــاد دورة   )٦(
، بشـأن التقـدم الُمحـرز صـوب تحقيـق عـالم خـاٍل مـن شـلل األطفـال ، وبمـا يشـمل فتـرة انعقادهـاوالسبعين

تفاصيل الخاصة على نحو مستدام، وتقديم المعلومات المالية المالئمة التوقيت والشفافة، بما في ذلك ال
بــأي قيــود مفروضــة علــى الميزانيــة أو تغييــرات قــد تــؤثر ســلبًا علــى التنفيــذ الكامــل للخطــة االســتراتيجية 

  .٢٠١٨- ٢٠١٣الستئصال شلل األطفال والشوط األخير من استئصاله 
  

  - ٢٠١٥أيار/ مايو  ٢٦، التاسعةالجلسة العامة (
  )الثالث"، التقرير أاللجنة "  

  
  

  ٣والتطعيم الموصى به للمسافرين ريطة مخاطر الحمى الصفراءرسم خ  ٤- ٦٨ج ص ع
  

  جمعية الصحة العالمية الثامنة والستون،
  

: االســتجابة لطــوارئ الصــحة )٢٠٠٥بعــد النظــر فــي التقريــر الخــاص بتنفيــذ اللــوائح الصــحية الدوليــة (
  ٤؛العمومية

  
  

                                                           
   يـــــــد مخزوناتـــــــهوتجد ٢اإلطـــــــار التشـــــــغيلي لنشــــــر لقـــــــاح شــــــلل األطفــــــــال الفمــــــوي األحـــــــادي التكــــــافؤ مــــــــن الــــــنمط    ١

 مـــــــــــــــــــن استئصـــــــــــــــــــال شـــــــــــــــــــلل األطفـــــــــــــــــــال) متـــــــــــــــــــاح علـــــــــــــــــــى الـــــــــــــــــــرابط التـــــــــــــــــــالي:  األخيــــــــــــــــــــر  الشـــــــــــــــــــوط  (أثنـــــــــــــــــــاء
http://www.polioeradication.org/Portals/0/Document/Resources/PostEradication/mOPV2_Operational_Framework.pdf 

 ).٢٠١٥أيار/ مايو  ٥(تم االطالع في 

 .امل االقتصادي اإلقليميوحسب االقتضاء، منظمات التك   ٢

 بشأن اآلثار المالية واإلدارية المترتبة بالنسبة إلى األمانة نتيجة لهذا القرار. ٨انظر الملحق    ٣

 .٦٨/٢٢انظر الوثيقة ج   ٤
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ث مـــن اللـــوائح الصـــحية المحـــدَّ  ٧إذ تـــذكر باعتمـــاد جمعيـــة الصـــحة العالميـــة الســـابعة والســـتين للمرفـــق 
جرعـة  والذي خلص إلـى أن ٢وتقرير فريق الخبراء االستشاري االستراتيجي المعني بالتمنيع، ١؛)٢٠٠٥الدولية (

واحــدة مــن لقــاح الحمــى الصــفراء تكفــي إلعطــاء مناعــة دائمــة وحمايــة طيلــة العمــر ضــد الحمــى الصــفراء، وبأنــه 
لقاح الحمى الصفراء، وبأن مدة صالحية شهادة التطعـيم ضـد الحمـى  توجد ضرورة إلعطاء جرعة معززة من  ال

  الصفراء تستمر طيلة عمر الشخص الُمَطّعم؛
  

وٕاذ تسلط الضوء على أنه يمكن أن تقوم الدول األطراف على الفور بتطبيق هذه التغييـرات، حتـى علـى 
)، بصـيغته المعدلـة، فـي ٢٠٠٥دوليـة (ال مـن اللـوائح الصـحية ٧الرغم من أن مـن المنتظـر أن يبـدأ نفـاذ المرفـق 

  من اللوائح؛ ٥٩، طبقًا للفقرة ٢٠١٦حزيران/ يونيو 
  

) قـد يلـزم التطعـيم ضـد الحمـى ٢٠٠٥مـن اللـوائح الصـحية الدوليـة ( ٧وٕاذ تالحظ أنـه ألغـراض المرفـق 
  ،الصفراء ألي مسافر يغادر منطقة حددت المنظمة أن من المحتمل أن تسري فيها الحمى الصفراء

  
  على ما يلي: ٣الدول األعضاء تحث  - ١

  
إذا   ، بـــإبالغ المنظمـــة بمـــا٢٠١٦أن تقـــوم، فـــي الفتـــرة االنتقاليـــة الممتـــدة حتـــى حزيـــران/ يونيـــو   )١(

كانـــت تقبـــل طواعيـــة أم ال تمديـــد صـــالحية شـــهادة التطعـــيم ضـــد الحمـــى الصـــفراء لتســـتمر طيلـــة عمـــر 
  م؛ عَّ الشخص الُمطَ 

 
خصـــوص تعريـــف المنـــاطق المهـــددة بمخـــاطر الحمـــى الصـــفراء، أن تمتثـــل لتوصـــية المنظمـــة ب  )٢(

 وللتوصيات الخاصة بالتطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين؛ 
  

  المدير العام ما يلي: تطلب من  - ٢
  

ث فــي الوقــت الفعلــي، قائمــة إلكترونيــة بالبلــدان التــي تقبــل شــهادة تطعــيم ضــد أن ينشــر، ويحــدّ   )١(
 خص الُمَطّعم؛الحمى الصفراء تدوم طيلة عمر الش

 
أن يقــوم بإنشــاء فريــق استشــاري علمــي وتقنــي معنــي برســم الخريطــة الجغرافيــة لمخــاطر الحمــى   )٢(

الصـــفراء، يكـــون ذا طـــابع رســـمي، بمشـــاركة البلـــدان التـــي توجـــد فيهـــا منـــاطق مهـــددة بمخـــاطر الحمـــى 
اء أوًال بـأول؛ ) الحفاظ على تحديث خريطـة مخـاطر الحمـى الصـفر ١الصفراء، وذلك من أجل ما يلي: (

  ) إعطاء إرشادات بشأن التطعيم ضد الحمى الصفراء للمسافرين بطريقة تسهل السفر الدولي.٢(
  

  - ٢٠١٥أيار/ مايو  ٢٦، التاسعةالجلسة العامة (
  )الثالث"، التقرير أاللجنة "  

  
  
  

                                                           
 .٥، الملحق ١/ سجالت/٦٧/٢٠١٤ع  ص  جوالوثيقة  ١٣- ٦٧ع  ج صانظر القرار    ١

االســتنتاجات والتوصــيات.  -  ٢٠١٣يجي المعنــي بــالتمنيع، نيســان/ أبريــل فريــق الخبــراء االستشــاري االســتراتاجتمــاع    ٢
ــــــائي األســــــبوعي،  ــــــم http://www.who.int/wer/2013/wer8820.pdf?ua=1( ٢١٦- ٢٠١): ٢٠(٢٠١٣:٨٨الســــــجل الوب ، ت

 )٢٠١٥أيار/ مايو  ٤االطالع في 

 .االقتضاء، منظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي وحسب   ٣
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 جـالم فـي الوطنيـة القـدرات لبنـاء الثانيـة التمديـدات بشأن المراجعة لجنة توصيات  ٥- ٦٨ج ص ع
  ١الدولية الصحية اللوائح وبتنفيذ العمومية الصحة  

  
   والستون، الثامنة العالمية الصحة جمعية

  
 الوطنيــة العموميــة الصــحية القــدرات لبنــاء الثانيــة التمديــدات بشــأن المراجعــة لجنــة تقريــر فــي النظــر بعــد  
  ٢؛)٢٠٠٥( الدولية الصحية اللوائح وتنفيذ

  
 وبمســؤوليتها) ٢٠٠٥( الدوليــة الصــحية اللــوائح بموجــب والتزاماتهــا وقهــابحق األعضــاء الــدول تــذكِّر وٕاذ

  الدولي؛ المجتمع تجاه
  

فيمـــا يتعلـــق  ) ٢٠٠٥( الدوليـــة الصـــحية اللـــوائح تنفيـــذ بكيفيـــة المعنيـــة المراجعـــة لجنـــة بتقريـــر تـــذكِّر وٕاذ
  ٣والستين؛ الرابعة العالمية ةالصح جمعية إلى العامة المديرة نقلته الذي ٢٠٠٩ A (H1N1)  الجائحة باألنفلونزا

  
 الصـــحية اللـــوائح مـــن ١٣و ٥ المادتـــان عليـــه تـــنص الـــذي النحـــو علـــى مراجعـــة لجنـــة بإنشـــاء ُتقـــر وٕاذ

  اللوائح؛ هذه من التاسع الباب من الثالث الفصل أحكام وبموجب) ٢٠٠٥(  الدولية
  
 القـــدرات لبنـــاء الالزمـــة الثانيـــة بالتمديـــدات المعنيـــة المراجعـــة لجنـــة أعمـــال اختتـــام فـــي بالنجـــاح تنـــوه وٕاذ  
 رئـــيس توالهـــا التـــي القيـــادة علـــى وتثنـــي الدوليـــة، الصـــحية اللـــوائح وبتنفيـــذ العموميـــة الصـــحة مجـــال فـــي الوطنيـــة
 إلـى إلحالتـه العامـة المـديرة إلـى اللجنـة قدمتـه الـذي التقريـر وعلـى الموقرين، اللجنة أعضاء تفاني وعلى اللجنة،
  والستين، امنةالث العالمية الصحة جمعية

  
 بالتمديـدات المعنيـة المراجعـة لجنـة تقريـر فـي الـواردة التوصـيات تنفيـذ دعـم علـى األعضـاء الـدول تحث  - ١

  ٤الدولية؛ الصحية اللوائح وبتنفيذ العمومية الصحة مجال في الوطنية القدرات لبناء الالزمة الثانية
  

  :يلي بما القيام العام المدير من تطلب  - ٢
  
 في الُمحرز التقدم بشأن والستين التاسعة العالمية الصحة جمعية إلى محدثة معلومات يقدم أن  )١(

 مجـــال فـــي الوطنيـــة القـــدرات لبنـــاء الالزمـــة الثانيـــة بالتمديـــدات المعنيـــة المراجعـــة لجنـــة توصـــيات تنفيـــذ
  الدولية؛ الصحية اللوائح وبتنفيذ العمومية الصحة

  
 المعنيــــة المراجعــــة لجنــــة توصــــيات تنفيــــذ فــــي عضــــاءاأل الــــدول إلــــى التقنــــي الــــدعم يقــــدم أن  )٢(

 الصــحية اللــوائح وبتنفيــذ العموميــة الصــحة مجــال فــي الوطنيــة القــدرات لبنــاء الالزمــة الثانيــة بالتمديــدات
  .الدولية

  
- ٢٠١٥أيار/ مايو  ٢٦، التاسعةالجلسة العامة (  
  )الثالث"، التقرير أاللجنة "  

                                                           
 بشأن اآلثار المالية واإلدارية المترتبة بالنسبة إلى األمانة نتيجة لهذا القرار. ٨حق انظر المل   ١

 .١إضافة  ٦٨/٢٢الوثيقة ج   ٢

، التــي نظــرت فيهــا اللجنــة أ التابعــة لجمعيــة الصــحة العالميــة الرابعــة والســتين أثنــاء جلســتيها ٦٤/١٠الوثيقــة جتــرد    ٣
 .٣سجالت/ /٦٤/٢٠١١ج ص عالثانية والثالثة، في الوثيقة 

 .٢انظر الملحق    ٤
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  ١ة باللقاحاتخطة العمل العالمية الخاص  ٦- ٦٨ج ص ع
  

  جمعية الصحة العالمية الثامنة والستون،
  

  ٢؛بعد النظر في التقرير الخاص بخطة العمل العالمية الخاصة باللقاحات
  

فــي مجــال الصــحة العموميــة، وٕاذ تؤكــد علــى أهميــة التمنيــع بوصــفه واحــدًا مــن أكثــر التــدخالت فعاليــة 
  ؛ر الصحة وتحقيق التغطية الصحية الشاملةوعلى إتاحة التمنيع باعتباره خطوة رئيسية صوب توفي

  
العقــــد الخــــاص وٕاذ تعتــــرف بالتقــــدم الُمحــــرز فــــي مجــــال التمنيــــع بالعــــالم وبــــااللتزام المقطــــوع فــــي إطــــار 

  ؛بشأن بلوغ األهداف والمعالم المتوخاة من التمنيع )٢٠٢٠- ٢٠١١(باللقاحات والتمنيع 
  

ـــذّكر بـــالقرارين  ـــة للتمنيـــع، وبـــالقرار  بشـــأن ١٥- ٦١ج ص عو ١٥- ٥٨ج ص عوٕاذ ت االســـتراتيجية العالمي
بشــأن االســتراتيجية  ٢١- ٦١ج ص ع بشــأن خطــة العمــل العالميــة الخاصــة باللقاحــات، وبــالقرار ١٧- ٦٥ع  ص  ج

بشـــأن  ١١- ٥٤ج ص عوخطـــة العمـــل العـــالميتين بشـــأن الصـــحة العموميـــة واالبتكـــار والملكيـــة الفكريـــة، وبـــالقرار 
للمنتجـات  بشأن تعزيـز الـنظم التنظيميـة ٢٠- ٦٧ج ص عالصحة العالمية، وبالقرار االستراتيجية الدوائية لمنظمة 

  ؛الطبية
  

مســـتوى التغطيـــة بـــالتمنيع فـــي العـــالم لـــم تطـــرأ عليـــه إال زيـــادة طفيفـــة منـــذ أواخـــر  وٕاذ تالحـــظ بقلـــق أن
جـدول  عمـر أخـذمليـون طفـل دون السـنة األولـى مـن ال ٢١لم يكمل أكثر مـن  ٢٠١٣وأنه في عام  ،٢٠٠٠  عام

  ؛ اللقاح الثالثي الجرعات ضد الخناق والكزاز والسعال الديكيالتطعيم ب
  

لقاحـات جديـدة ضـد األسـباب الهامـة لألمـراض التـي يمكـن الوقايـة منهـا باللقاحـات، وٕاذ تدرك أن إتاحـة 
طفــال مــن قبيــل االلتهــاب الرئــوي واإلســهال وســرطان عنــق الــرحم، يمكــن أن تمنــع األســباب الرئيســية لوفيــات األ

  ؛والنساء
  

وٕاذ تعتـــرف بـــأن تكليـــل بـــرامج التمنيـــع الوطنيـــة بالنجـــاح يلزمـــه دعـــم سياســـي ومـــالي مســـتدام مـــن الـــدول 
  األعضاء؛
  

منظمــة واليونيســيف والتحــالف العــالمي مــن أجــل اللقاحــات ال وٕاذ تعــرب عــن تقــديرها إلســهامات كــل مــن
قاحـات جديـدة إلـى البلـدان الناميـة وتعزيـز خـدمات والتمنيع وجميع الشركاء في جهودها الرامية إلى دعم إدخـال ل

  ؛التمنيع
  

بــين الــدول األعضــاء ألســباب منهــا زيــادة العــبء المــالي وٕاذ يســاورها القلــق إزاء تنــامي أوجــه اإلجحــاف 
للحصـــول علـــى دعـــم مـــالي وتقنـــي مـــن  منهـــا مؤهـــلالغيـــر دول أو الـــ وحالـــة المؤهـــل مـــن تلـــك للقاحـــات الجديـــدة 
  ؛الشركاء العالميين

  
تتـاح لهـا فرصـة الحصـول   العديد من البلدان المنخفضة والمتوسطة الـدخل قـد الوٕاذ يساورها القلق ألن 

على لقاحـات أحـدث ومحسـنة، والسـيما بسـبب التكـاليف المتعلقـة بشـراء تلـك اللقاحـات وٕادخالهـا، ويسـاورها القلـق 
  ؛اللقاحات التي توصي بها المنظمةإزاء زيادة تكاليف برامج التمنيع الشاملة الناجمة عن ارتفاع أسعار 

                                                           
 بشأن اآلثار المالية واإلدارية المترتبة بالنسبة إلى األمانة نتيجة لهذا القرار. ٨انظر الملحق    ١

 .٦٨/٣٠ج الوثيقة   ٢
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أن البيانات المتاحة للجمهور عن أسعار اللقاحات نـادرة، وأن مـن الضـروري إتاحـة معلومـات وٕاذ تدرك 
  ؛عن أسعارها تسهيًال لجهود الدول األعضاء الرامية إلى إدخال لقاحات جديدة

  
تمنيع في جدول أعمال ج بند عن الإلى مداخالت العديد من الدول األعضاء سنويًا بشأن إدراوٕاذ تشير 

، تعرب فيه عن قلقها إزاء التكاليف غير الميسورة للقاحات الجديدة، وتناشد فيه المجتمع العـالمي جمعية الصحة
  ؛أن يؤيد وضع استراتيجيات تخّفض أسعارها

  
بعة التالية: إلى إطار المنظمة العالمي لتيسير الحصول على األدوية األساسية، ومكوناته األر وٕاذ تشير 

اختيـــار األدويـــة واســـتعمالها علـــى نحـــو رشـــيد، والـــنظم الموثوقـــة لشـــؤون الصـــحة واإلمـــداد، والتمويـــل المســـتدام، 
  ؛واألسعار المعقولة

  
أهمية المنافسة لخفض األسعار وضرورة زيادة عدد الشركات المصنعة، وخاصة وٕاذ تأخذ في الحسبان 

يفضـــي إلـــى إنتـــاج لقاحـــات ُتختبـــر صـــالحيتها مســـبقًا طبقـــًا لمعـــايير  فـــي البلـــدان الناميـــة، األمـــر الـــذي يمكـــن أن
  ؛المنظمة وٕايجاد سوق تنافسية

  
دور الحاســـم للقاحـــات وبـــرامج التمنيـــع فـــي إنقـــاذ األرواح، وتســـعى جاهـــدة إلـــى إتاحـــة وٕاذ تشـــّدد علـــى الـــ

  ؛التمنيع للجميع
  

عصيات كالميت  لقاحلتقليدية، مثل وٕاذ تالحظ مع القلق النقص العالمي في بعض اللقاحات الروتينية ا
  الحصبة األلمانية؛واللقاح المجمع للحصبة و ، BCGغيران 

  
وٕاذ تســلم بـــأن نقـــص اللقاحـــات يشــكل غالبـــًا، وبالفعـــل، ســـببًا هامـــًا لتعطيــل جـــداول التطعـــيم، وبـــأن مـــن 

حـــة كـــل اللقاحـــات الضــروري بنـــاًء علـــى ذلـــك إنشـــاء نظـــم فعالـــة ومســـتدامة لإلنتـــاج واإلمـــداد والشـــراء لضـــمان إتا
  الضرورية ذات الجودة المضمونة في الوقت المناسب؛

  
وٕاذ تعـــرب عـــن قلقهـــا ألن التشـــكيك فـــي التطعـــيم مـــازال يتنـــامى فـــي المجتمـــع بـــالرغم مـــن أن اللقاحـــات 
الحديثــة ثبتــت نجاعتهــا ومأمونيتهــا، وألن كثيــرًا مــن األطفــال ال يحصــلون علــى اللقاحــات المنقــذة لــألرواح بســبب 

معلومــات المتاحــة للوالــدين أو للعــاملين فــي مجــال الرعايــة الصــحية، أو حتــى الدعايــة النشــطة المضــادة نقــص ال
  للتطعيم،

  
  على ما يلي: ١الدول األعضاء تحث  - ١

  
ماليــة وبشــرية كافيــة ألغــراض إدراج اللقاحــات فــي جــداول التمنيــع الوطنيــة أن تخّصــص مــوارد  )١(
 الوطنية؛ صون برامج تمنيع رصينة وفقًا لألولوياتلو 

 
أن تعـّزز الجهـود المبذولــة، عنـد اللــزوم وحسـب االقتضـاء، لتجميــع شـراء كميــات مـن اللقاحــات  )٢(

لدى التجمعات اإلقليمية واألقاليمية أو سواها من التجمعات، حسـب االقتضـاء، بحيـث تزيـد القـدرة علـى 
 تحمل التكاليف من خالل االستفادة من وفورات الحجم؛

 

                                                           
 .اإلقليمي االقتصادي التكامل منظمات االقتضاء، وحسب   ١
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ب اإلتاحة، بتقديم بيانات عن أسعار اللقاحات في الوقت المناسب إلى أن تقوم، إذا أمكن وحس )٣(
المنظمة لكي تنشرها، وذلك بهدف زيادة القدرة على تحمل التكاليف من خالل تحسين شفافية األسعار، 

 وخصوصًا فيما يتعلق باللقاحات الجديدة؛
 

حــات، وفقــًا لألولويــات أن تســعى إلــى إيجــاد فــرص إلنشــاء قــدرات وطنيــة وٕاقليميــة لتصــنيع اللقا )٤(
طبقــًا للمعــايير التنظيميــة الوطنيــة، بمــا فــي ذلــك االختبــار المســبق لقاحــات الوطنيــة، بمقــدورها أن تنــتج 

 للصالحية بالمنظمة؛ 
 

أن تضـــع آليـــات لزيـــادة إتاحـــة المعلومـــات القابلــــة للمضـــاهاة عـــن تمويـــل الحكومـــات لتطــــوير  )٥(
الصـحة العموميـة وتسـتفيد مـن اسـتثمارات الحكومـات اللقاحات، والعمل علـى وضـع اسـتراتيجيات تعـزز 

 في تطوير اللقاحات؛
 

أن تــدعم الجهــود الجاريــة التــي يبــذلها مختلــف الشــركاء بتنســيق مــن المنظمــة لتصــميم وتنفيـــذ  )٦(
االســــتراتيجيات الالزمــــة لمعالجــــة الفجــــوات فــــي اللقاحــــات والتمنيــــع التــــي تواجههــــا البلــــدان المنخفضــــة 

  ؛ الدعم تطلبالدخل التي  والمتوسطة
  

أن تحسـن شــراء اللقاحــات ونظــم تسـليمها وتحــافظ عليهــا مــن أجـل تعزيــز اإلمــداد المــأمون بكــل  )٧(
 اللقاحات الضرورية دون انقطاع وبتكلفة معقولة، وٕاتاحتها لجميع مقدمي خدمات التمنيع؛

  
أن تعــــزز الــــدعوة إلــــى التمنيــــع، وتــــوفر التــــدريب للمهنيــــين الصــــحيين، والمعلومــــات للجمهــــور  )٨(

 بخصوص مسائل التمنيع، وذلك لتحقيق فهم واضح لفوائد التمنيع ومخاطره؛
 

  المدير العام ما يلي: تطلب من  - ٢
  
التمويـــل الـــالزم لـــدعم الجهـــود التعاونيـــة بالكامـــل مـــع الجهـــات الشـــريكة أن يتحـــرى ســـبل تعبئـــة   )١(

وتلك المتوسطة الدخل في  والمانحة الدولية والشركات المصنعة للقاحات دعمًا للبلدان المنخفضة الدخل
  الحصول على إمدادات كافية ومضمونة الجودة من اللقاحات الميسورة التكلفة؛

  
ارة أن يستمر فـي تطـوير قواعـد البيانـات الخاصـة بأسـعار اللقاحـات المتاحـة للجمهـور، وفـي إد  )٢(

بمنتجات اللقاحات  ةعنيلمنظمة الملمنصة اإللكترونية لاتلك المنشورة على تلك القواعد كما ينبغي، مثل 
  وأسعارها وشرائها، وذلك في إطار العمل مع الدول األعضاء لزيادة إتاحة المعلومات عن األسعار؛

  
أســـعار اللقاحـــات مـــن خـــالل التقـــارير الســـنوية عـــن خطـــة العمـــل العالميـــة الخاصـــة أن يرصـــد   )٣(

  باللقاحات؛
  
يـــة الالزمـــة إلنشـــاء آليـــات شـــراء جماعيـــة، قـــدم الـــدعم التقنـــي ويســـّهل تـــوفير المـــوارد المالأن ي  )٤(

  اقتضى األمر، وذلك لكي تستخدمها الدول األعضاء؛  حيثما
  
أن يعــّزز برنــامج المنظمــة لالختبــار المســبق للصــالحية ويقــدم المســاعدة التقنيــة لــدعم البلــدان   )٥(

ت مــن األوليــة إلــى الناميــة فــي بنــاء قــدرات البحــث والتطــوير ونقــل التكنولوجيــا، وغيرهــا مــن االســتراتيجيا
  النهائية الخاصة بتطوير وصنع اللقاحات، والتي تعزز التنافس السليم من أجل سوق صحية للقاحات؛ 
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يقــدم تقريــرًا عــن الحــواجز التقنيــة واإلجرائيــة والقانونيــة، التــي قــد تقــّوض المنافســة الرصــينة أن   )٦(
مــل األخـرى التـي يمكــن أن تـؤثرًا تــأثيرًا القـادرة علـى خفــض أسـعار اللقاحـات الجديــدة، وأن يتصـدى للعوا

  ضارًا على توافر اللقاحات؛
  
لخطة   في إدخال اللقاحات الجديدة وفقاً  الدعم تعبئة الموارد للبلدان التي تطلبأن يساعد على   )٧(

  العمل العالمية الخاصة باللقاحات وطبقًا لألولويات الوطنية؛
  
تحسـين نظمهـا الخاصـة بتسـليم اللقاحـات ل عم الـالزمبالـد ول األعضـاءالـد تزويـد أن يستمر فـي  )٨(

والحفـــاظ عليهـــا، وأن يســـتمر فـــي تقـــديم الـــدعم التقنـــي إلـــى الـــدول األعضـــاء لتعزيـــز معـــارف ومهـــارات 
  المهنيين العاملين في مجال الرعاية الصحية لديها في برامج التطعيم؛

  
لى جمعيـة الصـحة عـن طريـق المجلـس أن يقدم تقريرًا عن التقدم المحرز في تنفيذ هذا القرار إ  )٩(

  .خطة العمل العالمية الخاصة باللقاحاتالتنفيذي في التقرير السنوي عن 
  

  - ٢٠١٥أيار/ مايو  ٢٦الجلسة العامة التاسعة، (
  )الخامساللجنة "أ"، التقرير   

  
  

  ١خطة العمل العالمية بشأن مقاومة مضادات الميكروبات  ٧- ٦٨ج ص ع
  

  لثامنة والستون،جمعية الصحة العالمية ا
  

بشـأن مقاومـة  ٢٥- ٦٧ع  ص  جبعد النظر في التقرير الموجز المقدم عن التقدم المحرز في تنفيذ القـرار 
  ٢مضادات الميكروبات، والتقرير المقدم عن مسودة خطة العمل العالمية بشأن مقاومة مضادات الميكروبات؛

  
ال األدويـة علـى نحـو رشـيد، والقـرار بشأن اسـتعم ١٣- ٤٧ج ص عو ٢٧- ٣٩ج ص عوٕاذ تذكر بالقرارين 

بشأن األمراض المستجدة وغيرها من األمراض السارية: مقاومة مضـادات الميكروبـات، والقـرار  ١٧- ٥١ص ع  ج
بشـأن تحسـين احتـواء مقاومـة مضـادات  ٢٧- ٥٨ج ص عبشأن األمن الصحي العالمي، والقـرار  ١٤- ٥٤ص ع  ج

ــــرار بشـــأن التقـــد ١٦- ٦٠ج ص عالميكروبـــات، والقـــرار  ــــد، والقــ م المحـــرز فـــي اســـتعمال األدويـــة علـــى نحـــو رشيــ
بشأن متابعة تقرير فريق الخبراء االستشاريين العامل المعني بتمويل وتنسيق البحث والتطـوير؛  ٢٢- ٦٦ع  ص  ج

  بشأن مقاومة مضادات الميكروبات؛ ٢٥- ٦٧ج ص عوالقرار 
  

ت ُتعـد شـرطًا أساسـيًا فـي معظـم مجـاالت الطـب وٕاذ تدرك أن إتاحة العوامل الناجعة المضادة للميكروبا
الحديث، وأن المقاومة المتزايدة لمضـادات الميكروبـات تهـدد المكاسـب التـي تحققـت بصـعوبة فـي مجـال الصـحة 
والتنميـــة، وخصوصـــًا تلـــك التـــي تحققـــت مـــن خـــالل األهـــداف اإلنمائيـــة لأللفيـــة المتعلقـــة بالصـــحة، وأن مقاومـــة 

ت تهــّدد اســتدامة اســتجابة الصــحة العموميــة لكثيــر مــن األمــراض الســارية، بمــا فيهــا لميكروبــالة مضــادالعوامــل ال
  السل والمالريا وفيروس العوز المناعي البشري/ األيدز؛

  

                                                           
 رتبة بالنسبة إلى األمانة نتيجة لهذا القرار.بشأن اآلثار المالية واإلدارية المت ٨انظر الملحق    ١

 .١تصويب  ٦٨/٢٠وج ٦٨/٢٠وج ٦٨/١٩ج الوثائق   ٢
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وٕاذ ُتدرك أن اآلثار الصحية واالقتصادية لمقاومة مضادات الميكروبات تشكل عبئًا ثقيًال ومتناميًا على 
خفضـــة الــدخل، وأنهـــا تتطلــب اتخـــاذ إجــراءات ســـريعة علــى المســـتوى العـــالمي البلــدان المرتفعـــة والمتوســطة والمن

  خاصة بالنظر إلى االستحداث المحدود لعوامل جديدة مضادة للميكروبات؛  و والمستويين الوطني واإلقليمي، 
  

وٕاذ تقــر بــأن األثــر الرئيســي لمقاومــة مضــادات الميكروبــات يقــع علــى صــحة اإلنســان، ولكنهــا تقــر بــأن 
، بمــا فــي ذلــك العوامــل والعواقــب االقتصــادية، تتجــاوز مجــال الصــحة، ، علــى الســواءل المســاعدة والعواقــبالعوامـ

ومــن ثــم يلــزم اتبــاع نهــج متســق وشــامل ومتكامــل علــى المســتوى العــالمي واإلقليمــي والــوطني انطالقــًا مــن نهــج 
قطاعات، من قبيل الطب البشـري "الصحة الواحدة" وما هو أبعد من ذلك، مع إشراك مختلف الجهات الفاعلة وال

  والطب البيطري وقطاع الزراعة وقطاع البيئة وقطاع المالية والمستهلكين؛
  

وٕاذ تــدرك أن االســتعمال غيــر الســليم لألدويــة المضــادة للميكروبــات فــي جميــع القطاعــات ذات الصــلة 
زيـادة مقاومـة مضـادات   بة إلـىالبلدان، لها عواقـب وخيمـة بالنسـجميع عاجلة وواسعة االنتشار في   مازال مشكلة

  الميكروبات في مجموعة كبيرة من مسببات األمراض، كالبكتريا والفيروسات والطفيليات؛ 
  

وٕاذ تالحـــظ أنـــه بـــالرغم مـــن الجهـــود المبذولـــة طـــوال عـــدة عقـــود مـــن جانـــب الـــدول األعضـــاء واألمانـــة 
األدويـة ووسـائل التشـخيص تيسـير أسـعار  والشركاء فإن معظم البلدان النامية مازالت تواجه تحـديات متعـددة فـي

  على نحو شامل؛وٕاتاحتها  الجيدة والمأمونة والناجعة المضادة للميكروبات
  

وٕاذ تسلم بأنه رغم االستثمارات الكبيرة التي تمت بالفعل من أجل مكافحة مقاومة مضادات الميكروبـات 
مـل الفعـال علـى المسـتوى الـوطني واإلقليمـي مازالت هناك حاجـة إلـى تعبئـة مـوارد أكثـر بكثيـر مـن أجـل دعـم الع

المالي، وخصوصًا تقـديم المسـاعدة التقنيـة الدعم والعالمي، بما في ذلك الدعم من خالل تقديم المساعدة التقنية و 
  إلى البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل؛

  
فـي ذلـك اإلصـحاح   اوٕاذ تؤكد مجددًا علـى األهميـة الحاسـمة لتعزيـز الوقايـة مـن العـدوى ومكافحتهـا، بمـ

  والتصحح الجيدين، في المجتمع المحلي وفي مرافق الرعاية الصحية؛
  

وٕاذ تعتــرف بأهميــة التمنيــع بوصــفه أحــد أكثــر التــدخالت مردوديــة فــي مجــال الصــحة العموميــة، وبــأن 
  للقاحات دورًا هامًا في الحد من مقاومة مضادات الميكروبات؛

  
تحداث أدوية جديدة مضادة للميكروبات، وكـذلك وسـائل تشـخيص وٕاذ تشدد على الحاجة الملحة إلى اس

فعالة وسريعة وزهيدة التكلفة، ولقاحات وتـدخالت أخـرى، وٕاذ تـذكر باالسـتراتيجية وخطـة العمـل العـالميتين بشـأن 
ــــالقرار  ــــراء  ٢٢- ٦٦ج ص عالصــــحة العموميــــة واالبتكــــار والملكيــــة الفكريــــة، وب ــــر فريــــق الخب بشــــأن متابعــــة تقري

  ريين العامل المعني بتمويل وتنسيق البحث والتطوير، والذي يتناول مسألة فشل أسواق األدوية؛االستشا
  

رصــد مقاومــة مضــادات   وٕاذ تعتــرف بالحاجــة العاجلــة إلــى نظــام ترصــد أكثــر تنســيقًا ومواءمــة مــن أجــل
مقبولة دوليًا لجمع  معايير  الميكروبات على المستوى الوطني واإلقليمي والعالمي، بما في ذلك الحاجة إلى وضع

  البيانات والتبليغ على نطاق قطاعات الصحة البشرية والطب والطب البيطري والزراعة؛
  

وٕاذ تؤكـــد علـــى ضـــرورة تحســـين الـــوعي والفهـــم فيمـــا يتعلـــق بمقاومـــة مضـــادات الميكروبـــات، مـــن خـــالل 
البشـــرية والطـــب البيطـــري  البـــرامج المجتمعيـــة العامـــة الفعالـــة والتعلـــيم والتـــدريب، وكـــذلك فـــي قطاعـــات الصـــحة

  والزراعة،
  



 20 جمعية الصحة العالمية الثامنة والستون 

 

  ١خطة العمل العالمية بشأن مقاومة مضادات الميكروبات؛ تعتمد  - ١
  

  على ما يلي: ٢الدول األعضاء تحث  - ٢
  
تنفيــذ اإلجــراءات المقترحــة للــدول األعضــاء فــي خطــة العمــل العالميــة بشــأن مقاومــة مضــادات   )١(

 طنية والسياقات المحددة؛الميكروبات، والتي تم تكييفها مع األولويات الو 
 
تعبئـــة المـــوارد البشـــرية والماليـــة مـــن خـــالل القنـــوات الداخليـــة والثنائيـــة والمتعـــددة األطـــراف لتنفيـــذ  )٢(

  الخطط واالستراتيجيات بما يتماشى مع خطة العمل العالمية؛
 
القيــــام، بحلــــول جمعيــــة الصــــحة العالميــــة الســــبعين، بوضــــع خطــــط عمــــل وطنيــــة بشــــأن مقاومــــة  )٣(

لميكروبات تتـواءم مـع خطـة العمـل العالميـة بشـأن مقاومـة مضـادات الميكروبـات ومـع المعـايير مضادات ا
 والمبادئ التوجيهية الموضوعة من جانب الهيئات الحكومية الدولية ذات الصلة؛

  
الشـركاء الـدوليين واإلقليميـين والـوطنيين إلـى تنفيـذ اإلجـراءات الالزمـة مـن أجـل إنجـاز األغـراض  تدعو  - ٣

  ة لخطة العمل العالمية بشأن مقاومة مضادات الميكروبات؛الخمس
  

  المدير العام ما يلي: تطلب من  - ٤
  
  تنفيذ اإلجراءات المحددة لألمانة في خطة العمل العالمية بشأن مقاومة مضادات الميكروبات؛  )١(
  
يمــي ضــمان أن جميــع أجــزاء المنظمــة ذات الصــلة، فــي المقــر الرئيســي وعلــى المســتويين اإلقل  )٢(

والقطـــري، مشـــاركة ومنسَّـــقة علـــى نحـــو نشـــط مـــن أجـــل تعزيـــز العمـــل بشـــأن احتـــواء المقاومـــة المضـــادة 
للميكروبات، بما في ذلك تتبـع تـدفقات المـوارد ألغـراض البحـث والتطـوير فـي مجـال المقاومـة المضـادة 

  للميكروبات في المرصد الصحي العالمي الجديد للبحث والتطوير في مجال الصحة؛
 
تعزيز التعاون الثالثي بين منظمة األغذية والزراعة والمنظمة العالمية لصحة الحيوان ومنظمة   )٣(

الصــحة العالميــة مــن أجــل مكافحــة مقاومــة مضــادات الميكروبــات انطالقــًا مــن الــروح المتوخــاة فــي نهــج 
 "الصحة الواحدة"؛

 
مة مضـادات الميكروبـات، ومـع العمل مع الفريق االستشاري االستراتيجي والتقني المعني بمقاو   )٤(

ومنظمــــة األغذيــــة والزراعــــة والمنظمــــة العالميــــة لصــــحة الحيــــوان، وســــائر الشــــركاء  ٢الــــدول األعضــــاء
بشـأن  المعنيين، على وضع إطار للرصد والتقييم يتماشى مع المبـدأ الخـامس مـن خطـة العمـل العالميـة

  ؛مقاومة مضادات الميكروبات
 
ــ بعــد التشــاورالقيــام،   )٥( والشــركاء المعنيــين، بإنشــاء وتنفيــذ برنــامج عــالمي  ٢دول األعضــاءمــع ال

متكامـــل لترصـــد مقاومـــة مضـــادات الميكروبـــات عبـــر جميـــع القطاعـــات بمـــا يتماشـــى مـــع خطـــة العمـــل 
  ؛بشأن مقاومة مضادات الميكروبات العالمية

  
روبــات إنشــاء شــبكة مــن المراكــز المتعاونــة مــع المنظمــة لــدعم ترصــد مقاومــة مضــادات الميك  )٦(

 وتقييم الجودة في كل إقليم من أقاليم المنظمة؛

                                                           
 .٣انظر الملحق    ١

 .اإلقليمي االقتصادي التكامل منظمات االقتضاء، وحسب   ٢
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والشـــركاء المعنيـــين، بوضـــع خيـــارات بشـــأن إطـــار  ١مـــع الـــدول األعضـــاء بعـــد التشـــاورالقيـــام،   )٧(
والقوامــــة لــــدعم اســــتحداث األدويــــة ووســــائل التشــــخيص واللقاحــــات الجديــــدة المضــــادة  للتطــــويرعــــالمي 

بتها وتوزيعها واستعمالها المالئم، مع الحفاظ في الوقـت نفسـه للميكروبات، وغيرها من التدخالت، ومراق
ـــة الموجـــودة المضـــادة للميكروبـــات وتعزيـــز إمكانيـــة الوصـــول لألدويـــة ووســـائل التشـــخيص  علـــى األدوي
الموجــودة والجديــدة الميســـورة التكلفــة المضــادة للميكروبـــات، ومــع مراعــاة احتياجـــات كــل البلــدان، وبمـــا 

لعالمية بشأن مقاومة مضادات الميكروبات، وتقديم تقرير إلى جمعية الصـحة يتماشى مع خطة العمل ا
  العالمية التاسعة والستين؛

  
العمل مع األمين العام لألمم المتحدة وهيئات منظومة األمم المتحدة علـى اسـتبانة أفضـل آليـة   )٨(

المضــادة للميكروبــات،  (آليــات) لتحقيــق االســتثمار الــالزم لتنفيــذ خطــة العمــل العالميــة بشــأن المقاومــة
 وخاصة فيما يتعلق باحتياجات البلدان النامية؛ 

 
الخيــارات الخاصــة بعقــد اجتمــاع  بوضــعالقيــام، بعــد التشــاور مــع األمــين العــام لألمــم المتحــدة،   )٩(

، علــى هــامش الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة، بمــا فــي ذلــك المنجــزات ٢٠١٦رفيــع المســتوى فــي عــام 
إلـى جمعيـة الصـحة العالميـة التاسـعة والسـتين مـن خـالل عن وقائعـه لة، وتقديم تقرير المستهدفة المحتم

  ؛الثامنة والثالثين بعد المائةته دور  المجلس التنفيذي في
  
المنخفضــة  تقــديم الــدعم والمســاعدة التقنيــة إلــى البلــدان، مــع التركيــز بوجــه خــاص علــى البلــدان  )١٠(

  والمتوسطة الدخل؛
 
وبرنامج العمل  ٢٠١٧- ٢٠١٦د كافية لألمانة، بما يتماشى مع الميزانية البرمجية استبقاء موار   )١١(

، مــــن أجــــل تنفيــــذ خطــــة العمــــل العالميــــة بشــــأن مقاومــــة مضــــادات ٢٠١٩- ٢٠١٤العــــام الثــــاني عشــــر 
 الميكروبات؛

 
عــن التقــدم المحــرز فــي تنفيــذ هــذا القــرار إلــى جمعيــة الصــحة العالميــة تقريــر كــل ســنتين تقــديم   )١٢(
سبعين والثانية والسبعين والرابعة والسبعين، وٕاعداد تقرير مبدئي وتقديمه إلـى جمعيـة الصـحة العالميـة ال

  التاسعة والستين.
  

  - ٢٠١٥أيار/ مايو  ٢٦الجلسة العامة التاسعة، (
  اللجنة "أ"، التقرير الخامس)  

  
  
    ٢الصحة والبيئة: التصدي ألثر تلوث الهواء على الصحة  ٨- ٦٨ص ع ج

  لصحة العالمية الثامنة والستون،جمعية ا
  
  ٣؛الصحة والبيئة: التصدي ألثر تلوث الهواء على الصحةوقد نظرت في التقرير بشأن   

  
األمــم المتحــدة للتنميــة المســتدامة الصــادرة عــن مــؤتمر  ٤الختاميــةالوثيقــة ب إذ تؤكــد مجــددًا علــى التزامهــا

الـذي و  ، ٢٠ريـو+رازيل)، والُمشـار إليـه بوصـفه مـؤتمر بريو دي جانيرو، الب ٢٠١٢(المعقود في حزيران/ يونيو 
                                                           

 .اإلقليمي االقتصادي التكامل منظمات االقتضاء، وحسب   ١

 دارية المترتبة بالنسبة إلى األمانة نتيجة لهذا القرار.بشأن اآلثار المالية واإل ٨انظر الملحق    ٢

  .٦٨/١٨الوثيقة ج   ٣
ــــــالي:    ٤ ــــــي الت ــــــرابط اإللكترون ــــــى ال ــــــه، والمتاحــــــة عل ــــــذي نصــــــبو إلي ــــــة: المســــــتقبل ال ــــــة المعنون انظــــــر الوثيقــــــة الختامي

https://sustainabledevelopment.un.org/rio20/futurewewant) ،٢٠١٥آب/ أغسطس  ١٠.( 
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جميع الدول األعضاء في األمم المتحدة بتعزيز سياسات التنمية المستدامة التـي تـدعم نوعيـة الهـواء  التزمت فيه
الصحية في سياق مدن ومستقرات بشرية مستدامة، واعترفت بأن الحد من تلوث الهـواء يـؤدي إلـى آثـار إيجابيـة 

  ١ة؛على الصح
  

الخـارج علـى السـواء مـن بـين األسـباب الرئيسـية في وٕاذ تالحظ ببالغ القلق أن تلوث الهواء في الداخل و 
التــي يمكــن تالفيهــا للمــرض والوفــاة علــى مســتوى العــالم، وأنــه فــي حــد ذاتــه أكبــر خطــر علــى الصــحة البيئيــة فــي 

  ٢العالم؛
  

لتعـرض لتلـوث الهـواء المنزلـي (فـي الـداخل) مليون حالة وفاة تقع كل سنة بسـبب ا ٤,٣وٕاذ تعترف بأن 
يحمـل المجتمعـات   مليون حالـة وفـاة فـي السـنة تعـزى إلـى تلـوث الهـواء المحـيط (فـي الخـارج)، وهـو مـا ٣,٧وأن 

  ٣تكاليف مرتفعة؛
  

وٕاذ تعـــي أن التعـــرض لملوثـــات الهـــواء، بمـــا فيهـــا المـــواد الجســـيمية الدقيقـــة، عـــامًال مـــن عوامـــل الخطـــر 
بة لألمراض غير السارية في حالة  الراشدين، بما في ذلك داء القلب اإلقفاري، والسكتة الدماغية، الرئيسية بالنس

  ومرض االنسداد الرئوي المزمن، والربو، والسرطان، ويطرح خطرا صحيا كبيرا يتهدد األجيال الحالية والمقبلة؛
  

فسـي السـفلي الحـادة، بمـا فـي وٕاذ تعرب عن القلق ألن نصف الوفيات الناجمة عن إصابات الجهاز التن
ذلــك االلتهـــاب الرئـــوي فـــي حالـــة األطفـــال الـــذين تقـــل أعمـــارهم عـــن خمـــس ســـنوات، قـــد تعـــزى إلـــى تلـــوث الهـــواء 

  المنزلي، وهو ما يجعلها عامًال من عوامل الخطر الرئيسية بالنسبة لوفيات األطفال؛
  

ية الدقيقــة، تصــنفه الوكالــة الدوليــة كمــا تعــرب عــن القلــق ألن تلــوث الهــواء، بمــا فــي ذلــك المــواد الجســيم
   ٤؛لبحوث السرطان التابعة للمنظمة كسبب لسرطان الرئة

  
وٕاذ تعي أن التعرض لتلوث الهواء قصير األجـل وطويـل األجـل لـه فـي كلتـا الحـالتين تـأثير سـلبي علـى 

عـة، وهـو مـا يـؤدي الصحة العمومية، مع تأثير أشد كثيرًا نتيجة للتعرض طويل األجل والتعـرض لمسـتويات مرتف
إلى أمراض مزمنة مثل األمراض القلبية الوعائية، واألمـراض التنفسـية بمـا فيهـا مـرض االنسـداد الرئـوي المـزمن، 
وتعـي أيضـًا أن التعـرض طويـل األجـل فـي حالـة كثيـر مـن الملوثـات مثـل الجسـيمات، قـد يـؤدي، حتـى ولـو كــان 

مبادئ المنظمة التوجيهية بشأن نوعية الهواء) إلى بعض لمستويات منخفضة (أدنى من المستويات المقترحة في 
   اآلثار الصحية الضارة؛

  
                                                           

 .٦٦/٢٨٨ ألمم المتحدة لعامة لجمعية االقرار     ١

٢   Global Health Observatory http://www.who.int/gho/phe/en/ (accessed 18 March 2015). 

٣                                                   WHO. Burden of disease from ambient air pollution for 2012. 

http://www.who.int/phe/health_topics/outdoorair/databases/AAP_BoD_results_March2014.pdf?ua=1 (accessed 

1 December 2014).  

٤   IARC Monographs Working Group on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans on the following issues: 

 Outdoor Air Pollution (2013, Volume 109); 

 Diesel and gasoline exhausts and some nitroarenes (2012, Volume 105); 

 Household use  of solid fuels and high-temperature  frying (2010, Volume 95); 

 Indoor emissions from household combustion of coal. (2012, Volume 100E); 

 Tobacco smoke and involuntary smoking (2004, Volume 83). 
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وٕاذ تالحــظ األهميــة الكبيــرة لتلــوث الهــواء وآثــاره الصــحية بالنســبة للغايــات واألهــداف الــواردة فــي خطــة 
إلطاريــة ، وكـذلك أهميـة اتفاقيـة المنظمـة ا٢٠٢٠- ٢٠١٣العمـل العالميـة للمنظمـة بشـأن األمـراض غيـر السـارية 

التوجيهيــة المتعلقــة بالوقايــة مــن التعــرض لــدخان التبــغ، حســبما  ومبادئهــا ٨بشــأن مكافحــة التبــغ، والســيما المــادة 
  االتفاقية؛في طراف األتنطبق على 

  
وٕاذ تالحـــظ أن تلـــوث الهـــواء هـــو أحـــد أســـباب اإلجحـــاف الصـــحي علـــى صـــعيد العـــالم، إذ يـــؤثر بصـــفة 

الـــذين المـــنخفض الـــدخل  مـــن ذوي علـــى الســـكانكـــذلك اص المســـنين، و خاصـــة علـــى النســـاء واألطفـــال واألشـــخ
يتعرضون في كثير من الحاالت لمستويات مرتفعة من تلوث الهواء المحيط، أو يقيمون في منـازل ال خيـار لهـم 
فيهــا ســوى التعــرض لتلــوث الهــواء النــاجم عــن الطهــي والتدفئــة، وأن تحســين نوعيــة الهــواء مــن بــين التــدابير التــي 

  ١ي على أعظم اآلثار على اإلنصاف في مجال الصحة؛تنطو 
  

وٕاذ تعي أن معظم ملوثات الهواء تنبعث نتيجـة لألنشـطة البشـرية المحـددة باعتبارهـا مـن مصـادر تلـوث 
فــي مبــادئ المنظمــة التوجيهيــة بشــأن تلــوث الهــواء المحــيط والــداخلي، وأن هنــاك أيضــًا ظــواهر طبيعيــة  ٢الهــواء

  وتالحظ أن هناك ترابطًا مهمًا بين نوعية الهواء الخارجي والداخلي؛ ٣لهواء،تؤثر سلبًا على نوعية ا
  

وٕاذ تعـي أن تعزيـز كفــاءة الطاقـة والتوســع فـي اســتخدام الطاقـة النظيفــة والمتجـددة ُيمكــن أن يعـود بفوائــد 
إلى أقصى حـّد جانبية على الصحة والتنمية المستدامة وتؤكد أن ُيسر تكلفة هذه الطاقة سيساعد على االستفادة 

  من هذه الفرص؛
وٕاذ تشـدد علـى أن األسـباب األساسـية لتلـوث الهـواء وآثـاره الضـارة هـي فـي معظـم الحـاالت ذات طبيعــة 

وتعي الحاجـة إلـى التصـدي للمحـددات االجتماعيـة للصـحة المرتبطـة بالتنميـة فـي األوضـاع اجتماعية اقتصادية 
ر كعنصـر ال غنـى عنـه بالنسـبة للتنميـة المسـتدامة وللحـد مـن الحضرية والريفية، بمـا فـي ذلـك القضـاء علـى الفقـ

  اآلثار الصحية لتلوث الهواء؛
  

وٕاذ تؤكــد أهميــة التــرويج للتكنولوجيــات الســليمة ونقلهــا ونشــرها، وخاصــة فــي البلــدان الناميــة، مــن أجــل 
  التصدي لآلثار الصحية لتلوث الهواء؛

  
تعزيز نوعية الهواء، وبخاصة قرار جمعية األمم المتحدة وٕاذ تعترف بالجهود العالمية التي بذلت مؤخرًا ل

وكــذلك المبــادرات الوطنيــة واإلقليميــة العديــدة الراميــة  ٢٠١٤،٤عــام الُمعتمــد فــي  بشــأن نوعيــة الهــواء ١/٧للبيئــة 
إلــى التخفيــف مــن حــدة اآلثــار الصــحية لتلــوث الهــواء فــي الــداخل والخــارج، وتالحــظ أن أطــر التعــاون اإلقليمــي 

  اإلقليمي توّفر فرصًا جيدة للتصدي لقضايا تلوث الهواء تبعًا للظروف الخاصة بكل إقليم؛ودون 
                                                           

١    WHO Burden of Disease, Indoor and Outdoor Air Pollution, 2014. :انظـــر الـــرابط اإللكترونـــي ،
http://www.who.int/phe/health_topics/ outdoorair/databases/en/ ،)٢٠١٥ نوفمبر/ تشرين الثاني ١٦.( 

٢     WHO guidelines for air quality: global update 2005; WHO guidelines for indoor air quality: household fuel 
combustion. Geneva: World Health Organization; 2014; WHO guidelines for indoor air quality: select pollutants. 
Copenhagen, Regional Office for Europe, 2010; WHO guidelines for indoor air quality: dampness and mould. 
Copenhagen, Regional Office for Europe, 2009.   

 وحرائـــق البركـــاني والثـــوران والرمليـــة الترابيـــة والعواصـــف]  مســـرطنة مـــادة [ الـــرادون أمـــور، جملـــة فـــي تشـــمل، وهـــي    ٣
 .الغابات

٤                                                         United Nations Environment Assembly resolution 1/7 
(http://www.unep.org/unea/download.asp?ID=5171, accessed 20 March 2015); Smith KR, Woodward A, 
Campbell-Lendrum D, Chadee DD, Honda Y, Liu Q et al. 2014: Human health: impacts, adaptation, and co-
benefits. In: Climate Change 2014: Impacts, Adaptation, and Vulnerability. Part A: Global and Sectoral 
Aspects. Contribution of Working Group II to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on 
Climate Change. Cambridge, England, and New York: Cambridge University Press, 2014, pp. 709–754. 
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وٕاذ تدرك أن على قطاع الصحة، إذا أراد اإلسهام في الخيارات السياساتية الوطنية التي تحمي الصـحة 
اعتمـاد نهـج وتحد من جوانب اإلجحاف في الصحة، أن يشارك في نهوج صحية عابرة للقطاعات، بما فـي ذلـك 

  ١دمج الصحة في جميع السياسات؛
  

وٕاذ تالحــــــظ أن مبــــــادئ المنظمــــــة التوجيهيــــــة بشــــــأن نوعيــــــة الهــــــواء بالنســــــبة لكــــــل مــــــن نوعيــــــة الهــــــواء 
تقدم إرشـادات وتوصـيات مـن أجـل هـواء نظيـف يحمـي  ٣)٢٠١٤ونوعية الهواء في الداخل ( ٢)٢٠٠٥(  المحيط

  ؛اج إلى دعم بأنشطة مثل تعزيز وتسهيل التنفيذصحة اإلنسان، وٕاذ تدرك أن هذه اإلرشادات تحت
  

كثيــرًا مــن أهــم التــدابير وأكثرهــا فعاليــة مــن حيــث التكلفــة ضــد تلــوث الهــواء فــي  ه رغــم أنوٕاذ تعتــرف بأنــ
تطلب مشاركة وقيادة الحكومات القطرية والسلطات اإلقليمية والمحلية، فإن المـدن تتـأثر بصـفة ي الخارج والداخل

الهواء باإلضـافة إلـى أنهـا فـي وضـع يسـمح لهـا بتعزيـز األنشـطة الخاصـة بالمـدن الصـحية  خاصة بعواقب تلوث
للحــد مــن تلــوث الهــواء ومــا يتصــل بــه مــن آثــار صــحية، ويمكنهــا أن تضــع ممارســات جيــدة وتســتكمل التــدابير 

  الوطنية وتنفذها؛
  

النسـبة لتجديـد البنيـة التحتيـة وٕاذ تسلم بأن تعبئة الموارد الوطنيـة، وحسـب االقتضـاء، الدوليـة أمـر مهـّم ب
المعنية التي ُتسهم في الحـّد مـن تلـوث الهـواء ويشـكل جـزءًا ال يتجـزأ مـن التنميـة المسـتدامة العالميـة، وأن اآلثـار 

  الصحية المرتبطة بتلوث الهواء ُيمكن أن تكون مؤشرات ذات صلة بالصحة لسياسات التنمية المستدامة؛ 
  

اء أولوية من أجل حماية الصحة وتوفير الفوائـد الجانبيـة للمنـاخ وخـدمات وٕاذ تعي أن تعزيز نوعية الهو 
   ؛النظم اإليكولوجية، والتنوع األحيائي، واألمن الغذائي

  
ثـات المسـببة لالحتـرار  وٕاذ تسلم أيضًا بتعقيد العالقة بين تحسين نوعية الهـواء والحـّد مـن انبعاثـات الملوِّ

  معقولة لتحقيق فوائد جانبية نتيجة لهذه اإلجراءات؛ والتي تغّير المناخ، وأن هناك فرصاً 
  

ــــادوٕاذ تؤكــــد أن ارتفــــاع درجــــات الحــــرارة  ــــة  وازدي ــــة والرملي ــــة والعواصــــف الترابي ــــواتر الموجــــات الحراري ت
البركـــاني وحرائـــق الغابـــات، يمكنهـــا أيضـــًا أن تزيـــد مـــن شـــدة آثـــار تلـــوث الهـــواء النـــاجم عـــن األنشـــطة   والثـــوران

  ،حةاإلنسانية على الص
  
 : يلي ما على ٤األعضاء الدول تحث -١

  
مضاعفة جهودها الرامية إلى تحديد اآلثـار الصـحية لتلـوث الهـواء والتصـدي لهـا والوقايـة منهـا   )١(

بــأن تقــيم وتعــزز، حســب مقتضــى الحــال، تعاونــًا متعــدد القطاعــات علــى المســتويات الدوليــة واإلقليميــة 
  لقطاعات وموجهة طبقًا لألولويات الوطنية؛والوطنية، وعن طريق اتخاذ تدابير متعددة ا

                                                           
 . االتحادية الدول سياقات مراعاة مع    ١

٢      WHO air quality guidelines for particulate matter, ozone, nitrogen dioxide and sulfur dioxide – Global 
Update 2005: summary of risk assessment. Geneva: World Health Organization; 2006 
(document WHO/SDE/PHE/OEH/06.02), available at 
http://whqlibdoc.who.int/hq/2006/WHO_SDE_PHE_OEH_06.02_eng.pdf?ua=1 (accessed 18 June 2015). 

-http://www.who.int/indoorair/publications/household-fuelالُمتاحـــــــــــة علـــــــــــى الـــــــــــرابط اإللكترونـــــــــــي التـــــــــــالي:    ٣
combustion/en/ ٢٠١٥حزيران/ يونيو  ١٨، (تم االطالع في.( 

 .اإلقليمي االقتصادي التكامل منظمات االقتضاء، وحسب    ٤



المقررات اإلجرائيةالقرارات و  25  

تمكــين الــنظم الصــحية، بمــا فــي ذلــك ســلطات الحمايــة الصــحية، مــن أداء دور قيــادي فــي رفــع   )٢(
مســتوى الــوعي بــين الجمهــور وبــين جميــع أصــحاب المصــلحة بآثــار تلــوث الهــواء علــى الصــحة وفــرص 

ة إرشادية للمساعدة على الحد من هذه اآلثار الحد من التعرض أو تالفيه بطرق منها اتخاذ تدابير وقائي
الصحية، والتفاعـل بفعاليـة مـع القطاعـات ذات الصـلة والجهـات صـاحبة المصـلحة المعنيـة مـن القطـاع 
العام والقطاع الخاص من أجل إعالمها حول الحلول المستدامة، وضمان إدماج الشواغل الصـحية فـي 

ذات الصــلة علــى المســتويات الوطنيــة واإلقليميــة والمحليــة،  عمليــات السياســات واتخــاذ القــرارات والتقيــيم
  في ذلك الوقاية الصحية العمومية، وتدابير االستعداد واالستجابة، وكذلك تعزيز النظم الصحية؛  بما
  
تســـهيل البحـــوث ذات الصـــلة، بمـــا فـــي ذلـــك إنشـــاء واســـتخدام قواعـــد للبيانـــات بشـــأن المراضـــة   )٣(

حية؛ واســتخدام وتكــاليف خــدمات الرعايــة الصــحية، والتكــاليف االجتماعيــة والوفيــات؛ وتقيــيم اآلثــار الصــ
المتصلة بسوء الصحة؛ ودعم تحديد أولويات واسـتراتيجيات البحـوث؛ واالشـتراك مـع األوسـاط الجامعيـة 
لســد الفجــوات المعرفيــة؛ ودعــم تعزيــز مؤسســات البحــوث الوطنيــة والتعــاون الــدولي فــي مجــال البحــوث 

  لول مستدامة؛ لتحديد وتنفيذ ح
  
المســـاهمة، فـــي اســـتجابة عالميـــة معـــززة لآلثـــار الصـــحية الضـــارة لتلـــوث الهـــواء وفقـــًا للســـياق    )٤(

الــوطني، عــن طريــق جمــع وتقاســم واســتخدام البيانــات ذات الصــلة بالحصــائل الصــحية لنوعيــة الهــواء، 
تنفيـذ والعمـل فـي سـبيل واإلسهام في وضع المعايير ونشـر الممارسـات الجيـدة والـدروس المسـتمدة مـن ال
  تنسيق المؤشرات المرتبطة بالصحة التي يمكن أن يستخدمها متخذو القرارات؛

  
تحسين ترصد المراضة والوفيات بالنسبة لجميع األمراض المرتبطة بتلوث الهواء، ورفع مستوى   )٥(

  ؛الروابط مع نظم رصد ملوثات الهواء
  
عيـة الهـواء ومبـادئ المنظمـة التوجيهيـة بشـأن نوعيـة مراعاة مبادئ المنظمة التوجيهيـة بشـأن نو   )٦(

الهواء في الداخل والمعلومات األخرى ذات الصلة فـي إعـداد اسـتجابة وطنيـة متعـددة القطاعـات لتلـوث 
   الهواء واتخاذ  تدابير تدعم أهداف تلك المبادئ؛

  
ت تلـوث الهـواء فـي تشجيع وتعزيز التدابير التي ستؤدي إلى تقدم يعتد به في الحد من مستويا  )٧(

  الداخل مثل الممارسات النظيفة للطهي، والتدفئة، واإلضاءة، واستخدام الطاقة بكفاءة؛
  
اتخاذ خطوات فعالة لمعالجة تلوث الهـواء والتقليـل منـه بقـدر مـا هـو ممكـن، وبخاصـة مـا كـان   )٨(

التوجيهيــة ذات  منــه متصــًال بأنشــطة الرعايــة الصــحية، بمــا فــي ذلــك عــن طريــق تنفيــذ مبــادئ المنظمــة
   الصلة، حسب مقتضى الحال؛

  
إقامة حوار عن السياسات والتعاون وتقاسـم للمعلومـات بـين القطاعـات المختلفـة لتسـهيل وجـود   )٩(

والعالميـــة  أســـاس متعـــدد القطاعـــات ومنســـق مـــن أجـــل المشـــاركة فـــي المســـتقبل فـــي العمليـــات اإلقليميـــة
   للتصدي آلثار تلوث الهواء على الصحة؛

  
تقويــة التعــاون الــدولي علــى التصــدي لآلثــار الصــحية لتلــوث الهــواء، بمــا فــي ذلــك عــن طريــق   )١٠(

نقل الخبرات، والتكنولوجيات، والبيانات العلمية في ميدان تلوث الهواء، وكذلك تبادل الممارسات   تسهيل
  السليمة؛ 

  
نــب اإلجحــاف تحديــد تــدابير علــى المســتوى الــوطني يضــطلع بهــا قطــاع الصــحة للحــد مــن جوا  )١١(

الصحي المرتبط بتلوث الهواء والعمل على نحو وثيق مع المجتمعات المحلية المعرضة للمخاطر التـي 
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بغيـة تيسـير التحقيـق الكامـل للحـق   يمكن أن تحقق أكبـر اسـتفادة مـن تـدابير فعالـة ومنصـفة ومسـتدامة،
  في التمتع بأعلى مستوى يمكن الوصول إليه للصحة البدنية والعقلية؛ 

  
ن بشــأألمــم المتحــدة الرفيــع المســتوى لجمعيــة العامــة لالوفــاء بااللتزامــات المعلنــة فــي اجتمــاع ا  )١٢(

)، واســـتخدام، حســـب مقتضـــى ٢٠١١غيـــر الســـارية ومكافحتهـــا (أيلـــول/ ســـبتمبر   الوقايـــة مـــن األمـــراض
مراض الطريق وخيار السياسات الواردين في خطـة عمـل المنظمـة العالميـة الخاصـة بـاأل  الحال، خارطة
  غير السارية؛

  
الوفاء بالتزامات اتفاقية المنظمـة اإلطاريـة بشـأن مكافحـة التبـغ، إذا كانـت الدولـة العضـو طرفـًا   )١٣(

  في هذه المعاهدة؛  
  
الوصول إلـى مـوارد   تعزيزالدولية في إقامة شراكات من أجل التعاون مع المنظمات اإلقليمية و   )١٤(

  ؛لهواءتقنية ومالية كافية لتحسين نوعية ا
  

  :يلي ما العام المدير من تطلب   -٢
  

تعزيــز قــدرات المنظمــة علــى نحــو يعتــد بــه فــي مجــال تلــوث الهــواء والصــحة مــن أجــل تــوفير   )١(
    يلي:  ما
  

الـــدعم واإلرشـــاد للـــدول األعضـــاء فـــي تنفيـــذ مبـــادئ المنظمـــة التوجيهيـــة بشـــأن نوعيـــة   (أ)
  في الداخل؛ الهواء ومبادئ المنظمة التوجيهية بشأن نوعية الهواء

  
الدعم وتـوفير اإلرشـادات لألطـراف فـي اتفاقيـة المنظمـة اإلطاريـة بشـأن مكافحـة التبـغ   (ب)

مـن المعاهـدة ومبادئهـا التوجيهيـة، بالتنسـيق مـع أمانـة  ٨بشأن تنفيذ االلتزامـات بموجـب المـادة 
  االتفاقية؛ 

  
ير قـدرات مالئمـة تقديم دعم تقني محسن وٕارشاد للدول األعضاء بطـرق مـن بينهـا تـوف  (ج)

  في المكاتب اإلقليمية والقطرية على دعم األنشطة القطرية؛
  

إدخال مزيد من التحديد والتطوير والتحديث المنتظم لمبادئ المنظمة التوجيهيـة بشـأن   (د)
نوعيــة الهــواء واألدوات المراعيــة لحســاب التكلفــة والعائــد، بمــا فــي ذلــك نظــم الرصــد، مــن أجــل 

  بفعالية وكفاءة؛دعم اتخاذ القرارات 
  

تعزيز القدرة التقنية لدى المنظمة على التعـاون، حسـب مقتضـى الحـال، مـع أصـحاب   (هـ)
المصلحة المعنيين على المستويات الدوليـة واإلقليميـة والوطنيـة، علـى تجميـع وتحليـل البيانـات 

  ؛عن نوعية الهواء، مع التأكيد بصفة خاصة على جوانب نوعية الهواء المرتبطة بالصحة
  

التوعيـة وٕابـالغ عامـة الجمهـور وأصـحاب المصـلحة،  فـي مجـالالدول األعضـاء  دعم  (و)
وبخاصة المجتمعات المحلية المعرضة للمخاطر عن آثار تلوث الهواء والتـدابير الالزمـة للحـد 

  منه؛
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ـــة   (ز) تعمـــيم أفضـــل الممارســـات القائمـــة علـــى البينـــات بشـــأن األنشـــطة والسياســـات الفعال
  المحيط المرتبطة بالصحة؛ لنوعية الهواء

  
تعزيز قدرة المنظمة على حشد استراتيجيات البحث وتوجيهها والتأثير عليها في مجال   (ح)

  تلوث الهواء والصحة، باالشتراك مع مرصد الصحة العالمي التابع للمنظمة؛
  

قطـاع الصـحة والقطاعـات األخـرى تدعيم توفير قدرات استشارية وأدوات دعم مالئمة ل  (ط)
ى جميع مستويات الحكومة، وبخاصـة علـى المسـتوى المحلـي وفـي المنـاطق الحضـرية، مـع عل

  مراعاة المصادر المختلفة للتلوث عند التصدي لتلوث الهواء وآثارها الصحية المختلفة؛ 
  

تــوفير قــدرات استشــارية وأدوات دعــم مالئمــة علــى المســتوى اإلقليمــي والمســتوى دون   (ي)
األعضــاء علــى التصــدي لآلثــار الصــحية الناجمــة عــن تلــوث الهــواء اإلقليمــي لمســاعدة الــدول 

والتحديات األخرى التي تواجه نوعية الهـواء بآثـار عـابرة للحـدود، ولتسـهيل التنسـيق بـين الـدول 
  األعضاء في هذا الصدد؛

  
بالتعاون مع وكاالت األمم المتحدة وبرامجها ذات الصلة، إنشاء وتعزيز وتحديث أداة لإلعـالم   )٢(

بشــأن التحليــل الــذي تضــطلع بــه المنظمــة، بمــا فــي ذلــك الجوانــب الخاصــة بالسياســات والمردوديــة، عــن 
تكنولوجيــات الهــواء النظيــف المحــددة والمتاحــة مــن أجــل التصــدي للوقايــة مــن تلــوث الهــواء ومكافحتــه، 

  وآثاره على الصحة؛ 
  
وتعزيز عالقات التآزر إلى االضطالع بدور قيادي عالمي في مجال الصحة الصحية العالمية   )٣(

أقصى حد، مع تالفي ازدواج الجهود، مع بذل الجهود العالمية ذات الصلة من أجـل تعزيـز التحسـينات 
الصــحية المتصــلة بنوعيــة الهــواء والحــد مــن تلــوث الهــواء، مــع مواصــلة العمــل بشــأن التحــديات البيئيــة 

بشــأن  ١٩- ٦١ج ص عقــرار النفيــذ األخــرى التــي تعتــرض الصــحة وذلــك، فــي جملــة أمــور، مــن خــالل ت
  ؛تغير المناخ والصحة

  
العمل مـع سـائر شـركاء األمـم المتحـدة ووكاالتهـا وبرامجهـا، والسـيما باإلشـارة إلـى قـرار جمعيـة   )٤(

  بشأن نوعية الهواء؛ ١/٧األمم المتحدة للبيئة 
  
دة لتحسـين نوعيــة التوعيـة بمخـاطر الصــحة العموميـة الناجمــة عـن تلـوث الهــواء والفوائـد المتعــد  )٥(

  ؛ ٢٠١٥  بعد  الهواء، وبخاصة في سياق المناقشات بشأن خطة التنمية لما
  
مواصلة وتعزيز اضطالع المنظمـة بالـدور القيـادي فيمـا يتعلـق بـالنهج االسـتراتيجي فـي اإلدارة   )٦(

دف التقليـــل الدوليـــة للمـــواد الكيميائيـــة مـــن أجـــل تعزيـــز اإلدارة الســـليمة للمـــواد الكيميائيـــة والنفايـــات بهـــ
والوقايــة، بقــدر اإلمكــان، مــن اآلثــار الضــارة المهمــة علــى الصــحة، بمــا فــي ذلــك األخطــار الناجمــة عــن 

  تلوث الهواء؛
  
تعزيــز الــروابط وٕاقامتهــا، كلمــا كــان ذلــك ممكنــًا، مــع المبــادرات الصــحية العالميــة القائمــة التــي   )٧(

هود العالمية للحد مـن األمـراض غيـر السـارية يمكن أن تفيد من الحد من تلوث الهواء، بما في ذلك الج
  ١؛وتحسين صحة األطفال

                                                           
  ومكافحتهـــــا  الســــارية غيــــر األمــــراضالوقايـــــة مــــن  بشــــأن للمنظمــــة العالميــــة العمــــل خطـــــة الجهــــود هــــذه أمثلــــة مــــن    ١

: وضــع حــد لوفيــات األطفــال واإلســهال الرئــوي االلتهــاب بشــأنالمتكاملــة للمنظمــة  لميــةالعا العمــل وخطــة ٢٠٢٠- ٢٠١٣
 صــحة بشــأن العالميــة االســتراتيجيةو  )،٢٠١٣( ٢٠٢٥التــي يمكــن تجنبهــا بســبب االلتهــاب الرئــوي واإلســهال بحلــول عــام 

 ."طفل كل امرأة كل" وحركة والمراهق والطفل المرأة
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ــــة  ٢٠١٥- ٢٠١٤رصــــد مــــوارد كافيــــة لعمــــل األمانــــة تمشــــيًا مــــع الميزانيــــة البرمجيــــة   )٨( والميزاني
  ؛٢٠١٩- ٢٠١٤  وبرنامج العمل العام الثاني عشر ٢٠١٧–٢٠١٦البرمجية 

  
تنفيـذ هـذا القـرار وعمـا أحـرزه مـن تقـدم فـي  إبالغ جمعية الصحة العالمية التاسعة والستين عـن  )٩(

  التخفيف من اآلثار الصحية الناجمة عن تلوث الهواء؛ وسائر التحديات التي تعترض نوعية الهواء؛ 
  
اقتـراح خارطــة طريـق علــى جمعيــة الصـحة العالميــة التاسـعة والســتين مــن أجـل تعزيــز اســتجابة   )١٠(

  لوث الهواء.الضارة الناجمة عن تعالمية لآلثار الصحية 
  

  - ٢٠١٥أيار/ مايو  ٢٦الجلسة العامة التاسعة، (
  )السادساللجنة "أ"، التقرير   

  
  

  ١إطار المشاركة مع الجهات الفاعلة غير الدول  ٩- ٦٨ج ص ع
  

  جمعية الصحة العالمية الثامنة والستون،
  

وفــي المســودة  ولالــد غيــر الفاعلــة الجهــات مــع المشــاركة إطــارة بمســودة الخاصــ ريراتقــالالنظــر فــي  بعــد
  ٢؛المذكور لإلطار حةالمنقّ 

  
الرصــينة  دارةاإلتســتفيد مــن  التــي، و الفاعلــة غيــر الــدول الجهــاتمشــاركة المنظمــة مــع  بأهميــةوٕاذ تعتــرف 

  ،كافة للمنظمةالثالثة  لمستوياتمثل هذه المشاركة بالنسبة ل مخاطرل
  
ار المشـاركة مـع الجهـات الفاعلـة غيـر إطـمسـودة  الذي يتجلى فـي جوانـب عديـدة مـن توافق اآلراءب ترحب -١

 المشـــاركة، ومخـــاطر المشـــاركة، وفوائـــد ،والمبـــادئ ،المنطقـــي األســـاسو ،بمـــا فـــي ذلـــك مـــا يتعلـــق بـــالتطبيقالـــدول، 
 هذا القرار؛ تذييلكما هو وارد في  التفاعالت وأنواع الدول، غير الفاعلة والجهات

  
  المدير العام ما يلي: منتطلب  -٢

فــــــي أقــــــرب وقــــــت ممكــــــن، وفــــــي موعــــــد أقصــــــاه تشــــــرين األول/  دولــــــيحكــــــومي اجتمــــــاع عقــــــد  )١(
اســتنادًا  إطــار المشــاركة مــع الجهــات الفاعلــة غيــر الــدول، لوضــع الصــيغة النهائيــة لمســودة ٢٠١٥ أكتــوبر

هــذا  يعكســه تــذييلإلــى مــا تحقــق مــن تقــدم خــالل جمعيــة الصــحية العالميــة الثامنــة والســتين، علــى نحــو مــا 
 ؛القرار

لنظــــر فــــي مشــــاركة مــــع الجهــــات الفاعلــــة غيــــر الــــدول للنهائيــــة لمســــودة إطــــار الالصــــيغة ا تقـــديم )٢(
فــي دورتــه الثامنــة  عبــر المجلــس التنفيــذي ،ل جمعيــة الصــحة العالميــة التاســعة والســتينَبــمــن قِ  ااعتمادهــ

  والثالثين بعد المائة؛

 التاسـعة العالميـة الصـحة لجمعيـة المناسـب توقيـتفـي ال الـدول غيـرالجهات الفاعلـة سجل  إنشاء )٣(
 ، بما يراعي ما تحقق من تقدم بشأن مسودة إطار المشاركة مع الجهات الفاعلة غير الدول.والستين

                                                           
 المالية واإلدارية المترتبة بالنسبة إلى األمانة نتيجة لهذا القرار.بشأن اآلثار  ٨الملحق انظر    ١

 .٦٨/٥٣، الملحق، وج٦٨/٥الوثائق ج   ٢
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  الملحق
  
  قرار  مشروع

  
  [ جمعية الصحة العالمية الثامنة والستون،

  
 الـدول غيـر الفاعلـة الجهـات مـع المشـاركة إطـارب الخـاص تقريـرالالنظر فـي  بعد   من الديباجة ١الفقرة 

  ؛المذكور لإلطار حةالمسودة المنقّ  وفي
  

) بشـأن ٩(٦٥ج ص عوٕالـى المقـرر اإلجرائـي  ٢-٦٤ج ص ع قـرارالإلى  شيرت وٕاذ   من الديباجة ٢الفقرة 
 المشـاركة) بشـأن إطـار ٣(١٣٦م ت) و١٤(٦٧ج ص عٕالـى المقـررين اإلجـرائيين و  العالميـة، الصحة منظمة إصالح

  ؛الدول غير الفاعلة الجهات مع
  

بالنسـبة إلـى الفاعلـة غيـر الـدول  الجهـاتمشاركة المنظمة مع  بأهميةوٕاذ تعترف    من الديباجة ٣ الفقرة
  ،كافة للمنظمةالثالثة  لمستوياتمثل هذه المشاركة بالنسبة ل مخاطرالرصينة ل دارةاإلتستفيد من  التيالمنظمة، و 
  

هـذا  ملحـقعلـى النحـو المبـين فـي  الـدول غيـر الفاعلـة الجهـات مع المشاركة إطار تقرّ    من المنطوق) ١(الفقرة 
  ١القرار؛

  
 تحكـم التـي المبادئ محل الدول غير الفاعلة الجهات مع لمشاركةا إطاريحّل أن  رقرّ ت   من المنطوق) ٢(الفقرة 
 المؤسســـاتللعمـــل مـــع والمبـــادئ التوجيهيـــة  ٢الحكوميـــة غيـــر والمنظمـــات العالميـــة الصـــحة منظمـــة بـــين العالقـــات

  ٣المرجوة؛ الصحيةحصائل ال تحقيق أجل نم ريةالتجا
  

  :ما يلي المدير العام من طلبت   من المنطوق) ٣(الفقرة 
  ؛الدول غير الفاعلة الجهات معمشاركة ال إطارأن ينّفذ   )١(
ى لــإالوقــت المناســب  فــيويقدمــه الفاعلــة غيــر الــدول  الجهــات خاصــًا بســجالً أن ينشــئ   )٢(

  .نيلستوا التاسعة العالمية الصحة جمعية
، مــن خــالل عــن تنفيــذ إطــار المشــاركة مــع الجهــات الفاعلــة غيــر الــدول تقريــراً  يقــدم أن  )٣(

واحــدة مــن دوراتــه المعقــودة فــي المجلــس التنفيــذي فــي كــل  إلــىلجنــة البرنــامج والميزانيــة واإلدارة، 
  ؛األعمال جدولمن بنود دائم  بندكانون الثاني/ يناير بموجب 

 ،لتنفيذ إطار المشاركة مع الجهـات الفاعلـة غيـر الـدول تقييماً  ٢٠١٨ عام فيجري ي أن  )٤(
 تنقــيحبشــأن مقترحــات  ةإلــى جنــب مــع أيــ جنبــاً  النتــائج، تقــديمبقصــد  منظمــةعمــل العلــى  تــأثيرهلو 

لجنــــة البرنــــامج خــــالل  مــــن ،٢٠١٩ ينــــايركــــانون الثــــاني/ التنفيــــذي فــــي  المجلــــسإلــــى  اإلطــــار،
 ].والميزانية واإلدارة

  
  

                                                           
إطـــار شـــامل وأربـــع سياســـات محـــددة بشـــأن المشـــاركة مـــع المنظمـــات غيـــر الحكوميـــة والكيانـــات التابعـــة المكـــّون مـــن    ١

 .للقطاع الخاص والمؤسسات الخيرية وتلك األكاديمية

. انظــر الوثــائق األساســية، الطبعــة الثامنــة واألربعــون. جنيــف: منظمــة الصــحة ٢٥- ٤٠ج ص علمعتمــدة فــي القــرار ا   ٢
 .٢٠١٤العالمية؛ 

 .١٠٧/٢٠م تملحق الوثيقة    ٣
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  تذييل
 

  ] إطار المشاركة مع الجهات الفاعلة غير الدول مسودة [
  

  مسّودة إطار جامع للمشاركة 
  مع الجهات الفاعلة غير الدول

  
الوثيقة في ختام أعمال جمعية الصحة العالمية الثامنة والستين  

  بما يجسد عمل فريق الصياغة للجنة "أ"
  

  المستخدمة: األلوانبشأن  توضيحفيما يلي 
  

الــــدولي المفتــوح  الحكــومي االجتمــاعهــو نــص اتفــق عليــه  األخضــربــاللون  للــّ ظالم الــنص  
ل بشـأنه  هـو نـص األصـفرالعضويــة، وذاك المضّلل باللون  ُبِحـث أثنـاء االجتمـاع ولكـن لـم ُيتوّصـ

هو مقترح الرئيس فيمـا يخـص إيجـاد تسـوية  الرمادي باللون مضّللال ص. والنإلى توافق في اآلراء
  بحثه بعُد. ، فلم يتسنّ المظللأما النص غير  ،باللون األصفر المظللةبقة بصدد الفقرة السا

  
  مقدمة

  
 التشـغيلية وٕاجراءاتهـا المنظمـة وسياسـة الـدول غيـر الفاعلة الجهات مع للمشاركة الجامع اإلطار ينطبق  - ١

 الـدول غيـر فاعلـةال الجهـات مع المشاركة أوجه جميع على الدول غير الفاعلة الجهات مع المشاركة إدارة بشأن
 بشـــأن األربـــع المحـــددة التشـــغيلية واإلجـــراءات السياســـات تطبيـــق يقتصـــر بينمـــا ١المنظمـــة، مســـتويات كـــل علـــى

 والمؤسســات الخيريــة والمؤسســات الخــاص للقطــاع التابعــة والكيانــات الحكوميــة غيــر المنظمــات علــى المشــاركة
  .التوالي على األكاديمية

  
  مبادئ والفوائد والمخاطرالمشاركة: األساس المنطقي وال

  
  األساس المنطقي

  
 وقــد. ســلطة التوجيــه والتنســيق فــي ميــدان العمــل الصــحي الــدولي وفقــًا لواليتهــا الدســتورية هــيالمنظمــة   - ٢

صار المشهد الصـحي أكثـر تعقيـدًا مـن جوانـب عديـدة شـملت فـي جملـة أمـور الزيـادة فـي عـدد الجهـات الفاعلـة، 
دول. وتشارك المنظمة مع الجهات الفاعلة غير الدول نظرًا لدورها المهم في مجال ومنها الجهات الفاعلة غير ال

بشـأن االرتقـاء بالصـحة العموميـة وتعزيزهـا وتشـجيع الجهـات الفاعلـة غيـر الـدول علـى اسـتخدام العالمية الصحة 
  أنشطتها الرامية إلى حماية الصحة العمومية وتعزيزها.

                                                           
 وكـذلك ،المنظمـة إطـار في إنشاؤها تم التي الكيانات مجموعةو  القطرية، والمكاتب اإلقليمية والمكاتب الرئيسي المقر   ١

فسـيطبق إطـار المشـاركة مـع الجهـات الفاعلـة  استضـافتها، يـتم التـي الشـراكات حالـة يوفـتم استضـافتها. يـالتـي  اكاتالشر 
ـــًا ب ـــدول رهن   القـــرار االستضـــافة ( وترتيبـــات العالميـــة الصـــحية الشـــراكاتمـــع  بالمشـــاركة الخاصـــة المنظمـــة سياســـةغيـــر ال

 ضافتها والشراكات الخارجية أيضًا.الشراكات التي يتم است ٤٨وتشرح الفقرة ). ١٠- ٦٣ع ص  ج
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التوجيــه والتنســيق فــي  هيئــةمــن دســتورها، العمــل ك ٢دِّدها المــادة منظمــة، حســبما تحــالوتشــمل وظــائف   - ٣
ميدان العمل الصحي الدولي؛ وٕاقامة التعـاون الفّعـال مـع منظمـات مختلفـة والحفـاظ عليـه؛ وتشـجيع التعـاون بـين 

 التي ُتسهم في النهوض بالصحة. وعالوة على ذلك، يفّوض الدستور لجمعية الصحة والمهنيةالجماعات العلمية 
وســوف تتصــرف  ١أو المجلــس التنفيــذي، والمــدير العــام، الــدخول فــي مشــاركات محــدَّدة مــع المنظمــات األخــرى.

لجمعية الصحة،  إجرائية ومقرراتالمنظمة، فيما يتعلق بالجهات الفاعلة غير الدول، طبقًا لدستورها وأي قرارات 
المجلــس االقتصــادي واالجتمــاعي التــابع لألمــم  بعــين االعتبــار قــرارات الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة أو واألخــذ

  المتحدة، حسب االقتضاء.
  
  (حذفت)  - ٤
  
وتتمثـــل أهـــداف مشـــاركة المنظمـــة مـــع الجهـــات الفاعلـــة غيـــر الـــدول فـــي دعـــم تنفيـــذ سياســـات المنظمـــة   - ٥

مشاركة  الفعالة بيد أن هذه ال وتوصياتها التي قررتها األجهزة الرئاسية، وكذلك تطبيق قواعدها ومعاييرها التقنية.
، ] المتبــادل إطــار االحتــرام[ ، فــي واإلقليمــي والقطــري  العــالمي وىالفاعلــة غيــر الــدول علــى المســت مــع الجهــات

 والعمـل[،  اإلطـار هـذا بموجـب المـذكورة الجهـات علـىالواجبة والشفافية  العنايةتدابير  تطبيق تتطلب هي أيضاً 
دوائــر [ الحــذر عنــد المشــاركة مــع بشــأن الحيطــة و  [ مالئمــة ] ]/ محــددة[  تــدابير اتخــاذ علــى نفســه الوقــت فــي

يتعــّين علــى المنظمــة، مــن أجــل الــتمكن مــن تعزيــز مشــاركتها مــع و  )حــذف( .]معينــة ]/ [ كيانــات و ] [ صــناعة
، أن تعـزز فـي الوقـت نفسـه إدارتهـا لمـا مصـلحتهاالعالميـة و  العموميـة  الجهات الفاعلة غير الدول لفائـدة الصـحة

ُيســتخدم أيضــًا و المشــاركة ممكنــة. ويتطلــب ذلــك إطــار مشــاركة قويــًا يمّكــن مــن تحقيــق   ذلك مــن مخــاطريــرتبط بــ
 بشأن واليتهانزاهة المنظمة وسمعتها و  وصونالمخاطر وموازنتها مع الفوائد المتوقعة، مع حماية   كأداة الستبانة

  .العمومية الصحة
  

  المبادئ
  
  جامعة التالية:المبادئ الاعلة غير الدول بتسترشد مشاركة المنظمة مع الجهات الف  - ٦

  يجب على أي مشاركة:

  أن تبرهن على وجود فائدة واضحة للصحة العمومية؛  (أ)

   ؛عمل العامالمع دستور المنظمة وواليتها وبرنامج  تتطابق أن)   مكّرراً (أ 

 النحــو علــىلــدول األعضــاء للقــرار اصــنع  وســلطةأن تحتــرم الطــابع الحكــومي الــدولي للمنظمــة   (ب)
  ؛المنظمة دستور في المحدد

مــن دون أن تضــر، الــنهج العلمــي الُمســند بالبّينــات الــذي تقــوم عليــه أعمــال  ،أن تــدعم وتعــزز  (ج)
  المنظمة؛

                                                           
  .٧١و ٤١و ٣٣و ١٨ المواد العالمية، الصحة منظمة دستور   ١
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مجـــال وضـــع  فـــيعملياتهـــا  بشـــأنوخصوصـــًا  ،لـــه مبـــرر الأن تحمـــي المنظمـــة مـــن أي تـــأثير   (د)
   ١؛القواعد والمعاييرو  السياسات وتطبيق

   ؛ّر بنزاهة المنظمة واستقاللها ومصداقيتها وسمعتهاتض أال  )ه(

 مـــن شـــكل وأي ٢تضـــارب المصـــالح االقتضـــاء، حســـب تجنـــب،بمـــا فـــي ذلـــك بفعاليـــة   اإلدارة  )و(
  ؛المنظمة على المخاطر أشكال

  ؛أن تتم على أساس الشفافية والصراحة والشمول والمساءلة والنزاهة واالحترام المتبادل  (ز)
  

  فوائد المشاركة
  
 في العمومية الصحة على كبيرة بفوائد تعود أن الدول غير الفاعلة الجهات مع المنظمة لمشاركة يمكن  - ٧

 التوجيهي دورها ذلك في بما للمنظمة الدستوريةواألغراض  المبادئ احترامفي إطار وعلى المنظمة نفسها  العالم
 أجـــالً  أطـــول رئيســـية تعـــاون عالقـــات ينبـــ المشـــاركة أوجـــه وتتـــراوح. العـــالم فـــي الصـــحةوالتنســـيقي فـــي مجـــال 

  وقد تشمل الفوائد التي تنشأ عن هذه المشاركة كذلك:  أمداً  وأقصر حجماً  أصغر وتفاعالت

  (حذفت)  (أ)

   المنظمة عمل في الدول غير الفاعلة الجهات مشاركة  (ب)

العمومية في المنظمة المحتمل في الجهات الفاعلة غير الدول لتعزيز أثرها على الصحة  تأثير  (ج)
   العالم أو التأثير في محددات الصحة االجتماعية واالقتصادية والبيئية

والمعـايير  والقواعـد بالسياسات الدول غير الفاعلة الجهاتامتثال  على المحتمل المنظمة تأثير  (د)
  بالمنظمة الخاصة

  المنظمةعمل  فيقد تسهم بها الجهات الفاعلة غير الدول  التي اإلضافية الموارد  (ه)

 بالمنظمـة الخاصـة والمعـايير والقواعـد للسياسـاتالـدول  غيـر الفاعلـة الجهـاتنشـر  فـي التوسع  (و)
  بها والتزامها

ر الفاعلة الجھات  (ز) دول غي اركة ال ع المش ة م ع بسھولة تتوافـق [ /] بالكامـل تنفيـذ [ المنظم ]  م
 مجاالت في أنشطتھا]، بما في ذلـك  والمعايير والقواعد [ بالمنظمة الخاصة العمومية الصحة سياسات
المة ة س المة األغذي ة والس رويج الكيميائي ي  والت اتاألخالق ة لمنتج ة األدوي ومكافحــة التبــغ  ،الطبي
  ].وغيرھا

                                                           
بشــأن  قــرار واتخــاذ معيــاري نــص ووضــعواإلعــداد،  المعلومــات، تجميــعالسياســات والقواعــد والمعــايير  وضــع يشــمل   ١

 النص المعياري.

 .٢٦إلى  ٢٣ من الفقرات فيعلى النحو المحدد    ٢
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  أو
  

ــــديل [  )(ز ــــادئ ومعــــايير  فهــــمتحســــين  نــــص ب ]  وتحســــين االتســــاق معهــــا المنظمــــةسياســــات ومب
  ]  الدول غير الفاعلة الجهات جانب  من  [

  
  المشاركة مخاطر

  
 وعند ،بفعالية البد من إدارتها مخاطر على الدول غير الفاعلة الجهات مع المنظمة مشاركة تنطوي قد  - ٨

  بشكل خاص: يلي ما بحدوثجملة أمور،  ضمن الرئيسية، المخاطروتتصل  تالفيها االقتضاء،

 المصالح؛ تضارب  (أ)

 الـدول غيـر الفاعلـة الجهـات مـن جهـة ارسهتمعمل المنظمة  في مالئم غير أو له مبرر ال تأثير  (ب)
   ١؛السياسات والقواعد والمعايير وضععلى سبيل المثال ال الحصر  والسيما

 الصــحة مجــال فــي وواليتهــا ومصــداقيتها؛وســمعتها  واســتقاللها المنظمــة نزاهــة فــي ســلبي تــأثير  (ج)
  العمومية؛

 بتحقيق الدول غير الفاعلة الجهات نم المعنية الجهة مصالح لخدمة أساساً  المشاركة استخدام  (د)
  ؛أو من دون تحقيقها العمومية والصحة المنظمة لصالح محدودة فوائد

 أو عالمتهـا أو الدول غير الفاعلة الجهات من المعنية الفاعلة الجهة اسم تدعم التي المشاركة  (هـ)
   ٢نشاطها؛ أو أراءهاأو  منتجها

  المنظمة؛ مع المشاركة طريق عن الدول غير الفاعلة الجهات إحدى صورة تجميل  )و(

  .تنافسية ميزة على الدول غير الفاعلة الجهات إحدى حصول  (ز)
  

  الجهات الفاعلة غير الدول
  
/ بشـــكل مســـتقل عـــن الحكومـــة ] هـــي كيـــان يعمـــل[  ألغـــراض هـــذا اإلطـــار، الجهـــة الفاعلـــة غيـــر الـــدول  - ٩
وتشـــمل الجهـــات الفاعلـــة غيـــر الـــدول  ]ُتحـــذف [  ]هـــي كيـــان لـــيس جـــزءًا مـــن أي دولـــة أو مؤسســـة عموميـــة.و   [

المنظمــات [  .المنظمــات غيــر الحكوميــة وكيانــات القطــاع الخــاص والمؤسســات الخيريــة والمؤسســات األكاديميــة
  الدولية األخرى ]

                                                           
بشــأن نــص معيــاري واتخــاذ قــرار  ووضــع واإلعــداد، المعلومــات، تجميــع والمعــايير والقواعــد السياســات وضــع ليشــم   ١

 النص المعياري.

ـــار قبيـــل مـــن المتوطـــدة العمليـــات يشـــمل ال االعتمـــاد   ٢  المبيـــدات بشـــأن المنظمـــة مشـــروعالمســـبق للصـــالحية و  االختب
 .الحشرية



 34 جمعية الصحة العالمية الثامنة والستون 

 

  اقتراح الرئيس
  
 مـةالحكو  عـن مسـتقل بشـكل يعمـلألغراض هذا اإلطار، الجهـة الفاعلـة غيـر الـدول هـي كيـان   بديلة فقرة - ٩
لــيس جــزءًا مــن أي دولــة أو مؤسســة عموميــة. وتشــمل الجهــات الفاعلــة غيــر الــدول المنظمــات غيــر الحكوميــة و 

  .وكيانات القطاع الخاص والمؤسسات الخيرية والمؤسسات األكاديمية
  

هي كيانات ال تستهدف الربح وتعمل على نحو مستقل عن الحكومات. وهي  المنظمات غير الحكومية  - ١٠
يمارسون حقوق التصويت بشأن  اً كيانات ال تستهدف الربح أو أفراد أعضاؤهاعلى العضوية، ويكون  عادة قائمة

سياسات المنظمة غير الحكومية، أو يجتمعون على أي نحو آخر حول أهداف تخدم الصالح العام وال تستهدف 
. لمرتبطــة بتحقيــق الــربحغيــر معنيــة بالشــواغل ذات الطبيعــة الخاصــة أو التجاريــة أو ا . ويجــب أن تكــونالــربح

المنظمــــات المجتمعيــــة الشــــعبية، وجماعــــات المجتمــــع المــــدني وشــــبكاته، علــــى ســــبيل المثــــال  تشــــملويمكــــن أن 
  . والمنظمات الدينية، والجماعات المهنية، والجماعات المعنية بأمراض معينة، والجماعات الممثلة للمرضى

  
مــال تجاريــة القصــد منهــا تحقيــق ربــح يعــود علــى هــي مؤسســات تجاريــة أي أع كيانــات القطــاع الخــاص  - ١١

مالكيها. ويشير هذا المصطلح أيضًا إلى الكيانات التي تمثل كيانات القطاع الخاص أو التي تحكمها أو تـتحكم 
الفئـة (علـى سـبيل المثـال ال الحصـر) رابطـات األعمـال التجاريـة التـي  هذهفيها كيانات القطاع الخاص. وتشمل 

عـــن الجهـــات التجاريـــة الراعيـــة لهـــا، والمؤسســـات  ١"بمنـــأىً " التـــي ليســـتجاريـــة، والكيانـــات تمثـــل المؤسســـات الت
  التجارية المملوكة جزئيًا أو كليًا للدولة والتي تعمل ككيانات منتمية إلى القطاع الخاص.

  
 هـي كيانـات تابعـة للقطـاع الخـاص ال تسـتهدف الـربح لنفسـها ولكنهـا رابطات األعمال التجاريـة الدوليـة  

ة و/ أو رابطـات أعمـال تجاريـة وطنيـة أو غيرهـا. تجاريـعلمـًا بـأن أعضـاءها مؤسسـات   تمثل مصالح أعضائها،
التحـــدث باســـم أعضـــائها مـــن خـــالل ممثلـــيهم المصـــرح لهـــم. ويمـــارس   ويكـــون لهـــا ألغـــراض هـــذا اإلطـــار ســـلطة

  رابطة األعمال التجارية الدولية.  سياسة  أعضاؤها حقوق التصويت بشأن
  

هي كيانات ال تستهدف الربح وتتأتى أصولها من جهات مانحة وُينَفق دخلها على  سسات الخيريةالمؤ   - ١٢
أغــراض مفيــدة اجتماعيــًا. ويتعــين أن تكــون مســتقلة بوضــوح عــن أي مــن كيانــات القطــاع الخــاص فــي تصــريف 

  شؤونها واتخاذ قراراتها.
  

رها مــن خــالل إجــراء البحــوث والتعلــيم هــي كيانــات معنيــة بتحــري المعرفــة ونشــالمؤسســات األكاديميــة   - ١٣
   ٢والتدريب.

  

                                                           
ذاك الكيــان، وٕان لــم يتلــق تعليمــات مــن الكيــان اآلخــر  مســتقًال عــنإذا كــان " كيــان آخــر بمنــأًى عــنيكــون أي كيــان "   ١
 يتأثر به بوضوح في قراراته وأعماله أو يجري تصّوره على أنه متأثر به بشكل غير معقول.  ولم

 اءبـإجر  باألسـاس تقـوم طالمـا السياسـات، علـى تركـز مؤسسـات بمثابـة تعتبـر والتي التفكيرأفرقة  يمكن أن يشمل ذلك   ٢
 .١٤ الفقرة بموجب حكومية غير منظمات بمثابة تعتبر األكاديمية للمؤسسات الدولية الجمعيات أن حين في البحوث؛
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كــل مــن اإلطــار الجــامع والسياســة المحــددة المعنيــة بشــأن المشــاركة علــى كــل فئــة مــن فئــات  وينطبــق  - ١٤
مــا إذا كانــت جهــة مــن الجهــات  وســتحدد المنظمــة مــن خــالل عنايتهــا الواجبــةالكيانــات األربــع المــذكورة أعــاله. 

بحيــث يجــب أن تعتبــر هــذه  التمويــل، منهــا بوســائل ،لتــأثير كيانــات القطــاع الخــاصالفاعلــة غيــر الــدول تخضــع 
مـن خــالل التمويــل،  التــأثير هـذا إحــداث ويمكــنالجهـة الفاعلــة فـي حــد ذاتهـا كيانــًا مــن كيانـات القطــاع الخـاص. 

لفاعلــة صــنع القــرار الخاصــة بجهــة مــن الجهــات ا عمليــاتلــم تبــق  مــاوالمشــاركة فــي صــنع القــرار أو غيــر ذلــك و 
 اعتبار المنظمة تقرر أن فيمكن ،غير المالئم الخاص القطاع تأثير عن مستقلة لها التابعة والهيئاتغير الدول 

 مــن بــذلك يتصــل مــا تطبــق قــد أنهــا غيــر أكاديميــة مؤسســة أو خيريــة مؤسســة أو حكوميــة غيــر كمنظمــة الكيــان
 قبـــول عـــدم مثـــل، الخـــاص القطـــاعمـــع كيانـــات بشـــأن المشـــاركة   التشـــغيلية اتهـــاسياســـة المنظمـــة وٕاجراء أحكـــام

  .]المعيارية األعمال في ونوعية مالية مساهمات
  

  أنواع التفاعالت
  

فيما يلي فئات التفاعالت التي تتشارك فيها المنظمة مع الجهـات الفاعلـة غيـر الـدول. وُيمكـن لكـل نـوع   - ١٥
مختلفـة مـن المخـاطر كمـا ُيمكـن أن يشـمل  من التفاعالت أن يتخذ أشكاًال مختلفـة وأن يكـون معرضـًا لمسـتويات

  مستويات وأنواعًا مختلفة من المشاركة من جانب المنظمة.
  

  المشاركة
  

االجتماعات التي تنظمهـا المنظمـة. وتعتمـد  أنواع مختلفلجهات الفاعلة غير الدول ا تحضر أنيمكن   - ١٦
األجهزة الرئاسـية للمنظمـة أو األمانـة فـي  وتبتنوع االجتماع المعني.  علىطبيعة مشاركة هذه الجهات الفاعلة 

 مـن غيرهـا وفـي االستماع وجلسات مشاوراتأشكال مشاركة الجهات الفاعلة غير الدول وطرائق مشاركتها في ال
  .حدة على حالة كل أساس على وذلك االجتماعات،

لـــس هـــذا النـــوع دورات جمعيـــة الصـــحة العالميـــة والمج يشـــمل. اجتماعـــات األجهـــزة الرئاســـية  (أ)
ـــــــــًا  وتحـــــــــدَّدالتنفيـــــــــذي واللجـــــــــان اإلقليميـــــــــة الســـــــــت.  ـــــــــدول طبق ـــــــــة غيـــــــــر ال مشـــــــــاركة الجهـــــــــات الفاعل

 المتصـــلمـــن هـــذا اإلطـــار  قســـملألجهـــزة الرئاســـية المعنيـــة وسياســـاتها وممارســـاتها وال  الـــداخلي  للنظـــام
 بالعالقات الرسمية.

 يـنظَّماألجهزة الرئاسية أي اجتماع فعلي أو افتراضي غير دورات  النوع هذا يشمل. المشاورات  (ب)
حيثمـــا أمكـــن، المـــدخالت الـــواردة مـــن الجهـــات الفاعلـــة غيـــر  ُتتـــاح،غـــرض تبـــادل المعلومـــات واآلراء. و ب

 .للجمهورالدول 

الجلسات هي اجتماعات يمكن للمشـاركين فيهـا عـرض بّينـاتهم وآرائهـم  هذه. جلسات االستماع  (ج)
خرطــون فــي نقــاش. ويمكــن لجلســات االســتماع أن تكــون ومــواقفهم وتلقــي األســئلة بشــأنها، ولكــنهم ال ين

إلكترونيــــة أو شخصــــية. وينبغــــي دعــــوة الكيانــــات المهتمــــة كافــــة علــــى األســــاس نفســــه. ويجــــري توثيــــق 
  .أمكن حيثما للجمهور، وُتتاح ،المشاركين والمواقف المعروضة خالل جلسات االستماع
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ن عمليــة وضــع السياســات أو القواعــد اجتماعــات ال تشــكل جــزءًا مــ هــذه. االجتماعــات األخــرى  (د)
ــــة  وتشــــمل ــــة وجلســــات اإلحاطــــة بالمعلومــــات والمــــؤتمرات العلمي ــــة عليهــــا االجتماعــــات اإلعالمي األمثل

  ومنصات تنسيق الجهات الفاعلة. 
  

فاعلـة ال الجهـات إحـدى منهـا، جـزءاً  أو كلهـا ،تكون مشـاركة المنظمـة فـي اجتماعـات تنظمهـا أنويمكن   - ١٧
 المحــددة وبسياســاته اإلطــار هــذا بأحكــام رهنــاً  وذلــك -  التاليــة المحتملــة األشــكال مــن شــكل يأ فــيغيــر الــدول 

  :المنظمة في بها المعمول واإلجراءات والسياسات القواعد وبسائر التشغيلية وباإلجراءات األربع

 الدول غير الفاعلة الجهات من المعنية الجهة مع االجتماع تنظيم في المنظمة تشارك 

 غيـر الفاعلـة الجهات من المعنية الجهة تنظمه(ُتدرج حاشية)  ١رعاية اجتماع في لمنظمةا تشارك 
 الدول

 مـــن المعنيـــة الجهـــة تنظمـــه اجتمـــاع فـــي كمحـــاورين يشـــاركون أو العـــروض المنظمـــة موظفـــو يقـــدم 
 الدول غير الفاعلة الجهات

 الدول غير الفاعلة الجهات إحدى تنظمه اجتماعاً  المنظمة موظفو يحضر.  
  

  الموارد
  

 باألعمال معنيينموظفين  [ أو ] نيموظف [ أو] أموال  تشتمل على / [شكل فيأن تكون الموارد  يمكن  - ١٨
مســـاهمات عينيـــة. وتشـــمل  أو ]الطـــوارئ، حـــاالت فـــي واســـتجاباتها وسياســـاتها المنظمـــة بـــرامج بتنفيـــذ أو التقنيـــة

  دون مقابل. المقدمةخدمات المساهمات العينية التبرعات من األدوية والسلع األخرى وال
  
  أو
  
  نص جديد اقتراحالمقّرر  من
  
  أو/ و
  

  ] الموظفينكادر  فئةتحديد  [ مكّرراً  ١٨
  
  أو/ و
  
  ] الموظفينفئة كادر  تحّدد حاشية ُتضاف [
  

                                                           
 االجتمـــاع؛ تنظـــيمعـــن  الرئيســـية مســـؤولية) وجـــود كيـــان آخـــر يتكفـــل بال١( :يلـــي مـــا االجتمـــاع رعايـــة بتعبيـــر ُيقصـــد   ١
وقائمـة  االجتمـاع أعمـال جـدول مسـح بحـق المنظمـة) احتفـاظ ٣مـا؛ (لالجتماع وٕاجراءاته وٕاسـهامها فيه منظمةدعم ال  )٢(

 الصادرة عنه. الختامية والوثائقأسماء المشاركين فيه 
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مســاهمات طوعيــة مــن الجهــات قــد ُتحــّدد المنظمــة ســقفًا يتخــذ شــكل  - مكــّررًا ثانيــاً  ١٨الفقــرة  ُتضــاف [
لدول. وينبغي إيـداع أي مسـاهمة تتجـاوز ذلـك السـقف فـي صـندوق المسـاهمات األساسـية الفاعلة غير ا

ــــل.  ــــي تعــــاني نقصــــًا فــــي التموي ــــرامج الت ــــة لكــــي تخّصــــص المــــوارد للب ــــة لألمان ــــة كافي ــــيح حري ــــذي يت ال
المساهمات المقدرة للدول األعضاء فينبغي أن ُتخّصص للبرامج التي تعاني مـن نقـص فـي التمويـل   أما

  حذفتُ / ] المساهمات الطوعيةفي إطار 
  

  الرئيس اقتراح
  
 تقـديم علـى الـدول غيـر الفاعلـة الجهـاتتحـث  : [حاشـية افتضـ [ أمـواالً الموارد  تشملالبديلة:  ١٨ لفقرةا

 أو]  البرمجيــة والميزانيــة العــام العمــل برنــامج مــع تمشــياً  المرونــة، مــن ممكــن قــدر أكبــر علــى مســاهماتها،
المـــوظفين المنتـــدبين للعمـــل فـــي  أو يشـــمل الموظفـــون مـــوظفي المنظمـــة تضـــاف حاشـــية: ال [ مـــوظفين،

االسـتعانة علـى اإلطـالق بمـوظفين  عـدم ويجـب. الطـوارئ بأعمـال معنيـين موظفينالمنظمة. ويجوز قبول 
المســاهمات  وتشــملعينيــة.  مســاهماتمتعلقــة بوضــع السياســات والقواعــد والمعــايير.] أو  بأنشــطةيعنــون 
حاشــية إلــى المــوظفين:  تضــافدون مقابــل. ( المقدمــةمــن األدويــة والســلع األخــرى والخــدمات التبرعــات  العينيــة
 المنتــدبين المــوظفين غيــر مــن الــدول غيــر الفاعلــة الجهــات بهــم تســتعين أشــخاص يقــدمها األجــل قصــيرة مســاهمة

ن السياســة الخاصــة مــ ٧(تقــرأ بــالتزامن مــع الفقــرة  .])شــاراتها يحملــون واليمثــل هــؤالء الموظفــون المنظمــة   ال  [
مـــن السياســـة  ٧مـــن السياســـة المتعلقـــة بالقطـــاع الخـــاص والفقـــرة  ١٥بالمنظمـــات غيـــر الحكوميـــة والفقـــرة 
  من السياسة الخاصة بالمؤسسات األكاديمية) ٨الخاصة بالمؤسسات الخيرية والفقرة 

  
]/  مســاهماتها[ م تقــدي ]/ [ ينبغــي لهــا ] علــى ] الــدول غيــر الفاعلــة الجهــات[ تحــث  حاشــية: [ تضــاف [
[ واألموال غير المخصصة ]. ويجب لهذه المساهمة على  ، على أكبر قدر ممكن من المرونةمواردها ]  [

  ] مع الميزانية البرمجية غرار أي مساهمة أن تتمشى تماماً 
  
  أو
  
وينبغـي  يـةالعمـل العـام والميزانيـة البرمجبرنـامج ال يجـوز تـوفير المـوارد إال تمشـيًا مـع  [ اف حاشية:تض [

  ] أن تكون على أكبر قدر ممكن من المرونة
  
  أو
  
مفصـلة عـن المـوارد الماليـة أو العينيـة التـي تحصـل عليهـا مـن الجهـات الفاعلـة  معلومـاتالمنظمـة  تتيح [

 بعـد.] (تنقـل والمخصصـات والغـرض المحصـل والمبلـغالجهـة المانحـة  اسـم عـنغير الدول، بمـا فـي ذلـك 
  )٣٨  الفقرة

  
يشمل الموظفون موظفي المنظمة أو الموظفين المنتدبين للعمل في المنظمة. ويجوز  الية: حاش تضاف [

االســتعانة علــى اإلطــالق بمــوظفين يعنــون بأنشــطة  عــدممعنيــين بأعمــال الطــوارئ. ويجــب  مــوظفينقبــول 
  عينية. مساهماتمتعلقة بوضع السياسات والقواعد والمعايير.] أو 

  
  البّينات

  
والمعــارف بشــأن  ثــة،محدّ  معلومــات علــى القائمــة اإلســهاماتألغــراض هــذا اإلطــار إلــى البينــات  تشــير  - ١٩

إنتـــاج  ويشـــملبصـــورة مســـتقلة.  المنظمـــةالمســـائل التقنيـــة، واالعتبـــارات الخاصـــة بالوقـــائع العلميـــة، التـــي تحللهـــا 
بحـــوث. ويجـــوز جانـــب المنظمـــة جمـــع المعلومـــات وتحليلهـــا وٕانتـــاج المعلومـــات وٕادارة المعـــارف وال مـــنالبينـــات 
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تجاربهـا مـع  وتتبـادلالتقنيـة  مسـائلثـة ومعارفهـا المتعلقـة بالمعلوماتهـا المحدّ  تقدم أنالفاعلة غير الدول  للجهات
ذلك من  وغيرالخاصة األربع وٕاجراءاته التشغيلية  وسياساتهبأحكام هذا اإلطار  رهناً المنظمة، حسب االقتضاء، 

 عنـــد العـــام، لالطـــالع المســـاهمات هـــذه تتـــاح أن وينبغـــيلمعمـــول بهـــا. قواعـــد المنظمـــة وسياســـاتها وٕاجراءاتهـــا ا
  .العام لالطالع المحصلةأن تتاح البينات العلمية  وينبغي. ممكناً  يكون حيثما االقتضاء،

  
  الدعوة

  
الـــدعوة هـــي عمـــل مـــن أجـــل إذكـــاء الـــوعي بالمســـائل الصـــحية، بمـــا فـــي ذلـــك المســـائل التـــي ال تحظـــى   - ٢٠

وتغيير السلوكيات لمصلحة الصحة العمومية؛ وتعزيز التعاون ومزيد من االتساق بين الجهات باالهتمام الكافي؛ 
  الفاعلة غير الدول حيثما يلزم العمل المشترك.

  
  التعاون التقني 

  
ألغراض هذا اإلطار، يشير التعاون التقني إلى أشكال التعاون األخرى مع الجهات الفاعلة غير الدول،   - ٢١

  سبًا، بشأن األنشطة المتضمنة في برنامج العمل العام، بما في ذلك:حسبما يكون منا

  المنتجات تطوير  •
   بناء القدرات  •

  التعاون التشغيلي في حاالت الطوارئ  •
  المساهمة في تنفيذ سياسات المنظمة.  •

  
  إدارة تضارب المصالح وسائر مخاطر المشاركة

  
 سلسـلة االقتضاء، حسب تالفيها منها بوسائل شاركة،الم مخاطر وسائر المصالح تضارب إدارة تتطلب  - ٢٢
  ١:أدناه المبين النحو على الخطوات من

. معهـــا تشـــارك التـــي الـــدول غيـــر الفاعلـــةالضـــروري أن تكـــون المنظمـــة علـــى درايـــة بالجهـــات  مـــن  •
 تتصـل التـي ٢المعلومـات جميـع تـوفير الـدول غيـر الفاعلة الجهات من جهة كل من ُيطلب وعليه،

 .الواجبة العناية إجراءات من يلزم ما ذلك بعد المنظمة وتتخذ شطتهاوبأن بها

 مشـاركة بكـل تـرتبط التـي المحـددة المشـاركة مخـاطر تحديـد بهـدف للمخـاطر تقـديراً  المنظمة تجري  •
 .الدول غير الفاعلة الجهات من جهة مع

                                                           
 األخـرى التنظيميـة السياسـات تنفيـذ مـع وثيقـاً  تنسـيقاً  تنفيـذه وينسـق المؤسسـية المشـاركة أوجـه تنظـيم اإلطـار يستهدف   ١

 ).٤٨ الفقرة انظر( فراداأل مستوى على المصالح تضارب تنظم التي

  مكررًا. ٣٨على النحو المحدد في الفقرة    ٢
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 من مستوى كل يخص فيما عنها والتبليغ المشاركة مخاطر إدارة في االتساق تحقيق الضروري من  •
 عبر المشاركة المنظمة تدير الغاية، لهذه وتحقيقاً . المنظمة نطاق وعلى الثالثة المنظمة مستويات

 ١.المنظمة نطاق على واحدة إلكترونية أداة

  ]الـدول غيـر الفاعلـة الجهـات مـع المنظمـة مشـاركة مراقبـة األعضـاء الـدول تتولى ] أن الضروري من .
 الفاعلــة الجهــات مــع المشــاركة عــن[الســنوية]  التقــارير يقــدم االعتبــار، فــي ذلــك مالعــا المــدير يضــع  وٕاذ

التحـــديات [المتصـــلة  ] [ [ بـــالتركيز بوجـــه خـــاص علـــى ]/ [ بـــالتركيز علـــى أمـــور تشـــمل ]الـــدول غيـــر
) الناشـــــئة عـــــن [ اقتراحـــــات المشـــــاركة المحالـــــة إلـــــى] فريـــــق تنســـــيق المشـــــاركة ] تحـــــذفبالسياســـــات] (

العــام ]/ [ وقــرار المــدير العــام الــداعي إلــى عــدم االنخــراط فــي عالقــة مشــاركة ] [ ويــدرج المــدير   وٕالــى  [
االجتماعــات العاديــة ]  إلــىذلــك كبنــد دائــم مــن بنــود جــدول أعمــال لجنــة البرنــامج والميزانيــة واإلدارة] [ 

 غيــر ةالفاعلــ الجهــات ســجل عبــر المشــاركة أوجــه جميــع عــن المعلومــات ويعمــم[  ] التنفيــذي لمجلــسل  [
 )ثانياً  مكرراً  ٣٨ الفقرة انظر: حاشية تضاف() تحذف.] (الدول

  :فقرتين إلى الفقرة تقسم أو
  العملية
 العام المدير تقرير مضمون

 الدول غير الفاعلة الجهات مع المنظمة مشاركة بةمراقلدول األعضاء تتولى ا اقتراح الرئيس الجديد:  •
  .٦٥و ٦٤ الفقرتين في الواردة لألحكام وفقاً 

  ]مشـــاركة عــن ســـنوي تقريــر بتقــديم المراقبـــة مجــال فـــي االستشــارية المســتقلين الخبـــراء لجنــة مطالبــة 
 فريـق يتوالهـا التـي الحـاالت علـى خـاص بوجـه التركيـز مـع الـدول، غير الفاعلة الجهات مع المنظمة
 الخبـــراء لجنـــة رئـــيس مـــع التقريـــر لمناقشـــة األعضـــاء الـــدول أمـــام الفرصـــة وٕاتاحـــة المشـــاركة، تنســـيق

 )تحذف( .]واإلدارة والميزانية البرنامج لجنة تعتمده أن قبل المراقبة مجال في االستشارية المستقلين

[ عالوة على المعلومات المتاحة لالطالع العام، ُيتاح إلكترونيًا للدول األعضاء   - ثانياً  مكرراً  ٣٨  •
ركة مــع الجهــات الفاعلــة غيــر الــدول تقريــر مــوجز عــن إجــراءات العنايــة الواجبــة فيمــا يتعلــق بالمشــا

وعــن تقــديرات المخــاطر وٕادارتهــا. ويمكــن أن ُتتــاح تفاصــيل أخــرى عــن المعلومــات التــي تســتخدمها 
األمانـــة إلدارة هـــذه المشـــاركة لكـــي تطلـــع عليهـــا الـــدول األعضـــاء، وذلـــك بنـــاًء علـــى طلبهـــا وبقـــدر 

االطــالع علــى  فرصــةلــدول األعضــاء ل تتــاحعــن ذلــك  وفضــالً  [ الُمســتطاع مــن الناحيــة القانونيــة.]
  )تحذفوالمدير العام.] ( المشاركة تنسيقالمحالة إلى فريق  المشاركةاقتراحات 

  
  )مالحظة: ُيوضع كامل الفرع بين قوسين([ تضارب المصالح ] 

  
مصلحة ثانوية (مصلحة راسخة في حصيلة في ظروف ُيحتمل أن تؤثر في ظّلها  ينشأ تضارب المصالح  - ٢٣

في له إّما   أو في الحاالت التي قد يبدو إلى حد معقول أنها تؤثر تأثيرًا ال مبرراً  منظمة في مجال معين)عمل ال
مـــن حيـــث اســـتقاللها وموضـــوعيتها. األحكـــام أو اإلجـــراءات المهنيـــة المتعلقـــة بمصـــلحة رئيســـية (عمـــل المنظمـــة) 

                                                           
تستخدم المنظمة أداة إلكترونية إلدارة المشاركة. وسجل الجهات الفاعلة غير الدول هو الجـزء المتـاح لالطـالع العـام    ١

ستخدم ركة على المستوى الداخلي. وتُ العمل ألغراض إدارة المشا لتسيير ةإلكترونيوسيلة من األداة وتتيح هذه األداة أيضًا 
بشـأن  السياسة وتنفيذ تنفيذ اإلطار بين أداة إلكترونية مماثلة إلدارة تضارب المصالح على المستوى الفردي بهدف المواءمة

 .بالخبراء الخاصة المصالح حاالت تضارب إدارة
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عمـل غيـر مالئـم بـل يشـير بـاألحرى إلـى وجـود يعني وجود تضارب المصالح بجميع أشكاله وفي حد ذاته اإلتيان ب  وال
خطر اإلتيان بمثل هذا العمل غير المالئم. وال يتخذ تضارب المصالح شكًال ماليًا فحسب، بل يمكن أن يتخـذ أشـكاًال 

  .أخرى كذلك
  

الحـــاالت الفرديـــة لتضـــارب المصـــالح داخـــل المنظمـــة هـــي حـــاالت تشـــمل الخبـــراء، بغـــض النظـــر عـــن و   - مكرراً  ٢٣
  من هذا اإلطار. ٤٨ يجري تناولها وفقًا للسياسات الواردة في الفقرةسوالموظفين كذلك، وهي حاالت ، وضعهم

  
جميع المؤسسات لديها مصالح متعددة مما يعني أن المنظمـة تواجـه غالبـًا مجموعـة مـن المصـالح المتقاربـة و   - ٢٤

هو حالة قد تتـأثر فيهـا دون  لح المؤسسيوتضارب المصاوالمتضاربة لدى المشاركة مع الجهات الفاعلة غير الدول. 
مبّرر مصلحة المنظمة الرئيسية على النحو المبّين في دستورها، بتضارب مصلحة إحدى الجهات الفاعلة غيـر الـدول 

  أنه يؤثر في استقالل عمل المنظمة وموضوعيته.يبدو إلى حد معقول على نحو يؤثر أو قد 
  

 ٨رب المصالح المؤسسي وسائر مخاطر المشاركة المشار إليها فـي الفقـرة وٕاذ تدير المنظمة إدارة فعالة تضا  - ٢٥
مبـرر   أعاله، فإنها تهدف إلى تجنب السماح لتضارب مصالح جهة من الجهات الفاعلة غير الدول بممارسـة تـأثير ال

  ها؛له، أو يبدو إلى حد معقول على أنه كذلك، في عملية صنع القرار في المنظمة أو السيطرة على مصالح
  

حـاالت تضـارب المصـالح المؤسسـي  عليهـا تنطـوي التـي المحتملـة المخـاطرتكون  قدوبالنسبة إلى المنظمة،   - ٢٦
المصـالح االقتصـادية أو  وخصوصـاً  ،لجهـات الفاعلـة غيـر الـدولاالمخاطر فـي أوضـاع تتضـارب فيهـا مصـالح  أعلى

، والسـيما اسـتقالل ومصـالحهاالدسـتورية  تهـاوميـة وواليالمنظمة المتعلقة بالصحة العم سياساتمع  ،التجارية أو المالية
  القواعد والمعايير.و  السياساتالمنظمة ونزاهتها في وضع 

  
  المخاطر وتقدير الواجبة العناية

  
عند النظر في إمكانية االنخراط في المشـاركة، تجـري الوحـدة التقنيـة المعنيـة فـي األمانـة فحصـًا أوليـًا لتحديـد   - ٢٧

ه المشاركة في مصلحة المنظمة ومتمشية مع المبادئ المتعلقة بمشـاركة المنظمـة مـع الجهـات الفاعلـة ما إذا كانت هذ
وٕاذا بـدا أن ذلـك هـو برنامج العمل العام والميزانيـة البرمجيـة. واألولويات المحددة في  ٦غير الدول الواردة في الفقرة 

لفاعلة غير الدول أن توفر المعلومـات األساسـية الخاصـة الحال، تطلب الوحدة التقنية من الجهة المعنية من الجهات ا
بها. ثـم تكّمـل الوحـدة هـذه المعلومـات بوصـف للمشـاركة المقترحـة وبتقيـيم تجريـه للفوائـد والمخـاطر التـي تنطـوي عليهـا 
دة هــذه المشــاركة مــن خــالل اســتخدام األداة اإللكترونيــة علــى نطــاق المنظمــة. وُتحــال هــذه المعلومــات بعدئــذ إلــى وحــ

    مركزية متخصصة مسؤولة عن تحليل المعلومات المتاحة.
  

وتتخـــذ المنظمـــة إجـــراءات العنايـــة الواجبـــة، حفاظـــًا علـــى نزاهتهـــا، قبـــل المشـــاركة مـــع أي جهـــة مـــن الجهـــات   - ٢٨
الفاعلــة غيــر الــدول، وتجــري تقــديرًا للمخــاطر. وتشــير العنايــة الواجبــة إلــى خطــوات المنظمــة المتخــذة للحصــول علــى 

ومــات المتعلقــة بهــذه الجهــة والتحقــق منهــا، وتكــوين فهــم واضــح لمواصــفات الجهــة. وتشــير العنايــة الواجبــة إلــى المعل
طبيعـــة الجهـــة المعنيـــة مـــن الجهـــات الفاعلـــة غيـــر الـــدول فـــي حـــين أن تقـــدير المخـــاطر يشـــير إلـــى تقـــدير أي مشـــاركة 

  .مقترحة معينة مع هذه الجهة
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ــالعنايــة الواجبــة وتجمــع إجــراءات   - ٢٩ ين اســتعراض للمعلومــات التــي تتيحهــا الجهــة المعنيــة مــن الجهــات ب
الفاعلة غير الدول وبحث عن المعلومات المتعلقة بالكيان المعني من مصادر أخرى وتحليـل لجميـع المعلومـات 
المحصــلة، ممــا يشــمل إجــراء فحــص لمختلــف مصــادر المعلومــات العامــة والقانونيــة والتجاريــة بمــا فيهــا مــا يلــي: 

اإلعالم؛ وتقارير محللي الشـركات واألدلـة والمرتسـمات فـي الموقـع اإللكترونـي للكيـان؛ والمصـادر العامـة وسائل 
  والقانونية والحكومية.

  
  وتتمثل الوظائف األساسية المتصلة بإجراءات العناية الواجبة فيما يلي:  - ٣٠

  ؛أغراض الكيان المقترح أن يشارك مع المنظمةو توضيح طبيعة   •

في المشاركة مع المنظمة وما الذي  وأهداف الكيان المقترح أن يشارك مع المنظمة؛ لحةتوضيح مص  •
 يتوقعه في المقابل؛

كيــان ومجــال أنشــطته وعضــويته وهيكــل تصــريف شــؤونه ومصــادر تمويلــه قــانوني للوضــع الالتحديــد   •
 وتشكيله ونظامه األساسي والئحته الداخلية وحاالت انتسابه؛

ئيســـية التـــي تبـــين تـــاريخ الكيـــان وأنشـــطته مـــن حيـــث مـــا يلـــي: المســـائل الصـــحية تحديـــد العناصـــر الر   •
واإلنسانية والمسائل المتعلقة بالعمل والمسائل البيئية واألخالقية والتجارية والسـمعة والصـورة واسـتقرار 

 الوضع المالي؛
ـــرئيس:   • ـــة أاالقتـــراح األصـــلي لل ـــة غيـــر الدول ـــد مـــا إذا كانـــت طبيعـــة الجهـــة الفاعل و أنشـــطتها تحدي

تتعــارض مــع عمــل المنظمــة وواليتهــا (مثــل الصــالت بــدوائر صــناعة التبــغ واألســلحة)، أو مــا إذا 
كانــت تتطلــب مــن المنظمــة تــوخي الحــذر بوجــه خــاص لــدى المشــاركة مــع الكيــان (مثــل الصــالت 

ية: بدوائر الصناعة األخرى المؤثرة في صحة اإلنسان أو المتأثرة بقواعد المنظمة ومعاييرهـا (حاشـ
  )٤٤على النحو الموضح في الفقرة 

  
  أو
  
مــع المنظمـــة  قــررةالم عالقتهــاأو أنشــطتها ونــوع  الدولــة غيــر الفاعلــة الجهــةطبيعــة  كانــتإذا  تحديــد [

أو إذا كانت تتطلب مـن المنظمـة تـوخي الحـذر بوجـه خـاص لـدى  ،وواليتها ةمع عمل المنظم تتعارض
  ] مكرراً  ٤٤و ٤٤ الفقرتين في اردةالو  األحكام تطبيق بعدالمشاركة مع الكيان 

  
  أو
  
 ،حديـد إذا كانــت طبيعــة الجهــة الفاعلـة غيــر الدولــة أو أنشــطتها تتعـارض مــع عمــل المنظمــة وواليتهــا[ ت

  ...]توخي الحذر بوجه خاص لدى المشاركةأو إذا كانت تتطلب من المنظمة 
  

غراض مشـاركتها كـل جهـة مـن الجهـات الفاعلـة وتسمح إجراءات العناية الواجبة أيضًا لألمانة بأن تصّنف أل  - ٣١
غيـــر الـــدول فيمـــا يتصـــل بفئـــة واحـــدة مـــن ضـــمن الفئـــات األربـــع للجهـــات الفاعلـــة غيـــر الـــدول علـــى أســـاس طبيعتهـــا 

ها وتصــريف شــؤونها وتمويلهــا واســتقاللها وعضــويتها. وُيشــار إلــى هــذا التصــنيف فــي ســجل الجهــات الفاعلــة غراضــوأ
  غير الدول.
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ي عبــارة عــن احتمــال وقــوع حــدث ضــار وٕامكانيــة تــأثيره فــي قــدرة المنظمــة علــى تحقيــق أهــدافها. المخــاطر هــ  - ٣٢
ويجـــرى تقـــدير للمخـــاطر المرتبطـــة بمشـــاركة مقترحـــة باإلضـــافة إلـــى إجـــراءات العنايـــة الواجبـــة. ويشـــمل ذلـــك تقـــدير 

  .٨الوارد وصفها في الفقرة  المخاطر المرتبطة بالمشاركة مع إحدى الجهات الفاعلة غير الدول، وخصوصًا المخاطر
  

  إدارة المخاطر
  
بالعملية المفضية إلى اتخاذ قرار إداري، تقرر األمانة بموجبه على نحو واضح ومبـّرر  إدارة المخاطرتتصل   - ٣٣

)، ٥٥  إلـى ٤٩(حاشـية: بخـالف القـرارات المتعلقـة بالعالقـات الرسـمية المبّينـة فـي الفقـرات مـن  ١الدخول في المشـاركة
صــلة المشــاركة أو المشــاركة باتخــاذ تــدابير لتخفيــف وطــأة المخــاطر أو عــدم المشــاركة أو التراجــع عــن مشــاركة أو موا

الوحـدة المشــاركة مــع جهـة مــن الجهــات  عــادةقائمـة أو مقــررة مـع الجهــات الفاعلــة غيـر الــدول. هــذا قـرار إداري تتخــذه 
  الفاعلة غير الدول.

  
اتخاذ إجراءات العناية الواجبة وتقدير المخاطر، على غرار ما هـو وتضع الوحدة المتخصصة المسؤولة عن   - ٣٤

أعاله جنبًا إلى جنـب مـع األسـباب  ٣٣، التوصيات بشأن خيارات المشاركة الوارد ذكرها في الفقرة ٢٧مبّين في الفقرة 
ذها. أمـا فـي حـال الداعية إلى وضع تلك التوصيات. وٕاذا وافقت الوحـدة التـي تقـدم االقتـراح علـى التوصـيات، فهـي تنفـ

 فريـق تنسـيق المشـاركةعلى النحـو التـالي: حاشية (وجود أوجه اختالف، فيمكن إحالتها إلى فريق تنسيق المشاركة. 
  هو فريق تابع لألمانة يعّينه المدير العام ويضم ممثلين عن المكاتب اإلقليمية.)

  
ويوصـــي بالمشـــاركة أو مواصــــلة  يســـتعرض فريـــق تنســـيق المشـــاركة اقتراحـــات المشـــاركة المحالـــة إليـــه  - ٣٥

المشاركة أو المشاركة باتخاذ تدابير لتخفيف وطأة المخاطر أو عدم المشاركة أو التراجع عـن مشـاركة قائمـة أو 
مقررة مع الجهات الفاعلة غير الدول. وفي الحاالت التي ال توافق فيها الوحدة المسؤولة عن المشاركة على هذه 

  ر النهائي للمدير العام.التوصية، ُيترك اتخاذ القرا
  

تتبــع المنظمــة نهــج إدارة المخــاطر فــي ســياق المشــاركة  ٢وتمشــيًا مــع إطــار المنظمــة إلدارة المخــاطر،  - ٣٦
تقبــل الــدخول فــي المشــاركة مــع إحــدى الجهــات الفاعلــة غيــر الــدول إال إذا كانــت الفوائــد مــن حيــث المســاهمة   وال

تفـــوق أي  ٧يـــة والوفـــاء بواليـــة المنظمـــة الـــوارد ذكرهـــا فـــي الفقـــرة المباشـــرة أو غيـــر المباشـــرة فـــي الصـــحة العموم
، وكذلك ما يكرَّس من وقت وُيتكّبد من نفقات إلرساء ٨مخاطر متبقية تنطوي عليها المشاركة مثلما تبّينه الفقرة 

  المشاركة وصونها.
  

  الشفافية
  

ـــدار ] تفـــاعالت المنظمــة مـــع الجهـــات الفا  - ٣٧ ـدار ]/ [ ينبغـــي أن ُت علـــة غيــر الـــدول إدارة شـــفافة. وتقـــدم [ تُـ
المنظمة تقـارير سـنوية إلـى األجهـزة الرئاسـية عـن مشـاركتها مـع الجهـات الفاعلـة غيـر الـدول، [ بمـا فيهـا أعمـال 
فريق تنسيق المشاركة ]، وتتيح لالطالع العام المعلومات األساسية عن الجهات الفاعلة غير الدول التي تشارك 

  فردية المعنية.معها وأوجه المشاركة ال
                                                           

  .٥٥  إلى ٤٩من بخالف القرارات المتعلقة بالعالقات الرسمية المبّينة في الفقرات    ١
 .١٣٣/١٠م تانظر الوثيقة    ٢
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  أو
  

وتقدم المنظمة تقـارير سـنوية إلـى األجهـزة . شفافة [ ُتدار تفاعالت المنظمة مع الجهات الفاعلة غير الدول إدارة
  الرئاسية عن مشاركتها مع الجهات الفاعلة غير الدول، 

  
  ر التي أجرتها األمانة. ][ ، بما في ذلك المعلومات الموجزة عن بالعناية الواجبة وتقدير المخاطر وٕادارة المخاط

  
بما فيها أعمال فريق تنسيق المشاركة، وتتيح لالطالع العام المعلومات الالزمة عن الجهات الفاعلة غير الـدول 

  التي تشارك معها وأوجه المشاركة الفردية المعنية.] 
  

  ]. ي أجرتها األمانةالمخاطر وٕادارة المخاطر الت وتقييم[، بما في ذلك تقرير موجز عن العناية الواجبة 
 
  )نص الرئيس فقط على فظاحيُ  :الرئيس اقتراح(
  

هــو أداة إلكترونيــة متاحــة علــى شــبكة اإلنترنــت  ســجل المنظمــة الخــاص بالجهــات الفاعلــة غيــر الــدول  - ٣٨
لتوثيـق المشـاركة مـع الجهـات الفاعلـة غيـر الـدول وتنسـيقها. ويحتـوي السـجل  ١لالطالع العام تسـتخدمها األمانـة

دة رئيســية تتيحهــا الجهــات الفاعلــة غيــر الــدول علــى وعلــى أوصــاف رفيعــة المســتوى لمشــاركة  ٢معلومــات موّحــ
  ؛)٣(الحاشية المنظمة مع هذه الجهات الفاعلة 

  
السجل جميع مستويات المنظمـة الثالثـة أي المسـتوى العـالمي والمسـتويين اإلقليمـي  ي: يغط٣[ الحاشية 

  ة والبرامج المشتركة.]والقطري ويشمل الشراكات المستضاف
  

وتطاَلب الجهات الفاعلة غير الدول المشاركة مع المنظمة بتوفير المعلومات عن مؤسستها. وتشمل  - مكّرراً  ٣٨
أجهـزة صـنع القـرار الرئيسـية  وتشـكيل الشـؤون تصـريف وهيكـل والغـرض القـانوني والوضـع المعلومـات االسـم هـذه

 اإلنترنـت شـبكة علـى والموقـع الصـلة ذات الرئيسـية االنتسـاب حـاالتو  التمويـل ومصـادر السـنوي واألصول والدخل

  التصاالت المنظمة. التنسيق جهات من أكثر أو وجهة
  

وتطاَلـــب الجهـــات الفاعلـــة غيـــر الـــدول المشـــاركة مـــع المنظمـــة بتـــوفير المعلومـــات عـــن مؤسســـتها. [ - مكـــّرراً  ٣٨
أجهـزة صـنع  وتشـكيل الشـؤون تصـريف وهيكـل لغـرضوا القـانوني والوضعوالعضوية  المعلومات االسم وتشمل هذه

 علـى والموقـع الصـلة ذات الرئيسـية االنتسـاب وحـاالت التمويـل ومصـادر السـنوي القرار الرئيسية واألصول والدخل

  ]التصاالت المنظمة. التنسيق جهات من أكثر أو وجهة اإلنترنت شبكة
  

 (ُتحــذف)لخاصــة بــإجراءات العنايــة الواجبــة، [ بمــا فيهــا ] [ ســُتتاح للــدول األعضــاء التقــارير ا - مكّررًا ثانياً  ٣٨
] [ وُتتاح (ُتحذف)القرارات المتعلقة بتقدير المخاطر وٕادارتها [، ومنها القرارات المتخذة بشأن رفض المشاركة ]/ 

                                                           
سجل الجهات الفاعلة غير الدول هو أداة من المستوى األول تستخدمها األمانة وهـو يحتـوي علـى أربعـة مسـتويات مـن  ١

المعلومات كما يلي: مستوى متاح لالطالع العام وآخر متاح للدول األعضاء ومستوى عامـل متـاح لألمانـة ومسـتوى رابـع 
  .علومات سرية وحساسة ال ُيتاح إال لعدد محدود من األفراد داخل األمانةيضم م

ُتوّثق المعلومـات عـن المسـاهمات الماليـة المتلّقـاة مـن الجهـات الفاعلـة غيـر الـدول فـي هـذا السـجل وفـي بوابـة الميزانيـة  ٢
 .البرمجية على شبكة اإلنترنت
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[ ســُتتاح للــدول األعضــاء التقــارير الخاصــة بـــإجراءات  أو (ُتحــذف)المعلومــات ذات الصــلة لالطــالع العــام ]/ 
  .]٣٣العناية الواجبة، فضًال عن القرارات المتخذة بشأن الخيارات المتصلة بالمشاركة والواردة في الفقرة 

  
[ عــالوة علــى المعلومــات المتاحــة لالطــالع العــام، ُيتــاح إلكترونيــًا للــدول نــص الــرئيس القــديم:  - مكــّررًا ثانيــاً  ٣٨

يتعلق بالمشاركة مـع الجهـات الفاعلـة غيـر الـدول وعـن األعضاء تقرير موجز عن إجراءات العناية الواجبة فيما 
تقــديرات المخــاطر وٕادارتهــا. ويمكــن أن ُتتــاح تفاصــيل أخــرى عــن المعلومــات التــي تســتخدمها األمانــة إلدارة هــذه 

  المشاركة لكي تطلع عليها الدول األعضاء، وذلك بناًء على طلبها وبقدر الُمستطاع من الناحية القانونية.]
  

عــالوة علــى المعلومــات المتاحــة لالطــالع العــام، ُيتــاح إلكترونيــًا للــدول  - مكــّررًا ثانيــاً  ٣٨ :الجديــد الــرئيس نــص
األعضاء تقرير موجز عن إجراءات العناية الواجبة فيما يتعلق بالمشاركة مـع الجهـات الفاعلـة غيـر الـدول وعـن 

ومـات التـي تسـتخدمها األمانـة إلدارة هـذه ويمكن أن ُتتاح تفاصيل أخـرى عـن المعل تقديرات المخاطر وٕادارتها. [
 المشــاركة لكــي تطلــع عليهــا الــدول األعضــاء، وذلــك بنــاًء علــى طلبهــا وبقــدر الُمســتطاع مــن الناحيــة القانونيــة.]

 تنســيق فريــقوفضــًال عــن ذلــك يمكــن للــدول األعضــاء أن تبحــث عــن معلومــات عــن الحــاالت التــي ينظــر فيهــا 
  .المشاركة

  
  و
  

  لقرار إطار زمني بشأن إنشاء السجل وبدء العمل به.][ ُيضاف إلى نص ا
  
 أضـيفت وقـدمكـّررًا ثانيـًا.  ٣٨مكـّررًا و ٣٨و ٣٨نص الرئيس بالنسبة إلى الفقرات  على ُيحافظ :الرئيس اقتراح(

  )القرار إلىإشارة إلى بدء العمل بالسجل 
  

فاعلــــة غيــــر الــــدول، ُينشــــر ملخــــص وعنــــدما تتخــــذ األمانــــة قــــرارًا بشــــأن المشــــاركة مــــع جهــــة مــــن الجهــــات ال  - ٣٩
للمعلومات التي يتيحها هذا الكيـان وُتحفـظ فـي سـجل المنظمـة الخـاص بالجهـات الفاعلـة غيـر الـدول. وتقـع المسـؤولية 
عــن دقــة المعلومــات التــي تتيحهــا الجهــة المعنيــة مــن الجهــات الفاعلــة غيــر الــدول وتُنشــر فــي الســجل علــى عــاتق هــذه 

  تعبر عن تأييد المنظمة لها بأي شكل من األشكال. الجهة الفاعلة المعنية وال
  

ويجـــب علـــى الجهـــات الفاعلـــة غيـــر الـــدول الموصـــوفة فـــي الســـجل أن تحـــّدث كـــل ســـنة أو بنـــاًء علـــى طلـــب   - ٤٠
المنظمة ما تتيحـه مـن معلومـات خاصـة بهـا. ويحـدَّد تـاريخ المعلومـات المدرجـة فـي سـجل المنظمـة الخـاص بالجهـات 

ما المعلومات عـن الكيانـات التـي لـم تعـد مشـاركة مـع المنظمـة أو لـم تحـّدث المعلومـات الخاصـة الفاعلة غير الدول. أ
بها، فُيشار إليها على أنها معلومات "محفوظة". ويمكـن النظـر فـي المعلومـات المحفوظـة مـن سـجل المنظمـة الخـاص 

  حسب االقتضاء.بالجهات الفاعلة غير الدول فيما يتصل بطلبات المشاركة المقدمة في المستقبل 
  

وتحفظ المنظمة كتيبًا إلرشاد الجهات الفاعلة غير الدول في تفاعلها مـع المنظمـة بمـا يتماشـى مـع هـذا   - ٤١
  .اإلطار. كما ُيحفظ دليل للموظفين بشأن تنفيذ إطار المشاركة مع الجهات الفاعلة غير الدول

  
--------------------  

  
ليكــون بمثابــة أحــد المــدخالت الالزمــة للمناقشــات  ٤١أدنــاه والمــأخوذ مــن الفقــرة : "ُوِضــع جانبــًا" الــنص الــوارد مالحظــة

  .٤٨بشأن الفقرة 
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  (ُتحذف:)[ ُيطبق بالتزامن مع اإلطار ] 
  
  أو
  

تُــذكر جميــع الوثــائق : حاشــية[ [ تُــواءم ]/ [ تُنّســق ] جميــع مبــادئ المنظمــة التوجيهيــة ذات الصــلة مــع هــذا اإلطــار (
  ذات الصلة)]

  
  أو
  
  ٤٨قل (بوصفها حاشية) إلى الفقرة تُن
  
  )٤٨ الفقرة في مناقشته إلى نظراً  األصفر باللون المضلل النص كل ُيحذفالرئيس:  اقتراح(
  

--------------------  

  
  )ُتحذف(  - ٤٢
  

  (ُتحذف)  - ٤٣
  
  

  األحكام المحددة
  
  ليها ][ والجهات المنتسبة إ ال تشارك المنظمة مع دوائر صناعة التبغ أو األسلحة  - ٤٤
  
  ")إليها المنتسبة والجهات" التعبير ُيقبل الرئيس: اقتراح(
  
  ]/ [ الجهات الفاعلة غير الدول ] المشاركة مع دوائر صناعية معينة[ 
  

[بمــا يتســق مــع قواعــد هــذا  )ُتحــذف(]/ [ علــى نحــو مالئــم ]/  بوجــه خــاص[ تتــوخى المنظمــة الحــذر [   - مكرراً  ٤٤
[الجهـات الفاعلـة مـع لدى المشـاركة  ى إجراء تحليالت العناية الواجبة وتقييم المخاطرالسيما لداإلطار ويخضع لها ] 

فـي الصـحة [ سـلبيًا ] المـؤثرة  ]ة صـناعالدوائـر [ القطـاع الخـاص وبعـض  ]/ دوائر الصناعة األخـرىغير الدول ]/ [ 
دوائـر  ]الحصـر، ال[،  ] المثـال سـبيلعلـى  [ ]/ مثـل [ ُيتوقف هنـا] [ أو المتأثرة بقواعد المنظمة ومعاييرها.][ ،البشرية
  ]والمشروبات واألغذية الكحول اتصناع

  
إجــراءات العنايــة الواجبــة  اتخــاذالســيما لــدى  بوجــه خــاص الحــذر المنظمــة تتــوخى  - مكرراً  ٤٤الرئيس:  اقتراح(

الـدول المتـأثرة  القطاع الخاص أو سائر الجهات الفاعلة غيـر كياناتالمخاطر فيما يتعلق بالمشاركة مع  وتقدير
  بسياسات المنظمة وقواعدها ومعاييرها.

  
  
  
  
  
  



 46 جمعية الصحة العالمية الثامنة والستون 

 

  االرتباط باسم المنظمة وشعارها
  

كرمــزين للنزاهــة وضــمان الجــودة. وعليــه، ال ُيســتخدم اســم المنظمــة  باســم المنظمــة وشــعارهايعتــرف الجمهــور   - ٤٥
رانــًا بــذلك. ويتطلــب أي اســتخدام الســم ومختصــرها وشــعارها ألغــراض التســويق واإلعــالن التجــاريين والتــرويجيين أو اقت

  ١المنظمة أو شعارها إذنًا كتابيًا صريحًا من المدير العام للمنظمة.
  

  انتداب الموظفين
  

    (ُتحذف:)/ ن من الجهات الفاعلة غير الدول.][ ال تقبل المنظمة انتداب الموظفي  - ٤٦
  
  أو
  

اص، أمــا انتــدابهم مــن أنــواع أخــرى مــن الجهــات الفاعلــة [ ال تقبــل المنظمــة انتــداب المــوظفين مــن كيانــات القطــاع الخــ
  .]٦٧/٧ج ص عغير الدول، فتقبله عمًال بالوثيقة 

  
  أو
  

[ يمكــن أن تقبــل المنظمــة انتــداب المــوظفين مــن الجهــات الفاعلــة غيــر الــدول ألغــراض االضــطالع بأعمــال تقنيــة أو 
    .]تنفيذ برامج المنظمة وسياساتها واستجاباتها في حاالت الطوارئ

  
  الدول غير الفاعلة الجهات من الموظفين انتداب المنظمة تقبل ال  - ٤٦الرئيس:  اقتراح

 
  عالقة اإلطار بسياسات المنظمة األخرى

  
يحــــل هــــذا اإلطــــار محــــل المبــــادئ التــــي تحكــــم العالقــــات بــــين منظمــــة الصــــحة العالميــــة والمنظمــــات غيــــر   - ٤٧

ــــة للتفاعــــل مــــع المؤس ٢الحكوميــــة ــــة مــــن أجــــل تحقيــــق الحصــــائل الصــــحية المرجــــوة والمبــــادئ التوجيهي ســــات التجاري
  ٣أحاط المجلس التنفيذي علمًا بها).  (التي

  
السياســات ذات الصــلة [مــع  ] ويــواءم [ وُينسَّــق تنفيــذ إطــار المشــاركة مــع الجهــات الفاعلــة غيــر الــدول  - ٤٨

وفــي حالــة  [. التــي تظــل ســارية، ] هالسياســات المــذكورة أدنــا .]/وفــي حالــة التنــازع، يكــون لإلطــار الغلبــة .التاليــة
  :]التنازع، يكون لإلطار الغلبة على السياسات المذكورة أدناه

  أو
  [ ينسق تنفيذ السياسات المذكورة أدناه ويواءم مع إطار المشاركة مع الجهات الفاعلة غير الدول.]

  ]٤مشاركة المنظمة في الشراكات الصحية العالمية وترتيبات االستضافة.[[(أ) 
                                                           

 ./http://www.who.int/about/licensing/emblem/en: التالي اإللكتروني الموقع انظر   ١

ــــائق   ٢ ــــة؛ الصــــحة منظمــــة: جنيــــف واألربعــــون، الســــابعة الطبعــــة األساســــية، الوث  ٨١ مــــن الصــــفحات ،٢٠٠٩ العالمي
 .٨٦  إلى

 ).باإلنكليزية( عشرة، الثانية للجلسة الموجز المحضر ،٢/سجالت /١٠٧/٢٠٠١ت م الوثيقة انظر   ٣

 .الشراكات بشأن ١٠- ٦٣ع ص ج القرار في الصحة يةجمع اعتمدتها التي السياسة    ٤
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منظمــة وتخضــع لقواعــد ولــوائح الالقانونيــة مــن  تهاشخصــي استضــافتها يــتم التــيالشــراكات  تســتمد )١[ (  
 هيكـل لـديها ويكـونمشاركتها مع الجهات الفاعلة غير الدول.  علىالمنظمات. وبالتالي ينطبق اإلطار 

 أساسـه علـىيـتم  والذي، للمنظمة الرئاسية باألجهزة الخاص ذلك، منفصل عن الشؤون لتصريف رسمي
الخاصــة بهــا  مجيــةأطــر المســاءلة البر  تكــوناتخــاذ القــرارات بشــأن االتجــاه وخطــط العمــل والميزانيــات؛ و 

 يــتم التــيخــرى األكيانــات ال علــىالمنظمــة. بــنفس الطريقــة ينطبــق اإلطــار بمســتقلة عــن تلــك الخاصــة 
  ]التي تخضع لقواعد ولوائح المنظمات.و  استضافتها

  
العامـة المتعلقـة بمشـاركة المنظمـة  السياسـةلمنظمة فـي شـراكات خارجيـة بموجـب تُنظَّم مشاركة ا) ٢[ (

وترتيبات االستضافة. وينطبق هذا اإلطار للمشاركة مع الجهات الفاعلة  في الشراكات الصحية العالمية
  ]غير الدول على إدارة المخاطر المتعلقة بمشاركة المنظمة في هذه الشراكات.

  أو
  والكيانات التي تستضيفها المنظمة لهذا اإلطار حسبما ينطبق على المنظمة.] [ (أ) تخضع الشراكات

[ بالنســبة للشــراكات التــي تستضــيفها المنظمــة ينطبــق إطــار المشــاركة مــع الجهــات الفاعلــة غيــر الــدول، 
 بموجب السياسة العامة المتعلقة بمشاركة المنظمة في الشراكات الصحية العالمية وترتيبات االستضـافة

  ).١٠- ٦٣ع ص ج لقرارا(
 ١تنظم إدارة عالقات المنظمة بالخبراء األفراد بموجب الئحة أفرقة ولجان الخبـراء االستشـاريين  (ب)

  والمبادئ التوجيهية إلعالن المصالح (خبراء المنظمة).
النظــام األساســي للمــوظفين والئحــة المــوظفين فــي المنظمــة وخصوصــًا أحكــام إعــالن المصــالح   (ج)

مـن النظـام األساسـي لمـوظفي منظمـة الصـحة العالميـة، جميـع المـوظفين  ١- ١: وفقـًا للمـادة الواردة فيه
"يتعهــدون بــالنهوض بأعبـــاء وظــائفهم ال يحـــدوهم فــي ســلوكهم ســـوى مصــلحة منظمـــة الصــحة العالميـــة 

  وحدها".
ـــنظَّم التعـــاون العلمـــي بموجـــب الئحـــة مجموعـــات الدراســـة والمجموعـــات العلميـــة والمؤسســـات   (د) ُي
  ٢لمتعاونة وآليات التعاون األخرى.ا
وال يغطِّـــي  ٣تـــنظم المشـــتريات مـــن الســـلع والخـــدمات بموجـــب الالئحـــة الماليـــة والنظـــام المـــالي؛  )ه(

إطــار المشــاركة مــع الجهــات الفاعلــة غيــر الــدول هــذه المشــتريات، ولــو أنــه يغطــي المســاهمات المقدمــة 
  دون مقابل من الجهات الفاعلة غير الدول.

اعتبار التمويل المقدم من الجهات الفاعلـة غيـر الـدول، مثلـه مثـل سـائر التمويـل المقـدم  ينبغي  (و)
للمنظمة، جزءًا من الحـوار الخـاص بالتمويـل وأن ُيـنظَّم بموجـب الالئحـة الماليـة والنظـام المـالي؛ ويـنظِّم 

  هذا اإلطار القرار المتعلق بقبول مثل هذه المساهمات المالية.
  

  في القرار: لتناوله مربعينالوارد بين قوسين  النصالنص ويحذف  بليق :الرئيس اقتراح

                                                           
 ١٠٤ مـن الصـفحات ،٢٠٠٩ العالمية؛ الصحة منظمة: جنيف واألربعون، السابعة الطبعة األساسية، الوثائق انظر    ١

 ،ar.pdf-47-documents-http://apps.who.int/gb/bd/PDF/bd47/AR/basic: التــالي اإللكترونــي الموقــع علــى( ١١٢ إلــى
 ).٢٠١٤ ديسمبر/ األول كانون ١ في الطالعا  تم

 ١١٣ مـــن الصـــفحات ،٢٠٠٩ العالميـــة؛ الصـــحة منظمـــة: جنيـــف واألربعـــون، الســـابعة الطبعـــة األساســـية، الوثـــائق    ٢
 .١٢٠  إلى

ــــائق   ٣ ــــة؛ الصــــحة منظمــــة: جنيــــف واألربعــــون، الســــابعة الطبعــــة األساســــية، الوث  ٨٧ مــــن الصــــفحات ،٢٠٠٩ العالمي
 .٩٧  إلى
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  أو
  

ـنظَّم مشــاركة المنظمــة فــي شــراكات خارجيــة بموجــب السياســة العامــة المتعلقــة بمشــاركة    - أ) البديلــة  ٤٨[ ( تُـ
اص، واإلطـار الحـالي، بشـكل متكامـل. وبوجـه خـ وترتيبـات االستضـافة المنظمة فـي الشـراكات الصـحية العالميـة

علــق بمشــاركة المنظمــة فــي ينطبــق اإلطــار الحــالي علــى إجــراء العنايــة الواجبــة وتقــدير المخــاطر وٕادارتهــا فيمــا يت
  الرسمية.] الشراكات

  
  العالقات الرسمية

  
امتيـاز ُيمكـن للمجلـس التنفيـذي أن يمنحـه للمنظمـات غيـر الحكوميـة والرابطـات التجاريـة  العالقات الرسـمية""  - ٤٩

لخدمــــة مصــــلحة المنظمــــة.  ١ؤسســــات الخيريــــة التــــي شــــاركت والتــــزال تشــــارك مشــــاركة مســــتمرة ومنهجيــــةالدوليــــة والم
وتتماشى أهداف كل هذه الكيانات وأنشطتها مع روح دستور المنظمـة وأغراضـه ومبادئـه كمـا تسـهم إسـهامًا علـى نحـو 

أن تحضــر اجتماعــات األجهــزة  ُيعتــد بــه فــي النهــوض بالصــحة العموميــة. وُيمكــن للمنظمــات ذات العالقــات الرســمية
الرئاســـية للمنظمـــة، ولكنهـــا تخضـــع بخـــالف ذلـــك للقواعـــد نفســـها التـــي تخضـــع لهـــا الجهـــات الفاعلـــة غيـــر الـــدول عنـــد 

   مشاركتها مع المنظمة.
  

ويكــون لجميــع الكيانــات ذات العالقــات الرســمية مــع المنظمــة دســتور أو وثيقــة أساســية مماثلــة، ومقــر  [  - ٥٠
ل المنظمـة الخـاص بالجهـات رئيسي دائم، وجها ه أو رئاسـي، وهيكـل إداري، وقيـد يحـدَّث بانتظـام فـي سـجِّ ز موجِّ
  .]الفاعلة غير الدول

  
  أو
  

أو  [الكيانـــات ذات العالقـــات الرســـمية مـــع المنظمـــة (تُـــدرج حاشـــية) دوليـــة مـــن حيـــث عضـــويتها و/ - بديلـــة ٥٠
منظمــة دســتور أو وثيقــة أساســية مماثلــة، ومقــر نطاقهــا. ويكــون لجميــع الكيانــات ذات العالقــات الرســمية مــع ال

ل المنظمـة الخـاص بالجهـات  ه أو رئاسـي، وهيكـل إداري، وقيـد يحـدَّث بانتظـام فـي سـجِّ رئيسي دائم، وجهاز موجِّ
  الفاعلة غير الدول.]

  
ن : قبل إقامة عالقات عمل بين المنظمة ومنظمة غير حكومية وطنية، وقبل االتفاق على برنامج تعاو حاشية [

مــن دســتور  ٧١مــع منظمــة مــن هــذا القبيــل، ُتتخــذ التــدابير المناســبة للتشــاور مــع الحكومــة المعنيــة وفقــًا للمــادة 
  ]المنظمة.

  
  أو
  

الكيانــات ذات العالقــات الرســمية مــع المنظمــة دوليــة مــن حيــث عضــويتها - )القديم الرئيساقتراح بديلة ( فقرة ٥٠
ات العالقـات الرسـمية مـع المنظمـة دسـتور أو وثيقـة أساسـية مماثلـة، ] نطاقها. ويكون لجميـع الكيانـات ذ أو  و[/

ه ومقـــر رئيســـي دائـــم، وجهـــاز [ ـــ ل  تـــوجيهي ]/ [ موجِّ ] أو رئاســـي، وهيكـــل إداري، وقيـــد يحـــدَّث بانتظـــام فـــي ســـجِّ
  )٥٥ُتحذف الفقرة (+ المنظمة الخاص بالجهات الفاعلة غير الدول. 

                                                           
ل في موثق هو لما وفقاً  األقل على سنتين لمدة تستمر منهجية مشاركة ذلك نييع   ١  الفاعلـة بالجهـات الخـاص المنظمـة سجِّ

 اجتماعـات فـي طـرف كـل مشـاركة علـى االقتصـار ُيعـد وال. متبادلـة فائـدة تحقـق أنهـا الطـرفين كـال تقيـيم وُيثبـت الـدول، غيـر
 .منهجية مشاركة اآلخر الطرف
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لعالقات الرسـمية مـع المنظمـة دوليـة مـن حيـث عضـويتها و/ أو نطاقهـا. الكيانات ذات ا الرئيس الجديد: اقتراح
ويكـــون لجميـــع الكيانـــات ذات العالقـــات الرســـمية مـــع المنظمـــة دســـتور أو وثيقـــة أساســـية مماثلـــة، ومقـــر رئيســـي 

ل المنظمـــة الخــاص بالجهـــات الفاعلـــة غيـــر   دائــم، وجهـــاز رئاســـي، وهيكــل إداري، وقيـــد يحـــدَّث بانتظـــام فــي ســـجِّ
  )٥٥(+ ُتحذف الفقرة . الدول

  
ذات  وتستند العالقات الرسمية بين المنظمة والمنظمات ذات العالقات الرسمية معها إلى خطة تعاون [  - ٥١

  ]  أغراض متفق عليها و نتائج/ أهداف/

  ) ُحذفت] ( تقوم على أساس أهداف يتفق عليها كال الطرفين و [

ينبغـي أن  لـة منظَّمـة وفقـًا لبرنـامج العمـل العـام والميزانيـة البرمجيـةاألنشطة لمدة السنوات الـثالث الُمقب إن تحديد
. وتُنشـر هـذه الخطـة أيضـًا يشكل أساس العالقات الرسمية بين المنظمة وبين المنظمـات ذات العالقـات الرسـمية

ل المنظمة للجهات الفاعلة غير الدول. وتقدِّم هذه المنظمات تقريرًا سنويًا مقتضبًا عن ال تقدم الُمحرز في في سجِّ
ل المنظمة للجهات الفاعلة غير الدول.   تنفيذ خطة التعاون وغيرها من األنشطة ذات الصلة ُينشر في سجِّ

  
 اً أهــداف وتتضــمن والكيــان المنظمــة بــين تعــاون خطــة إلــى الرســمية العالقــات تســتند  :٥١ المادة :اقتراح الرئيس

الُمقبلـة منظَّمـة وفقـًا لبرنـامج العمـل العـام والميزانيـة البرمجيـة.  عليها وتحدد األنشطة لمدة السـنوات الـثالث اً متفق
ل المنظمــة للجهــات الفاعلــة غيــر الــدول. وتقــدِّم هــذه المنظمــات تقريــرًا ســنويًا  وُتنشــر هــذه الخطــة أيضــًا فــي ســجِّ

ل المن سائرعن التقدم الُمحرز في تنفيذ خطة التعاون و  موجزاً  ظمـة للجهـات األنشطة ذات الصلة ُينشـر فـي سـجِّ
  الدول.  الفاعلة غير

  
والمجلــس التنفيــذي مســؤول عــن اتخــاذ القــرار بشــأن قبــول دخــول منظمــات فــي عالقــات رســمية مــع المنظمــة   - ٥٢

ويســتعرض هــذه الصــفة كــل ثــالث ســنوات. ويجــوز للمــدير العــام أن يقتــرح قبــول دخــول منظمــات دوليــة غيــر حكوميــة 
عالقات رسمية مـع المنظمـة. وُيمكـن للمـدير العـام أيضـًا أن يقتـرح إجـراء ومؤسسات خيرية ورابطات تجارية دولية في 

  استعراض في وقت مبكر باالستناد إلى الخبرة المكتسبة في التعاون مع المنظمة المعنية.

وتُــدعى الكيانــات ذات العالقــات الرســمية مــع المنظمــة إلــى المشــاركة فــي دورات األجهــزة الرئاســية للمنظمــة.   - ٥٣
  :االمتياز ما يلي ويشمل هذا

إمكانيــة تعيــين ممثــل لالشــتراك، دون حــق التصــويت، فــي اجتماعــات األجهــزة الرئاســية للمنظمــة أو   (أ)
  في اجتماعات اللجان والمؤتمرات التي تنعقد تحت سلطتها؛

) إذا دعاهـــا رئـــيس االجتمـــاع إلـــى اإلدالء ١إمكانيـــة اإلدالء ببيـــان فـــي إحـــدى الحـــالتين التـــاليتين: (  (ب)
) إذا قبــل رئــيس االجتمــاع طلبهــا لــدى مناقشــة موضــوع يحظــى باهتمــام الكيــان المعنــي بصــفة ٢يــان؛ أو (بب

  خاصة؛

إمكانيــة تقــديم البيــان المشــار إليــه فــي الفقــرة الفرعيــة (ب) أعــاله قبــل المناقشــة لنشــره علــى الموقــع   (ج)
  اإللكتروني المخصص.
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لمشاركة في اجتماعات األجهزة الرئاسية للمنظمة رئيسًا لوفـدها وينبغي أن تعيِّن الجهات الفاعلة غير الدول ا  - ٥٤
وأن تعلــن عــن حــاالت االنتســاب الخاصــة بمنــدوبيها. وينبغــي أن يشــمل هــذا اإلعــالن وظيفــة كــل منــدوب فــي الجهــة 

  الفاعلة غير الدول نفسها، وعند االقتضاء، وظيفته في أي منظمة منتسبة.

الرســــمية بأنهــــا دوليــــة مــــن حيــــث عضــــويتها و/ أو نطاقهــــا. ويمكــــن وتتســــم الكيانــــات ذات العالقــــات  [  - ٥٥
للمنظمة المعنية أو الكيانـات المنتسـبة إليهـا أيضـًا حضـور اجتماعـات اللجـان اإلقليميـة. ويجـوز للجـان اإلقليميـة 
أن تضع إجراًء يمنح جهات أخرى فاعلة غير الدول ليست ذات عالقـات رسـمية حـق حضـور اجتماعاتهـا مـادام 

  )٥١اإلجراء وفقًا لهذا اإلطار.] (تناَقش مع الفقرة ُيدار 
  

  )٥٠ألنها ُمدمجة مع الفقرة  ٥٥(اقترح الرئيس حذف الفقرة 
  

  اإلجراءات الخاصة بدخول المنظمات في عالقات رسمية مع المنظمة واستعراض وضعها
 
منظمــة الخــاص بالجهــات فــي ســجِّل ال محدَّثــةينبغــي أن يســتند طلــب الــدخول فــي عالقــات رســمية إلــى قيــود   - ٥٦

الفاعلــة غيــر الــدول بتــوفير جميــع المعلومــات الضــرورية المطلوبــة بشــأن طبيعــة الجهــة الفاعلــة وأنشــطتها. وينبغــي أن 
يشـــمل الطلـــب ملخصـــًا للمشـــاركة الســـابقة علـــى النحـــو الموثـــق فـــي ســـجِّل الجهـــات الفاعلـــة غيـــر الـــدول وخطـــة ثالثيـــة 

  جهة الفاعلة والمنظمة في وضعها والموافقة عليها.السنوات للتعاون مع المنظمة تشترك ال
 

وينبغي أن يصل خطاب موقع يشهد بدقة محتويات طلب إقامة العالقات الرسمية ويقدم إلكترونيـًا إلـى المقـر   - ٥٧
الرئيسي، في موعد ال يتجاوز نهاية شهر تمـوز/ يوليـو لكـي ُيقـدَّم إلـى المجلـس التنفيـذي فـي دورتـه المعقـودة فـي شـهر 

نون الثــاني/ ينــاير التــالي. وُتســتعرض طلبــات الــدخول فــي عالقــة رســمية مــع المنظمــة لضــمان اســتيفائها للمعــايير كــا
المحـــددة والمتطلبـــات األخـــرى المنصـــوص عليهـــا فـــي هـــذا اإلطـــار. وينبغـــي أن ُتحيـــل األمانـــة الطلبـــات إلـــى أعضـــاء 

كـــانون الثـــاني/ ينـــاير وُينظـــر خاللهـــا فـــي هـــذه المجلـــس التنفيـــذي قبـــل ســـتة أســـابيع مـــن دورة المجلـــس التـــي ُتعقـــد فـــي 
  الطلبات.

 

وينبغــي للكيانــات ذات العالقــات الرســمية واألمانــة تحديــد جهــات لتنســيق التعــاون تكــون مســؤولة عــن تبليـــغ   - ٥٨
بعضــها الــبعض وتبليــغ منظماتهــا بــأي تطــورات تطــرأ علــى تنفيــذ خطــة التعــاون وتكــون أول جهــات اتصــال فــي حــال 

  ] ٦١نقل الفقرة إلى ما بعد الفقرة  [ ت أو مشكالت.حدوث أي تغّيرا
  

وتنظر لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة، خالل دورة المجلس التي تعقد في كانون الثاني/ يناير، في الطلبـات   - ٥٩
تحـدث المقدمة وتصدر توصياتها إلى المجلس في هذا الصدد. ويجوز للجنة أن تدعو ممثًال لمنظمة تقـدم طلبـًا إلـى ال

أمامهــا بشــأن طلــب هــذه المنظمــة. وٕاذا ُرئــي أن المنظمــة التــي تقــدم الطلــب ال تســتوفي المعــايير المتبعــة يجــوز لّلجنــة، 
حرصًا على الحفاظ على شراكة مثمرة متواصلة تقوم على أساس أهداف محددة وتـدعمها دالئـل علـى مشـاركة ناجحـة 

  بإرجاء النظر في طلب ما أو رفضه.سابقة ووجود إطار ألنشطة تعاونية قادمة، أن توصي 
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ويقرر المجلس، بعد دراسة توصيات اللجنة، مـا إذا كـان يجـب قبـول منظمـة مـا للـدخول فـي عالقـات رسـمية   - ٦٠
مع منظمة الصحة العالمية أو ال. وال ُينظر عادة فـي طلـب تقدمـه منظمـة غيـر حكوميـة للمـرة الثانيـة إال بعـد انقضـاء 

  شأن الطلب األول.سنتين على قرار المجلس ب
  

 األمانـة تتخـذها التـي القـرارات ويوثـق المـدير العـام طلبهـا. بشأن المجلس بقرار منظمة كل العام المدير ويبلِّغ  - ٦١
الـدول، ويوضــح هــذا الوضـع فــي ســجل المنظمــة  غيــر الفاعلــة الجهـات مــن المقدمــة الطلبـات بشــأن التنفيــذي والمجلـس

ويحتفظ بقائمة بأسماء المنظمات التي تم قبولها للدخول في عالقات رسمية مع الخاص بالجهات الفاعلة غير الدول، 
  .المنظمة

 

مـــن  جهـــة كـــل مـــع التعـــاون لجنـــة البرنـــامج والميزانيـــة واإلدارة التابعـــة لـــه، خـــالل مـــن المجلـــس، ويســـتعرض  - ٦٢
 المستحســن مــن انكــ إذا مــا ويقــرر ســنوات ثــالث كــل الــدول والتــي دخلــت فــي عالقــات رســمية غيــر الفاعلــة الجهــات
 اســتعراض التــالي. ويــوزَّع العــام إلـى االســتعراض بشــأن القــرار إرجــاء أو مــع المنظمـات الرســمية العالقــات علــى اإلبقـاء
الكيانــات التــي دخلــت فــي  ثلــث اســتعراض يجــري بحيــث ســنوات ثــالث فتــرة علــى غيــر الــدول الفاعلــة للجهــات المجلــس

  .عام كل عالقات رسمية 
  

اســتعراض فــي وقــت مبكــر للعالقــات الرســمية التــي تتمتــع بهــا إحــدى  إجــراء يقتــرح أن العــام للمــدير ويجــوز  - ٦٣
 حـال مع المنظمة من قبل المجلس التنفيذي من خالل لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة في الجهات الفاعلة غير الدول

اسـتيفاء  عـدم أو المنظمـة، مـع لتواصـلا عـدم أو خطـة التعـاون، فـي الكيـان لـدوره أداء في اإلخفاق مثل مسائل، وجود
لمعــايير  اســتيفائها أو عــدم نشــاطها، أو المنظمــة المعنيــة طبيعــة تغيُّــر أو التبليــغ، لمتطلبــات الفاعلــة غيــر الــدول ةالجهــ

  .التعاون تهدد محتملة جديدة مخاطر أي وجود أو القبول،
  

تبعــًا  ضــرورية أو مالئمــة تعــد لــم العالقــات أن اعتبــر إذا الرســمية للعالقــات حــداً  يضــع أن للمجلــس ويجــوز  - ٦٤
 منظمـة تعـد لم إذا لها حدّ وضع  أو الرسمية العالقات تعليق للمجلس يجوز أخرى. وبالمثل، لظروف أو البرامج لتغّير

عــن  والتبليــغ بهــا الخاصــة المعلومــات تحــديث فــي أخفقــت أو العالقــات تلــك إقامــة لــدى المنطبقــة المعــايير مــا تســتوفي
  .عليه المتفق التعاون برنامج في بدورها القيام في أخفقت الدول أو غير الفاعلة الجهات سجِّل يف التعاون

  
  [ اعتماد المنظمات غير الحكومية

  
يتعين للمنظمة غير الحكوميـة تلبيـة المتطلبـات التاليـة كـي تصـبح مؤهلـة للحصـول علـى اعتمـاد    - مكررًا  ٦٤

  ان، والمؤتمرات التي تعقد تحت سلطتها:جمعية الصحة، والمجلس التنفيذي، واللج

أن يكـــون لـــديها أهـــداف وأغـــراض تتفـــق مـــع دســـتور المنظمـــة وتتوافـــق مـــع سياســـاتها وكـــذلك   (أ)
  القرارات والمقررات اإلجرائية التي اعتمدها المجلس التنفيذي وجمعية الصحة العالمية؛

  إثبات الكفاءة في مجال األنشطة المرتبطة بعمل المنظمة؛  (ب)

  لديها عضوية و/ أو أنشطة دولية في نطاقها؛  )(ج

أن تكون غير هادفـة للـربح وتعنـى بالمصـلحة العامـة مـن حيـث طبيعتهـا، وأنشـطتها ومـا تـدعو   (د)
   إليه؛
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   أن يكون لها هيكل راسخ، وقانون تأسيسي، وآليات للمساءلة؛  (ه)

سـم أعضـائها، كمـا يكـون لهـا وبالنسبة للمنظمة ذات العضوية، فيكون لديها السلطة للتحدث با  (و)
هيكل تمثيلي. وينبغي أال تشمل العضوية على كيانات من القطاع الخاص واألفراد المـرتبطين بكيانـات 
   القطاع الخاص أو المؤسسات الخيرية والمؤسسات األكاديمية التي تعتبر بمنأى عن القطاع الخاص؛

اعتبــارًا مــن تــاريخ اســتالم الطلــب مــن  أن تكــون موجــودة رســميًا لمــدة ثــالث ســنوات علــى األقــل  (ز)
   المنظمة؛

اإلفصاح عن المعلومـات بشـأن أهـدافها وهيكلهـا التنظيمـي، وعضـوية الهيئـة التنفيذيـة، ومجـال   (ح)
أنشـــطتها ومصـــادر تمويلهـــا، وعنـــد االقتضـــاء، المعلومـــات بشـــأن وضـــعها مـــع الكيانـــات األخـــرى داخـــل 

   منظومة األمم المتحدة؛

فـاة المنظمـة بانتظـام بمعلومـات حديثـة فضـًال عـن إبـالغ المنظمـة بأيـة تغييـرات توافق على موا  (ط)
   بمجرد حدوث هذه التغييرات.» منظمة غير حكومية«تتعلق بوضعها باعتبارها 

  
يجـــب أن تصـــل الطلبـــات المســـتوفاة إلـــى المقـــر الرئيســـي للمنظمـــة فـــي بدايـــة شـــهر حزيـــران/ يونيـــو حتـــي يمكـــن 

هـــا فـــي كــانون الثـــاني/ ينـــاير مـــن الســـنة التاليــة. وينبغـــي إحالـــة الطلبـــات إلـــى الـــدول للمجلــس التنفيـــذي النظـــر في
األعضــاء عــن طريــق األمانــة قبــل انعقــاد الــدورة التــي ســتنظر فيهــا بشــهرين. وال يجــوز النظــر فــي إعــادة تقــديم 

بمجــرد طلبــات مــن "منظمــة غيــر حكوميــة" إال بعــد انقضــاء عــامين علــى قــرار المجلــس بشــأن الطلــب األصــلي. و 
اعتماد منظمة غير حكومية، يتم نشر المعلومات الخاصة بأهدافها وهيكلها التنظيمي، وعضوية الهيئة التنفيذية، 
ومجــال األنشــطة ومصــدر التمويــل، بمــا فــي ذلــك المعلومــات المحّدثــة، علــى المــأل. ويقــدم تقريــر عــن المنظمــات 

 غير الحكومية المعتمدة كل سنتين إلى المجلس التنفيذي.]
  
  )يحذف: الرئيس اقتراح(
  

  المشاركة مراقبة
  

مشــاركة  إطــار تنفيــذ البرنــامج والميزانيــة واإلدارة التابعــة لــه، مراقبــة لجنــة خــالل مــن التنفيــذي، المجلــس يتــولى  - ٦٥
 بعالقـات التمتـع امتيـاز مـنح كمـا يمكنـه اإلطـار علـى تنقيحـات إدخـال ويقتـرح الدول غير الفاعلة الجهات مع المنظمة
  .الدولية التجارية والرابطات والمؤسسات الخيرية الحكومية غير الدولية للمنظمات المنظمة مع رسمية

  
المجلـــس  إلـــى التوصـــيات وتقـــدم واإلرشـــاد مهـــام االســـتعراض البرنـــامج والميزانيـــة واإلدارة لجنـــة وتتـــولى  - ٦٦

 يلي: ما بخصوص االقتضاء حسب التنفيذي

  :يلي ذلك ما في بما الدول، غير الفاعلة الجهات مع ركةالمشا إلطار المنظمة تنفيذ مراقبة  (أ)
 المقـدم الـدول غيـر الفاعلـة الجهـات مـع بالمشـاركة الخـاص السـنوي التقريـر في النظر  )١(

 التحـديات علـى األضـواء ويسـلط المشـاركة حـاالت عـن ملخصـاً  يتضمن الذي العام من المدير
  .المشاركة هذه عن الناشئة

  و
  

نظـــر فـــي التقريـــر الســـنوي للجنـــة الخبـــراء المســـتقلين االستشـــارية فـــي مجـــال مكـــّررًا)   [ ال ١(
 المراقبة على مشاركة المنظمة مع الجهات الفاعلة غير الدول ]
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 اللجنة إلى المجلس يحيله بالمشاركة يتعلق آخر أمر أي  )٢(

 :يلي ذلك ما في المنظمة، بما مع العالقات الرسمية ذات الكيانات  (ب)

 مع المنظمة عالقات رسمية في الدول غير فاعلة جهات دخول بشأن قبول اقتراحات  )١(

 مع المنظمة الرسمية العالقات ذات الكيانات وضع تجديد استعراض  )٢(

ـــــد اقتراحـــــات أي  (ج) ـــــزوم عن ـــــى تنقيحـــــات بإدخـــــال الل ـــــة الجهـــــات مـــــع المشـــــاركة إطـــــار عل  الفاعل
  .الدول  غير

  
  مكّرراً  ١ فقرةال فيه بما النص على يحافظ: الرئيس اقتراح

  
  اإلطارعدم االمتثال لهذا 

  
يمكن لعدم االمتثال أن يشمل ضمن جملة أمـور أخـرى مـا يلـي: حـاالت التـأخير ذات الشـأن فـي تـوفير   - ٦٧

وتوفير معلومات خاطئة واستخدام المشاركة مع  لجهات الفاعلة غير الدولالخاص با المنظمةالمعلومات لسجل 
عالن التجاريين والترويجيين (المشاركة في أنشطة السياسات/ السياسات الحزبية) ألغراض التسويق واإل المنظمة

  وشعارها وٕاساءة استعمال االمتيازات الممنوحة بموجب العالقات الرسمية. المنظمةوٕاساءة استعمال اسم 
  

: حــاالت لعــدم االمتثــال أن يشــمل ضــمن جملــة أمــور أخــرى مــا يلــي يمكــن :البديلــة ٦٧ الفقــرة: الــرئيس اقتــراح
وتـوفير معلومـات  الـدول غير الفاعلة لجهاتالخاص با المنظمةالتأخير ذات الشأن في توفير المعلومات لسجل 

ألغراض التسويق واإلعالن التجاريين والترويجيين وٕاساءة استعمال اسـم  المنظمةخاطئة واستخدام المشاركة مع 
 وٕاساءةتختلف عن أغراض الصحة العمومية  ألغراضاستعمال المشاركة مع المنظمة  وٕاساءةوشعارها  المنظمة
  .الرسمية العالقات بموجب الممنوحة االمتيازات استعمال

  
عواقــب علــى الكيــان  اإلطــارألحكــام هــذا  الجهــات الفاعلــة غيــر الــدول إحــدىويمكــن أن يكــون لعــدم امتثــال   - ٦٨

طابــًا بــالتوقف واالمتنــاع ورفضــًا لتجديــد المشــاركة المعنــي بعــد تنفيــذ اإلجــراءات الواجبــة التــي تشــمل تنبيهــًا وتحــذيرًا وخ
بمراجعة وضع العالقات الرسـمية، كمـا يمكـن أن يكـون عـدم  المجلس التنفيذيللمشاركة. ويمكن توقُّع قيام  حدّ ووضع 

اسـتبعاد والمتعمَّـدة، ال ينبغـي  المهّمـةاالمتثال سببًا في عدم تجديد العالقات الرسمية. وباسـتثناء حـاالت عـدم االمتثـال 
  .  المنظمةالمعنية تلقائيًا من أوجه المشاركة األخرى مع  الفاعلة غير الدول ةالجه

  
 الجهــة إلــى ُتعــاد ألحكــام هــذا اإلطــار، تمتثــل ال أنهــا الحقــاً  وُيكتشــف المنظمــة، إلــى تــرد مســاهمة ماليــة وأي  - ٦٩

  .المساهمة
  

  رصد اإلطار وتقييمه
  

ومستمرًا عن طريق فريـق تنسـيق المشـاركة ومـن جانـب المجلـس التنفيـذي  سُيرصد تنفيذ اإلطار رصدًا داخلياً   - ٧٠
ـــيم  ـــدول وتقي ـــة غيـــر ال عبـــر لجنـــة البرنـــامج والميزانيـــة واإلدارة فـــي التقريـــر الســـنوي عـــن المشـــاركة مـــع الجهـــات الفاعل

  المعلومات المتاحة في السجل الخاص بالجهات الفاعلة غير الدول.
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راء تقيـــيم دوري لتنفيـــذ اإلطـــار. كمـــا تقـــدَّم نتـــائج هـــذا التقيـــيم إلـــى جانـــب أي وعـــالوة علـــى ذلـــك، ينبغـــي إجـــ  - ٧١
ويحــدد معــدل [ اقتراحــات بشــأن تنقــيح اإلطــار إلــى المجلــس التنفيــذي عــن طريــق لجنــة البرنــامج والميزانيــة واإلدارة. 

  ] التواتر بناًء على القرار
  
  الفعال لإلطار:وتتخذ الخطوات التالية من أجل التنفيذ   - ٧٢فقرة جديدة [ 

استعراض القائمة الحالية للجهات الفاعلة غير الدول التي تقيم عالقات رسمية، وتطبيق تصنيف   ) أ(
  الجهات الفاعلة غير الدول على النحو المبين في هذا اإلطار.

اســتعراض الشــراكات الخارجيــة الحاليــة للمنظمــة والشــراكات التــي يــتم استضــافتها فــي ضــوء هــذا   ) ب(
لتــدابير المناســبة لتجنــب المخــاطر وٕادارتهــا. ولتحقيــق هــذا الغــرض ينبغــي علــى األمانــة اإلطــار، واتخــاذ ا

  دعوة الجمهور إلى تقديم التعليقات.
لمواءمـــة تلـــك  ١٣٦/٥م تمـــن الوثيقـــة  ٤٨(ج) اســـتعراض وتعـــديل كـــل السياســـات المـــذكورة فـــي الفقـــرة 

تقوم األمانــة بعقــد مشــاورات مفتوحــة السياســات بشــكل كامــل مــع اإلطــار القــائم. وتحقيقــًا لهــذه الغايــة، ســ
للــدول األعضــاء والجمهــور علــى شــبكة اإلنترنــت لتحديــد مجــاالت السياســات القائمــة التــي تحتــاج إلــى 

  مراجعة وتعديلها في ضوء اإلطار.
(د) يجب أن يتم تفعيل السجل الخاص بالجهات الفاعلة غير الدول خالل ستة أشهر من اعتماد إطار 

  .] يتم اإلشارة إلى القرار[  ] ت الفاعلة غير الدولالمشاركة مع الجها
  

  تناول المسائل المطروحة في القرار) إلىنظرًا  ٧٢الفقرة  تحذف: الرئيس اقتراح(
  
  

دة   التشغيلية بشأن وٕاجراءاتها المنظمة سياسة مسوَّ
  الحكومية غير المنظمات مع المشاركة

  
  
ـــةُتقـــدِّم   - ١ العالميـــة ألن لهـــا عـــادة جـــذورًا عميقـــة فـــي لصـــحة ل ةمهمــّـ مســـاهمات  المنظمـــات غيـــر الحكومي

المجتمعــات المحليــة وتتمتــع بمرونــة خاصــة بشــأن االســتجابة لالحتياجــات الصــحية وتمثِّــل المجموعــات الســكانية 
ع الحلـول المبتكـرة. ومـن ثـم، تتشـارك  مـع هـذه  المنظمـةالمتأثرة وغيرها من المجموعـات السـكانية الرئيسـية وتشـجِّ

ن الجهــات الفاعلــة الرئيســية فــي مجــال الصــحة العالميــة مــن أجــل االســتفادة مــن دعمهــا فــي الوفــاء المجموعــة مــ
  بوالية المنظمة.

  
  االحتفاظ بالفقرة) الرئيس: قتراح(ا
  
 ١التفاعـل.حسـب نـوع  المنظمات غير الحكوميـةمع  المنظمةوتنظِّم هذه السياسة على وجه التحديد مشاركة   - ٢

    .المنظمات غير الحكوميةعلى جميع أشكال المشاركة مع  أيضاً  إلطارلوتنطبق األحكام العامة 
  
  
  
  

                                                           
  من اإلطار الجامع لالطالع على أنواع التفاعالت الخمسة. ٢١إلى  ١٥ت من انظر الفقرا   ١
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 المشاركة
  

  ١المنظمة اجتماعات في الحكومية غير المنظمات مشاركة
  
المشـــاورات، وجلســـات االســـتماع أو  تـــدعو المنظمـــات غيـــر الحكوميـــة إلـــى المشـــاركة فـــي أن للمنظمـــة يمكـــن  - ٣

 عبـر المشـاورات وجلسـات االسـتماع هـذه أن ُتجـرى من اإلطار الجامع. ويمكـن ١٦غيرها من االجتماعات وفقًا للفقرة 
   لوجه، وجهاً  أو اإلنترنت شبكة

  
 خاصـًا، اهتمامـاً  غيـر الحكوميـة المنظمـة بـه بنـد تهـتم مناقشـة في االجتماعات األخـرى إلـى المشاركة وتستند  - ٤

لمشـاركة مـن أجـل تبـادل المعلومـات واآلراء، ولكنهـا وتجـرى هـذه ا .االجتماع مداوالت إلى وتضيف المشاركة فيه قيمة
    ال تجرى أبدًا من أجل إبداء المشورة.

  
تتــولى األجهــزة الرئاســية و  االجتمــاع المعنــي. علــى نــوع مشــاركة المنظمــات غيــر الحكوميــة وتعتمــد طبيعــة  مكــررًا  ٤

، وجلســـات المشـــاورات فـــي الحكوميـــةغيـــر مشـــاركة المنظمـــات وكيفيـــة الطرائـــق، الشـــكل، و للمنظمـــة أو األمانـــة تحديـــد 
الـواردة مـن المـدخالت وينبغـي إتاحـة  المشـاركة و  علـى حـدة. على أساس كل حالة وغيرها من االجتماعاتاالستماع، 
صــنع ل فــي أي عمليــة ال تشــارك غيــر الحكوميــة المنظمــات. فكلمــا كــان ذلــك ممكنــاً  علنــًا، غيــر الحكوميــة المنظمــات

 في المنظمة. القرار
  

  الحكومية غير المنظمات تنظمها التي االجتماعات في األمانة مشاركة
  
 غيـــر المنظمـــات تنظمهـــا رعايـــة اجتماعـــات فـــي تشـــارك أن أو مشـــتركة اجتماعـــات تـــنظم أن يمكـــن للمنظمـــة  - ٥

 أغــراض تحقيــق فـي ُتســهم المشـاركة هــذه واسـتقاللها ومادامــت المنظمــة نزاهـة علــى الحفــاظ باإلمكـان الحكوميـة، مــادام
الداخليــة.  المنظمــةلقواعــد  وفقــاً المشــاركة،  المنظمــة لمــوظفي ويمكــن .العــام العمــل برنــامج عليهــا يــنص مــة التــيالمنظ

ولــن تــأول المنظمــة غيــر الحكوميــة مشــاركة المنظمــة علــى أنــه نــوع مــن الــدعم أو التأييــد الرســمي لالجتمــاع كمــا توافــق 
  ة.على عدم استخدام مشاركة المنظمة ألغراض ترويجي

  
  التشغيلية اإلجراءات

  
 أو أو الرعايــة التنظــيم فــي مشــاركة بصــفتها الحكوميــة غيـر المنظمــات اجتماعــات فــي المنظمــة مشــاركة تُـدار  - ٦

  الدول. غير الفاعلة مع الجهات المشاركة إطار ألحكام طبقاً  المتحدثين أو النقاش حلقات بأعضاء
  

  الموارد
  
الحكوميـة  غيـر المنظمـات مـن المقدمـة العينيـة والمسـاهمات ينوالمـوظف األمـوال تقبل أن للمنظمة يمكن  - ٧

د وال للمنظمة، العام العمل برنامج ضمن تندرج المساهمات هذه مادامت ـدار المصـالح، فـي تضـارباً  ُتوِجـ وفقـًا  وُت
  .الصلة ذات األخرى وسياساتها وقواعدها المنظمة للوائح وتمتثل لإلطار،

  
ُتعـد مسـاهمة المـوظفين غيـر مقبولـة إال فـي حالـة  :الموظفينكلمة ب لحقةم حاشية ضافةإ و  بالنص؛ االحتفاظ

بالعمـل الخـاص بوضـع القـواع وشـريطة إدارة المخـاطر المحتملـة وفقـًا لهـذا  تتعلـق الالمهام القصيرة األجل التـي 
  اإلطار.

                                                           
 التي تنظِّمها سياسة إدارة شؤون المشاركة. األجهزة الرئاسيةغير دورات    ١
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 البرمجيـة للميزانيـةوفقـًا  معـين عمـل تنفيـذ أجـل مـن غير حكومية منظمة إلى الموارد تقدم أن ويمكن للمنظمة  - ٨
وقـد تسـتهدف هـذه المـوارد دعـم مشـروع مــن  .المنطبقـة والسياســات القواعـد مـن وغيرهـا المـالي والنظـام الماليـة والالئحـة

مشاريع المؤسسة ترى المنظمة أنه يستحق الدعم ويتسق مع برنامج عملها أو دعم مشروع تتـولى المنظمـة تنظيمـه أو 
  ة عن منحة في الحالة األولى وخدمة في الحالة الثانية.تنسيقه. والدعم المقدم هو عبار 

  
  المحددة التشغيلية واالجراءات السياسات

  
 الصـلة ذات القواعـد وغيـره مـن هـذا اإلطـار ألحكـام حكوميـة غيـر منظمـة من الموارد قبول يخضع أن ينبغي  - ٩

 تحكــم التــي وسياســات المنظمــة المــالي، والنظــام الماليــة والالئحــة المــوظفين، والئحــة للمــوظفين األساســي النظــام مثــل
  .المشتريات

  
 المنظمــات مــن المقدمــة والتبرعــات بالمســاهمات علنــاً  اإلقــرار المنظمــة علــى يجــب الشــفافية، وألغــراض  - ١٠

  .وممارساتها المنظمة سياسات مع يتماشى بما غير الحكومية،
  

االمتنـــان بالمســـاهمة الماليـــة  مـــع لعالميـــةا الصـــحة منظمـــة النحـــو التـــالي: "تُقـــر عـــادة علـــى اإلقـــرار ويصـــاغ  - ١١
  النشاط ]". أو الحصيلة الحكومية ] ألغراض [ وصف غير المقدمة من [ المنظمة

  
ـــدرج  - ١٢  المراَجَعـــة الماليـــة المـــالي والبيانـــات التقريـــر فـــي الحكوميـــة غيـــر المنظمـــات مـــن الـــواردة المســـاهمات وُت

  .لجهات الفاعلة غير الدولل المنظمةوسجل  اإلنترنتعلى شبكة  يةلميزانية البرمجبالمنظمة، وكذلك بوابة ا الخاصة
  

أن تستخدم فـي موادهـا التـي تسـتهدف التسـويق واإلعـالن التجـاريين  للمنظمات غير الحكوميةوال يجوز   - ١٣
 .لةالمماث الوثائق أو السنوية تقاريرها في مساهمتها إلى اإلشارة يمكنها والترويجيين كونها قدمت مساهمة. ولكن

يمكنها ذكر المسـاهمة فـي مواقعهـا اإللكترونيـة وفـي منشـورات غيـر ترويجيـة خاصـة، شـريطة  وعالوة على ذلك،
  على المحتوى والسياق.  المنظمةأن يجري االتفاق مع 

  
  البيِّنات

  
 وأن ةالتقنيـ المسـائل عـنالخاصة بهـا  والمعارف المحدَّثة المعلومات تقدم أن الحكومية غير للمنظمات يجوز  - ١٤

بموجــب أحكــام اإلطــار الجــامع وهــذه السياســة واإلجــراءات التشــغيلية  االقتضــاء، حســب المنظمــة مــع خبراتهــا تتبــادل
المحــددة وســائر قواعــد المنظمــة وسياســاتها وٕاجراءاتهــا المنطبقــة. وينبغــي كلمــا أمكــن إتاحــة مثــل هــذه المســاهمات أمــام 

  المّولدة أمام الجمهور. ناتالبيِّ  الجمهور، حسب االقتضاء. كما ينبغي إتاحة
  

  الدعوة
  

 بالمســـائل الـــوعي وٕاذكـــاء الصـــحة مجـــال فـــي الـــدعوة مـــع المنظمـــات غيـــر الحكوميـــة فـــي المنظمـــة تتعـــاون  - ١٥
 الجهــات بــين واالتســاق التعــاون ومــن أجــل تعزيــز العموميــة؛ الصــحة الســلوكيات لمصــلحة تغييــر أجــل الصــحية؛ ومــن

  .المشترك لالعم يلزم حيثما الدول غير الفاعلة
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 فـي تعمـل التـي الحكوميـة غيـر المنظمـات مـع تشـارك فهي ولذا المستقلة الرصد وظائف المنظمة وتؤيد  - ١٦
ع التوجيهيـــة وقواعـــدها  ومبادئهـــا المنظمـــة سياســـات نشـــر علـــى الحكوميـــة غيـــر المنظمـــات هـــذا المجـــال. وُتشـــجَّ

  .المنظمة ذاتها مجال تأثير توسيع أجل من شبكاتها خالل من من األدوات ذلك ومعاييرها وغير
  

   التعاون التقني
  

ع  - ١٧  فـي ذلـك يكـون أن علـى الحكوميـة غيـر المنظمـات مـع التقنـي بالتعـاون االضـطالع علـى األمانة ُتشجَّ
  .الدول غير الفاعلة الجهات مع المشاركة إلطار وفقاً  ُيدار وأن صالح المنظمة

  
  

  مسودة سياسة المنظمة وٕاجراءاتها التشغيلية
  أن المشاركة مع كيانات القطاع الخاصبش

  
  
الخـدمات و  السـلع تـوفر ألنهـاجهات فاعلة رئيسية في مجـال الصـحة العالميـة  هيالقطاع الخاص  كيانات -١

 تلـــكتشـــارك المنظمـــة مـــع  لـــذاأم خارجـــه.  ةالتـــي قـــد ُتحـــِدث تـــأثيرًا كبيـــرًا فـــي الصـــحة، ســـواء داخـــل قطـــاع الصـــح
تحســين إســهاماتها اإليجابيــة والحــد مــن  بهــدفية فــي مجــال الصــحة العالميــة المجموعــة مــن الجهــات الفاعلــة الرئيســ

 ة.ممنظال بوالية الوفاءالستفادة من دعمها في وا الصحة على السلبية آثارها
  
  و
  
دوائر، ورابطـات األعمـال التجاريـة الدوليـة و  القطاع الخاص شركات علىتنطبق هذه السياسـة  [ ة ال  األكاديمي

أى عن القطاع الخاص الخيرية والمؤسسات ون بمن ي ال تك ات والت ا من المنظم ل وغيرھ ة ل ر الھادف ربـح، غي
  ]من غير الدول. الجھات الفاعلة بشأن إشراك وفقاً لإلطار الجامع كمنظمات غير حكومية مؤھلة تكون  والتي ال

  
 النسخة األولى بالبديل الوارد في االحتفاظ الرئيس: اقتراح

  
طبق نتو  ١فاعل،نوع التبحسب  منظمة مع كيانات القطاع الخاصًا مشاركة الديدنظم هذه السياسة تحوت  - ٢

  .مع كيانات القطاع الخاصأنواع المشاركة على جميع العامة أحكام اإلطار أيضًا 
  

  بالنص االحتفاظالرئيس:  اقتراح
  
 ]تنافســي.وٕاذ تشــارك المنظمــة مــع كيانــات القطــاع الخــاص، تهــدف إلــى العمــل علــى أســاس الحيــاد ال[   - ٣
  حذف  أو
  

  بالنص االحتفاظ: الرئيس اقتراح
  

  المشاركة
  

  ٢مشاركة كيانات القطاع الخاص في اجتماعات المنظمة
  

                                                           
 من اإلطار الجامع لالطالع على أنواع التفاعالت الخمسة. ٢١إلى  ١٥انظر الفقرات من    ١

 تي تنظمها سياسة إدارة شؤون المشاركة.غير دورات األجهزة الرئاسية ال   ٢



 58 جمعية الصحة العالمية الثامنة والستون 

 

بإمكان المنظمة أن تدعو كيانات القطـاع الخـاص للمشـاركة فـي مشـاورات أو جلسـات اسـتماع أو غيرهـا مـن   - ٤
أو عبــر اإلنترنــت  ت وجلســات اســتماع يمكــن إجراؤهــامــن اإلطــار الجــامع. وهــي مشــاورا ١٦االجتماعــات وفقــًا للفقــرة 

   وجهًا لوجه.
  
لقطـاع يكتسي أهمية خاصة بالنسبة إلى كيـان امناقشة بند  سائر االجتماعات على أساسلمشاركة في وتتم ا  - ٥

تبـــادل المعلومـــات وتجـــرى هـــذه المشـــاركة مـــن أجـــل االجتمـــاع. مـــداوالت قيمـــة إلـــى ة فيـــه مشـــاركالضـــيف ، وتالخـــاص
   ُتجرى أبدًا بقصد إبداء المشورة.الها ، ولكناءاآلر و 
  
وتحــدد األجهــزة الرئاســية  كيانــات القطــاع الخــاص علــى نــوع االجتمــاع المعنــي. مشــاركة طبيعــةوتعتمــد   - مكرراً  ٥

، وجلســـات االســـتماع مشـــاوراتال كيانـــات القطـــاع الخـــاص فـــي وكيفيـــة مشـــاركةطرائـــق، شـــكل، و  للمنظمـــة أو األمانـــة
وينبغــــي أن تكــــون مشــــاركة كيانــــات القطــــاع الخــــاص . علــــى حــــدة علــــى أســــاس كــــل حالــــة ماعــــاتوغيرهــــا مــــن االجت

 للمنظمة. صنع قرار كيانات القطاع الخاص في أي عملية. وال تشارك كلما كان ذلك ممكناً  ومدخالتها متاحة علنًا،
  

  إشراك األمانة في االجتماعات التي تنظمها كيانات القطاع الخاص أو ترعاها
  
كيانــات القطــاع الخــاص طالمــا أمكــن الحفــاظ تنظمهــا أن يشــاركوا فــي اجتماعــات المنظمــة مــوظفي  كــانبإم  - ٦

، وطالمــا أن هــذه المشــاركة تســهم فــي تحقيــق أغــراض المنظمــة الــواردة فــي وســمعتها علــى نزاهــة المنظمــة واســتقاللها
أو التأييــد دعم الـ نــوع مـن نظمــة علـى أنـهل كيانـات القطــاع الخـاص مشـاركة المتـأوِّ  أنينبغــي ال برنـامج العمـل العـام. و 

علـــى عـــدم اســـتخدام مشـــاركة المنظمـــة ألغـــراض تجاريـــة و/ أو  كمـــا توافـــقرســـمي تقدمـــه المنظمـــة إلـــى االجتمـــاع، ال
  .ترويجية

  
  السياسات واإلجراءات التشغيلية المحددة

  
ــ  - ٧ كة بأعضــاء حلقــات المنظمــة فــي اجتماعــات كيانــات القطــاع الخــاص بصــفتها مشــار مــوظفي ار مشــاركة دَ ُت

  .بموجب أحكام اإلطار الجامع وهذه السياسة المحددةصفة أخرى، أي النقاش أو المتحدثين أو ب
  
بشـكل كلـي أو جزئـي، علـى  تنظمها كيانات القطـاع الخـاصالتي رعاية االجتماعات  تشارك المنظمة فيوال   - ٨

مية المبادرة بخدمات جهة تجارية لتنظـيم المـؤتمرات أن بمقدورها أن تشارك في رعاية اجتماع تستعين فيه الجهات العل
  في المحتوى العلمي لالجتماع.ال تسهم تلك الجهة التجارية ستية، شريطة أياللوجمعالجة النواحي ل
  
تنظمهـا الجهـات الفاعلـة األخـرى عنـدما يشـترك كـذلك جتماعـات المنظمة فـي رعايـة مـا ُيعقـد مـن ا ال تشاركو   - ٩

خــرى األحــاالت أن تخضــع الينبغــي و كثــر مــن كيانــات القطــاع الخــاص ذات الصــلة بالصــحة. واحــد أو أفــي رعايتهــا 
كيانـات القطــاع للرعايـة المشـتركة لالجتماعـات التـي تنظمهـا الجهـات الفاعلـة األخـرى والتـي تشـترك كـذلك فـي رعايتهـا 

  ار.طاإل هذا حكامأللى أساس كل حالة على حدة و التي ال تتصل بالصحة لالستعراض ع الخاص
  

  .هااجتماعاتوأثناء  منظمةالالمعارض التجارية في مباني إقامة ال يجوز و   - ١٠
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االجتماعـــات التـــي تنظمهـــا كيانـــات القطـــاع فـــي إطـــار المعـــارض التجاريـــة المنظمـــة فـــي رعايـــة ال تشـــارك و   - ١١
  .جهات فاعلة أخرىتلك التي تنظمها الخاص أو 

  
  الموارد

  
بقبول الموارد المقدمة من كيانات القطاع الخاص على مجال نشـاط الكيـان يتوقف مستوى المخاطر المقترنة   - ١٢

  التابع للقطاع الخاص وعلى أنشطة المنظمة التي ُتستخدم ألجلها الموارد وطرائق تقديم المساهمات.

شــريطة قبــول األمــوال مــن كيانــات القطــاع الخــاص التــي ال يتعلــق عملهــا بعمــل المنظمــة،  يجــوز  (أ)
  .وعملها المنظمةوالية يتعارض مع  ] أو ترتبط بأي كيان[ ، في أي نشاطانات الكيتشارك   أال

مصـلحة تجاريـة مباشـرة  لهـااألمـوال مـن كيانـات القطـاع الخـاص إذا كانـت  التمـاس أو قبـول جوزال ي  (ب)
المشــروع الــذي تســتهدفه مســاهمتها، ســواء كانــت هــذه المصــلحة تخــص الكيــان نفســه أو تخــص حصــائل فــي 

تطـوير  وأعة له، إال في حال صدور الموافقة على ذلك وفقًا لألحكام الخاصة بالتجارب السـريرية شركات تاب
  .أدناه) ٣٨(انظر الفقرة المنتجات 

ينبغي توخي الحذر في قبـول التمويـل مـن كيانـات القطـاع الخـاص التـي لهـا مصـلحة وٕان كانـت غيـر   (ج)
اهتمام هذا الكيان، ولكن ال يوجد تضارب على نحـو  النشاط بمجالارتباط مباشرة في حصيلة المشروع (أي 

التـي لهـا األخـرى المؤسسـات التجاريـة أن تُدعى إلى المساهمة ُأشير إليه أعاله). وفي هذه الحالة، ينبغي  ما
المقـدم مـن  المسـاهمة حجـمر ذلـك. وكلمـا زاد وذكـر السـبب بوضـوح إذا مـا تعـذّ  ،غير مباشـرةمماثلة مصلحة 

خي المزيـد مـن الحـذر لتجنـب احتمـال تضـارب المصـالح أو مـا قـد يبـدو علـى أنـه ارتبـاط مصدر واحد لزم تـو 
  غير مالئم بأحد المساهمين.

دول  وكذلك القطاع الخاص كيانات مالية من لن تتلقى المنظمة موارد  د)([  ر ال ة غي ات الفاعل الجھ
ع ات م ا عالق ي تربطھ ات القطاع الخاص والت ه أو  [ أنشطتھاالتــي تقــوض  كيان دعو إلي ا ت ة] م  والي

  ٤٤ الفقرة ناقش معي /] منظمة على النحو الوارد في دستورھاال

أي . و الجهـــات الفاعلـــة غيـــر الـــدول طوعيـــة مـــنال للمســـاهمات ســـقفاً  تضـــع المنظمـــةينبغـــي أن   )[ (ه
حريـة  التي تعطيالطوعية  األساسية صندوق التبرعات ينبغي أن توجه الى هذا المبلغ تتجاوز مساهمة

المسـاهمات  وينبغـي تخصـيص. تعاني من نقـص التمويـلتخصيص الموارد للبرامج التي لألمانة ل يةكاف
 /]فــي إطــار المســاهمات الطوعيــة  تعــاني مــن نقــص التمويــل المقــدرة للــدول األعضــاء إلــى البــرامج التــي

  حذفمن اإلطار الجامع/  مكررًا ثانياً  ١٨ إلىنقل النص   أو
  

راح رئيس: اقت ل األمـــوال مـــن كيانـــات القطـــاع الخـــاص التـــي ال يتعلـــق عملهـــا بعمـــل قبـــو  يجـــوز )أ( ال
المنظمــة  واليــةأو تــرتبط بــأي كيــان يتعــارض مــع  ،فــي أي نشــاط الكيانــاتتشــارك   أال شــريطةالمنظمــة، 

  .وعملها
  

 )هـ(ود) ( حذف
  

إذا   إالقبـل هـي ال تُ العينية المقدمة من كيانات القطاع الخاص إلى برامج المنظمـة، فو أما المساهمات المالية   - ١٣
  الشروط التالية: فيها توافرت
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  ال ُتستخدم المساهمة في العمل الخاص بوضع القواعد؛   (أ)

العمــل الخــاص بوضــع القواعــد مــع احتمــال أن غيــر ذا مــا اســُتخدمت المســاهمة فــي أنشــطة أخــرى إ  (ب)
أن تفـوق الفائـدة التـي احة صـر يكون للكيان التابع للقطاع الخـاص مصـلحة تجاريـة فـي هـذه األنشـطة، ينبغـي 

  تنشأ عنها؛ُيحتمل أن تعود على الصحة العمومية من هذه المشاركة المخاطر التي 

ي نشــاط إلــى أن يصــبح اســتمرار ألالتمويــل المقــدم مــن القطــاع الخــاص  يمكــن أن تــؤدي نســبةال   (ج)
  البرنامج متوقفًا على هذا الدعم.

من جانبها لهذا الكيان التابع للقطاع الخـاص، أو ألنشـطته تزكية  للمساهمةال يشكل قبول المنظمة   (د)
  أو منتجاته أو خدماته.

ة اســتخدام نتــائج عمــل المنظمــة ألغــراض تجاريــة أو الســعي إلــى التــرويج ســاهمال يجــوز للجهــة الم  (ه)
  .في موادها الترويجية تهامساهمال

  ا.ة أي امتيازات أو مزايساهمالجهة الم مساهمةقبول ال منحال ي  (و)

ة أي فــرص إلســداء المشــورة بشــأن إدارة أو تنفيــذ األنشــطة ســاهملجهــة المل مســاهمةال يتــيح قبــول ال  (ز)
  قيادتها.زمام التشغيلية أو التأثير عليها أو المشاركة فيها أو تولي 

  .تقديم أي تفسير آخر دون مساهمةتحتفظ المنظمة بحقها في ممارسة السلطة التقديرية في رفض   (ح)
  

مــن مصــادر متعــددة، إذا كانــت هــذه اآلليــات  جمــع المســاهماتويمكــن للمــدير العــام أن ينشــئ آليــات ل[   - ١٤
وٕاذا كانـت علـى عمـل المنظمـة؛  سـاهمةتسمح بتجنب أي تـأثير متصـور مـن جانـب الجهـات المطريقة مصممة ب

) ٢١(هـا الفقــرة للشــروط التـي تــنص عليكانـت خاضـعة ة المهتمــة؛ و مسـاهمأمــام جميـع الجهــات الاآلليـات متاحـة 
والبوابـة اإللكترونيـة الخاصـة  لجهات الفاعلة غير الـدولوتحققت الشفافية بفضل سجل المنظمة الخاص با أعاله

  .]بالميزانية البرمجية
  

  االحتفاظ بالنصاقتراح الرئيس: 
  

  السياسات واإلجراءات التشغيلية المحددة
  

الخاص من مساهمات ماليـة أو مسـاهمة بـالموظفين  ُتدار جميع عمليات قبول ما تقدمه كيانات القطاع  - ١٥
  أو مساهمات عينية وفقًا ألحكام هذا اإلطار وباالستناد إلى اتفاق موّقع.

  
ن غيـر مقبولـة إال فـي حالـة المـوظفي مسـاهمةُتعـد : الموظفينكلمة ب ملحقة حاشيةوٕاضافة  بالنص؛ االحتفاظ

بوضـع القـواع وشـريطة إدارة المخـاطر المحتملـة وفقـًا لهـذا  المهام القصيرة األجل التـي ال تتعلـق بالعمـل الخـاص
  اإلطار.

  
ألغــراض الشــفافية، يجــب علـــى المنظمــة اإلقــرار علنـــًا بالمســاهمات المقدمــة مـــن كيانــات القطــاع الخـــاص، و   - ١٦
  يتماشى مع سياسات المنظمة وممارساتها.  بما
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بالمســاهمة  متنــاناال مــعمنظمــة الصــحة العالميــة  رقــ: "تُ النحــو التــالياإلقــرار علــى حــاالت غ عــادًة مــا ُتَصــاو   - ١٧
    ]". الحصيلة أو النشاطبيان  ] ألغراض [ الكيان التابع للقطاع الخاص [المالية المقدمة من 

  
وتُدرج المساهمات الواردة من كيانات القطاع الخاص فـي التقريـر المـالي والبيانـات الماليـة المراجعـة الخاصـة   - ١٨

  .للجهات الفاعلة غير الدو البرمجية والسجل الخاص با بالميزانية الخاصة اإللكترونية البوابة، وكذلك في بالمنظمة
  
 إلـى ُتعـاد ألحكـام هـذا اإلطـار، تمتثـل ال أنها الحقاً  وُيكتشف المنظمة، إلى ترد مساهمة مالية وأي مكررًا: ١٨[

  .]المساهمة الجهة
  

  الجامع اإلطار من ٦٩ الفقرةها مشمولة بألن نظراً  الفقرة حذف :الرئيس اقتراح
  

نتــــائج عمــــل المنظمــــة / ] مثــــل [ / [] المنظمــــة شــــعار [وال يجــــوز لكيانــــات القطــــاع الخــــاص اســــتخدام   - ١٩
، ولكــن يجــوز لتلــك الكيانــات فــي موادهــا الترويجيــةكونهــا قــدمت مســاهمة واســتخدام مســألة  ] ألغــراض تجاريــة

وٕاضــافة إلــى ذلــك يجــوز لكيانــات  .تماثلهــاوثــائق فــي أو  هااتاإلشــارة إلــى مســاهمتها فــي التقــارير الســنوية لشــرك
الخاصــة صــفحات الفــي اإللكترونيــة و مواقعهــا الشــفافية علــى  قائمــة إثبــاتالقطــاع الخــاص ذكــر المســاهمة فــي 

منشـورات مماثلـة فـي مواقعهـا و علـى ذات الصـلة بالمنتجـات أو الترويجيـة الشركات عن األنشطة غير مسؤولية ب
  سياق.الو  ىمحتو مع المنظمة على ال االتفاقشريطة 

  
 عمــل نتــائج اســتخدام الخــاص القطــاع لكيانــات يجــوز الو  :١٩ للفقــرة البــديل الــنص بخصــوص الــرئيس اقتــراح
 ولكـن ،الترويجيـة موادهـا فـي مسـاهمة قـدمت كونها مسألة واستخدام تجارية ألغراض فيه ساهمت الذي المنظمة
 ذلك إلى وٕاضافة. تماثلها وثائق في أو لشركاتها السنوية التقارير في متهامساه إلى اإلشارة الكيانات لتلك يجوز
 الصفحات وفي اإللكترونية مواقعها على الشفافية إثبات قائمة في المساهمة ذكر الخاص القطاع لكيانات يجوز

 منشورات وفي مواقعها على بالمنتجات الصلة ذات أو الترويجية غير األنشطة عن الشركات بمسؤولية الخاصة
  .والسياق المحتوى على المنظمة مع االتفاق شريطة مماثلة

  
  )عالجام اإلطار من ٤٥ الفقرة بموجب والشعار االسم استخدام ُينظم: التعليق(
  

  ١التبرع باألدوية والتكنولوجيات األخرى المتعلقة بالصحة
  

برعات الكبيرة الحجـم مـن األدويـة والمنتجـات ينبغي استيفاء المعايير التالي ذكرها لدى تحديد مدى مقبولية الت  - ٢٠
  األخرى المتعلقة بالصحة.

ه فــي دواعــي االســتعمال التــي يهــدف إليهــا نجاعتــو  منــتجة اليــنــات دامغــة تــدل علــى مأموند بيِّ و وجــ  (أ)
أن يكـون ل يفضـإضافة إلى تح باستخدامه لهذه الدواعي في البلد المتلقي يصر التأو  منتجال به واعتماد التبرع

  .في قائمة المنظمة النموذجية لألدوية األساسية الخاصة بهذه الدواعي منتج مدرجاً ال
ــــ تحديــــد  (ب) أو المجتمعــــات المحليــــة أو المتلقــــين مــــن البلــــدان  الختيــــارة ّرر المعــــايير الموضــــوعية والمب

  وجواز فرض أوجه المرونة في حاالت الطوارئ. المرضى
                                                           

مع المبادئ التوجيهية المشتركة بين الوكاالت: المبادئ التوجيهية المشتركة بـين منظمـة تتمشى مثل هذه التبرعات      ١
الصحة العالمية والشبكة المسكونية للمستحضرات الصيدالنية واالتحاد الـدولي للمستحضـرات الصـيدالنية واالتحـاد الـدولي 

والشركاء الدوليين في مجال الصحة والشراكة من أجل جـودة التبرعـات الطبيـة  لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر
 .٢٠١١، جنيف، منظمة الصحة العالمية،  ٢٠١٠التي نقحت عام  – تبرعات األدويةوجهات أخرى بشأن 
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ب منع اإلهدار والسرقة وسوء االستخدام (بما في ذلك تسـرب أسالي ومراعاةنظام قائم لإلمداد  وجود  (ج)
  .إلى السوق) منتجال

جميــــــع المــــــوظفين المشــــــاركين فــــــي اإلدارة الفعالــــــة  ســــــتهدفإعــــــداد برنــــــامج للتــــــدريب واإلشــــــراف ي  (د)
المســـتخدم ووصـــوًال إلـــى مـــن الجهـــة المانحـــة  بـــدءاً توزيـــع فـــي جميـــع المراحـــل التخـــزين و الإلمـــداد و ا  نشـــطةأل

  .يالنهائ
بطــــابع ترويجــــي، فيمــــا يتعلــــق والمنتجــــات األخــــرى المتعلقــــة بالصــــحة التبــــرع باألدويــــة  عــــدم اتســــام  (ه)

  .ال يمكن استمراره بعد انتهاء التبرع المنتجاتعلى  اً طلب بقدر ما تكّونبالشركة نفسها أو 

  عدم قبول المنظمة لمنتجات تنتهي مدة صالحيتها.  (و)

 .ة على خطة إلنهاء التبرع تدريجياً االتفاق مع البلدان المتلقي  (ز)

  الشركة المتبرعة. بمشاركةالضائرة المنتج وضع نظام لرصد تفاعالت   (ح)
  

وتســــجل رســــميًا فــــي البيانــــات والمنتجــــات األخــــرى المتعلقــــة بالصــــحة وُتحــــدد قيمــــة التبرعــــات مــــن األدويــــة   - ٢١
فـــي لماليـــة اإلدارة المعنيـــة بالشـــؤون ااور مـــع بالتشـــوســـجل المنظمـــة للجهـــات الفاعلـــة غيـــر الـــدول، المراجعـــة   الماليـــة

  لمنظمة.ا
  

  المساهمات المالية من أجل التجارب السريرية
  

منتجــات الُتجــرى علــى أحــد  ســريرية تجربــةتؤخــذ المســاهمات الماليــة التــي تقــدمها مؤسســة تجاريــة وتســتهدف   - ٢٢
ويتخـذ فريـق  علـى أسـاس كـل حالـة علـى حـدةر فـي االعتبـا المنظمة الترتيـب لهـالتلك الشركة وتتولى  الملكية المسجلة
الواردة أدناه والمتعلقة بتطوير المنتجـات.  ٣٨ما تنص عليه الفقرة  ، باستثناءعلى الدوام القرار بشأنها المشاركةتنسيق 

  ينبغي ضمان ما يلي:وفي هذا المضمار، 

  أهمية بالنسبة إلى الصحة العمومية؛  اطوير ذالتنشاط البحث أو يكون أن   )أ (

  ؛ ويتم تدبر حاالت تضارب المصالح المحتملة ن ُيجرى البحث بناًء على طلب المنظمةأ  )ب (
ال تقبــل المنظمــة مثــل هــذه المســاهمات الماليــة إال إذا لــم يجــر البحــث دون مشــاركة المنظمــة أو إذا   )ج (

ة التقنيـــ كانـــت مشـــاركة المنظمـــة ضـــرورية لضـــمان إجـــراء البحـــث تماشـــيًا مـــع المعـــايير والمبـــادئ التوجيهيـــة
  واألخالقية المقبولة دوليًا.

  
مصـلحة  لهـاشـركة  مقدمـة مـنيـة مالقبـول مسـاهمة  جـوزأعـاله، ي المتطلبـات الـوارد ذكرهـاوفي حال اسـتيفاء   - ٢٣

إجراء التجربـة وبـث أن توضع اآلليات المالئمة لضمان تحكم المنظمة في  شريطةتجارية مباشرة في التجربة المعنية، 
غيـر مالئـم أو  تـأثيرنتـائج التجربـة ألي  وعـدم خضـوعذلك محتـوى أي منشـور ينـتج عنهـا،  التجربة، بما في حصائلها

  أي تأثير متصور من جانب الشركة المعنية.
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  المساهمات من أجل اجتماعات المنظمة
  

 لقطــاع الخــاص إذال تــابع كيــانمــن قبــول مســاهمة  جــوزها المنظمــة، ال يتعقــداالجتماعــات التــي بالنســبة إلــى   - ٢٤
وٕاقــامتهم)، بغــض النظــر عمــا إذا هدفت المســاهمة دعــم مشــاركة مــدعوين محــددين (بمــا فــي ذلــك تكــاليف ســفرهم اســت

  أو من خالل المنظمة. إلى األشخاص المشاركين مباشرة تقدمكانت هذه المساهمة 
  

  .اجتماععقد قبول المساهمات التي تستهدف دعم التكاليف اإلجمالية ل جوزوي  - ٢٥
  

مــن المناســبات لقطــاع الخــاص تكــاليف حفــالت االســتقبال ومــا شــابه ذلــك تابعــة لد كيانــات تســدِّ  وال يجــوز أن  - ٢٦
  ها المنظمة.تنظمالتي 

  
  المشاركين في االجتماعات الخارجيةالمنظمة موظفي  المساهمات من أجل

  
لقطــاع ة لتابعــه جهــة أخــرى غيــر المنظمــة. والــدعم المقــدم مــن كيانــات قــداالجتمــاع الخــارجي هــو اجتمــاع تع  - ٢٧

  الخاص لتغطية تكاليف سفر موظفي المنظمة لحضور االجتماعات أو المؤتمرات الخارجية يندرج ضمن فئتين:
قبـــول تمويـــل  يجـــوز :د تكـــاليف الســـفرلقطـــاع الخـــاص الــذي يســـدِّ التـــابع لكيـــان الاجتماعــات يعقـــدها   (أ)

فـي  آخـرين تكـاليف سـفر مشـاركينلص لقطـاع الخـاالتـابع لكيـان ال في حـال دعـمالسفر وفقًا لقواعد المنظمة، 
  ؛وٕادارته المتعلقة به وبعد إجراء تقييم لمخاطر تضارب المصالح هماالجتماع ونفقات

لقطـــاع الخـــاص أو الرابطـــة التـــابع لكيـــان الطـــرف آخـــر غيـــر  ،اجتماعـــات يعقـــدها طـــرف ثالـــث (أي  (ب)
  لقطاع الخاص.ل تابع يانقبول تمويل السفر من ك جوزال ي :قترح سداد تكاليف السفر)يالتجارية 

  
  المساهمات من أجل المنشورات

  
لقطاع الخاص لتغطية تكاليف طباعة منشورات المنظمة، طالما تابعة لقبول األموال من كيانات  جوزي  - ٢٨
في أي حال من األحوال وضع إعالنات تجارية في منشورات  جوزوال ي. ينشأ عن ذلك تضارب في المصالح  ال

  .المنظمة
  
  تمويل مرتبات الموظفين ات من أجلالمساهم

  
مـــوظفين معينـــين  مرتبـــاتلقطـــاع الخـــاص لـــدعم تابعـــة لكيانـــات المقدمـــة مـــن قبـــول األمـــوال  يجـــوزال [   - ٢٩
  ] هنا التوقف [ ل ]األج قصيرةبعقود بما في ذلك الخبراء االستشاريون المعينون (وظائف معينة   أو
  
  ].فيما يتعلق بعمل المنظمة أو متصور في المصالح عليفتضارب من المحتمل أن ينشأ عنها  إذا كان[ 

  
  )حذف(
  
   أو
  

  )(حذف الفقرة
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  حذف الفقرة اقتراح الرئيس:
  

  استرداد التكاليف
  

 أي مخطــط لتقيــيم منتجــات أو عمليــات أو( فــي الحــاالت التــي وضــعت فيهــا مخططــًا للتقيــيم يمكــن للمنظمــة  - ٣٠
لقطاع الخاص مقابـل التابعة لكيانات التفرض رسومًا على الرسمية) أن  يةلمنظمة التوجيهاخدمات معينة وفقًا لمبادئ 

مــًا فــي و ديتمثــل والغــرض مــن مخططــات التقيــيم التــي تضــعها المنظمــة  هــذه الخــدمات علــى أســاس اســترداد التكــاليف.
أو  المعنــي منــتجإســداء المشــورة إلــى الحكومــات و/ أو المنظمــات الدوليــة بشــأن المشــتريات. وال يشــكل التقيــيم دعمــًا لل

  من جانب المنظمة. العملية أو الخدمة المعنية 
  

  البينات
  
 التقنيـــة، المســـائل حـــولالخاصـــة بهـــا  والمعـــارف المعلومـــات أحـــدث الخـــاص القطـــاع كيانـــاتتقـــدم  أن يجـــوز  - ٣١

اءات واإلجــر  السياســة وهــذه الجــامع اإلطــار أحكــام بموجــب ،حســب االقتضــاء المنظمــة مــع خبراتهــا تبــادل علــى وتعمــل
وٕاجــــراءات المنظمــــة المنطبقــــة. وينبغــــي كلمــــا أمكــــن إتاحــــة مثــــل هــــذه  سياســــاتقواعــــد و  وســــائرالمحــــددة  التشــــغيليلة

  .المساهمات أمام الجمهور، حسب االقتضاء. كما ينبغي إتاحة البيِّنات المّولدة أمام الجمهور
  
كيانات  مشاركةأن تكون ال يمكن  ،جمع المعلومات لوضع القواعد والمعايير تضمن التحضيرإذا  - مكرراً  ٣١ [

   )حذف(]/ استماع جلسات شكل فيالقطاع الخاص إال 
 

لقطــاع الخــاص مــن المشــاركة فــي التابعــة لكيانــات ذات المصــلحة ال لحســاباألفــراد العــاملون  وُيســتثنى  - ٣٢
ع مع هؤالء األفراد أفرقة الخبراء عند االقتضاء من إجراء جلسات استما بد من تمكنال أفرقة الخبراء. ومع ذلك،

  .لالطالع على ما لديهم من معارف
  

  بالنص االحتفاظ :الرئيس اقتراح
  

  الدعوة
  

الـدعوة إلـى علـى و  هـالقطاع الخاص على تنفيذ قواعد المنظمة ومعايير التابعة لكيانات الالمنظمة  تشجع  - ٣٣
طــاع الخــاص بهــدف النهــوض بتنفيــذ وتشــارك فــي الحــوار مــع الكيانــات التابعــة للق .هــذه القواعــد والمعــايير تنفيــذ

  سياسات المنظمة وقواعدها ومعاييرها.
  

لقطاع الخاص مع المنظمة في مجال الدعوة إلى تنفيذ قواعـد المنظمـة التابعة لكيانات الأن تتعاون  مكنوال ي  - ٣٤
ـــيسإال إذا التزمـــت بتنفيـــذ هـــذه القواعـــد والمعـــايير بأكملهـــا.  هـــامعايير  وأ  مقبـــوًال.أمـــرًا االنتقـــائي التنفيـــذ الجزئـــي أو  ول
  ] المحددة األربععلى فقرات محددة في السياسات  باالتفاق  رهناً   [

  بالنص في هذه السياسة فقط االحتفاظ الرئيس اقتراح
  

ع   - ٣٥ الرابطات التجارية الدولية علـى العمـل مـع أعضـائها بهـدف االرتقـاء بتأثيرهـا فـي مجـال الصـحة وتشجَّ
  المنظمة وقواعدها ومعاييرها.العمومية وبتنفيذ سياسات 
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  التعاون التقني
  

أو  الناشـئة عـن المشـاركةمخـاطر المحتملـة الإدارة  فـي حـالُيرحَّب بالتعاون التقني مع القطـاع الخـاص   - ٣٦
في من أي تأثير ال مبرر له وعدم التدخل  عمل المنظمة الخاص بوضع القواعدحماية  وشريطة وطأتها تخفيف

  .ارية تجاه الدول األعضاءوظيفة المنظمة االستش
  
  أو
  
يرحب بالتعاون التقني مـع القطـاع الخـاص شـريطة أن يكـون فـي مصـلحة المنظمـة وأن يـتم تـدبيره وفقـًا إلطـار [ 

عمــل المنظمــة الخــاص بوضــع حمايــة  شــريطة ] بشــكل خــاص[ و[  .]المشــاركة مــع الجهــات الفاعلــة غيــر الــدول
  .]في وظيفة المنظمة االستشارية تجاه الدول األعضاءدخل من أي تأثير ال مبرر له وعدم الت القواعد

  
 فــي يكــون أن شــريطة الخــاص القطــاع مــع التقنــي بالتعــاون يرحــب[  :٣٦ الفقــرة بــديل بشــأن الــرئيس اقتــراح
 القواعد بوضع الخاص المنظمة عمل حماية شريطة خاص بشكلو  إلطارل وفقاً  تدبيره يتم وأن المنظمة مصلحة

  .]األعضاء الدول تجاه االستشارية المنظمة وظيفة في التدخل وعدم له بررم ال تأثير أي من
  

  دةالسياسات واإلجراءات التشغيلية المحدَّ 
  

يجوز لها أن تقدم المشورة التقنية إلى فإذا كانت المنظمة قد وضعت مواصفات رسمية ألحد المنتجات،   - ٣٧
لقطاع التابعة لكيانات الجميع لعلى أن تتاح الفرصة  وفقًا لهذه المواصفات، همالمصنعين من أجل تطوير منتج

  الخاص التي ُيعرف أن لها مصلحة في هذا المنتج للتعاون مع المنظمة بالطريقة نفسها.
  

  تطوير المنتجات
  

عبر  تطوير التكنولوجيا المتعلقة بالصحة،مجال لقطاع الخاص في تابعة لتتعاون المنظمة مع كيانات   - ٣٨
هذه الكيانات ودعم نقل التكنولوجيـا والتـرخيص باسـتخدامها أو  منتجاتالمتصلة بحث والتطوير البأنشطة إجراء 

التعـاون  كقاعـدة عامـةعبر الترخيص لهذه المؤسسات باالنتفاع بحقـوق الملكيـة الفكريـة الخاصـة بهـا. وال ينبغـي 
اتفاقًا مت المنظمة والكيان المعني ونقل التكنولوجيا والترخيص باستخدامها إال إذا أبر  في مجال البحث والتطوير

 ] وميســـور التكلفـــة[ ويكـــون ســـهل المنـــال يضـــمن أن المنـــتج النهـــائي ســـيتاح و  المستشـــار القـــانونيمكتـــب قـــّره ي
ذات لبلـدان ) في احذف( ] الخاص للقطاع [ ) بما في ذلكحذف( نهاية المطاف على نطاق واسع  في) حذف(

تمويـل القبـول  جـوزوفـي حـال إبـرام مثـل هـذا االتفـاق، ي) حـذف.(] تفضـيلي بسـعر [ الدخل المنخفض والمتوسـط
ُتجـرى علـى المنـتج المعنـي وتتـولى المنظمـة الترتيـب لهـا، سـريرية تجربـة دعم الكيان التابع للقطاع الخاص لـمن 
االلتزامات التعاقدية التي قطعها هذا الكيان من أجل الصالح العام تفـوق أي تضـارب فـي المصـالح قـد  إن حيث

المقدمـة إلجـراء تجربـة   وينبغي التمييز بين هذه المساهمات وقبول المسـاهمات. ينشأ عن قبول المساهمة المالية
   .٢٣على النحو المبين في الفقرة  على منتج مسجل الملكية تتولى المنظمة الترتيب لهاسريرية 

  
  أو
  
  )لغة بديلة على مستوى أعلى(
  
  أو
  
  ] اقتراح من الرئيس[ 
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تطـــوير التكنولوجيـــا المتعلقـــة مجـــال لقطـــاع الخـــاص فـــي تابعـــة لتعـــاون المنظمـــة مـــع كيانـــات ت  - يلةفقرة بد ٣٨
هذه الكيانات ودعم نقـل التكنولوجيـا والتـرخيص  منتجاتالمتصلة بالبحث والتطوير أنشطة إجراء عبر  بالصحة،

خاصة بها بناًء على اتفاق يقره باستخدامها أو عبر الترخيص لهذه المؤسسات باالنتفاع بحقوق الملكية الفكرية ال
مكتب المستشار القـانوني. وينبغـي أن يسـهم هـذا التعـاون فـي زيـادة الحصـول علـى المنتجـات الطبيـة التـي تتسـم 

الكيـان مـن تمويـل القبول  جوزوفي حال إبرام مثل هذا االتفاق، يبالجودة والمأمونية والنجاعة والتكلفة الميسورة. 
 إن ُتجــرى علــى المنــتج المعنــي وتتــولى المنظمــة الترتيــب لهــا، حيــثســريرية تجربــة م دعالتــابع للقطــاع الخــاص لــ

االلتزامات التعاقدية التي قطعها هذا الكيان من أجل الصالح العام تفوق أي تضارب في المصـالح قـد ينشـأ عـن 
سـريرية راء تجربـة المقدمـة إلجـ  وينبغـي التمييـز بـين هـذه المسـاهمات وقبـول المسـاهمات. قبول المسـاهمة الماليـة

  .٢٣على النحو المبين في الفقرة  على منتج مسجل الملكية تتولى المنظمة الترتيب لها
  
زيـادة إتاحـة المنتجـات الطبيـة التـي تتسـم بـالجودة والمأمونيـة " تعليق على اقتراح الرئيس بشأن الفقـرة التاليـة:(

  ر)المتفق عليها في برنامج العمل العام الثاني عشيعتمد على أولويات القيادة "  والنجاعة والتكلفة الميسورة
  
  

  التشغيلية هاسياسة المنظمة وٕاجراءاتمسودة 
  المؤسسات الخيريةمع  بشأن المشاركة

  
  
تســاهم المؤسســات الخيريــة مســاهمة كبيــرة فــي الصــحة العالميــة عامــة وفــي عمــل المنظمــة خاصــة فيمــا   - ١

ء القــدرات وتــوفير الخــدمات. وعليــه، تتشــارك المنظمــة مــع هــذه يتصــل بعــدة مجــاالت متراوحــة بــين االبتكــار وبنــا
المجموعــة مــن الجهــات الفاعلــة الرئيســية فــي ميــدان الصــحة العالميــة مــن أجــل االســتفادة مــن دعمهــا فــي الوفــاء 

  بوالية المنظمة.
  
  )بالفقرة االحتفاظ :الرئيس اقتراح(
  
وتنطبـق األحكـام  ١ات الخيريـة حسـب نـوع التفاعـل.وتنظم هذه السياسة تحديدًا مشاركة المنظمـة مـع المؤسسـ  - ٢

  العامة الواردة في اإلطار أيضًا على جميع أوجه المشاركة مع المؤسسات الخيرية.
  

  المشاركة
  

  ٢مشاركة المؤسسات الخيرية في اجتماعات المنظمة
  
ـــــي المشـــــاورات  وجلســـــات االســـــت  - ٣ ـــــى المشـــــاركة ف ـــــة إل ـــــدعو المؤسســـــات الخيري ماع أو يمكـــــن للمنظمـــــة أن ت

عبــر شــبكة مــن اإلطــار الجــامع ويمكــن أن تجــرى المشــاورات وجلســات االســتماع  ١٦االجتماعــات األخــرى وفقــًا للفقــرة 
   اإلنترنت أو وجهًا لوجه

  

                                                           
 اع التفاعالت الخمسة.من اإلطار الجامع لالطالع على أنو  ٢١إلى  ١٥انظر الفقرات من    ١

  غير دورات األجهزة الرئاسية التي تنظمها سياسة إدارة شؤون المشاركة.   ٢
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خاصـــًا،  بـــه اهتمامـــاً  بنـــد تهـــتم المؤسســـة الخيريـــة مناقشـــة فـــي االجتماعـــات األخـــرى إلـــى المشـــاركة وتســـتند  - ٤
وترمــي هــذه المشــاركة أيضــًا إلــى تبــادل المعلومــات واآلراء غيــر  .االجتمــاع داوالتمــ إلــى وتضــيف المشــاركة فيــه قيمــة

  أنها ال تهدف أبدًا إلى إبداء مشورة.
  
وتعتمــد طبيعــة مشــاركة المؤسســات الخيريــة علــى نــوع االجتمــاع المعنــي. وتحــدد األجهــزة الرئاســية    - مكــرراً  ٤

مؤسســـات الخيريـــة فـــي المشـــاورات وجلســـات االســـتماع، للمنظمـــة أو األمانـــة شـــكل، وطرائـــق، وكيفيـــة مشـــاركة ال
وغيرهــــا مــــن االجتماعــــات علــــى أســــاس كــــل حالــــة علــــى حــــدة. وينبغــــي أن تكــــون مشــــاركة المؤسســــات الخيريــــة 

  . وال تشارك المؤسسات الخيرية في أي عملية صنع قرار للمنظمة.ومدخالتها متاحة علنًا، كلما كان ذلك ممكناً 
  

  عات تنظمها مؤسسة خيريةمشاركة األمانة في اجتما
  
، المؤسسات الخيريةلمنظمة اجتماعات مشتركة أو تشارك في رعاية اجتماعات تنظمها ايمكن أن تنظم   - ٥

 تحقيق أغراض المنظمـة تسهم فيهذه المشاركة وسمعتها ومادامت  على نزاهة المنظمة واستقاللها مادام يحاَفظ
في المنظمـة المشـاركة فـي اجتماعـات تنظمهـا المؤسسـات الخيريـة ويجـوز لمـوظ .المبينة فـي برنـامج العمـل العـام

ل المؤسسات الخيرية مشاركة المنظمة  أنـه نـوع مـن الـدعم أو التأييـد على وفقًا لقواعد المنظمة الداخلية. ولن تأوِّ
  ألغراض ترويجية.الرسمي لالجتماع كما توافق على عدم استخدام مشاركة المنظمة 

  
  اإلجراءات التشغيلية

  
بصــفتها مشــاركة فــي التنظــيم أو الرعايــة أو  المؤسســات الخيريــةمشــاركة المنظمــة فــي اجتماعــات تــدار   - ٦

   .إطار المشاركة مع الجهات الفاعلة غير الدول طبقًا ألحكام ينمتحدثالحلقات النقاش أو  بأعضاء
  

  الموارد
  
هــذه  دامــتما المؤسســات الخيريــةيمكــن للمنظمــة أن تقبــل األمــوال والمــوظفين والمســاهمات العينيــة مــن   - ٧

ألحكام تضارب في المصالح وُتدار وفقًا تنشأ عنها حاالت لمنظمة العام وال ابرنامج عمل  فيالمساهمات تندرج 
  .ذات الصلةاألخرى إلطار وتمتثل للوائح المنظمة وقواعدها وسياساتها ا
  

مة المـوظفين غيـر مقبولـة إال فـي حالـة ُتعـد مسـاه :الموظفينكلمة ب ملحقة حاشية وٕاضافة بالنص؛ االحتفاظ
المهام القصيرة األجل التـي ال تتعلـق بالعمـل الخـاص بوضـع القـواع وشـريطة إدارة المخـاطر المحتملـة وفقـًا لهـذا 

   اإلطار.
  
وعلى غرار جميع الجهات المساهمة تكيف المؤسسـات الخيريـة مسـاهماتها مـع األولويـات التـي تحـددها   - ٨

  زانية البرمجية المعتمدة.جمعية الصحة في المي
  
وُتدعى المؤسسات الخيرية إلى المشاركة في الحوار الخاص بالتمويل الذي يرمي إلى تحسين المواءمـة   - ٩

  والقدرة على التنبؤ والمرونة والشفافية في تمويل المنظمة وٕالى الحد من ضعف الموارد المالية.
  

  ة إلى ضمان عدم اعتمادها على مصدر تمويل واحد.وينبغي أن تسعى برامج المنظمة ومكاتبها جاهد  - ١٠
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  نًا بالشروط التالية:و رهمعينية)  مكانت نقدية أأ(سواء  المساهماتوينبغي أن يكون قبول   - ١١

  للمؤسسة الخيرية؛ المنظمة تزكية من جانبمساهمة ال يشكل قبول   (أ)

  ؛ة أي امتيازات أو مزاياساهمالجهة الم مساهمةقبول  منحال ي  (ب)

ة أي فــرص إلســداء المشــورة بشــأن إدارة أو ســاهملجهــة الممســاهمة فــي حــد ذاتــه لال يتــيح قبــول   (ج)
  ؛تولي قيادتهاللتأثير أو المشاركة فيها أو لتنفيذ األنشطة التشغيلية أو 

تقــديم أي تفســير دون  مســاهمةتحــتفظ المنظمــة بحقهــا فــي ممارســة الســلطة التقديريــة فــي رفــض   (د)
  .آخر
  دةاإلجراءات التشغيلية المحدَّ السياسات و 
  

وغيرهــا مــن القواعــد ذات الصــلة مثــل هــذا اإلطــار ألحكــام  مؤسســة خيريــة مــن مــواردأي  قبــول يخضــع  - ١٢
النظـــام األساســـي للمـــوظفين والئحـــة المـــوظفين والالئحـــة الماليـــة والنظـــام المـــالي وسياســـات المنظمـــة التـــي تحكـــم 

  مشتريات.ال
  

وفقـًا  المؤسسـات الخيريـةعلنـًا بالمسـاهمات المقدمـة مـن  اإلقـرار الشفافية يجب على المنظمة ألغراضو   - ١٣
  .وممارساتها هاسياساتل

  
مـع االمتنـان بالمسـاهمة الماليـة  منظمـة الصـحة العالميـة"تقـر  :النحـو التـاليعلـى عادة صاغ اإلقرار يُ و   - ١٤

  ]". الحصيلة أو النشاطوصف  [المقدمة من [ المؤسسة الخيرية ] ألغراض 
  

الماليـة  هـاتقريـر المنظمـة المـالي وبياناتوترد اإلشارة إلى المساهمات الواردة من المؤسسات الخيرية في   - ١٥
  وفي بوابة الميزانية البرمجية على اإلنترنت وسجل المنظمة للجهات الفاعلة غير الدول. عةالمراجَ 

  
ة فـي موادهـا الترويجيـة غيـر أنهـا وال يجوز للمؤسسـات الخيريـة أن تسـتخدم مسـألة كونهـا قـدمت مسـاهم  - ١٦

وعـالوة علـى ذلـك، يجـوز لهـا أن تشـير  تقاريرها السـنوية أو الوثـائق المماثلـة.في  اإلشارة إلى مساهمتهاتستطيع 
إلــى المســاهمة فــي قائمــة إثبــات الشــفافية علــى مواقعهــا اإللكترونيــة وفــي صــفحات خاصــة غيــر ترويجيــة علــى 

  اثلة شريطة االتفاق مع المنظمة على المحتوى والسياق.مواقعها اإللكترونية ومنشورات مم
  
  البينات

  
بهـــا عـــن المســـائل التقنيـــة  الخاصـــةالمعلومـــات المحدَّثـــة والمعـــارف  تـــيحأن ت الخيريـــة للمؤسســـات جـــوزي  - ١٧

 التشغيلية واإلجراءات السياسة وهذه الجامع اإلطار أحكام بموجب ،حسب االقتضاءوتتبادل خبراتها مع المنظمة 
هـذه المسـاهمات  مثـلإتاحـة  كلمـا أمكـن وينبغـي .المنطبقـة وٕاجراءاتهـا وسياسـاتها المنظمـة قواعد وسائر لمحددةا

  المّولدة أمام الجمهور.أمام الجمهور، حسب االقتضاء. كما ينبغي إتاحة البيِّنات 
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  الدعوة
  

ء الــوعي بالمســائل وٕاذكــاتتعــاون المنظمــة مــع المؤسســات الخيريــة فــي مجــال الــدعوة مــن أجــل الصــحة   - ١٨
تعزيـز التعـاون واالتسـاق بـين الجهـات ؛ ومـن أجـل لمصلحة الصحة العموميـةومن أجل تغيير السلوك  الصحية؛

سياسات المنظمة ومبادئها وتشجع المؤسسات الخيرية على نشر  الفاعلة غير الدول حيثما يلزم العمل المشترك.
مـن خـالل شـبكات المؤسسـات بهـدف توسـيع نطـاق تـأثير  اتوغيـر ذلـك مـن األدو وقواعدها ومعاييرهـا التوجيهية 
  المنظمة.

  
  التعاون التقني

  
ذلك فـي صـالح المنظمـة وأن  على أن يصبَّ المؤسسات الخيرية لتعاون التقني مع ا األمانة على تشجع  - ١٩

  .طار المشاركة مع الجهات الفاعلة غير الدولإلُيدار وفقًا 
  
  

  التشغيلية هاسياسة المنظمة وٕاجراءاتمسودة 
  المؤسسات األكاديميةبشأن المشاركة مع 

  
  
عبر التعليم والبحث والرعاية السـريرية وتوليـد البينـات تساهم المؤسسات األكاديمية في الصحة العالمية   - ١

وعليه، تتشارك المنظمة مع هذه المجموعة من الجهات الفاعلة الرئيسية فـي ميـدان الصـحة وتجميعها وتحليلها. 
  من أجل االستفادة من دعمها في الوفاء بوالية المنظمة.العالمية 

  
  )بالفقرة االحتفاظ :الرئيس اقتراح(
  
وتنطبـق  ١وتنظم هذه السياسة تحديـدًا مشـاركة المنظمـة مـع المؤسسـات األكاديميـة حسـب نـوع التفاعـل.  - ٢

  كاديمية.األحكام العامة الواردة في اإلطار أيضًا على جميع أوجه المشاركة مع المؤسسات األ
  
ويجـب التمييـز بـين المشـاركة مـع المؤسسـات األكاديميــة علـى المسـتوى المؤسسـي والتعـاون مـع الخبــراء   - ٣

  األفراد العاملين لحساب المؤسسات األكاديمية.
  

  المشاركة
  

  مشاركة المؤسسات األكاديمية في اجتماعات المنظمة
  
مشـــاركة فـــي المشـــاورات وجلســـات االســـتماع أو يمكـــن للمنظمـــة أن تـــدعو المؤسســـات األكاديميـــة إلـــى ال  - ٤

  . من اإلطار الجامع ١٦غيرها من االجتماعات وفقًا للفقرة 
  
خاصـًا،  بند تهتم المؤسسة األكاديمية بـه اهتمامـاً  مناقشة إلى االجتماعات األخرى في وتستند المشاركة  - ٥

ة إلى تبادل المعلومات واآلراء غير أنها وترمي هذه المشارك .االجتماع مداوالت إلى وتضيف المشاركة فيه قيمة
  تهدف أبدًا إلى إبداء أي مشورة.  ال

                                                           
  من اإلطار الجامع لالطالع على أنواع التفاعالت الخمسة. ٢١إلى  ١٥انظر الفقرات من     ١
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وتعتمد طبيعة مشاركة المؤسسات األكاديمية علـى نـوع االجتمـاع المعنـي. وتحـدد األجهـزة الرئاسـية    - مكرراً  ٥
ات االســتماع، للمنظمــة أو األمانــة شــكل، وطرائــق، وكيفيــة مشــاركة المؤسســات األكاديميــة فــي المشــاورات وجلســ

وغيرهـــا مـــن االجتماعـــات علـــى أســـاس كـــل حالـــة علـــى حـــدة. وينبغـــي أن تكـــون مشـــاركة المؤسســـات األكاديميـــة 
. وال تشـــارك المؤسســـات األكاديميـــة فـــي أي عمليـــة صـــنع قـــرار ومــدخالتها متاحـــة علنـــًا ، كلمـــا كـــان ذلـــك ممكنـــاً 

 للمنظمة.
  

  ةمشاركة األمانة في اجتماعات تنظمها مؤسسات أكاديمي
  
المؤسســــات لمنظمــــة اجتماعــــات مشــــتركة أو تشــــارك فــــي رعايــــة اجتماعــــات تنظمهــــا ايمكــــن أن تــــنظم   - ٦

تحقيــق تســهم فــي هــذه المشــاركة وســمعتها ومــا دامــت  علــى نزاهــة المنظمــة واســتقاللها يحــاَفظ داممــا، األكاديميــة
كة فــي اجتماعــات تنظمهــا ويجــوز لمــوظفي المنظمــة المشــار  .المبينــة فــي برنــامج العمــل العــام أغــراض المنظمــة

علـى أنـه مشاركة المنظمـة المؤسسات األكاديمية ل تأوِّ  المؤسسات األكاديمية وفقًا لقواعد المنظمة الداخلية. ولن
  ألغراض ترويجية.نوع من الدعم أو التأييد الرسمي لالجتماع كما توافق على عدم استخدام مشاركة المنظمة 

  
  اإلجراءات التشغيلية

  
بصـفتها مشـاركة فـي التنظـيم أو الرعايـة أو  المؤسسات األكاديميةاركة المنظمة في اجتماعات مشتدار   - ٧

  .إطار المشاركة مع الجهات الفاعلة غير الدول طبقًا ألحكام ينمتحدثالحلقات النقاش أو  بأعضاء
  

  الموارد
  
هـذه  دامـتما األكاديميـة المؤسساتيمكن للمنظمة أن تقبل األموال والموظفين والمساهمات العينية من   - ٨

ألحكام تضارب في المصالح وُتدار وفقًا تنشأ عنها حاالت لمنظمة العام وال ابرنامج عمل  فيالمساهمات تندرج 
  .ذات الصلةاألخرى إلطار وتمتثل للوائح المنظمة وقواعدها وسياساتها ا
  

وظفين غيـر مقبولـة إال فـي حالـة ُتعـد مسـاهمة المـ :الموظفينكلمة ب ملحقة حاشية وٕاضافة بالنص؛ االحتفاظ
بالعمـل الخـاص بوضـع القـواع وشـريطة إدارة المخـاطر المحتملـة وفقـًا لهـذا  تتعلـق الالمهام القصيرة األجل التـي 

  اإلطار.
  
مثــل إجــراء بحــث وتجربــة (ويمكــن للمنظمــة أن تقــدم المــوارد إلــى مؤسســة أكاديميــة لتنفيــذ عمــل معــين   - ٩

وقد تستهدف هذه الموارد دعم مشروع من مشـاريع المؤسسـة تـرى المنظمـة ). يقةسريرية وعمل مخبري وٕاعداد وث
والدعم المقدم هو . أنه يستحق الدعم ويتسق مع برنامج عملها أو دعم مشروع تتولى المنظمة تنظيمه أو تنسيقه

  .عبارة عن منحة في الحالة األولى وخدمة في الحالة الثانية
  

  دةالمحدَّ السياسات واإلجراءات التشغيلية 
  

وغيرهـا مـن القواعـد ذات الصـلة مثـل هـذا اإلطـار ألحكـام  مؤسسـة أكاديميـة مـن مـواردأي  قبول يخضع  - ١٠
النظـــام األساســـي للمـــوظفين والئحـــة المـــوظفين والالئحـــة الماليـــة والنظـــام المـــالي وسياســـات المنظمـــة التـــي تحكـــم 

  مشتريات.ال
  

 المؤسســات األكاديميــةعلنــًا بالمســاهمات المقدمــة مــن  اإلقــرار يجــب علــى المنظمــة ألغــراض الشــفافيةو   - ١١
  وممارساتها. هاسياساتوفقًا ل
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مـع االمتنـان بالمسـاهمة الماليـة  منظمـة الصـحة العالميـة"تقـر  :النحـو التـاليعلـى عادة صاغ اإلقرار يُ و   - ١٢
  ]". الحصيلة أو النشاطوصف  [المقدمة من [ المؤسسة األكاديمية ] ألغراض 

  
 هــاتقريــر المنظمــة المــالي وبياناتشــارة إلــى المســاهمات الــواردة مــن المؤسســات األكاديميــة فــي وتــرد اإل  - ١٣

  وفي بوابة الميزانية البرمجية على اإلنترنت وسجل المنظمة للجهات الفاعلة غير الدول. عةالمالية المراجَ 
  

ريـة ومسـألة كونهـا قـدمت وال يجوز للمؤسسات األكاديمية أن تستخدم نتائج عمل المنظمة ألغـراض تجا  - ١٤
 تقاريرها السنوية أو الوثائق المماثلة.في  اإلشارة إلى مساهمتهامساهمة في موادها الترويجية غير أنها تستطيع 

وعــالوة علــى ذلــك، يجــوز لهــا أن تشــير إلــى المســاهمة فــي قائمــة إثبــات الشــفافية علــى مواقعهــا اإللكترونيــة وفــي 
عهــا اإللكترونيــة ومنشــورات مماثلــة شــريطة االتفــاق مــع المنظمــة علــى صــفحات خاصــة غيــر ترويجيــة علــى مواق

  المحتوى والسياق.
  

  البينات
  

المعلومــات المحدَّثــة والمعــارف الخاصــة بهــا عــن المســائل التقنيــة  تــيحاألكاديميــة أن ت للمؤسســات يجــوز  - ١٥
 التشغيلية واإلجراءات السياسة وهذه الجامع اإلطار أحكام بموجب االقتضاء، حسبوتتبادل خبراتها مع المنظمة 

هـذه المسـاهمات  مثـلإتاحـة  كلمـا أمكـن وينبغـي .المنطبقـة وٕاجراءاتهـا وسياسـاتها المنظمـة قواعد وسائر المحددة
  .الجمهور أمام المّولدة أمام الجمهور، حسب االقتضاء. كما ينبغي إتاحة البيِّنات

  
ون مـع المؤسسـات األكاديميـة ألحكـام االتفـاق المبـرم وتخضع الملكية الفكرية الناشئة عن عالقات التعـا  - ١٦

  مع المؤسسة األكاديمية المعنية. وهذه مسألة ينبغي تناولها بالتشاور مع مكتب المستشار القانوني.
  

  الدعوة
  

وٕاذكـاء الـوعي بالمسـائل تتعاون المنظمة مع المؤسسات األكاديميـة فـي مجـال الـدعوة مـن أجـل الصـحة   - ١٧
تعزيـز التعـاون واالتسـاق بـين الجهـات ؛ ومـن أجـل لمصلحة الصحة العموميـةتغيير السلوك  ومن أجل الصحية؛

وتتشــارك بالتــالي مــع  المنظمــة وظــائف الرصــد المســتقلةوتؤيــد  الفاعلــة غيــر الــدول حيثمــا يلــزم العمــل المشــترك.
سياسـات المنظمـة  المؤسسات األكاديمية التـي تعمـل فـي هـذا الميـدان. وتشـجع المؤسسـات األكاديميـة علـى نشـر

من خالل شبكات المؤسسات بهدف توسيع نطاق  وغير ذلك من األدواتوقواعدها ومعاييرها ومبادئها التوجيهية 
  تأثير المنظمة.

  
  التعاون التقني

  
ذلـك فـي صـالح المنظمـة  علـى أن يصـبَّ المؤسسـات األكاديميـة لتعـاون التقنـي مـع ا األمانة على تشجع  - ١٨

  .ار المشاركة مع الجهات الفاعلة غير الدولطإلوأن ُيدار وفقًا 
  

الئحــة مجموعــات الدراســة والمجموعــات العلميــة والمؤسســات وتخضــع عالقــات التعــاون العلمــي ألحكــام   - ١٩
  ١.لتعاون األخرىا آلياتالمتعاونة و 

  

                                                           
 ١٣١: الصــــفحات مــــن ٢٠١٤الوثــــائق األساســــية، الطبعــــة  الثامنــــة واألربعــــون، جنيــــف: منظمــــة الصــــحة العالميــــة؛    ١
 .١٣٨  إلى
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لالئحــة ويمكــن تعيــين المؤسســات األكاديميــة أو فــروع منهــا كمراكــز متعاونــة مــع المنظمــة وفقــًا ألحكــام ا  - ٢٠
المـــذكورة أعـــاله. وفـــي هـــذا الســـياق، تتخـــذ إجـــراءات العنايـــة الواجبـــة وتقـــدير المخـــاطر قبـــل مـــنح صـــفة المركـــز 
المتعاون مع المنظمة عمًال بهذا اإلطار. ويخضـع التعـاون مـع هـذه المراكـز المتعاونـة ألحكـام الالئحـة المـذكورة 

  آنفًا ويتجلى في سجل الجهات الفاعلة غير الدول.
  

  - ٢٠١٥أيار/ مايو  ٢٦سة العامة التاسعة، الجل(
  )السادسةاللجنة "أ"، التقرير   

  
  

/ األول كــانون  ٣١ فــي المنتهيــة للســنة المراجعــة الماليــة والبيانــات المــالي التقريــر  ١٠- ٦٨ج ص ع
    ٢٠١٤  ديسمبر  

  جمعية الصحة العالمية الثامنة والستون،
  

ــــات الماليــــة  كــــانون األول/  ٣١المراجعــــة للســــنة المنتهيــــة فــــي وقــــد نظــــرت فــــي التقريــــر المــــالي والبيان
  ١؛٢٠١٤  ديسمبر

  
وٕاذ تحــيط علمــًا بتقريــر لجنــة البرنــامج والميزانيــة واإلدارة التابعــة للمجلــس التنفيــذي إلــى جمعيــة الصــحة 

  ٢،العالمية الثامنة والستين
  

كـــانون األول/  ٣١فـــي  التقريـــر المـــالي والبيانـــات الماليـــة المراجعـــة للمـــدير العـــام للســـنة المنتهيـــة تقبـــل
  .٢٠١٤  ديسمبر

  
  - ٢٠١٥أيار/ مايو  ٢٦الجلسة العامة التاسعة، (
      )الثاني"، التقرير باللجنة "  

 سـداد المتـأخرة فـي الـدول األعضـاء ذلـك في بما المقدرة، االشتراكات تحصيل حالة  ١١- ٦٨ج ص ع
  الدستور من ٧ المادة أحكام يبرر تطبيق إلى حد اشتراكاتها  

  
 ،الصحة العالمية الثامنة والستونجمعية 

  
حالة تحصيل االشتراكات المقدرة بما في ذلك الدول األعضاء المتأخرة ب ةالخاص التقاريربعد النظر في 

  ٣من الدستور والترتيبات الخاصة لتسوية المتأخرات؛ ٧في سداد اشتراكاتها إلى حد يبرر تطبيق أحكام المادة 
  

والســتين كانــت حقــوق التصــويت الخاصــة  الثامنــةيــة الصــحة العالميــة وٕاذ تالحــظ أنــه عنــد افتتــاح جمع
موقوفــة، وأن هــذا الوقــف سيســتمر  وأوكرانيــا بيســاو والصــومال –بجمهوريــة أفريقيــا الوســطى وجــزر القمــر وغينيــا 

 جمعيــات أو الحاليــة الصــحة جمعيــة أثنــاء المعنيــة األعضــاءعلــى الــدول  المســتحقة المتــأخرات تخفــض إلــى أن
  الدستور؛ من ٧ المادة أحكام تطبيق يبرر الذي المبلغ من أقل مستوىً  إلى المقبلة الصحة

  
                                                           

  .١/ معلومات/٦٨وج ٦٨/٣٨الوثيقتان ج   ١
  .٦٨/٥٧الوثيقة ج   ٢
 .٦٨/٥٨وج ٦٨/٣٩ج الوثيقتان   ٣
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كانــت  والــيمن، لشــتي - وتيمــور وقيرغيزســتان وهــايتي وغينيــا والكــاميرون األخضــر الــرأسوٕاذ تالحــظ أن 
أن تنظــر  هإلــى حــد يلــزم معــوالســتين، فــي ســداد اشــتراكاتها  الثامنــةعنــد افتتــاح جمعيــة الصــحة العالميــة متــأخرة، 

 الخاصـة بتلـكتصـويت الوقـف امتيـازات  ينبغـي أم المـن الدسـتور، فيمـا إذا كـان  ٧جمعية الصـحة، وفقـًا للمـادة 
والسـتين، وفيمـا يتعلـق ببقيـة الـدول  الثامنـةعنـد افتتـاح جمعيـة الصـحة العالميـة  قيرغيزسـتانبيتعلق  فيما البلدان،

  والستين، التاسعةح جمعية الصحة العالمية عند افتتاست دول أعضاء عددها األعضاء البالغ 
  

 تقرر ما يلي:
  

 والكـاميرون األخضـر الـرأس ، إذا كانـت٧- ٤١ج ص عأنه وفقًا لبيان المبادئ الوارد فـي القـرار   )١(
ــــــا ــــــيمن لشــــــتي - وتيمــــــور وهــــــايتي وغيني ــــــأخرةال وال ــــــزال مت ــــــة ، ت ــــــة الصــــــحة العالمي ــــــاح جمعي ــــــد افتت عن
امتيـازات   مـن الدسـتور، فـإن ٧اتها إلى حد يبرر تطبيق أحكام المـادة في سداد اشتراك ،والستين  التاسعة

، ٨- ٦١ج ص ع للقرار وفقاً أنه إليه؛ و  سوف توقف اعتبارًا من تاريخ االفتتاح المشار  الخاصة بهاالتصويت 
فــي ســداد  ،والســتين الثامنــةعنــد افتتــاح جمعيــة الصــحة العالميــة ة، متــأخر   زالتــال ذا كانــت قيرغيزســتانإ

  ؛اكاتها فستوقف امتيازات التصويت الخاصة بها تلقائياً اشتر 
  

) أعــاله سيســتمر خــالل جمعيــة ١بيانــه فــي الفقــرة (علــى النحــو الــوارد أن أي وقــف يــتم تطبيقــه   )٢(
 الـــرأس يـــتم خفـــض متـــأخرات إلـــى أنوالســـتين وجمعيـــات الصـــحة الالحقـــة،  التاســـعةالصـــحة العالميـــة 

المبلــغ إلــى مســتوًى أقــل مــن  والــيمن لشــتي - وتيمــور يرغيزســتانوق وهــايتي وغينيــا والكــاميرون األخضــر
  من الدستور؛ ٧الذي يبرر تطبيق أحكام المادة 

  
دولــة عضـو فــي أن تطلــب اســتعادة امتيــازات التصــويت الخاصــة  ةأال يخـّل هــذا القــرار بحــق أيــ  )٣(

  من الدستور. ٧بها وفقًا للمادة 
  

  - ٢٠١٥أيار/ مايو  ٢٦الجلسة العامة التاسعة، (
  )الثاني"، التقرير باللجنة "  

    
  ٢٠١٧- ٢٠١٦جدول تقدير االشتراكات للفترة   ١٢- ٦٨ج ص ع

  
  والستين، الثامنة العالمية الصحة جمعية

  
  ٢٠١٧،١- ٢٠١٦في التقرير الخاص بجدول تقدير االشتراكات للفترة  توقد نظر 

  
  :أدناه بينالم ٢٠١٧- ٢٠١٦ للثنائية األعضاء الدول اشتراكات تقدير جدول تعتمد  

  

  الدول األعضاء والدول األعضاء المنتسبة
جدول تقدير االشتراكات في منظمة الصحة 

  ٢٠١٧- ٢٠١٦العالمية للفترة 
٪  

 ٢,٤٣٨٢ تحاد الروسياال

 ٠,٠١٠٠  إثيوبيا

 ٠,٠٤٠٠ أذربيجان

 ٠,٤٣٢٠ األرجنتين

 ٠,٠٢٢٠ األردن

                                                           
 .٦٨/٤٠الوثيقة ج   ١



 74 جمعية الصحة العالمية الثامنة والستون 

 

  الدول األعضاء والدول األعضاء المنتسبة
جدول تقدير االشتراكات في منظمة الصحة 

  ٢٠١٧- ٢٠١٦العالمية للفترة 
٪  

 ٠,٠٠٧٠ أرمينيا

 ٠,٠٠١٠ إريتريا

 ٢,٩٧٣٢ سبانياأ

 ٢,٠٧٤١ رالياأست

 ٠,٠٤٠٠ إستونيا

 ٠,٣٩٦٠ إسرائيل

 ٠,٠٠٥٠ أفغانستان

 ٠,٠٤٤٠ إكوادور

 ٠,٠١٠٠ ألبانيا

 ٧,١٤١٦ ألمانيا

 ٠,٥٩٥٠ اإلمارات العربية المتحدة

 ٠,٠٠٢٠ وبربودا أنتيغوا

 ٠,٠٠٨٠ أندورا

 ٠,٣٤٦٠ إندونيسيا

 ٠,٠١٠٠ أنغوال

 ٠,٠٥٢٠ أوروغواي

 ٠,٠١٥٠ أوزبكستان

 ٠,٠٠٦٠ داأوغن

 ٠,٠٩٩٠ أوكرانيا

 ٠,٤١٨٠ أيرلندا

 ٠,٠٢٧٠ أيسلندا

 ٤,٤٤٨٣ إيطاليا

 ٠,٠٠٤٠ بابوا غينيا الجديدة

 ٠,٠١٠٠ باراغواي

 ٠,٠٨٥٠ باكستان

 ٠,٠٠١٠ باالو

 ٠,٠٣٩٠ البحرين

 ٢,٩٣٤٢ البرازيل

 ٠,٠٠٨٠ بربادوس

 ٠,٤٧٤٠ البرتغال

 ٠,٠٢٦٠ بروني دار السالم

 ٠,٩٩٨١ بلجيكا

 ٠,٠٤٧٠ بلغاريا

 ٠,٠٠١٠ بليز

 ٠,٠١٠٠ بنغالديش

 ٠,٠٢٦٠ بنما



المقررات اإلجرائيةالقرارات و  75  

  الدول األعضاء والدول األعضاء المنتسبة
جدول تقدير االشتراكات في منظمة الصحة 

  ٢٠١٧- ٢٠١٦العالمية للفترة 
٪  

 ٠,٠٠٣٠ بنن

 ٠,٠٠١٠ بوتان

 ٠,٠١٧٠ بوتسوانا

 ٠,٠٠١٠ بورتوريكو

 ٠,٠٠٣٠ وصبوركينا فا

 ٠,٠٠١٠ بوروندي

 ٠,٠١٧٠ والهرسك البوسنة

 ٠,٩٢١١ بولندا

 ٠,١١٧٠ بيرو

 ٠,٠٥٦٠ بيالروس

 ٠,٢٣٩٠ تايلند

 ٠,٠١٩٠ تركمانستان

 ١,٣٢٨١ تركيا

 ٠,٠٤٤٠ ترينيداد وتوباغو

 ٠,٠٠٢٠ تشاد

 ٠,٠٠١٠ توغو

 ٠,٠٠١٠ توفالو

 ٠,٠٠١٠  توكيالو

 ٠,٠٣٦٠ تونس

 ٠,٠٠١٠ تونغا

 ٠,٠٠٢٠ لشتي -  تيمور

 ٠,٠١١٠ جامايكا

 ٠,٠٠٥٠ الجبل األسود

 ٠,١٣٧٠ الجزائر

 ٠,٠١٧٠ جزر البهاما

 ٠,٠٠١٠ جزر القمر

 ٠,٠٠١٠ جزر سليمان

 ٠,٠٠١٠ جزر كوك

 ٠,٠٠١٠ مارشال جزر

 ٠,٠٠١٠ أفريقيا الوسطى جمهورية

 ٠,٣٨٦٠ الجمهورية التشيكية

 ٠,٠٤٥٠ الجمهورية الدومينيكية

 ٠,٠٣٦٠ الجمهورية العربية السورية

 ٠,٠٠٣٠ جمهورية الكونغو الديمقراطية

 ٠,٣٥٦٠ جمهورية إيران اإلسالمية

 ٠,٠٠٩٠ جمهورية تنـزانيا المتحدة

 ٠,٦٢٧٠ ةالبوليفاري فنـزويالجمهورية 



 76 جمعية الصحة العالمية الثامنة والستون 

 

  الدول األعضاء والدول األعضاء المنتسبة
جدول تقدير االشتراكات في منظمة الصحة 

  ٢٠١٧- ٢٠١٦العالمية للفترة 
٪  

 ١,٩٩٤١ كوريا جمهورية

 ٠,٠٠٦٠  جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية

 ٠,٠٠٢٠  جمهورية الو الديمقراطية الشعبية

 ٠,٠٠٨٠ اليوغوسالفية السابقة ةجمهورية مقدوني

 ٠,٠٠٣٠ جمهورية مولدوفا

 ٠,٣٧٢٠ جنوب أفريقيا

 ٠,٠٠٤٠  جنوب السودان

 ٠,٠٠٧٠ جورجيا

 ٠,٠٠١٠ جيبوتي

 ٠,٦٧٥٠ الدانمرك

 ٠,٠٠٩٠ تالمتعددة القوميا بوليفيادولة 

 ٠,٠٠١٠ دومينيكا

 ٠,٠٠١٠ الرأس األخضر

 ٠,٠٠٢٠ رواندا

 ٠,٢٢٦٠ رومانيا

 ٠,٠٠٦٠ زامبيا

 ٠,٠٠٢٠ زمبابوي

 ٠,٠٠١٠ ساموا

 ٠,٠٠١٠ سان تومي وبرينسيبي

 ٠,٠٠٣٠ سان مارينو

 ٠,٠٠١٠ غرينادينو  سانت فنسنت

 ٠,٠٠١٠ سانت كيتس ونيفيس

 ٠,٠٠١٠ سانت لوسيا

 ٠,٠٢٥٠ النكا سري

 ٠,٠١٦٠ السلفادور

 ٠,١٧١٠ سلوفاكيا

 ٠,١٠٠٠ سلوفينيا

 ٠,٣٨٤٠ سنغافورة

 ٠,٠٠٦٠ السنغال

 ٠,٠٠٣٠ سوازيلند

 ٠,٠١٠٠ السودان

 ٠,٠٠٤٠ سورينام

 ٠,٩٦٠١ السويد

 ١,٠٤٧١ سويسرا

 ٠,٠٠١٠ سيراليون

 ٠,٠٠١٠ سيشيل



المقررات اإلجرائيةالقرارات و  77  

  الدول األعضاء والدول األعضاء المنتسبة
جدول تقدير االشتراكات في منظمة الصحة 

  ٢٠١٧- ٢٠١٦العالمية للفترة 
٪  

 ٠,٣٣٤٠ شيلي

 ٠,٠٤٠٠ صربيا

 ٠,٠٠١٠ الصومال

 ٥,١٤٨٤ الصين

 ٠,٠٠٣٠ طاجيكستان

 ٠,٠٦٨٠ العراق

 ٠,١٠٢٠ عمان

 ٠,٠٢٠٠ غابون

 ٠,٠٠١٠ غامبيا

 ٠,٠١٤٠ غانا

 ٠,٠٠١٠ غرينادا

 ٠,٠٢٧٠ غواتيماال

 ٠,٠٠١٠ غيانا

 ٠,٠٠١٠ غينيا

 ٠,٠٠١٠ بيساو -  غينيا

 ٠,٠١٠٠ الستوائيةغينيا ا

 ٠,٠٠١٠ فانواتو

 ٥,٥٩٣٥ فرنسا

 ٠,١٥٤٠ الفلبين

 ٠,٥١٩٠ فنلندا

 ٠,٠٠٣٠ فيجي

 ٠,٠٤٢٠ فييت نام

 ٠,٠٤٧٠ قبرص

 ٠,٢٠٩٠ قطر

 ٠,٠٠٢٠ قيرغيزستان

 ٠,١٢١٠ كازاخستان

 ٠,٠١٢٠ الكاميرون

 ٠,١٢٦٠ كرواتيا

 ٠,٠٠٤٠ كمبوديا

 ٢,٩٨٤٢ كندا

 ٠,٠٦٩٠ كوبا

 ٠,٠١١٠ رديفوا كوت

 ٠,٠٣٨٠ كوستاريكا

 ٠,٢٥٩٠ كولومبيا

 ٠,٠٠٥٠ الكونغو

 ٠,٢٧٣٠ الكويت

 ٠,٠٠١٠ تيكيريبا



 78 جمعية الصحة العالمية الثامنة والستون 

 

  الدول األعضاء والدول األعضاء المنتسبة
جدول تقدير االشتراكات في منظمة الصحة 

  ٢٠١٧- ٢٠١٦العالمية للفترة 
٪  

 ٠,٠١٣٠ كينيا

 ٠,٠٤٧٠  التفيا

 ٠,٠٤٢٠ لبنان

 ٠,٠٨١٠ لكسمبرغ

 ٠,٠٠١٠ ريايليب

 ٠,١٤٢٠ ليبيا

 ٠,٠٧٣٠ ليتوانيا

 ٠,٠٠١٠ ليسوتو

 ٠,٠١٦٠ مالطة

 ٠,٠٠٤٠ مالي

 ٠,٢٨١٠ ماليزيا

 ٠,٠٠٣٠ مدغشقر

 ٠,١٣٤٠ مصر

 ٠,٠٦٢٠ المغرب

 ١,٨٤٢١ المكسيك

 ٠,٠٠٢٠ مالوي

 ٠,٠٠١٠ ملديف

 ٠,٨٦٤١ المملكة العربية السعودية

 ٥,١٧٩٤ المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية

 ٠,٠٠٣٠ منغوليا

 ٠,٠٠٢٠ موريتانيا

 ٠,٠١٣٠ موريشيوس

 ٠,٠٠٣٠ موزامبيق

 ٠,٠١٢٠ موناكو

 ٠,٠١٠٠ ميانمار

 ٠,٠١٠٠ ناميبيا

 ٠,٠٠١٠ ناورو

 ٠,٨٥١١ النرويج

 ٠,٧٩٨١ النمسا

 ٠,٠٠٦٠ نيبال

 ٠,٠٠٢٠ النيجر

 ٠,٠٩٠٠ نيجيريا

 ٠,٠٠٣٠ نيكاراغوا

 ٠,٢٥٣٠ نيوزيلندا

 ٠,٠٠١٠ نيوي

 ٠,٠٠٣٠ هايتي



المقررات اإلجرائيةالقرارات و  79  

  الدول األعضاء والدول األعضاء المنتسبة
جدول تقدير االشتراكات في منظمة الصحة 

  ٢٠١٧- ٢٠١٦العالمية للفترة 
٪  

 ٠,٦٦٦٠ الهند

 ٠,٠٠٨٠ هندوراس

 ٠,٢٦٦٠ هنغاريا

 ١,٦٥٤١ هولندا

 ٢٢,٠٠٠٠ يات المتحدة األمريكيةالوال

 ٠,٠٠١٠ ةالموحد ميكرونيزياواليات 

 ١٠,٨٣٣٨ اليابان

 ٠,٠١٠٠ اليمن

 ٠,٦٣٨٠  اليونان

 ١٠٠,٠٠٠٠ المجموع

  
  - ٢٠١٥أيار/ مايو  ٢٦الجلسة العامة التاسعة، (
  )الثاني"، التقرير باللجنة "  

  
  

 تقرير مراجع الحسابات الخارجي  ١٣- ٦٨ج ص ع
  

  والستون، ثامنةصحة العالمية الجمعية ال
  

  ١؛العالمية الثامنة والستين بعد النظر في تقرير مراجع الحسابات الخارجي المقدم إلى جمعية الصحة
  

وبعــد اإلحاطــة علمــًا بــالتقرير المقــدم مــن لجنــة البرنــامج والميزانيــة واإلدارة التابعــة للمجلــس التنفيــذي إلــى 
  ٢ستين،وال ثامنةجمعية الصحة العالمية ال

  
  العالمية الثامنة والستين. التقرير المقدم من مراجع الحسابات الخارجي إلى جمعية الصحة تقبل

  
  - ٢٠١٥أيار/ مايو  ٢٦الجلسة العامة التاسعة، (
  )الثاني"، التقرير باللجنة "  

  
  
  تعيين مراجع الحسابات الخارجي  ١٤- ٦٨ج ص ع

  
  ،الستونو  ةثامنال جمعية الصحة العالمية

  
  ٣النظر في التقرير الخاص بتعيين مراجع الحسابات الخارجي،بعد 

  

                                                           
  .٦٨/٤١الوثيقة ج    ١
 .٦٨/٥٩الوثيقة ج    ٢

 .٦٨/٤٣الوثيقة ج   ٣



 80 جمعية الصحة العالمية الثامنة والستون 

 

مراجعــًا خارجيــًا لحســابات منظمــة لجنــة مراجعــة الحســابات مــن جمهوريــة الفلبــين رئــيس ن تعــيّ أن  تقــرر  
وأن يجـري مراجعاتـه للحسـابات وفقـًا للمبـادئ  ٢٠١٩و ٢٠١٦ يعـام بـينلفتـرة األربـع السـنوات الصحة العالمية 
مادة الرابعة عشرة من الالئحة المالية والمرفق بهذه الالئحة، على أن يعين، عند االقتضاء، ممثًال المدرجة في ال

    .في غيابه نوب عنهي
  - ٢٠١٥أيار/ مايو  ٢٦الجلسة العامة التاسعة، (
  )الثاني"، التقرير باللجنة "  

  
  

ن عناصـر التغطيـة كعنصـر مـ تعزيز الرعاية الجراحية الطارئـة واألساسـية والتخـدير  ١٥- ٦٨ج ص ع
  ١الصحية الشاملة  

  
  جمعية الصحة العالمية الثامنة والستون،

  
كعنصـر مـن عناصـر  تعزيز الرعاية الجراحية الطارئة واألساسـية والتخـديروقد نظرت في التقرير بشأن   

   ٢؛التغطية الصحية الشاملة
  

لمي كل عام بشـأن مجموعـة مليون عملية جراحية ُتجرى على الصعيد العا ٢٣٤ٕاذ ُتدرك أن أكثر من و 
بمـا فـي ذلـك  –  متنوعة من االعـتالالت الشـائعة التـي تتطلـب رعايـة جراحيـة، والتـي تمـس جميـع الفئـات العمريـة

الـــوالدات المتعســـرة والعيـــوب الوالديـــة والســـاد (الكاتاركـــت) والســـرطان وداء الســـكري واالعـــتالالت البطنيـــة الحـــادة 
وأن من المتوقـع أن يتزايـد فـي  –دث المنزلية والصناعية وحوادث الطرق والحروق واإلصابات الناجمة عن الحوا

  السنوات المقبلة شيوع االعتالالت التي تشكل الجراحة بالنسبة لها أحد الحلول السريرية األولية؛
  

ســببًا لإلعاقــة البدنيــة   ١٥وٕاذ تالحــظ أن العديــد مــن األمــراض القابلــة للعــالج جراحيــًا هــي مــن بــين أهــم 
من عبء المرض في العالم يرجع إلى اعتالالت ُيمكن عالجها بنجاح بواسطة  ٪١١صعيد العالمي وأن على ال

  الجراحة، حيث تتحمل البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل القدر األكبر من المعاناة في هذا الصدد؛
  

ماليـين   ةخمسـ  مليون شخص يتعرضون سنويًا لإلصـابة ويمـوت أكثـر مـن ١٠٠وٕاذ تسّلم بأن أكثر من 
من العبء العالمي للوفيـات الناجمـة عـن العنـف واإلصـابة يقـع علـى  ٪٩٠شخص نتيجة للعنف واإلصابة، وأن 
  البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل؛ 

  
امــرأة يمــتن كــل عــام أثنــاء الــوالدة وأن نحــو ُربــع وفيــات األمهــات،  ٢٨٩ ٠٠٠وٕاذ تالحــظ أن أكثــر مــن 
عاقة التي تصيبهم نتيجة للوالدات المتعسرة والنزف والعدوى، ُيمكن تالفيهـا إذا وكذلك وفيات الرّضع وحاالت اإل

  كانت الجراحة والتخدير المأمونان متاحين على نحو شامل؛ 
  

وٕاذ تالحــظ أيضــًا أن التــوفير المســتدام للرعايــة الجراحيــة الطارئــة واألساســية والتخــدير هــو جــزء حاســم 
وأنه يقلِّل معدالت الوفيات والعجز ويحد من الوفيات الناجمـة عـن العيـوب  األهمية من الرعاية الصحية األولية،

  الوالدية ويمنع حصائل صحية ضارة أخرى ناجمة عن عبء اإلصابات واألمراض غير السارية؛ 
  

                                                           
 نسبة إلى األمانة نتيجة لهذا القرار.بشأن اآلثار المالية واإلدارية المترتبة بال ٨انظر الملحق    ١

  .٦٨/٣١الوثيقة ج   ٢
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وٕاذ تالحظ كذلك أهمية الرعاية الجراحية الطارئة واألساسية والتخدير بالنسبة لتحقيق األهداف اإلنمائية 
فـــي ذلـــك التغطيـــة   ، بمـــا٢٠١٥والتصـــدي لألعمـــال غيـــر الُمنجـــزة لفتـــرة مـــا بعـــد عـــام المتعلقـــة بالصـــحة  لأللفيـــة

  الصحية الشاملة؛
  

فــــة  ــــة فــــي الوقــــت المناســــب ووجــــود المعــــايير والبروتوكــــوالت، مثــــل تلــــك المعرَّ وٕاذ تُــــدرك أهميــــة اإلحال
فـــي سلســـلة احـــات األساســـية والطارئـــة، لمنظمـــة لرعايـــة الجر لمجموعـــة األدوات الخاصـــة بالتـــدبير المتكامـــل   فـــي

، بشأن جودة الرعايـة: سـالمة المرضـى، حـث الـدول األعضـاء ١٨- ٥٥ج ص عتشير إلى أن القرار   وٕاذ  الرعاية،
على إنشاء وتعزيز النظم المستندة إلى العلم الالزمـة لتحسـين سـالمة المرضـى وجـودة الرعايـة الصـحية، بمـا فـي 

  ة والتكنولوجيا؛ ذلك رصد األدوية والمعدات الطبي
  

وٕاذ تُـــدرك أيضـــًا أن الرعايـــة الجراحيـــة الطارئـــة واألساســـية والتخـــدير همـــا إضـــافة ُمهملـــة ولكنهـــا ناجعـــة 
وفّعالة التكلفة لحزمة الخدمات الصحية األساسية وأن تعزيـز القـدرة الجراحيـة الطارئـة واألساسـية جنبـًا إلـى جنـب 

حالـة األول، هـي حـل فّعـال التكلفـة إلـى حـّد بعيـد لعـبء المـرض مع التخدير، والسيما في مستشفيات مسـتوى اإل
  العالمي؛ 

  
ُتتاح لهـم   وٕاذ تالحظ أهمية تسكين اآلالم بالنسبة للجراحة والتخدير، وأن نسبة كبيرة من سكان العالم ال

مــن  المرضــى الــذين يعــانون  وأن ؛ســوى إمكانيــة محــدودة للحصــول علــى المســكنات شــبه األفيونيــة لتخفيــف اآلالم
مـــن ســـكان  ٪٨٣شـــخص ( مليـــون ٥٥٠٠وأن  ؛آالم متوســـطة وشـــديدة ال يتلقـــون غالبـــًا العـــالج الـــذي يحتاجونـــه

وأن  ؛ُيتـــاح علـــى اإلطـــالق  بقـــدر محـــدود أو البالمســـكنات العـــالم) يعيشـــون فـــي بلـــدان ُيتـــاح لهـــم فيهـــا العـــالج 
كمــا أنــه ال توجــد  ؛اح لهــم بقــدر كــافٍ ) ُيتــ٪٧مليونــًا ( ٤٦٠) ُيتــاح لهــم العــالج بقــدر متوســط و٪٤مليونــًا (  ٢٥٠

  )؛٪٧مليون شخص (  ٤٣٠ إتاحة هذا العالج لنحو بيانات كافية بشأن
  

وٕاذ ُتدرك أن السياسات واللوائح المتوازنة الراميـة إلـى تحسـين إتاحـة األدويـة الخاضـعة للمراقبـة مـع منـع 
  إساءة استعمالها في الوقت نفسه ُنفِّذت بنجاح في عدد من البلدان؛

  
بــــدعم مــــن األمانــــة ومكتــــب األمــــم المتحــــدة المعنــــي  ١وٕاذ تؤكــــد ضــــرورة أن تضــــمن الــــدول األعضــــاء،

بالمخــّدرات والجريمــة والهيئــة الدوليــة لمراقبــة المخــدرات، أن الجهــود الراميــة إلــى منــع تســريب وتعــاطي المخــدرات 
الدولية بشأن مكافحة المخدرات ال تؤدي والمؤثرات العقلية الخاضعة للمراقبة الدولية وفقًا التفاقات األمم المتحدة 

  ٢إلى إقامة عوائق رقابية غير مناسبة في سبيل إتاحة هذه األدوية ألسباب طبية؛
  

 التقريــر العــالمي عــن العنــف والصــحةبشــأن تنفيــذ توصــيات  ٢٤- ٥٦ج ص عوٕاذ تشــير إلــى أن القــرار 
المصــابين بالرضــوح ورعايــة النــاجين مــن مــن المــدير العــام أن يقــدم الــدعم التقنــي لتعزيــز خــدمات رعايــة  طلــب

بشــأن الســالمة علــى الطــرق والصــحة أوصــى الــدول األعضــاء  ١٠- ٥٧ج ص عالعنــف أو ضــحاياه، وأن القــرار 
  بتعزيز خدمات الطوارئ والتأهيل لضحايا اإلصابات الناجمة عن حوادث الطرق؛ 

  
 ٢٣- ٥٨ع  ص  جإلـى أن القـرار تشـير   من سـكان العـالم يعـانون مـن حالـة عجـز، وٕاذ ٪١٥وٕاذ ُتدرك أن 

بشأن العجز، بما في ذلك الوقاية والتدبير العالجي والتأهيل، يحث الدول األعضـاء علـى تعزيـز التـدخل المبكـر 
بالنســبة إلــى النســاء الســيما و واتخــاذ الخطــوات الالزمــة للحــد مــن عوامــل الخطــر التــي تســهم فــي حــاالت العجــز، 

تخاذ أكثر اإلجراءات فّعالية للوقاية من العجز، بما يشمل إجراء الجراحة خالل الحمل وبالنسبة لألطفال، وعلى ا
  في الوقت المناسب وعلى نحو فّعال حسب االقتضاء؛

  

                                                           
 وحسب االقتضاء، منظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي.   ١

 .١٩- ٦٧ج ص عانظر القرار    ٢
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وٕاذ تدرك األهمية الحاسمة لتعزيز النظم الصحية فيما يتعلق بإتاحة الرعاية الجراحية الطارئة واألساسية 
بشــأن الــنظم  ٢٢- ٦٠ع  ص  جالتكلفــة، وٕاذ تشــير إلــى القــرار والتخــدير علــى نحــو جيــد ومــأمون وفّعــال وميســور 

الصــحية: نظــم الرعايــة الطارئــة، الــذي ســلَّم بــأن تحســين التنظــيم والتخطــيط فيمــا يتعلــق بإتاحــة الرعايــة الخاصــة 
  بالرضوح والرعاية الطارئة، بما في ذلك الجراحة، هو جزء أساسي من عملية تقديم الرعاية الصحية المتكاملة؛

  
بشـــأن تـــدعيم القـــوى العاملـــة الصـــحية، الـــذي يحـــث الـــدول  ٦- ٦٤ج ص عتشـــير أيضـــًا إلـــى القـــرار وٕاذ 

األعضاء علـى أن تحـدد حسـب االقتضـاء فـي سـياق الظـروف االقتصـادية العالميـة أولويـات إنفـاق القطـاع العـام 
ت الراميـة إلـى االرتقـاء على الصحة من أجل ضمان توافر الموارد المالية الكافيـة لتنفيـذ السياسـات واالسـتراتيجيا

بالقوى العاملة الصحية واالحتفاظ بها، والسيما في البلدان النامية، والتسليم بأن ذلك استثمار في صـحة السـكان 
ُيســـِهم فـــي التنميـــة االجتماعيـــة واالقتصـــادية، بمـــا فـــي ذلـــك إتاحـــة خـــدمات الرعايـــة الجراحيـــة الطارئـــة واألساســـية 

  والتخدير؛
بشــأن متابعـة اإلعــالن السياسـي لالجتمــاع الرفيـع المســتوى  ١٠- ٦٦ج ص علقـرار وٕاذ تشـير كـذلك إلــى ا

بشـأن الوقايـة مـن األمـراض غيـر المعديـة (غيـر السـارية) ومكافحتهـا، الـذي يـدعو لألمم المتحدة للجمعية العامة 
ة المزمنـــة إلـــى العمـــل علـــى الوقايـــة مـــن األمـــراض القلبيـــة الوعائيـــة والســـرطان وداء الســـكري واألمـــراض التنفســـي

ومكافحتهــا، وٕاذ تالحــظ دور الرعايــة الجراحيــة المهــّم فيمــا يتعلــق بتشــخيص نســبة ُيعتــد بهــا مــن هــذه األمــراض 
  وعالجها وشفائها؛ 

  
للميكروبـات واسـتخدامها علـى نحـو مسـؤول   وٕاذ ُتدرك األهمية الحاسمة إلتاحة العوامل الفّعالة المضـادة

بشأن مقاومة مضادات الميكروبات، الذي يحث  ٢٥- ٦٧ع  ص  جلى القرار بالنسبة للجراحة المأمونة، وٕاذ تشير إ
  على اتخاذ إجراءات سريعة لمكافحة مقاومة مضادات الميكروبات؛ ١الدول األعضاء

  
بشأن تعزيز الرعاية الملطفة كعنصر من عناصر الرعاية الشاملة  ١٩- ٦٧ج ص عوٕاذ تشير إلى القرار 

على تعزيز اإلجراءات التعاونية مـن أجـل ضـمان إمـدادات كافيـة مـن  ١اءطيلة العمر، الذي يحث الدول األعض
األدويـة األساسـية فـي مجـال الرعايـة الملطفـة، ويطلـب مـن المـدير العـام أن يستكشـف سـبًال لزيـادة تـوافر األدويــة 
 المســـتخدمة فـــي الرعايـــة الملطفـــة وٕامكانيـــة الحصـــول عليهـــا مـــن خـــالل التشـــاور مـــع الـــدول األعضـــاء والشـــبكات

  المعنية والمجتمع المدني، وكذلك سائر أصحاب المصلحة الدوليين، حسب االقتضاء؛ 
  

وٕاذ تعتــرف بالعمــل الــذي أنجزتــه المبــادرة العالميــة لمنظمــة الصــحة العالميــة الخاصــة بالرعايــة الجراحيــة 
لتحــالف العــالمي وا الطارئــة واألساســية فــي اطــار برنــامج المنظمــة الخــاص بالرعايــة الجراحيــة الطارئــة واألساســية

التحــدي العــالمي الثــاني الــذي يواجــه التحــالف بشــأن ســالمة المرضــى: الجراحــة المأمونــة تنقــذ و  لســالمة المرضــى
  ؛ األرواح

  
وٕاذ يســاورها القلــق ألن االســتثمار غيــر الكــافي فــي البنيــة التحتيــة للــنظم الصــحية والتــدريب غيــر الكــافي 

لجراحية وعدم وجود إمدادات منتظمة من المعدات واللوازم الجراحية في للقوى العاملة الصحية المعنية بالرعاية ا
  بلدان عديدة هي أمور تعرقل التقدم بشأن تحسين توفير الرعاية الجراحية الطارئة واألساسية والتخدير؛

  
وٕاذ تـــدرك أن األمـــر يحتـــاج إلـــى اتخـــاذ تـــدابير مناســـبة لمقتضـــى الحـــال ومجديـــة وموثوقـــة بشـــأن تـــوفير 

  الطارئة واألساسية والتخدير على نحو مأمون من أجل التقييم والرصد، ولتعزيز الدعم السياسي والعام؛الجراحة 
  

                                                           
 وحسب االقتضاء، منظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي.   ١
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مــن المهنيــين الصــحيين المهــرة  ٢,٢٨وٕاذ تعتــرف بــأن بلــدان عديــدة ال تســتطيع اســتيفاء العتبــة البالغــة 
طة الجراحية وَبْضُع الَفْرج ونـزح ، وأن العديد من اإلجراءات الجراحية، بما في ذلك الخيامن السكان ١٠٠٠  لكل

الخراجــات، ُيمكــن أن ُتنجــز بنجــاح علــى يــد عــاملين آخــرين فــي مجــال الرعايــة الصــحية مــن خــالل تقاســم المهــام 
  ١على مستوى المناطق والمناطق الفرعية؛

  
 وٕاذ تضع في اعتبارها أن األمر يحتاج إلى جهود إضـافية علـى الصـعيد العـالمي لتـدعيم تـوفير الرعايـة

الجراحيــة الطارئــة واألساســية والتخــدير مــن أجــل ضــمان تقــديم الرعايــة بفّعاليــة لمــن يحتاجونهــا فــي الســياق العــام 
  للنظام الصحي، والمبادرات ذات الصلة المعنية بالصحة وتعزيزها، 

  
  على ما يلي: ٢الدول األعضاء تحث  - ١
  

ة والتخدير علـى مسـتوى الرعايـة تحديد مجموعة أساسية من خدمات الجراحة الطارئة واألساسي  )١(
الصــحية األوليــة ومستشــفيات مســتوى اإلحالــة األول وٕاســناد األولويــة لهــا، ووضــع أســاليب ونظــم تمويــل 
لجعل خدمات الرعاية الجراحية الطارئة واألساسية والتخدير الجيدة والمأمونـة والفعالـة والميسـورة التكلفـة 

حالــة فــي الوقــت المناســب واســتخدام القــوى العاملــة فــي متاحــة لجميــع مــن يحتاجونهــا، بمــا فــي ذلــك اإل
مجال الرعايـة الصـحية بمزيـد مـن الفّعاليـة مـن خـالل تقاسـم المهـام، حسـب االقتضـاء، كجـزء مـن شـبكة 

  متكاملة للرعاية الجراحية بغية تحقيق التغطية الصحية الشاملة؛
  
رافــــق الرعايــــة الصــــحية األوليــــة إدمــــاج الرعايــــة الجراحيــــة الطارئــــة واألساســــية والتخــــدير فــــي م  )٢(

ومستشــــفيات مســــتوى اإلحالــــة األول، وتعزيــــز قــــدرات الجراحــــة الطارئــــة واألساســــية والتخــــدير كعناصــــر 
  أساسية لتحقيق التغطية الصحية الشاملة؛

  
تعزيز تقديم الرعاية الجراحية الطارئة واألساسية والتخدير وضمان أن وزارات الصـحة تضـطلع   )٣(

استعراض وتدعيم تقديم مثل هذه الرعاية، وأن آليات للتنسيق بين القطاعات، بما في  بدور ريادي بشأن
  ذلك بين جميع مقدمي الرعاية الصحية، منشأة لهذا الغرض؛ 

  
تعزيــز إتاحــة األدويــة األساســية، بمــا فــي ذلــك األدويــة الخاضــعة للمراقبــة والمضــادات الحيويــة   )٤(

تخدمة فـي علـم التخـدير والجراحـة، الجيـدة والمأمونـة والناجعـة واألجهـزة الطبيـة ووسـائل التشـخيص المسـ
والميســورة التكلفــة، واســتخدامها علــى نحــو مســؤول ومناســب ويتماشــى مــع المبــادئ التوجيهيــة لمنظمــة 

  الصحة العالمية؛
  
القيام بانتظام برصد وتقيـيم قـدرة الرعايـة الجراحيـة الطارئـة واألساسـية والتخـدير لمرافـق الرعايـة   )٥(

الصحية من أجل تحديد االحتياجات غير المستوفاة من البنية التحتية واالحتياجات من الموارد البشـرية 
  التدريب واإلمدادات؛ من و 
  
جمع وتجميع بيانات عن عدد ونوع واْسِتْطبابات اإلجراءات الجراحية الُمضطلع بها واإلحاالت   )٦(
  بلدانهم، والتشارك في هذه البيانات حسب االقتضاء؛ الوفيات في الفترة المحيطة بالجراحة في معدالت و 
  
تـــدعيم الوقايــــة مـــن العــــدوى ومكافحتهـــا كعنصــــر حاســـم فــــي ضـــمان جــــودة ومأمونيـــة الرعايــــة   )٧(

  الجراحية الطارئة واألساسية والتخدير؛
                                                           

 .٢٠٠٦، منظمة الصحة العالمية، العمل معًا من أجل الصحة. ٢٠٠٦التقرير الخاص بالصحة في العالم    ١

 وحسب االقتضاء، منظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي.   ٢



 84 جمعية الصحة العالمية الثامنة والستون 

 

وضع وتنفيذ سياسات بشأن الرعاية الجراحية والتخدير لضمان معايير دنيا لقـوى عاملـة مـاهرة   )٨(
ورصـد وتقيـيم إتاحـة الخـدمات وجودتهـا، وذلـك ٕاعـداد الوثـائق عـدات وبنيـة تحتيـة وٕامـدادات مناسـبة، و وم

إلدراجهــا فــي بــرامج وتشــريعات مســتندة إلــى المعــارف واالعتبــارات الراهنــة التــي تعــزز الحــق فــي التمتــع 
  بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه؛

  
مـــن المنـــاهج الدراســـية الصـــحية ذات الصـــلة  ضـــمان أن تكـــون قـــدرات أساســـية مناســـبة جـــزءاً   )٩(

والتــدريب وتعلــيم الطلبــة فــي تخصصــات متنوعــة مثــل الطــب والتمــريض والقبالــة وســائر مقــدمي الرعايــة 
  ة والتخدير؛التعليم المستمر للمهنين المعنيين بتقديم الرعاية الجراحيمن الجراحية، وكذلك 

  
  المدير العام ما يلي: من تطلب  - ٢

  
لشـــــــبكات والشـــــــراكات المتعـــــــددة القطاعـــــــات، والسياســـــــات وخطـــــــط العمـــــــل المتعـــــــددة تعزيـــــــز ا  )١(

التخصصات، ودعم الجهود الوطنية واإلقليمية والعالمية الرامية إلى وضع نهوج مستندة إلى العلم بشأن 
  دريبية؛الوقاية والتحري وتنفيذ الرعاية الجراحية الطارئة واألساسية والتخدير وتعزيز البرامج التعليمية والت

  
من أجل التشـارك فـي المعلومـات والمهـارات والتكنولوجيـا  ١تيسير التعاون بين الدول األعضاء  )٢(

  الضرورية لتدعيم خدمات الجراحة والتخدير، وتبادل هذه المعلومات والمهارات والتكنولوجيا؛
  
والمراضـة والوقايـة مـن إذكاء الوعي بالخيارات الفّعالة التكلفة المتاحـة بشـأن الحـّد مـن الوفيـات   )٣(

العجز والتشّوه وعالجهما من خالل تحسين تنظيم وتخطيط إتاحة التخدير والرعاية الجراحيـة علـى نحـو 
يناســب الســياقات التــي تعــاني مــن قيــود علــى المــوارد، ومواصــلة تنظــيم اجتماعــات الخبــراء بانتظــام مــن 

  أجل تعزيز التبادل التقني وبناء القدرات في هذا المجال؛
  
إنشــاء آليــات لجمــع بيانــات عــن حــاالت التــدخالت الجراحيــة الطارئــة واألساســية والتخــدير مــن   )٤(

أجــل زيــادة فهــم االحتياجــات غيــر المســتوفاة وتحســين القــدرة العالميــة فــي مجــال الجراحــة والتخــدير فــي 
  سياق التغطية الصحية الشاملة؛

  
شأن توفير الجراحـة الطارئـة واألساسـية وضع تدابير مناسبة لمقتضى الحال ومجدية وموثوقة ب  )٥(

والتخــدير علــى نحــو مــأمون، وٕاتاحــة وســائل لتعــديل المؤشــرات تبعــًا للمخــاطر، مثــل معــّدل الوفيــات فــي 
  اإلبالغ بهذه التدابير وتحديد مستوياتها المرجعية؛ ضمان الفترة المحيطة بالجراحة، و 

  
غ بهــا فيمــا يتعلــق بتقــديم الرعايــة الجراحيــة جمــع بيانــات التكــاليف ذات الصــلة وتقييمهــا واإلبــال  )٦(

  الطارئة واألساسية والتخدير، وكذلك األثر االقتصادي إلتاحتها؛ 
  

في وضع وتنفيذ سياسات ولوائح لضمان إتاحة األدوية األساسية الجيدة  ١دعم الدول األعضاء  )٧(
للمراقبــة المســتخدمة فــي التــدبير والمأمونــة والناجعــة والميســورة التكلفــة، بمــا فــي ذلــك األدويــة الخاضــعة 

العالجي لآلالم واألجهزة الطبية ووسائل التشخيص المستخدمة في الرعاية الجراحية الطارئـة واألساسـية 
  والتخدير؛ 

  
مواصـــلة دعـــم الـــدول األعضـــاء، مـــن خـــالل برنـــامج إتاحـــة األدويـــة الخاضـــعة للمراقبـــة التـــابع   )٨(

ات الوطنيـــة وتحســينها بهـــدف ضـــمان إيجــاد التـــوازن بـــين للمنظمــة، فـــي اســـتعراض التشــريعات والسياســـ

                                                           
 وحسب االقتضاء، منظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي.   ١



المقررات اإلجرائيةالقرارات و  85  

الوقاية من إساءة استخدام المواد الخاضعة للمراقبة وتسريبها واالتجار بها من ناحيـة واإلتاحـة المالئمـة 
لألدويـــة الخاضـــعة للمراقبـــة مـــن ناحيـــة أخـــرى، بمـــا يتماشـــى مـــع اتفاقيـــات األمـــم المتحـــدة الدوليـــة بشـــأن 

  مكافحة المخدرات؛
  
العمل مع الهيئة الدولية لمراقبة المخـدرات ومكتـب األمـم المتحـدة المعنـي بالمخـدرات والجريمـة   )٩(

ووزارات الصــحة وســائر الســلطات المعنيــة علــى المســتوى العــالمي واإلقليمــي والــوطني، مــن أجــل تعزيــز 
والتخـدير، ومراقبـة توافر األدوية الخاضعة للمراقبة المستخدمة فـي الرعايـة الجراحيـة الطارئـة واألساسـية 

  هذه األدوية على نحو متوازن؛
  
فــي  ١مواصــلة التعــاون مــع الهيئــة الدوليــة لمراقبــة المخــدرات فــي ســبيل دعــم الــدول األعضــاء  )١٠(

وضع تقديرات دقيقة تتيح تـوفير أدويـة الرعايـة الجراحيـة الطارئـة واألساسـية والتخـدير، بطـرق مـن بينهـا 
  بتقدير االحتياجات من المواد الخاضعة للمراقبة الدولية؛ تحسين تنفيذ اإلرشادات المتعلقة

  
في وضع سياسات واستراتيجيات تعـزز مهـارات القـوى العاملـة الصـحية  ١دعم الدول األعضاء  )١١(

المناسبة للرعاية الجراحيـة الطارئـة واألساسـية والتخـدير، وخاصـة علـى مسـتوى الرعايـة الصـحية األوليـة 
  األول؛ ومستشفيات مستوى اإلحالة

  
ة عتمـــدالم ٢٠١٧- ٢٠١٦اســـتبقاء مـــوارد كافيـــة لألمانـــة، بمـــا يتماشـــى مـــع الميزانيـــة البرمجيـــة   )١٢(

، من أجل تدعيم الرعاية الجراحية الطارئـة واألساسـية ٢٠١٩- ٢٠١٤وبرنامج العمل العام الثاني عشر 
  والتخدير كعنصر من التغطية الصحية الشاملة؛ 

  
وسائر أصحاب المصلحة المعنيين على تصميم استراتيجيات تـوّفر  العمل مع الدول األعضاء  )١٣(

الـــدعم للـــدول األعضـــاء بشـــأن تعبئـــة المـــوارد الكافيـــة لتحقيـــق أهـــداف تـــدعيم الرعايـــة الجراحيـــة الطارئـــة 
  واألساسية والتخدير كعنصر من التغطية الصحية الشاملة؛

  
إلـى جمعيـة الصـحة العالميـة السـبعين فـي  تقديم تقرير عن التقـدم الُمحـرز فـي تنفيـذ هـذا القـرار  )١٤(

  .٢٠١٧  عام
  

  - ٢٠١٥أيار/ مايو  ٢٦امة التاسعة، (الجلسة الع
  )الثالث"، التقرير باللجنة "  

  
  
  العام المدير ومرتب رتب في المصنفة غير الوظائف في الموظفين مرتبات  ١٦- ٦٨ج ص ع

  
  جمعية الصحة العالمية الثامنة والستون،

  
 ت المجلــس التنفيــذي المتعلقــة بمرتبــات المــوظفين فــي الوظــائف غيــر المصــنفة فــيإذ تشــير إلــى توصــيا

  ١رتب ومرتب المدير العام،
  

دوالرًا   ١٧٤  ٣٧١العاّمين المسـاعدين والمـديرين اإلقليميـين بمـا يبلـغ  المرتبات اإلجمالية للمديرين دتحدّ   - ١
دوالرًا أمريكيًا (لغير  ١٢٢  ٧٥٤  (للمعيل) أو كياً دوالرًا أمري ١٣٥  ٥٦٠في السنة ليكون المرتب الصافي أمريكيًا 
  ؛المعيل)

  

                                                           
 .١٢ق١٣٦م ت، القرار ١/ سجالت/١٣٦/٢٠١٥م تانظر الوثيقة    ١
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دوالرًا أمريكيًا فـي السـنة ليكـون المرتـب  ١٩١ ٨٥٦المدير العام بما يبلغ  اإلجمالي لنائبمرتب ال دتحدّ   - ٢
  دوالرًا أمريكيًا (لغير المعيل)؛ ١٣٣ ٠١٢دوالرًا أمريكيًا (للمعيل) أو  ١٤٧ ٧٩٩الصافي 

  
دوالرًا أمريكيـــًا فـــي الســـنة ليكـــون المرتـــب  ٢٣٥ ٨٨٩العـــام بمـــا يبلـــغ  تـــب اإلجمـــالي للمـــديرالمر  دتحـــدّ   - ٣

  دوالرًا أمريكيًا (لغير المعيل)؛ ١٥٨  ٨٥٠ (للمعيل) أوًا أمريكيًا دوالر  ١٧٨ ٦٢٢الصافي 
  

  .٢٠١٥  كانون الثاني/ يناير ١اعتبارًا من  النفاذأن تدخل هذه التسويات في المرتبات حيز  رتقرّ   - ٤
  

  - ٢٠١٥أيار/ مايو  ٢٦الجلسة العامة التاسعة، (
  )الرابعاللجنة "ب"، التقرير   

  
  

  ١تعديالت النظام األساسي للموظفين  ١٧- ٦٨ج ص ع
  

  جمعية الصحة العالمية الثامنة والستون،
  

؛ وتــرقيتهم انتــدابهم وٕاعــادة ونقلهــم المــوظفين تعيــينب إذ تشــير إلــى توصــيات المجلــس التنفيــذي المتعلقــة
  ٢،وبإنهاء الخدمة

  
  ٣من النظام األساسي للموظفين؛ ٢-٩و ٤-٤و ٣-٤و ٢-٤و ١-٤التعديالت المقترحة للمواد  تعتمد -١

  
  .الموظفين تنقالت حركة بشأن المنظمة سياسة نفاذ بدء عند النفاذ حيز التعديالت هذه تدخل أن تقرر  - ٢
  

  - ٢٠١٥أيار/ مايو  ٢٦الجلسة العامة التاسعة، (
  )الرابعالتقرير  اللجنة "ب"،  

  
  

االســتراتيجية وخطــة العمــل العالميتــان بشــأن الصــحة العموميــة واالبتكــار والملكيــة   ١٨- ٦٨ج ص ع
 ١الفكرية  

  
  جمعية الصحة العالمية الثامنة والستون،

  
ـــة  ـــة بشـــأن االســـتراتيجية وخطـــة العمـــل العـــالميتين بشـــأن الصـــحة العمومي بعـــد النظـــر فـــي تقريـــر األمان

 ٤كية الفكرية،واالبتكار والمل
 

التوصــيات المقدمــة مــن المجلــس التنفيــذي إلــى جمعيــة الصــحة العالميــة الثامنــة  فــيأيضــًا بعــد النظــر و 
 )؛١٧(١٣٦ت  موالستين والواردة في المقرر اإلجرائي 

  
                                                           

 نسبة إلى األمانة نتيجة لهذا القرار.بشأن اآلثار المالية واإلدارية المترتبة بال ٨انظر الملحق     ١

  .١٥ق١٣٦م ت، القرار ١سجالت/ /١٣٦/٢٠١٥م تانظر الوثيقة     ٢
 .٤انظر الملحق     ٣

 .٦٨/٣٥الوثيقة ج   ٤
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بشــــأن االســــتراتيجية وخطــــة العمــــل العــــالميتين  ١٦- ٦٢ج ص ع، و٢١- ٦١ج ص عوٕاذ تــــذكر بــــالقرارين 
واالبتكار والملكية الفكرية والتي تهدف إلى تعزيز التفكير بشكل جديد في ابتكار األدوية بشأن الصحة العمومية 

وســـبل الحصـــول عليهـــا، باإلضـــافة إلـــى أنـــه، بنـــاًء علـــى توصـــية تقريـــر اللجنـــة المعنيـــة بحقـــوق الملكيـــة الفكريـــة 
س معـزز ومسـتدام ألنشـطة واالبتكار والصحة العمومية، اللذين ُوِضع بموجبهما إطار متوسط األجل لتأمين أسـا

البحــث والتطــوير األساســية فــي مجــال الصــحة والقائمــة علــى تلبيــة االحتياجــات المرتبطــة بــاألمراض التــي تــوثر 
بشكل غير متناسب على البلدان النامية، واقتراح أهداف وأولويات واضحة للبحث والتطـوير وتقـدير االحتياجـات 

  التمويلية في هذا المجال؛
  

ــ دور األساســي الــذي تؤديــه االســتراتيجية وخطــة العمــل العالميتــان بشــأن الصــحة العموميــة وٕاذ تســّلم بال
واالبتكار والملكية الفكرية في توجيه وتنسيق سياسات المنظمـة وبـرامج عملهـا بشـأن الصـحة العموميـة واالبتكـار 

  ؛والملكية الفكرية
  

حاليـة وتعزيـز التأهـب العـالمي وضـمان "اإليبـوال: إنهـاء الفاشـية ال بشأن EBSS3.R1وٕاذ ترحب بالقرار 
قــدرة المنظمــة علــى التأهــب واالســتجابة للفاشــيات والطــوارئ المســتقبلية الواســعة النطــاق ذات العواقــب الصــحية"، 

  الذي يؤكد من جديد االستراتيجية وخطة العمل العالميتين بشأن الصحة العمومية واالبتكار والملكية الفكرية؛
  

تراتيجيةأن وتيـــرة تنفيـــذ اوٕاذ يســـاورها القلـــق بشـــ بشـــأن الصـــحة العموميـــة  وخطـــة العمـــل العـــالميتين الس
  ة،العالمي الستراتيجيةمن جانب أصحاب المصلحة حسبما يرد في تذييل ا واالبتكار والملكية الفكرية

  
  ما يلي:تقرر   - ١

  
الفكريــة مــن أن تمــّدد اإلطــار الزمنــي لخطــة العمــل المعنيــة بالصــحة العموميــة واالبتكــار والملكيــة  )١(

  ؛٢٠٢٢ عام حتى ٢٠١٥عام 

أن تمدد الموعد النهـائي لالسـتعراض البرمجـي العـام لالسـتراتيجية وخطـة العمـل العـالميتين بشـأن  )٢(
الصـــحة العموميــــة واالبتكـــار والملكيــــة الفكريـــة بــــالتركيز علـــى منجزاتهــــا والتحـــديات المتبقيــــة الخاصـــة بهــــا 

، واالعتـراف بأنهـا لـم تقـدم إلـى جمعيـة الصـحة فـي ٢٠١٨ام وتوصياتها المتعلقة بأعمال المسـتقبل حتـى عـ
 ؛١٦-٦٢ج ص ع، حسبما طلبه القرار ٢٠١٥ عام

وخطــة العمــل العــالميتين بشــأن الصــحة  لالســتراتيجية التقيــيم واالســتعراض البرمجــي العــام إجــراء )٣(
 فــــي الوثيقــــة علــــى النحــــو المبــــين متداخلــــة بطريقــــةو  كــــل علــــى حــــدة العموميــــة واالبتكــــار والملكيــــة الفكريــــة

 ورهنًا بالعملية واألحكام الواردة أدناه؛ ٢مع الدول األعضاء بالتشاورملحقها، و  ٦٨/٣٥١ج
  
  :ما يلي المدير العام من تطلب  - ٢

  
 عــن المنظمــة بكتّيــب ومسترشــداً  المنظمــة فــي المتبعــة التقيــيم سياســةمــع يتماشــى ، بمــا الشــروع  )١(

ي ٣التقيــيم، ممارســات امل إجــراء تقيــيم  ف الســتراتيجية وخطــة العمــل العــالميتين بشــأن الصــحة تنفيــذ الش
ة ب عمالً  ٢٠١٥يونيو  حزيران/ فيالعمومية واالبتكار والملكية الفكرية  ي الوثيق واردة ف االختصاصات ال

هلمجلس اإلى التقييم  إدارةتعليقات فريق و التقرير األولي وتقديم ؛٦٨/٣٥ج ي دورت ذي ف ة  التنفي الثامن

                                                           
 .٥انظر الملحق    ١

 .اإلقليمي االقتصادي التكامل منظمات ،االقتضاء وحسب   ٢

 .٢٠١٣الصحة العالمية؛ كتيب المنظمة عن ممارسات التقييم، جنيف: منظمة    ٣



 88 جمعية الصحة العالمية الثامنة والستون 

 

إلى  النھائي الشامل تقرير التقييم وتقديم؛ للنظر فيه ٢٠١٦يناير كانون الثاني/  في المائةوالثالثين بعد 
  المجلس التنفيذي؛ ، من خالل٢٠١٧ عام في للنظر فيه السبعين جمعية الصحة العالمية

  
ن   )٢( ألف م امل يت يم الش ق التقي اعدة فري يم لمس ق مخصص إلدارة التقي د فري تةعق راء  س خب

معنيـين بمواضـيع األعمـال وخبيـرين معنيـين بـالتقييم مـن فريـق األمـم المتحـدة المعنـي  لينمستق خارجيين
  بالتقييم؛

  
يتماشى مع المبادئ   بمابمواضيع األعمال  المعنيين المستقلين الستة الخارجيين الخبراءاختيار   )٣(

 ممارســـات عـــن ظمـــةالمن كتّيـــبالتوجيهيـــة الختيـــار أعضـــاء أفرقـــة إدارة التقيـــيم المخصصـــة الـــواردة فـــي 
  ؛اإلقليميين المديرين مع التشاور خالل من ذلك في بما التقييم،

  
وتنـوع  والتمثيـل اإلقليمـي المتسـاوي التوازن بين الجنسـين مع احترام خبيرًا، ١٨من إنشاء فريق   )٤(

 وازنــةومت بطائفــة واســعة علــى أن يتمتعــوا ،إجــراء االســتعراض البرمجــيمــن أجــل  ،الدرايــة والخبــرة التقنيــة
مــــن الخبــــرات والخبــــرة العمليــــة والتجــــارب التــــي تغطــــي العناصــــر الثمانيــــة لالســــتراتيجية وخطــــة العمــــل 

بلــدان المتقدمــة خبــراء مــن ال يضــموا ، وأنالعــالميتين بشــأن الصــحة العموميــة واالبتكــار والملكيــة الفكريــة
  والبلدان النامية؛

  
من خالل المديرين اإلقليميـين،  ترشيحهم ك، بما في ذلخبراء ترشيحإلى األعضاء دعوة الدول   )٥(

لوضــع قائمــة مرشــحين وذلــك عقــب الــدورة التاســعة والثالثــين بعــد المائــة للمجلــس التنفيــذي مباشــرة، لكــي 
   عضوًا الذي سيجري االستعراض البرمجي العام؛ ١٨ختار منها المدير العام الفريق المكون من ي
  
اض البرمجـــي العـــام لكـــي يوافـــق عليهـــا المجلـــس التـــي يشـــملها االســـتعر ختصاصـــات االعـــرض   )٦(

فريــــق  تشــــكيلة، وعــــرض ٢٠١٧فــــي كــــانون الثــــاني/ ينــــاير  التنفيــــذي فــــي دورتــــه األربعــــين بعــــد المائــــة
  ؛٢٠١٧مكتب المجلس التنفيذي في شباط/ فبراير أعضاء االستعراض البرمجي العام لكي ينظر فيها 

  
بشـأن  لالستراتيجية وخطـة العمـل العـالميتينعام التقرير النهائي لالستعراض البرمجي العرض   )٧(

إنجازاته والتحديات المتبقية والتوصيات بشأن بالتركيز على  الصحة العمومية واالبتكار والملكية الفكرية
مــن خــالل  مــن خــالل  ٢٠١٨  المضــي قــدمًا علــى جمعيــة الصــحة العالميــة الحاديــة والســبعين فــي عــام

  .ة واألربعين بعد المائةالثاني المجلس التنفيذي في دورته
  

  - ٢٠١٥أيار/ مايو  ٢٦الجلسة العامة التاسعة، (
  )الرابعاللجنة "ب"، التقرير   

  
  
  ١حصيلة المؤتمر الدولي الثاني بشأن التغذية  ١٩- ٦٨ص ع ج

  
  جمعية الصحة العالمية الثامنة والستون،  

  
  ٢،لتغذيةا بشأن الثاني الدولي المؤتمر حصيلةبعد النظر في التقرير الخاص ب

  
والـذي يقـدم مجموعـة خيـارات طوعيـة للسياسـة  ٣إعالن رومـا بشـأن التغذيـة فضـًال عـن إطـار العمـل، تؤيد  -١

  العامة واستراتيجيات معدة كي تستخدمها الحكومات؛
                                                           

 بشأن اآلثار المالية واإلدارية المترتبة بالنسبة إلى األمانة نتيجة لهذا القرار. ٨انظر الملحق    ١

 .٦٨/٨الوثيقة ج   ٢
  .٦انظر الملحق    ٣
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 مجموعـة خـالل مـن التغذيـة بشـأن رومـا إعالن في الواردة االلتزامات تنفيذ إلى ١األعضاء الدول تدعو  - ٢
  العمل؛ إطار ضمن تندرج العامة للسياسة طوعية خيارات

  
 وكــاالت وســائر والزراعــة األغذيــة لمنظمــة العــام المــدير مــع بالتعــاون يعــد، أن العــام المــدير مــن تطلــب  - ٣

 إلــى ســنتين كــل يقــدم تقريــراً  األخــرى، المعنيــة والدوليــة اإلقليميــة والمنظمــات وبرامجهــا وصــناديقها المتحــدة األمــم
  .التغذية بشأن روما إعالن في الواردة االلتزامات تنفيذ حالة عن الصحة جمعية

  
  - ٢٠١٥أيار/ مايو  ٢٦الجلسة العامة التاسعة، (
  )الرابعاللجنة "ب"، التقرير   

  
  
المســتوى الُقطــري مــن أجــل  العــبء العــالمي للصــرع وضــرورة العمــل المنســق علــى  ٢٠- ٦٨ص ع ج

  ٢عرفة العامةواالجتماعية وأثاره على الم آلثاره الصحية التصدي  
  

  والستون، الثامنة العالمية الصحة جمعية
  

العبء العـالمي للصـرع وضـرورة العمـل المنسـق علـى المسـتوى الُقطـري الخاص بالتقرير بعد النظر في 
  ٣؛من أجل التصدي آلثاره الصحية واالجتماعية وأثاره على المعرفة العامة

  
جمعيـة الصـحة خطـة العمـل الشـاملة الخاصـة  الـذي اعتمـدت فيـه ٨- ٦٦ج ص عبعد النظر في القـرار و 

  بشأن إتاحة األدوية األساسية؛ ٢٢- ٦٧ج ص ع، والقرار ٢٠٢٠- ٢٠١٣بالصحة النفسية في الفترة 
  

بشــأن الســالمة علــى  ١٠- ٥٧ج ص عوالقــرار  ٦٨/٢٦٩وٕاذ تســلِّم بقــرار الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة 
عـن  ١٠- ٦٧ج ص عالمناطق المدارية المهملـة، والقـرار بشأن أمراض  ١٢- ٦٦ج ص عالطرق والصحة، والقرار 

 التصـــدي فـــي الصـــحي النظـــام دور تعزيـــزبشـــأن  ١٥- ٦٧ج ص ع، والقـــرار المواليـــد صـــحة بشـــأن العمـــل خطـــة
، والمــداوالت المتعلقــة بمكافحــة داء الكيســات المذنبــة األطفــال وضــد والفتيــات، النســاء ضــد وخصوصــاً  للعنــف،

   ٤رت أثناء جمعية الصحة العالمية السادسة والخمسون؛العصبي وصلته بالصرع التي ج
  

وٕاذ تشير إلى اإلعالن السياسـي لالجتمـاع الرفيـع المسـتوى للجمعيـة العامـة بشـأن الوقايـة مـن األمـراض 
الذي أقر فيه رؤساء الدول والحكومـات بـأن االضـطرابات النفسـية والعصـبية هـي  ٥غير المعدية (غير السارية)،

ب المراضـــة وأنهـــا تســـهم فـــي العـــبء العـــالمي لألمـــراض غيـــر الســـارية ممـــا يســـتدعي تـــوفير ســـبب هـــام مـــن أســـبا
 الوصول المنصف إلى البرامج وتدخالت الرعاية الصحية الفعالة؛

  
، والوثيقــة الختاميــة لمــؤتمر األمــم المتحــدة المتعلقــة بالصــحة وبعــد النظــر فــي األهــداف اإلنمائيــة لأللفيــة

 بأهداف المعني العضوية المفتوح العامل لفريقوتقرير ا ٦"المستقبل الذي نصبو إليه" للتنمية المستدامة المعنونة
والـذي  ٦٦/٢٨٨التابع للمؤتمر المذكور المنشـأ بمقتضـى قـرار الجمعيـة العامـة لألمـم المتحـدة  المستدامة التنمية

                                                           
  ، منظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي.وحسب االقتضاء   ١
 ة المترتبة بالنسبة إلى األمانة نتيجة لهذا القرار.بشأن اآلثار المالية واإلداري ٨انظر الملحق    ٢

 .٦٨/١٢الوثيقة ج   ٣

  ، المحضر الموجز للجلسة الرابعة للجنة "أ"، (باإلنكليزية).٣/ سجالت/٥٦/٢٠٠٣ج ص عانظر الوثيقة    ٤
  .٦٦/٢قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة    ٥
  .٦٦/٢٨٨قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة    ٦
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ــع ضــــمان( ٣يقتـــرح الهــــدف   ٤- ٣  ) والغايــــةاألعمــــار جميــــع فـــي وبالرفاهيــــة صــــحية عـــيش بأنمــــاط الجميــــع تمتّـ
 وتعزيـز والعـالج الوقايـة خـالل مـن الثلـث بمقـدار المعديـة غيـر األمـراض عـن الناجمـة المبكـرة الوفيـات تخفيض(

  ١)؛٢٠٣٠ عام بحلول العقليتين والسالمة الصحة
  

وٕاذ تقـــر بـــأن الصـــرع هـــو مـــن بـــين أكثـــر األمـــراض العصـــبية المزمنـــة الخطيـــرة شـــيوعًا حيـــث يصـــيب 
كل األعمار على المستوى العالمي، وأن المصابين به يتعرضون في الغالب للوصم  مليون شخص من ٥٠ نحو

والتمييــز بســبب الجهــل والمفــاهيم الخاطئــة والمواقــف الســلبية المحيطــة بهــذا المــرض، وأنهــم يواجهــون مصــاعب 
  خطيرة في ميادين مثل التعليم، والعمالة، والزواج، واإلنجاب؛

  
واســـع للصـــرع يـــؤثر علـــى النـــاس مـــن كـــل األعمـــار، وأنـــواع الجـــنس، وٕاذ تالحـــظ بقلـــق أن االنتشـــار ال

واألعراق، ومستويات الدخل، وأن المجموعات السكانية الفقيـرة وتلـك التـي تعـيش فـي أوضـاع هشـة، والسـيما فـي 
البلدان ذات الدخل المنخفض والدخل المتوسط، تتحمل عبئًا جسيمًا مما يهدد بالخطر الصحة العمومية والتنمية 

 قتصادية واالجتماعية؛اال
  

وٕاذ تــدرك الفــوارق الشاســعة القائمــة فــي مســتوى التــدبير العالجــي للصــرع فــي البلــدان المختلفــة حيــث إن 
 لكـل مليـون ٠,٠٣العدد الوسطي، مثًال، ألطباء الجهاز العصبي في البلدان ذات الدخل المنخفض يبلغ فحسب 

وافرة فــي الغالــب، وأن الفجــوة العالجيــة تقــدر بــأكثر مــن نســمة، وأن األدويــة األساســية المضــادة للصــرع غيــر متــ
 ٪ في البلدان ذات الدخل المنخفض، أوسع بكثير في المناطق الريفية منها في المناطق الحضرية؛٧٥

  
ر لهـم العـالج المناسـب وفّ يـُ ما عنـدمـن نوباتـه  حررواالمصابين بالصرع يمكن أن يُ  معظموٕاذ تالحظ أن 

  ذات المردودية العالية والتكلفة الميسورة؛باألدوية المضادة للصرع 
  

وٕاذ تقر فضًال عـن ذلـك بـأن بعـض أسـباب الصـرع يمكـن الوقايـة منهـا وأن بالمسـتطاع تعزيـز مثـل هـذه 
  التدابير الوقائية في القطاع الصحي وفي قطاعات أخرى خارجه؛

  
 الدوليـة العصـبةهما  وميةوٕاذ تعي أن منظمة الصحة العالمية، واثنتان من المنظمات الدولية غير الحك

 تحت الصرع لمكافحة العالمية الحملة ١٩٩٧، أطلقت عام الصرع بداء المعني الدولي والمكتب الصرع لمكافحة
 لـرأب عملهـا برنـامجبتنفيـذ  ٢٠٠٨"، وأن منظمـة الصـحة العالميـة بـدأت عـام الـدامس الظالم من الخروج" عنوان
مرتكــزًا ســليمًا للمنظمــة لكــي تواصــل قيــادة وتنســيق العمــل اإلنمــائي  ، وأن ذلــك وفَّــرالنفســية الصــحة فــي الفجــوة

  الدولي بشأن الصرع؛
  

وٕاذ تعــي أيضــًا أن الممارســة فــي الصــين وفــي بعــض البلــدان األخــرى ذات الــدخل المــنخفض قــد برهنــت 
بنوعيـة  على أن العمل المنسق على المستوى القطري يمكن أن يكون فعاًال للغاية في مكافحة الصـرع والنهـوض

  حياة ماليين المصابين به بتكلفة زهيدة؛
  

وٕاذ تقــر بالتقــدم البــاهر الــذي تحقــق مــؤخرًا فــي تكنولوجيــا التــدبير العالجــي للصــرع وذلــك مــن البحــوث 
  األساسية إلى التشخيص والعالج؛

  
غيرهـا وبالنظر إلى أن المنظمات الحكومية الدولية، والمنظمات غير الحكومية، والرابطـات األكاديميـة و 

من الهيئات قد عززت مؤخرًا من استثماراتها فـي ميـدان التـدبير العالجـي للصـرع وبـذلت جهـودًا واسـعة بالتعـاون 
                                                           

  .A/68/970الوثيقة    ١
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مع الحكومات الوطنية، مثل العصبة الدولية لمكافحة الصرع والمكتب الدولي المعني بداء الصرع اللذين لـديهما 
  ها في مجال التدبير العالجي للصرع منذ عقود عديدة؛عالقات رسمية مع منظمة الصحة العالمية وتتعاونان مع

  
وٕاذ تســلِّم بــدور منظمــة الصــحة العالميــة فــي أن تبــرهن مجــددًا علــى ســمات القيــادة والتنســيق وأن تتخــذ 

  التدابير الفعالة للتدبير العالجي للصرع بالنظر إلى أثره الواسع على الصحة العمومية،
  
  بما يلي: على القيام ١الدول األعضاء تحث  - ١

  
تعزيز القيادة وتصريف الشؤون بفعالية، فيما يتعلق بالسياسات ذات الصلة بالصحة العمومية،  )١(

والصــــحة النفســــية، واألمــــراض غيــــر الســــارية ، والتــــي تشــــمل مراعــــاة االحتياجــــات الخاصــــة للمصــــابين 
ية لتنفيــذ الخطــط بالصــرع، وٕاتاحــة المــوارد الماليــة والبشــرية وغيرهــا التــي تــم تحديــدها علــى أنهــا ضــرور 

 والتدابير المستندة إلى البيِّنات؛
 
القيام، حيثما كان ذلك ضروريًا ووفقـًا للقواعـد والمعـايير الدوليـة لحقـوق اإلنسـان، بطـرح وتنفيـذ  )٢(

خطـــط عمـــل للتـــدبير العالجـــي للصـــرع ترمـــي إلـــى إزالـــة الفـــوارق وأوجـــه الغـــبن فـــي الخـــدمات الصـــحية، 
األخــرى، مــع إيــالء اهتمــام خــاص بالمصــابين بالصــرع الــذين يعــانون واالجتماعيــة، والخــدمات المرتبطــة 

مــن هشاشــة األوضــاع، مثــل القــاطنين فــي المنــاطق الفقيــرة والنائيــة، بمــا يشــمل القيــام بــذلك مــن خــالل 
تعزيـــز خـــدمات رعايـــة الصـــحة العموميـــة، ومـــن خـــالل تـــدريب المـــوارد البشـــرية المحليـــة علـــى التقنيـــات 

 المناسبة؛
  
العالجي للصرع، بما في ذلك الرعاية الصحية واالجتماعية، وخصوصًا الخدمات دمج التدبير  )٣(

المجتمعيــة المرتكــز، فــي ســياق التغطيــة الصــحية الشــاملة، ضــمن الرعايــة الصــحية األوليــة، حيثمــا كــان 
 ضـمان تزويـدذلك مناسبًا، بغية المساعدة في الحد من الفجوة العالجية لهذا المـرض، وذلـك مـن خـالل 

لرعايــة الصــحية مــن غيــر المتخصصــين بالمعــارف األساســية الالزمــة للتــدبير العالجــي للصــرع مقــدمي ا
بحيث يمكـن تشـخيص المـرض وعالجـه ومتابعـة الحـاالت بقـدر اإلمكـان، فـي سـياقات الرعايـة الصـحية 
األوليــة، وكــذلك مــن خــالل تمكــين المصــابين بالصــرع والقــائمين علــى رعــايتهم مــن تعزيــز االســتفادة مــن 

ج الرعايــة الذاتيـة والمنزليــة المحـددة، ومــن خــالل ضـمان تــوفير نظـام قــوي وعامـل لإلحالــة، وتعزيــز بـرام
نظم المعلومات والترصد المتعلقة بالصحة بحيـث تقـوم بصـورة اعتياديـة بجمـع البيانـات، والتبليـغ عنهـا، 

 وتحليلها، وتقييم االتجاهات المتصلة بالتدبير العالجي للصرع؛
 

نفيـــذ اســـتراتيجيات للتـــدبير العالجـــي للصـــرع، والســـيما تيســـير الحصـــول علـــى مســـاندة إرســـاء وت )٤(
األدويــة المضــادة للصــرع المأمونــة، والناجعــة، وذات الجــودة المضــمونة، والعمــل علــى توفيرهــا بأســعار 

 معقولة، وٕادراج األدوية األساسية المضادة للصرع في قوائم األدوية األساسية الوطنية؛
 
لصــــرع وتــــوفير التثقيــــف بشــــأنه، وخصوصــــًا فــــي المــــدارس االبتدائيــــة ضــــمان الــــوعي العــــام با )٥(

والثانويــة، بغيــة الحــد مــن المفــاهيم الخاطئــة وظــاهرة وصــم المصــابين بالصــرع وأســرهم وممارســة التمييــز 
 ضدهم الشائعة في العديد من البلدان واألقاليم؛

  
ذلــك بواســطة التــدخالت تعزيــز اإلجــراءات الراميــة إلــى الوقايــة مــن أســباب اإلصــابة بالصــرع، و  )٦(

 المسندة بالبينات، داخل قطاع الصحة وفي القطاعات األخرى خارج قطاع الصحة؛
 

                                                           
 .اإلقليمي االقتصادي التكامل منظماتوحسب االقتضاء،    ١
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 تحسين االستثمارات في مجال بحوث الصرع وزيادة قدرات هذه البحوث؛ )٧(
  
االنخراط مع المجتمع المدني والجهات الشريكة األخـرى فـي التـدابير المشـار إليهـا فـي الفقـرات  )٨(

 ) أعاله؛٧(١ى ) إل١(١الفرعية 
  
الشــــركاء الــــدوليين، واإلقليميــــين، والــــوطنيين، والمحليــــين ضــــمن القطــــاع الصــــحي وخارجــــه إلــــى تــــدعو   - ٢

  التنفيذ؛  ) أعاله ودعم هذا٨(١) إلى ١(١االنخراط في تنفيذ التدابير المحددة في الفقرات الفرعية 
  
  المدير العام القيام بما يلي: من تطلب  - ٣
  

راءات المتعلقة بالصرع التي اضطلعت منظمة الصحة العالمية بقيادتها، استعراض وتقييم اإلج )١(
وتنســيقها، ودعمهــا، بغــرض تحديــد، وٕاجمــال، وٕادمــاج الممارســات الفضــلى ذات الصــلة بغيــة إتاحــة هــذه 

 المعلومات على نطاق واسع، والسيما في البلدان ذات الدخل المنخفض والدخل المتوسط؛
 
ت المعنيــة صــاحبة المصــلحة، وعلــى أســاس العمــل المطلــوب فــي القيــام، بالتشــاور مــع الجهــا )٢(

مــن منطــوق القــرار، بوضــع مجموعــة مــن التوصــيات التقنيــة تسترشــد بهــا الــدول األعضــاء فــي  ١  الفقــرة
اســتحداث وتنفيــذ بــرامج وخــدمات للصــرع، وتزويــد الــدول األعضــاء بالــدعم التقنــي فــي جهودهــا المبذولــة 

 الدخل المتوسط؛تلك ذات ا البلدان ذات الدخل المنخفض و للتدبير العالجي للصرع، والسيم
  
تقـــديم تقريـــر عـــن التقـــدم المحـــرز فـــي تنفيـــذ هـــذا القـــرار إلـــى الـــدورة الحاديـــة والســـبعين لجمعيـــة  )٣(

 الصحة العالمية.
  

  - ٢٠١٥أيار/ مايو  ٢٦الجلسة العامة التاسعة، (
  )الخامساللجنة "ب"، التقرير   

  
  

_____________________  
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  تشكيل لجنة أوراق االعتماد  )١(٦٨ع  ص  ج
  

أوراق اعتماد تضم مندوبي الدول األعضاء التالية: لجنة الثامنة والستون عينت جمعية الصحة العالمية   
  بيســــاو، هنــــدوراس، ليســــوتو، ســــنغافورة، سويســــرا، طاجكســــتان،  - بلجيكــــا، كولومبيــــا، جيبــــوتي، غــــابون، غينيــــا 

  لشتي، تونغا.  - ر تيمو 
  

  )٢٠١٥أيار/ مايو  ١٨(الجلسة العامة األولى، 
  
  
  والستين الثامنةانتخاب أعضاء مكتب جمعية الصحة العالمية   )٢(٦٨ع  ص  ج
  

  :التالية أسماؤهمأعضاء المكتب  الثامنة والستونانتخبت جمعية الصحة العالمية   
  

  جاغات براكاش نادا (الهند)الدكتور     الرئيس:
  

  الدكتور لي بين (الصين)  الرئيس:نواب 
  السيد جون دافيد إدوارد بويس (بربادوس)
  الدكتور فيروز الدين فيروز (أفغانستان)
  السيد فرانشيسكو موسوني (سان مارينو)

  األستاذ آوا ماري كول سيك (السنغال)
  

  )٢٠١٥أيار/ مايو  ١٨(الجلسة العامة األولى، 
  
  
  جنتين الرئيسيتينانتخاب أعضاء مكتب الل  )٣(٦٨ع  ص  ج
  

  :الرئيسيتين التالية أسماؤهم مكتب اللجنتين أعضاء والستون الثامنة العالمية الصحة جمعية انتخبت  
  

  (المكسيك)نافاّريتي و لّ الدكتور إدواردو جارامي  الرئيس  اللجنة "أ":
  السيد مايكل ماالباغ (بابوا غينيا الجديدة)  الرئيس  اللجنة "ب":

  
  )٢٠١٥ مايو/ أيار ١٨ ولى،األ العامة الجلسة(
  

  :التالية أسماؤهم المكتب أعضاء ذلك بعد الرئيسيتان اللجنتان وانتخبت
  

  السيدة دوركاس ماكاغاتو (بوتسوانا)  نائبا الرئيس  اللجنة "أ":
  قردة (السودان) أبو إدريس بحر الدكتور  

  الدكتور ليس روفالي (إستونيا)  المقرر  
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  تور رايموند بوسوتيل (مالطة)الدك  نائبا الرئيس  اللجنة "ب"
  أدهيكاري (نيبال) راج السيد خاغا  

  الدكتور غوي فونيس (شيلي)  المقرر  
  

(الجلستان األوليان للجنتين "أ" و"ب"، 
  ، بالترتيب)٢٠١٥أيار/ مايو   ٢٠و  ١٨

  
  
  إنشاء اللجنة العامة  )٤(٦٨ع  ص  ج
  

 منــدوبي والســتون الثامنــة لعالميــةا الصــحة جمعيــة انتخبــت الترشــيحات لجنــة توصــيات فــي النظــر بعــد  
: بوركينــا فاصــو، بورونــدي، جــزر القمــر، كوبــا، فرنســا، العامــة اللجنــة فــي أعضــاء التاليــة عشــر الســبعة البلــدان

غانـــا، إندونيســـيا، التفيـــا، الجبـــل األســـود، عمـــان، بيـــرو، االتحـــاد الروســـي، جنـــوب الســـودان، الجمهوريـــة العربيـــة 
  يطانيا العظمي وأيرلندا الشمالية، الواليات المتحدة األمريكية، فييت نام.السورية، المملكة المتحدة لبر 

  
  )٢٠١٥ مايو/ أيار ١٨ األولى، العامة الجلسة(

  
  
  اعتماد جدول األعمال  )٥(٦٨ع  ص  ج
  

التنفيـذي  المجلـس أعـده الـذي المؤقـت األعمـال جـدول والسـتون الثامنة العالمية الصحة جمعية اعتمدت  
مــن اللجنــة "أ" إلــى اللجنــة "ب".  بنــد واحــدوالثالثــين بعــد المائــة، مــع حــذف ثالثــة بنــود ونقــل  فــي دورتــه السادســة

  وأرجئ بند آخر كي ينظر فيه المجلس التنفيذي في دورته السابعة والثالثين بعد المائة.
  

  )٢٠١٥ مايو/ أيار ١٨ الثانية، العامة الجلسة(
  
  
  التحقق من أوراق االعتماد  )٦(٦٨ع  ص  ج
  

 ألبانيا؛ أفغانستان؛ ت جمعية الصحة العالمية الثامنة والستون بصحة أوراق اعتماد الوفود التالية:اعترف  
 البحـرين؛ البهامـا؛ جـزر آذربيجـان؛ النمسـا؛ أستراليا؛ أرمينيا؛ األرجنتين؛ وبربودا؛ أنتيغوا أنغوال؛ أندورا؛ الجزائر؛

 والهرســــك؛ البوســــنة القوميـــات؛ المتعــــددة بوليفيـــا ةدولــــ بوتــــان؛ بـــنن؛ بلجيكــــا؛ بـــيالروس؛ بربــــادوس؛ بـــنغالديش؛
 الكـاميرون؛ كمبوديـا؛ األخضـر؛ الرأس بوروندي؛ فاصو؛ بوركينا بلغاريا؛ السالم؛ دار بروني البرازيل؛ بوتسوانا؛

 كوسـتاريكا؛ كـوك؛ جـزر الكونغو؛ القمر؛ جزر كولومبيا؛ الصين؛ شيلي؛ تشاد؛ الوسطى؛ أفريقيا جمهورية كندا؛
ـــ  كـــوت ـــا؛ كرواتيـــا؛ وار؛ديف ـــة التشـــيكية؛ الجمهوريـــة قبـــرص؛ كوب ـــة كوريـــا جمهوري  جمهوريـــة الشـــعبية؛ الديمقراطي

 االسـتوائية؛ غينيـا السـلفادور؛ مصـر؛ إكـوادور؛ الدومينيكيـة؛ الجمهورية جيبوتي؛ الدانمرك؛ الديمقراطية؛ الكونغو
ـــا؛ إســـتونيا؛ إريتريـــا؛ ـــا؛ غـــابون؛ فرنســـا؛ فنلنـــدا؛ فيجـــي؛ إثيوبي ـــا؛ غامبي ـــا؛ جورجي ـــا؛ ألماني ـــادا؛ اليونـــان؛ غان  غرين

 إيــــران جمهوريــــة إندونيســــيا؛ الهنــــد؛ أيســــلندا؛ هنغاريــــا؛ هنــــدوراس؛ هــــايتي؛ بيســــاو؛ – غينيــــا غينيــــا؛ غواتيمــــاال؛
 الكويـت؛ كيريبـاتي؛ كينيـا؛ كازاخسـتان؛ األردن؛ اليابـان؛ جامايكـا؛ إيطاليـا؛ إسـرائيل؛ أيرلنـدا؛ العـراق؛ اإلسالمية؛
 لكســــمبرغ؛ ليتوانيــــا؛ ليبيــــا؛ ليبيريــــا؛ ليســــوتو؛ لبنــــان؛ التفيــــا؛ الشــــعبية؛ الديمقراطيــــة الو جمهوريــــة تان؛قيرغيزســــ
 الجبــل منغوليــا؛ مونــاكو؛ المكســيك؛ موريشــيوس؛ موريتانيــا؛ مالطــة؛ مــالي؛ ملــديف؛ ماليزيــا؛ مــالوي؛ مدغشــقر؛
 نيجيريـــا؛ النيجـــر؛ نيكـــاراغوا؛ نيوزيلنـــدا؛ ا؛هولنـــد نيبـــال؛ نـــاورو؛ ناميبيـــا؛ ميانمـــار؛ موزامبيـــق؛ المغـــرب؛ األســـود؛
 جمهوريـة قطـر؛ البرتغـال؛ بولنـدا؛ الفلبين؛ بيرو؛ باراغواي؛ الجديدة؛ غينيا بابوا بنما؛ باكستان؛ عمان؛ النرويج؛
 ســان مــارينو؛ ســان ســاموا؛ ونيفــيس؛ كيــتس ســانت روانــدا؛ الروســي؛ االتحــاد رومانيــا؛ مولــدوفا؛ جمهوريــة كوريــا؛
 سلوفينيا؛ سلوفاكيا؛ سنغافورة؛ سيراليون؛ سيشيل؛ صربيا؛ السنغال؛ السعودية؛ العربية المملكة نسيبي؛وبري تومي
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 ســوازيلند؛ ســورينام؛ الســودان؛ النكــا؛ ســري أســبانيا؛ الســودان؛ جنــوب أفريقيــا؛ جنــوب الصــومال؛ ســليمان؛ جــزر
  تيمور السابقة؛ اليوغوسالفية مقدونية مهوريةج تايلند؛ طاجيكستان؛ السورية؛ العربية الجمهورية سويسرا؛ السويد؛

 العربيـة اإلمـارات أوكرانيـا؛ أوغندا؛ توفالو؛ تركمانستان؛ تركيا؛ تونس؛ وتوباغو؛ ترينيداد تونغا؛ توغو؛ لشتي؛ –
 المتحــــدة الواليـــات المتحـــدة؛ تنزانيـــا جمهوريـــة الشـــمالية؛ وأيرلنــــدا العظمـــى لبريطانيـــا المتحـــدة المملكـــة المتحـــدة؛

  .زمبابوي زامبيا؛ اليمن؛ نام؛ فييت البوليفارية؛ فنزويال جمهورية فانواتو؛ أوزبكستان؛ أوروغواي؛ مريكية؛األ
  

  )٢٠١٥ مايو/ أيار ٢٠ السادسة، العامة الجلسة(
  
  
ــدول انتخــاب  )٧(٦٨ع  ص  ج ــين فــي الحــق لهــا التــي األعضــاء ال  فــي عضــواً  للعمــل شــخص تعي

  التنفيذي المجلس
  

ـــة ياتتوصـــ فـــي النظـــر بعـــد   ـــة العالميـــة الصـــحة جمعيـــة انتخبـــت العامـــة، اللجن  الـــدول والســـتون، الثامن
التنفيذي: كندا، الكونغو، الجمهورية  المجلس في عضواً  للعمل شخص تعيين في الحق لها التي التالية األعضاء

  لند.الدومينيكية، فرنسا، األردن، كازاخستان، مالطة، نيوزيلندا، باكستان، الفلبين، السويد، تاي
  

  )٢٠١٥ مايو/ أيار ٢٢ الثامنة، العامة الجلسة(
  
  
األحوال الصحية في األرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشـرقية، وفـي   )٨(٦٨ع  ص  ج

  الجوالن السوري المحتل
  

فـي اعتبارهـا المبـدأ األساسـي المؤسَّـس فـي دسـتور  وضعتإذ  جمعية الصحة العالمية الثامنة والستون،
العالمية، والذي يؤكد أن صحة جميع الشعوب أمر أساسي لبلوغ السلم واألمن، مع التشديد على لصحة منظمة ا

 أيضاً  علماً  أحاطتوٕاذ  أن إتاحة الرعاية الصحية دون عوائق هي عنصر حاسم من عناصر الحق في الصحة؛
قــدس الشــرقية، وفــي الجــوالن عــن األحــوال الصــحية فــي األرض الفلســطينية المحتلــة، بمــا فيهــا ال األمانــة بتقريــر

ـــل ـــداني لألحـــوال الصـــحية فـــي األرض الفلســـطينية  ١،الســـوري المحت ـــيم مي مـــع اإلحاطـــة علمـــًا أيضـــًا بتقريـــر تقي
   العام، المدير من طلبت ٢المحتلة،

تقــديم تقريــر عــن األحــوال الصــحية فــي األرض الفلســطينية المحتلــة، بمــا فيهــا القــدس الشــرقية،   )١(
ي المحتــل، إلــى جمعيــة الصــحة العالميــة التاســعة والســتين، مــن خــالل تقيــيم ميــداني وفــي الجــوالن الســور 

  تجريه منظمة الصحة العالمية، مع التركيز بوجه خاص على ما يلي:
العقبـات التــي تعتــرض ســبيل إتاحــة الرعايـة الصــحية فــي األرض الفلســطينية المحتلــة،   (أ)
علـــى التنقـــل وتجزئـــة األرض، وكـــذلك  فـــي ذلـــك العقبـــات الناجمـــة عـــن القيـــود المفروضـــة  بمـــا

ـــــــر   التقـــــــدم ـــــــواردة فـــــــي تقري ـــــــذ التوصـــــــيات ال عـــــــن  ٢٠١٤لعـــــــام  المنظمـــــــةالُمحـــــــَرز فـــــــي تنفي
الصـــحة: عبـــور الحـــواجز مـــن أجـــل الحصـــول علـــى الرعايـــة الصـــحية فـــي األرض   فـــي  "الحـــق

  ٣"؛٢٠١٣الفلسطينية المحتلة، 

                                                           
 .٦٨/٣٧الوثيقة ج   ١
ـــــــــــــــــــــــــة    ٢ ـــــــــــــــــــــــــالي: WHO-EM/OPT/006/Eانظـــــــــــــــــــــــــر الوثيق ـــــــــــــــــــــــــي الت ـــــــــــــــــــــــــرابط اإللكترون ـــــــــــــــــــــــــى ال ، المتاحـــــــــــــــــــــــــة عل

http://applications.emro.who.int/docs/Cons_Rep_2015_EN_16311.pdf  ٢٠١٥  حزيران/ يونيو  ١(تم االطالع في.(  
، ٢٠١٣ المحتلـة، الفلسطينية األرض في الصحية الرعاية على الحصول أجل من الحواجز عبور: الصحة في الحق   ٣

  متاح على الرابط اإللكتروني التالي: 
(http://www.emro.who.int/images/stories/palestine/documents/WHO_RTH_crossing_barriers_to_access_health.pdf?ua=1)   

  ).٢٠١٥أيار/ مايو  ٢٠(تم االطالع في 
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التحتيـــة والمرافـــق الطبيـــة، اإلصـــابات الجســـدية وحـــاالت العجـــز، وتلـــف ودمـــار البنيـــة   (ب)
 وكذلك العقبات التي تعوق سالمة العاملين في مجال الرعاية الصحية؛

 إتاحة خدمات صحية الئقة لألسرى الفلسطينيين؛  ) ج(

أثر طول مدة االحتالل وانتهاكات حقوق اإلنسان على صحة الفرد النفسية والجسدية،   (د)
تجــاز العســكري اإلســرائيلي علــى األســرى وخصوصــًا العواقــب الصــحية التــي يخّلفهــا نظــام االح

والمحتجـزين الفلســطينيين، وخصوصــًا األطفــال المحتجــزين، وظـروف المعيشــة غيــر اآلمنــة فــي 
  األرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية؛

أثــــر اإلتاحــــة المشــــوبة بالعراقيــــل للميــــاه وخــــدمات اإلصــــحاح، وكــــذلك انعــــدام األمــــن   (ه)
  حوال الصحية في األرض الفلسطينية المحتلة، وخصوصًا في قطاع غزة؛الغذائي، على األ

تقـــــديم المســـــاعدة والـــــدعم المـــــاليين والتقنيـــــين مـــــن جانـــــب الجهـــــات المانحـــــة الدوليـــــة،   (و)
  وٕاسهامها في تحسين األحوال الصحية في األرض الفلسطينية المحتلة؛

  لك برامج بناء القدرات؛تقديم الدعم إلى الخدمات الصحية الفلسطينية، بما في ذ  )٢(
  تقديم المساعدة التقنية المتصلة بالصحة إلى السكان السوريين في الجوالن السوري المحتل؛  )٣(
االستمرار في تقديم المساعدة التقنية الضـرورية لتلبيـة احتياجـات الشـعب الفلسـطيني الصـحية،   )٤(

الدوليـــة للصـــليب األحمـــر، وكـــذلك بمـــن فيـــه األســـرى والمحتجـــزون، وذلـــك بالتعـــاون مـــع جهـــود اللجنـــة 
  االحتياجات الصحية للمعاقين والمصابين؛

تقديم الدعم إلى قطاع الصحة الفلسطيني في التأهب لمواجهة حاالت الطوارئ، وتعزيز قدرات   )٥(
التأهـب لتلـك الحـاالت واالسـتجابة، وفـي الحـد مــن نقـص األدويـة المنقـذة لـألرواح واألدوات الطبيـة التــي 

  رًة واحدة؛ُتستعمل م
دعــــم تطــــوير النظــــام الصــــحي فــــي األرض الفلســــطينية المحتلــــة، بمــــا فــــي ذلــــك تنميــــة المــــوارد   )٦(

  البشرية.
  

  )٢٠١٥ مايو/ أيار ٢٢ الثامنة، العامة الجلسة(
  
  
 شلل األطفال  )٩(٦٨ع  ص  ج
  

  ١األمانة عن شلل األطفال، تقرير في النظر بعد والستون، الثامنة العالمية الصحة جمعية
  

 التوصـــيات خـــالل مـــن دوليـــاً  قلقـــاً  تثيـــر التـــي العموميـــة الصـــحية الطارئـــة إدارة اســـتمرار أيـــدت  )١(
 بالطارئـــة فيمـــا يتعلـــق) ٢٠٠٥( الدوليـــة الصـــحية اللـــوائح بموجـــب العـــام المـــدير يصـــدرها التـــي المؤقتـــة
  البري؛ طفالاأل شلل لفيروس الدولي االنتشار عن والناجمة دولياً  قلقاً  تثير التي العمومية الصحية

 الـدولي االنتشـار مخـاطر مـن الحـد فـي المحـرز التقـدم عـن تقرير تقديم العام المدير من طلبت  )٢(
  .والستين التاسعة العالمية الصحة جمعية إلى البري األطفال شلل لفيروس

  
  )٢٠١٥ مايو/ أيار ٢٦ التاسعة، العامة الجلسة(

                                                           
 .٣إضافة  ٦٨/٢١الوثيقة ج   ١
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ومتابعة الدورة االستثنائية للمجلس  ٢٠١٤فاشية مرض فيروس اإليبوال في عام   )١٠(٦٨ع  ص  ج
  اإليبوالطارئة التنفيذي بشأن 

  
بعد التذكير بـالقرار الـذي اعتمـده المجلـس التنفيـذي فـي دورتـه الثامنة والستون، جمعية الصحة العالمية   

  ١؛٢٠١٥كانون الثاني/ يناير  ٢٥ اإليبوال فيطارئة االستثنائية المعقودة بشأن 
  

  التقييم المؤقت
  

  ؛٦٨/٢٥لإليبوال، والذي يرد في الوثيقة ج ر المبدئي لفريق التقييم المبدئيبالتقريرحبت   - ١
  

  ؛فريق التقييم المبدئي لإليبوال على ما أنجزه من عمل حتى اآلنشكرت   - ٢
  

حســـبما كلفتـــه بـــه دورة المجلـــس فريـــق التقيـــيم المبـــدئي لإليبـــوال أن يواصـــل عملـــه طلبـــت مـــن   - ٣
وأن يصدر تقريرًا ختاميًا يتاح للمدير العام في موعد أقصـاه  ٢اإليبوال،طارئة ة بشأن التنفيذي االستثنائي

  .٢٠١٥  تموز/ يوليو ٣١
  

  )٢٠٠٥اللوائح الصحية الدولية (
  

) لبحـث ٢٠٠٥من المدير العام إنشاء لجنة مراجعة في إطار اللـوائح الصـحية الدوليـة (طلبت   - ١
  االستجابة لفاشية اإليبوال، مع تحديد األهداف التالية:في  )٢٠٠٥( الدولية الصحية دور اللوائح

  
) فيمــا يتعلــق بالوقايــة مــن فاشــية ٢٠٠٥مــدى فعاليــة اللــوائح الصــحية الدوليــة (تقيــيم   (أ)

اإليبــوال والتأهــب لمواجهتهــا واالســتجابة لهــا، مــع التركيــز بوجــه خــاص علــى اإلبــالغ والحــوافز 
اإلضـافية واإلعـالن عـن الطارئـة الصـحية العموميـة  ذات الصلة، والتوصيات المؤقتة والتـدابير

والصـالت  ٢وسـياق إطـار االسـتجابة للطـوارئالتي تثيـر قلقـًا دوليـًا والقـدرات األساسـية الوطنيـة 
   الرابطة به والمسؤوليات اإلنسانية األخرى للمنظمة؛

  
 ٢٠١١٣حالــة تنفيــذ التوصــيات الصــادرة عــن لجــان المراجعــة الســابقة فــي عــام تقيــيم   (ب)

  وأثرها ذي الصلة على فاشية اإليبوال الراهنة؛
  

) ٢٠٠٥التوصــية بــالخطوات الالزمــة مــن أجــل تحســين أداء اللــوائح الصــحية الدوليــة (  (ج)
وشفافيتها وفعاليتها وكفاءتها، بما فيها استجابة المنظمة، وتعزيـز التأهـب واالسـتجابة للطـوارئ 

  لزمنية المقترحة ألي واحدة من تلك الخطوات؛المستقبلية ذات العواقب الصحية، مع األطر ا
  

) فـي ٢٠٠٥طلبت من المدير العام أن يعقد لجنة المراجعـة المعنيـة بـاللوائح الصـحية الدوليـة (  - ٢
، حسب ما هو منصوص عليه في اللـوائح المـذكورة، وأن يقـدم تقريـرًا إلـى جمعيـة ٢٠١٥آب/ أغسطس 

  ؛٢٠١٦  في أيار/ مايو الصحة العالمية التاسعة والستين عن تقدمها
  

وافقت على دعم دول غرب ووسط أفريقيا وغيرها من الدول المعرضة للخطر مـن أجـل تحقيـق   - ٣
)، بما فـي ذلـك المتطلبـات مـن القـدرات األساسـية، بحلـول ٢٠٠٥التنفيذ الكامل للوائح الصحية الدولية (

  ؛٢٠١٩حزيران/ يونيو 
                                                           

 .EBSS3.R1انظر القرار    ١

 .٢٠- ٦٥ع  ص  جانظر القرار    ٢

 .٦٤/١٠انظر الوثيقة ج   ٣
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خطــة تبــّين ئي لإليبــوال القاضــية بــأن تقتــرح المنظمــة فريــق التقيــيم المبــدتوصــية أحاطــت علمــًا ب  - ٤
المتطلبــــات مــــن المــــوارد وتتقاســــمها مــــع الــــدول األعضــــاء وســــائر أصــــحاب المصــــلحة المعنيــــين مــــن 

ـــــق بـــــاللوائح الصـــــحية   أجـــــل ـــــدان فيمـــــا يتعل ـــــة بجميـــــع البل تطـــــوير القـــــدرات األساســـــية للصـــــحة العمومي
الموضوعي وخياراته من خالل التقييم الذاتي، وأن تواصل تقصي آليات التحليل   )، وأن٢٠٠٥(  الدولية

تجري على أساس طوعي استعراضًا للنظراء و/ أو تقييمًا خارجيًا للدول األعضـاء المقدمـة لطلبـات فـي 
  هذا المضمار.

  
  القوى العاملة الصحية العالمية للطوارئ

  
عن القوى العاملة الصحية  رحبت بالجهود التي يبذلها المدير العام لتقديم خطة مفاهيمية أولية  - ١

العالميـــة للطـــوارئ لالســـتجابة لفاشـــيات األمـــراض والطـــوارئ ذات العواقـــب الصـــحية، وذلـــك فـــي إطـــار 
الهياكل والوظائف المكرسة لهذا الغرض والخاصة ببرنامج االستجابة للطوارئ علـى نطـاق أوسـع، التـي 

ه جميــع عمليــات المنظمــة فــي ميــدان اال د وتوّجــ ســتجابة لفاشــيات األمــراض والطــوارئ مــن شــأنها أن توّحــ
ضمن والية المنظمة وعبر مستوياتها الثالثة، وتحت إشراف المدير العام مباشرة دعمًا الستجابة البلدان 

  ١في حد ذاتها؛
  
أشـــارت مجـــددًا إلـــى ضـــرورة اســـتجابة المنظمـــة للطـــوارئ علـــى جميـــع المســـتويات وفقـــًا للقـــانون   - ٢

ن دستور منظمة الصحة العالمية وبما يتسق مع مبادئ إطار االستجابة (د) م٢الدولي، والسيما للمادة 
)، واسترشادها بنهج التصدي لجميع أخطـار الطـوارئ ٢٠٠٥للطوارئ وأهدافه واللوائح الصحية الدولية (

الحيـاد اإلنسـانية المتمثلـة فـي مبادئ الالقدرة على التكيف والمرونة والمساءلة؛ و بالتشديد على الصحية، 
  سانية وعدم التحيز واالستقالل؛ والقدرة على التنبؤ والتوقيت المناسب والملكية القطرية؛واإلن

  
شــددت علــى أهميــة بنــاء قــدرات المنظمــة فــي مجــاالت ميزتهــا النســبية واالســتناد المكثــف إلــى   - ٣

ات الشــبكة العالميــة لإلنــذار بحــدوث الفاشــيو  قــدرات ســائر وكــاالت األمــم المتحــدة وصــناديقها وبرامجهــا
مجموعــة والــدور الريــادي للمنظمــة فــي  ٢ومواجهتهــا والفــرق الطبيــة الخارجيــة والشــركاء المتــأهبين للعمــل

  الصحة العالمية؛
 
طلبـــت مـــن المـــدير العـــام أن يقـــدم التقـــارير عـــن التقـــدم المحـــرز فـــي إنشـــاء برنـــامج االســـتجابة   - ٤

، الســتجابة للطــوارئ الصــحية العالميــةالقــوى العاملــة المســتعدة لذلــك للطــوارئ وتنســيقه وٕادارتــه، بمــا فــي 
إلى جمعية الصـحة العالميـة التاسـعة والسـتين عـن طريـق المجلـس التنفيـذي فـي دورتـه الثامنـة والثالثـين 

  .٢٠١٦المائة التي ستعقد في كانون الثاني/ يناير   بعد
  

  الصندوق االحتياطي
  
ادئ التوجيهيـة التـي يجـب التي تشـمل المبـ ٦٨/٢٦رحبت بالبارامترات الموصوفة في الوثيقة ج - ١

الطوعية للتمويل وآليـات أن تسري على الصندوق مثل الحجم والنطاق واالستدامة والعمليات والمصادر 
 المساءلة؛

 
قــررت إنشـــاء صـــندوق احتيـــاطي محـــدد تكـــون مــوارده قابلـــة للتجديـــد مـــن أجـــل التعزيـــز الســـريع  - ٢

ويــــدمج صــــندوقي المنظمــــة  ٣ب الصــــحيةالســــتجابة المنظمــــة األوليــــة للفاشــــيات والطــــوارئ ذات العواقــــ
                                                           

 .٦٨/٢٧من الوثيقة ج ٤٤انظر الفقرة    ١

  .٦٨/٢٧من الوثيقة ج ١٥انظر الفقرة    ٢
  بتطبيق المعايير الموضوعية المبينة في إطار االستجابة للطوارئ.   ٣
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مليون دوالر أمريكي وممول بالكامل من المساهمات الطوعيـة  ١٠٠برأسمال مستهدف قدره  ١الحاليين،
 ؛ضمن نطاق الصندوقالمرنة 

  
وافقـــت علـــى أن يـــوفر الصـــندوق االحتيـــاطي التمويـــل الموثـــوق والشـــفاف والســـيما فيمـــا يتصـــل  - ٣

 القـــدرة علـــى التنبـــؤة، لمـــدة تصـــل إلـــى ثالثـــة أشـــهر، بالتشـــديد علـــى بإعـــداد التقـــارير الماليـــة والمســـاءل
الحيــاد واإلنســانية وعــدم التحيــز اإلنســانية المتمثلــة فــي مبــادئ الو ؛ والتوقيــت المناســب والملكيــة القطريــة

 ٢وممارسات المنح اإلنسانية الجيدة؛ واالستقالل؛
  
أن يــتم الصــرف منــه بنــاًء علــى لســلطة المــدير العــام قــررت أن يخضــع الصــندوق االحتيــاطي  - ٤

 على تقديره؛
  
طلبت من المـدير العـام أن يسـتعرض نطـاق الصـندوق االحتيـاطي ومعـاييره بعـد مضـي سـنتين  - ٥

علــى التنفيــذ ويــدرج االقتراحــات لتحســين أداء الصــندوق واســتدامته فــي تقريــر ينبغــي تقديمــه إلــى جمعيــة 
 ؛٢٠١٧الصحة العالمية السبعين في أيار/ مايو 

  
 ول األعضاء على مساهماتها التي قدمتها بالفعل إلى الصندوق االحتياطي؛شكرت الد - ٦
  
المــدير العــام االتصــال بالجهــات المانحــة لتشــجيعها علــى المســاهمة فــي الصــندوق  مــنطلبــت  - ٧

 االحتياطي، بما في ذلك من خالل الجولة التالية للحوار الخاص بالتمويل؛
  
الصـندوق االحتيـاطي، بمـا فـي ذلـك المبـالغ التـي المدير العام تقديم تقريـر عـن أداء  منطلبت  - ٨

تجمع والتي تنفق والقيمة المضافة والغرض من وراء ذلك، إلى جمعية الصحة العالمية التاسعة والستين 
، مــــن خــــالل المجلــــس التنفيــــذي فــــي دورتــــه الثامنــــة والثالثــــين بعــــد المائــــة فــــي ٢٠١٦فــــي أيــــار/ مــــايو 

 ؛٢٠١٦الثاني/ يناير   كانون
  
المدير العام تحديد أولويـات العمليـات الميدانيـة فـي البلـدان المتضـررة عنـد اسـتخدام  منطلبت  - ٩

 ٣الصندوق االحتياطي.
  

  البحث والتطوير
  
أشـــادت بالـــدور التنســـيقي الرئيســـي الـــذي اضـــطلعت بـــه منظمـــة الصـــحة العالميـــة فـــي العمـــل  - ١

 وس اإليبوال؛المستمر على تطوير اللقاحات ووسائل التشخيص واألدوية الخاصة بمرض فير 
 
رحبــت بوضــع مخطــط بالتعــاون مــع الــدول األعضــاء وأصــحاب المصــلحة المعنيــين، مــن أجــل  - ٢

تسريع خطى البحث والتطوير في مجاالت األوبئة أو حاالت الطوارئ الصحية التي تنعدم فيهـا الحلـول 
 الوقائية والعالجية أو تقل، مع مراعاة تدفقات العمل األخرى ذات الصلة في المنظمة؛

 
االسـتراتيجية وخطـة العمـل العـالميتين بشـأن الصـحة العموميـة واالبتكـار والملكيـة أعادت تأكيد  - ٣

 الفكرية.
                                                           

الســـتجابة الســـريعة وصـــندوق المنظمـــة الخـــاص باالســـتجابة للفاشـــيات الطارئـــة فـــي إطـــار المبـــادرة منظمـــة لالحســـاب    ١
  .المتعلقة بالتهديد النووي

العجـز أشهر لـدعم التواصـل فـي حـال  ٣مدد المدير العام هذه المدة عند الضرورة لفترة إضافية تصل إلى ييمكن أن    ٢
  ذلك فقط.تعبئة موارد تمويل أخرى في غضون  عن
دة الصادرة عن الجمعية العامة لألمـم المتحـ A/58/99/-E/2003/94الوثيقة الرسالة الواردة في الملحق الثاني من انظر    ٣

  والمجلس االقتصادي واالجتماعي.
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  تعزيز الُنظم الصحية
  
رحبــت بإعــداد الخطــط القويــة والمحســوبة التكــاليف الســتعادة قــدرات الــنظم الصــحية فــي غينيــا  - ١

، ٢٠١٥نيسـان/ أبريـل  ١٧الـدولي فـي وليبيريا وسيراليون، والتي ُعرضت على اجتماعات الربيع للبنـك 
 ؛كأساس للتنسيق بين المانحين واالستثمارات االستراتيجية

 
ر لمـؤتمر  - ٢ طلبت من المنظمة أن تواصل دورها التنسيقي في دعم اإلدارات الوطنية وهي تحّضـ

ز/ تمـــو  ١٠التعهـــدات الرفيـــع المســـتوى لألمـــين العـــام لألمـــم المتحـــدة بشـــأن اإليبـــوال، والـــذي ســـُيعقد فـــي 
 ؛٢٠١٥  يوليو

 
أثنت على القيادة التي تضـطلع بهـا وزارات الصـحة فـي البلـدان الثالثـة فـي التركيـز، بـدعم مـن  - ٣

المكاتب الُقطرية للمنظمة، على االسـتعادة المبكـرة للقـدرات مـن خـالل التركيـز علـى الوقايـة مـن العـدوى 
لفوريــة للقــوى العاملــة الصــحية، ومكافحتهــا، وتفعيــل الخــدمات الصــحية الضــرورية مجــددًا، واألولويــات ا

 والترصد المتكامل لألمراض؛
 
فـي دعـم الـدول األعضـاء كـي تصـبح  األمانـة طلبت من المدير العام أن يواصل ويعزز عمل  - ٤

متأهبة بصورة أفضل لالستجابة للطوارئ ذات العواقب الصحية، وذلك من خالل تعزيز النظم الصحية 
 الوطنية.

 
  الخطوات القادمة

  
لتزام المــدير العــام بإصــالح عمــل المنظمــة وثقافتهــا فــي مجــال الطــوارئ ذات العواقــب رحبــت بــا - ١

الصــحية، والســيما مــن أجــل تحديــد القيــادة والــتحكم علــى نحــو واضــح علــى صــعيد المســتويات الثالثــة 
 للمنظمة؛

 
رحبــت بــاقتراح المــدير العــام بإنشــاء مجموعــة صــغيرة ومركــزة مــن الخبــراء االستشــاريين إلرشــاد  - ٢

 م مواصلة تطوير وٕاصالح عمل المنظمة في الطوارئ ذات العواقب الصحية؛ودع
 
طلبت من المدير العام أن يقدم تقريرًا عن التقدم المحرز في هذه اإلصالحات، وعن المقررات  - ٣

، مـن ٢٠١٦اإلجرائية األخرى الواردة هنا، إلى جمعية الصحة العالمية التاسعة والستين في أيار/ مايو 
، وكـررت ٢٠١٦التنفيذي في دورته الثامنة والثالثين بعد المائة في كانون الثاني/ يناير  خالل المجلس

مطالبة المدير العام بتقديم تقرير سنوي إلى جمعية الصحة بشأن جميـع طـوارئ الدرجـة الثالثـة وطـوارئ 
 أنها.المستوى الثالث للجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت، التي اتخذت المنظمة إجراءات بش

  
  )٢٠١٥ مايو/ أيار ٢٦ التاسعة، العامة الجلسة(
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مدونــة المنظمــة العالميــة لقواعــد الممارســة بشــأن توظيــف العــاملين الصــحيين   )١١(٦٨ع  ص  ج
  ١على المستوى الدولي

  
بعـــد أن استعرضـــت تقريـــر فريـــق الخبـــراء االستشـــاري عـــن جمعيـــة الصـــحة العالميـــة الثامنـــة والســـتون، 

نة المنظمة العالميـة لقواعـد الممارسـة بشـأن توظيـف العـاملين الصـحيين علـى المسـتوى الـدولي مالءمة مدو   مدى
  ٢)،٢٠١٠وفعاليتها (

  
سّلمت بأهمية مدونة المنظمة العالمية لقواعد الممارسة بشأن توظيف العاملين الصـحيين علـى   )١(

 وتحــّول بينهــا، وفيمــا ألقــاليما داخــل العمالــة تنقــل زيــادة) فــي ســياق ٢٠١٠المســتوى الــدولي وفعاليتهــا (
  ؛الصحية العاملة القوى على الطلب تزيد التي والوبائية الديمغرافية االتجاهات

  
حّثت الدول األعضاء وسواها من أصحاب المصلحة علـى زيـادة الـوعي بتنفيـذ مدونـة المنظمـة   )٢(

)، والسيما من ٢٠١٠لي (العالمية لقواعد الممارسة بشأن توظيف العاملين الصحيين على المستوى الدو 
تعزيـز القـدرات والمـوارد المؤسســية مـن أجـل اسـتكمال الجولـة الثانيــة مـن التقـارير الوطنيـة بحلــول خـالل 

  ؛٢٠١٥  تموز/ يوليو ٣١  يوم
  

تقوم على الصعيد العالمي واإلقليمي والقطري بتوسيع نطاق قدرتها علـى طلبت من األمانة أن   )٣(
مدونـة المنظمـة العالميـة لقواعـد الممارسـة بشـأن توظيـف تقني وتعزيز تنفيذ إذكاء الوعي وتقديم الدعم ال

فــي حــدود  والتبليــغ بشــأن المدونــة علــى نحــو فعــال)، ٢٠١٠العــاملين الصــحيين علــى المســتوى الــدولي (
  ؛الميزانية البرمجية المعتمدة

  
الميــة لقواعــد قــّررت أنــه ينبغــي بحــث موضــوع مواصــلة تقيــيم مــدى مالءمــة مدونــة المنظمــة الع  )٤(

بمـا يتماشـى مـع )، ٢٠١٠الممارسة بشأن توظيف العاملين الصحيين علـى المسـتوى الـدولي وفعاليتهـا (
والتقرير المرحلي المقرر تقديمه إلى جمعيـة الصـحة  ٢٠١٨الجولة الثالثة من التقارير الوطنية في عام 

  .٢٠١٩العالمية الثانية والسبعين في عام 
  

  )٢٠١٥ مايو/ أيار ٢٦ ة،التاسع العامة الجلسة(
  
  
المنتجات الطبية المتدنيـة النوعيـة/ المـزورة/ المغشوشـة التوسـيم/ المغشوشـة/   )١٢(٦٨ع  ص  ج

  المزيفة
  

جمعيــة الصــحة العالميــة الثامنــة والســتون، بعــد أن نظــرت فــي التقريــر بشــأن المنتجــات الطبيــة المتدنيــة 
، قــــررت إرجــــاء )١(١٣٦م توالمقــــرر اإلجرائــــي  ٣مزيفــــةالنوعيــــة/ المــــزورة/ المغشوشــــة التوســــيم/ المغشوشــــة/ ال

   ٤، مثلما اقترحته اآللية في تقريرها.٢٠١٧استعراض آلية الدول األعضاء إلى العام التالي، أي حتى عام 
  

  )٢٠١٥ مايو/ أيار ٢٦ التاسعة، العامة الجلسة(
  

                                                           
 من اآلثار المالية واإلدارية المترتبة بالنسبة إلى األمانة نتيجة لهذا المقرر اإلجرائي. ٨انظر الملحق    ١

 .١ إضافة ٦٨/٣٢ج الوثيقة   ٢

  .٦٨/٣٣الوثيقة ج   ٣
  ، الملحق.٦٨/٣٣الوثيقة ج   ٤
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  ١صحة العالميةتعيين ممثلين في لجنة المعاشات التقاعدية لموظفي منظمة ال  )١٣(٦٨ع  ص  ج
  

جمعية الصحة العالمية الثامنة والستون رشحت الدكتور ميشيل تايلهاديز، من وفد سويسرا، عضوًا لمدة 
 .٢٠١٨ثالث سنوات حتى أيار/ مايو 

  
  )٢٠١٥ مايو/ أيار ٢٦ التاسعة، العامة الجلسة(

  
  
  األساسيةوالرّضع وصغار األطفال: وضع مجموعة المؤشرات  األمهات تغذية  )١٤(٦٨ع  ص  ج
  

بعـــد النظـــر فـــي التقريـــر الخـــاص بتغذيـــة األمهـــات والرضـــع  جمعيـــة الصـــحة العالميـــة الثامنـــة والســـتون،
  تقرر ما يلي: ٢وصغار األطفال: وضع مجموعة المؤشرات األساسية،

  
األمهــــات والرضــــع  لتغذيــــة الرصــــد العــــالميتعتمــــد المؤشــــرات األساســــية اإلضــــافية إلطــــار أن  )١(

 ٣؛وصغار األطفال
 
وصي الدول األعضاء بتقديم التقارير عـن كامـل مجموعـة المؤشـرات األساسـية ابتـداًء مـن أن ت )٢(

 ١،٧ومؤشر بيئة السياسات والقدرات  ٦٦و ٤٥و ١٤، باستثناء المؤشرات الخاصة بالعملية ٢٠١٦ عام
عنها التي سيستعرضها المجلس التنفيذي بمجرد أن تتاح، من أجل الموافقة عليها، وسيتم تقديم التقارير 

 فصاعدًا؛ ٢٠١٨من عام 
 
سـبل توليـد البيانـات الالزمـة  المزيد من اإلرشاد العملي بشـأن توفيرأن تطلب من المدير العام  )٣(

 للمؤشرات في السياقات القطرية المختلفة؛
 
أن تطلــــب مــــن المــــدير العــــام اســــتعراض المؤشــــرات بالنســــبة إلــــى المجموعــــة الموســــعة وتقــــديم  )٤(

 مؤشرات وتوافر البيانات ومعايير تطبيقها على السياقات القطرية المختلفة؛التفاصيل عن تعاريف تلك ال
 
 .٢٠٢٠بإجراء استعراض لإلطار العالمي لرصد التغذية في عام  أن توصي )٥(

  
  ) ٢٠١٥ مايو/ أيار ٢٦ التاسعة، العامة الجلسة(

  
  

                                                           
 .٦٨/٤٨الوثيقة ج   ١

 .٦٨/٩الوثيقة ج   ٢
 .٧انظر الملحق    ٣

  .مقبولال النظام الغذائي الحد األدنى من الذين يحصلون على شهراً  ٢٣إلى أشهر  ٦من سن  نسبة األطفال   ٤
  وحمض الفوليك. الحديدمكمالت  لالتي يتلقينا نسبة النساء الحوامل   ٥
 الرســائل بشــأن أو المشــورة أو الــدعم شــهرًا الالتــي تلقــين ٢٣صــفر و المتراوحــة أعمــارهم بــين أمهــات األطفــال نســبة   ٦

  العام الماضي. األقل في مرة واحدة على الرضاعة الطبيعية المثلى
  .نسمة ١٠٠ ٠٠٠ لكل التغذيةفي مجال  المدربين عدد المهنيين   ٧
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  ستونوال التاسعة العالمية الصحة جمعية فيه سُتعقد الذي البلد اختيار  )١٥(٦٨ع  ص  ج
  

 الصـحة جمعيـة ُتعقـد أن الدسـتور، مـن ١٤ للمـادة طبقاً  والستون، الثامنة العالمية الصحة جمعية قررت  
  .سويسرا في والستون التاسعة العالمية

  
  )٢٠١٥ مايو/ أيار ٢٦ التاسعة، العامة الجلسة(
  

  
  

_______________________  
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  ١الملحق 
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  ] ٢٠١٥آذار/ مارس  ٢٠ – ٦٨/٢٨ج [
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  االستراتيجية التقنية العالمية لمحة عن
  

   عالم خال من المالريا - الرؤية

  الغايات  المعالم المهمة  األهداف
٢٠٣٠  ٢٠٢٥  ٢٠٢٠  

خفــــض المعــــدالت العالميــــة للوفيــــات الناجمــــة  -١
  ٪ أو أكثر٩٠بنسبة   كثر٪ أو أ٧٥بنسبة   ٪ أو أكثر٤٠بنسبة   ٢٠١٥عن المالريا مقارنة بعام 

خفــض المعــدالت العالميــة لإلصــابة بالمالريــا  -٢
  ٪ أو أكثر٩٠بنسبة   ٪ أو أكثر٧٥بنسبة   ٪ أو أكثر٤٠بنسبة   ٢٠١٥مقارنة بعام 

التخلص من المالريا في البلـدان التـي شـهدت  -٣
  لى األقلبلدًا ع ٣٥  بلدًا على األقل ٢٠  على األقل انبلد ١٠  ٢٠١٥سريان المالريا في عام 

منــع عــودة ســريان المالريــا فــي جميــع البلــدان  -٤
  الخالية من المالريا

منع عودة سريان 
  المرض

منع عودة سريان 
  المرض

منع عودة سريان 
  المرض

  المبادئ
  ِّع خطــى الجهــود الراميــة إلــى الــتخلص مــن المــرض عــن طريــق مــزيج مــن التــدخالت فــي إمكــان جميــع البلــدان أن تســر

 لسياقات المحلية. المصممة وفقًا ل
  وُتعد الملكية والقيادة الُقطريتان وانخراط المجتمعات المحلية ومشاركتها، ضرورية من أجل تسـريع التقـدم مـن خـالل نهـج

 متعدد القطاعات.
  ويلزم تحسين الترصد والرصد والتقييم والتقسيم الطبقي وفقًا لعبء المالريا، من أجـل تنفيـذ تـدخالت المالريـا علـى النحـو

 ألمثل.ا
  ضرورية، والسيما للفئات السكانية األسرع تأثرًا والتي يصعب الوصول إليها.الصحية وُتعد اإلتاحة المنصفة للخدمات 
  ومن شأن االبتكار في األدوات وفي نهوج التنفيذ أن يمكن البلدان من تحقيق أكبـر قـدر مـن التقـدم صـوب الـتخلص مـن

  المرض.

  ) بيئة مواتية قوية٢ث (و ) االبتكار والبح١ركائز رئيسية، وعنصرين داعمين: (يشمل ثالث  :اإلطار االستراتيجي
   إلى أقصى حد ممكنأثر األدوات المنقذة للحياة المتاحة اليوم، تعظيم 

  ضمان اإلتاحة الشاملة لسبل الوقاية من المالريا وتشخيصها وعالجها :١الركيزة  
  من المالريا وتحقيق الخلو من المالريا تسريع الجهود الرامية إلى التخلص  :٢الركيزة  
  تحويل ترصد المالريا إلى تدخل أساسي :٣الركيزة  
  ثو تسخير االبتكار والتوسع في البح :١لعنصر الداعم ا
 إجراء البحوث األساسية في سبيل تعزيز االبتكار وتطوير أدوات جديدة ومحسَّنة  
 جيات الحالية ومردودهاإجراء بحوث التنفيذ لتعظيم أثر األدوات واالستراتي  
 العمل على تيسير وضع األدوات والتدخالت واالستراتيجيات الجديدة موضع االستخدام على وجه السرعة  

  تعزيز البيئة المواتية  :٢العنصر الداعم 
 االلتزام السياسي والمالي القوي  
 يمي اتباع النهوج التي تشمل قطاعات متعددة والتعاون عبر الحدود والتعاون اإلقل  
  اإلشراف على النظام الصحي بأكمله بما في ذلك القطاع الخاص، مع تقديم الدعم التنظيمي القوي  
  تطوير القدرات الالزمة لفعالية إدارة البرامج وٕاجراء البحوث سواًء بسواء  
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  المعلومات األساسية
وهنـاك أربعـة أنـواع  .فيلـةاألنو وتنقلـه إنـاث بعـوض  المتصـوِّراتالمالريا مرض تسّببه طفيليات مـن فصـيلة  -١

المتصــوِّرة المنجليــة والمتصــوِّرة النشــيطة والمتصــوِّرة الوباليــة والمتصــوِّرة (مختلفــة مــن المالريــا التــي تصــيب البشــر 
المتصــوِّرة المنجليــة هــي  يطة أكثــر الفصــائل شــيوعًا، غيــر أنة النشــالمتصــوِّر ة المنجليــة و المتصــوِّر ، وُتعــد )البيضــوية

 . أيضاً التي تصيب الحيوانات تصيب البشر  المتصوِّرة النولسيةا أنه من المعروف أن ها خطورة. كمأشد
  
ل والمالريا مرض يمكن الوقاية منه وعالجه، ومع ذلك فإن أثره المدمر لصحة الناس وسبل معيشتهم مـازا -٢

معـرض لمخـاطر  مليـون شـخص ٣٢٠٠ووفقًا ألحدث البيانـات المتاحـة، كـان هنـاك  مستمرًا في شتى أنحاء العالم.
مليــون حالــة (النطــاق:  ١٩٨، وبلــغ عــدد الحــاالت المقــدرة ٢٠١٣مــن البلــدان واألراضــي فــي عــام  ٩٧المــرض فــي 

 ٣٦٧ ٠٠٠شـخص (النطـاق:  ٥٨٤ ٠٠٠ام ذاته، تسـبب المـرض فـي وفـاة مليون). وفي الع ٢٨٣ -مليون  ١٢٤
 ١فـي أفريقيـا جنـوب الصـحراء الكبـرى.يعيشون الذين ) كان معظمهم من األطفال دون سن الخامسة ٧٥٥ ٠٠٠ -

وفــي معظــم البلــدان التــي تتوطنهــا المالريــا، يــؤثر المــرض علــى نحــو غيــر متناســب علــى الفقــراء والمحــرومين الــذين 
 يفتقرون إلى المرافق الصحية ويصعب عليهم سداد تكلفة العالج الموصى به. 

  
بيــر فــي تــدخالت مكافحــة المالريــا إلــى ، أدى التوســع الك٢٠١٣و ٢٠٠١وفــي الفتــرة الواقعــة بــين عــامي  -٣

. وفـي وفـاةمليـون  ٤,٣مـا يقـدر بنحـو تجّنـب ، و ٪٤٧تراجع المعدالت العالمية للوفيات الناجمة عن المالريا بنسـبة 
اإلقلــيم األفريقــي التــابع لمنظمــة الصــحة العالميــة، انخفــض معــدل وفيــات األطفــال دون ســن الخامســة الناجمــة عــن 

 ١.٪٣٠خــــــالل الفتــــــرة نفســــــها، انخفــــــض المعــــــدل العــــــالمي لإلصــــــابة بالمالريــــــا بنســــــبة . و ٪٥٨المالريــــــا بنســــــبة 
مــن األهــداف اإلنمائيــة لأللفيــة، وهــي تحديــدًا "وقــف انتشــار المالريــا  ٦ج مــن الهــدف ٦بالفعــل الغايــة  تحققــت وقــد

بلــدًا مــن  ٥٥ير وبــدء انحســارها اعتبــارًا مــن ذلــك التــاريخ"، ويســ ٢٠١٥وغيرهــا مــن األمــراض الرئيســية بحلــول عــام 
علـى المسـار الصـحيح لتحقيـق هـدف  ٢٠٠٠بلدان التي شهدت سريان المالريا في عام  ١٠٦البلدان البالغ عددها 

فـي  ٢٠٠٥الـذي حددتـه جمعيـة الصـحة فـي عـام  ٢٠١٥بحلـول عـام  ٪٧٥خفض معدل اإلصابة بالمالريـا بنسـبة 
 بشأن مكافحة المالريا.  ٢-٥٨ج ص عالقرار 

  
دم الُمحــرز، مــازال المــرض متوطنــًا فــي جميــع أقــاليم المنظمــة الســتة ويــرزح اإلقلــيم األفريقــي ورغــم هــذا التقــ -٤

مــن الوفيــات الناجمــة عــن المالريــا. ويشــهد  ٪٩٠تحــت العــبء األكبــر مــن المــرض، حيــث يشــهد نســبة تقــدر بنحــو 
اجمة عـن المالريـا فـي العـالم. من الوفيات المقدرة الن ٪٤٠ -جمهورية الكونغو الديمقراطية ونيجيريا  -بلدان اثنان 

وعلــى صــعيد العــالم، مــازال الماليــين مــن النــاس يفتقــرون إلــى ســبل الوقايــة مــن المالريــا وعالجهــا، وتظــل معظــم 
حاالت اإلصابة بالمرض والوفاة الناجمة عنه غير مسجلة وغير مبلـغ عنهـا. ونظـرًا للنمـو المتوقـع فـي حجـم سـكان 

دد السـكان الـذين يعيشـون فـي البلـدان المعرضـة لمخـاطر المالريـا، مـا سيضـع ، سيرتفع ع٢٠٣٠العالم بحلول عام 
  المزيد من الضغوط على الُنظم الصحية وعلى ميزانيات البرامج الوطنية لمكافحة المالريا. 

  
   ٢٠١٥ضرورة وضع استراتيجية تقنية لما بعد عام 

  
مالريا ُتعد ضمن قضايا الصحة العموميـة في بداية القرن الحادي والعشرين كان هناك إقرار عالمي بأن ال -٥

العالميــة ذات األولويــة. ووضــع هــذا االهتمــام المجــدد حــدًا لحقبــة اإلهمــال التــي شــهدتها الفتــرة الواقعــة بــين ســتينيات 
اتجـاه معـدالت المراضـة والوفيـات الناجمـة عـن المالريـا بعـد أن  أدى إلى عكـسوأواخر تسعينيات القرن الماضي، و 

، االلتـــزام السياســـي غيـــر إلـــى الهبـــوط. ويســـتوجب ضـــمان اســـتمرار اتجـــاه معـــدالت المالريـــا بيـــراً شـــهدت صـــعودًا ك
االســـتجابة العالميـــة القويـــة  وستســـفر المنقطـــع، والتمويـــل الـــوفير والـــذي يمكـــن التنبـــؤ بـــه، وزيـــادة التعـــاون اإلقليمـــي.

ن المـــرض وتـــؤدي فـــي نهايـــة تخلـــص قـــارات بأكملهـــا مـــ عـــنوالمنســـقة ومواصـــلة االســـتثمار فـــي البحـــث والتطـــوير 
 المطاف إلى استئصال المالريا من العالم.

                                                      
  .٢٠١٤ ؛منظمة الصحة العالمية :. جنيف٢٠١٤التقرير الخاص بالمالريا في العالم    ١
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فــــــي الفتــــــرة الواقعــــــة بــــــين عــــــامي ورغــــــم أن تنفيــــــذ التــــــدخالت األساســــــية قــــــد توســــــع نطاقــــــه بقــــــدر كبيــــــر  -٦
، فــإن المكاســب التــي تحققــت تتســم بالهشاشــة والتوزيــع غيــر المتســاوي. ومازالــت الخســائر البشــرية ٢٠١٤و ٢٠٠٠

مقبول. وفي العديـد مـن البلـدان تزيد عن الحد الريا والمخاطر التي تطرحها على الصعيد العالمي الناجمة عن المال
مـرض فاشـيات  عقبات كبـرى فـي سـبيل التقـدم. أمـا المتضررة، تضع القالقل االجتماعية والنزاع والكوارث اإلنسانية

ر ببلدان موطونة بالمالريا بمعدالت عاليـة، غرب أفريقيا والتي ألحقت الضر مؤخرًا في  اندلعتالتي فيروس اإليبوال 
. القـدرة علـى مكافحـة المالريـاهـا ، بمـا فيفيهـا تقـديم الخـدمات الصـحية األساسـيةعمليـة علـى  ةمـدمر فقد خّلفـت آثـارًا 

كانـت خاليـة مـن المالريـا، وعـودة انتشـار  التـي بلـدانبعـض الوفيما يخص فاشيات المالريا التي اندلعت مـؤخرًا فـي 
ي بعض البلدان التي كانت قد أحرزت تقدمًا كبيرًا فـي الحـد مـن معـدالت المراضـة والوفيـات الناجمـة عـن المرض ف

واالنتشار وعلى  المالريا خالل العقد الماضي، فهي تسلط الضوء على استمرار مخاطر عودة المرض إلى الظهور
 وجه السرعة. ضرورة التيقظ لضمان تحديد مناطق سريان المرض على الفور واحتوائه على

  
وبــالنظر إلــى الصــلة القائمــة بــين ســريان المالريــا والمنــاخ، فــإن الجهــود المبذولــة فــي األجــل الطويــل بشــأن   -٧

تغيرات المناخ إن لم ُتخّفف وطأتها من المتوقع أن تؤدي و  مكافحتها ستتأثر بشكل كبير بتغيرات المناخ في العالم.
طونة بالمرض في العالم، وخصوصـًا فـي منـاطق المرتفعـات االسـتوائية إلى تفاقم عبء المالريا في عدة مناطق مو 

تغيير ديناميـات  في زيادة النمو االقتصادي والتوسع الحضري وٕازالة الغاباتالمكتظة بالسكان. كما ُيتوقع أن تسهم 
ريــا، مــن النمــو المتوقــع فــي أعــداد الســكان فــي المنــاطق الشــديدة التعــرض لمخــاطر المال يزيــد وأنســريان المــرض، 

 ضرورة تحقيق القدر األمثل من التغطية.
  
وتدخالت مكافحة المالريا عالية المردود وُتعد ضمن التدخالت التي تحقق أعلى عائـد مـن االسـتثمار فـي   -٨

الصحة العمومية. وفي البلدان التي يتوطنهـا المـرض، تـزداد رؤيـة الجهـود الراميـة إلـى الحـد مـن المالريـا والـتخلص 
نها استثمار استراتيجي عظيم األثر يعود بفوائد جمة على الصحة العمومية ويساعد علـى التخفيـف مـن منها على أ

 حدة الفقر ويعزز المساواة ويسهم في التنمية العامة.
  
وقد بلغ العالم منعطفًا حرجًا في الحرب على المالريا. فهناك فرصة وضرورة عاجلـة لتسـريع خطـى التقـدم   -٩

المراضـة والوفيـات فـي جميــع البلـدان، وزيـادة عـدد البلــدان واألراضـي والمنـاطق الخاليــة  خفـض معــدالتعـن طريـق 
من المالريا، وتحديد النهوج التي تستهدف الحد من سريانها. ويمكن تسريع خطى التقدم عـن طريـق التوسـع الكبيـر 

ماليــة وسياســية أكبــر، وضــمان لمالريــا أولويــة تقنيــة و لمقتضــيات افــي نطــاق التــدخالت الحاليــة، وٕاعطــاء االســتجابة 
 تطوير األدوات والحلول الجديدة واستخدامها إلى أبعد حد ممكن. 

 
وتــرتبط  وتســهم الجهــود الراميــة إلــى الوقايــة مــن المالريــا ومكافحتهــا فــي التنميــة المســتدامة وتســتفيد منهــا.  -١٠

داف اإلنمائية المستدامة التي ُينظـر فيهـا أهداف الحد من عبء المالريا والتخلص منها ارتباطًا وثيقًا بعدد من األه
المـرض  مركـز. وتشـمل الـروابط والعوامـل الراسـخة مسـاهمة المالريـا فـي حلقـة الفقـر، وت٢٠١٥لمرحلة مـا بعـد عـام 

الفئات السكانية السريعة التأثر والفئات التي تفتقر إلى الخدمات الصـحية، واألثـر السـلبي للمـرض علـى التعلـيم  بين
  فقر الدم المزمن على اإلدراك.وتأثير لتغيب عن الدراسة أيام ا بسبب

 
من أجـل  ٢٠١١اللجنة االستشارية في مجال السياسات الخاصة بالمالريا التي تأسست عام  صدرتوقد أ  -١١

ضـــع التوصـــيات بشـــأن السياســـات الخاصـــة لو تقـــديم المشـــورة االســـتراتيجية المســـتقلة إلـــى منظمـــة الصـــحة العالميـــة 
دةالمـــــدير العـــــام بإعـــــداد صـــــيتها إلـــــى تو بالمالريـــــا،  لالســـــتراتيجية التقنيـــــة العالميـــــة بشـــــأن المالريـــــا لمـــــا بعـــــد  مســـــوَّ

ها تأييـدعن  ٢٠١٣جمعية الصحة العالمية السادسة والستين في عام  خالل. وأعربت الدول األعضاء ٢٠١٥ عام
دةإلعــداد هــذه ال ة العالميــة الثامنــة والســتون فــي أيــار/ التــي اعتمــدتها جمعيــة الصــح هــذه االســتراتيجيةتحــّل و  ١.مســوَّ

                                                      
(الوثيقة  .١رة للجنة "أ"، الفرع المحاضر الموجزة لجمعية الصحة العالمية السادسة والستين، الجلسة الحادية عشانظر    ١

  ) .٣/ سجالت/٦٦/٢٠١٣ج ص ع
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محل االستراتيجية العالمية لمكافحة المالريا التي وضعتها المنظمة مـن  ٢-٦٨ج ص عبموجب القرار  ٢٠١٥مايو 
ــا (أمســتردام، هولنــدا، ) فــي اإلعــالن العــالمي لمكافحــة ١٩٩٢ قبــل، والتــي اعتمــدها المــؤتمر الــوزاري بشــأن المالري

دعم اسـتكمال لـ جيداً المنظمة  األساس الالزم لضمان تجهيزالستراتيجية لماد جمعية الصحة اعترسي المالريا. وسي
برنــامج األهــداف اإلنمائيــة لأللفيــة المتعلقــة بالصــحة الــذي لــم يكتمــل، والــذي ُيعــد إحــدى أولويــات المنظمــة الســت 

  ٢٠١٩.١-٢٠١٤للقيادة في الفترة 
  

ن في التخلص من المالريا ونجح العديد من البلـدان األخـرى ، نجحت ثمانية بلدا٢٠٠٠منذ عام  الفرص.  -١٢
. وسـيتاح االسترشـاد بالمعـارف المكتسـبة مـن هـذه الجهـود متدنيـةفي خفض معدالت سريان المرض إلـى مسـتويات 

في تصميم البرامج في المستقبل. أمـا السـنوات الخمـس عشـرة القادمـة فعلـى األرجـح أنهـا ستتشـكل فـي المقـام األول 
المحسَّـنة  ل التقدم التكنولـوجي؛ واالبتكـارات فـي مجـال األدويـة واللقاحـات ومكافحـة النواقـل؛ واالسـتراتيجياتمن خال

 هــذه األدوات ومــن المتوقــع أن يكــون لــبعض األدوات الجديــدة أثــر إضــافي كبيــر، وبعــد التحقــق مــن لتقــديم الســلع.
 المالريا. سيلزم دمجها على وجه السرعة في االستجابة الوطنية لمقتضيات 

  
طـال أمـد الحـرب علـى المالريـا وفـي بعـض األمـاكن تباطـأت وتيرتهـا بفعـل عـدد مـن التحـديات  التحديات.  -١٣

المترابطـة. ويتمثـل أكبــر هـذه التحـديات فــي غيـاب التمويــل الـدولي والمحلـي الــذي يتسـم بالفعاليـة وٕامكانيــة التنبـؤ بــه 
لــى االلتــزام السياســي وضــمان التعــاون اإلقليمــي علــى أعلــى واالســتدامة. ويتفــاقم الوضــع بســبب صــعوبة الحفــاظ ع

المستويات. أما التحدي الثاني من حيـث األهميـة فهـو تحـد بيولـوجي، ويتمثـل فـي ظهـور مقاومـة الطفيليـات ألدويـة 
وفــي إمكــان هــذا الخطــر المــزدوج أن يحــد بقــدر كبيــر مــن فعاليــة االســتجابة  المالريــا ومقاومــة البعــوض للمبيــدات.

 يات المالريا وأن يؤدي إلى تآكل المكاسب التي تحققت مؤخرًا. لمقتض
  

أما التحديات األخرى التي ينبغي التصدي لها من أجل تسريع خطى التقـدم فهـي تحـديات نظاميـة وتقنيـة.   -١٤
وتشــمل هــذه التحــديات مــا يلــي: تــدني مســتوى أداء الــُنظم الصــحية، كضــعف إدارة سالســل اإلمــدادات، علــى ســبيل 

ل، وعــدم خضــوع قطــاع الصــحة الخــاص للتنظــيم فــي العديــد مــن البلــدان، مــا يتــيح اســتخدام أدويــة المالريــا أو المثــا
مكافحة النواقل غير الفعالة؛ وضعف ُنظم الترصد والرصد والتقييم، ما يقوض القـدرة علـى تحديـد الفجـوات  منتجات

القــدرات التقنيــة وقــدرات المــوارد البشــرية  والتغيــرات التــي تطــرأ علــى عــبء المــرض؛ وغيــاب البرامجبــتغطيــة الفــي 
المالئمـــة الالزمـــة الســـتدامة الجهـــود والتوســـع فيهـــا؛ وزيـــادة مخـــاطر المالريـــا علـــى نحـــو غيـــر متناســـب بـــين الفئـــات 

ن والسـكان و الشـديدة التعـرض للمخـاطر والمهـاجر السكانية التي يصعب الوصول إليها، بما في ذلك الفئات المهنيـة 
ات إنســانية والمجتمعــات الريفيــة التــي تفتقــر إلــى الخــدمات الصــحية؛ وغيــاب األدوات المالئمــة الــذين يمــرون بأزمــ

ة المنجليـة، المتصـوِّر ة النشيطة وغيرها من طفيليات المالريا بخالف المتصوِّر لتشخيص حاالت العدوى الناجمة عن 
 وعالجها على نحو فعال.

  
ص المصابين بطفيليات المالريـا ال تظهـر علـيهم أعـراض ويتمثل تحد مهم آخر في أن العديد من األشخا  -١٥

ص مرضهم ويكونون بذلك غير مرئيين بالنسبة إلى النظام الصـحي. وفضـًال عـن ذلـك، فإنـه فـي بعـض أو ال يشخَّ 
األمــاكن يكــون تركيــز الطفيليــات فــي الــدم منخفضــًا فــي نســبة كبيــرة مــن األشــخاص بحيــث ال يمكــن الكشــف عنــه 

دم حاليــًا فــي التشــخيص الروتينــي. ويســهم هــؤالء األشــخاص فــي دورة ســريان المالريــا دون أن بــاألدوات التــي تســتخ
ولكي تنجح االستراتيجيات المستقبلية لمكافحة المرض والتخلص منـه، يلـزم أن تأخـذ مسـتودع الطفيليـات  يعوا ذلك.

جديــدة التــي يتوقــع اســتحداثها لاالــذي يشــكله هــؤالء األشــخاص فــي االعتبــار. ومــن شــأن األدوات والنهــوج  ةعديــالمُ 
ات المتصـــوِّر أن تســـاعد علـــى الكشـــف عـــن هـــذا المســـتودع واســـتهدافه والـــتخلص مـــن  قـــادم،وٕاتاحتهـــا خـــالل العقـــد ال

 أعراض. أي الموجودة لدى حاملي المرض الذين ال تبدو عليهم
  

                                                      
على الرابط اإللكتروني التالي: الُمتاح ، ٢٠١٩-٢٠١٤برنامج العمل العام الثاني عشر انظر    ١

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/112792/5/GPW_2014-2019_ara.pdf ،) آذار/  ١٠تم االطالع في
  ).٢٠١٥مارس 
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ينبغـــي أن  أخـــرى، بيولوجيـــة ألدويـــة والمبيـــدات الحشـــرية بســـبب تحـــدياتوتتفـــاقم مشـــكلة ظهـــور مقاومـــة ا  -١٦
ولـيس بمسـتطاع األدوات القائمـة لمكافحـة نواقـل المـرض فـي بعـض تتصدى لها البرامج الوطنية لمكافحـة المالريـا. 

وفـي  المالريـا واخـتالف سـلوكيات هـذه األنـواع. نواقـلسـبب تعـدد أنـواع بالعالم أن تؤمن حماية فعالـة ضـده أصقاع 
عــبء المــرض الــذي ُيعــزى إلــى  خفــض تــزداد صــعوبة، لمتصــوِّرة النشــيطةالمتصــوِّرة المنجليــة واالبلــدان حيــث توجــد 

ألن الطفيــل يمـر بمرحلــة هاجعــة فـي الكبــد ال يمكــن حاليـًا الكشــف عنهــا وتـؤدي إلــى االنتكــاس،  النشــيطةة المتصـوِّر 
التـــي تصـــيب الحيـــوان مثـــل  اتالمتصـــوِّر فـــي ســـريان المـــرض. وفضـــًال عـــن ذلـــك فـــإن عـــدوى البشـــر ب ويســـهم ذلـــك

 ، تطرح تحديات جديدة أمام جهود مكافحة المالريا والتخلص منها.صوِّرة النولسيةالمت
  

االســتراتيجية التقنيــة إطــارًا لوضــع البــرامج المصــممة خصيصــًا، مــن أجــل تســريع خطــى التقــدم  هــذه وفروتــ  -١٧
ج الوطنيـة ودون وينبغي أن يشكل هـذا اإلطـار أساسـًا لالسـتراتيجيات الخاصـة بـالبرام صوب التخلص من المالريا.

لبلـدان التـي تتوطنهـا المالريـا وشـركائهم كـل مـن االوطنية لمكافحة المالريا. ويحدد اإلطار طريقًا واضـحًا وطموحـًا ل
العالميين فـي مكافحـة المالريـا والـتخلص منهـا لفتـرة السـنوات الخمـس عشـرة القادمـة. ويؤكـد اإلطـار ضـرورة تحقيـق 

مالريا األساسية لجميع الفئـات السـكانية المعرضـة، ويسـلط الضـوء علـى أهميـة التغطية الشاملة بتدخالت مكافحة ال
 اســتخدام بيانــات الترصــد العاليــة الجــودة فــي صــنع القــرار، مــن أجــل توجيــه اســتجابة مصــممة خصيصــًا تتســق مــع

رورية وتحـــدد االســـتراتيجية المجـــاالت التـــي ســـتكون فيهـــا الحلـــول االبتكاريـــة ضـــ األهـــداف الوطنيـــة ودون الوطنيـــة.
لتحقيــق األهــداف. كمــا تلخــص التكــاليف المقــدرة لتنفيــذ االســتراتيجية وتحــدد التكــاليف المقــدرة للبحــث والتطــوير مــن 

  أجل استحداث أدوات ابتكارية جديدة.
  

  عملية وضع االستراتيجية
  
دة دادها إلعتأييدبعد أن أعربت الدول األعضاء خالل جمعية الصحة العالمية السادسة والستين عن   -١٨  مسوَّ

ُجمعــت و  ١، عقــدت األمانــة ســبع مشــاورات إقليميــة.٢٠١٥اســتراتيجية عالميــة بشــأن المالريــا لمرحلــة مــا بعــد عــام 
خبيــر مــن ممثلــي البــرامج الوطنيــة لمكافحــة المالريــا ووزارات الصــحة والمنظمــات  ٤٠٠المــدخالت مــن أكثــر مــن 

اللجنة االستشـارية فـي مجـال  جية بقيادة األمانة وبدعم منوجرت عملية وضع االستراتيالبحثية والشركاء المنفذين. 
السياسات الخاصة بالمالريا ولجنة توجيهية مخصصة لالستراتيجية التقنية العالمية، تألفت من كبار خبراء المالريا 

دةوالعلماء وممثلي البلدان التي تتوطنها المالريا، الذين أسهموا إسهامًا كبيرًا في ال للوثيقة. وفـي أعقـاب األولية  مسوَّ
دةهذه المشاورات أعدت األمانة  منقحة لمشاورة ُأجريت عبر اإلنترنت وُفتح فيها باب التعليق في الفترة الواقعة  مسوَّ

 . ٢٠١٤آب/ أغسطس  ١٥تموز/ يوليو و ١١بين 
  

  الرؤية واألهداف والمبادئ 
  
ــةتتمثــل   -١٩ عــالم خــال مــن المالريــا. وكجــزء مــن هــذه  منظمــة والمجتمــع الــدولي المعنــي بالمالريــا، فــيال رؤي

، كمـا حـددت المعـالم المهمـة ٢٠٣٠الرؤية حددت االستراتيجية غايات عالمية طموحة ولكنها ممكنـة التحقيـق لعـام 
. وسـتحدد البلـدان غاياتهـا الوطنيـة ودون الوطنيـة التـي قـد تختلـف ٢٠٢٥و ٢٠٢٠لقياس التقدم الُمحرز في عـامي 

  األهداف والمعالم المهمة والغايات. ١ويوضح الجدول عن الغايات العالمية. 
  
  

                                                      
انظر تقارير اجتماع االستراتيجية التقنية العالمية الواردة في برنامج المنظمة العالمي لمكافحة المالريا. جنيـف،: منظمـة    ١

، تـــــــــم /http://www.who.int/malaria/areas/global_technical_strategy/meetings/en( ٢٠١٤الصـــــــــحة العالميـــــــــة، 
  ).٢٠١٥آذار/ مارس  ١٠االطالع في 
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 بشــأن المالريــااالســتراتيجية التقنيــة العالميــة ب المتعلقــةاألهــداف والمعــالم المهمــة والغايــات  :١الجــدول 
   ٢٠٣٠-٢٠١٦للفترة 

  
   عالم خال من المالريا - الرؤية

  الغايات  المعالم المهمة  األهداف
٢٠٣٠  ٢٠٢٥  ٢٠٢٠  

لمعــــدالت العالميــــة للوفيــــات الناجمــــة خفــــض ا -١
  ٪ أو أكثر٩٠بنسبة   ٪ أو أكثر٧٥بنسبة   ٪ أو أكثر٤٠بنسبة   ٢٠١٥عن المالريا مقارنة بعام 

خفــض المعــدالت العالميــة لإلصــابة بالمالريــا  -٢
  ٪ أو أكثر٩٠بنسبة   ٪ أو أكثر٧٥بنسبة   ٪ أو أكثر٤٠بنسبة   ٢٠١٥مقارنة بعام 

البلـدان التـي شـهدت  التخلص من المالريا في -٣
  بلدًا على األقل ٣٥  بلدًا على األقل ٢٠  على األقل انبلد ١٠  ٢٠١٥سريان المالريا في عام 

منــع عــودة ســريان المالريــا فــي جميــع البلــدان  -٤
  الخالية من المالريا

منع عودة سريان 
  المرض

منع عودة سريان 
  المرض

منع عودة سريان 
  المرض

  
) غايات ١لى جميع أنواع المالريا التي تصيب البشر وقد ُحددت بعد استعراض (عاألهداف وتنطبق هذه   -٢٠

حــاالت  عــدد) مقــدار تراجــع ٢البــرامج الوطنيــة لمكافحــة المالريــا التــي تــنص عليهــا الخطــط االســتراتيجية الوطنيــة، (
لعالميـــة، ت بـــه منظمـــة الصـــحة االـــذي ُأبلغـــ ٢٠١٢و ٢٠٠٠المـــرض والوفيـــات الناجمـــة عـــن المالريـــا بـــين عـــامي 

نتـائج النمذجــة الحســابية لسـريان المالريــا المنجليــة مـن أجــل تقــدير األثـر المحتمــل لتطبيــق صـيغ مختلفــة تمــزج  )٣(
 . ٢٠٣٠و ٢٠١٦التدخالت الموصى بها في الفترة الواقعة بين عامي 

  
الحالية، قد تـزداد  وتشير النمذجة إلى أنه في حالة بقاء التغطية بتدخالت مكافحة المالريا على مستوياتها  -٢١

معدالت اإلصابة زيـادة معتدلـة نتيجـة لفقـدان المناعـة ضـد المالريـا جزئيـًا فـي أوسـاط الفئـات السـكانية التـي شـهدت 
تراجعًا كبيرًا في كثافة سريان المرض. ولكن هذه الزيـادة وعواقبهـا يمكـن تجنبهـا عـن طريـق بـذل الجهـود المتضـافرة 

لــألدوات المتاحــة حاليــًا، والســيما أدوات مكافحــة النواقــل، علــى مســتويات مــن  فــي ســبيل تحقيــق االســتخدام األمثــل
من الفئات السكانية المعرضة للمخـاطر، مـا سـيؤدي إلـى خفـض معـدالت اإلصـابة  ٪٨٠التغطية تزيد نسبتها على 

يكون صــعبًا مــن بالمالريــا والوفيــات الناجمــة عنهــا انخفاضــًا كبيــرًا. ونظــرًا ألن تحقيــق هــذا المســتوى مــن التغطيــة ســ
الناحية التشغيلية، فإن المزيد من االبتكارات في مجـال األدوات والنهـوج ضـروري للـتخلص مـن سـريان المـرض فـي 
المنــاطق ذات معــدالت الســريان المرتفعــة؛ كمــا أنــه ضــروري فــي المنــاطق والجماعــات الســكانية التــي يصــعب اآلن 

 الوصول إليها بالتدخالت الحالية.
  

دةإليـه تسـتند  األسـاس الــذيتمثـل  مبــادئ وهنـاك خمسـة  -٢٢ االسـتراتيجية التقنيـة العالميــة بشـأن المالريــا.  مســوَّ
ع خطى الجهود الرامية إلى التخلص من المرض عـن طريـق مـزيج مـن التـدخالت في إمكان جميع البلدان أن تسرِّ و 

اط المجتمعات المحلية ومشاركتها، ضرورية المصممة وفقًا للسياقات المحلية. وُتعد الملكية والقيادة الُقطريتان وانخر 
من أجل تسريع التقدم من خالل نهج متعدد القطاعات. ويلزم تحسين الترصد والرصد والتقييم والتقسيم الطبقي وفقًا 
لعــبء المالريــا، مــن أجــل تنفيــذ تــدخالت مكافحــة المالريــا علــى النحــو األمثــل. وُتعــد اإلتاحــة المنصــفة للخــدمات 

، والســيما للفئــات الســكانية األســرع تــأثرًا وتلــك التــي يصــعب الوصــول إليهــا. وأخيــرًا، فمــن شــأن ضــروريةالصــحية 
االبتكــار فــي األدوات وفــي نهـــوج التنفيــذ أن يمكِّــن البلـــدان مــن تحقيــق أكبـــر قــدر مــن التقـــدم صــوب الــتخلص مـــن 

 المرض.
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  السبيل إلى التخلص من المالريا
  
بلغـت قـد من المالريا عملية مستمرة ال مجموعـة مـن المراحـل المسـتقلة. و يمثل التقدم صوب تحقيق الخلو   -٢٣

البلدان والمناطق دون الوطنية والمجتمعات المحلية مراحل مختلفة على الطريق المؤدي إلى التخلص من المالريا، 
تتعلــق بالفئــات  دات البيولوجيــة (التــيوتتبــاين معــدالت التقــدم لكــل منهــا وتتوقــف علــى مســتويات االســتثمار والمحــدِّ 

الســــكانية المتضــــررة والطفيليــــات والنواقــــل)، والعوامــــل البيئيــــة وقــــوة الــــُنظم الصــــحية والواقــــع االجتمــــاعي والســــكاني 
 والسياسي واالقتصادي.

  
وفي جميع مستويات توطن المرض، تختلف مخاطر المالريا اختالفًا كبيرًا داخل البلدان والمناطق، وليس   -٢٤

الســتراتيجية نفســها مالئمــة لجميــع األمــاكن داخــل البلــد الواحــد. ومــع زيــادة التغطيــة بالتــدخالت بالضــرورة أن تكــون ا
وتراجع معدالت اإلصابة بالمالريا، غالبًا ما سيزداد التباين في معدالت اإلصابة بـالمرض وسـريانه. وسـيتمثل نهـج 

دة هيكلـة البـرامج اسـتجابًة للتقسـيم الطبقـي حشد االستجابة الُمثلى لمقتضيات المالريا داخـل الـبالد، فـي إعـالرئيسي 
وفقــًا لعــبء المالريــا واســتنادًا إلــى تحليــل بيانــات معــدالت اإلصــابة بالمالريــا الســابقة، ومحــددات المخــاطر المتعلقــة 

 بالثوي البشري والطفيليات والنواقل والبيئة، إلى جانب تحليل مدى إتاحة الخدمات.
  

دات وطنيـــة وقـــدرتها علـــى التكيـــف مـــع الفـــرص المســـتجدة، اثنـــين مـــن المحـــدِّ ويمثـــل أداء الـــُنظم الصـــحية ال  -٢٥
الرئيســـية لمعـــدالت التقـــدم علـــى الطريـــق. ومـــع نجـــاح بـــرامج مكافحـــة المالريـــا فـــي الحـــد مـــن ســـريان المـــرض ليبلـــغ 

يتعلـق مستويات متدنية أو غاية في التدني، ينبغي لهـا أن تحـول محـور تركيزهـا مـن الوقايـة والكشـف والعـالج فيمـا 
بالحــاالت الســريرية، إلــى الوقايــة والكشــف والعــالج فيمــا يتعلــق بكــل حــاالت العــدوى بالمالريــا. ويتطلــب هــذا التغييــر 

قــدر كبيــر مــن االلتــزام  حشــدتعزيــز ُنظــم الترصــد الوبــائي والحشــري واســتدامتها، وهــو شــرط ال يمكــن اســتيفاؤه إال ب
 برامج مكافحة المالريا.  علىهيكلية وتنظيمية كبيرة يرات يتغٕادخال المالي والسياسي الطويل المدى، و 

  
وتتمثــل األولويــة األولــى لجميــع البلــدان ذات معــدالت ســريان المالريــا المرتفعــة أو المتوســطة، فــي ضــمان   -٢٦

مضــمونة اللتــدابير لعــن طريــق اســتدامة اإلتاحــة الشــاملة  إلــى أدنــى حــد ممكــن معــدالت المراضــة والوفيــاتخفــض 
مكافحة النواقل ووسائل التشخيص واألدويـة المضـادة للمالريـا، وتنفيـذ جميـع العالجـات ، الخاصة بئمةمالالالجودة و 

الوقائية التي توصي بها المنظمة والتي تالئم الظروف الوبائيـة المعنيـة. ويجـب أن تسـتند هـذه األنشـطة إلـى فعاليـة 
ٕالـــى قـــوة التواصـــل فـــي مجـــال الصـــحة ُنظـــم ترصـــد المـــرض، وكفـــاءة الترصـــد الحشـــري وترصـــد نجاعـــة األدويـــة، و 

  العمومية والبرامج الرامية إلى تغيير السلوك.
 

وفي البلدان حيث ترتفع احتماالت انتقال المالريا، سيؤدي التطبيق األمثل لجميع التـدخالت المالئمـة إلـى   -٢٧
. وفـي تلـك األمـاكن، تراجع كبير في معدالت المراضـة والوفيـات، ولكنـه قـد يكـون غيـر كـاٍف للـتخلص مـن المالريـا

تسريع خطى التقدم. وهنـاك العديـد مـن األدوات الجديـدة قيـد التطـوير، وقـد تتـاح فـي لسيلزم استخدام أدوات إضافية 
تســـخير االبتكـــار شـــأن ب ٩٥إلـــى  ٧٩الفقـــرات مـــن  (انظـــرالعشـــر المقبلـــة ســـنوات الخمـــس إلـــى الســـنوات الغضـــون 

 ). والتوسع في البحث
  

ينبغي لهــا تقيــيم ســمج فــي الحــد مــن ســريان المــرض ليبلــغ مســتويات غايــة فــي التــدني، ومــا أن تــنجح البــرا  -٢٨
الجدوى التقنية والتشغيلية والمالية للتخلص من المرض والقدرة البرمجية، بمـا فـي ذلـك قـدرة ُنظـم الترصـد علـى تتبـع 

المالريـا. وفضـًال عـن وترصد كل حالة من حاالت العدوى بالمالريا، من أجل التخلص من جميـع حـاالت العـدوى ب
االعتبــارات المحليــة والمــوارد المتاحــة ومــدى التأهــب، فــإن األوضــاع فــي البلــدان المجــاورة ومخــاطر العــدوى الوافــدة 

 ينبغي أن تؤخذ في االعتبار.
  

ومع اقتراب البرامج من تحقيق التخلص من المرض أو من العمل على الوقاية من عودة سريان المـرض،   -٢٩
عن جميع حـاالت العـدوى بالمالريـا وتـوفير تـدبيرها العالجـي مـن جانـب الخـدمات الصـحية العامـة  ينبغي الكشفس
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بصــفتها مرضــًا واجـــب اإلخطــار عنـــه. بشـــأنها الســـجل الــوطني للمالريــا  وتبليــغالتابعــة للقطــاعين العـــام والخــاص، 
األدويـــة الناجعـــة المضـــادة  وينبغـــي للمرضـــى الـــذين ُشخِّصـــت إصـــابتهم بالمالريـــا أن يعـــالجوا علـــى الفـــور بواســـطة

للمالريــا لتجنــب الوفيــات التــي يمكــن تالفيهــا وللحــد مــن احتمــاالت اســتمرار ســريان المــرض فــي المجتمــع المحلــي. 
وفضـــًال عـــن ذلـــك، ينبغـــي الحفـــاظ علـــى ُنظـــم الترصـــد الحشـــري حتـــى يمكـــن اعتمـــاد التـــدخالت المالئمـــة الخاصـــة 

  بمكافحة النواقل أو تعديلها عند الضرورة.
  

  اإلطار االستراتيجي
  
 البلــــدان العالميــــة الصــــحة منظمــــة تحــــث المــــرض، مــــن الــــتخلص صــــوب التقــــدم خطــــى تســــريع أجــــل مـــن  -٣٠

 وٕالـى. للحيـاة المنقـذة الحاليـة واالستراتيجيات األدوات أثر تعظيم على بالمالريا المعني العالمي والمجتمع المتضررة
 المنظمـة بهـا توصـي التي االستراتيجيات جميع العتماد ملحة ضرورة هناك ستكون محسنَّة، ونهوج أدوات تتاح أن

 .تالفيهـا يمكـن التـي المالريـا عـن الناجمة للوفيات حد ووضع االستجابة فعالية زيادة أجل من تنفيذها، في والتوسع
ه الداعمة، العناصر من واثنين ركائز ثالث إلى االستراتيجية وتستند  هـدف مـن رأكثـ تدنو كي العالمية الجهود توجِّ

 .عنها ملخص يلي فيما ويرد. المالريا من التخلص
  

 حزمـة إمكـان فـي. وعالجهـا وتشخيصـها المالريـا مـن الوقايـة لسـبل الشـاملة اإلتاحة ضمان: ١ الركيزة  -٣١
 الكيميــائي والعــالج النواقــل، مكافحــة تحديــداً  وهــي - العالميــة الصــحة منظمــة بهــا توصــي التــي األساســية التــدخالت
 والوفيــات المراضــة معــدالت تخفــض أن - الجــودة المضــمونة العــالج، ووســائل التشخيصــية، واالختبــارات ،الوقــائي
 الشــاملة اإلتاحــة ضــمان يمثــل أن ينبغــي والمرتفعــة، المتوســطة الســريان معــدالت ذات المنــاطق وفــي. هائــل بقــدر

 مقيـاس ويتمثـل. المالريـا لمكافحـة الوطنيـة للبـرامج رئيسياً  هدفاً  للمخاطر، المعرضة السكانية الفئات أمام للتدخالت
 مجمــوعتين بتنفيــذ المنظمــة وتوصــي. المالريــا عــن الناجمــة والوفيــات بالمالريــا اإلصــابة معــدالت تراجــع فــي النجــاح
 األمـــاكن بعـــض وفــي النواقـــل، مكافحــة علـــى القائمــة الوقايـــة اســـتراتيجيات) ١: (متكامــل نحـــو علــى التـــدخالت مــن

 علــى النــاجع العــالج وتقــديم للجميــع التشــخيص إجــراء) ٢( الوقــائي، الكيميــائي العــالج تقــديم الســكانية، والجماعــات
 اســتجابةً  البــرامج هيكلــة وســتمكِّن. المحليــة المجتمعــات مســتوى وعلــى والخاصــة العامــة الصــحية المرافــق فــي الفــور
 ومحــددات الســابقة بالمالريــا ابةاإلصــ معــدالت بيانــات تحليــل وٕادراج المــرض، لعــبء وفقــاً  للمالريــا الطبقــي للتقســيم
 تصـميم مـن الخـدمات، إتاحـة مـدى تحليـل جانـب إلـى والبيئـة، والنواقل والطفيليات البشري بالثوي المتعلقة المخاطر
  .فعال نحو على الموارد استخدام وضمان المحلي السياق تالئم كي خصيصاً  التدخالت

 
. يتعـين علـى مـن المالريـا وتحقيـق الخلـو مـن المالريـاتسريع الجهـود الراميـة إلـى الـتخلص  :٢الركيزة   -٣٢

البلدان أن تكثف جهودها الرامية إلى الحد من استمرار سريان حاالت العدوى الجديدة فـي منـاطق جغرافيـة محـددة، 
والســيما فــي األمــاكن ذات معــدالت الســريان المنخفضــة. وفضــًال عــن التــدخالت األساســية، فــإن بلــوغ هــذه الغايــة 

بالكشـف النشـيط  من خـالل االسترشـادة بدقة، المحدَّدستهداف الطفيليات والنواقل في بؤر سريان المرض سيستتبع ا
عـــن الحـــاالت وٕاجـــراء التحريـــات بشـــأنها، كجـــزء مـــن بـــرامج ترصـــد المالريـــا واالســـتجابة لمقتضـــياتها. وفـــي بعـــض 

ة، أو النهــوج الجديــدة األخــرى األمــاكن، قــد يتطلــب تحقيــق الــتخلص مــن المــرض اســتخدام األدويــة ألغــراض الوقايــ
. وسـيكون وضـع الحلـول هذه النهـوج الممكنة للتخلص من مستودع العدوى، ما أن تصدر المنظمة توصياتها بشأن

االبتكاريــة واعتمادهــا ضــروريًا مــن أجــل االســتجابة لمقتضــيات انتشــار مقاومــة المبيــدات الحشــرية والســريان الثمــالي 
 الهاجعة. رة النشيطةالمتصوِّ للمرض، واستهداف مستودع 

  
ُيعـد تعزيـز ترصـد المالريـا عنصـرًا أساسـيًا لتخطـيط تحويل ترصد المالريا إلى تـدخل أساسـي.  :٣الركيزة   -٣٣

ــا وتلــك  البــرامج وتنفيــذها وعــامًال بــالغ األهميــة لتســريع خطــى التقــدم. وينبغــي لجميــع البلــدان التــي تتوطنهــا المالري
هـور أن تحظـى بنظـام فعـال إلدارة الصـحة والمعلومـات الصـحية لمسـاعدة البـرامج المعرضة لعودة المالريـا إلـى الظ

الوطنيــة لمكافحــة المالريــا علــى توجيــه المــوارد إلــى الفئــات الســكانية األكثــر تضــررًا، وتحديــد الفجــوات فــي التغطيــة 
لـى توجهـات البـرامج. بالبرامج، والكشف عن الفاشيات، وتقدير أثر التدخالت من أجل توجيـه التعـديالت المدخلـة ع
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وفـي ظـروف التـدني الشــديد فـي مسـتويات سـريان المــرض، ينبغـي للترصـد أن يؤشـر ببــدء اسـتجابة محليـة مصــممة 
الكشـف عـن الفجـوات فـي التغطيـة بـالبرامج، أو تراجـع فعاليـة لـدى خصيصًا لكل حالة عدوى يتم الكشف عنها، أو 

 األدوات، أو حدوث الفاشيات.
  

ينبغــي للبلــدان المتضــررة وللمجتمــع العــالمي ث. و تســخير االبتكــار والتوســع فــي البحــ :١العنصــر الــداعم   -٣٤
المعنــي بالمالريــا تســخير االبتكــار والتوســع فــي البحــوث األساســية والســريرية وبحــوث التنفيــذ، دعمــًا لهــذه الركــائز 

مة كبيرة في تسـريع خطـى الثالث. وسوف يسهم االبتكار الناجح في مجال تطوير المنتجات وتقديم الخدمات مساه
التقدم. وُتعد البحوث األساسية ضرورية لتحقيق فهم أفضل للطفيليات والنواقل، وتطوير وسائل التشخيص واألدويـة 
ــنة لمكافحــة النواقــل، واألدوات األخــرى مثــل اللقاحــات. وســتكون بحــوث التنفيــذ  األنجــع واألســاليب االبتكاريــة المحسَّ

 والمردود وتيسير االستخدام السريع من جانب الفئات السكانية المعرضة للمخاطر. ضرورية من أجل تعظيم األثر 
  

ُيعد االلتزام السياسي القوي والتمويل الفعال وزيـادة التعـاون بـين تعزيز البيئة المواتية.  :٢العنصر الداعم   -٣٥
ز الـُنظم الصـحية عمومـًا وتحسـين القطاعات من العوامل الرئيسـية الالزمـة إلحـراز المزيـد مـن التقـدم. ويكتسـي تعزيـ

البيئة المواتية أهمية بالغة أيضًا، من أجل تحقيق االستجابة الوطنية الُمثلى لمقتضيات المالريا. وكـذلك فـإن الـُنظم 
اســــتمرار ســــريان  تعــــبء المــــرض واحتمــــاال خفــــضالصــــحية العامــــة والخاصــــة القويــــة تكتســــي أهميــــة مــــن أجــــل 

من اعتماد األدوات واالستراتيجيات الجديدة واستخدامها في غضون أقصر فترة زمنية  هذه الُنظم تمكِّنو الطفيليات، 
ممكنـــة. ويمكـــن للتوســـع فـــي نطـــاق تـــدخالت مكافحـــة المالريـــا أن ُيســـتخدم بـــدوره كنقطـــة دخـــول إلـــى تعزيـــز الـــُنظم 

معلومـات الصـحية الصحية، بما في ذلك الخدمات الخاصة بصحة األم والطفل والخـدمات المختبريـة، وبنـاء ُنظـم ال
وأخيرًا فـإن تمكـين المجتمعـات المحليـة، وبنـاء القـدرات وتـوفير اإلشـراف الـداعم  والترصد التي تتسم بمزيد من القوة.

من أجل تعزيز القوى العاملة الصحية واُألطر التنظيمية، كلها أمور تكتسي أهمية لضمان تحقيق الرؤية واألهداف 
 االستراتيجية. هذه والمعالم المهمة التي تنص عليها

  
  الثالث االستراتيجية ركائز  
  

  ضمان اإلتاحة الشاملة لسبل الوقاية من المالريا وتشخيصها وعالجها :١الركيزة 
  

 وخفـض العـدوى مـن للوقايـة العالميـة الصـحة منظمـة بهـا توصـي التـي األساسـية التـدخالت حزمـة تتضمن  -٣٦
 وتتنــاول. والعــالج التشخيصــي واالختبــار الوقــائي الكيميــائي لعــالجوا النواقــل مكافحــة والوفيــات، المراضــة معــدالت
 .بالتفصيل العناصر هذه التالية الفقرات

  
  مكافحة النواقل 

  
ُتعــد مكافحــة النواقــل عنصــرًا أساســيًا مــن عناصــر مكافحــة المالريــا والــتخلص  تعظــيم أثــر مكافحــة النواقــل.  -٣٧

الطفيليـــات وســـرعة تأثرهـــا بتـــدابير مكافحـــة النواقـــل وفقـــًا لنـــوع  منهـــا. وتختلـــف النواقـــل مـــن حيـــث قـــدرتها علـــى نقـــل
انـات الوبائيـة والحشـرية البعوض، وتتأثر بالعوامل البيئية المحلية. وينبغي لمكافحة النواقـل أن تنفَّـذ علـى أسـاس البي

الوقـت الحاضـر،  ويتمثل التدخالن المتعلقان بمكافحة النواقل اللذان يمكن تطبيقهما علـى نطـاق واسـع فـي .المحلية
 ١في الناموسيات المعالجة بمبيدات طويلة األجل والرش الثمالي.

  

                                                      
التغطيــة الشــاملة بالناموســيات المعالجــة بمبيــدات الحشــرات ذات المفعــول الطويــل األمــد  توصــيات المنظمــة بشــأن تحقيــق   ١

. دليـل  ٢٠١٣ف: منظمة الصحة العالميـة، ). جني٢٠١٤(ُنقِّحت في آذار/ مارس  ٢٠١٣لمكافحة المالريا، أيلول/ سبتمبر 
 .٢٠١٣يف: منظمة الصحة العالمية، نعملي بشأن الرش الثمالي داخل المباني لمكافحة سريان المالريا والتخلص منها. ج
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ويلزم على البرامج الوطنية لمكافحة المالريا ضمان أن جميع األشخاص الذين يعيشون فـي منـاطق تشـهد   -٣٨
ويلــة األجــل ارتفــاع مســتوى مخــاطر المالريــا يحظــون بالحمايــة عــن طريــق تــوفير الناموســيات المعالجــة بمبيــدات ط

 لــرش الثمــالي فــي األمــاكن المغلقــة.واســتخدامها واســتبدالها فــي الوقــت المناســب، أو عنــد االقتضــاء، اللجــوء إلــى ا
يمكن فـومـع ذلـك  ١وينبغي عدم اعتماد تدخل أساسي ثاٍن كوسيلة لتعويض أوجه القصـور فـي تنفيـذ التـدخل األول.

فــي المنــاطق حيــث ُتســتخدم الناموســيات  حــد مــن المقاومــةأو الإضــافة الــرش فــي بعــض الحــاالت مــن أجــل الوقايــة 
اســتخدامًا روتينيــًا، وينبغــي أن يسترشــد القــرار المتعلــق بــذلك بالبيانــات المحليــة. وعنــد تنفيــذ هــذين التــدخلين فــي آن 

ة عمـل المبيـد المسـتخدم فـي آليـعملـه مختلفـة عـن  آليـةواحد، ينبغـي للمبيـد الحشـري المسـتخدم فـي الـرش أن تكـون 
ة، مثـــل التـــدبير العالجـــي المحـــدَّدلناموســـيات. وقـــد يكـــون مـــن المالئـــم اســـتخدام طـــرق مكملـــة فـــي بعـــض األمـــاكن ا

ويتطلـــب التخطـــيط  ٢لمصـــادر اليرقـــات حيثمـــا تكـــون الموائـــل المائيـــة للبعـــوض قليلـــة وثابتـــة ويســـهل العثـــور عليهـــا.
صصـــة تفتقـــر إليهـــا حاليـــًا معظـــم بـــرامج والتطبيـــق والرصـــد الفعـــال للتـــدبير العالجـــي لمصـــادر اليرقـــات قـــدرات متخ

 .، لذا يلزم بناء تلك القدراتمكافحة المالريا
  

وهنــــاك حــــاالت عديــــدة يســــتمر فيهــــا ســــريان طفيليــــات المالريــــا حتــــى فــــي ظــــل تحقيــــق التغطيــــة الشــــاملة   -٣٩
أن النواقـل  ومـن أجـل تعظـيم أثـر هـذه التـدخالت، ينبغـي للبـرامج ضـمان ٣بالناموسيات المبيدة للحشرات أو بالرش.

تتعــرض للمبيــدات المســتخدمة وتتــأثر بهــا. وتســتهدف الناموســيات المعالجــة بمبيــدات طويلــة األجــل البعــوض الــذي 
يلسع في وقت متأخر من الليل وفي األماكن المغلقة، أما الرش الثمـالي لألمـاكن المغلقـة فيسـتهدف البعـوض الـذي 

أن البعوض الذي يلسع في وقت مبكر من المساء أو الـذي يلسـع يخلد إلى الراحة في األماكن المغلقة. ويعني هذا 
في األماكن المفتوحة أو يخلد إلى الراحة فيها، يمكنه الفرار من التدخالت األوسع استخدامًا، ما يسفر عن السريان 

يـــة حما فـــيالثمـــالي للمالريـــا. وقـــد يســـتمر ســـريان المـــرض عنـــدما يبتعـــد النـــاس عـــن منـــازلهم أو عنـــدما ال يكونـــون 
الناموســيات فــي األوقــات واألمــاكن التــي تفضــل نواقــل المالريــا اللســع فيهــا. ومــن أجــل تعظــيم أثــر األدوات الحاليــة 
لمكافحــة النواقــل حيثمــا كــان اســتخدامها مالئمــًا، ينبغــي للبلــدان تنفيــذ هــذه األدوات بفاعليــة وينبغــي لهــا عــدم التنــازل 

  المنتجات المتدنية النوعية.عن الجودة من خالل التنفيذ السيء أو استخدام 
  

ينبغــي إدراج الترصــد الحشــري ورصــد التغطيــة  الترصــد الحشــري والرصــد. مســتوى كــاٍف مــن الحفــاظ علــى  -٤٠
بتــدخالت مكافحــة النواقــل وأثرهــا فــي ُنظــم الترصــد الوطنيــة، مــن أجــل التمكــين مــن حشــد اســتجابة فعالــة لمقتضــيات 

مكافحة النواقل بالبيانات الوبائية والحشرية المحليـة بمـا فـي ذلـك مقاومـة وينبغي أن تسترشد جهود  مكافحة النواقل.
المبيــدات الحشــرية وســلوكيات النواقــل. وينبغــي للبلــدان أن تجمــع البيانــات علــى صــعيد األمــاكن كافــة، بمــا فــي ذلــك 

 .تلك التي تخلو من المالريا ولكنها معرضة لعودة المالريا إلى الظهور
  

الترصد الحشري تقييمًا دوريًا ألنواع النواقل الموجـودة، ومـدى غزارتهـا ومواسـمها، ووقـت وينبغي أن يشمل   -٤١
اللســع ومكانــه، ومكــان الراحــة والثــوي المفضــلين (ســلوكيات النواقــل)، والحالــة فيمــا يتعلــق بالتــأثر بالمبيــد الحشــري 

ومـن الضـروري أيضـًا إجـراء الرصـد  وآليات المقاومة التي تنطـوي عليهـا، مـن أجـل التنبـؤ بمـدى تأثرهـا بالتـدخالت.
وأثرهـــا، والحالـــة الماديـــة للناموســـيات المعالجـــة بمبيـــدات طويلـــة األجـــل، واالســـتخدام  للتغطيـــة بالتـــدخالتالروتينـــي 

الفعلي للناموسيات وفائدتها في تصور المسـتخدمين النهـائيين، واألثـر الثمـالي للمبيـدات الحشـرية. وينبغـي اسـتخدام 
اإلسـهام فـي االسـتراتيجيات الخاصـة باسـتبدال فـي ة في إرشاد القرارات بشأن توقيـت أنشـطة الـرش، و البيانات المولَّد
توجيــه عمليــة تطــوير األدوات واســتخدامها بمــا فــي ذلــك أنشــطة التواصــل التــي تســتهدف تغييــر فــي الناموســيات، و 

  السلوك.
                                                      

ت الناموسـيات المعالجـة بمبيـداتوجيهات المنظمة المعّدة للبلدان بشأن الدمج بين اسـتخدام الـرش الثمـالي داخـل المبـاني و    ١
 .٢٠١٤الحشرات ذات المفعول الطويل األمد. جنيف: منظمة الصحة العالمية، 

         ٢ WHO interim position statement: the role of larviciding for malaria control in sub-Saharan Africa. Geneva: 
World Health Organization, 2012. Larval source management – a supplementary measure for malaria vector 
control: an operational manual. Geneva: World Health Organization, 2013. 

٣             Control of residual malaria parasite transmission: guidance note, available at: http://www.who.int/malaria/ 
publications/atoz/technical-note-control-of-residual-malaria-parasite-transmission-sep14.pdf (accessed 10 March 2015).   
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ـــ إدارة مقاومـــة المبيـــدات الحشـــرية والســـريان الثمـــالي للمـــرض.  -٤٢ رغم مـــن اســـتمرار فعاليـــة التـــدخالت علـــى ال
والتوليفــــات للمبيـــدات  الفســــيولوجيةاألساســـية لمكافحـــة النواقــــل فـــي معظــــم المنـــاطق، فــــإن زيـــادة مقاومــــة البعـــوض 

 بـرى تتطلـب اسـتجابة عاجلـة ومنسـقة.لنواقل والبشر التي تدعم استمرار سريان المرض، تطرح تحديات كالسلوكية ل
ومة المبيدات الحشرية فقد تؤدي إلى زيادة كبيرة في معدل اإلصـابة بالمالريـا والوفيـات وٕاذا لم تتم السيطرة على مقا

الناجمة عنها، وما يترتب على ذلك من عواقب وخيمة على الصـحة العموميـة. وُتحـث جميـع البلـدان التـي تتوطنهـا 
تنفيـذ الخطـط لرصـد ى وضـع و المالريا، بما في ذلـك تلـك التـي لـم ُتكتشـف فيهـا بعـد مقاومـة المبيـدات الحشـرية، علـ

ـــدبيرها العالجـــي.تـــوفير هـــذه المقاومـــة و  ـــألدوات الحاليـــة أن يحـــافظ علـــى  ١ت ومـــن شـــأن االســـتخدام االســـتراتيجي ل
ســـواء  مختلفـــة، آليـــاتفعاليتهـــا. وتشـــمل أســـاليب إدارة مقاومـــة المبيـــدات اســـتخدام المبيـــدات الحشـــرية التـــي تعمـــل ب

الــرش الثمــالي فــي األمــاكن المغلقــة، أو باســتخدام مــزيج مــن عــدة تــدخالت. ) فــي جــوالت بــالتغيير الــدوري (التنــاوب
وُتعـد  ويجب التصدي لسلوكيات النواقل التي تقوض فعالية التـدخالت األساسـية عـن طريـق اسـتخدام أدوات جديـدة.

الحشــرية تكــاليف منتجــات مكافحــة النواقــل عقبــة كبــرى فــي ســبيل تنفيــذ اســتراتيجيات الوقايــة مــن مقاومــة المبيــدات 
وتخفيفهــا والحــد مــن الســريان الثمــالي للمــرض. وينبغــي للبلــدان أن تتنبــأ علــى نحــو أفضــل بالمتطلبــات مــن منتجــات 

ز ثقـة المصـنعين وتسـاعد علـى اسـتقرار مكافحة النواقل وأن تدعم الشراء المجمَّع. فمن شـأن هـذه الخطـوات أن تعـزِّ 
 .السوق وتؤدي إلى خفض األسعار وتشجع على االبتكار

  
يلــزم علــى البــرامج الوطنيــة لمكافحــة المالريــا أن  البيِّنــات.علــى أســاس  تعزيــز القــدرة علــى مكافحــة النواقــل  -٤٣

ز القــدرات الالزمــة  تســتثمر فــي تنميــة قــدرات المــوارد البشــرية وفــي تطــوير النظــام والهياكــل األساســية علــى نحــو يعــزِّ
 ٢التدخالت الخاصة بمكافحة النواقل ورصـدها علـى نحـو فعـال.لتوليد البيانات الضرورية وتحليلها، من أجل تقديم 

وينبغـــي وضـــع خطـــة اســـتراتيجية طويلـــة األجـــل لبنـــاء قـــدرات المـــوارد البشـــرية المســـتدامة وٕانشـــاء هياكـــل المســـارات 
وتمثـل هـذه القـدرات األسـاس الـذي تقـوم  المهنية والُنظم لضمان تقديم تـدخالت مكافحـة النواقـل علـى النحـو األمثـل.

  ليه جميع أنشطة مكافحة المالريا والتخلص منها، والوقاية من عودة المرض إلى الظهور.ع
  

ولتعظــيم أثــر مكافحــة نواقــل . التــدبير العالجــي المتكامــل للنواقــلتنفيــذ مكافحــة نواقــل المالريــا فــي ســياق   -٤٤
ومـة المبيـدات الحشـرية، المالريا بما في ذلك الحفاظ على ترصـد الحشـرات ورصـدها بشـكل كـاف، والتعامـل مـع مقا

بالبينـــات ينبغـــي أن تطبـــق البــرامج الوطنيـــة لمكافحـــة المالريـــا مبـــادئ قـــدرة علـــى مكافحـــة النواقــل المســـندة وتعزيــز ال
التــدبير العالجــي المتكامــل للنواقــل. ويعتبــر التــدبير العالجــي المتكامــل للنواقــل بمثابــة عمليــة منطقيــة لصــنع القــرار 

. وهـــو يســـعى إلـــى تحســـين الكفـــاءة والمردوديـــة العاليـــة لقـــاء النواقـــل لمـــوارد لمكافحـــةالخـــاص باالســـتخدام األمثـــل ل
سـريان  ف فـي نهايـة األمـر إلـى الوقايـة مـنالتكاليف، والسـالمة البيئيـة، واسـتدامة مكافحـة نواقـل المـرض والتـي تهـد

كجـزء  جـي المتكامـل للنواقـلالتدبير العالذ الخطط الوطنية في مجال ياألمراض المنقولة. وينبغي للبلدان وضع وتنف
لـذا قطاعـات مختلفـة،  علـى إشـراكتنفيـذ مكافحـة النواقـل ينطوي لمكافحة المالريا. و  من استراتيجياتها األوسع نطاقاً 

 التنسيق بين القطاعات لتعظيم األثر. لبلدان أيضاً أن تعّزز اينبغي 

  
  العالج الكيميائي الوقائي

  
ُتعـــد اســـتراتيجيات  .مـــن المـــرضلوقايـــة الفئـــات الســـكانية األســـرع تـــأثرًا  العـــالج الوقـــائيالتوســـع فـــي نطـــاق   -٤٥

العالج الوقائي من العناصر األساسية لالسـتراتيجية المتعـددة الجوانـب مـن أجـل الحـد مـن عـبء المـرض وسـريانه، 
لـى كبـت حـاالت ويؤدي هذا التدخل إ ويلزم التوسع فيها توسعًا كبيرًا لمساعدة البلدان على الحد من عبء المالريا.

                                                      
١        WHO Global Malaria Programme. Global plan for insecticide resistance management in malaria vectors. 

Geneva: World Health Organization, 2012. Test procedures for insecticide resistance monitoring in malaria vector 
mosquitoes. Geneva: World Health Organization, 2013. 

٢                           WHO guidance note on capacity building in malaria entomology and vector control, available 
at: http://www.who.int/malaria/publications/atoz/who_guidance_capacity_building_entomology.pdf (accessed 10 
March 2015).  
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العــدوى الموجــودة والوقايــة مــن العواقــب التــي تترتــب علــى وجــود الطفيليــات فــي الــدم، بمــا فــي ذلــك المــرض والوفــاة. 
وفقًا لكثافة سريان المرض ومستوى مقاومة الطفيليات لألدوية المضادة للمالريا الوقائي وتتنوع استراتيجيات العالج 

 في إقليم معين. 
  

الوقائي للمالريا الذي توصـي بـه منظمـة الصـحة العالميـة حاليـًا العـالج الوقـائي المتقطـع  ويتضمن العالج  -٤٦
للنســــاء الحوامــــل، والعــــالج الوقــــائي المتقطــــع للرضــــع، والعــــالج الكيميــــائي الوقــــائي الموســــمي لألطفــــال دون ســــن 

ــا المتوســطة وا ١الخامســة. لمرتفعــة فــي أفريقيــا ويوصــى بهــذه التــدخالت فــي المنــاطق ذات معــدالت ســريان المالري
جنــوب الصــحراء الكبــرى، وال يوصــى بعــالج المالريــا الكيميــائي الوقــائي الموســمي إال فــي المنــاطق التــي يشــتد فيهــا 
ســريان المــرض موســميًا علــى صــعيد منطقــة الســاحل دون اإلقليميــة. وتســتهدف اســتراتيجيات العــالج الوقــائي حاليــًا 

 لمالريا األخرى التي تصيب البشر.جيات ألنواع االمالريا المنجلية ويلزم وضع االستراتي
  

الوقايــة الكيميائيــة هــي إعطــاء األدويــة المضــادة إن  حمايــة جميــع المســافرين والمهــاجرين غيــر الممنعــين.  -٤٧
للمالريــا بجرعــات تقــل عــن الجرعــات العالجيــة، وعلــى فتــرات منتظمــة كافيــة للوقايــة مــن مــرض المالريــا. وينبغــي 

يميائي الوقائي لألفراد المعرضين بشدة لمخاطر المالريا إلى جانب المشورة حول التـدابير الراميـة إعطاء العالج الك
، الـــذين يكونـــون أكثـــر تعرضـــًا للمـــرض والوفـــاة والســـيما بـــين المســـافرين غيـــر الممنعـــينإلـــى الحـــد مـــن لســـع النواقـــل 

الخاليـة مـن المالريـا إلـى المنـاطق التـي  الناجمة عن المالريا. كما يوصى به للمسافرين داخل البلـدان مـن المنـاطق
 تشهد مستويات مرتفعة من المخاطر.

 
  االختبار التشخيصي والعالج

  
ينبغي التأكد مـن تشـخيص جميـع  ضمان إجراء االختبار التشخيصي لجميع حاالت المالريا المشتبه فيها.  -٤٨

ـــا بواســـطة أســـاليب الكشـــف عـــن الطف ـــة أو المرضـــى المشـــتبه فـــي إصـــابتهم بالمالري يليـــات مثـــل الفحـــوص المجهري
تشخيصـــية الســريعة، المضـــمونة الجــودة. وينبغـــي لخــدمات قطـــاعي الصــحة العـــام والخــاص أن تؤكـــد الختبــارات الا

التشخيص قبل إعطاء عالج مضـاد للمالريـا. وينبغـي تتبـع جميـع الحـاالت المؤكـدة وتبليـغ نظـام الترصـد عنهـا مـن 
تخطــيط البــرامج. وســيؤدي ضــمان إجــراء االختبــار التشخيصــي للجميــع إلــى أجــل تــوفير المعلومــات الالزمــة لعمليــة 

خط العالج األول للمالريا غير المصحوبة  الحد من فرط استخدام المعالجات التوليفية المحتوية على اآلرتيميسينين
  ٢بمضاعفات والحد من الضغط الدوائي على الطفيليات.

  
بيانــات الترصــد المالئمــة التوقيــت والدقيقــة التــي  لحصــول علــىا وســيتيح التوســع فــي االختبــار التشخيصــي  -٤٩

ف على العديـد مـن وفضًال عن ذلك فسوف يؤدي إلى تحسين عملية التعرُّ  تستند إلى حاالت مؤكدة ال مشتبه فيها.
ى األمراض الحموية بخالف المالريا وتدبيرها العالجي، وهي أمراض ُيفترض أنها مالريا باالستناد إلى وجـود الحمـ

المبذولــة  جهودبــال مقارنــةً التوســع فــي إتاحــة االختبــار التشخيصــي الفــوري  ت الجهــود الراميــة إلــىفحســب. وقــد تــأخر 
لوقايـــة عـــن طريـــق مكافحـــة النواقـــل، ولكـــن تعزيـــز التشـــخيص والعـــالج فـــي جميـــع األمـــاكن سيســـاعد علـــى خفـــض ل

ــا. الجــذري  والعــالجلعالميــة بــأن االختبــار وتقــر منظمــة الصــحة ا معــدالت المراضــة والوفيــات الناجمــة عــن المالري
ة النشـيطة المتصـوِّر حاليًا إجراء تشخيصـين، أحـدهما للكشـف عـن وجـود  ان، يتطلبللمالريا النشيطة المأمون والفعال

  فوسفات. -٦-واآلخر للكشف عن الحالة فيما يتعلق بنازعة هيدروجين الغلوكوز
                                                      

، السلفادوكسـين بيريميثـامين الحمل باسـتخدام للمالريا أثناء العالج الوقائي المتقطع:  السياسية للمنظمة توصيةال تحديث   ١
 أثنــاء فتــرة الرضــاعة العــالج الوقــائي المتقطــع منظمــة بشــأنلل سياســةلا توصــيةال ؛٢٠١٢نيــف: منظمــة الصــحة العالميــة، ج

الصــحة  جنيــف: منظمــة فــي أفريقيــا. المالريــا المنجليــةمتصــورة  لمكافحــة) IPTi-SP(بيريميثــامين  - باســتخدام سلفادوكســين
المالريـا متصـورات  لمكافحـة) SMC( الموسـمية من المالريا الوقاية الكيماوية: ة للمنظمةيسياسال توصية؛ ال٢٠١٠ ،العالمية
الصـــــحة  جنيـــــف: منظمـــــة فـــــي أفريقيـــــا. الســـــاحلية الفرعيـــــة فـــــي المنطقـــــة للغايـــــة الموســـــمية نتقـــــالاال فـــــي منـــــاطق المنجليـــــة
   ٢٠١٣  العالمية

  ٢٠١١، الصحة العالمية منظمة جنيف: دليل تشغيلي.: للمالريا االختبارات التشخيصية الجميع علىحصول    ٢
)http://whqlibdoc.who.int/publications/2011/9789241502092_eng.pdf ،٢٠١٥  آذار/ مارس ١٠ تم االطالع في.( 
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ُيعـد ضـمان اإلتاحـة الشـاملة لألدويـة المضـادة للمالريـا  تقديم العالج المضمون الجودة لجميـع المرضـى.  -٥٠
إلـى الموصى بها بالغ األهمية في جميـع األمـاكن مـن أجـل الوقايـة مـن تقـدم المالريـا غيـر المصـحوبة بمضـاعفات 

المتصـورة المنجليـة جميع المرضى المصابين بمالريا لوبعد تأكيد التشخيص، ينبغي  مراحل المرض الوخيم والوفاة.
علـــى اآلرتيميســـينين. وفـــي المعتمـــدة لمعالجـــة التوليفيـــة المضـــمونة الجـــودة االمصـــحوبة بمضـــاعفات أن يتلقـــوا غيـــر 

لمالريــا غيــر المصــحوبة اة النشــيطة التــي تتــأثر بــالكلوروكين، ينبغــي عــالج حــاالت المتصــوِّر المنــاطق حيــث توجــد 
هذا اآلرتيميسينين ثبتت فعاليته في عتمد على يبعالج توليفي أو  الكلوروكينب المنجلية بخالف المالريابمضاعفات 

وفضًال عن المعالجة التوليفية المحتوية علـى اآلرتيميسـينين أو العـالج بكلـوروكين، ينبغـي لجميـع البـالغين  .المجال
والــذين ال يعــانون مــن  المتصــوِّرة البيضــويةأو  بالمتصــوِّرة النشــيطةباســتثناء النســاء الحوامــل، ولألطفــال المصــابين 

يومــــًا للوقايــــة مــــن  ١٤فوســــفات، أن يتلقــــوا دورة عــــالج بالبريمــــاكين لمــــدة  -٦-وز نازعــــة هيــــدروجين الغلوكــــوزعــــ
المتصـــوِّرة أو  المتصـــوِّرة المنجليـــةوينبغـــي لكـــل حالـــة وخيمـــة مـــن المالريـــا الناجمـــة عـــن  االنتكـــاس فـــي المســـتقبل.

أو األرتيميثــر، علــى أن يلــي ذلــك دورة فمويــة كاملــة تعــالج حقنــًا باألرتيســونات  ، أنالنولســية المتصــوِّرةأو  النشــيطة
وقـد ُأتيحـت التوصـيات  ،على اآلرتيميسـينين. وتتطلـب المالريـا الوخيمـة العنايـة الطبيـة العاجلـةيعتمد بعالج توليفي 

 ١المفصلة الصادرة عن منظمة الصحة العالمية لجميع البلدان.
  

دئ التوجيهيـــة العالجيـــة الوطنيـــة المفصـــلة التـــي تراعـــي وينبغـــي لبـــرامج مكافحـــة المالريـــا أن تضـــع المبـــا  -٥١
األنماط المحلية لمقاومة األدوية المضادة للمالريا وقدرات الخدمات الصحية. وينبغي للبلـدان أن تختـار المعالجـات 

مـن خـالل رصـد  ٪٩٥على اآلرتيميسـينين التـي توصـي بهـا المنظمـة والتـي ثبتـت فعاليتهـا بنسـبة  المعتمدةالتوليفية 
الفعالية العالجية في المواقع المحلية. ويوصى بشدة بالتركيبات الثابتة الجرعة (التي تجمع بين اثنين من المكونات 
الفعالــة فــي شــكل تركيبــة مزدوجــة فــي قــرص واحــد) حيــث إنهــا تســهِّل االلتــزام بــالعالج وتحــد مــن احتمــاالت ســوء 

ى أكثر من دواء. وينبغي عدم استعمال المعالجة الفمويـة استعمال المكونات المفردة ألشرطة الدواء التي تحتوي عل
ز ذلـك اآلرتيميسـينين فـي عـالج المالريـا غيـر المصـحوبة بمضـاعفات، حيـث قـد يعـزَّ المعتمدة على األحادية الدواء 

  نشأة مقاومة اآلرتيميسينين. 
 

تـــدريب العـــاملين مـــن شـــأن  التوســـع فـــي نطـــاق االختبـــار التشخيصـــي والعـــالج فـــي المجتمعـــات المحليـــة.  -٥٢
الصحيين المجتمعيين والمتطوعين ونشرهم أن يكمِّل خدمات الصحة العمومية ويوسع نطاقها، والسيما في المناطق 
الريفيــة والنائيــة، حيــث تكــون الهياكــل األساســية الصــحية عــادة أضــعف ومعــدالت ســريان المالريــا أعلــى. وال يــؤدي 

مجتمعيـين والمتطـوعين فـي الوقايـة مـن المالريـا ورعايـة المصـابين بهـا االستخدام االستراتيجي للعـاملين الصـحيين ال
إلى سد فجوات النظم الصحية فحسب، بل ويضمن تقديم سلسلة الرعايـة المتصـلة إلـى الفئـات السـكانية المحرومـة. 

ـــ تهـــاب الرئـــوي ع نطـــاق اإلدارة المتكاملـــة لحـــاالت المالريـــا وااللوينبغـــي للبـــرامج الوطنيـــة لمكافحـــة المالريـــا أن توسِّ
 واإلسهال من جانب المجتمعات المحلية، مع التركيز على األطفال دون سن الخامسة.

  
ُيعــد تعزيــز  رصــد مأمونيــة األدويــة المضــادة للمالريــا ونجاعتهــا وٕادارة مقاومــة األدويــة المضــادة للمالريــا.  -٥٣

وريين مــن أجــل الكشــف عــن األحــداث رصــد اآلثــار الدوائيــة الضــارة وترصــد فعاليــة األدويــة المضــادة للمالريــا ضــر 
اختيــار التوليفــات األنســب للسياســات العالجيــة الوطنيــة. وينبغــي  ليتســنىالضــائرة غيــر المتوقعــة وتراجــع الفعاليــة، 

ريا المنجلية والمالريا النشـيطة في مكافحة المال -للبلدان أن ترصد فعالية الخط األول من العالج المضاد للمالريا 
العـالج التـي  وينبغي لمعـدالت فشـل ٢ام بروتوكول المنظمة المعياري لدراسات الفعالية العالجية.كل سنتين باستخد

تغيير السياسـة الوطنيـة بشـأن العـالج المضـاد للمالريـا. وفـي الوقـت الحـالي، التـزال  على حث٪ أن ت١٠تزيد على 
أن تظــل األدويــة األخــرى التــي تحتــوي  علــى اآلرتيميســينين شــديدة الفعاليــة، شــريطةالمعتمــدة المعالجــات التوليفيــة 

عليهــا التوليفــة محتفظــة بفعاليتهــا. ومــع ذلــك فينبغــي تــوخي الحــذر، حيــث إن نشــأة مقاومــة اآلرتيميســينين تزيــد مــن 
 احتمال مقاومة األدوية األخرى التي تحتوي عليها التوليفة.

                                                      
الصــحة  جنيــف: منظمــة. الطبعــة الثانيــة، المالريــا لعــالج المبــادئ التوجيهيــة منظمــة الصــحة العالميــة.انظــر منشــورات    ١

 .٢٠١٣ الصحة العالمية جنيف: منظمة. ثالثةالطبعة ال. دليل عملي: المالريا الوخيمة عالج حاالتو  ٢٠١٥ العالمية،

 .٢٠٠٩، الصحة العالمية جنيف: منظمة. المضادة للمالريا نجاعة األدوية أساليب ترصد   ٢
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علـى  المعتمـدةعالية المعالجـات التوليفيـة ينبغي أن تمثل حماية ف احتواء مقاومة األدوية المضادة للمالريا.  -٥٤
لبلــدان التــي تتوطنهــا المالريــا وللمجتمــع العــالمي كــل مــن ااآلرتيميســينين وتطــوير توليفــات جديــدة، األولويــة األولــى ل

علـــــى المعتمـــــدة وفـــــي البلـــــدان والمنـــــاطق حيـــــث مـــــازال اآلرتيميســـــينين والمعالجـــــات التوليفيـــــة  ١المعنـــــي بالمالريـــــا.
لتوســع فــي لمحتفظــة بفعاليتهــا الكاملــة، يلــزم تعزيــز االســتخدام الســليم للــدواء مــع إيــالء اهتمــام خــاص  اآلرتيميســينين

االختبار التشخيصي والعالج المضمون الجودة، كما يلزم التوسع في جميع التـدخالت األساسـية لمكافحـة المالريـا، 
مـة. وُتحـث البلـدان التـي بلَّغـت عـن ظهـور بما في ذلك مكافحة النواقل، من أجـل الحـد مـن احتمـاالت ظهـور المقاو 

مقاومة اآلرتيميسينين أن تكثف مكافحة المالريا من أجل خفض عبء المرض وتأخير انتشـار المقاومـة أو منعهـا. 
وفي المناطق ذات معدالت السريان المنخفضـة التـي توجـد فيهـا مقاومـة اآلرتيميسـينين، ينبغـي للبلـدان أن تسـتهدف 

 لمالريا المنجلية.التخلص السريع من ا
  

ة المتصـــوِّر ظهـــرت مقاومـــة  الـــتخلص مـــن المالريـــا المنجليـــة فـــي منطقـــة الميكونـــغ الكبـــرى دون اإلقليميـــة.  -٥٥
المنجلية لآلرتيميسينين على نحو مستقل في عدد مـن المواقـع الجغرافيـة فـي منطقـة الميكونـغ الكبـرى دون اإلقليميـة 

ة المنجليـة المتصـوِّر على الحدود بين كمبوديا وتايلنـد، حيـث أصـبحت في جنوب شرق آسيا. والوضع أسوأ ما يكون 
وفي إمكان ظهـور مقاومـة األدويـة المتعـددة أن يهـدد التقـدم  مقاومة لجميع األدوية المضادة للمالريا المتاحة تقريبًا.

 ٢ء أخـرى مـن العـالم.الُمحرز في هذا اإلقليم حتى اليوم تهديدًا كبيـرًا، وقـد يـؤدي إلـى زيـادة عـبء المـرض فـي أجـزا
ينبغـي يمكـن أن تمنـع انتشـار المقاومـة. و ، االستراتيجية الوحيـدة التـي المتصوِّرة المنجليةويمثل التخلص من مالريا 

زالـــت فيـــه األدوات أولويـــة قصـــوى فـــي منطقـــة الميكونـــغ الكبـــرى دون اإلقليميـــة، فـــي الوقـــت الـــذي ماهـــذا عطـــى يأن 
 الحالية فعالة.

  
ينبغــي لجميــع البلــدان التــي تتوطنهــا  ويــة غيــر المالئمــة المضــادة للمالريــا مــن األســواق.ســحب جميــع األد  -٥٦

المالريــا أن تتأكــد مــن ســحب جميــع األدويــة غيــر المالئمــة المضــادة للمالريــا مــن أســواق القطــاع الخــاص. وُتحــث 
ـــد واء القائمـــة علـــى الســـلطات التنظيميـــة الوطنيـــة علـــى وضـــع ضـــوابط تحظـــر إنتـــاج المعالجـــة الفمويـــة األحاديـــة ال

اآلرتيميســـينين، والتصـــريح بتســـويقها وتصـــديرها واســـتيرادها واســـتخدامها. وينبغـــي للبلـــدان أيضـــًا أن تتخـــذ خطـــوات 
حاسمة، بما في ذلك الترصد واإلجراءات التنظيمية والمتابعة الوثيقة، من أجل سحب األدوية غير الفعالة المضـادة 

الخـدمات غيـر الرسـميين. وسـتكون  يوفرهـا مقـدموت، بما في ذلك تلك التـي للمالريا من المرافق الصحية والصيدليا
علـى اآلرتيميسـينين، وستسـهم المعتمـدة هذه الجهود بالغة األهمية من أجل الحفاظ على فعالية المعالجات التوليفيـة 

 إسهامًا كبيرًا في تسريع خطى التقدم صوب التخلص من المرض.
  

  ية إلى التخلص من المالريا وتحقيق الخلو من المالرياتسريع الجهود الرام :٢الركيزة 
  

ينبغـــي لجميـــع البلـــدان أن تســـتهدف الـــتخلص مـــن المالريـــا. ويســـتتبع بلـــوغ هـــذه الغايـــة اســـتهداف النواقـــل   -٥٧
سـريان العـدوى الجديـدة،  ومـن شـأن منـع مالمسـة النواقـل لألشـخاص أن يحـد مـن اسـتمرار والطفيليات سواًء بسـواء.

ص إصــابتهم بــالمرض سيســرِّع تراجــع زالــة الطفيليــات مــن عــدد كبيــر مــن األشــخاص الــذين لــم ُتشــخَّ فــي حــين أن إ
ـــدة ستســـاعد علـــى اســـتهداف مســـتودع  معـــدالت ســـريان المـــرض. وخـــالل العقـــد القـــادم ســـتتوافر أدوات ونهـــوج جدي

يـزة، إلـى األدوات والنهـوج الطفيليات المعدية لدى البشر. وتستند التوصـيات التقنيـة الرئيسـية الملخصـة فـي هـذه الرك
 سنوات. ٣-٢الحالية ولكن من المتوقع أن تتوسع هذه التوصيات في غضون 

  
بعـدما تتراجـع أعـداد حـاالت المالريـا إلـى مسـتويات منخفضـة فـي أحـد  إعادة تحديد محور تركيـز البـرامج.  -٥٨

افحة المالريا من أجل استكمال المرحلة البلدان أو المناطق دون الوطنية، قد يلزم تعديل أولويات برامج وأنشطة مك
، ينبغــي للبــرامج أن ١التــدخالت المــذكورة فــي الركيــزة  عــنالــتخلص مــن المــرض. ومــن ثــم فإنــه فضــًال  مــناألخيــرة 

                                                      
 جنيـف: منظمـة األرتيميسـينين. إلحتـواء مقاومـة خطـة عالميـةدحر المالريـا. العالميـة لـ، الشـراكة منظمة الصحة العالميـة   ١

 .٢٠١١، الصحة العالمية

   اإلطــــــار اإلقليمــــــي للعمــــــل: الكبــــــرى دون اإلقليميــــــة فــــــي منطقــــــة ميكونــــــغ األرتيميســــــينينمقاومــــــة االســــــتجابة الطارئــــــة ل   ٢
 .٢٠١٣ الصحة العالمية جنيف: منظمة. ٢٠١٥-٢٠١٣
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ز الترصــد مـن أجــل ضـمان الكشــف عـن جميــع حــاالت العـدوى، وتنفيــذ التـدابير الهادفــة إلـى محاربــة الطفيليــات تعـزِّ 
والنواقــل ســواًء بســواء مــن أجــل وقــف ســريان المــرض محليــًا، والــتخلص مــن الطفيليــات الموجــودة لــدى البشــر، وٕادارة 

 مخاطر عودة ظهور المرض بواسطة المالريا الوافدة. 
  

يلزم وضع التشريعات الجديدة لـدعم تغييـر أولويـات البـرامج، وبالتحديـد لضـمان حظـر  شريعات.إصدار الت  -٥٩
بيــع األدويــة المضــادة للمالريــا دون وصــفات طبيــة، ومواصــلة تعزيــز الترصــد ليشــمل اإلخطــار اإللزامــي عــن جميــع 

يتعـــين علـــى وزارات  وفضـــًال عـــن ذلـــك، حـــاالت العـــدوى المكتشـــفة فـــي مرافـــق الرعايـــة الصـــحية العامـــة والخاصـــة.
أن تتــولى اإلشــراف المباشــر علــى إدارة إمــدادات أدويــة المالريــا؛ وبنــاء نظــام بمســاعدة الســلطات المعنيــة الصــحة 

مركــزي للتبليــغ عــن الترصــد الوبــائي للمالريــا والبيانــات الخاصــة بمكافحــة النواقــل والتبليــغ عــن الفاشــيات والتأهــب 
  .الخدمات العامة والخاصة واألهليةالوكاالت و  بينفيما واالستجابة؛ وتكثيف التنسيق 

 
تحتـاج المرحلـة األخيـرة مـن الـتخلص مـن المـرض إلـى  تجديد االلتزام السياسـي وتعميـق التعـاون اإلقليمـي.  -٦٠

التزام سياسي قوي، وتمويل طويل األجل يمكن التنبؤ به، وزيادة التعاون بين البلـدان المجـاورة. وهنـاك حاجـة ملحـة 
من البلدان إلى زيادة الجهود المبذولة من أجل دعم المجتمعات المحلية المعرضة للمخاطر في المناطق  في العديد

ذات معــدالت الســريان المنخفضــة، والســيما فــي المنــاطق النائيــة وتلــك التــي يصــعب الوصــول إليهــا. وينبغــي إيجــاد 
البلــدان وعبــر حــدودها عــن طريــق تعــريفهم الحلــول لحمايــة الجماعــات الســكانية المتنقلــة والعمــال المهــاجرين داخــل 

  بمخاطر المرض المحتملة، وٕاتاحة أدوات الوقاية والعالج من خالل العيادات الصحية التي يسهل الوصول إليها.
 

سيتطلب ضمان القضاء التام على طفيليات المالريا الموجودة  خفض عدد حاالت العدوى غير المكتشفة.  -٦١
دوى مـن خـالل تـدخالت الصـحة العموميـة، اتبـاع نهـوج جديـدة ال تشـتمل عليهـا بعـد لدى األشخاص المصابين بالع

ترسانة األدوات التي توصي بها منظمة الصحة العالمية. وقد نجـح اسـتخدام اسـتراتيجيات مثـل توزيـع األدويـة علـى 
وتعكـف  رض.األمـاكن التـي تشـهد سـريان المـ نطاق جماهيري في الماضي، ويجري حاليًا استكشافها في طيف مـن

البحوث على تقييم الدور الذي يمكن أن يلعبه إعطاء األدوية التي ُتوقف انتقال العدوى في المنـاطق ذات معـدالت 
الســـريان المرتفعـــة مـــن أجـــل تســـريع التقـــدم صـــوب الـــتخلص مـــن المـــرض. وهنـــاك بحـــوث أخـــرى تقـــّيم أثـــر إعطـــاء 

ة سـكانية بأكملهـا أو جماعـات سـكانية مسـتهدفة، بمـا مضادات المالريا الفعالـة ووقعـه علـى المـدى الطويـل علـى فئـ
فــــي ذلــــك عــــالج األفــــراد المصــــابين الــــذين خضــــعوا للفحــــص لتحــــري طفيليــــات المالريــــا بواســــطة اختبــــارات بالغــــة 

 الحساسية. 
  

ومـع تراجـع معـدالت السـريان إلـى مسـتويات منخفضـة فـي البلـدان تنفيذ مكافحة نواقل المالريا المسـتهدفة.   -٦٢
ق دون الوطنيـة، ينبغـي الحفـاظ علـى التغطيـة الشـاملة للفئـات السـكانية المعرضـة لمخـاطر المالريـا بواسـطة والمناط

التدخالت الرامية إلى مكافحة النواقل في معظـم األمـاكن مـن أجـل تجنـب عـودة المـرض إلـى الظهـور. وفـي منطقـة 
سيرتها على الطريق المؤدي إلـى الـتخلص معينة ستختلف الفئة السكانية المعرضة للمخاطر مع مواصلة البرامج لم

مــن المــرض. والتحــول مــن اســتهداف التغطيــة الشــاملة إلــى اســتهداف مكافحــة النواقــل فــي فئــات ســكانية أو منــاطق 
معينــة، قــد يكــون مبــررًا فــي ظــروف تــدني إمكانيــة الســريان الكامنــة، وقــوة ُنظــم الترصــد، وفــي ظــل التأهــب الرفيــع 

ويلعـــب الـــرش الثمـــالي لألمـــاكن  جابة الســـريعة فـــي حـــال عـــودة المـــرض إلـــى الظهـــور.المســـتوى والقـــدرة علـــى االســـت
ه إلى أهداف معينـة، دورًا مهمـًا فـي بعـض األمـاكن كاسـتجابة لفاشـيات المـرض وعودتـه إلـى الظهـور المغلقة الموجَّ 

إضــافية  ابيرأو للــتخلص مــن بــؤر ســريان المــرض. ومــع انخفــاض معــدالت الســريان قــد تــزداد الحاجــة إلــى اتخــاذ تــد
  مثل التدبير العالجي لمصادر اليرقات.

  
إن اســتمرار وفــود حــاالت المالريــا يعنــي ضــرورة اإلبقــاء علــى الوقايــة مــن عــودة ســريان المالريــا محليــًا.   -٦٣

الجــودة العاليــة لعمليــة الكشــف عــن الحــاالت، حتــى بعــد الــتخلص مــن المــرض فــي أحــد البلــدان أو المنــاطق دون 
ؤولية التــيقظ للكشــف عــن العــودة المحتملــة لســريان المــرض محليــًا، علــى عــاتق خــدمات الصــحة الوطنيــة. وتقــع مســ

العموميـــة كجـــزء مـــن وظيفتهـــا الطبيعيـــة فـــي مكافحـــة األمـــراض الســـارية، بالتعـــاون مـــع القطاعـــات المعنيـــة األخـــرى 
إلى منـاطق تتوطنهـا المالريـا  لسفريزمعون اقطاع الزراعة والبيئة والصناعة والسياحة). وينبغي لألفراد الذين  (مثل
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دوا بالمعلومــات الصــحية والوقايــة الكيميائيــة والمشــورة بشــأن تــدابير الحمايــة مــن لســع البعــوض، بهــدف الحــد  أن يــزوَّ
من وفادة الطفيليات. وينبغي إخطار الزائرين والمهاجرين من المناطق الموطونة بـالمرض بمخـاطر المالريـا وٕاتاحـة 

ق التشـخيص والعـالج المجانيـة أمـامهم. ويجـب مواصـلة اسـتخدام مكافحـة النواقـل الحتـواء سهولة الوصول إلى مراف
الفاشـــيات المحليـــة وحمايـــة المنـــاطق المعروفـــة قابليتهـــا لعـــودة الســـريان والمعرضـــة لتـــواتر وفـــود طفيليـــات المالريـــا. 

المالريا، على مدى سـرعة  وتتوقف أنماط التيقظ التي ينبغي تطبيقها من أجل ضمان نجاح الحفاظ على الخلو من
المـرض إلـى الظهـور  توطـدتأثر منطقة معينـة ومـدى قابليتهـا لعـودة السـريان فيهـا. ويمتـد برنـامج الوقايـة مـن عـودة 

 ومن ثم ينبغي مواصلة الترصد في البلدان التي لم تعد تشهد سريان. لفترة غير محدودة.
  

مثل العالج الكيميـائي الـذي يوقـف سـريان المـرض فـي يت استخدام العالج الكيميائي لوقف سريان المرض.  -٦٤
استخدام األدوية الفعالة المضادة للمالريا من أجل الحد مـن سـريان العرسـيات أي المرحلـة الجنسـية للمتصـورة التـي 

ــا. وتوصــي منظمــة الصــحة العالميــة بــالعالج  تســبب عــدوى البعــوض الناقــل، ووضــع بــذا حــد لــدورة ســريان المالري
 المتصـورةقف السريان من أجل الحد من سريان المالريا، والسيما في المناطق المهددة بظهـور مقاومـة الكيميائي لو 

ويوصـى حاليـًا بهـذا التـدخل فـي  ١.المتصـورة المنجليـةلآلرتيميسينين كجزء مـن اسـتراتيجيات الـتخلص مـن  المنجلية
يـة بـالعالج. واسـتراتيجيات وقـف السـريان فيهـا معـدالت التغط رتفـعالمناطق ذات معدالت السريان المنخفضة التي ت

  ر بعد لطفيليات المالريا األخرى.متاحة حاليًا بالنسبة إلى المالريا المنجلية ولكنها لم ُتطو 
 

فـي  الكشف عـن جميـع حـاالت العـدوى مـن أجـل تحقيـق الـتخلص مـن المـرض ومنـع عودتـه إلـى الظهـور.  -٦٥
الكشـــف النشـــيط عـــن حـــاالت العـــدوى وٕاجـــراء التحريـــات  تســـييكاألمـــاكن ذات معـــدالت الســـريان الشـــديدة التـــدني، 

مـــن أجـــل  أهميـــةمرضـــى المالريـــا واإلخطــار بشـــأنها فـــي المرافـــق الصــحية، لرعايــة المجانيـــة البشــأنها، فضـــًال عـــن 
ومن شأن إجراء التحريات والكشف عن حـاالت العـدوى بـين األشـخاص الـذين  ٢التخلص من بؤر السريان الثمالي.

صــت إصــابته بالمالريــا فــي أحــد المرافــق الصــحية، أن يــوفر المعلومــات لبيئــة المعيشــية لشــخص شخِّ يشــاركون فــي ا
إذا كـان سـريان المـرض يحـدث محليـًا أم بسـبب  البـت فيمـاعن التعرض المحتمل لمصادر العـدوى نفسـها مـن أجـل 

 حاالت وافدة.
  

لمالريـا أحـد عناصـر ألدوية المضادة لا مُيعد استخدا استخدام األدوية من أجل الحد من مجمع الطفيليات.  -٦٦
استراتيجية التخلص من المرض، حيث إنها في إمكانها القضاء على مجمع الطفيليات لدى الفئـة السـكانية التـي تـم 
عالجها، وعند استخدامها ألغراض الوقاية تحد من مجموع األفراد المعرضين ومن إمكانية سريان العرسـيات. وفـي 

المنظمــة الــدور المحتمــل لألدويــة فــي قتــل البعــوض قبــل أن يــتمكن مــن نقــل طفيليــات المالريــا، المســتقبل، ســتقيِّم 
ودورها المحتمل في عـالج جميـع حـاالت العـدوى بصـرف النظـر عـن األعـراض السـريرية أو سـلوكيات السـعي إلـى 

رضــــى الحصــــول علــــى الرعايــــة الصــــحية. وفــــي العمــــل الــــذي يســــتهدف الــــتخلص مــــن المــــرض، ينبغــــي لجميــــع الم
المصابين بالمالريا النشيطة أو البيضوية المؤكـدة مختبريـًا، أن يتلقـوا مقـررًا للعـالج الجـذري مـن أجـل القضـاء علـى 

  جميع الهاجعات المتبقية التي قد تتسبب الحقًا في االنتكاس.
 

يـالء لكي يتم التخلص من المرض بنجـاح، يجـب إ .تحديداً  بالمتصورة النشيطة وضع استراتيجيات خاصة  -٦٧
. وتطرح المالريا بالمتصورة المنجلية، وهي طفيلي غير معروف جيدًا مقارنة للمتصورة النشيطةالمزيد من االهتمام 

 النشيطة تحديات متعددة وتحتاج إلى استراتيجيات محددة. وتتمثل التحديات فيما يلي:
 ومـن ثـم فهـي المنجليـة بالمتصـورةأوسع من الظروف البيئيـة مقارنـة  اً تتحمل طيف المتصورة النشيطة ،

  ؛منتشرة على نطاق جغرافي أوسع
                                                      

١        The  updated WHO policy recommendation on single dose primaquine as a gametocytocide in 
.malaria. Geneva: World Health Organization, 2012 falciparumPlasmodium  

٢            Disease surveillance for malaria elimination: an operational manual. Geneva: World Health 
Organization, 2012. Policy brief on malaria diagnostics in low-transmission settings. Geneva: World 
Health Organization, 2014  
.  
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 عــراض المــرض علــى يمكــن أن تنتقــل مــن البشــر إلــى البعــوض قبــل أن تظهــر أ والمتصــورة النشــيطة
  ؛األشخاص المصابين

  وقـــد تكـــون أســـاليب مكافحـــة النواقـــل التقليديـــة (الناموســـيات المعالجـــة بمبيـــدات طويلـــة األجـــل والـــرش
، نظـــرًا ألنـــه فـــي كثيـــر مـــن المتصـــورة النشـــيطةالمغلقـــة) أقـــل فعاليـــة فـــي حالـــة الثمـــالي فـــي األمـــاكن 

، تلسع النواقل في وقت مبكـر مـن المسـاء وتحصـل علـى المتصورة النشيطةاألماكن التي تنتشر فيها 
  ؛لراحة في األماكن المفتوحة كذلكغذائها من الدم في األماكن المفتوحة وتخلد إلى ا

  مسـتواه  أصـعب فـي اكتشـافها ألن وجـود الطفيليـات فـي الـدم عـادة مـا يكـونوتكون الهاجعات الكامنة
منخفضـــًا وألن الهاجعـــات الكامنـــة التـــي تعـــيش فـــي الكبـــد يتعـــذر الكشـــف عنهـــا بواســـطة االختبـــارات 

  ؛التشخيصية الحالية

 المراضـة وسـريان المـرض  ويمكن للهاجعات أن تتسبب في انتكاسات متعـددة وأن تسـهم فـي معـدالت
  ؛عةالمرتف

  ج بالبريمـــاكين تمتـــد ســـوى بإعطـــاء دورة عـــال المتصـــورة النشـــيطة هاجعـــاتوال يمكـــن الـــتخلص مـــن
قد يسـفر عـن أعـراض جانبيـة خطيـرة (فقـر الـدم الحـال للـدم) للمرضـى المصـابين بعـوز  يومًا، ما ١٤

فوســــفات، وُيمنــــع اســــتعمال هــــذا العــــالج فــــي الجماعــــات الســــكانية  -٦-نازعـــة هيــــدروجين الغلوكــــوز
  ؛ريعة التأثر مثل الرضع والنساء الحوامل والمرضعاتالس

 فوســفات علــى تحــديات وهــو غيــر متــوفر فــي  -٦-وينطــوي اختبــار عــوز نازعــة هيــدروجين الغلوكــوز
  ؛العديد من األماكن

 .ومالريا المتصورة المقاومة للكلوروكين آخذة في االنتشار 
  

مــع تقــدم بــرامج مكافحــة المالريــا  لص مــن المــرض.اســتخدام الترصــد كتــدخل فــي البــرامج الراميــة إلــى الــتخ  -٦٨
صــوب الــتخلص مــن المــرض، يســـتهدف الترصــد كشــف جميــع حــاالت العـــدوى بالمالريــا، ســواء أكانــت مصـــحوبة 

حـــدث محليـــًا؛ تبـــأعراض أم ال، وٕاخضـــاع كـــل حالـــة فرديـــة للتحـــري، والتمييـــز بـــين الحـــاالت الوافـــدة والحـــاالت التـــي 
المكتشفة تعالج على الفور للوقاية من حدوث حاالت العدوى الثانوية. ورغم أن  ولضمان أن كل حالة من الحاالت

حاالت العدوى تحدث على نحو متقطع أو في بـؤر محـددة، فـإن ُنظـم الترصـد يجـب أن تغطـي الـبالد بأكملهـا، مـع 
القريـب.  إيالء عناية خاصة للمناطق التي يستمر فيها سريان المرض أو التي شهدت سريان المـرض فـي الماضـي

وينبغـــي للبلـــدان أن ترصـــد حـــاالت العـــدوى الوافـــدة التـــي تمثـــل نســـبة كبيـــرة مـــن جميـــع حـــاالت العـــدوى فـــي مرحلـــة 
التخلص من المرض وقد تطرح مخاطر عـودة سـريان المـرض فـي المنـاطق التـي شـهدت وقـف سـريان المـرض مـن 

 ١قبل.
  

  تحويل ترصد المالريا إلى تدخل أساسي :٣الركيزة 
  

لنظر عن مدى تقدم البلدان على الطريق المؤدي إلى التخلص مـن المـرض، ينبغـي ترقيـة ترصـد بصرف ا  -٦٩
المالريـــا ليصـــبح أحـــد التـــدخالت األساســـية فـــي االســـتراتيجيات الوطنيـــة ودون الوطنيـــة لمكافحـــة المالريـــا. ويشـــمل 

نـــات الـــواردة. وفـــي الوقـــت الترصـــد كتـــدخل، تتبـــع المـــرض واالســـتجابة البرمجيـــة واتخـــاذ اإلجـــراءات اســـتجابًة للبيا
الحاضر، ال تحظى معظم البلدان التي تعاني من عبء ثقيل من هذا المرض بموقع يؤهلهـا لجمـع بيانـات المالريـا 
الضرورية على نحو متواصل، ما يجعل مـن الصـعب حشـد االسـتجابة الُمثلـى وتقيـيم اتجاهـات المـرض واالسـتجابة 

                                                      
١                        Disease surveillance for malaria elimination: an operational manual, available at: 

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/44852/1/9789241503334_eng.pdf (accessed 10 March 2015). 
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يـد مـن الكثافـة كتـدخل عنـدما تقتـرب البـرامج أكثـر مـن هـدف الـتخلص لمقتضيات الفاشيات. وقـد يعمـل الترصـد بمز 
من المرض، ولكن الترصد الفعال مطلوب في جميع المراحل على الطريـق المـؤدي إلـى ذلـك. وفيمـا يلـي تـرد فوائـد 

  الترصد الفعال واإلجراءات الالزمة لعملية تحويل الترصد إلى تدخل أساسي.
  

ــن البــرامج مــن إجــراء العمليــات علــى النحــو األمثــل عــن طريــق ومــن شــأن الترصــد القــوي للم  -٧٠ الريــا أن يمكِّ
  تمكين البرامج مما يلي:

  الدعوى إلى االستثمار من جانب المصادر المحلية والدولية، بالقدر الذي يتناسب مـع عـبء المالريـا
  ؛ي البالد أو المناطق دون الوطنيةف

  للتــدخالت األكثــر فعاليــة، مــن أجــل تعظــيم األثــر تخصــيص المــوارد للفئــات الســكانية األمــس حاجــة و
  ؛لصحة العمومية إلى أقصى حد ممكنعلى ا

  إجـــراء التقيـــيم المنـــتظم للوقـــوف علـــى إذا مـــا كانـــت الخطـــط تتقـــدم علـــى النحـــو المتوقـــع أم أن األمـــر
  ؛تت أو المزيج الالزم من التدخالحجم التدخال يتطلب تعديل

 المنتخبين والجهـات المانحـة  ار وممثليهماهيلمتلقى وتمكين الجا ة بشأن أثر التمويلاءلالخضوع للمس
 ؛من تحديد إذا ما كانوا يحصلون على القيمة في مقابل المال

  أهـداف البـرامج ومعرفـة مـا يصـلح ومـا ال يصـلح، حتـى يتسـنى تصـميم بـرامج أكثـر  مدى تحقـقتقييم
 كفاءة وفعالية.

  
أرقـــام حليـــل البيانـــات ورصـــد البـــرامج إلـــى يســـتند ت لمرتفعـــة.الترصـــد فـــي المنـــاطق ذات معـــدالت الســـريان ا  -٧١

تخذ اإلجراءات علـى صـعيد السـكان لضـمان أن الخـدمات متاحـة لجميـع الفئـات السـكانية وضـمان عـدم إجمالية، وتُ 
 بشـأن أعـداد الوفيـات المتعلقـة بالمالريـاوالمناسبة التوقيـت وُتعد المعلومات الدقيقة  ١وجود اتجاهات سلبية للمرض.

واتجاهاتها، شرطًا رئيسيًا لتتبع التقدم الُمحرز في مكافحـة المالريـا. وينبغـي بـذل جهـود متضـافرة لضـمان أن جميـع 
حــاالت المالريــا التــي تــدخل المستشــفيات والمراكــز الصــحية والوفيــات الناجمــة عــن المالريــا التــي تحــدث فيهــا، تــم 

بيانـات الخصـائص ظـام وطنـي للترصـد. وينبغـي صـياغة نتأكيدها بواسطة اختبـار طفيلـي والتبليـغ عنهـا مـن خـالل 
المستشــفيات، فــي بعــض مواقــع مختــارة ُحــددت فيهــا الفئــات الســكانية المســتفادة مــن الخــدمات  الصــادرة عــن الممثلــة
 تعقب أسباب الوفاة باستمرار. ويجري فيها  ،بدقة

  
ت معـدالت السـريان المنخفضـة أو في المناطق ذا الترصد في المناطق ذات معدالت السريان المنخفضة.  -٧٢

المتوسطة، يوجد قدر ال بأس به من التنوع في توزيـع المالريـا وتـزداد أهميـة تحديـد الفئـات السـكانية األكثـر تعرضـًا 
شــة، للمــرض وتوجيــه التــدخالت علــى النحــو المالئــم. ويمكــن أن تكــون المالريــا متمركــزة فــي الفئــات الســكانية المهمَّ 

ش فــي المنــاطق النائيــة أو الحدوديــة، والعمــال المتنقلــين والمهــاجرين والســكان القبليــين، الــذين مثــل الفئــات التــي تعــي
يفتقــرون إلــى الخــدمات. وقــد يكــون مــن الضــروري حمــل خــدمات االختبــار التشخيصــي والعــالج مباشــرة إلــى الفئــات 

علـى نحــو اســتباقي). ومــع  السـكانية التــي يتعــذر عليهـا الوصــول إلــى الخــدمات (أي إجـراء كشــف الحــاالت والعــالج
تراجــع مناعــة الفئــات الســكانية المعرضــة للمخــاطر نتيجــة لــدخول التــدخالت حيــز النفــاذ، يصــبح التــيقظ للفاشــيات 

دات المحتملة مهمًا بالنسبة إلى البرامج، وينبغي التبليغ المكثف (أسبوعيًا مثًال) عن معدالت اإلصابة ورصد المحدِّ 
 بيانات األرصاد الجوية. رض، مثلالرئيسية لسريان الم

  
تـزداد الحاجـة إلـى الـُنظم الخاصـة بترصـد المالريـا  الترصد في المنـاطق المسـتهدفة للـتخلص مـن المالريـا.  -٧٣

ة المحـــدَّدتحديـــدًا مـــن أجـــل تلبيـــة الطلـــب علـــى معلومـــات إضـــافية الســـتهداف التـــدخالت ورصـــدها فـــي الجماعـــات 

                                                      
١                        Disease surveillance for malaria elimination: an operational manual, available at: 

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/44852/1/9789241503334_eng.pdf (accessed 10 March 2015).  
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قــدم صــوب الــتخلص مــن المــرض، يصــبح مــن الضــروري إخضــاع ومــع إحــراز الت المعرضــة للمخــاطر وفــي البــؤر.
فــرادى الحــاالت أو مجموعــات الحــاالت للتحــري مــن أجــل فهــم عوامــل الخطــر والــتخلص مــن بــؤر ســريان المــرض. 

تزداد أهميـة ضـمان أن ُنظـم الترصـد تسـجل البيانـات الخاصـة بالحـاالت التـي يكشـف عنهـا مقـدمو الرعايـة فـي  كما
ون وغير الرسميون سواًء بسواء. ويزداد حجـم المـوارد والقـدرات الالزمـة مـن أجـل إدارة ُنظـم القطاع الخاص، الرسمي

ترصــد المالريــا والحفــاظ عليهــا حيــث تصــبح هــذه الــُنظم أكثــر تعقيــدًا واســتهالكًا للمــوارد مــع تقــدمها صــوب مرحلــة 
لين المعنيين. ويلـزم الحفـاظ علـى التخلص من المرض، وسيلزم توفير المزيد من المهارات والتدريب واألنشطة للعام

ُنظم الترصد القويـة مـن أجـل اسـتدامة الـتخلص مـن المـرض بعـد تحقيقـه؛ كمـا يلـزم علـى البلـدان أن ترصـد مخـاطر 
 ١وفود المرض (سرعة التأثر) واحتماالت سريان المرض في المناطق المعرضة للمخاطر (القابلية).

  
. ُتعـد ُنظـم المعلومـات الروتينيـة بالغــة األهميـة للترصـد فـي جميــع ةاالسـتثمار فـي ُنظـم المعلومـات الروتينيــ  -٧٤

مراحــل مكافحــة المالريــا وتشــكل أساســًا لرصــد أنشــطة بــرامج مكافحــة المالريــا. ويجــب تــوفير االســتثمارات الكافيــة 
ـــنة مـــن أجـــل توليـــد المعلومـــا ت الالزمـــة إلدارة واســـتخدام البيانـــات الصـــادرة عـــن الـــُنظم المعلومـــات الروتينيـــة المحسَّ

لتخطيط البرامج وتنفيذها وتقييمها. ويلزم تقديم الدعم المالي واللوجيستي الكافي لتوفير إمدادات المكاتب ومعـداتها، 
وتدريب الموظفين واستبقائهم، واإلشراف على المرافق الصـحية، واالتصـاالت. ويتطلـب التبليـغ عـن البيانـات اإلدارة 

ومتابعــة جيــدة. وهنــاك ضــرورة قصــوى لبنــاء القــدرة التقنيــة للمــوظفين علــى  فــي ظــل تــوافر ضــوابط لمراقبــة الجــودة
 تحليل البيانات وتأويلها من أجل تمكين البرامج من استخدام المعلومات الترصدية بمزيد من الفعالية.

 
نات عـن تشمل المعلومات الالزمة البيا جمع البيانات الالزمة لفهم اتجاهات المرض واألداء العام للبرامج.  -٧٥

ــــديم الخــــدمات  ــــة لتق ــــرامج والمــــوظفين والســــلع)، والمســــتويات الحالي ــــل الب ــــا (تموي المــــوارد المتاحــــة لمكافحــــة المالري
الخــدمات والتغطيــة بالتــدخالت)، واالتجاهــات الســائدة فــي اســتخدام الخــدمات الصــحية. كمــا تشــمل البيانــات  (إتاحــة

نتشــار طفيلــي المالريــا والعوامــل المرتبطــة بزيــادة مخــاطر عــن الفئــات الســكانية المتضــررة، بمــا فــي ذلــك معــدالت ا
اإلصابة بالمالريا. وتشمل المصادر المتعددة للبيانات ُنظم المعلومات الروتينية (لتتبع الشؤون المالية وتدفق السلع 
ق وتقـــديم الخـــدمات واتجاهـــات المـــرض)، ومســـوحات المرافـــق الصـــحية (لتتبـــع تنفيـــذ الخـــدمات التـــي تقـــدمها المرافـــ

الصحية)، ومسوحات األسر المعيشية لتتبع التغطيـة بـالبرامج ومعـدل انتشـار الطفيلـي (فـي الفئـة السـكانية)، ونتـائج 
ويلزم على ُنظم الرصد الحشري أن تتولى التحديث الدوري للمعلومات عن النواقل وسلوكياتها ومدى  بحوث التنفيذ.

العالجيــة ضــرورية الكتشــاف مقاومــة األدويــة المضــادة للمالريــا.  تأثرهــا بالمبيــدات الحشــرية. وُتعــد دراســات الفعاليــة
وسيختلف الثقل الذي تحظى به أهمية المصادر المختلفة للبيانات وفقًا لمستوى سريان المالريا ولمدى نضج برامج 

 مكافحة المالريا وقدراتها.
  

مـع زيـادة  ريا في البالد وتنوعهـا.وضع الخطط االستراتيجية الوطنية التي تراعي الخصائص الوبائية للمال  -٧٦
التغطيــة بالتـــدخالت وتراجـــع معـــدالت اإلصـــابة بالمالريـــا، يــزداد التبـــاين فـــي معـــدالت اإلصـــابة بـــالمرض وســـريانه. 
ويتمثـــل نهـــج رئيســـي فـــي حشـــد االســـتجابة الُمثلـــى لمقتضـــيات المالريـــا فـــي أحـــد البلـــدان أو األراضـــي، فـــي التقســـيم 

ـــم الـــبالد  أو المنطقـــة إلـــى وحـــدات أصـــغر حجمـــًا قـــد يلـــزم فيهـــا تقـــديم صـــيغ مختلفـــة مـــن مـــزيج الطبقـــي الـــذي ُيقسِّ
التدخالت. وينبغي أن تراعي الخطط االستراتيجية الوطنية مدى استعداد الُنظم الصـحية للتوسـع فـي بـرامج مكافحـة 

تحــدد أدوار أصــحاب  المالريــا وتحديــد المــوارد الالزمــة لتحقيــق مســتويات التغطيــة واألثــر المنشــودة. كمــا ينبغــي أن
 المصلحة المختلفين في تنفيذ الخطة وتحديد الغايات لرصد التقدم وضمان المساءلة.

  
ينبغـــي تحديـــدًا إجـــراء  رصـــد تنفيـــذ الخطـــط االســـتراتيجية الوطنيـــة لمكافحـــة المالريـــا علـــى فتـــرات منتظمـــة.  -٧٧

صـف المـدة لتقيـيم التقـدم المرحلـي؛ وينبغـي المراجعات السنوية قبل إعداد الميزانيات؛ ويمكن إجراء استعراضات منت
إجراء استعراض نهائي للبرامج قبل وضع الخطة االستراتيجية التالية. وينبغي اإلدالء بالتعليقات التي تبـين الوضـع 

                                                      
١                            Disease surveillance for malaria control: an operational manual, available at: 

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/44851/1/9789241503341_eng.pdf (accessed 10 March 2015).  
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الخاص بمؤشرات رئيسية مختارة، إلى المقاطعات والمرافق الصحية على أساس شـهري أو فصـلي، علـى أن يشـمل 
ـــذلـــك المرافـــق الصـــحي ص البيانـــات بطريقـــة تســـمح للمـــوظفين فـــي المرافـــق ة الخاصـــة. ومـــن األهميـــة بمكـــان أن تلخَّ

والمقاطعــات الصــحية بتقيــيم أداء المرافــق بســهولة. وينبغــي أال يقتصــر رصــد البــرامج وترصــدها علــى مــديري بــرامج 
المجتمعـات المحليـة والجهـات مكافحة المالريـا ومنفـذيها. فـاإلدارات الحكوميـة األخـرى والقيـادات المنتخبـة وأعضـاء 

المانحة لها مصلحة في ضمان الجودة العالية لبرامج مكافحـة المالريـا ويلـزم أن يكونـوا جميعـًا قـادرين علـى فحـص 
. وٕاذا مــا شــارك هــؤالء فــي عمليــة االســتعراض، يمكــنهم المســاعدة علــى ضــمان أن بــرامج يــدعمونهاالعمليــات التــي 

ز باعتبارهـــا إحـــدى أولويـــات مكافحـــة المالريـــا تلبـــي احتياجـــات ا لســـكان وأن مكافحـــة المالريـــا والـــتخلص منهـــا ُتعـــزَّ
  التنمية. 

 
تمكِّن ُنظم المعلومات الصحية الروتينيـة وترصـد المـرض علـى نحـو  ضمان خضوع نظام الترصد للرصد.  -٧٨

هميـة بمكـان رصـد فعال، من رصد البرامج لتمويل مكافحة المالريا وتغطيـة التـدخالت واتجاهـات المـرض. ومـن األ
أداء نظــام الترصــد فــي حــد ذاتــه بواســطة قياســات مثــل النســبة المئويــة للمرافــق الصــحية التــي تقــدم تقــارير شــهرية، 
ونســبة المرافــق الصــحية التــي تتلقــى التعليقــات علــى أســاس فصــلي، وفــي مرحلــة متقدمــة مــن عمليــة الــتخلص مــن 

. وتتمثــل الخصــائص المهمــة األخــرى التــي ينبغــي تقييمهــا المالريــا، نســبة الحــاالت والوفيــات التــي خضــعت للتحــري
بصـــفة دوريـــة فـــي مالءمـــة التوقيـــت والدقـــة والتمثيـــل والصـــالحية. وســـيؤدي رصـــد نظـــام الترصـــد فـــي حـــد ذاتـــه إلـــى 

ف علــى جوانــب القصــور والتمكــين مــن اتخــاذ اإلجــراءات الراميــة إلــى تحســين الترصــد، مــا ســيؤدي بــدوره إلــى التعــرُّ 
 امج مكافحة المالريا وتسريع خطى التقدم صوب التخلص من المالريا. تحسين أداء بر 

  
  ثو تسخير االبتكار والتوسع في البح :١العنصر الداعم 

  
االســتراتيجية. وتشــمل هــذه هــذه مــن المتوقــع أن تتــوافر أدوات جديــدة مهمــة فــي غضــون اإلطــار الزمنــي ل  -٧٩

نة، ولقاحات جديـدة، ومبيـدات حشـرية ، ووسائل تشخيص محسَّ األدوات أدوية جديدة أنجع، وتوليفات جديدة لألدوية
جــري مبتكــرة جديــدة لمكافحــة النواقــل. وٕالــى أن تتــوافر األدوات الجديــدة األخــرى، ينبغــي للبــرامج أن تُ  وأدوات أخــرى

اليـة. بحوث التنفيذ من أجل تنقيح النهوج لتطبيق التدخالت الحالية في السياقات المحلية على نحو أكثر كفـاءة وفع
وسيلزم أن يتمحور تركيز بحوث التنفيذ بصفة خاصة حول تغطية السكان واالمتثال فـي األجلـين القصـير والطويـل 

تقـدم نتـائج ذات جـودة كافيـة لكـي تـوفر لوينبغي أن ُتصـمَّم هـذه الدراسـات وحول المسائل المتعلقة بالموارد البشرية. 
ـــبيِّنـــات تســـتند إليهـــا التوصـــيات بشـــأن السياســـات.  حة، ســـتتولى منظمـــة الصـــحة ومـــع تـــوافر األدوات والنهـــوج المرشَّ

ـــة  ـــدان ضـــمان وجـــود بيئ العالميـــة والهيئـــات الوطنيـــة التنظيميـــة استعراضـــها وٕاصـــدار المشـــورة بشـــأنها. وينبغـــي للبل
من أهمية ر التقييم السريع لألدوات التي تم التحقق منها وبدء استخدامها على النحو المالئم، لما لذلك تنظيمية تيسِّ 

ف علــى العقبــات التــي تعتــرض اعتمــاد األدوات الجديــدة عــن طريــق بحــوث التنفيــذ، وٕازالتهــا فــي بالغــة. ويجــب التعــرُّ 
ويرد فيما  لتحديد الظروف المالئمة لنشرها.وقت مبكر من أجل تيسير استخدامها فور توافر قاعدة البيِّنات الالزمة 

 فة.يلي توضيح لألولويات في خمسة مجاالت مختل
  

  مكافحة النواقل
  

ة الخاصـة المحـدَّدهناك العديد من األدوات والنهوج المحتملة قيد التطوير من أجل التغلـب علـى التحـديات   -٨٠
بمقاومـــة النواقـــل للمبيـــدات الحشـــرية والســـريان الثمـــالي للمـــرض. وتشـــمل هـــذه األدوات والنهـــوج، مبيـــدات حشـــرية أو 

ــــات أو تركيبــــات أو أســــاليب تطبيــــق جديــــدة، وجاذ بــــات ومنفــــرات جديــــدة، ومنشــــطات حيويــــة جديــــدة (مثــــل الفطري
المعايشــات الجوانيــة)، وأهــداف جديــدة تتعلــق بــدورة حيــاة البعــوض (مثــل مرحلــة التغــذي علــى الســكر أو التــزاوج أو 
وضــع البــيض)، وبعــوض معــدل جينيــًا. وهنــاك أيضــًا اســتراتيجيات جديــدة تخضــع حاليــًا للفحــص مــن أجــل تحســين 

تــدخالت مثــل االســتخدام الحــديث لتكنولوجيــات الهــاتف المحمــول ورســم الخــرائط الرقميــة. ويلــزم أيضــًا إيجــاد تقــديم ال
أدوات لحمايــة النــاس عنــدما يكونــون خــارج منــازلهم التـــي تحظــى بحمايــة التــدخالت األساســية، ألســباب مهنيـــة أو 

 أسباب أخرى.
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اًال ذا أولويـــة يتطلـــب المزيـــد مـــن االهتمـــام، نظـــرًا وُيعـــد تحســـين التـــدخالت األساســـية لمكافحـــة النواقـــل مجـــ  -٨١
لمبالغ الكبيرة التي من المتوقع أن يستمر إنفاقها على هذه األدوات. وٕالى جانب دمج المكونات الفعالة الجديدة في ل

والتحقـق ة، لـهذه التدخالت، فإن تطوير الناموسيات ذات األثر الثمالي والسالمة المادية والفائدة المحسـنة أو المطوَّ 
مـن أجـل تحسـين إتاحـة الناموسـيات ومـن ثـم ينبغـي للبلـدان مواصـلة تنفيـذ البحـوث الميدانيـة  منها، يكتسيان أهميـة.

وملكيتهــا واســتخدامها، وجــودة الــرش الثمــالي فــي األمــاكن المغلقــة واســتخدامه، بمــا فــي ذلــك عناصــر التواصــل التــي 
 تستهدف تغيير السلوك.

  
تكشــاف الخيــارات علــى نحــو عاجــل لضــمان اإلتاحــة المالئمــة التوقيــت والميســورة ومــن األهميــة بمكــان اس  -٨٢

ــ نة لمكافحــة النواقــل، بمــا فــي ذلــك تلــك التــي تســتهدف الحــد مــن مقاومــة المبيــدات الحشــرية التكلفــة لــألدوات المحسَّ
والمؤسســـات مـــع دوائـــر الصـــناعة  نويجـــب علـــى البلـــدان والمجتمـــع العـــالمي أن يعمـــال والســـريان الثمـــالي للمـــرض.

البحثيــة مــن أجــل تحديــد واســمات مقاومــة المبيــدات الحشــرية والتحقــق منهــا، وتقيــيم مــدى الســريان الثمــالي للمــرض 
ــحومحركاتــه، وتقيــيم األدوات  ة. وينبغــي تحديــد البيِّنــات الالزمــة مــن أجــل التحقــق مــن األدوات الجديــدة، كمــا المرشَّ

 ت بشأن التنفيذ البرمجي. ف بها لوضع التوصياينبغي تحديد عملية معترَّ 
  

كما أن ضمان جـودة المنتجـات والمعـدات الحاليـة والجديـدة الخاصـة بمكافحـة النواقـل يكتسـي أهميـة بالغـة   -٨٣
ولمـا كانـت القـدرة العالميـة والوطنيـة علـى إجـراء تقيـيم مراقبـة الجـودة محـدودة  من أجل استدامة الفعاليـة والمأمونيـة.

 ن تستثمر في بناء الخبرات الكافية والمرافق الضرورية.حاليًا، يجب على البلدان أ
  

  االختبار التشخيصي والعالج
  

يلزم إجراء البحوث من أجل تطوير أدوات أقدر على الكشف عن مستويات الطفيليات المنخفضة في الدم   -٨٤
ي المختلفــة فــي لــدى حــاملي المــرض الــذين ال تبــدو علــيهم أعــراض، والتأكــد مــن فعاليــة اســتراتيجيات فحــص التحــر 

المســتويات المرتفعــة لســريان المــرض، مــن أجــل توجيــه التــدخالت علــى النحــو المالئــم، والســتخدامها عنــدما تــدخل 
ســتخدم فــي مراكــز البلــدان فــي مرحلــة الــتخلص مــن المــرض. ويلــزم تحســين االختبــارات التشخيصــية الســريعة التــي تُ 

ـــا ة، مـــن أجـــالمحـــدَّدلكشـــف عـــن أنـــواع المالريـــا لالرعايـــة  ل الكشـــف عـــن جميـــع طفيليـــات المالريـــا بخـــالف المالري
  .المتصورة النشيطةالمنجلية، كما يلزم تطوير وسائل تشخيص هاجعات 

  
ســتخدم فــي مراكــز الرعايــة لتحديــد حالــة األفــراد فيمــا ويلــزم تطــوير االختبــارات التشخيصــية الســريعة التــي تُ   -٨٥

أجــل التوســع فــي إتاحــة عــالج المالريــا النشــيطة بمضــادات  فوســفات، مــن -٦-يتعلــق بنازعــة هيــدروجين الغلوكــوز
   أمينوكينولين.-٨المالريا 

 
حة الجديدة قيد التطـوير نظـرًا ألن الفائـدة الطويلـة األجـل ويلزم وضع كم كبير من العوامل العالجية المرشَّ   -٨٦

فـــي معالجـــة وحيـــدة الجرعـــة تتســـم  وتتمثـــل التوليفـــة الُمثلـــىألي دواء أو توليفـــة مهـــددة بظهـــور المقاومـــة وانتشـــارها. 
 قــادرة علــى تحقيــق العــالج الجــذري والحــد مــن ســريان العرســيات، وتــأتي بــأثروميســورة الكلفــة و  بالمأمونيــة والنجاعــة
ســـواًء بســـواء ويمكـــن اســـتخدامها أثنـــاء الحمـــل وفـــي  والمتصـــورة النشـــيطة بالمتصـــورة المنجليـــةوقـــائي مـــن العـــدوى 

فوســفات. ويلــزم تطــوير المقــررات العالجيــة الجديــدة  -٦-هيــدروجين الغلوكــوزاألشــخاص المصــابين بعــوز نازعــة 
باألدوية المأمونة والميسورة التكلفة والتي يمكن تحملها جيدًا والتي ال تؤدي إلى تعزيز المقاومة والتي تثبت فعاليتها 

طـاق جمـاهيري لمكافحـة على نطاق واسع، من أجـل عـالج الحـاالت السـريرية المؤكـدة ولالسـتخدام المحتمـل علـى ن
وسـيلزم إيجـاد مسـارات  بما في ذلك في المرحلـة الجنسـية. النشيطة المتصورة المنجلية والمتصورةمستودع طفيليات 

تنظيميــة جديــدة مــن أجــل تطــوير عوامــل الوقايــة الكيميائيــة الجديــدة ووضــع اســتراتيجيات البحــث الواضــحة لتطــوير 
 ج الوقائي.األدوية المضادة للمالريا ألغراض العال
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ويلــزم التعجيــل بتطــوير االختبــارات الموثوقــة والســهلة التطبيــق والتأويــل، للكشــف عــن الواســمات الجزيئيــة   -٨٧
وسيحسِّــن تحديــد الواســمات الجزيئيــة والتحقــق منهــا مــن قــدرتنا  ات الدوائيــة.للمقاومــة الدوائيــة لجميــع مكونــات التوليفــ

ائـي علـى حـدة. وفضـًال عـن تحديـد الواسـمات الجزيئيـة للكشـف عـن على رصد نشأة وانتشار مقاومة كل عنصـر دو 
مقاومـة المتصــورة المنجليــة، يلـزم أيضــًا تحديــد الواســمات الجزيئيـة للكشــف عــن مقاومـة المتصــورة النشــيطة. وعنــدما 
ـــدًا، والســـيما فـــي المنـــاطق ذات معـــدالت الســـريان ـــة ســـيكون مفي ـــة للمقاومـــة الدوائي ـــوافر رصـــد الواســـمات الجزيئي  يت

 المنخفضة حيث تزداد صعوبة إجراء دراسات الفعالية الدوائية.
  

ة، لتحســين فهــم ســلوكيات الســعي إلــى الحصــول علــى المحــدَّدويلــزم وضــع اســتراتيجيات خاصــة بالســياقات   -٨٨
العــالج لألشــخاص الــذين يعيشــون فــي األقــاليم التــي تشــهد اســتمرار ســريان المــرض، مــن أجــل زيــادة الطلــب علــى 

. وينبغي استحداث أساليب ابتكارية من أجل ضـمان أن مقـدمي الخـدمات االموصى به معالجةختبار والالعالج واال
مــن القطــاع العــام والخــاص والــذين ال ينتمــون إلــى النظــام الصــحي الرســمي، يلتزمــون بالمبــادئ التوجيهيــة الموحــدة 

 االت المالريا وعالجها وتسجيلها.جميع ح لكشف عنل
 

  الريا اللقاحات المضادة للم
  

من المتوقع أن تكون لقاحـات المالريـا إضـافة مهمـة إلـى ترسـانة األدوات فـي المسـتقبل. فيوجـد حاليـًا عـدة   -٨٩
حة تختلــف مــن حيــث آليــة العمــل، فــي مراحــل مختلفــة مــن التطــوير، وتســتهدف الوقايــة مــن العــدوى لقاحــات مرشَّــ

مـــن مرحلـــة التـــرخيص  (RTS,S) منهـــا علـــى األقـــل. ويقتـــرب لقـــاح واحـــد والمتصـــورة النشـــيطة بالمتصـــورة المنجليـــة
واالستعراض مـن أجـل إصـدار التوصـيات بشـأن السياسـات. وقـد دعـا مجتمـع الصـحة العـالمي إلـى تطـوير لقاحـات 

وُينظــر حاليــًا إلــى  .٢٠٣٠٪ وترخيصــها بحلــول عــام ٧٥المالريــا التــي تبلــغ فعاليتهــا فــي الحمايــة نســبة ال تقــل عــن 
 ها أداة تكميلية ينبغي أال تحل محل حزمة التدخالت األساسية.لقاحات المالريا على أن

  
  الترصد 

  
يوفر التقدم في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت آفاقًا مستقبلية تنطوي على زيادة مالءمة توقيت التبليغ،   -٩٠

ويمكـن يل البيانات. ومستويات النظام الصحي المختلفة)، وتحسين تحلنظم المعلومات وتعزيز تبادل البيانات (بين 
ــالشــراء وٕادارة اإلمــدادات، و  تطبيــق تكنولوجيــا المعلومــات بغيــة تعظــيم وتحســين ر، ورســم خــرائط ُنظــم اإلنــذار المبّك

وفضـًال عـن ذلـك، فـإن اعتمـاد تكنولوجيـات جديـدة مـن شـأنه أن يـوفر فرصـة لتحسـين  الفجوات في تقديم الخدمات.
 البشرية المعنية.إدارة الُنظم وتعزيز القدرات والموارد 

  
وينبغي بذل الجهود للتمكين مـن تحسـين تبـادل نتـائج التـدخالت واختبـارات الحساسـية لألدويـة والمعلومـات   -٩١

عـن التقـدم الُمحـرز فـي الترصـد والبحــث التـي عـادة مـا تتولـد وُيحـتفظ بهــا فـي مؤسسـات متعـددة. وينبغـي أن تشــمل 
ت حكمًا يتعلـق بتبـادل البيانـات، ومـن الممكـن أن يـتم ذلـك مـن خـالل جميع االتفاقات بشأن البحث أو تقديم الخدما

 بوابات إلكترونية مفتوحة. 
ويلــزم إجــراء البحــث لتحديــد االســتراتيجيات األكثــر فعاليــة فــي الكشــف عــن الحــاالت، ولتقيــيم فعاليــة حــزم   -٩٢

 االستجابة عند الكشف عن الحاالت. 
  

  التخلص من المرض 
  

الحد من معدالت السريان باسـتهداف فيها ُيعد  التيلتحديد نطاق أماكن سريان المرض  يلزم إجراء البحث  -٩٣
هذا البحث تحديد التوليفات الُمثلى من النهوج، وتحقيق أفضـل مـدة  فيمستودع الطفيليات تدخًال فعاًال. كما يتعين 

األســـاليب تقيـــيم اختبـــارات  للفتـــرات الفاصـــلة بـــين المعالجـــات وأفضـــل أســـاليب لرصـــد فعاليـــة التـــدخل. وتشـــمل هـــذه
فـي  المتصورة المنجليـة والمتصـورة النشـيطةالتشخيص دون المجهرية البالغة الحساسية للكشف عن وجود طفيليات 

  الدم.
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في نسبة كبيـرة مـن معـدالت سـريان المتصـورة النشـيطة  بالمتصورة النشيطةوتسهم حاالت انتكاس العدوى   -٩٤
في الكبد. ويلزم وضع االستراتيجيات التي تستهدف مستودع الطفيليـات هـذا كجـزء  انطالقًا من الهاجعات الموجودة

يـر المـؤهلين للعـالج من استراتيجيات التخلص من المتصورة النشيطة، بما في ذلـك تلـك التـي تتعلـق باألشـخاص غ
 بالبريماكين.

  
ا فــي ذلــك اللقاحــات التــي ويلــزم إجــراء البحــوث األساســية لتطــوير أدوات جديــدة لمنــع ســريان المــرض، بمــ  -٩٥

ف تســـتهدتســتهدف مختلــف مراحـــل دورة حيــاة الطفيلـــي والتــي قــد تكـــون فعالــة فـــي منــع جميــع حـــاالت العــدوى، أو 
 ومنع انتقال العدوى من البعوض وٕاليه. مباشرة لمراحل الجنسية للطفيليا
  

  تعزيز البيئة المواتية :٢العنصر الداعم 
  

ريا في بيئة مواتيـة قويـة ودعمهـا بهـذه البيئـة التـي يمكنهـا أن تكفـل توسـيع يلزم دمج تدخالت مكافحة المال  -٩٦
نطاق جميع الجهود المبذولة على نحو من الفعالية واالستدامة. وتتمثل األنشطة الرئيسية التي تسهم في هذه البيئة 

 المواتية فيما يلي.
  

لتــزام السياســي الرفيــع المســتوى وٕاتاحــة : هنــاك حاجــة ملحــة إلــى تعزيــز االزيــادة التمويــل الــدولي والمحلــي  -٩٧
تمويل برامج مكافحة المالريا الطويل األجل الذي يمكن التنبؤ به وٕالى دعـم ذلـك. وتشـجَّع الجهـات المانحـة الدوليـة 
على مواصلة االلتزامات المتصلة باألهداف والبرامج لمكافحة المالريا وتعزيزها وينبغي ابتداع حلول جديدة للتمويل 

االستفادة من موارد تمويل التنمية والقطاع الخـاص المسـتجدة. وتَحـث البلـدان التـي تتوطنهـا المالريـا علـى  من أجل
زيادة الموارد المحلية الموجهة إلى تدعيم الـنظم الصـحية ومكافحـة المـرض. كمـا يعتبـر التمويـل المتـين الـذي يمكـن 

فقــدان بعــض المكاســب األخيــرة المحققــة فــي إطــار جهــود التنبــؤ بــه أمــرًا أساســيًا لــدعم اإلنجــازات األخيــرة إذ يمكــن 
مكافحة المالريا على الصعيد العالمي في حال تراجع مستويات تغطية التدخالت الراهنة في البلدان بسبب االفتقار 
إلى التمويل. ومـن األهميـة بمكـان الحفـاظ علـى بـرامج وقـدرات متينـة لمكافحـة المالريـا فـي كـل خطـوة ُتخطـى علـى 

  لتخلص من المرض وفي إطار منع عودة سريانه.مسار ا
  

تسريع : تمثل قدرات النظم الصحية غير الكافية عائقًا رئيسيًا أمام ضمان استجابة القطاع الصحي المتينة  -٩٨
في عدة بلدان تتوطنها المالريا. ومن الضروري توظيف اسـتثمارات كبيـرة لتعزيـز الـنظم الصـحية  إحراز التقدم وتيرة

لبنــى التحتيــة الصــحية األساســية ونظــم تــوفير الســلع األساســية ولــوائح تنظــيم المستحضــرات الصــيدالنية وخصوصــًا ا
والمـــوارد البشـــرية ونظـــم تســـجيل األحـــوال المدنيـــة بهـــدف تحســـين البيئـــة التـــي تنفـــذ فيهـــا البـــرامج الوطنيـــة لمكافحـــة 

ئر البــرامج الصــحية مثــل بــرامج الصــحة المالريــا. ومــن األساســي توطيــد التعــاون بــين بــرامج مكافحــة المالريــا وســا
اإلنجابيـــة والبـــرامج المتعلقـــة بـــاألم والطفـــل وخـــدمات المختبـــرات والســـلطات التنظيميـــة (الخاصـــة بـــأجهزة التشـــخيص 

  واألدوية ومبيدات الحشرات) لنجاح تنفيذ التدخالت المرتبطة بالمالريا.
  

هناك نقص مزمن في عدد أصـحاب المهـن الصـحية : تدعيم القوى العاملة الصحية وقاعدة خبراء المالريا  -٩٩
المؤهلين وممارسات سريرية بالية ونظم غيـر كافيـة للترصـد وبـرامج ضـعيفة للرصـد والتقيـيم فـي معظـم البلـدان التـي 
تتوطنها المالريا. وتنفَّذ بـرامج مكافحـة المالريـا فـي بيئـة معقـدة حيـث تكـون هنـاك حاجـة مسـتمرة إلـى تكييـف جهـود 

مشيًا مع فاشيات المرض وحاالت عودة ظهوره وأنماط سريانه المتغيرة وتطور مقاومة األدويـة ومبيـدات االستجابة ت
الحشــرات. ويتطلــب االنتشــار المتــين للتــدخالت الخاصــة بالمالريــا تنميــة قــدرات المــوارد البشــرية إلــى حــد كبيــر علــى 

حيين ومـــوظفي البـــرامج والبـــاحثين المعنيـــين المســـتويات الوطنيـــة والمحليـــة والمجتمعيـــة. ويعـــد تثقيـــف العـــاملين الصـــ
بالمالريا وتدريبهم وتحفيزهم بما في ذلك اإلرشـاد الكـافي واإلشـراف والتعـويض أمـرًا أساسـيًا لضـمان فعاليـة البـرامج. 
وتلوح في األفق عدة أدوات جديدة سيقتضي اعتمادها توفر مهارات جديدة وحتى استثمارات إضافية في مجال بناء 

 وينبغي االعتراف بتدعيم القوى العاملة كجزء أساسي من تعزيز النظم الصحية.القدرات. 
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: ينبغــي أن تترســخ الخطــط االســتراتيجية الوطنيــة الخاصــة ضــمان اســتدامة االســتجابة لمقتضــيات المالريــا  -١٠٠
عزيـزًا لالسـتثمارات بالمالريا في نهج أوسع نطاقًا للـنظم الصـحية ضـمانًا السـتدامة االسـتجابة لمقتضـيات المالريـا وت

المحتملـــة المتصـــلة بالمالريـــا إلـــى أقصـــى حـــد. وٕان زيـــادة التركيـــز علـــى تحســـين سالســـل توريـــد وســـائل التشـــخيص 
واألدوية وأدوات مكافحة النواقل المضمونة الجودة وحسن تخطيط المشتريات وتسـخير التكنولوجيـات الجديـدة لجمـع 

المستحضرات الصيدالنية من القطاع الخاص ومراقبتها أمور تكتسـي البيانات وٕادارتها وتحسين تنظيم أنشطة باعة 
كلها أهميـة حاسـمة إلجـراء تحسـين عـام. وستسـتفيد تـدابير تـوفير خـدمات فعالـة وعاليـة الجـودة للوقايـة مـن المالريـا 

 ورعاية المصابين بها في قطاعي الصحة العام والخاص من نظم صحية أقوى وتساعد على إرسائها.
  

: ينبغــي أن تحســن البــرامج ين اإلشــراف الحكــومي والتعــاون عبــر الحــدود بــين بــرامج مكافحــة المالريــاتحســ  -١٠١
الوطنية للصحة العمومية في البلدان الموطونـة بالمالريـا تنسـيقها العـام لألعمـال المتصـلة بالمالريـا نظـرًا إلـى العـدد 

كاء فــي التنميــة وقطــاع الصــناعة الخــاص الكبيــر للجهــات صــاحبة المصــلحة والــدور المهــم الــذي يضــطلع بــه الشــر 
وأوســـــاط البحـــــث واألكاديميـــــات والمرافـــــق الصـــــحية الخاصـــــة والمنظمـــــات غيـــــر الحكوميـــــة والعـــــاملون الصـــــحيون 
المجتمعيون في إطار برامج مكافحة المالريا. ويجب بدء التعاون الفعال عبر الحدود بين البرامج الوطنية وتوطيـده 

لمثلـــى فـــي هـــذه المجـــاالت. وينبغـــي أن تضـــمن البـــرامج الوطنيـــة تمشـــي جميـــع بهـــدف ضـــمان تغطيـــة التـــدخالت ا
األعمال المتصلة بتنفيذ البرامج والتخلص من المرض مـع األولويـات االسـتراتيجية الوطنيـة علـى وجـه تـام وامتثالهـا 

مــن جانــب لتوصــيات المنظمــة ووجــود أطــر تنظيميــة مالئمــة تكفــل االســتخدام المــأمون لــألدوات المضــمونة الجــودة 
  موظفين حاصلين على تدريب مناسب.

  
: البـــد مـــن توطيـــد التعـــاون مـــع قطاعـــات أخـــرى غيـــر قطـــاع الصـــحة. توطيـــد التعـــاون المتعـــدد القطاعـــات  -١٠٢

وينبغي أن تصبح البرامج الوطنية لمكافحة المالريا جـزءًا ال يتجـزأ مـن اسـتراتيجيات الحـد مـن الفقـر وخطـط التنميـة 
ت اإلقليميــة للتعـاون ألغــراض التنميـة. وينبغــي االرتقـاء باالســتجابة مـن نهــج يسـتهدف مرضــًا الوطنيـة واالسـتراتيجيا

ـــة  ـــيم والبيئ ـــة والتعل ـــدمج الصـــحة فـــي جميـــع السياســـات. وتكتســـي مشـــاركة وزارات الشـــؤون المالي واحـــدًا إلـــى نهـــج ي
بالنســـبة إلـــى مكافحـــة والصـــناعة والنقـــل والســـياحة أهميـــة خاصـــة وكـــذلك مســـاهمة الســـلطات التنظيميـــة النشـــطة. و 
  النواقل، تمثل إدارة النواقل المتكاملة أحيانًا المنطلق المالئم لتوفير التدخالت على نحو فعال.

  
: يـــؤدي قطـــاع الصـــحة الخـــاص الـــذي يشـــمل قطـــاع الصـــناعة والمرافـــق تشـــجيع مشـــاركة القطـــاع الخـــاص  -١٠٣

ية والخدمات وتوفيرها من خالل استحداث أدوات الصحية وجهات فاعلة أخرى دورًا حيويًا في تطوير السلع األساس
وتدخالت جديدة وجلبها إلى السوق مثًال. وسيكون من األساسي تدعيم المشاركة لتحسين جودة التدخالت، بمـا فـي 
ذلـــك تـــوفير الجهـــات الرســـمية وغيـــر الرســـمية مـــن القطـــاع الخـــاص لخـــدمات رعايـــة المرضـــى وتبليـــغ نظـــم الترصـــد 

عــن جميــع حــاالت المالريــا وحصــائل عالجهــا والوفيــات الناجمــة عنهــا. ومــن الضــروري  الوطنيــة علــى نحــو مالئــم
إرساء شراكات جديدة ومحسنة لالرتقـاء بسلسـلة توريـد السـلع األساسـية. ويمكـن أن تـؤدي هـذه الشـراكات أيضـًا دورًا 

شـــخاص المصـــابين مهمـــًا فـــي حمايـــة العـــاملين الـــذين يوظفـــون فـــي إطـــار مشـــاريع التنميـــة الرئيســـية ويعـــالجون األ
  بالعدوى.

  
: يعتبـــر التعـــاون الوثيـــق مـــع قـــادة تمكـــين المجتمعـــات المحليـــة والمشـــاركة مـــع المنظمـــات غيـــر الحكوميـــة  -١٠٤

 وال يمكــن أن تحقــقالمجتمعــات المحليــة والجهــات الشــريكة المنفــذة غيــر الحكوميــة عــامًال أساســيًا لتحقيــق النجــاح. 
لــم تعتمــد المجتمعــات المحليــة التوجيهــات الحكوميــة بشــأن اســتخدام أدوات  مــا النجــاحالتــدخالت الخاصــة بالمالريــا 

الوقاية والعالجـات الموصـى بهـا. ومـن الضـروري إتاحـة خـدمات متكاملـة مركـزة علـى النـاس وقائمـة علـى المجتمـع 
دعــم وينبغــي إتاحــة هــذه الخــدمات بالتنســيق مــع مقــدمي الرعايــة الصــحية فــي القطــاعين العــام والخــاص. وال يمكــن 

الســـكان الـــذين يقيمـــون فـــي المنـــاطق النائيـــة أو المنـــاطق التـــي يصـــعب الوصـــول إليهـــا وتتـــاح لهـــم فـــرص محـــدودة 
للوصــول إلـــى المرافــق الصـــحية إال عبـــر الــنهج القائمـــة علــى المجتمـــع بالشـــراكة فــي الغالـــب مــع الجهـــات الشـــريكة 

السـلوك فـي مجـال الصـحة العموميـة هـي بـرامج المنفذة غير الحكومية. والبرامج الحسنة التخطيط للتواصل وتغييـر 
  أساسية لتوعية المجتمعات المحلية المتضررة بشأن منافع أدوات الوقاية من المالريا واستخدامها الصحيح.
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  تكاليف تنفيذ االستراتيجية التقنية العالمية
  

والمحليـة بشـكل ملحـوظ لتفـوق من زيادة االسـتثمارات المتصـلة بالمالريـا بمـا فيهـا المسـاهمات الدوليـة  البد  -١٠٥
دوالر أمريكــي بغيــة تحقيــق المعـالم واألهــداف المبينــة فــي هــذه مليــون  ٢٧٠٠مسـتوى اإلنفــاق الســنوي الحــالي البـالغ 

دوالر مليــون  ٦٤٠٠. ومــن الضــروري رفــع مســتوى االســتثمار الســنوي لتبلــغ قيمتــه اإلجماليــة المقــدرة ســتراتيجية اال
من أجل تحقيق المعلم األول أي خفض معدالت اإلصابة بالمالريـا والوفيـات  ٢٠٢٠أمريكي في السنة بحلول عام 

 مليـون ٧٧٠٠. وينبغـي بعدئـذ مواصـلة زيـادة هـذا االسـتثمار السـنوي لتبلـغ قيمتـه المقـدرة ٪٤٠الناجمـة عنهـا بنسـبة 
أمــا تحقيــق  .٪٧٥بغيــة تحقيــق المعلــم الثــاني أي خفــض تلــك المعــدالت بنســبة  ٢٠٢٥دوالر أمريكــي بحلــول عــام 

فســـيتطلب أن تبلـــغ القيمـــة اإلجماليـــة المقـــدرة لإلنفـــاق الســـنوي المتصـــل  ٪٩٠هـــدف خفـــض تلـــك المعـــدالت بنســـبة 
علـى كميـات  وقـد قـدرت تكـاليف التنفيـذ بحسـابها بنـاءً  ٢٠٣٠.١دوالر أمريكـي بحلـول عـام  مليـون ٨٧٠٠بالمالريـا 

لوحــدة المقــدرة للجهــة التــي تــوفر كــل تــدخل وتحليــل الســلع الالزمــة لتوســيع نطــاق التــدخالت مضــروبة فــي تكلفــة ا
لبيانات الترصد والتمويل المتاحة في الخطط االستراتيجية الوطنيـة وتقـارير المنظمـة السـنوية الخاصـة بالمالريـا فـي 

 تتراوحمليون دوالر أمريكي ( ٦٧٣وسيكون من الضروري أن توفر موارد إضافية تبلغ قيمتها في المتوسط  ٢العالم.
مليـون دوالر أمريكــي) لتمويــل البحـث والتطــوير سـنويًا. وتنبثــق هــذه التقـديرات عــن نمــوذج  ٨٢٢مليــون و ٥٢٤ بـين

  .٢٠٣٠حافظة مالية معدل حسب المخاطر ومتصل باحتياجات البحث واالبتكار الخاصة بالمالريا حتى عام 
  

  تقدير التقدم والتأثير على الصعيد العالمي
  

على الصعيد العالمي في خفـض معـدالت الوفيـات والمراضـة والـتخلص فـي النهايـة  سيعتمد التقدم المحرز  -١٠٦
مــن المالريـــا علـــى جهـــود البلـــدان المبذولــة فـــي مجـــال الترصـــد. وســـيقدر التقــدم المحـــرز باســـتخدام مصـــادر بيانـــات 

ة. وينبغي رصد متعددة تشمل نظم المعلومات الروتينية والمسوح األسرية ومسوح المرافق الصحية والدراسات الطولي
) مســـتمدة مـــن ٢حصـــيلة ومؤشـــرًا لقيـــاس األثـــر (انظـــر الجـــدول  ١٤التقـــدم المحـــرز مـــن خـــالل مجموعـــة دنيـــا مـــن 

مجموعــة أكبــر مــن المؤشــرات التــي توصــي المنظمــة بهــا وتتعقبهــا بــرامج مكافحــة المالريــا تعقبــًا روتينيــًا. وال ينطبــق 
التــي تحــدد حســب مســتويات تــوطن المالريــا (مثــل عــالج بعــض المؤشــرات إال علــى مجموعــات فرعيــة مــن البلــدان 

المالريا الوقائي المتقطع لدى الحوامل في أفريقيا جنـوب الصـحراء الكبـرى) أو حسـب الموضـع فـي مسـار الـتخلص 
مــن المــرض (مثــل تقصــي الحــاالت والبــؤر مــن أجــل البــرامج المشــاركة فــي أنشــطة الــتخلص مــن المالريــا). وفيمــا 

مثـــل مؤشـــرات مكافحـــة النواقـــل، قـــد يختلـــف تحديـــد الســـكان المعرضـــين للخطـــر والمحتمـــل  يتعلـــق بمؤشـــرات أخـــرى
انتفاعهم بالتدخل في إطار البرامج في مختلف المراحل على مدى مسار التخلص من المرض. وينبغـي أن تضـمن 

حتــى  ٢٠١٥البلــدان إتاحــة بيانــات أساســية خاصــة بهــذه المؤشــرات األربعــة عشــر علــى األقــل عنــد االقتضــاء لعــام 
  يتسنى رصد التقدم المحرز خالل تنفيذ االستراتيجية.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                      
  .٪٩٥يبلغ نطاق الثقة فيما يخص هذه التقديرات    ١
  الموقع التالي: ُمتاحة علىجميع التقارير الخاصة بالمالريا    ٢

http://www.who.int/malaria/publications/world_malaria_report/en/  ٢٠١٥آذار/ مارس  ١٠(تم االطالع في.(   
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أي لمــــا بعــــد  ٢٠٣٠-٢٠١٦مؤشــــرات االســــتراتيجية التقنيــــة العالميــــة بشــــأن المالريــــا للفتــــرة   :٢الجــــدول 
  ٢٠١٥ عام

  الحصيلة
  الليلة الماضيةنسبة السكان المعرضين للخطر الذين ناموا تحت ناموسيات معالجة بمبيدات الحشرات خالل 
  نســبة الســكان المعرضــين للخطــر والمســتفيدين مــن الحمايــة بــالرش الثمــالي فــي المســاكن فــي فتــرة االثنــي عشــر

 شهرًا الماضية
  نسبة الحوامل اللواتي تلقين على األقل ثالث جرع أو أكثر من عالج المالريا الوقائي المتقطـع لـدى حصـولهن

 ي فترة حملهن السابقة (في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى فقط)على خدمات الرعاية السابقة للوالدة ف
 نسبة المرضى المشتبه في إصابتهم بالمالريا والخاضعين الختبار تحري الطفيليات 
 نسبة المرضى الذين أكدت إصابتهم بالمالريا وتلقوا عالج الخط األول لمكافحة المالريا وفقًا للسياسة الوطنية 
 لصحية المتوقعة المتسلمة على الصعيد الوطنينسبة تقارير المرافق ا 
 نسبة حاالت المالريا المكشوف عنها عبر نظم الترصد 
 (البرامج المشاركة في التخلص من المرض) نسبة الحاالت الخاضعة للتقصي 
 (البرامج المشاركة في التخلص من المرض) نسبة البؤر الخاضعة للتقصي  

  األثر
  السكان التي تتضح إصابتهم بالعدوى بالطفيليات المسببة للمالريامعدل انتشار الطفيليات: نسبة 
  شخص في السنة ١٠٠٠معدل اإلصابة بالمالريا: عدد حاالت اإلصابة بالمالريا المؤكدة كل 
  شخص في السنة ١٠٠ ٠٠٠معدل الوفيات بسبب المالريا: عدد حاالت الوفاة الناجمة عن المالريا كل 
  ٢٠١٥خرًا من المالريا منذ عام عدد البلدان التي تخلصت مؤ 
  وشهدت عودة سريان المرض ٢٠١٥عدد البلدان التي كانت خالية من المالريا في عام  
  

  ةــانـدور األم
  

ستظل األمانة تقدم الدعم إلى الدول األعضاء وتعمل عن كثب مع المنظمات في منظومـة األمـم المتحـدة   -١٠٧
دوليــة ومؤسســات البحــث واألكاديميــات وجميــع الجهــات الشــريكة التقنيــة والجهــات المانحــة والمنظمــات الحكوميــة ال

األخرى التي تعتبـر أعمالهـا أساسـية لنجـاح تنفيـذ هـذه االسـتراتيجية. وستضـطلع األمانـة باألنشـطة التاليـة للمسـاعدة 
  على تحقيق الغايات العالمية واإلقليمية والوطنية لمكافحة المالريا والتخلص منها.

  
ظب األمانــة علــى إعــداد التوجيهــات بشــأن القواعــد والمعــايير والمشــورة بشــأن السياســات والتوجيهــات وســتوا  -١٠٨

السياســات التــي تشــمل لوضــع  بشــأن التنفيــذ ونقلهــا وتعميمهــا لــدعم اإلجــراءات القطريــة. وستضــمن تجــاوب عمليتهــا
السريع التغير وتحديث توجيهاتهـا التقنيـة اللجنة االستشارية المعنية بالسياسات الخاصة بالمالريا مع سياق المالريا 

العالميــة بانتظــام إلدمــاج األدوات واالســتراتيجيات االبتكاريــة التــي تثبــت فعاليتهــا. وستواصــل تقيــيم منتجــات مكافحــة 
  النواقل ووسائل التشخيص واألدوية المضادة للمالريا واالختبار المسبق لصالحيتها.

  
م التقنــي إلــى الــدول األعضــاء الســتعراض اســتراتيجياتها الوطنيــة الخاصــة وســتقدم األمانــة التوجيــه والــدع  -١٠٩

بالمالريا وتحديث هذه االستراتيجيات تمشيًا مع اإلجراءات ذات األولوية المبينة في هـذه المسـودة. وسـتكفل األمانـة 
لـى تنسـيق الجهـود تعزيز قدراتها على الصـعيد العـالمي وعلـى المسـتويين اإلقليمـي والقطـري لتـتمكن مـن اإلشـراف ع

ودعـم تنفيـذ جميـع التوصـيات الـواردة  ٢٠٣٠بحلـول عـام  ٪٩٠العالمية للحد من عبء المـرض بنسـبة ال تقـل عـن 
  في هذه االستراتيجية. وستعمل مع الدول األعضاء من أجل وضع خطط إقليمية للتنفيذ عند االقتضاء.
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د المالريــا بهــدف تحســين جــودة البيانــات بشــأن وســتدعم األمانــة البلــدان فــي تعزيــز نظمهــا الوطنيــة لترصــ  -١١٠
المالريــا وٕاتاحتهــا وٕادارتهــا واســتخدام هــذه البيانــات األمثــل مــن أجــل صــنع القــرارات واالســتجابة لمقتضــيات البــرامج. 

 ٢٠٢٠وسترصـــــد تنفيـــــذ االســـــتراتيجية وتقـــــيم بانتظـــــام التقـــــدم المحـــــرز لتحقيـــــق المعـــــالم واألهـــــداف المحـــــددة لعـــــام 
أيضًا الدعم إلى البلدان لوضع غايات ومؤشرات مالئمة علـى الصـعيد الـوطني  وستقدم. ٢٠٣٠ وعام ٢٠٢٥ وعام

  بغية تيسير الرصد دون اإلقليمي للتقدم المحرز.
  

وســـتثابر األمانـــة علـــى رصـــد اتجاهـــات المالريـــا اإلقليميـــة والعالميـــة وجعـــل هـــذه البيانـــات متاحـــة للبلـــدان   -١١١
ية بالمالريا تمشيًا مـع أدوارهـا األساسـية. وسـتدعم الجهـود الراميـة إلـى رصـد نجاعـة والجهات الشريكة العالمية المعن

األدويـة وفعاليــة تـدخالت مكافحــة النواقـل وتحــافظ لهـذا الغــرض علـى قواعــد بيانـات عالميــة خاصـة بنجاعــة األدويــة 
ية والعالمية والجمعية العامـة ومقاومة مبيدات الحشرات. وسترفع تقارير منتظمة إلى أجهزة المنظمة الرئاسية اإلقليم

  لألمم المتحدة وهيئات األمم المتحدة األخرى.
  

وستنهض المنظمة بإجراء البحوث وتوليد المعارف الالزمين لتسريع وتيرة التقدم من أجل تكوين عالم خال   -١١٢
  من المالريا. 

  
يات السياســـات والتوجيهـــات وســـتحدَّث االســـتراتيجية تحـــديثًا منتظمـــًا بهـــدف ضـــمان صـــلتها بأحـــدث توصـــ  -١١٣

  التقنية التكميلية.
  
  

______________________  
  
 



 

 

-135- 

  ٢الملحق 
  

توصيات ترد في التقرير المرفوع إلى المديرة العامة من لجنة المراجعة بشأن التمديدات 
  الثانية الالزمة لبناء القدرات الوطنية في مجال الصحة العمومية 

  ١وبشأن تنفيذ اللوائح الصحية الدولية
  

  ]٢٠١٥ مارس/ آذار ٢٧ – ١ الملحق ،١ إضافة ٦٨/٢٢ج[
    

  ١التوصية 
  

التــي أفــادت بأنهــا قــد اســتوفت الحــد األدنــى مــن متطلبــات القــدرات األساســية اإلشــادة  األطــرافالــدول  تســتحق
وفــي الوقــت ذاتـه، ينبغــي تــذكيرها بــأن تنفيــذ اللـوائح ُيعــد عمليــة ديناميكيــة مســتمرة يجــب . بذلتــه مــن جهــد كبيــر لمــا

حــث هــذه البلــدان علــى مواصــلة جهودهــا وينبغــي أن تُ . مواصــلة تقييمهــا والحفــاظ عليهــا وتعزيزهــا حســب االقتضــاء
المبذولة من أجل الحفاظ على قدراتها األساسية وتعزيزها، والنظر في تقديم الدعم إلى الدول األطراف األخرى التي 

  .تواجه عقبات تقنية أو مالية أو سياسية أو غيرها من العقبات في سبيل بناء قدراتها األساسية
  

  ٢التوصية 
  

أن تحصـل ) أو التـي سـتطالب بـذلك فـي المسـتقبل(التي طالبت بالتمديـدات الثانيـة  ل األطرافالدوينبغي لجميع 
ــرة  ــد للفت عنــد مــنح هــذا التمديــد ينبغــي للمــديرة العامــة أن تحــيط علمــًا بمــا إذا كــان و . ٢٠١٦-٢٠١٤علــى التمدي

زمــة للتمديــد التــي أشــارت الطلــب مصــحوبًا بخطــة تنفيــذ وفــي حالــة وجــود خطــة، مــا إذا كانــت تســتوفي المعــايير الال
أن  لمــديرة العامــةقــد ينبغــي لوعنــد التواصــل مــع الدولــة الطــرف، . إليهــا جمعيــة الصــحة العالميــة السادســة والســتون

ويمكـن للمكتبـين . ذلك البلـدتراعي أيضـًا المعلومـات األخـرى ذات الصـلة التـي تتعلـق بالقـدرات األساسـية الخاصـة بـ
نظمـــة أن يســـتخدما رســـالة المـــديرة العامـــة الموجهـــة إلـــى الدولـــة العضـــو ألغـــراض اإلقليمـــي والُقطـــري التـــابعين للم

ُيسـتند إليـه فـي تحديـد األولويـات األسـاس الـذي  المشاركة معها، ويمكن عند االقتضاء أن تكون هذه الرسـالة بمثابـة
) ن اإلقليمـي والُقطـريعلـى صـعيد المقـر الرئيسـي والصـعيدي(وينبغي للمنظمـة . والخطوات التالية وفي تعبئة الموارد

  . أن تواصل دعم هذه البلدان، حسب االقتضاء، في جهودها الرامية إلى تنفيذ القدرات األساسية
  

  ٣التوصية 
  

ينبغي تذكير الدول األطراف التي لم ُتفصح للمنظمة عن نواياها، بأهمية الشفافية فيما يتعلـق بـاللوائح الصـحية 
مثــل هــذه الــدول األطــراف مجموعــة متنوعــة تتــراوح مــا بــين تلــك التــي اســتوفت تُيحتمــل أن و . الدوليــة نصــًا وروحــاً 

وينبغي للمنظمـة . متطلبات القدرات األساسية ولكنها لم تبلغ بذلك، وتلك التي لم ُتحرز سوى قدر محدود من التقدم
يـد إذا كانـت أن تستمر في محاولة االتصـال بهـذه الـدول األطـراف وعـرض المسـاعدة وٕاتاحـة لهـا فرصـة طلـب التمد

أو اإلفـــادة بأنهـــا قـــد اســـتوفت الحـــد األدنـــى مـــن متطلبـــات التـــي يـــنص عليهـــا الملحـــق األول للـــوائح  فـــي حاجـــة إليـــه
  . ، وأنها بالتالي ال تحتاج إلى التمديد)٢٠٠٥( الصحية الدولية

                                                      
 .٥-٦٨ج ص عانظر القرار    ١
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  ٤التوصية 
  

التقنيـة والماليـة حسـب  ينبغي تشجيع الدول األطراف وأصحاب المصلحة وبرامج المانحين على تقديم المسـاعدة
ينبغي تشجيع الدول األطراف على استخدام المبادئ التوجيهية واألدوات التي وضعتها المنظمة، أو قد و . االقتضاء

  .تضعها في المستقبل لدعم تنفيذ اللوائح
  

  ٥التوصية 
  

  :توصي اللجنة الدول األطراف بما يلي
وائح وعند االقتضاء تعزيزهـا وتمكينهـا إلتاحـة أداء مراكز االتصال الوطنية المعنية بالل استعراض  (أ)

الوظــائف الرئيســية الخاصــة بــاللوائح علــى نحــو مــن الفعاليــة، وتيســير صــنع القــرار، وضــمان تقــديم مســتوى 
  من الدعم في مجال التواصل والتعاون بين قطاعات متعددة عالٍ 
ات واالســتجابة لهــا، علــى أن دعــم عمليــة تشــكيل أفرقــة متعــددة التخصصــات ُتعنــى بتحــري الفاشــي  (ب)

  تشمل الخبرات الخاصة بصحة الحيوان عند االقتضاء
اتبــاع نهــج تشــغيلي يــتمخض فيــه التعــاون بــين البلــدان عــن حلــول عمليــة ومســتدامة بشــأن قــدرات   (ج)

  الترصد والمختبرات وغيرها من القدرات في الدول الجزرية وغيرها من الدول الصغيرة
المخاطر لتحديد أولويات المخاطر التي تهدد الصحة العمومية والفجوات في استخدام نهج تقدير   (د)

  القدرات، ولتحديد نقاط الدخول ذات األولوية لتعيينها وبناء قدراتها
ز حمايــة   (ه) بنــاء ثقــة العــاملين فــي الرعايــة الصــحية باتخــاذ التــدابير الخاصــة بالسياســات التــي ُتعــزِّ

  .حقوق هؤالء العاملين واحترامها
  

  ٦التوصية 
  

  :المديرة العامًة بالنظر في إنشاء فريق تقني عامل يتولى ما يليأيضًا توصي اللجنة   

  تعزيز القدرات والممارسات الخاصة بإدارة البيانات؛  (أ)

استعراض الدروس المسـتفادة مـن الخبـرات الحاليـة والماضـية فـي مجـال تـدابير الصـحة العموميـة   (ب)
  .سلبية على السفر والنقل والتجارةالتي ترتبت عليها آثار 

  
  ٧التوصية 

  
توصي لجنة المراجعة بأن تنظر المديرة العامة في عدد مـن النهـوج المتنوعـة لتقيـيم وتطـوير القـدرات األساسـية 

  :على نحو ما يلي الالزمة بموجب اللوائح على المدى القصير والمدى الطويل
  

  :ليينبغي للدول األطراف أن تعجِّل بتنفيذ ما ي
  

تحســين تقــارير التقيــيم الــذاتي الســنوية وعمليــات  ينبغــي مــثالً (تعزيــز نظــام التقيــيم الــذاتي الحــالي   )١(
من خالل المناقشات التي تشمل قطاعات متعددة وأصحاب مصلحة متعددين، إن لم يكن ذلـك  ،التخطيط
  ؛)قد تم بعد

  



  ٢الملحق  137

ومـن شـأن . عموميـة ذات األهميـةض وأحداث الصـحة الار ألمتنفيذ استعراضات موسعة لفاشيات ا  )٢(
وينبغـي ". أرض الواقـع"ذلك أن ُيعزز نهجًا علميًا أو مسندًا بالبيِّنات لتقيـيم القـدرات األساسـية الفعليـة علـى 

التقيــــيم اإلقليميــــة الستعراضــــات  مراجعــــات فــــي الوقــــت ذاتــــه أن تعــــزز األمانــــة سلســــلة مــــن التقييمــــات أو
ليمية من أجل تيسير التعلم عبر األقـاليم واسـتخالص العبـر لالسـتفادة الفاشيات، ُتدار بمعرفة المكاتب اإلق

  .منها في وضع برامج اللوائح الصحية الدولية مستقبلياً 
  

وبـــالتوازي مـــع هـــذه العمليـــة وفـــي إطـــار رؤيـــة أطـــول أجـــًال، ينبغـــي لألمانـــة أن تلجـــأ إلـــى آليـــات التشـــاور 
الحصـــري إلـــى نهـــوج تجمـــع مـــا بـــين التقيـــيم الـــذاتي  اإلقليميـــة لوضـــع خيـــارات لالنتقـــال مـــن التقيـــيم الـــذاتي

وينبغـي أن . واستعراض األقران والتقييم الخارجي الطوعي بمشاركة مزيج من الخبراء المحليـين والمسـتقلين
تنظــر هــذه النهــوج اإلضــافية، بــين جملــة أمــور، فــي الجوانــب االســتراتيجية والتشــغيلية للــوائح، مثــل ضــرورة 

وينبغـــي أن توضـــع أي . القطاعـــات المتعـــددة/ ع المســـتوى ومشـــاركة الحكومـــة ككـــلااللتـــزام السياســـي الرفيـــ
خطة جديدة للرصد والتقييم من خالل المشاركة النشيطة للمكاتب اإلقليمية التابعة للمنظمة وأن تُقترح بعـد 

  . ذلك على الدول األطراف من خالل عمليات األجهزة الرئاسية للمنظمة
  

   ٨التوصية 
  

ة شـاملة مقسـمة إلـى مراحـل زمنيـة ومحــددة األولويــات بشـأن مواصـلة تنفيـذ اللـوائح والحفـاظ ينبغي وضـع خطـ
عليهــا، لالسترشــاد بهــا فــي تطــوير القــدرات الالزمــة بموجــب اللــوائح علــى المــدى الطويــل، علــى أن تســتند هــذه 

وينبغـي أن تكـون هـذه  .الهالخطة إلى حصائل العملية التشاورية واالستعراضات التحليليـة والتحاليـل المـذكورة أعـ
الخطــة واقعيــة وأن تحتــوي فــي الوقــت ذاتــه علــى عناصــر تطلعيــة، وأن تراعــي التفــاوت الكبيــر فــي القــدرات والمــوارد 

كمــا ينبغــي النظــر فــي تحديــد القــدرات األساســية الجوهريــة التــي ينبغــي أن تتــوافر فــي جميــع . بــين الــدول األطــراف
  .البلدان

  
  ٩التوصية 

  
مراجعــة بــأن تشــجع المــديرة العامــة الحــوار بــين الــدول األطــراف والشــركاء فــي القطــاعين العــام توصــي لجنــة ال

  .والخاص، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية الكبيرة، من أجل تحسين التعاون والمساعدة
الحصول على الدعم من أجل استدامة تطوير القدرات الوطنية وحفظها على المدى الطويل، مـع   (أ)

  البلدان التي لديها فجوات كبيرة في القدرات؛/ اهتمام خاص بالبلدان التي طلبت التمديد إيالء
السـتخدامه فـي  ١إنشاء صندوق لالستجابة، على النحو الذي أوصت بـه لجنـة المراجعـة األولـى،  (ب)

  ية؛الطوارئ الصحية العمومية التي تثير قلقًا دوليًا، ليكون متاحًا بسهولة في األحداث المستقبل
فـي مجـال الصـحة العموميـة يمكـن حشـدها كجـزء  إعداد قوى عاملة احتياطية عالمية أكبر حجماً   (ج)

  . طوارئ الصحية العمومية التي تثير قلقًا دولياً لمن االستجابة المستدامة ل
  

  ١٠التوصية 
  

الصـحية  للطـوارئأهـب فـي الت تشجع لجنة المراجعة الدول األطراف على دعم المنظمة بالموارد الماليـة والبشـرية
   .العمومية التي تثير قلقًا دوليًا وأثناء حدوثها

  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                                                      

 .٦٤/١٠من الوثيقة ج ١٣انظر التوصية    ١
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  ١خطة العمل العالمية بشأن مقاومة مضادات الميكروبات
  

  ] ٢٠١٥آذار/ مارس  ٢٧ – ٦٨/٢٠ج [
  
  

  مقدمة
ألدويــة المضــادة لهــا تــتقلص الخيــارات المتاحــة لمعالجــة مــا تســببه مــن مقاومــة لالميكروبــات  تصــبحعنــدما   -١

باتت في جميع أنحاء العالم ظاهرة تشمل طائفة عريضة  لميكروباتل ةمضاداألدوية المقاومة أمراض. والواقع أن 
كائنـات بى عـدو الويتزايد معدل انتشارها على نحو يهدد صحة اإلنسـان والحيـوان. فاإلصـابة ب الكائنات المجهريةمن 

 بمــا فــي ذلــك اســتطالة مــدة المــرض وزيــادة معــدالت الوفيــاتمجهريــة مقاومــة يمكــن أن تكــون لهــا عواقــب وخيمــة 
ــ أثنــاء خضــوعهم للحمايــة وفقــدان المرضــى ممتــدةوالمكــوث فــي المستشــفيات لفتــرات  ات جراحيــة أو إجــراءات لعملي

فـي جميـع مجـاالت الصـحة وتمتـد  لميكروبـاتت امضـادامقاومـة التكاليف. وهكـذا تـؤثر ظـاهرة  زيادةو طبية أخرى 
 لقطاعات عديدة ويطال أثرها المجتمع بأسره.

  
ال يقتصـــر علـــى ازديـــاد المخـــاطر الصـــحية  لميكروبـــاتمضـــادات اومـــة لمقـــابيـــد أن األثـــر غيـــر المباشـــر   -٢

ل تلك التـي تلحـق ويخلف الكثير من العواقب على الصحة العمومية التي يترتب عليها آثار واسعة النطاق، من قبي
الخســـائر االقتصـــادية الناجمـــة عـــن انخفـــاض  وتخّلـــفبالتنميـــة. فظـــاهرة المقاومـــة هـــذه تســـتنزف االقتصـــاد العـــالمي 

لمواجهتهـا البـد اإلنتاجية بسبب المرض (الذي يصيب اإلنسان والحيـوان علـى حـد سـواء) وارتفـاع تكـاليف العـالج. و 
مد البلدان النامية بالدعم المالي والتقني واستحداث أدوية وأدوات تشـخيص  مجال في ،من استثمارات طويلة األجل

المضـادة للميكروبـات  العوامـلبمـا يكفـل اسـتعمال  الـُنظم الصـحيةوتـدعيم  التـدخالتولقاحات جديدة وغير ذلك من 
  .نسب، على سبيل المثالوٕاتاحة االستفادة منها على نحو أ

 
طلبتـه جمعيـة الصـحة  الـذي الميكروبـات مضـادات مقاومـة هـذه بشـأن ةعالميـال عمـلال خطـةويجسد إعـداد   -٣

مقاومــــة أن  فكــــرةفــــي اآلراء حــــول  عالميــــاً  ، توافقــــاً ٢٠١٤مــــايو  الصــــادر فــــي أيــــار/ ٢٥-٦٧ج ص عفــــي قرارهــــا 
المـدخالت المسـتمدة حتـى اآلن  وتجسـد هـذه المسـودة ،يهدد صحة البشر شديداً  تشكل خطراً  مضادات الميكروبات

  من المشاورات الواسعة النطاق بين قطاعات متعددة وفيما بين الدول األعضاء.
  
قايـة مـن ويتمثل الهدف من خطة العمل العالمية في كفالة اسـتمرار العـالج النـاجع ألطـول فتـرة ممكنـة والو   -٤

ل على نحو مسؤول وتتاح لكل من يحتاجها. ومن ستعمفعالة ومأمونة ومضمونة الجودة تُ األمراض المعدية بأدوية 
  تتماشى مع الخطة العالمية. مقاومة مضادات الميكروباتالمتوقع أن تضع البلدان خطط عمل وطنية بشأن 

  
) زيـادة الـوعي ١هـي: (و  ،خمسـة أهـداف اسـتراتيجيةعلـى خطة العمـل العالميـة  تنصلهذه الغاية،  وتحقيقاً   -٥

) تعزيــز المعرفــة مــن خــالل الترصــد وٕاجــراء ٢وكفالــة فهمهــا بشــكل أفضــل؛ ( يكروبــاتمقاومــة مضــادات المبظــاهرة 
المضـادة للميكروبـات  العوامـل) العمـل علـى ضـمان اسـتعمال ٤العـدوى؛ (ب اإلصـابة خفـض معـدالت) ٣(البحوث؛ 

. بـــاتمقاومـــة مضـــادات الميكرو التصـــدي لظـــاهرة  جهـــودمســـتدام فـــي ال) كفالـــة االســـتثمار ٥علـــى الوجـــه األمثـــل؛ (
ين والشـركاء الـدولياألمانـة الـدول األعضـاء و  مـن جانـبويمكن تحقيق هذه األهداف بتنفيذ إجراءات محددة بوضوح 

 .٧-٦٨ج ص عانظر القرار    ١                                                           
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فـــي القطاعـــات المتعـــددة. وينبغـــي أن تقتـــرن اإلجـــراءات الراميـــة إلـــى كفالـــة اســـتعمال األدويـــة المضـــادة والـــوطنيين 
 ،ل البحــث والتطــوير بغــرض اســتحداث منتجــات جديــدةللميكروبــات علــى الوجــه األمثــل وتجديــد االســتثمار فــي مجــا

  لكل من يحتاج إليها. على نحو منصف وميسور التكلفة تلك المنتجاتإتاحة بإجراءات تضمن 
  
وباتبـــاع هـــذا الـــنهج، يصـــبح الهـــدف الرئيســـي المتمثـــل فـــي كفالـــة عـــالج األمـــراض المعديـــة والوقايـــة منهـــا   -٦

  للتحقيق. قابالً  هدفاً وناجعة ومأمونة مضمونة الجودة باستعمال أدوية 
  

  النطاق
  
. اعندما تتكيف البكتيريا مع وجود تلك المضادات وتنمو فـي ظلهـ ظاهرة مقاومة المضادات الحيويةتنشأ   -٧

ويرتبط تطور تلك الظاهرة بمدى تواتر استخدام المضادات الحيوية. وبالنظر إلى أن مضادات حيوية عديدة تنتمي 
 فئــة ذات صــلةإلــى مقاومــة بعينــه، المضــادات الحيويــة  أحــد نفســها مــن األدويــة يمكــن أن تــؤدي مقاومــة الفئــةإلــى 

أن تنتشر على نحو سريع وال يمكـن  بأكملها. والواقع أن المقاومة التي تظهر في كائن أو موضع واحد يمكن أيضاً 
من البكتيريا ويمكن أن تؤثر في عالج طائفة  بين أنواع مختلفة ةالجينيالمادة التنبؤ به وذلك مثال من خالل تبادل 

عريضة من حـاالت العـدوى واألمـراض باسـتخدام المضـادات الحيويـة. ويمكـن أن تنتشـر البكتيريـا المقاومـة لألدويـة 
بين البشر والحيوانات من خالل الغذاء والمياه والبيئة، وللتجارة والترحـال وهجـرة البشـر والحيوانـات أثرهـا فـي انتقـال 

البكتيريـا. ويمكــن أن تكمـن البكتيريــا المقاومـة للمضـادات الحيويــة فـي الحيوانــات التـي يسـتمد منهــا الغـذاء وفــي تلـك 
  المنتجات الغذائية الموجهة لالستهالك اآلدمي.

  
ما تقدم على األدوية المسـتخدمة فـي عـالج األمـراض الفيروسـية والطفيليـة والفطريـة؛ ومـن  وينسحب أيضاً   -٨

  .مقاومة مضادات الميكروباتالمصطلح األشمل أال وهو  ثم كان استخدام
  
، عنـد لمضـادات الحيويـة بكـل تفاصـيلها إال أنهـا تشـير أيضـاً ا وتغطي خطة العمل العالميـة مسـألة مقاومـة  -٩

الخطـط  بمـا فـي ذلـكاالقتضاء، إلى الموجود من خطـط العمـل المتعلقـة بـاألمراض الفيروسـية والطفيليـة والجرثوميـة 
العديــد مــن اإلجــراءات المقترحــة فــي هــذه الخطــة  ينطبــقو  ١.يــدز والعــدوى بفيروســه والمالريــا والــدرنألباالمتصــلة 

  .باإلضافة إلى المقاومة التي تبديها تلك الكائنات المجهرية األخرى الفطريات مضادات مقاومة على بالمثل
  

بينمـا تبـدو  آخـذة فـي االنتشـار(والسيما مقاومة المضادات الحيويـة)  مضادات الميكروباتوظاهرة مقاومة   -١٠
جديــدة مــن المضــادات الحيويــة فــي األجــل القصــير ضــئيلة. بيــد أن الــوعي بضــرورة اتخــاذ  فئــاتإمكانيــات تطــوير 

دعم . فالـوبوجوب توافر الدعم السياسي لتلـك اإلجـراءات بـات كبيـراً  مضادات الميكروباتإجراءات لمكافحة مقاومة 
الصــحة المعنيـة، وخصوصـًا قطاعـات قطاعـات البـين فيمـا تشـترك فـي تقديمـه قطاعـات متعـددة وثمـة تعـاون متزايـد 

ـــذي اتفقـــتفـــي ذلـــك التعـــاون الثالثـــي  بمـــاالبشـــرية وصـــحة الحيـــوان والزراعـــة ( ـــة والزراعـــة  ال ـــه منظمـــة األغذي علي
 نهـجسق الحاجة إلى اتخـاذ إجـراءات عاجلـة مـع وتت ٢،والمنظمة العالمية لصحة الحيوان ومنظمة الصحة العالمية)

                                                           
١     World Health Organization global strategy for the surveillance and monitoring of HIV drug resistance. Geneva: 

World Health Organization; 2012. Guidelines for surveillance of drug resistance in tuberculosis, fourth edition. Geneva: 
World Health Organization; 2009. Companion handbook to the WHO guidelines for the programmatic management of 
drug-resistant tuberculosis. Geneva: World Health Organization; 2014. Global plan for artemisinin resistance 
containment. Geneva: World Health Organization; 2011. Emergency response to artemisinin resistance in the Greater 

Mekong subregion. Geneva: World Health Organization; 2013 ً١٥-٦٢ج ص عالقرار  . انظر أيضا .  
٢    The FAO-OIE-WHO Collaboration: sharing responsibilities and coordinating global activities to address 

health risks at the animal-human-ecosystems interfaces – a tripartite concept note, 2010, available at    
http://www.who.int/influenza/resources/documents/tripartite_concept_note_hanoi_042011_en.pdf (accessed  
20 November 2014).                                                                                                                                                     
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تعوق الفجوات المعرفية العمل والتعـاون المتعـددي القطاعـات علـى الصـعيدين الـوطني ال ومن ثم ينبغي أ ١،الوقاية
  والدولي.

  
مضــــادات لخطــــط العمــــل الوطنيــــة المتعلقــــة بمكافحــــة مقاومــــة  وتشــــكل خطــــة العمــــل العالميــــة هــــذه إطــــاراً   -١١

وتبــين اإلجــراءات التــي ينبغــي للجهــات الفاعلــة المختلفــة اتخاذهــا مــع اتبــاع نهــج متــدرج فــي مكافحــة الميكروبــات، 
علـــى امتـــداد الخمـــس إلـــى عشـــر ســـنوات القادمـــة. وتتمحـــور هـــذه اإلجـــراءات حـــول  مضـــادات الميكروبـــاتمقاومـــة 

  .٤٧إلى  ٢٩ من األهداف االستراتيجية الخمسة المبينة في الفقرات
  

  التحدي
  

بات ما شـهده قطـاع الصـحة مـن تحسـن علـى الصـعيد العـالمي خـالل العقـود األخيـرة مهـددا ألن الكائنـات   -١٢
يـــدز ألاو الـــدرن  بمـــا فـــي ذلـــك -التـــي تســـبب الكثيـــر مـــن األمـــراض والحـــاالت الطبيـــة الشـــائعة بـــين البشـــرالمجهريـــة 

ية وااللتهاب الرئوي وعدوى الدم والتسـمم المسالك البول عدوىو  جنسياً والعدوى بفيروسه والمالريا واألمراض المنقولة 
. وٕازاء ذلـــك يضـــطر طائفـــة واســـعة مـــن األدويـــة المضـــادة للميكروبـــات تكونـــت لـــديها القـــدرة علـــى مقاومـــة -الغـــذائي

قـد وهـي أدويـة أعلـى تكلفـة و  “أخيـراً  مالذاً ” األطباء إلى اللجوء على نحو متزايد إلى األدوية التي تستعمل باعتبارها
تكـــون غيـــر متاحـــة أو فـــي غيـــر المتنـــاول فـــي البلـــدان المنخفضـــة  مـــا وغالبـــاً تخلّـــف المزيـــد مـــن األعـــراض الجانبيـــة 

والمتوسطة الدخل. وتجدر اإلشارة إلـى أن بعـض حـاالت الـدرن والسـيالن أصـبحت تقـاوم حتـى المضـادات الحيويـة 
  التي تستعمل كمالذ أخير.

  
ســاءة اســتخدام األدويــة المضــادة للميكروبــات واإلفــراط فــي اســتعمالها. وتتطــور المقاومــة بشــكل أســرع مــع إ  -١٣

آخـذ فـي االرتفـاع  وتفيد التقارير بأن معدل استخدام المضادات الحيوية في معالجة المشاكل الصحية لـدى اإلنسـان
يعتقـدون . ويتبين من االستقصاءات التي أجريت في مجموعة كبيرة من البلدان أن الكثير من المرضى بشكل كبير

أن المضادات الحيوية تشفي من االلتهابات الفيروسية التي تسبب السعال ونزالت البرد والحمى. وجدير بالـذكر أن 
للوقايـة  مـع الحيوانـات السـليمة صـحياً  المضادات الحيوية ضرورية لعالج الحيوانات المريضة ولكنها تستخدم أيضاً 

. ويشـيع اسـتخدام العوامـل لتعزيـز النمـوبلدان لقطعان الماشـية من األمراض، وُتعطى على نطاق واسع في بعض ال
، كمـا أن احتمـال ك واألغذيـة البحريـةاسـمألل التجاريـة مـزارعالالمضادة للميكروبـات فـي مجـال زراعـة النباتـات وفـي 
  .تأثير مضادات الميكروبات على البيئة يقلق الكثيرين

  
. فـبعض مـن أكثـر المرضـى واألسـريمكـن أن يطـال جميـع  مضادات الميكروبـاتوالواقع أن تأثير مقاومة   -١٤

المالريا وااللتهاب الرئـوي وغيـره مـن التهابـات الجهـاز التنفسـي الحـادة  -في البلدان النامية  أمراض األطفال شيوعاً 
م لم تعد تستجيب للعديـد مـن المضـادات الحيويـة أو األدويـة القديمـة. وفـي البلـدان المنخفضـة الـدخل يلـز  -والزحار 

بشدة تـوافر المضـادات الحيويـة الفعالـة والميسـورة التكلفـة إلنقـاذ أرواح األطفـال المصـابين بتلـك األمـراض وبحـاالت 
فلــن تكــون بعــض العمليــات الجراحيــة الروتينيــة ، البلــدان مــا يتعلــق بجميــعأمــا في .أخــرى مثــل التهابــات الــدم البكتيريــة

  عدوى.الالقدر ما لم تتوافر مضادات حيوية فعالة تحمي من بنفس فيها والعالج الكيميائي للسرطان مأمونين 
  

دور حيـوي فـي الحفـاظ علـى مفعـول األدويـة المضـادة للميكروبـات.  وللعاملين في مجال الرعاية الصـحية  -١٥
فوصــف أدويــة فــي غيــر محلهــا وصــرفها أمــر يمكــن أن يــؤدي إلــى ســوء اســتعمالها واإلفــراط فــي اســتخدامها، وهــو 

أو عـــدم اســـتطاعتهم تحديـــد نـــوع العـــدوى أو  حديثـــةفـــي حالـــة افتقـــار المـــوظفين الطبيـــين إلـــى معلومـــات  يحـــدث مـــا
مـن مـد المرضـى باألدويـة. وتجـدر  رضوخهم لضغوط المرضى كي يصفوا لهم مضادات حيوية أو اسـتفادتهم ماليـاً 

                                                           ١              Section IV: Risk analysis, paragraph 11. In: Joint FAO/WHO Food Standards Programme. Codex 
Alimentarius Commission: procedural manual, twenty-third edition. Rome: Food and Agriculture Organization 
of the United Nations; 2015:110. 
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لمستشـــفيات يســـهم فـــي انتشـــار فـــي ا مكافحتهـــاوالوقايـــة مـــن العـــدوى و  النظافـــة الصـــحيةاإلشــارة إلـــى أن عـــدم كفايـــة 
المقاومــة  العنقوديــة الذهبيــة حــاالت العــدوى. فاحتمــاالت وفــاة نــزالء المستشــفيات مــن المرضــى المصــابين ببكتيريــا

  للـميثيسيلين أعلى منها في حالة المصابين ببكتيريا غير مقاومة لألدوية. 
  

يضـر فقـدان مفعـول  ت وفـي صـناعة األغذيـةبالمزارعين والعاملين فـي قطـاع تربيـة الحيوانـاوفيما يتعلق   -١٦
األســر. وثمــة  وســبل معيشــةالمضــادة للميكروبــات الالزمــة لمعالجــة الحيوانــات المريضــة باإلنتــاج الغــذائي  العوامــل

خطــر آخــر يتعــرض لــه العــاملون فــي مجــال تربيــة الماشــية أال وهــو تعــاملهم مــع حيوانــات حاملــة لبكتيريــا مقاومــة 
المقاومــــة  العنقوديــــة الذهبيــــةعين يتعــــاملون مــــع ماشــــية وخنــــازير ودواجــــن مصــــابة ببكتيريــــا المــــزار  فمــــثالً  .لألدويــــة

مـن غيـرهم. وتعـد  األنواع مـن البكتيريـا أعلـى أيضـاً تعرضهم للغزو أو العدوى بتلك للميثيسيلين ومن ثم فاحتماالت 
ولقـد  ،كثرتهـا، مـن الحيوانـات إلـى البشـرلبكتيريـا المقاومـة للمضـادات الحيويـة، علـى لمحتملـة لنواقـل اال مناألغذية 

أدى استهالك أغذية تحمل بكتيريا مقاومة للمضادات الحيوية إلـى حـدوث حـاالت عـدوى مقاومـة لتلـك المضـادات. 
مخــاطر اإلصــابة بجــراثيم مقاومــة للمضــادات الحيويــة التعــرض لمحاصــيل معالجــة بعوامــل مضــادة  وتشــمل أيضــاً 
  المزارع التي تسيل في المياه الجوفية.  صرفومياه  الحمأةأو ب لطبيعيسماد اأو ملوثة بال للميكروبات

  
فـي جديـدة بمـا  سياسـاتالعتمـاد  اإلرادة السياسيةبد من تـوافر مقاومة مضادات الميكروبات الوللحد من   -١٧
ذائي. ففــي مراقبــة اســتخدام األدويــة المضــادة للميكروبــات فــي مجــاالت الصــحة البشــرية واإلنتــاج الحيــواني والغــ ذلــك

معظم البلدان يمكن شراء المضادات الحيوية في األسواق أو المتاجر أو الصيدليات أو علـى اإلنترنـت دون وصـفة 
ـــة  ـــة أو دون مراجعـــة أي أخصـــائي صـــحي أو طبيـــب بيطـــري. والواقـــع أن المنتجـــات الطبي المتدنيـــة والبيطريـــة طبي

كيــز العناصــر الفعالــة فيهــا منخفضــة ممــا يفســح المجــال مــا تكــون نســبة تر  النوعيــة منتشــرة علــى نطــاق واســع وغالبــاً 
مضـــمونة الجـــودة أدويـــة  إتاحـــةبـــد مـــن ســـن وٕانفـــاذ قـــوانين تكفـــل ثـــم ال ومـــن .لظهـــور الميكروبـــات المقاومـــة لألدويـــة

  لمن يحتاجها.مأمونة وناجعة و 
  

لمي ال يسع أي بأنها خطر عاالحيوية مضادات المقاومة ولقد وصف المنتدى االقتصادي العالمي ظاهرة   -١٨
إال أنـه يوجـد بوجـه عـام وعـي بمـا يمكـن  ١منظمة أو دولة أن تتعامل معه أو أن تعمل على تخفيـف حدتـه بمفردهـا

المتقدمـة تشـمل تلـك اآلثـار  االقتصـاداتأن يترتب على مقاومة األدوية من آثار اجتماعية واقتصادية وماليـة. ففـي 
ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية وانخفاض العـرض فـي سـوق العمـل وتراجـع اإلنتاجيـة وهبـوط دخـول األسـر والـدخل 
القــومي واإليــرادات المتأتيــة مــن الضــرائب. وفــي دول االتحــاد األوروبــي وحــده تتســبب مجموعــة فرعيــة مــن الجــراثيم 

وفـي تكـاليف إضـافية فـي مجـال الرعايـة الصـحية وخسـائر  شخص سـنوياً  ٢٥ ٠٠٠المقاومة لألدوية في وفاة زهاء 
مليـون جنيـه إسـترليني. ويلـزم إجـراء تحلـيالت مماثلـة فيمـا  ١٥٠٠في اإلنتاجية بما تصل قيمته إلى ما ال يقل عـن 

فــي  اتللميكروبــألدويــة البيطريــة المضــادة ا مقاومــة يخــص البلــدان المنخفضــة والمتوســطة الــدخل. وتتســبب أيضــاً 
وفــي تكــاليف إضــافية. والواقــع أن مقاومــة الميكروبــات  وافتقــار الحيوانــات إلــى الرعايــةخســائر فــي اإلنتــاج الغــذائي 

االقتصــاد العــالمي ومــن ثــم ينبغــي بيــان كــل المســوغات االقتصــادية لالســتثمار المســتدام الطويــل  تســتنزفلألدويــة 
  لى الدعم المالي والتقني الالزم.بلدان النامية عاألجل في معالجة المشكلة بما في ذلك كفالة حصول ال

  
د لها أي مفعول قيمتها. ويذكر في هذا الصدد أن تفقد األدوية التي لم يعُ  لقطاع الصيدالنيإلى اوبالنسبة   -١٩

سواء بدعمهم لالسـتخدام  مقاومة مضادات الميكروباتعلى هذا القطاع شركاء مهمون في مكافحة ظاهرة  القائمين
ل لألدوية من أجل إطالة أمد مفعولها وللبحوث المتعلقة باستحداث أدوية مبتكـرة وغيرهـا مـن أدوات مكافحـة المسؤو 

جديـــدة مـــن المضـــادات  فئـــة مهمـــةأي  ١٩٨٧كتشـــف منـــذ عـــام الظـــاهرة آنفـــة الـــذكر. وتجـــدر اإلشـــارة إلـــى أنـــه لـــم يُ 
متعـــددة الألدويـــة احـــدي المتمثـــل فـــي مقاومـــة تالحيويـــة وأن العوامـــل المضـــادة للبكتيريـــا الجـــاري تطويرهـــا لمواجهـــة ال

 راســميبـين  فيمـا ضـئيلة للغايـة. واألمـر يقتضــي وضـع مفـاهيم جديــدة لتـوفير حـوافز علــى االبتكـار وتعزيـز التعــاون
صــناعة المستحضــرات الصــيدالنية لكفالــة تــوافر تكنولوجيــات جديــدة علــى دوائــر السياســات واألوســاط األكاديميــة و 

                                                           
١   Howell L Ed. Global risks 2013:eighth edition. Geneva, World Economic Forum, 2013. 
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ومـن الضـروري أيضـًا إقامـة الصعيد العـالمي للوقايـة مـن حـاالت العـدوى المقاومـة لألدويـة وتشخيصـها ومعالجتهـا. 
شراكات بين القطاعين العام والخاص للمساعدة على ضمان اإلنصاف في إتاحة منتجات مضمونة الجودة وسواها 

حــو عــادل والتبــرع بهــا إلــى أكثــر فئــات مــن التكنولوجيــات الصــحية ذات الصــلة، وذلــك مــن خــالل تســعيرها علــى ن
  السكان فقرًا.

  
  السبيل إلى المضي قدماً 

  
ــ  -٢٠ لع بــه مــن مبــادرات علــى امتــداد ســنين عديــدة فــي ســياق رح مــن اقتراحــات ومــا اضــطُ علــى الــرغم ممــا ُط

إلـى قصـور عـزى فـي جانـب منـه مـا يُ  كان التقدم في هذا الصدد بطيئاً  مقاومة مضادات الميكروباتمكافحة ظاهرة 
 جميعهـا الجهـات صـاحبة المصـلحة اعترافواإلقليمي والعالمي وٕالى عدم  د الوطنييعلى الصع تبليغفي الرصد وال

  .كما ينبغي بضرورة عمل كل واحدة منها في المجال الذي يخصها
  

دعم ل مقاومة مضادات الميكروباتلمكافحة ظاهرة  تشغيليةفعلى الصعيد الوطني، يلزم وجود خطط عمل   -٢١
األطر االسـتراتيجية. ومـن ثـم، ُيرجـى مـن الـدول األعضـاء كافـة أن تكفـل فـي غضـون عـامين مـن مصـادقة جمعيـة 

تتســق مــع خطــة  مقاومــة مضــادات الميكروبــاتلــديها بشــأن وطنيــة الصــحة علــى خطــة العمــل، وجــود خطــط عمــل 
ثل لجنة الدستور الغـذائي ومنظمـة ومع معايير ومبادئ توجيهية تضعها هيئات حكومية دولية من م العالمية العمل

وخطــط العمـل الوطنيــة هــذه ضــرورية إلرســاء األســاس الــالزم  والمنظمــة العالميــة لصــحة الحيــوان.األغذيـة والزراعــة 
أن يضـع الشـركاء  وينبغـي أيضـاً  ١لتقييم االحتياجات من الموارد، وينبغـي أن تراعـي األولويـات الوطنيـة واإلقليميـة.

منظمــة األغذيــة والزراعــة والمنظمــة العالميــة لصــحة الحيــوان  بمــا فــي ذلــكالجهــات المعنيــة  وينفــذوا هــم وغيــرهم مــن
لمكافحة في ميادين مسؤوليات كل واحد منهم  والبنك الدولي والرابطات والمؤسسات القائمة في هذا المجال، خططاً 

هـذا  تقارير عـن التقـدم المحـرز فـيلديهم،  تبليغوأن يقدموا، في إطار دورات ال مقاومة مضادات الميكروباتظاهرة 
  المبادئ التالية: طط العمل جميعاً خ تجسد بد أنالصدد. وال

لـن يسـلم أحـد مـن الضـرر  ، بمـا فـي ذلـك اتبـاع نهـج الصـحة الواحـدة.مشاركة المجتمـع بأسـره  )١(  
بصــرف النظــر عــن مكــان اإلقامــة أو الظــروف  ،مقاومــة مضــادات الميكروبــاتالــذي تتســبب فيــه ظــاهرة 

صحية واالقتصادية أو نمط العيش أو السـلوك. ولسـوف يتجـاوز أثـر تلـك الظـاهرة قطـاع صـحة اإلنسـان ال
إلى قطاعات أخرى مثل قطاع صحة الحيوان والزراعة واألمن الغذائي والتنمية االقتصادية. ومن ثم  ليمتد

خصوصــًا فــي ، و فــي تنفيــذ خطــة العمــل -فــي القطاعــات والتخصصــات كافـة  -ينبغـي أن يشــارك الجميــع 
  . الجهود الرامية إلى صون نجاعة األدوية المضادة للميكروبات بفضل برامج حفظ األدوية ورعايتها

مــع كــل عــدوى يــتم درؤهــا تنتفــي الحاجــة إلــى العــالج. ويمكــن أن تكــون الوقايــة مــن  .الً الوقايــة أو   )٢(  
المـوارد محـدودة. ومـن ثـم  كانـتفي جميع األحوال والقطاعات حتى حيثمـا  تُنفذوأن  عالية المردودالعدوى 

وغيرها من التدابير الوقائية الجيـدة التـي يمكـن أن تسـاعد علـى إبطـاء  النظافة الصحيةفتدابير اإلصحاح و 
تعــــد  وتحــــد مــــن انتشــــارها معـــدل تطــــور حــــاالت العــــدوى المقاومـــة للمضــــادات الحيويــــة الصــــعب عالجهـــا

  ".مثلىالممارسة ال"

 العـــدوىصـــون القـــدرة علـــى معالجـــة حـــاالت المتمثـــل فـــي الهـــدف  ينطـــوي بلـــوغ .إتاحـــة األدويـــة  )٣(  
 والجديـدة المضـادة للميكروبـات واسـتعمالها علـى نحـو سـليم الحاليةألدوية ل على اإلتاحة المنصفة الخطيرة

قاومـة مضـادات ى التصـدي لمة الرامية إلـوالعالمي ةلعمل الوطنيخطط ا تنفيذعلى حد سواء. ويعتمد أيضًا 
                                                           

علومــات عــن حالــة خطــط العمــل الوطنيــة بشــأن مقاومــة مضــادات المعملــت األمانــة مــع الــدول األعضــاء علــى مضــاهاة    ١
الميكروبــــات وعــــن اللــــوائح والسياســــات الخاصــــة باســــتعمال األدويــــة المضــــادة للميكروبــــات. ويبــــّين تقريــــر مبنــــي علــــى هــــذه 

التي سيمكن على أساسها رصد التقدم في المستقبل على المستوى الـوطني والعـالمي وٕاعـداد التقـارير  المرجعية البياناتالبيانات
(تــــم االطــــالع  /http://www.who.int/drugresistance/documents/situationanalysis/enعنــــه، انظــــر الــــرابط اإللكترونــــي: 

  ).٢٠١٥أيلول/ سبتمبر  ٩ في
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األطبـاء و  الرعايـة الصـحيةتنفيذًا فعاًال على إتاحـة جملـة أمـور منهـا المرافـق الصـحية ومهنيـي الميكروبات 
 وكــذلك ،"لرعايــةالتــي تمثــل "مراكــز ل تلــكفيهــا  بمــا، أدوات التشــخيصو  البيطــريين والتكنولوجيــات الوقائيــة

   .المعلوماتالحصول على و  التثقيفسبل و  المعارف إتاحة
عمـــل وطنيـــة بشـــأن مقاومـــة مضـــادات  طجميـــع البلـــدان خطـــلـــدى أن يكـــون ينبغـــي  .االســـتدامة  )٤(  

استثمارات وسيستدعي تنفيذ تلك الخطط توظيف  الحتياجات من الموارد.ًا لتضم تقييم، بحيث الميكروبات
والـنظم الصـحية  والمختبـراتة بحـوث العمليـمن قبيل الموظف منها في مجـاالت الترصـد والطويلة األجل، 

وذلـك والتعلـيم المهنـي والتـدريب،  والقـدرات التنظيميـة المختصـةالخاصة باإلنسـان وتلـك الخاصـة بـالحيوان 
حاجـــة إلـــى االلتـــزام السياســـي والتعـــاون اإلنســـان وصـــحة الحيـــوان علـــى الســـواء. وثمـــة فـــي قطـــاعي صـــحة 

 وتنفيذها بفعالية. خطط عمل وطنيةوضع ل ةالالزم ةوالمالي ةالتقني اتالدولي لتعزيز االستثمار 

وتنفيـذ خطـط  وضـعتتباين المراحل التي بلغتها الدول األعضـاء فـي عمليـة  .َتَدُرج أهداف التنفيذ  )٥(  
مـن إحـراز  . ولتمكـين البلـدان جميعـاً تباينـًا كبيـراً  مقاومة مضادات الميكروبـاتعمل وطنية لمكافحة ظاهرة 

ستتســم  مقاومــة مضــادات الميكروبــاتلمكافحــة خطــة العمــل العالميــة  أقصــى قــدر مــن التقــدم صــوب تنفيــذ
بقدر من المرونة يسمح لكل بلد بتحديد اإلجراءات ذات األولوية التي يتعـين عليـه  تبليغترتيبات الرصد وال

مــن األهـــداف االســتراتيجية الخمســة ولتنفيـــذ اإلجــراءات علــى نحـــو متــدرج يلبـــي هــدف اتخاذهــا لبلــوغ كـــل 
  االحتياجات المحلية ويستجيب لألولويات العالمية على حد سواء. 

  
  عملية التشاور

  
المتعلق  ٢٥-٦٧ع  ص  ججمعية الصحة العالمية السابعة والستون القرار  عتمدت، ا٢٠١٤مايو  في أيار/  -٢٢

عــد مســودة خطــة عمــل أن يُ  ، بــين جملــة أمــور،الميكروبــات والــذي طلبــت فيــه مــن المــدير العــامبمقاومــة مضــادات 
عالميـــة لمكافحـــة مقاومـــة مضـــادات الميكروبـــات بمـــا فـــي ذلـــك مقاومـــة المضـــادات الحيويـــة وأن يقـــدم المســـودة إلـــى 

  الستين من خالل المجلس التنفيذي.جمعية الصحة العالمية الثامنة و 
  

توصـيات الفريـق االستشـاري إلـى األمانـة  اسـتندت ،في إعداد مسودة خطة العمـل العالميـة وتوطئة للشروع  -٢٣
واإلقليميــة القائمــة وٕارشــادات  الوطنيــةوخطــط العمــل  ١االســتراتيجي والتقنــي المعنــي بمقاومــة مضــادات الميكروبــات

منظمــة الصــحة العالميــة وخطــط العمــل التــي وضــعتها بشــأن مواضــيع وثيقــة الصــلة بهــذه المســألة وغيــر ذلــك مــن 
وتتشـــاور األمانــة بصـــفة منتظمــة مـــع منظمــة األغذيـــة والزراعــة والمنظمـــة العالميـــة  ٢المتاحــة. والتحلـــيالت البيِّنــات

، عقـد فـي إطـار التعـاون الثالثـي ومـن خـالل مشـاركتها فـي مشـاورات أخـرىتُ لصحة الحيوان، من خـالل اجتماعـات 
علــى ســبيل المثــال، وذلــك لضــمان اتبــاع نهــج الصــحة الواحــدة وتحقيــق االتســاق مــع المعــايير والمبــادئ التوجيهيــة 

  . والمنظمة العالمية لصحة الحيوانالدولية للجنة الدستور الغذائي 
  

 نيســــــان/ ١٦-١٤ســــــتراتيجي والتقنــــــي خــــــالل اجتماعــــــه الثــــــاني (جنيــــــف ونظــــــر الفريــــــق االستشــــــاري اال  -٢٤
بينهم ممثلون عـن منظمـات حكوميـة  إضافياً  مشاركاً  ٣٠ علىفي المدخالت المقدمة من ما يزيد  ٣،)٢٠١٤ أبريل

                                                           
ترد تفاصيل أعمال الفريـق االستشـاري االسـتراتيجي والتقنـي المعنـي بمقاومـة مضـادات الميكروبـات وتوصـياته علـى     ١

  ./http://www.who.int/drugresistance/stag/en اإللكترونيالموقع 
تفاصـــيل الخطـــط الوطنيـــة والخطـــط اإلقليميـــة، وٕارشـــادات المنظمـــة وخطـــط عملهـــا بشـــأن األمـــراض والموضـــوعات     ٢

الصــــــحية المحــــــددة، بمــــــا فــــــي ذلــــــك مقاومــــــة مضــــــادات الميكروبــــــات، والمعــــــايير والمبــــــادئ التوجيهيــــــة التــــــي وضــــــعتها 
ة لصــحة الحيـــوان، وغيرهــا مـــن المعلومـــات الحكوميـــة الدوليــة مثـــل منظمــة األغذيـــة والزراعـــة ومنظمــة العالميـــ المنظمــات

ــــــــــي ــــــــــرابط اإللكترونــــــــــي:  الت ــــــــــي مــــــــــادة إضــــــــــافية،  انظــــــــــر ال ــــــــــة ف ــــــــــار، هــــــــــي تفاصــــــــــيل  موثّق ــــــــــي االعتب ُأخــــــــــذت ف
http://www.who.int/drugresistance/documents/situationanalysis/en/  ٢٠١٥أيلول/ سبتمبر  ٩(تم االطالع في.(  

   :التالي الرابط على تقرير االجتماع متاح      ٣
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/128675/1/WHO_HSE_PED_AIP_2014.4_eng.pdf?ua=1&ua=1  

 ).٢٠١٤ نوفمبر/ الثاني تشرين ١٨ في االطالع تم(



والستون الثامنةجمعية الصحة العالمية    144 

ت دولية والمجتمع المدني ومؤسسات الصحة العامة واألجهزة التنظيمية والرابطات القائمة في هذا المجال والمنظمـا
)، ٢٠١٤أكتـــوبر  تشـــرين األول/ ١٧المهنيـــة ومجموعـــات المرضـــى. وفـــي اجتمـــاع الحـــق (عقـــد فـــي جنيـــف فـــي 

وقـــد عقـــد الفريـــق المـــذكور فـــي اآلونـــة األخيـــرة اســـتعرض الفريـــق االستشـــاري نـــص مســـودة خطـــة العمـــل العالميـــة. 
مسـودة األمانـة بشـأن وضـع ) من أجل إسـداء المشـورة إلـى ٢٠١٥شباط/ فبراير  ٢٥و ٢٤اجتماعه الرابع (جنيف، 

  في صيغتها النهائية. خطة العمل العالمية
  

علـــى اإلنترنـــت للـــدول األعضـــاء  مشـــاوراتنظمـــت األمانـــة  ٢٠١٤أغســـطس  وآب/ ويوليـــ وخـــالل تمـــوز/  -٢٥
مـــن  ٤٠منهـــا مـــن دول أعضـــاء و ٥٤وردت  ،ومســـاهمة تعليقـــاً  ١٣٠اجتـــذبت  أصـــحاب المصـــلحة،وغيرهـــا مـــن 

  من كيانات من القطاع الخاص.  ١٦منظمات غير حكومية و
  

 أصـحاب المصـلحةالـدول األعضـاء  دعـت ٢٠١٤ نـوفمبر وتشـرين الثـاني/ ويونيـ وفي الفترة بين حزيـران/  -٢٦
ـــة  ـــين الوكـــاالت بغـــرض والمشـــترك والتقنيـــةمزيـــد مـــن المناقشـــات الرفيعـــة المســـتوى السياســـية إلـــى عقـــد الواألمان ة ب

وشــملت تلــك المناقشــات المــؤتمر الــوزاري بشــأن مقاومــة المضــادات الحيويــة: توحيــد  ١.المســاهمة فــي خطــة العمــل
بشـأن الخطـة العالميـة  اجتماعـاً و )؛ ٢٠١٤ يونيـو حزيـران/ ٢٦و ٢٥القوى من أجل الصحة فـي المسـتقبل (الهـاي، 

)؛ ٢٠١٤أغســــــطس  آب/ ٢١و ٢٠(جاكارتــــــا،  وبــــــاتمقاومــــــة مضــــــادات الميكر ألمــــــن الصــــــحي بمــــــا فــــــي ذلــــــك ل
 تشـرين األول/ ١٠مسـودة الخطـة (جنيـف،  فـي مباشـرةً  لإلسـهامغير رسمي بين الدول األعضـاء  تشاورياً  اجتماعاً و 

ــــاني/ ١٤و ١٣بشــــأن االســــتخدام المســــؤول للمضــــادات الحيويــــة (أوســــلو،  واجتماعــــاً  ؛)٢٠١٤أكتــــوبر   تشــــرين الث
كــــــانون األول/  ٣و ٢قــــــدرات ونظــــــم ومعــــــايير الترصــــــد العالميــــــة (ســــــتوكهولم، ؛ وآخــــــر بشــــــأن )٢٠١٤ نــــــوفمبر
  . )٢٠١٤ ديسمبر

  
  األهداف االستراتيجية

  
معالجـة األمـراض المعديـة والوقايـة ل القدرة ألطول وقت ممكن على كفُ أن ت ُينشد من خطة العمل عموماً   -٢٧

  تاح لكل من يحتاجونها. على نحو مسؤول وتُ ستخدم ُتضمن نوعيتها وتُ  منها باستعمال أدوية فعالة ومأمونة
  

 ٤٧إلــى  ٢٩ مــن لهــذه الغايــة العامــة، ُحــددت خمســة أهــداف اســتراتيجية يــرد بيانهــا فــي الفقــرات وتحقيقــاً   -٢٨
فــي ذلــك  بمــابــاإلجراءات المتعــين أن تتخــذها الــدول األعضــاء واألمانــة ( ٥٠مشــفوعة فــي الجــدول الــوارد بعــد الفقــرة 

اإلجـــراءات المطلـــوب أن تتخـــذها منظمـــة األغذيـــة والزراعـــة والمنظمـــة العالميـــة لصـــحة الحيـــوان ومنظمـــة الصـــحة 
العالميــة فــي إطــار التعــاون الثالثــي) والمنظمــات الدوليــة والشــركاء اآلخــرون. ومــن المتوقــع أن تضــع البلــدان خطــط 

  ة العالمية. تتسق مع الخط مقاومة مضادات الميكروباتعمل وطنية بشأن 
  

عـن : زيادة الوعي بظاهرة مقاومـة مضـادات الميكروبـات وكفالـة فهمهـا علـى نحـو أفضـل ١الهدف 
  طريق االتصاالت والتوعية والتدريب الفعال

  
وٕاحـداث تغييــر فـي الســلوك  مقاومـة مضــادات الميكروبـات ظـاهرةيلـزم اتخـاذ خطــوات علـى الفـور للتوعيــة ب  -٢٩

صحة اإلنسان وصـحة الحيـوان ب الفئات المعنية التي تتوجه إلىعن طريق االضطالع ببرامج االتصال الجماهيري 
إلـــى المســـتهلكين. ومـــن شـــأن إدراج مســـألة اســـتخدام العوامـــل المضـــادة للميكروبـــات  والممارســـات الزراعيـــة وأيضـــاً 

  ل فهم تلك المسألة وٕادراكها بشكل أفضل في سن مبكرة. ومقاومتها في المناهج المدرسية أن يكف
  

                                                           
االطـالع  (تم /http://www.who.int/drugresistance/en: التالي الرابطمتاحة على  المشاوراتالخاصة بهذه  المعلومات   ١

 ).٢٠١٥آذار/ مارس  ٩في 



٣الملحق  145  

مـــن عناصـــر تثقيـــف األخصـــائيين  أساســـياً  عنصـــراً  مقاومـــة مضـــادات الميكروبـــاتكمـــا أن اعتبـــار مســـألة   -٣٠
ومواصـلة تثقـيفهم العاملين فـي قطـاعي الصـحة والطـب البيطـري والممارسـات الزراعيـة وتـدريبهم ومـنحهم الشـهادات 

  من شأنه أن يكفل فهمهم لتلك المسألة وٕادراكهم لها بشكل سليم.  اً أمر  وتطويرهم مهنياً 
  

  من خالل الترصد والبحثالبيِّنات : تعزيز قاعدة المعارف و ٢الهدف 
  
مدعومـة  مقاومـة مضـادات الميكروبـاتواالسـتثمارات المتعلقـة بمعالجـة مسـألة  اإلجـراءاتينبغي أن تكـون   -٣١

. وينـــاط بالحكومـــات الوطنيـــة والمنظمـــات الحكوميـــة الدوليـــة والوكـــاالت دودهـــاومر منطقيـــة توضـــح فوائـــدها  بأســـس
ـــدوائر الصـــناعية واألكاديميـــة أداء أدوار هامـــة فـــي توليـــد تلـــك  والمنظمـــات المهنيـــة والمنظمـــات غيـــر الحكوميـــة وال

  المعارف وتجسيدها في الممارسة العملية. 
  

  ما يلي:  الكبيرة المتعين سدها المعرفيةوتشمل الثغرات   -٣٢
معـــدالت اإلصـــابة بـــالمرض وانتشـــاره ونطـــاق يلـــزم أن تُتـــاح فـــي الوقـــت المناســـب معلومـــات عـــن   •

أن  لوذلــــك مــــن أجــــ، مقاومــــة مضــــادات الميكروبــــاتواألنمــــاط الجغرافيــــة المتصــــلة ب الممرضــــات
د المحلــي والــوطني واإلقليمــي؛ يد بهــا فــي عــالج المرضــى وفــي اتخــاذ إجــراءات علــى الصــعسترَشــيُ 

  .التدخالت. ويلزم أيضًا إتاحة تلك المعلومات في الوقت المناسبمدى فعالية  ورصد
فهــم كيفيــة نشــوء المقاومــة وانتشــارها بمــا فــي ذلــك كيفيــة ســريان المقاومــة فيمــا بــين البشــر وبيــنهم   •

وبين الحيوانـات وكيفيـة سـريانها عـن طريـق األغذيـة والميـاه والبيئـة، أمـر مهـم مـن أجـل اسـتحداث 
ووضـــع سياســـات ولـــوائح جديـــدة فـــي هـــذا  مقاومـــة مضـــادات الميكروبـــاتمكافحـــة ظـــاهرة أدوات ل
  الصدد.

علـــى خصـــائص مـــا يســـتجد علـــى الكائنـــات المجهريـــة مـــن أعـــراض  القـــدرة علـــى التعـــرف ســـريعاً   •
المقاومــة واســتجالء اآلليــات المســببة لهــا، أمــر ضــروري لكفالــة أن تظــل أدوات وأســاليب الترصــد 

  والتشخيص آنية. 
أمـــر ضـــروري لـــدعم الجهـــود الراميـــة إلـــى والبحـــوث األخـــرى فهـــم العلـــوم والســـلوكيات االجتماعيـــة   •

، بوسائل منها إجراء دراسات تؤيد وضع برامج فعالة لرعايـة مضـادات ٤و ٣و ١ فاهدتحقيق األ
  .الميكروبات فيما يخص صحة اإلنسان وصحة الحيوان وقطاع الزراعة

دراســات ســريرية وفقــًا لترتيبــات تصــريف الشــؤون الوطنيــة والدوليــة  ، بمــا فيهــا إجــراءإجــراء بحــوث    •
بمــا فــي ذلــك إجــراء ومكافحتهــا، بشــأن ســبل عــالج حــاالت العــدوى البكتيريــة الشــائعة  ذات الصــلة

  القليلة الموارد. اتالسيما في البيئو تجارب سريرية 
ل عـالج وتشـخيص ولقاحـات إجراء البحوث األساسية والدراسات التطبيقيـة بمـا يـدعم تطـوير وسـائ  •

  .التدخالتجديدة وغير ذلك من 
تربيـــة إجـــراء بحـــوث لتحديـــد بـــدائل الســـتخدام العوامـــل المضـــادة للميكروبـــات فـــي مجـــالي الزراعـــة   •

وحمايـــة  تعزيـــز النمـــوفـــي أغـــراض غيـــر عالجيـــة بمـــا فـــي ذلـــك اســـتخدامها فـــي  األحيـــاء المائيـــة
  المحاصيل.

 مقاومـــة مضـــادات الميكروبـــاتوضـــع نمـــاذج لتقيـــيم تكلفـــة  لـــكفـــي ذإجـــراء بحـــوث اقتصـــادية بمـــا   •
  وتكاليف خطة العمل هذه وفوائدها.
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 ١التقريــر العــالمي لمنظمــة الصــحة العالميــة المتعلــق بترصــد مقاومــة مضــادات الميكروبــات ويكشــف أيضــاً   -٣٣
فــي العوامــل الممرضــة ذات األهميــة الكبــرى  مقاومــة مضــادات الميكروبــات عــن فــي المعلومــات كثيــرةعــن ثغــرات 
الصــحة العموميــة. ولقــد اعتمــد أعضــاء المنظمــة العالميــة لصــحة الحيــوان معــايير دوليــة بشــأن مواءمــة  بالنســبة إلــى

إال أنـه ال توجـد معـايير متفـق عليهـا  ،٢٠١٢فـي عـام  مقاومة مضادات الميكروباتالبرامج الوطنية لترصد ورصد 
البكتيريـا فـي مجـال صـحة اإلنسـان وال توجـد مضـادات ع البيانات وتقـديم التقـارير عـن مقاومـة فيما يخص جم دولياً 

وٕاضـافة إلـى ذلـك، ال يوجـد معايير للمواءمـة علـى نطـاق القطـاع الطبـي وقطـاع الطـب البيطـري والقطـاع الزراعـي. 
  أيضًا منبر يتيح التبادل السريع للمعلومات عن مقاومة مضادات الميكروبات.

 
بعض الدول األعضاء في االتحاد األوروبي خطة بحثية استراتيجية بشـأن مسـألة  نشرت ٢٠١٣وفي عام   -٣٤

ويمكـن أن تشـكل تلـك المبـادرة التـي تضـم  ٢وذلـك مـن خـالل مبـادرة برمجـة مشـتركة. مقاومة مضـادات الميكروبـات
  ية استراتيجية عالمية. لمواصلة تطوير خطة بحث أولياً  بعض البلدان من خارج االتحاد األوروبي إطاراً 

  
النظافــة العــدوى باتخــاذ تــدابير فعالــة فــي مجــاالت اإلصــحاح و ب اإلصــابة : خفــض معــدالت٣الهــدف 
  والوقاية من العدوى الصحية

علـى العـالج فـي  خطـورة واستعصـاءً  األشـد يحدث العديد من حاالت العـدوى المقاومـة للمضـادات الحيويـة  -٣٥
مرافق الرعاية الصحية وال يرجع ذلك فحسب إلى كـون تلـك المرافـق هـي األمـاكن التـي تسـتقبل المرضـى المصـابين 

بــرغم أن ظهــور المقاومـــة فــي هـــذه و  .لكثافــة اســتخدام المضـــادات الحيويــة فيهـــا بحــاالت عــدوى خطيـــرة بــل وأيضـــاً 
قصــور تــدابير مــا يلــزم مــن األدويــة المضــادة للميكروبــات فــإن  الحــاالت قــد يكــون أثــرًا طبيعيــًا يترتــب علــى اســتعمال

  . مكافحتها قد يسهم في انتشار كائنات مجهرية تقاوم تلك األدويةالوقاية من العدوى و 

للحـد مـن  أساسـياً  والوقاية مـن العـدوى شـرطاً  نظافة الصحيةومن ثم يعد اتخاذ تدابير أفضل فيما يتعلق بال  -٣٦
أن تشــمل  بــد أيضــاً مقاومــة لألدويــة المتعــددة. والالبكتيريــا الو  مقاومــة لمضــادات الميكروبــاتال تطــور حــاالت العــدوى

الوقاية من األمراض المعدية ضمن عناصرها األساسية، اتباع سبل فعالة للوقاية من العدوى التي تنتقل عن طريق 
  االتصال الجنسي أو الحقن وتحسين وسائل اإلصحاح وغسل اليدين وتوفير أغذية ومياه مأمونة. 

  
ويمكـن ير الوقايـة مـن اإلصـابة بالعـدوى. وينبغي التشجيع على التلقيح، حسب االقتضاء، بوصفه من تـداب  -٣٧

  طرق:  بثالث مقاومة مضادات الميكروباتأن يسهم التمنيع في خفض 

من األمراض المعديـة التـي يتطلـب عالجهـا أدويـة مضـادة  يمكن أن تقي اللقاحات الموجودة حالياً   •
  للميكروبات

 التــي غالبــاً األوليــة وى الفيروســية مــن انتشــار حــاالت العــد يمكــن أن تحــد اللقاحــات الموجــودة حاليــاً   •
، وهـي حـاالت يمكـن أن تسـفر أيضـًا تعالج على نحـو غيـر سـليم باسـتخدام المضـادات الحيويـة ما

  عن اإلصابة بحاالت عدوى ثانوية تستدعي عالجًا بالمضادات الحيوية 
لتـــي فـــي الوقايـــة مـــن األمـــراض ا هايمكـــن أن يســـهم تطـــوير لقاحـــات جديـــدة أو محســـنة واســـتخدام  •

  .  مقاومة مضادات الميكروباتأصبحت مستعصية على العالج وغير مستجيبة له بسبب 
  

ما تسـتخدم المضـادات  ويرتبط استخدام المضادات الحيوية في جانب كبير منه باإلنتاج الحيواني. فأحياناً   -٣٨
وكمحفــز لنمــو  عــدوىالمــن انتشــار األمــراض بــين قطيــع مــا فــي حالــة اإلصــابة بو فــي الوقايــة مــن العــدوى  الحيويــة

                                                           
  .٢٠١٤. جنيف: منظمة الصحة العالمية؛ ٢٠١٤مقاومة مضادات الميكروبات: تقرير عالمي عن الترصد،    ١
٢    Strategic Research Agenda: Joint Programming Initiative on Antimicrobial Resistance. The Hague, JPIAMR, 2013. 
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 مسـتدامةمـا تعطـى تلـك األدويـة للحيوانـات فـي العلـف والميـاه. ويمكـن أن يسـهم اتبـاع ممارسـات  وغالباً  الحيوانات،
اســـتخدام اللقاحـــات فـــي الحـــد مـــن معـــدالت اإلصـــابة بالعـــدوى واالعتمـــاد علـــى  بمـــا فـــي ذلـــكفـــي تربيـــة الحيوانـــات، 

  .وانتشارها من خالل سلسلة الغذاءيم مقاومة للمضادات الحيوية المضادات الحيوية، ومن احتمال ظهور جراث
: كفالــة اســتخدام األدويــة المضــادة للميكروبــات علــى الوجــه األمثــل فــي مجــالي صــحة ٤الهــدف 

  اإلنسان والحيوان
مقاومــة مضــادات ســاطعة علــى أن حجــم اســتخدام العوامــل المضــادة للميكروبــات هــو محــرك  بيِّنــاتتتــوافر   -٣٩

فـي وصـفها للمرضـى أو سـهولة الحصـول  ارتفاع معدل استخدام المضادات الحيوية إفراطـاً  جسد. وقد يالميكروبات
عن طريق اإلنترنت وهو أمـر  مؤخراً تسويقها عليها من خالل مبيعات األدوية التي يمكن صرفها دون أمر طبيب و 

زال معـدل إعطـاء المضـادات الحيويـة ألعضـاء، مـاي اتخذتها بعض الـدول اشائع في بلدان كثيرة. ورغم التدابير الت
. وقد تؤدي الزيادة المتوقعة في الطلب على الصعيد العالمي للبشر والحيوانات واستخدامها في مجال الزراعة يتزايد

  على المنتجات الغذائية المستمدة من الحيوان إلى ازدياد استعمال المضادات الحيوية. 

فعــة ومتوســطة الــدخل جمــع البيانــات المتعلقــة باســتخدام المضــادات الحيويــة ويجــري فــي بلــدان عديــدة مرت  -٤٠
وتحليلهــا. وتعكــف المنظمــة العالميــة لصــحة الحيــوان فــي الوقــت الــراهن علــى تطــوير قاعــدة بيانــات بشــأن اســتعمال 

ى البيانــات المضــادات الحيويــة مــع الحيوانــات. بيــد أنــه ُيفتقــر فــي مراكــز الرعايــة وفــي البلــدان المنخفضــة الــدخل إلــ
  الخاصة باستعمال المضادات الحيوية في عالج البشر. 

بــد مــن التســليم علــى نطــاق أوســع بــأن األدويــة المضــادة للميكروبــات ســلعة عامــة كيمــا يتســنى تعزيـــز الو   -٤١
ـــوائح الخاصـــة بتوزيعهـــا وبنوعيتهـــا واســـتخدامها وتشـــجيع االســـتثمار فـــي مجـــال البحـــث والتطـــوير. وفـــي بعـــض  الل

يفوق استثمار الصناعة في الترويج للمنتجات االستثمار الحكومي في الترويج لالستخدام الرشيد لألدويـة الحاالت، 
  المضادة للميكروبات أو في توفير معلومات موضوعية. 

ويلــزم اســتحداث  .مــا يســتند فــي قــرارات وصــف المضــادات الحيويــة للمرضــى إلــى تشــخيص نهــائي ونــادراً   -٤٢
اسـتخدام المضـادات الحيويـة علـى الوجـه  توجيـهوسائل تشخيص فعالة وسريعة ومنخفضة التكلفـة ليسترشـد بهـا فـي 

ــدمج تلــك األدوات ومــن شــأناألمثــل فــي مجــالي الطــب البشــري والبيطــري.  بســهولة فــي الممارســات الســريرية  أن ُت
باالسـتناد إلـى بـد أن يصـبح وصـف األدويـة وصـرفها ي. والجـالي الصـيدلة والطـب البيطـر والممارسات المتبعة فـي م

  هو المعيار المتبع في توفير الرعاية.  البيِّنات

نفــذ بشــكل يبــالغرض المنشــود منــه أو ال  ال يفــياســتخدام العوامــل المضــادة للميكروبــات تنظــيم والواقــع أن   -٤٣
ون أمـر طبيـب أو التـي يمكـن شـراؤها علـى محكم في مجاالت كثيرة من قبيل مبيعات األدوية التي يمكـن صـرفها د

المرضـــى ضـــعف التـــزام  ،مقاومـــة مضـــادات الميكروبـــاتاإلنترنـــت. ومـــن مـــواطن الضـــعف التـــي تســـهم فـــي نشـــوء 
وانتشـــار أدويـــة دون المســـتوى تســـتعمل فـــي مجـــالي الطـــب البشـــري والبيطـــري ومقـــدمي خـــدمات الرعايـــة الصـــحية 

  ال الزراعة على نحو غير سليم أو بال ضوابط. واستخدام العوامل المضادة للميكروبات في مج

 ،احتياجــات البلــدان كافــة الــذي يراعــيمســتدام الالمبــررات االقتصــادية لالســتثمار  : بيــان٥الهــدف 
    التدخالت وزيادة االستثمار في األدوية ووسائل التشخيص واللقاحات الجديدة وغيرها من

البيئــات المحــدودة لــى تنميــة القــدرات بمــا يشـمل التــدريب فــي بـد أن تجســد المبــررات االقتصــادية الحاجـة إال  -٤٤
مســندة بالبّينــات عبــر جميــع الــنظم الصــحية الخاصــة باإلنســان وتلــك الخاصــة  تنفيــذ تــدخالتوالحاجــة إلــى  المــوارد،
  األدوية ووسائل التشخيص واللقاحات.  بما في ذلك بالحيوان،

ويلـــزم إجـــراء تقييمـــات لآلثـــار االقتصـــادية فيمـــا يتصـــل بالعـــبء الصـــحي والعـــبء االجتمـــاعي االقتصـــادي   -٤٥
في هذا الصدد  . وينبغي مقارنة تكلفة عدم تحريك ساكناً مقاومة مضادات الميكروباتالمترتبين على  األوسع نطاقاً 
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ق تنفيـذ االسـتراتيجية العالميـة الحتـواء مقاومـة بتكلفة وفوائد اتخاذ إجـراءات. فعـدم تـوافر بيانـات مـن هـذا القبيـل أعـا
 مقاومـة مضـادات الميكروبـاتوالدراسات القليلة المتعلقة بالتكلفة االقتصـادية ل ١؛٢٠٠١ مضادات الميكروبات لعام

  في البلدان المتقدمة.  تنحصر أساساً 

خيص ولقاحـات جديـدة. ووسـائل تشـمضـادة للميكروبـات ويلزم االسـتثمار بصـورة عاجلـة فـي تطـوير أدويـة   -٤٦
ومـن  فاالفتقار إلى استثمارات من هذا القبيل يجسد في جانب منه المخاوف من إمكانية أن تتطور المقاومـة سـريعاً 

أن تقييد االستخدام قد يـؤدي إلـى محدوديـة عوائـد االسـتثمار، ومـن ثـم يعتبـر البحـث والتطـوير فيمـا يخـص صـناعة 
لالســتثمار منــه فــي مجــال أدويــة األمــراض المزمنــة. ففــي الوقــت الــراهن  باً أقــل اجتــذا مضـادات حيويــة جديــدة نشــاطاً 

أوقفــت معظــم شــركات المستحضــرات الصــيدالنية الكبــرى بحوثهــا فــي هــذا المجــال وهــي حالــة وصــفها فريــق الخبــراء 
ب يبعـث سـب"و "فشل قوى السوق"بأنها تعبر عن  ٢االستشاريين العامل المعني بالبحث والتطوير: التمويل والتنسيق

. ومـن ثـم يلـزم اتخـاذ إجـراءات جديـدة لتيسـير عمليـة تجـدد االسـتثمار فـي البحـث والتطـوير "بوجه خاص على القلق
بإطــار إشــراف  مــن أجــل اســتحداث مضــادات حيويــة جديــدة وضــمان أن يكــون اســتعمال المنتجــات الجديــدة محكومــاً 

د بعيــد. وقــد يســتلزم األمــر فصــل مســألة تكلفــة يحفــظ فعاليتهــا ويكفــل ســريان مفعولهــا ألمــ الــذي الصــحة العموميــة
وحجمهـا مـن أجـل تسـهيل اإلتاحـة المنصـفة والميسـورة  المبيعـات أسـعاراالستثمار فـي مجـال البحـث والتطـوير عـن 

التكلفة لألدوية وأدوات التشـخيص واللقاحـات الجديـدة والنتـائج األخـرى المحققـة بفضـل أنشـطة البحـث والتطـوير فـي 
   ٣.قد أنشئت في السنوات األخيرة منتديات كثيرة لمناقشة هذه المسائل. ولجميع البلدان

مـــن تكميـــل المضـــادات الحيويـــة بتـــوفير وســـائل تشـــخيص ميســـورة التكلفـــة فـــي مراكـــز الرعايـــة  بـــد أيضـــاً وال  -٤٧
الصحية ليهتدي بها ممارسو الرعاية الصحية واألخصائيون البيطريون في استجالء مدى تأثير المضادات الحيويـة 

إمكانيـة تحمـل تكلفتهـا فـي  المتاحة في العوامل الُمْمِرَضة. ويجب النظر في صالحية هذه األساليب للتطبيق ومدى
  البلدان المتوسطة والمنخفضة الدخل. 

  
  مقاومة مضادات الميكروبات العمل بشأن إطار
يتضــمن اإلطــار الــوارد أدنــاه اإلجــراءات المتعــين أن تتخــذها الــدول األعضــاء واألمانــة والشــركاء الــدوليون   -٤٨

  ق أهدافها. والوطنيون لبلوغ الغاية المنشودة من الخطة العالمية وتحقي

على القيام في غضون العامين التاليين لمصادقة جمعيـة الصـحة علـى خطـة كافة وتحث الدول األعضاء   -٤٩
تتسـق مـع خطـة العمـل بشأن مقاومة مضادات الميكروبات موضع التنفيذ، بحيث العمل بوضع خطط عمل وطنية 

مثــل لجنــة الدســتور الغــذائي ، حكوميــة دوليــة تضــعها هيئــاتبفضــل المعــايير والمبــادئ التوجيهيــة التــي العالميــة. و 
، فـــإن خطـــط العمـــل الوطنيـــة هـــذه ينبغـــي أن ترســـي والمنظمـــة العالميـــة لصـــحة الحيـــوانومنظمـــة األغذيـــة والزراعـــة 

وأن تعـالج ترتيبـات تصـريف  ن تراعـي األولويـات الوطنيـة واإلقليميـةوأ األساس الالزم لتقييم االحتياجات من الموارد
  ستيسر األمانة هذا العمل بالقيام بما يلي: الشؤون الوطنية والمحلية ذات الصلة. و 

                                                           
حلقـــة عمـــل بشـــأن تنفيـــذ االســـتراتيجية العالميـــة لمنظمـــة الصـــحة العالميـــة الحتـــواء مقاومـــة مضـــادات الميكروبـــات.     ١

 .  ٢٠٠٣جنيف: منظمة الصحة العالمية؛ 

التمويــل والتنســيق علــى الصــعيد العــالمي.  البحــث والتطــوير لتلبيــة االحتياجــات الصــحية فــي البلــدان الناميــة: تعزيــز    ٢
تقريــر فريــق الخبــراء االستشــاريين العامــل المعنــي بتمويــل وتنســيق البحــث والتطــوير: التمويــل والتنســيق. جنيــف: منظمــة 

 .  ٢٠١٢الصحة العالمية؛ 

ظمــة الصــحة العالميــة خــالل المشــاورة التقنيــة التــي أجرتهــا من استعرضــت مبــادرات عــدة مــن المبــادرات القائمــة حاليــاً     ٣
) ٢٠١٤مـــــــــــايو  أيـــــــــــار/ ١٣بشـــــــــــأن تطـــــــــــوير نمـــــــــــاذج مبتكـــــــــــرة لمضـــــــــــادات حيويـــــــــــة جديـــــــــــدة وحفظهـــــــــــا (جنيـــــــــــف، 

)http://www.who.int/phi/implementation/consultation_imnadp/en/ تشــــــــــــــرين الثــــــــــــــاني/ ٢٠، تــــــــــــــم االطــــــــــــــالع فــــــــــــــي 
 ).  ٢٠١٤  نوفمبر
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  ؛هالبلدان إلعانتها على وضع خطط وطنية وتنفيذها ورصدإلى اتقديم الدعم   •

، االسـتثمارات وتلبيتهـالبلدان من أجل تقييم االحتياجات مـن إلى ا قيادة وتنسيق عملية تقديم الدعم  •
  ؛) أعاله)٤(٢١وذلك بما يتمشى مع مبدأ االستدامة (الفقرة الفرعية 

  ؛رصد عملية إعداد وتنفيذ الدول األعضاء والشركاء اآلخرين للخطط الوطنية  •

للبلـدان والمنظمـات التـي لـديها خطـط ومـدى تقـدمها  نشر تقارير مرحلية كل سنتين تتضمن تقييمـاً   •
تضــمين  ومــدى فعاليــة اإلجــراءات علــى الصــعيدين اإلقليمــي والعــالمي. وســيجري أيضــاً  فــي التنفيــذ

لمــــدى تقــــدم منظمــــة األغذيــــة والزراعــــة والمنظمــــة العالميــــة لصــــحة الحيــــوان  تلـــك التقــــارير تقييمــــاً 
  ومنظمة الصحة العالمية في تنفيذ اإلجراءات المتخذة في إطار التعاون بين المنظمات الثالث.

  
مـع الفريـق االستشـاري االسـتراتيجي والتقنـي المعنـي بمقاومـة مضـادات الميكروبـات  األمانة أيضاً  وستعمل  -٥٠

والدول األعضاء ومنظمة األغذية والزراعة والمنظمة العالمية لصحة الحيوان ومع سائر الشركاء المعنيين من أجل 
 علـى حالـة التنفيـذ ومـدى فعاليـة خطـة وضع إطار للرصد والتقيـيم يشـمل تحديـد مؤشـرات قابلـة للقيـاس يسـتدل منهـا

 هـدف . وترد في الجدول أدناه أمثلة على مؤشرات الفعالية تلك (األثر) التي يمكن تطبيقها علـى كـلالعمل العالمية
 من األهداف االستراتيجية. 

 
 طريــق عــنزيــادة الــوعي بظــاهرة مقاومــة مضــادات الميكروبــات وكفالــة فهمهــا علــى نحــو أفضــل : ١الهــدف 

 الفعال والتدريب والتوعية تصاالتاال 

: مدى خفض االستهالك البشري العالمي من المضـادات الحيويـة (مـع مراعـاة الحاجـة ةمقاييس الفعالية الممكن
فــي بعــض الســياقات) ومــدى خفــض حجــم اســتعمال المضــادات الحيويــة فــي اإلنتــاج  مــدى إتاحتهــاإلــى تحســين 

 الغذائي

إجراءات الشركاء الدوليين 
 والوطنيين

 إجراءات الدول األعضاء إجراءات األمانة

ينبغــــي أن تكفــــل المنظمــــات والجمعيــــات 
مســألة مقاومــة مضــادات رســاء المهنيــة إ

ـــــــات   العناصـــــــر بوصـــــــفها مـــــــنالميكروب
األساســية فــي بــرامج تثقيــف األخصــائيين 
وتدريبهم واختبـارهم وتسـجيلهم أو مـنحهم 

 .شهادات وتطويرهم مهنياً 

ينبغي للمنظمة العالمية لصحة الحيوان و 
أعضـائها لمسـاعدتهم إلى أن تقدم الدعم 

ـــــى  ـــــقعل ـــــكمعاييرهـــــا  تطبي ـــــي ذل  بمـــــا ف
ــــي مجــــال  المعــــايير ــــدريب ف ــــة والت المهني

الطب البيطري وتطبيق برنـامج المنظمـة 
المعنـــــون الســـــبيل ألداء خـــــدمات الطـــــب 

  وتحديث التشريعات. ١البيطري
راعـــــة أن ينبغـــــي لمنظمـــــة األغذيـــــة والز و 

مســألة شــأن ب إذكــاء الــوعيتــدعم عمليــة 
مقاومة مضادات الميكروبات وأن تشجع 

إعــداد وتنفيــذ بــرامج وحمــالت عالميــة 
 بمــا فــي ذلــك، تفــي مجــال االتصــاال

حملـــــة توعيـــــة عالميـــــة ســـــنوية بشـــــأن 
 ، باالســــتناد إلــــىالمضــــادات الحيويــــة

الحمـــالت اإلقليميـــة والوطنيـــة القائمـــة 
وفي ظل الشـراكة مـع منظمـات  حالياً 

) اليونيســـيفو  اليونيســكوأخــرى (مثـــل 
ووســـــــائل االتصـــــــال وتـــــــوفير المـــــــواد 

األساســــــية (بمـــــــا فـــــــي ذلـــــــك وســـــــائل 
التواصــــل االجتمــــاعي ووســــائل تقيــــيم 
الـــــوعي العـــــام وفهمـــــه) التـــــي يمكـــــن 
للـــــــدول األعضـــــــاء وغيرهـــــــا تكييفهـــــــا 

 واستخدامها.

مــع منظمــة األغذيــة والزراعــة والعمــل 
ــــة لصــــحة الحيــــوان  والمنظمــــة العالمي

 ، علــــىمــــن خــــالل التعــــاون الثالثــــي

ــــوطني  ــــى الصــــعيد ال ــــوعي عل ــــادة ال زي
بمســألة مقاومــة مضــادات الميكروبــات 
عــــــــــن طريــــــــــق االضــــــــــطالع ببــــــــــرامج 

إلــى  تتوجــه التــياالتصــال الجمــاهيري 
صحة اإلنسان وصحة المعنية بالفئات 

فـي  الحيوان والممارسات الزراعية، بمـا
توعيـة عالميـة المشاركة في حملـة  ذلك

 سنوية بشأن المضادات الحيوية.

مضــــــادات  اســــــتعمالمســــــألة ٕارســــــاء و 
بوصــــفها مــــن  ومقاومتهــــا الميكروبــــات

العناصـــر األساســـية فـــي بـــرامج تثقيـــف 
األخصــــــائيين العــــــاملين فــــــي قطــــــاعي 
الصـــحة والطـــب البيطـــري وفـــي مجـــال 

  الممارسة الزراعية.
ٕادراج مســــــــــــألة اســــــــــــتعمال األدويــــــــــــة و 

ت ومقاومـــــــــــــة المضـــــــــــــادة للميكروبـــــــــــــا
                                                           

 تشـــــــرين الثـــــــاني/ ٢٠(تـــــــم االطـــــــالع فـــــــي  /http://www.oie.int/support-to-oie-members/pvs-evaluationsانظـــــــر:      ١
 ).  ٢٠١٤  نوفمبر
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اإلنتـــــــــــاج الحيـــــــــــواني الســـــــــــليم وتـــــــــــروج 
بــــــــــين  النظافــــــــــة الصــــــــــحيةلممارســــــــــات 

العــــاملين فــــي مجــــال اإلنتــــاج الحيــــواني 
والعـــــــاملين الصـــــــحيين والقـــــــائمين علـــــــى 
اإلنتـــاج الحيـــواني وغيـــرهم مـــن المعنيـــين 

  زراعة. في قطاعي األغذية وال
وينبغـــــي للمنظمـــــات الحكوميـــــة الدوليـــــة، 

منظمـــة األغذيـــة والزراعـــة  فـــي ذلـــك بمـــا
والمنظمة العالمية لصحة الحيوان والبنك 
الـــــدولي، أن تعمـــــل علـــــى زيـــــادة الـــــوعي 
بمســــألة مقاومــــة مضــــادات الميكروبــــات 
وفهمهـــا وأن تقـــوم فـــي ظـــل التعـــاون مـــع 
منظمـــــــــة الصـــــــــحة العالميـــــــــة بــــــــــإطالع 

خــــذه األمانــــة مــــن أعضــــائها علــــى مــــا تت
  إجراءات. 

 ألصــــحاب المصــــلحة اآلخـــــرينينبغــــي و 
منظمــات المجتمــع المــدني  فــي ذلــكبمــا 

والهيئات التجاريـة والصـناعية ومنظمـات 
المــوظفين والمؤسســات المهتمــة بــالتثقيف 
العلمــي ووســائط اإلعــالم المســاعدة علــى 

مســــألة لالعــــام  والفهــــم النهــــوض بــــالوعي
األدويــــة الوقايــــة مــــن العــــدوى واســــتعمال 

ــــــــى صــــــــعيد  المضــــــــادة للميكروبــــــــات عل
    القطاعات كافة.

ومنظمــــــة وينبغــــــي أن تتــــــولى المنظمــــــة 
والمنظمــــــة العالميــــــة األغذيــــــة والزراعــــــة 
وغيرهـــــا مـــــن الجهـــــات  لصـــــحة الحيـــــوان

الدوليـة صــاحبة المصــلحة تشــجيع الــدول 
األعضــاء ودعمهــا فــي تشــكيل ائتالفــات 
وتحالفـــــات قطريـــــة فضـــــًال عـــــن تشـــــكيل 

 العالمية منها.و  إلقليميةا

ـــــــــة وتع ـــــــــة وضـــــــــع مـــــــــواد إعالمي ليمي
وتدريبية يمكـن تكييفهـا وتنفيـذها علـى 

، تتنـاول الصعيدين اإلقليمي والـوطني
ضــرورة كفالــة  موضــوعات مــن بينهــا

االســـــــــتخدام المســـــــــؤول للمضـــــــــادات 
الحيويـــة وأهميـــة الوقايـــة مـــن العـــدوى 
في قطـاعي صـحة اإلنسـان والحيـوان 
ـــــــة،  ـــــــي مجـــــــال الممارســـــــة الزراعي وف
وتــــــدابير مكافحــــــة انتشــــــار الجــــــراثيم 

قاومة لألدويـة عـن طريـق األغذيـة الم
ـــــدعم  ـــــة. وتقـــــديم ال لـــــدول إلـــــى اوالبيئ

األعضـــــاء لمســـــاعدتها علـــــى إدمـــــاج 
عمليـــــــــة التوعيـــــــــة بمســـــــــألة مقاومـــــــــة 
ــــــرامج  ــــــات فــــــي ب مضــــــادات الميكروب
تـــــــــــــدريب األخصـــــــــــــائيين وتثقـــــــــــــيفهم 

  وتسجيلهم.
عـــــن التقـــــدم منتظمـــــة نشـــــر تقـــــارير و 

حـــــــرز فـــــــي تنفيـــــــذ خطـــــــة العمـــــــل المُ 
ـــــــدم ال حـــــــرز صـــــــوب مُ العالميـــــــة والتق

 األهـــــــداف المتعلقـــــــة بـــــــاألثرتحقيـــــــق 
علـــــــى االلتـــــــزام بالحـــــــد مـــــــن  حفاظـــــــاً 

  مقاومة مضادات الميكروبات. 
مواصــلة التعامــل مــع مســألة مقاومــة و 

مضادات الميكروبات بوصفها أولوية 
تنــــــاقش مــــــع الــــــدول األعضــــــاء مــــــن 
خــــــالل اللجــــــان اإلقليميــــــة والمجلــــــس 
التنفيـــــــذي وجمعيـــــــة الصـــــــحة، ومـــــــع 

وميــة الدوليــة األخــرى المنظمــات الحك
 األمم المتحدة.  بما في ذلك

الميكروبــات لتلــك األدويــة فــي المنــاهج 
فهــم تلــك المســألة  يعــّززالمدرســية بمــا 

وســـائط يـــزّود وٕادراكهـــا بشـــكل أفضـــل و 
ــــــة و   مالئمــــــةاإلعــــــالم بمعلومــــــات دقيق

 والتبليــغ إلعــالموســائل ابحيـث يتســنى ل
  الرسائل الرئيسية.  تعزيز

مســألة مقاومــة مضــادات  واإلقــرار بــأن
الميكروبات مسألة ذات أولوية يلزم أن 
تتخـــذ الـــوزارات كافـــة إجـــراءات بشـــأنها 
عــــــن طريــــــق إدراجهــــــا فــــــي ســــــجالت 
المخــــــاطر الوطنيــــــة أو آليــــــات فعالــــــة 
ـــــث تصـــــبح مـــــن التزامـــــات  أخـــــرى بحي

  الحكومة بأسرها.
متعـددة تشـكيل ائتالفـات ودعـم وتعزيز 

) (تتبع نهج الصـحة الواحـدة القطاعات
مقاومـــــــــــــــــة مضـــــــــــــــــادات للتصـــــــــــــــــدي ل

الميكروبــات علــى المســتوى المحلــي أو 
تلـــــــك الـــــــوطني، والمشـــــــاركة فـــــــي ذاك 
اإلقليمـــي صـــعيدين لـــى الئتالفـــات عاال

 والعالمي.
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  من خالل الترصد والبحث البيِّنات: تعزيز قاعدة المعارف و ٢الهدف 
إلـى بيانـات  اسـتناداً  مضـادات الميكروبـاتمقاومـة مـدى خفـض معـدل انتشـار ظـاهرة : ةمقاييس الفعالية الممكن

 يتم جمعها من خالل برامج متكاملة لترصد تلك الظاهرة في جميع البلدان

 إجراءات األمانة إجراءات الدول األعضاء
إجراءات الشركاء الدوليين 

 والوطنيين

إنشـــــاء نظـــــام وطنـــــي لترصـــــد مقاومـــــة 
مضـــــــادات الميكروبـــــــات يتـــــــوافر فيـــــــه 

 يلي:   ما

لديــــه  وطنيــــاً  مرجعيــــاً  مركــــزاً يضــــم   •
القدرة على جمع البيانات وتحليلهـا 
بشـــكل منهجـــي بمـــا فيهـــا البيانـــات 
المتعلقـــــة بمجموعـــــة أساســـــية مـــــن 
الجـــــــــــــراثيم واألدويـــــــــــــة المضـــــــــــــادة 
للميكروبــات والمســتمدة مــن مرافــق 
الرعاية الصحية والمجتمع المحلـي 

بهـــا فـــي وضـــع السياســـات  لُيهتـــدى
ــــــى الصــــــعيد  ــــــرارات عل وصــــــنع الق

  الوطني؛
علـــى  واحـــداً  مرجعيـــاً  يضـــم مختبـــراً   •

األقـــــل لديـــــه القـــــدرة علـــــى اختبـــــار 
درجة الحساسية تلبيـة لالحتياجـات 

 ، باســتخداماألساســية مــن البيانــات
لتحديــد الكائنــات  موحــدةاختبــارات 

المجهريــــــــــــة المقاومــــــــــــة لألدويــــــــــــة 
الجـــــــودة  لمعـــــــايير وفقـــــــاً  بالعمـــــــلو 

  المتفق عليها؛ 
 يعـــّزز الترصـــد فـــي قطـــاعي صـــحة  •

 اإلنسان والزراعة عـن طريـق تنفيـذ
مــــا طرحــــه فريــــق منظمــــة الصــــحة 
العالميـــــــــــة االستشـــــــــــاري المعنـــــــــــي 
بالترصــــــــــــد المتكامــــــــــــل لمقاومــــــــــــة 
مضـــــــــــــادات الميكروبـــــــــــــات مـــــــــــــن 
توصــــــيات تتعلــــــق باختبــــــار مــــــدى 
تــــأثر العوامــــل الُممِرضــــة المنقولــــة 

باألدويــــــــة عــــــــن طريــــــــق األغذيــــــــة 
ـــات والمعـــايير  ١المضـــادة للميكروب

المنشــــــورة فــــــي مــــــدونتي المنظمــــــة 
العالمية لصحة الحيوان المتعلقتين 
بصـــــــــــــــحة الحيوانـــــــــــــــات البريـــــــــــــــة 

وضــــع وتنفيــــذ برنــــامج عــــالمي لترصــــد 
ـــــــي  ـــــــات ف مقاومـــــــة مضـــــــادات الميكروب

معــايير  نضــمتمجــال صــحة اإلنســان ي
للترصــــــــــد والتبليــــــــــغ وتعــــــــــاريف وأدوات 

للحـــاالت ومخططـــات للتقيـــيم الخـــارجي 
للجــــودة وشــــبكة للمراكــــز المتعاونــــة مــــع 
منظمــة الصــحة العالميــة مــن أجــل دعــم 
ترصــــــــــد ظــــــــــاهرة مقاومــــــــــة مضــــــــــادات 
ــــة  ــــات وٕاجــــراء تقييمــــات خارجي الميكروب

أقــاليم منظمــة  مــنإقلــيم للجــودة فــي كــل 
  الصحة العالمية.

وغيرهـــا  مـــع الـــدول األعضـــاء والتشـــاور
مــــــــــن الجهــــــــــات صــــــــــاحبة المصــــــــــلحة 

 معـايير وضـع حولالمتعددة القطاعات 
 المتعلقــــة البيانــــات عــــن اإلبــــالغ بشــــأن

 التـــــي الميكروبـــــات مضـــــادات مقاومـــــةب
الراســـــــخة بصـــــــدد  الممارســـــــاتتراعـــــــي 
واإلبــــالغ  العــــالمفــــي  األمــــراضترصــــد 

عنهــــا، وتقاســــم تلــــك البيانــــات ونشــــرها، 
 القانونيــــــــــة لمتطلبــــــــــاتفضــــــــــًال عــــــــــن ا

 .واألخالقية
تقــديم تقــارير منتظمــة عــن االتجاهــات و 

العالميـــــــة واإلقليميـــــــة النتشـــــــار ظـــــــاهرة 
ـــــــي  ـــــــات ف مقاومـــــــة مضـــــــادات الميكروب

  مجال صحة اإلنسان.
العمـــل مـــع منظمـــة األغذيـــة والزراعـــة و 

والمنظمــة العالميــة لصــحة الحيــوان فــي 
إطـــار التعـــاون الثالثـــي مـــن أجـــل دعـــم 
البرامج المتكاملة لترصد ظـاهرة مقاومـة 
ـــــي قطاعـــــات  ـــــات ف مضـــــادات الميكروب
ـــــــوان والزراعـــــــة  صـــــــحة اإلنســـــــان والحي

عنهـــا ووضـــع مقـــاييس مقاومـــة  والتبليـــغ
الميكروبــــــــات فــــــــي سلســــــــلة مضــــــــادات 

ذاء يســـــتعان بهـــــا كمؤشـــــرات علـــــى الغـــــ

أن  منظمــــة األغذيــــة والزراعــــةلينبغــــي 
تعـــاون مـــع منظمـــة الصـــحة العالميـــة، ت

ســــــــتعراض فــــــــي اإلجــــــــراء المنــــــــتظم ال
وتحديث مدونة الممارسـات الـواردة فـي 

الذي وضـعته منظمـة الدستور الغذائي 
ــــــــة والزراعــــــــة باالشــــــــتراك مــــــــع األغذ ي

لتقليــــــــــل مقاومــــــــــة  ، وذلــــــــــكمنظمــــــــــةال
مضـــادات الميكروبـــات إلـــى أدنـــى حـــد 
واحتوائهـــا والمبــــادئ التوجيهيــــة الــــواردة 
فــي الدســتور الغــذائي المتعلقــة بتحليــل 

الميكروبــات  مضــادات مخــاطر مقاومــة
 .األغذيةبالمنقولة 

ينبغــــــــي أن تــــــــدعم الــــــــدوائر البحثيــــــــة و 
ــــــة والزراعــــــة  ــــــة ومنظمــــــة األغذي الدولي
الدراســـات الراميـــة إلـــى زيـــادة فهـــم أثـــر 

 علـــــىمقاومـــــة مضـــــادات الميكروبـــــات 
ــــــواني واألمــــــن  الزراعــــــة واإلنتــــــاج الحي
الغــــذائي وتــــأثير الممارســــات الزراعيــــة 

، وأن في تطور تلـك الظـاهرة وانتشـارها
ـــل مـــن اســـتعمال العوامـــل الم ضـــادة تقّل

للميكروبــات لألغــراض غيــر العالجيــة 
فـــي قطـــاع الزراعـــة مـــن خـــالل وضـــع 
ممارســــات مســــتدامة فــــي مجــــال تربيــــة 

  . الحيوانات
ــــــة  ــــــوم المنظمــــــة العالمي وينبغــــــي أن تق
لصحة الحيوان بانتظام بتحديث مدونة 
صحة الحيوانـات البريـة ومدونـة صـحة 
الحيوانـــــــات المائيـــــــة (وبخاصـــــــة فيمـــــــا 

ــــــــق بظــــــــاهرة مقاومــــــــة  مضــــــــادات يتعل
الميكروبـــــــــــــات)، وتنقـــــــــــــيح المبـــــــــــــادئ 
التوجيهية المتعلقـة بأسـاليب المختبـرات 
الختبــار مــدى تــأثير األدويــة المضــادة 
للميكروبــات فــي البكتيريــا ودعــم إنشــاء 
خـــــدمات مختبريـــــة فـــــي مجـــــال الطـــــب 
البيطــري مــن خــالل برنامجهــا المعنــون 

                                                           

الترصــــد المتكامــــل لمقاومــــة الميكروبــــات لألدويــــة المضــــادة لهــــا: إرشــــادات مــــن فريــــق منظمــــة الصــــحة العالميــــة     ١
  .٢٠١٣االستشاري. جنيف: منظمة الصحة العالمية؛ 
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، بمـــا فـــي ذلـــك والحيوانـــات المائيـــة
رصــــــــــــــد المقاومــــــــــــــة واســــــــــــــتعمال 

ـــــات وفـــــي  ١،٢مضـــــادات الميكروب
مدونــــة قواعــــد الممارســــة الخاصــــة 
بتقليـــــــــــــــل مقاومـــــــــــــــة مضـــــــــــــــادات 

ات واحتوائهـــــــــــا وهـــــــــــي الميكروبـــــــــــ
ــــــــواردة فــــــــي الدســــــــتور  المدونــــــــة ال
ــــــذي وضــــــعته منظمــــــة  الغــــــذائي ال
األغذيــــة والزراعــــة باالشــــتراك مــــع 
ـــــــــــــة  ٣منظمـــــــــــــة الصـــــــــــــحة العالمي

ـــــواردة فـــــي  ـــــة ال ـــــادئ التوجيهي والمب
الدســتور الغــذائي والمتعلقــة بتحليــل 

 مضـــــــــــــادات مخـــــــــــــاطر مقاومـــــــــــــة
  األغذية؛بالميكروبات المنقولة 

الشبكات اإلقليميـة عّزز المشاركة في ي  •
يتبـــادل المعلومـــات بحيـــث و  والعالميـــة

يمكـــــــــن كشـــــــــف ورصـــــــــد اتجاهـــــــــات 
د يالظـــاهرة المـــذكورة آنفـــا علـــى الصـــع

  الوطني واإلقليمي والعالمي؛ 
تتوافر له القدرة على كشف ما يسـتجد   •

مـن أعــراض المقاومـة التــي يمكــن أن 
 تثيـــر عموميـــة صـــحية طارئـــةتشـــكل 

ـــاً  ـــاً  قلق والتبليـــغ عنهـــا علـــى نحـــو  دولي
تقتضـــــــــــيه اللـــــــــــوائح الصـــــــــــحية   مـــــــــــا
  ). ٢٠٠٥(  الدولية

البيانــات عــن اســتخدام العوامــل وجمــع 
المضـــــــادة للميكروبـــــــات فـــــــي مجـــــــالي 
صــــــحة اإلنســــــان والحيــــــوان والزراعــــــة 

عنهـــــــا لكـــــــي يتســـــــنى رصـــــــد  لتبليـــــــغوا
االتجاهــــات فـــــي هـــــذا المجـــــال وتقيـــــيم 

  .األثر الذي تحدثه خطط العمل
النظــر فــي تنفيــذ خطــة بحثيــة عالميــة و 

فــــي مجــــال الصــــحة العموميــــة بشـــــأن 
مســألة مقاومــة مضــادات الميكروبــات، 
تشــمل: إجــراء بحــوث لكفالــة اســتخدام 

  المخاطر التي تهدد صحة اإلنسان. 
إطــــار لرصــــد اســــتخدام األدويــــة  وضــــع

المضــادة للميكروبــات فــي مجــال صــحة 
ــــك فــــيعنــــه، بمــــا  التبليــــغاإلنســــان و   ذل

 عــــــنتحديــــــد معــــــايير جمــــــع البيانــــــات 
اســــــتخدام تلــــــك األدويــــــة فــــــي ســــــياقات 

إلــــــى العمــــــل الــــــذي  مختلفــــــة، اســــــتناداً 
مة التعاون والتنمية فـي تضطلع به منظ

 ٤الميدان االقتصادي.

العمـــل مـــع منظمـــة األغذيـــة والزراعـــة و 
والمنظمة العالميـة لصـحة الحيـوان، فـي 

التعـــــاون الثالثـــــي، علـــــى جمـــــع  إطـــــار
المعلومـــات المتعلقـــة باســـتخدام األدويـــة 
المضـــــادة للميكروبــــــات علــــــى الصــــــعيد 

  العالمي وتجميعها ونشرها.
التشـــاور مـــع الـــدول األعضـــاء وغيرهـــا و 

فـــي قطاعـــات  أصـــحاب المصـــلحةمـــن 
متعـــــــددة بشـــــــأن وضـــــــع خطـــــــة بحثيـــــــة 
ــــة  ــــي مجــــال الصــــحة العمومي ــــة ف عالمي

المعــــــارف  فــــــيلســــــد الثغــــــرات الكبــــــرى 
المتعلقة بمقاومـة مضـادات الميكروبـات 

المعارف المتعلقـة بأسـاليب  بما في ذلك
تقيـــــيم األعبـــــاء الصـــــحية واالقتصـــــادية 

ة علــى ظــاهرة مقاومــة مضــادات المترتبــ
اإلجــــــــــراءات  مردوديــــــــــةالميكروبــــــــــات و 
الظــــاهرة وانتشــــارها  هــــذه وآليــــات نشــــوء

 ســـتند إليهـــا فـــي تطـــويروٕاجــراء بحـــوث يُ 
ــــدخالت تشــــخيص ولقاحــــات وســــائل و  ت

جديــــــدة. ورصــــــد حالــــــة تنفيــــــذ الخطــــــة 
 مــثالً باالســتعانة  ،عنهــا والتبليــغالبحثيــة 

بالمرصــد العــالمي للبحــث والتطــوير فــي 
جـــال الصـــحة التـــابع لمنظمـــة الصـــحة م

  العالمية.
العمـــــــل مـــــــع الشـــــــركاء علـــــــى إنشـــــــاء و 

مســــتودع مســــتدام للمعلومــــات المتعلقــــة 

  السبيل ألداء خدمات الطب البيطري. 
علـى الصـعيد  ينبغي للجهات المانحـةو 

العـــالمي فـــي مجـــال الصـــحة والهيئـــات 
اإلنمائيــــــة الدوليــــــة ووكــــــاالت المعونــــــة 

إلـــى أن تقـــدم الـــدعم  التقنيـــةوالوكـــاالت 
لبلــــدان الناميــــة مــــن أجــــل بنــــاء القــــدرة 
علـــى جمـــع وتحليـــل البيانـــات المتعلقـــة 
بمدى انتشار ظـاهرة مقاومـة مضـادات 
الميكروبــــات وتبــــادل تلــــك البيانــــات أو 

  ها. عنغ لتبليا
ينبغــــي لمنظمــــات ومؤسســــات تمويــــل و 

البحوث أن تـدعم تنفيـذ الخطـة البحثيـة 
العالميــــة المتعلقــــة بمقاومــــة مضــــادات 
الميكروبـــات المتفـــق عليهـــا فـــي مجـــال 

 الصحة العمومية.

                                                           
  التالي: اإللكترونيعلى الموقع  CAC/GL77-2011انظر الوثيقة     ١
 http://www.codexalimentarius.org/standards/list-of-standards/en/  ٢٠١٤نوفمبر  تشرين الثاني/ ٢٠(تم االطالع في  .(  
(تــــــــم االطــــــــالع فــــــــي  http://www.oie.int/en/our-scientific-expertise/veterinary-products/antimicrobialsانظــــــــر:     ٢
 ).٢٠١٤نوفمبر  تشرين الثاني/  ٢٠

(تــــم االطــــالع  http://www.codexalimentarius.org/committees-task-forces//?provide=committeeDetail&idList=6: انظــــر    ٣
 ).٢٠١٤نوفمبر  تشرين الثاني/ ٢٠في 

٤ Prescribing in primary care. In: Health at a glance 2013: OECD Indicators. Paris: Organisation for Economic 

Co-operation and Development; 2013.                                                                                                                     



٣الملحق  153  

األدويـــــة المضـــــادة للميكروبـــــات علـــــى 
نحــــــو مســــــؤول؛ وتحديــــــد الممارســــــات 
المحسنة الخاصة بالوقايـة مـن العـدوى 
فــي قطــاعي صــحة اإلنســان والحيــوان 

الممارســــــــة الزراعيــــــــة؛ وفــــــــي مجــــــــال 
ع علـــــــى اســـــــتحداث وســـــــائل يتشـــــــجالو 

تشــــــــخيص وأدويــــــــة جديــــــــدة مضــــــــادة 
 للميكروبات.

بمقاومــــــــــــــة مضــــــــــــــادات الميكروبــــــــــــــات 
ـــــــــــــــــة المضـــــــــــــــــادة  وباســـــــــــــــــتخدام األدوي

يــدمج مــع  ،للميكروبــات ومــدى فعاليتهــا
المرصــد العــالمي للبحــث والتطــوير فــي 
مجــــــال الصــــــحة ومــــــع برنــــــامج للتقيــــــيم 

 .للبيِّناتالمستقل 

  
 النظافــة الصــحيةالعــدوى باتخــاذ تــدابير فعالــة فــي مجــاالت اإلصــحاح و ب اإلصــابة : خفــض معــدالت٣الهــدف 

  والوقاية من العدوى
مدى خفض معدل انتشار حاالت العدوى التي يمكن تالفيهـا وبخاصـة معـدل حـدوث : ةمقاييس الفعالية الممكن

 حاالت عدوى مقاومة لألدوية في بيئات الرعاية الصحية

إجراءات الشركاء الدوليين 
 والوطنيين

 إجراءات الدول األعضاء إجراءات األمانة

ـــــة  ينبغـــــي ـــــات المهني ـــــدعم الجمعي أن ت
وهيئــات اعتمــاد األخصــائيين التــدريب 
والتثقيف في مجـال تـدابير الوقايـة مـن 

مـــن  ملزمـــاً  العـــدوى باعتبارهمـــا شـــرطاً 
شــــــــروط التطــــــــوير المهنــــــــي واعتمــــــــاد 

 األخصائيين وتسجيلهم.

ينبغــــــي أن تقــــــوم المنظمــــــة العالميــــــة و 
ــــــوان بتحــــــديث مــــــدوناتها  لصــــــحة الحي

الجديــدة  تالتطـوراتأخــذ وأدلتهـا بحيـث 
  .  في االعتبار في مجال اللقاحات

ينبغــــي أن تواصــــل منظمــــة األغذيــــة و 
وأصــــحاب والزراعــــة إشــــراك المنتجــــين 

ـــــــــة  المصـــــــــلحة فـــــــــي قطـــــــــاعي األغذي
والزراعـــة فـــي اعتمـــاد ممارســـات جيـــدة 
فـــي مجـــال تربيـــة الحيوانـــات والصـــحة 
بهـــــدف تقلـــــيص اســـــتخدام المضـــــادات 
الحيويــــــــــة وخطــــــــــر تطــــــــــور مقاومــــــــــة 

 الميكروبات وانتشارها.  مضادات

تيســير وضــع وتنفيــذ سياســات وتصــميم 
واســـــــــــتخدام أدوات تعـــــــــــزز ممارســـــــــــات 

والوقايـــة مـــن العـــدوى  نظافـــة الصـــحيةال
بوجـــــــه خـــــــاص  تتصـــــــدىو  ومكافحتهـــــــا

ظــــاهرة مقاومــــة مضــــادات الميكروبــــات ل
وتشــجع علــى مشــاركة المجتمــع المــدني 

ـــــــــي تحســـــــــين  جماعـــــــــاتو  المرضـــــــــى ف
نظافـــة الممارســـات المتبعـــة فـــي مجـــال ال

والوقايـــــــــــــة مـــــــــــــن العـــــــــــــدوى  الصـــــــــــــحية
 .  مكافحتهاو 

ــــة أن تراعــــو   بشــــانالتوصــــيات  يكفال
باللقاحات الجديدة  الخاصةالسياسات 
احتمــاالت  الحاليــة، تراعــيواللقاحــات 

ضــيق مســاحة اختيــار العــالج بســبب 
 مقاومة مضادات الميكروبـات والفوائـد

المترتبـــــــة علـــــــى تقلـــــــيص  يةاإلضـــــــاف
اســـــــــــــــــتخدام العوامـــــــــــــــــل المضـــــــــــــــــادة 
للميكروبـــــــات بمـــــــا فيهـــــــا المضـــــــادات 

  الحيوية.
العمــــــــل مــــــــع الشــــــــركاء والمنظمــــــــات 
األخـــــــرى علـــــــى تيســـــــير االســـــــتحداث 
والتقيـيم السـريري للقاحـات معينـة ذات 
أولويــة للوقايــة مــن األمــراض الُمعديــة 

  التي يصعب أو يستحيل عالجها.
يـــة والزراعـــة العمـــل مـــع منظمـــة األغذ

والمنظمــــة العالميــــة لصــــحة الحيــــوان، 
ـــــي، علـــــى  ـــــي إطـــــار التعـــــاون الثالث ف
وضـــع توصـــيات الســـتعمال اللقاحـــات 

ــــــــدول النظــــــــر فــــــــي اتخــــــــاذ  ــــــــود ال قــــــــد ت
 اإلجراءات التالية: 

ــــدعيم   • ــــذ وت ــــة لتنفي اتخــــاذ إجــــراءات عاجل
والوقايــــــة مــــــن  نظافــــــة الصــــــحيةنهـــــج ال
  ؛ ومكافحتهاالعدوى 

إدراج التــــــــدريب والتثقيــــــــف فــــــــي مجــــــــال   •
والوقايـــة مـــن العـــدوى  النظافـــة الصـــحية

فـــي بـــرامج تـــدريب وتثقيـــف  ومكافحتهـــا
أخصــــــائيي الرعايــــــة الصــــــحية والطــــــب 
البيطــــــــري وبــــــــرامج تطــــــــويرهم المهنــــــــي 
المســـــــــــتمر واعتمـــــــــــادهم أو تســـــــــــجيلهم 

) فــي (إلزاميــاً  أساســياً  باعتبــارهم عنصــراً 
  ؛تلك البرامج

ـــــــز سياســـــــات  وضـــــــع  • ومعـــــــايير أو تعزي
فيمـــــا يخـــــص أنشـــــطة وطنيـــــة ممارســـــة 

فــــــي كافحتهــــــا الوقايــــــة مــــــن العــــــدوى وم
تلــــــك المرافــــــق الصــــــحية ورصــــــد تنفيــــــذ 

  مدى التقّيد بها.و السياسات والمعايير 
اشــتمال البــرامج الوطنيــة لترصــد ظــاهرة و 

مقاومة مضادات الميكروبات على جمـع 
البيانــات المتعلقــة بمــدى تــأثير مضــادات 

التـي  الكائنـات المجهريـةالميكروبات في 
بالرعايـة  المرتبطـةتسبب حاالت العـدوى 

  الصحية.
ــــــة بصــــــحة  ــــــز الممارســــــات المتعلق وتعزي
الحيــــوان والقطــــاع الزراعــــي مــــن خــــالل 
ـــــي مـــــدونتي  ـــــذ المعـــــايير المنشـــــورة ف تنفي
المنظمــة العالميــة لصــحة الحيــوان اللتــين 
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فــــــــي الحيوانــــــــات المنتجــــــــة للغــــــــذاء، 
ـــــك التوصـــــيات الخاصـــــة  بمـــــا ـــــي ذل ف

باللقاحــــات الجديــــدة، كوســــيلة للوقايــــة 
مــــن األمــــراض المنقولــــة بالغــــذاء فــــي 
البشــــــــــر والحيوانــــــــــات، والحــــــــــد مــــــــــن 

 ل مضادات الميكروبات.استعما

تتعلــق إحــداهما بصــحة الحيوانــات البريــة 
 ١ةمائيــــــواألخــــــرى بصــــــحة الحيوانــــــات ال

وفـــي مدونـــة قواعـــد الممارســـات الخاصـــة 
ــــــــــــل مــــــــــــن مقاومــــــــــــة مضــــــــــــ ادات بالتقلي

الميكروبات إلى أدنى حد واحتوائها وهي 
المدونـــــة الـــــواردة فـــــي الدســـــتور الغـــــذائي 

منظمــــــــة  لمنظمـــــــة األغذيـــــــة والزراعـــــــة/
    ٢.الصحة العالمية

الترويج للتطعيم باعتباره وسيلة للحد من 
حــاالت العــدوى التــي تصــيب الحيوانــات 

 المستخدمة في اإلنتاج الغذائي. 

األدويــة المضــادة للميكروبــات علــى الوجــه األمثــل فــي مجــالي صــحة اإلنســان : كفالــة اســتخدام ٤الهــدف 
  والحيوان

: مــدى خفــض االســتهالك البشــري للمضــادات الحيويــة علــى الصــعيد العــالمي (مــع ةمقــاييس الفعاليــة الممكنــ
مراعاة الحاجة إلى تحسـين سـبل االسـتفادة منهـا فـي بعـض السـياقات) ومـدى تقلـيص حجـم اسـتعمال المضـادات 
الحيويــة فــي اإلنتــاج الغــذائي (الثــروة الحيوانيــة البريــة والمائيــة والممارســات الزراعيــة األخــرى) واســتخدام العوامــل 

 الطبية والبيطرية المضادة للميكروبات ألغراض ال تتصل بصحة اإلنسان والحيوان

إجراءات الشركاء الدوليين 
 والوطنيين

 إجراءات الدول األعضاء إجراءات األمانة

ينبغــــي أن تقــــوم المنظمــــة العالميــــة 
ــــوان بانتظــــام بتحــــديث  لصــــحة الحي
مدونـــــــة صـــــــحة الحيوانـــــــات البريـــــــة 
ومدونـــة صـــحة الحيوانـــات المائيـــة، 
ــــــــق بظــــــــاهرة  وبخاصــــــــة فيمــــــــا يتعل

  .مقاومة مضادات الميكروبات
ألغذيــــة ا ينبغــــي أن تقــــوم منظمــــةو 

والزراعــــــة بانتظــــــام، بالتعــــــاون مــــــع 
منظمــــــــــــــــة الصــــــــــــــــحة العالميــــــــــــــــة، 
باســـتعراض وتحـــديث مدونـــة قواعـــد 
ـــــــي  ـــــــواردة ف الممارســـــــة الخاصـــــــة ال

الــــــذي وضــــــعته الدســــــتور الغــــــذائي 
منظمة األغذية والزراعـة باالشـتراك 

والمتعلقـــــــة بتقليـــــــل  ،منظمـــــــةالمـــــــع 
إلــى  مقاومــة مضــادات الميكروبــات

أدنــــــى حــــــد واحتوائهــــــا علــــــى نحــــــو 
يأخـــــــذ مخلفاتهـــــــا فـــــــي األغذيـــــــة  ال

ـــــل أيضـــــا  ـــــار ب ـــــي االعتب فحســـــب ف
ضـــــــرورة إرســـــــاء المعـــــــايير لتقليـــــــل 

تعزيـــــــــــــــــز المفـــــــــــــــــاهيم المتعلقـــــــــــــــــة 
بالمضـــــــــــادات الحيويـــــــــــة البالغـــــــــــة 
األهميــة لصــحة اإلنســان والحيــوان 

، فــــــي إطــــــار التعــــــاون ومواءمتهــــــا
ألغذيـــــــــة ا الثالثـــــــــي مـــــــــع منظمـــــــــة

والزراعة والمنظمة العالمية لصـحة 
الحيــــوان، وضــــمان أن تضــــم هــــذه 
المفاهيم كيفية استخدام المضـادات 
الحيويــــــة الجديــــــدة بحيــــــث يتســــــنى 
اتخـــــــاذ موقـــــــف موحـــــــد إزاء تقييـــــــد 
استخدام اإلنسان لألدويـة المضـادة 

  للميكروبات.
ء فـي توفير الـدعم للـدول األعضـاو 

اللــــوائح ذات مجــــال وضــــع وٕانفــــاذ 
لكـــــــــــي يتســـــــــــنى إمـــــــــــداد  الصـــــــــــلة

مضـــــــــادة منتجـــــــــات المســـــــــتعملين ب
ـــــــــات مضـــــــــمونة الجـــــــــودة  للميكروب

  .ومأمونة وناجعة حصراً 

وضـــــع وتنفيـــــذ خطـــــط عمـــــل شـــــاملة 
مقاومــــــــة مضــــــــادات بشــــــــأن ظــــــــاهرة 

 تضم العناصر التالية: الميكروبات

ين عــاملين معتمــدين أخصــائي قيــام   •
فــي مجــال الصــحة ومجــال الطــب 

الوصــفات الطبيــة زيــع البيطــري بتو 
لألدويــــــــة المضــــــــادة للميكروبــــــــات 

، وذلــــك تحــــت وتوزيعهــــا وصــــرفها
كــادر  إشــراف هيئــة قانونيــة أو أي

مــدّرب كمــا ينبغــي ومــرّخص آخــر 
 اتللتشريع وفقاً بإنجاز هذا العمل 

  ؛ةالوطني
عـــــــدم صـــــــدور أي إذن بالتســـــــويق   •

فيمــا يخــص العوامــل المضــادة  إال
للميكروبـــــات المضـــــمونة النوعيـــــة 

 والمأمونة والفعالة؛

وضــــــــــع وتنفيــــــــــذ قــــــــــوائم وطنيــــــــــة    •
ـــة األساســـية فـــي  ومؤسســـية لألدوي

                                                           
(تـــــــــم االطـــــــــالع فـــــــــي  http://www.oie.int/en/our-scientific-expertise/veterinary-products/antimicrobialsانظـــــــــر:    ١
  ).  ٢٠١٤نوفمبر  تشرين الثاني/  ٢٠
(تــــــم  http://www.codexalimentarius.org/committees-task-forces//?provide=committeeDetail&idList=6انظــــــر:     ٢

 ).  ٢٠١٤أكتوبر  تشرين األول/ ٢٩االطالع في 
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اســــــــــــــتخدام العوامــــــــــــــل المضــــــــــــــادة 
للميكروبــــــات إلــــــى أدنــــــى حــــــد فــــــي 
ـــــي الزراعـــــة  الممارســـــات المتبعـــــة ف

  .ومكافحتها
لمنظمــــة العالميــــة لصــــحة لينبغــــي و 

نـــــات قاعـــــدة بيا أن تنشـــــئ الحيـــــوان
عالميــــــة بشــــــأن اســــــتخدام األدويــــــة 
المضادة للميكروبات في الحيوانات 

ـــــدعم مـــــن منظمـــــة، وأن تتعهـــــدها  ب
ألغذيــة والزراعــة ومنظمــة الصــحة ا

 .  التعاون الثالثي إطارالعالمية في 
تقــــــوم أوســــــاط البحــــــث ينبغــــــي أن و 

ــــ ة فــــي كــــال القطــــاعين العــــام العامل
صــناعة دوائــر  بمــا فيهــا والخــاص،

، الصـــــــــــــــــــيدالنيةالمستحضـــــــــــــــــــرات 
فــي اســـتحداث  بتوظيــف اســتثمارات

ـــــــــة  ـــــــــة منخفضـــــــــة التكلف أدوات فعال
ـــــــــــة  لتشـــــــــــخيص األمـــــــــــراض المعدي
واختبــار مــدى تــأثر المــواد المضــادة 
للميكروبــات لغــرض اســتخدامها فــي 
مراكــــــــز تقــــــــديم الرعايــــــــة الصــــــــحية 
لإلنســان والحيــوان وصــرف األدويــة 

  (الصيدليات).
ينبغـــي أن تكفـــل الجهـــات المانحـــة و 

ظمـــــات الخيريـــــة وغيرهـــــا مـــــن والمن
المنظمات غير الحكومية والمجتمع 

الراميــــــة إلــــــى جهودهــــــا  أنالمــــــدني 
ــــــــى  ــــــــادة إمكانيــــــــة الحصــــــــول عل زي
، األدويــــــــة المضــــــــادة للميكروبــــــــات

بتـــــــدابير لحمايـــــــة اســـــــتمرار  تقتـــــــرن
  فعالية هذه األدوية.

لهيئات والرابطات المهنية، ل ينبغيو 
التــي تنتمــي الرابطــات  فــي ذلــكبمــا 

، والجهــات التــي ه الصــناعةإلــى هــذ
تــوفر التــأمين الصــحي وغيرهــا مــن 
، الجهــات التــي تتكفــل بــدفع النفقــات

مدونـــــة ســـــلوك للتـــــدريب  أن تضـــــع
التوعيــــة بشــــأن فــــي مجــــال  المالئــــم

العوامـــــــــل المضـــــــــادة للميكروبـــــــــات 
وتســـــويقها وشـــــرائها وســـــداد نفقاتهـــــا 
واستخدامها. وينبغـي أن تـنص هـذه 

ــــــى االلتــــــزام باالمتثــــــ ال المدونــــــة عل
لألنظمة والمعايير الوطنية والدوليـة 

 دوائـر االعتمـاد علـى التخلص مـنو 
صــناعة المستحضــرات الصــيدالنية 

وضــــع مبــــادئ توجيهيــــة ومعــــايير و 
تقنية لـدعم الحصـول علـى األدويـة 
ــــــات واختيارهــــــا  المضــــــادة للميكروب

واســتخدامها علــى  بيِّنــاتالمســند بال
نحو مسؤول، بما في ذلك المتابعة 

  في حال فشل العالج.
االضـــطالع بـــدور قيـــادي لتعزيـــز و 

وضــع نظــم تنظيميــة لألدويــة علــى 
الصعيدين الوطني واإلقليمـي لـدعم 
الممارســــــــات الســــــــليمة الســــــــتخدام 
األدوية المضادة للميكروبـات علـى 

 لــــــوائح النحــــــو األمثــــــل فــــــي إطــــــار
فـــــــاذ وبحيـــــــث قابلـــــــة لإلنو  مالئمـــــــة

يتســـنى تنظـــيم الممارســـات المتبعـــة 
  في الترويج على نحو واف.

التشــــــاور مــــــع الــــــدول األعضـــــــاء و 
ورابطـــــات صـــــناعة المستحضـــــرات 
الصـــــيدالنية بشـــــأن وضـــــع آليـــــات 
ــــدة  ــــة الجدي ــــة مبتكــــرة لألدوي تنظيمي
المضـــــادة للميكروبـــــات واعتبارهـــــا، 

مـن أنـواع  على سبيل المثال، نوعاً 
مختلفـــة  فئـــةاألدويـــة التـــي تتطلـــب 

وبشــــأن  ،مــــن الضــــوابط التنظيميــــة
 تتبــــــــع فـــــــي توســــــــيمنهـــــــج جديـــــــدة 

المنتجــات تركــز علــى االحتياجــات 
مـن  في مجال الصـحة العامـة بـدالً 

 اســــــــــــتجابةً متطلبــــــــــــات التســــــــــــويق 
 هــذهضــرورة الحفــاظ علــى فعاليــة ل

األدويــــة وتــــأمين حصــــول الجميــــع 
  .يهاعل

(فــــــي وٕارشــــــادات معــــــايير ووضــــــع 
 منظمــةالتعــاون الثالثــي مــع  إطــار

ألغذيــــــــــــة والزراعــــــــــــة والمنظمــــــــــــة ا
 العالميــة لصــحة الحيــوان)، اســتناداً 

المتاحــة الدالــة  بيِّنــاتإلــى أفضــل ال
علــى وقــوع أضــرار لوجــود العوامــل 
المضـــــادة للميكروبـــــات ومخلفاتهـــــا 
فـــــي البيئـــــة، وبخاصـــــة فـــــي الميـــــاه 
وميـــاه الصـــرف الصـــحي واألغذيـــة 
(بمـــــا فـــــي ذلـــــك علـــــف الحيوانـــــات 

 المائية والبرية).

قـــــوائم منظمـــــة ب إطـــــار االسترشـــــاد
الصـــــــــــحة العالميـــــــــــة النموذجيـــــــــــة 

اســـترداد لألدويــة األساســية وقــوائم 
والمبــــــــــــــادئ  تكــــــــــــــاليف األدويــــــــــــــة

التوجيهيــــــــــة للعــــــــــالج النمــــــــــوذجي 
واالســتعانة بهــا لتــوفير اإلرشــادات 
فيمــــــــــا يتعلــــــــــق بشــــــــــراء األدويــــــــــة 
المضــــــــادة للميكروبــــــــات وتــــــــوفير 
الوصــــــفات الطبيــــــة لهــــــا وتنظــــــيم 
القطـــــــاع للممارســـــــات الترويجيـــــــة 

  مراقبتها؛و 
القـدرات المختبريـة لتحديـد وضمان   •

العوامــــل الممرضــــة ومــــدى تأثرهــــا 
باألدوية المضادة للميكروبات مـن 
أجل توفير اإلرشادات فيمـا يتعلـق 
باالســـــــــــتخدام األمثـــــــــــل لألدويـــــــــــة 
المضـــــــــــــادة للميكروبــــــــــــــات فــــــــــــــي 

 الممارسة السريرية؛

تكفـــل رصـــد  تـــوفير بـــرامج إشـــرافية  •
اســــــــــــــتخدام األدويــــــــــــــة المضــــــــــــــادة 
للميكروبـــــات علـــــى الوجـــــه األمثـــــل 
علــى الصــعيدين الــوطني والمحلــي 

للمعــايير الدوليــة  والتــرويج لهــا وفقــاً 
ــــة االختيــــار الســــليم  مــــن أجــــل كفال
 لألدويــــة بالجرعــــة الصــــحيحة بنــــاءً 

  ؛بيِّناتعلى ال
تحديـــــد الحــــــوافز االقتصــــــادية فــــــي   •

ــــــي تشــــــجع  ــــــع القطاعــــــات الت جمي
تخدام العوامــــــــــــل المضــــــــــــادة اســــــــــــ

 للميكروبــات علــى نحــو غيــر ســليم
تلــــــــك الحـــــــــوافز والــــــــتخلص مــــــــن 

حــــــوافز الســــــتخدام تلــــــك  اعتمــــــادو 
  العوامل على الوجه األمثل؛

وضــع تــدابير فعالــة وقابلــة لإلنفــاذ    •
فــــــي مجــــــالي التنظــــــيم وتصــــــريف 

ترخيص األدويـة  من أجل الشؤون
المضــــــادة للميكروبــــــات وتوزيعهــــــا 

 المالئــــم،نحــــو الواســــتعمالها علــــى 
وضـــــــمان جودتهـــــــا فـــــــي مجـــــــالي 
صـحة اإلنسـان والحيـوان، بمـا فــي 
ذلك وضـع إطـار تنظيمـي للحفـاظ 
على المضادات الحيوية الجديدة؛

اســـــتخدام  بشـــــأنوضـــــع سياســـــات   •
العوامـل المضـادة للميكروبـات فــي 
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للحصول على المعلومات والتثقيـف 
 بشــأن األدويــة وفــي بعــض الحــاالت

 .بشأن الدخل

ـــــي  ـــــة وف ـــــة والمائي ـــــات البري الحيوان
ـــــك تطبيـــــق  الزراعـــــة، بمـــــا فـــــي ذل

المعايير الدوليـة الدستور الغذائي و 
المبـــــــــادئ التوجيهيـــــــــة للمنظمـــــــــة و 

العالميـــــــــــــــة لصـــــــــــــــحة الحيـــــــــــــــوان 
وٕارشــــــــــــادات منظمــــــــــــة الصــــــــــــحة 

المنظمة العالمية لصحة  العالمية/
الحيــــــــــــــــوان بشــــــــــــــــأن اســــــــــــــــتخدام 
المضــــــــــــادات الحيويــــــــــــة البالغــــــــــــة 

ووقــــــــــــــف اســــــــــــــتخدام  ؛األهميــــــــــــــة
المضـــادات الحيويـــة بالتـــدريج فـــي 
تنميـــــــــــــــة الحيوانـــــــــــــــات وحمايـــــــــــــــة 

اب تقيـــيم فـــي ظـــل غيـــالمحاصـــيل 
والحــــــد مــــــن اســـــــتخدام المخــــــاطر 

األدويــــــــة المضــــــــادة للميكروبــــــــات 
ألغراض غير عالجيـة فـي مجـال 

 صحة الحيوان.
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وزيــادة  ،احتياجــات البلــدان كافــة الــذي يراعــيمســتدام ال: بيــان المبــررات االقتصــادية لالســتثمار ٥الهــدف 
 التدخالت االستثمار في األدوية ووسائل التشخيص واللقاحات الجديدة وغيرها من

مســتدام فــي تعزيــز قــدرة جميــع البلــدان علــى مواجهــة ظــاهرة ال: مــدى زيــادة االســتثمار ةمقــاييس الفعاليــة الممكنــ
جديـدة وغيرهـا مـن ، بما في ذلك االسـتثمار فـي اسـتحداث أدويـة ووسـائل تشـخيص مقاومة مضادات الميكروبات

 التدخالت

إجراءات الشركاء الدوليين 
 والوطنيين

إجراءات الدول األعضاء إجراءات األمانة

ينبغي أن يبين الشـركاء فـي القطـاعين 
المـــــــــــــالي واالقتصـــــــــــــادي المبـــــــــــــررات 
االقتصــــــــــــــــادية لالســــــــــــــــتثمار علــــــــــــــــى 
الصعيدين الوطني والعالمي في مجال 
مكافحـــــــة ظـــــــاهرة مقاومـــــــة مضـــــــادات 
الميكروبات، بمـا فـي ذلـك إجـراء تقيـيم 

وتكلفــة لتكلفــة تنفيــذ خطــة العمــل هــذه 
عــدم اتخــاذ  العواقــب التــي تترتــب علــى

وهــــــو عمــــــل يمكــــــن أن  اتإجــــــراءأي 
 .قيادته البنك الدولي يتولى

ألغذيـــــــة ا ينبغـــــــي أن تـــــــدعم منظمـــــــةو 
والزراعـــــة والمنظمـــــة العالميـــــة لصـــــحة 

لبيــان  الئمــةالحيــوان إجــراء تحلــيالت م
المبــــــــــررات االقتصــــــــــادية لالســــــــــتثمار 

ــــوفير المعلومــــات الالزمــــة ــــارال وت  ختي
ـــى  ـــة إل ـــة التـــدخالت الرامي تحســـين تربي
اإلدارة والصــحة  الحيوانــات وممارســات

واألمــــن البيولــــوجي  نظافـــة الصــــحيةوال
مضــــادات بهــــدف الحــــد مــــن اســــتخدام 

ــــــــــــــات (وظــــــــــــــاهرة مقاومــــــــــــــة ا لميكروب
ظــــروف مضــــادات الميكروبــــات) فــــي 

  .المختلفة اإلنتاج
 

 

مـــع األمـــين العـــام لألمـــم المتحـــدة  العمـــل
وهيئـــات منظومـــة األمـــم المتحـــدة لتحديـــد 
أفضـــل اآلليـــات لالســـتثمار الـــالزم لتنفيـــذ 

مقاومــــــة  بشــــــأنخطــــــة العمــــــل العالميــــــة 
مضــــادات الميكروبــــات، وبخاصــــة فيمــــا 

 يتعلق باحتياجات البلدان النامية.

العمـــــل مـــــع البنـــــك الـــــدولي وغيـــــره مـــــن و 
ذج لوضــــــــع نمــــــــا المصــــــــارف اإلنمائيــــــــة

لتقدير االسـتثمار المطلـوب لتنفيـذ خطـط 
العمــل العالميــة المتعلقــة بظــاهرة مقاومــة 
مضـــــــادات الميكروبـــــــات وتطبيـــــــق تلـــــــك 

تلــــــك االحتياجــــــات  مضــــــاهاةالنمــــــاذج و 
  وتلخيصها.

 العمـــــــل مـــــــع البنـــــــك الـــــــدولي ومنظمـــــــةو 
ألغذيــــــة والزراعــــــة والمنظمــــــة العالميــــــة ا

تعـــــــاون ال إطـــــــارلصــــــحة الحيـــــــوان فــــــي 
األثــر االقتصــادي لظــاهرة ثالثــي لتقيــيم ال

ـــــات وتنفيـــــذ مقاومـــــة مضـــــا دات الميكروب
صـــحة الحيـــوان فـــي مجـــال  خطـــة العمـــل

 والزراعة.

القيــام مــع الــدول األعضــاء والمنظمــات و 
الحكوميــــة الدوليـــــة والرابطــــات فـــــي هـــــذا 
المجــــــــال والجهــــــــات األخــــــــرى صــــــــاحبة 
المصـــلحة بالبحـــث عـــن خيـــارات إلقامـــة 

لتتـــــــــولى شـــــــــراكة أو شـــــــــراكات جديـــــــــدة 
  يلي:  ما
ضـــطلع بـــه فـــي تنســـيق العمـــل الـــذي يُ   •

ســـياق مبـــادرات عديـــدة غيـــر مرتبطـــة 
االســـــتثمار  بهـــــدفببعضـــــها الـــــبعض 

مـــــــن جديـــــــد فـــــــي البحـــــــوث المتعلقـــــــة 
بالمضــادات الحيويــة واســتحداثها (بمــا 
فيهــا مبــادرات المتابعــة التــي يضــطلع 

ينبغــي أن تنظــر الــدول األعضــاء فــي 
تقيــيم مــا تحتاجــه مــن اســتثمار لتنفيــذ 
خطـــــط عملهـــــا الوطنيـــــة فيمـــــا يتعلـــــق 
بظاهرة مقاومة مضـادات الميكروبـات 

ـــــــأمين  وينبغـــــــي أن تضـــــــع خططـــــــاً  لت
 التمويل المطلوب لذلك واستخدامه.

يطلـــــــــــب مـــــــــــن الـــــــــــدول األعضـــــــــــاء و 
المشــاركة فـــي إجــراء البحـــوث القائمـــة 

عـــاون علـــى الصـــعيد الـــدولي علـــى الت
لــــــــــــدعم اســــــــــــتحداث أدويــــــــــــة وأدوات 
تشـخيص ولقاحـات جديـدة عـن طريــق 

 يلي:  القيام بما

إيـــــــالء األولويـــــــة إلجـــــــراء بحـــــــوث   •
ـــــــــق  ـــــــــة أساســـــــــية فيمـــــــــا يتعل علمي
بــــــاألمراض المعديــــــة ودعــــــم تلــــــك 
البحـــــــوث وٕاقامـــــــة شـــــــراكات بـــــــين 
مؤسســــــات البحـــــــث فــــــي البلـــــــدان 

  المتقدمة النمو والبلدان النامية؛
االرتكــــاز إلــــى مبــــدأ تقاســــم الفوائــــد   •

بإنصــــــاف وعلــــــى قــــــدم المســــــاواة 
بحســب مــا ُيّتفــق عليــه ثنائيــًا فيمــا 

التعــاون فــي مجــال تحــري يخــص 
مصـادر طبيعيـة للتنـوع البيولـوجي 
ــــــة  ومســــــتودعات المــــــواد البيولوجي
كمصـــــادر الســـــتحداث مضـــــادات 

  حيوية جديدة؛
تعزيـــز مــــا هـــو قــــائم مـــن شــــراكات   •

والخــــــاص  بــــــين القطــــــاعين العــــــام
وٕاقامــة شــراكات جديــدة بــين هــذين 
القطــــــــــــاعين لتشـــــــــــــجيع البحـــــــــــــث 
واســتحداث عوامــل جديــدة مضــادة 
للميكروبــــــات ووســــــائل تشــــــخيص 

  ؛جديدة



والستون الثامنةجمعية الصحة العالمية    158 

بها فريق الخبراء االستشاريين العامـل 
 )؛١حث والتطويربالمعني بال

ــــــــــد   • ــــــــــات طــــــــــرق العــــــــــالج أتحدي ولوي
والتشـــــــــــخيص واللقاحـــــــــــات الجديـــــــــــدة 

حـاالت ظهـور وانتشـار  باالستناد إلـى
تعــــــرض  التــــــي خطيــــــرة أوالعــــــدوى ال

الحيــــــاة للخطــــــر بســــــبب الممرضــــــات 
 المقاومة لألدوية؛

العمــــل كــــأداة لتــــأمين االســــتثمار فــــي   •
اســـــتحداث أدويـــــة ووســـــائل تشـــــخيص 
ولقاحـــــــــــات جديـــــــــــدة وغيرهـــــــــــا مـــــــــــن 

 ؛التدخالت

اإلتاحــــــــة الميســــــــورة التكلفــــــــة تيســــــــير   •
 ٢الحاليــة والجديــدة دويــةلأل والمنصــفة

ــــــة  وغيرهــــــا مــــــن المنتجــــــات مــــــع كفال
النحــــــــو المالئــــــــم اســــــــتخدامها علــــــــى 

 ؛واألمثل

وضــع نمــاذج تعاونيــة مفتوحــة للبحــث   •
ــــــى نحــــــو  ــــــد والتطــــــوير عل إتاحــــــة يؤي

المعارف والمنتجـات المتأتيـة مـن هـذا 
تشـــــجع علـــــى حـــــوافز  ويـــــوفرالبحـــــث 

 ستثمار.الا

ــــب األفكــــار  • مبتكــــرة لتمويــــل ال تجري
عتمـــاد نمـــاذج الالبحـــث والتطـــوير و 

تشـــــجيع مـــــن أجـــــل ســـــوقية جديـــــدة 
 إتاحــــــــــــــةاالســــــــــــــتثمار وضــــــــــــــمان 

مضـــــــــــادة الجديـــــــــــدة المنتجـــــــــــات ال
 للميكروبات.

  
  

_______________________  

                                                           
فــي البلــدان الناميــة: تعزيــز التمويــل والتنســيق علــى الصــعيد العــالمي. البحــث والتطــوير لتلبيــة االحتياجــات الصــحية     ١

تقريــر فريــق الخبــراء االستشــاريين العامــل المعنــي بتمويــل البحــث والتطــوير: التمويــل والتنســيق. جنيــف: منظمــة الصــحة 
 .٢٠١٢العالمية، 

 مـــن العديـــد علـــى الفكريـــة والملكيـــة واالبتكـــار العموميـــة الصـــحة بشـــأن ناالســـتراتيجية وخطـــة العمـــل العالميتـــا تـــنص   ٢
 .٢٠١١. جنيف: منظمة الصحة العالمية، لألدوية والمنصفة التكلفة الميسورة اإلتاحة تدعم التي اإلجراءات
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      ٤الملحق 

      ١النص المعّدل للنظام األساسي للموظفين
  ]٢٠١٥ أبريل/ نيسان ٢٧ – ٦٨/٤٦[ج

  
  المادة الرابعة –النظام األساسي للموظفين 

  
  

  التعيينات والنقل وٕاعادة االنتداب والترقيات
  
يعّين المدير العام الموظفين ويـنقلهم ويعيـد انتـدابهم ويـرّقيهم، حسـب اللـزوم، وبغـض النظـر عـن العـرق أو   ١-٤

  الجنس أو الدين.
  
أن يكون االعتبار الرئيسي في تعيين الموظفين ونقلهـم وٕاعـادة انتـدابهم وتـرقيتهم هـو ضـرورة تحقيـق يجب   ٢-٤

أن تراعــى أهميــة اختيــار المــوظفين علــى أوســع أســاس أعلــى مســتويات الكفــاءة والمقــدرة والنزاهــة. ويجــب 
  جغرافي ممكن.

  
ذكـر أعـاله ال ينطبـق علـى  اختيـار المـوظفين بنـاًء علـى مسـابقة؛ ومـع ذلـك، فـإن مـا، قدر اإلمكان، يجب  ٣-٤

الوظــائف التــي يــتم شــغلها بنــاًء علــى نقــل الموظــف أو إعــادة انتدابــه دون ترقيــة وفقــًا لمــا تقتضــيه مصــلحة 
  المنظمة.

  
إعادة انتداب الموظفين علـى نحـو تمأل الوظائف الشاغرة ب، مع عدم سد الطريق أمام الكفاءات الجديدة  ٤- ٤

األشخاص. وتطبـق هـذه سواهم من ي ما يبّينه المدير العام ويحّدده من شروط فيما يخص تفضيلهم عل
لمتخصصـة التـي أقيمـت األمـم المتحـدة والوكـاالت ا األفضلية كـذلك، علـى أسـاس المعاملـة بالمثـل، علـى

  عالقات بينها وبين األمم المتحدة.
  

  المادة التاسعة –النظام األساسي للموظفين 
  

  انتهاء الخدمة
  
العــام أن ينهــي خدمــة الموظــف وفقــا لشــروط تعيينــه أو إذا كانــت ضــرورات العمــل تقتضــي إلغــاء للمــدير   ٢-٩

إذا رفـض قبـول إعـادة أو  ،الشخص غير مرضالوظيفة أو تخفيض عدد الموظفين، أو إذا تبين أن عمل 
إذا حالـت ظـروف صـحية دون اسـتمرار هـذا الشـخص انتدابه على نحـو معقـول أو تخلّـف عـن قبولهـا، أو 

  في الخدمة.
  

__________________  

                                                           
 .١٧-٦٨ج ص عُعدِّل النص بموجب القرار    ١
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  ٥ لملحقا
  
  

  االستراتيجية وخطة العمل العالميتان بشأن
    ١الصحة العمومية واالبتكار والملكية الفكرية: اختصاصات التقييم الشامل

  ] ٢٠١٥أيار/ مايو  ١٥، ١٧-١٢، الفقرات ٦٨/٣٥ج [
  

  
 ].المعلومات األساسية وتطرح الخيارات المقدمة لكي ُينظر فيها ١١إلى  ١تبّين الفقرات من  [
  

  يتمثل الغرض العام من التقييم الشامل في تقييم حالة تنفيذ العناصر الثمانية لالستراتيجية العالمية:  -١٢
  

  تحديد األولويات في احتياجات البحث والتطوير  (أ)

  والتطويرتعزيز البحث   (ب)

  بناء القدرة على االبتكار وتحسينها  (ج)

  نقل التكنولوجيا  (د)

  لمساهمة في االبتكار وتعزيز الصحة العموميةمن أجل اتطبيق الملكية الفكرية وٕادارة شؤونها   (ه)

  تحسين التسليم واإلتاحة  (و)

  تأمين آليات للتمويل المستدام  (ز)

  تبليغ.رصد والُنظم لل نشاءإ  (ح)

  
إلـى توثيـق اإلنجـازات والثغـرات والتحـديات المتبقيـة وتقـديم  ويهـدف ٢٠١٥-٢٠٠٨ التقيـيم الفتـرة يغطيسو   -١٣

  .العاماالستعراض البرمجي  أيضاً . وسيوجه قبلةعمال الماألتوصيات بشأن 
  

وسيشمل نطاق التقييم تنفيذ العناصر الثمانية لالستراتيجية نفسها واإلجراءات المائة والثمانيـة المحـددة فـي   -١٤
مـن جانـب جميـع أصـحاب المصـلحة المـذكورين هـذه العناصـر واإلجـراءات خطة العمل. وسـينظر التقيـيم فـي تنفيـذ 
)، بما في ذلـك النظـر فـي تنفيـذها مـن الوطنيالمستوى العالمي واإلقليمي و في خطة العمل على مستويات مختلفة (

  مانة وأصحاب المصلحة المعنيين اآلخرين. األجانب الحكومات الوطنية و 
  

 ء التقيـيمسياسة التقييم المتبعة في المنظمة. وسـيكّلف مكتـب التقيـيم التـابع للمنظمـة بـإجرالوسيمتثل التقييم   -١٥
  ويديره بدعم من فريق مخصص معني بإدارة التقييم.

                                                           
  .١٨-٦٨ع ص جالقرار انظر    ١
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وسُيجرى التقييم من ِقَبل جهة تقييم خارجية مستقلة تختارها األمانة من خالل عطاء مفتوح. وستكون جهة   -١٦
يتمتـع بالمعرفـة التـي تناسـب الموضـوع محـل التقيـيم إلـى جانـب مـزيج  اً فريقـ وٕامـاالتقييم إمـا منظمـة خارجيـة مسـتقلة 

مهــارات، فضــًال عــن الخبــرة ذات الصــلة بــأداء التقييمــات التــي تنطــوي علــى اســتراتيجيات االبتكــار فــي مجــال مــن ال
  الصحة العمومية وٕاتاحة المنتجات والتكنولوجيات الطبية.

  
وسُيجرى التقييم باستخدام مـزيج مـن األسـاليب مـن أجـل تـوفير إجابـات وافيـة عـن أسـئلة التقيـيم، بمـا فيهـا:   -١٧

جمـع و المتأتيـة مـن مختلـف المصـادر القائمـة؛ الموجـودة اسـتخدام البيانـات والمعلومـات و لمؤلفات المتوافرة؛ مراجعة ا
المـــذكورين فـــي خطـــة أصـــحاب المصـــلحة  إلـــىمـــن خـــالل االســـتبيانات الموجهـــة  ســـيماوالالبيانـــات النوعيـــة والكميـــة 

قيـيم تفصـيل منهجيـة التقيـيم فـي تقريـره قطريـة حسـب االقتضـاء. وسيواصـل فريـق الت توٕاجراء دراسـات حـاال ؛العمل
  األولي ويناقشها مع الفريق المخصص المعني بإدارة التقييم. 

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  ٦الملحق 
  

  ١حصيلة المؤتمر الدولي الثاني بشأن التغذية
  

  ] ٢٠١٥نيسان/ أبريل  ٢٤ – ٢و ١، الملحقان ٦٨/٨ج [
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                      
 .١٩-٦٨ج ص عانظر القرار    ١
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  إعالن روما بشأن التغذية
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  إطار العمل
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_____________
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  ٧ الملحق
  

  مؤشرات أساسية إضافية عن إطار الرصد العالمي بشأن 
  ١تغذية األمهات والرّضع وصغار األطفال

  
  ] ٢٠١٥أيار/ مايو  ١٥ – ٦٨/٩ج [

  
  المؤشرات  
  ضمن المسارات السببية صوب بلوغ الغايات ظروفال التي ترصد الحصائل الوسطيةمؤشرات   

  ٢من العمر سنوات ٥أقل من  األطفال لدى سهالاإل انتشارمعدل   ١ الحصائل المرحلية
  ٣الجسم مؤشر كتلة مع انخفاض سنة ٤٩-١٥ الالتي تتراوح أعمارهن بين نسبة النساء  ٢الحصائل المرحلية 
  أنثى  ١٠٠٠سنة/ لكل  ١٩و ١٥ الالتي تتراوح أعمارهن بين للنساء فترة مرجعية محددة خالل عدد المواليد  ٣ الحصائل المرحلية

    ٤وأكثرسنة  ١٨أعمارهن  بلغالسمنة وت وأ الوزن فرطالالتي يعانين من  نسبة النساء  ٤ حصائل المرحليةال
  سنة) ١٨-٥( والمراهقين سةافي سن الدر  لدى األطفال ٥أو السمنة  الوزن فرط نسبة  ٥ الحصائل المرحلية

  عالبرامج والتقدم المرتبط بالوض ترصد التي المؤشرات الخاصة بالعملية  
  ٦مقبولال النظام الغذائي الحد األدنى من الذين يحصلون على شهراً  ٢٣إلى شهور  ٦من سن  نسبة األطفال  ١العملية 
  ةمأمون إدارة تدارنسبة السكان الذين يستخدمون خدمات مياه الشرب التي   ٢العملية 
  يمةة سلإدار  تدارالتي  اإلصحاح خدمات السكان الذين يستخدمون نسبة ٣العملية 
  ٦وحمض الفوليك الحديدمكمالت  الالتي يتلقين نسبة النساء الحوامل ٤العملية 
  مراعية للطفل في مرافق الوالدات نسبة ٥العملية 
الرســائل  أو الــدعمأو المشــورة  التــي تلقــينلا شــهراً  ٢٣صــفر و أعمــارهم بــين المتراوحــة أمهــات األطفــال نســبة ٦العملية 

  ٦العام الماضي األقل في مرة واحدة على ثلىالرضاعة الطبيعية الم بشأن
  االلتزام السياسي التي تقيس القدراتو  مؤشرات بيئة السياسات  

  ٦نسمة ١٠٠ ٠٠٠ لكل التغذية في مجال المدربين عدد المهنيين  ١بيئة السياسات 
ـــديها تشـــريعات/  ٢ بيئة السياسات ـــدان التـــي ل ـــوائح البل ـــة الدوليـــة لتنفيـــذ ل ـــدائل المدون ـــبن األم لتســـويق ب ـــام  ل   (القـــرارعلـــى وجـــه ت

  جمعية الصحة ذات الصلة التي اعتمدتها) والقرارات الالحقة ٢٢-٣٤ص ع  ج
تمشــيًا مــع اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة لحمايــة األمومــة  حمايــة األمومــةل أو لــوائح التــي لــديها قــوانين البلــدان  ٣ بيئة السياسات

  ١٩١ة رقم ) والتوصي١٨٣(رقم  ٢٠٠٠ لعام

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                      
 ).١٤(٦٨ج ص عانظر المقرر اإلجرائي    ١

أن تأخــذ فــي االعتبــار مســألة اإلبــالغ مقابــل هــذا  ٪٢,٣يمكــن للبلــدان التــي يقــل فيهــا معــدل انتشــار التقــزم والهــزال عــن    ٢
  خدام البيانات السريرية الروتينية.المؤشر باست

دى لـ) ٢٠٠٧لعـام لنمـو لمنظمـة المعـايير مقابـل السـن ( منسـب كتلـة الجسـم وسـيط مـن قيمـةانحـرافين معيـاريين أقل من    ٣
 سنة وأكثر. ١٩البالغة أعمارهن  لنساءدى ال ٢م كغ/ ١٨,٥وأقل من  عاماً  ١٨و ١٥ لنساء الالتي تتراوح أعمارهن بينا
  .٢م /غك ٢٥على  كتلة الجسم مؤشريزيد    ٤
لنمـــو لمنظمـــة المعـــايير ( الســـن والجـــنس مقابـــلمنســـب كتلـــة الجســـم  فـــوق قيمـــة وســـيطأكثـــر مـــن انحـــراف معيـــاري واحـــد    ٥

 .)/http://www.who.int/growthref/en: ، على الموقع اإللكتروني التالي٢٠٠٧ لعام
  .))١٤(٦٨ج ص عمن المقرر اإلجرائي  ٢ة (انظر الفقر  ٢٠١٨تقديم التقارير مؤجل إلى عام    ٦
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  ٨الملحق 
  

  إلى األمانة نتيجة للقرارات المترتبة بالنسبة واإلدارية الماليةاآلثار 
  جمعية الصحة جانبمن  المعتمدةوالمقررات اإلجرائية 

  
  ٢٠٣٠-٢٠١٦العالمية بشأن المالريا والغايات التقنية االستراتيجية   :٢-٦٨ج ص عالقرار   -١
  ٦٨/٧: (انظر الوثيقة ج٢٠١٧-٢٠١٦الصلة بالميزانية البرمجية   -٢

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA68/A68_7-ar.pdf(  

  السارية األمراض -١الفئة:   
  ٣-١الحصيلة:   المالرياالمجال البرمجي: 

  ٢-٣-١و ١-٣-١: رجانالُمخ  
  في تحقيق حصيلة (حصائل) المجال البرمجي (المجاالت البرمجية) المذكورة أعاله؟ هذا القراركيف سيساهم 

ــا  ، وســوف يســمح بالتــالي لألمانــة بــأن ٢٠٣٠-٢٠١٦يعتمــد القــرار االســتراتيجية التقنيــة العالميــة بشــأن المالري
االسـتراتيجية مـع االسـتمرار تعزز قدراتها علـى دعـم الـدول األعضـاء فـي تنفيـذ المبـادئ والركـائز الموصـوفة فـي 

 .في الوقت نفسه في االضطالع بعملية متينة ومسندة بالبّينات لرسم السياسات
  

المنجـزات المسـتهدفة والُمخرجـات المطلوبـة فـي و  الُمخرجـات بالفعـلالمقترحـة هل تتضمن الميزانية البرمجيـة 
  هذا القرار؟ (نعم/ ال)

 نعم.

 المقـــدرة واآلثـــار المترتبـــة بالنســـبة إلـــى المـــالك الـــوظيفي فيمـــا يتعلـــق بالميزانيـــة البرمجيـــة التكلفـــة  -٣
  المقترحة

  التكلفة اإلجمالية  (أ)
) مــدة ســريان القــرار التــي ســتلزم فيهــا أنشــطة األمانــة مــن أجــل التنفيــذ؛ ١ُيــذكر مــا يلــي (

  ).أمريكي دوالر ١٠ ٠٠٠ منها كل يبلغ وحدات إلى مقربةتكلفة تلك األنشطة ( )٢(
 ٢٠١٥اإلطــار الزمنــي للقــرار يتــواءم مــع خطــة األمــم المتحــدة للتنميــة لمــا بعــد عــام   )١(

  وستكون أنشطة عديدة محدَّدة في القرار قيد التنفيذ.
اسُتهلت عملية لتحديث خطة المجال البرمجي من أجل ضمان أن مستويات األمانة   )٢(

  في تنفيذ الرؤية التي تنطوي عليها االستراتيجية.الثالثة معزّزة لكي تدعم الدول األعضاء 
ويشــمل القــرار عناصــر تتجــاوز الميزانيــة الخاصــة بالمالريــا التــي ســبق االتفــاق عليهــا، الســيما 
فيمــا يتعلــق بــدعم الــدول األعضــاء فــي ســبيل تعجيــل برامجهــا الوطنيــة المعنيــة بالمالريــا نحــو 

  التخلص من المالريا.
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  ٢٠١٥-٢٠١٤الثنائية التكلفة في   (ب)
(أ) (مقربــًا ٣مــن التكــاليف المــذكورة فــي  ٢٠١٥-٢٠١٤ُيــذكر المبلــغ المخصــص للثنائيــة 

  دوالر أمريكي). ١٠ ٠٠٠إلى وحدات يبلغ كل منها 
  صفر دوالر أمريكي (الموظفون: صفر دوالر أمريكي؛ األنشطة: صفر دوالر أمريكي)

اليف، مــع بيــان األقــاليم المحــددة حســب تُــذكر مســتويات المنظمــة التــي ســتتحمل هــذه التكــ
  .االقتضاء

  ال ينطبق.
؟ ٢٠١٥-٢٠١٤هــل أدرجــت بالكامــل التكلفــة المقــدرة ضــمن الميزانيــة البرمجيــة المعتمــدة 

  (نعم/ ال)
  .ال ينطبق

  إذا كانت اإلجابة "ال" يرجى ذكر المبلغ غير المدرج.
  ٢٠١٧-٢٠١٦التكلفة في الثنائية   (ج)

ـــــــــون ١٢١,٥ ـــــــــون:  ملي مليـــــــــون دوالر أمريكـــــــــي؛ األنشـــــــــطة:  ٦٥,٤دوالر أمريكـــــــــي (الموظف
  مليون دوالر أمريكي) ٥٦,١

تذكر مستويات المنظمة التي ستتحمل هذه التكاليف، مـع بيـان األقـاليم المحـددة حسـب 
  .االقتضاء

  مستويات المنظمة الثالثة كلها.
؟ ٢٠١٧-٢٠١٦المقترحـة هل أدرجت بالكامل التكلفة المقدرة ضمن الميزانية البرمجية 

  (نعم/ ال)
  نعم.

  إذا كانت اإلجابة "ال" يرجى ذكر المبلغ غير المدرج.
  اآلثار المترتبة بالنسبة إلى المالك الوظيفي  (د)

  هل يمكن تنفيذ هذا القرار بواسطة الموظفين الحاليين؟ (نعم/ ال)
  .ال
معبـــرًا عنـــه بعـــدد  -كانـــت اإلجابـــة "ال" ُيـــذكر العـــدد الـــالزم مـــن المـــوظفين اإلضـــافيين  إذا

مع بيان األقاليم المحددة ومجموعة (مجموعـات) المهـارات الالزمـة  -الموظفين المتفرغين 
  حسب االقتضاء.

  الموظفون اإلضافيون الالزمون لتنفيذ القرار هم كما يلي:
  

موظـف  –(مقاومـة أدويـة المالريـا والبحـوث  ٤-ن من الرتبة فاإلقليم األفريقي: تسعة موظفي
أربعـــــة مـــــوظفين تقنيـــــين (علـــــم  –؛ الوقايـــــة طبـــــيموظـــــف  -تقنـــــي؛ الـــــتخلص مـــــن المالريـــــا 

؛ التــدبير العالجــي لحــاالت طبيــانموظفــان  –الحشــرات)؛ المعلومــات والتخطــيط االســتراتيجي 
  ).طبيموظف  –المالريا 

(الـــتخلص مـــن المالريـــا فـــي بليـــز وجمهوريـــة فنـــزويال  فنيـــينين إقلـــيم األمـــريكتين: ثالثـــة مـــوظف
  ).دولة بوليفيا المتعددة القومياتفني وطني واحد ( وموظفالبوليفارية)، 
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موظفًا فنيًا وطنيًا (ستة أخصائيين في علم الحشرات، واثنان مـن  ١٣إقليم جنوب شرق آسيا: 
ــــرا ــــة مــــن أخصــــائيي المختب ــــيم، وثالث ــــة أخصــــائيي الرصــــد والتقي ت وأخصــــائي صــــحة عمومي

(ثالثــة مــن أخصــائيين  ٤-وأخصــائي مستحضــرات صــيدالنية) وأربعــة مــوظفين مــن الرتبــة ف
  المالريا وأخصائي في علم الحشرات). 

وموظفان  ،(أفغانستان والسودان واليمن) ٤-إقليم شرق المتوسط: ثالثة موظفين من الرتبة ف
الجــــي للحــــاالت ومقاومــــة األدويــــة فــــي مجــــال التــــدبير الع طبــــي(موظــــف  ٢-مــــن الرتبــــة ف

أخصــــائي فــــي إدارة البيانــــات) وثالثــــة مــــوظفين فنيــــين وطنيــــين (أفغانســــتان والســــودان  ٠,٥و
في بـابوا غينيـا الجديـدة وثالثـة  ٥-إقليم غرب المحيط الهادئ: موظف من الرتبة فواليمن). 

(أخصائي مختبرات وأخصائي في التخلص من المالريـا وأخصـائي  ٤-موظفين من الرتبة ف
(إدارة البـرامج) وموظـف فنـي وطنـي (الفلبـين)  ٢-وموظـف مـن الرتبـة ف ،في علم الحشرات)

  وموظفان من فئة الخدمات العامة (إدارة قواعد البيانات وأعمال السكرتارية).
ادة فريـــق الــدعم التقنـــي وبنـــاء (موظـــف لقيــ ٥-المقــر الرئيســـي: أربعــة مـــوظفين مــن الرتبـــة ف

القدرات؛ وموظف لقيادة فريق التخلص من المالريا؛ وموظف لقيادة فريق الترصد؛ وأخصائي 
(موظف في مجال الدعم التقنـي وموظـف  ٤-في علم الحشرات) وستة موظفين من الرتبة ف

فــــي مجــــال بنــــاء القــــدرات وموظــــف لنمذجــــة عــــبء المــــرض وموظــــف إلدارة قاعــــدة البيانــــات 
وموظف في مجـال الـتخلص مـن المالريـا وأخصـائي فـي علـم الحشـرات) وسـبعة مـوظفين مـن 

(موظــف فــي مجــال تــوفير اللقاحــات وموظــف تشــخيص وموظــف تــدريب علــى  ٣-الرتبــة ف
الترصد ومدير بيانات وموظفان إلدارة المشاريع وموظف تقني لالتصاالت) وثالثة مسـاعدين 

  .٥-من الرتبة خ ع
  التمويل  -٤

موَّل تكلفة العمل الذي تضطلع به األمانة فيمـا يتعلـق بتنفيـذ القـرار مـن خـالل الجهـود المبذولـة سوف ت
  على نطاق المنظمة بأسرها لتعبئة الموارد.

  
  

  شلل األطفال  :٣-٦٨ج ص عالقرار   - ١
  ٦٦/٧: (انظر الوثيقة ج٢٠١٥-٢٠١٤الصلة بالميزانية البرمجية   - ٢

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA66/A66_7-ar.pdf(  

  التأهب والترصد واالستجابة -٥الفئة:   
  ٥-٥الحصيلة:   استئصال شلل األطفال المجال البرمجي:

 ٣-٥-٥و ٢-٥-٥و ١-٥-٥: رجـــــــــاتالُمخ  
  ٤-٥-٥و  

  البرمجية) المذكورة أعاله؟في تحقيق حصيلة (حصائل) المجال البرمجي (المجاالت  كيف سيسهم هذا القرار
خـــال مـــن شـــلل األطفـــال علـــى الـــدوام، اســـتنادًا إلـــى قطـــع ســـريان ســـيدعم تنفيـــذ هـــذا القـــرار بالكامـــل إيجـــاد عـــالم 

 فيروسات شلل األطفال البرية والمشتقة من اللقاح.

  والُمخرجات المستهدفة المطلوبة في هذا القرار؟ (نعم/ ال) هل تتضمن الميزانية البرمجية بالفعل المنجزات
 نعم.
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  التكلفة المقدرة واآلثار المترتبة بالنسبة إلى المالك الوظيفي فيما يتعلق بالميزانية البرمجية  -٣
  التكلفة اإلجمالية  (أ)

) مــدة ســريان القــرار التــي ســتلزم فيهــا أنشــطة األمانــة مــن أجــل التنفيــذ؛ ١مــا يلــي ( ُيــذكر
  ).أمريكي دوالر ١٠ ٠٠٠ منها كل يبلغ وحدات إلى مقربةتكلفة تلك األنشطة ( )٢(
  ).٢٠١٨-٢٠١٥أربع سنوات (تشمل الفترة   )١(
سـواء بالنسـبة إلـى األنشـطة أم  –كلفة إضـافية متكبـدة عـن تنفيـذ القـرار ال يوجد أية ت  )٢(

ألن التكاليف ذات الصلة مدرجـة فعـًال فـي الخطـة االسـتراتيجية الستئصـال شـلل  –الموظفين 
، التــي طلبهــا المجلــس التنفيــذي فــي ٢٠١٨-٢٠١٣األطفــال والشــوط األخيــر مــن استئصــاله 

  .١٠ق١٣٠م تالقرار 
  ٢٠١٥-٢٠١٤التكلفة في الثنائية   (ب)

(أ) (مقربــًا ٣مــن التكــاليف المــذكورة فــي  ٢٠١٥-٢٠١٤المبلــغ المخصــص للثنائيــة  ُيــذكر
  دوالر أمريكي). ١٠ ٠٠٠إلى وحدات يبلغ كل منها 

المجمـــوع: ال شـــيء بالـــدوالر األمريكـــي (الموظفـــون: ال شـــيء بالـــدوالر األمريكـــي؛ األنشـــطة: 
  أعاله.) ٢(أ)(٣شيء بالدوالر األمريكي)، حسب ما يرد في الفرع  ال

تُــذكر مســتويات المنظمــة التــي ســتتحمل هــذه التكــاليف، مــع بيــان األقــاليم المحــددة حســب 
  .االقتضاء

  ) أعاله.٢(أ)(٣ال تنطبق حسب ما يرد في الفرع 
؟ ٢٠١٥-٢٠١٤هــل أدرجــت بالكامــل التكلفــة المقــدرة ضــمن الميزانيــة البرمجيــة المعتمــدة 

  (نعم/ ال)
  ) أعاله.٢(أ)(٣في الفرع  ال تنطبق حسب ما يرد

  إذا كانت اإلجابة "ال" يرجى ذكر المبلغ غير المدرج.
  اآلثار المترتبة بالنسبة إلى المالك الوظيفي  (ج)

  هل يمكن تنفيذ هذا القرار بواسطة الموظفين الحاليين؟ (نعم/ ال)
  .نعم
معبـــرًا عنـــه بعـــدد  -كانـــت اإلجابـــة "ال" ُيـــذكر العـــدد الـــالزم مـــن المـــوظفين اإلضـــافيين  إذا

مع بيان األقاليم المحددة ومجموعة (مجموعـات) المهـارات الالزمـة  -الموظفين المتفرغين 
  حسب االقتضاء.

  التمويل  -٤
  (نعم/ ال) (ب) ممولة بالكامل؟٣والمذكورة في  ٢٠١٥-٢٠١٤هل التكاليف المقدرة للثنائية 

  .ال تنطبق
إذا كانــت اإلجابــة "ال" يرجــى تحديــد ثغــرة التمويــل وكيفيــة تعبئــة األمــوال (مــع بيــان تفاصــيل مصــدر 

  التمويل المتوقع (مصادر التمويل المتوقعة)).
  نطبق.ال ت
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    رسم خريطة مخاطر الحمى الصفراء والتطعيم الموصى به للمسافرين  :٤-٦٨ج ص عالقرار  - ١
 على العنوان التالي: ٦٦/٧ج(انظر الوثيقة  ٢٠١٥-٢٠١٤بالميزانية البرمجية  الصلة - ٢

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA66/A66_7-en.pdf(  

  التأهب والترصد واالستجابة -٥الفئة 
  الحصيلة:   المجال البرمجي: القدرات في مجالي 

ـــــدان كافـــــة بالحـــــد األدنـــــى مـــــن القـــــدرات  ١-٥  واالستجابةاإلنذار  تحظـــــى البل
) ٢٠٠٥األساســـية التـــي حـــددتها اللـــوائح الصـــحية الدوليـــة (  

  في مجال اإلنذار واالستجابة لجميع المخاطر  المجال البرمجي: األمراض التي تسبب
  أوبئة وجوائح

  الُمخرج:  
ـــاء القـــدرات األساســـية التـــي  ١-١-٥   ـــدان مـــن بن تمكـــين البل
  )٢٠٠٥تنص عليها اللوائح الصحية الدولية (  

  في تحقيق حصيلة (حصائل) المجال البرمجي (المجاالت البرمجية) المذكورة أعاله؟ كيف سيساهم هذا القرار
  سيعمل هذا القرار على تيسير تقديم اإلرشادات الخاصة بالتطعيم في حالة السفر الدولي وتعزيزها.

  هل تتضمن الميزانية البرمجية بالفعل المخرجات والمنجزات المطلوبة في هذا القرار؟ (نعم/ال)
        نعم.
 المقدرة واآلثار المترتبة بالنسبة إلى المالك الوظيفي فيما يتعلق بالميزانية البرمجية التكلفة - ٣

 التكلفة اإلجمالية  (أ)

) تكلفـة ٢) مدة سريان القرار التي ستلزم فيها أنشطة األمانة من أجل التنفيذ؛ (١ما يلي ( ُيذكر
  دوالر أمريكي). ١٠ ٠٠٠تلك األنشطة (مقربة إلى وحدات يبلغ كل منها 

القــرار ال يــرتبط بمــدة زمنيــة محــددة، ويشــمل تنفيــذه عقــد اجتمــاع ســنوي لفريــق استشــاري   )١(
  جغرافية لمخاطر الحمى الصفراء.علمي وتقني بشأن رسم خريطة 

دوالر أمريكـــــــــي ســـــــــنويًا (تكلفـــــــــة االجتمـــــــــاع الســـــــــنوي للفريـــــــــق  ١٠٠ ٠٠٠المجمـــــــــوع:   )٢(
  االستشاري).

 ٢٠١٥-٢٠١٤التكلفة في الثنائية   (ب)

ــذكر   ــًا إلــى ٣مــن التكــاليف المــذكورة فــي  ٢٠١٥-٢٠١٤المبلــغ المخصــص للثنائيــة  ُي (أ) (مقرب
  دوالر أمريكي). ١٠ ٠٠٠وحدات يبلغ كل منها 

  دوالر أمريكي (تكلفة االجتماع األول للفريق االستشاري). ١٠٠ ٠٠٠المجموع:   
  مستويات المنظمة التي ستتحمل هذه التكاليف، مع بيان األقاليم المحددة حسب االقتضاء. ُتذكر  
  المقر الرئيسي.  
  ؟ (نعم/ ال)٢٠١٥-٢٠١٤هل أدرجت بالكامل التكلفة المقدرة ضمن الميزانية البرمجية المعتمدة   
  .ال  
  إذا كانت اإلجابة "ال" يرجى ذكر المبلغ غير المدرج.  
  أمريكي. دوالر ١٠٠ ٠٠٠  
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 اآلثار المترتبة بالنسبة إلى المالك الوظيفي  (ج)

  (نعم/ ال) هل يمكن تنفيذ هذا القرار بواسطة الموظفين الحاليين؟  
  .نعم  
معبـرًا عنـه بعـدد المــوظفين  -كانـت اإلجابـة "ال" ُيـذكر العــدد الـالزم مـن المـوظفين اإلضــافيين  إذا  

    مع بيان األقاليم المحددة ومجموعة (مجموعات) المهارات الالزمة حسب االقتضاء. -المتفرغين 
 التمويل - ٤

  )ال/ نعم( بالكامل؟ ممولة) ب(٣ في والمذكورة ٢٠١٥-٢٠١٤ للثنائية المقدرة التكاليف هل
  ال.

إذا كانت اإلجابة "ال" يرجى تحديد ثغرة التمويل وكيفية تعبئة األموال (مع بيان تفاصـيل مصـدر التمويـل 
  المتوقع (مصادر التمويل المتوقعة)).

دوالر أمريكي، وسُتعالج بواسطة الخطة المنسقة على نطاق المنظمة  ١٠٠ ٠٠٠ثغرة التمويل بمبلغ  تقدر
  .٢٠١٥-٢٠١٤ككل لتعبئة الموارد الالزمة لسد مواطن العجز في الميزانية البرمجية 

    
توصــيات لجنــة المراجعــة بشــأن التمديــدات الثانيــة لبنــاء القــدرات الوطنيــة فــي   :٥-٦٨ج ص ع القرار  -١

  مجال الصحة العمومية وبتنفيذ اللوائح الصحية الدولية      
   ٦٦/٧(انظر الوثيقة ج ٢٠١٥-٢٠١٤الصلة بالميزانية البرمجية للفترة   - ٢
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    ٥ الفئة:

  : الحصيلتان  ٢-٥و ١-٥: المجال البرمجي (المجاالت البرمجية)
تحظى البلدان كافة بالحد األدنـى مـن القـدرات  ١-٥

األساســـــــــــــية التـــــــــــــي حـــــــــــــددتها اللـــــــــــــوائح الصـــــــــــــحية 
) فــــــي مجــــــال اإلنــــــذار واالســــــتجابة ٢٠٠٥( الدوليــــــة

  لجميع المخاطر 
زيـــــادة قـــــدرة البلـــــدان علـــــى بنـــــاء القـــــدرة علـــــى  ٢-٥

والتأهــــب الكــــافي لحشــــد اســــتجابة ســــريعة،  الصــــمود
  ويمكن التنبؤ بها، وفعالة، لألوبئة والجوائح الكبرى

  :الُمخرجان
تمكــين البلــدان مــن بنــاء القــدرات األساســية  ١-١-٥

  )٢٠٠٥اللوائح الصحية الدولية ( التي تنص عليها
تمكين البلدان من وضع الخطط التشـغيلية  ١-٢-٥

توصــيات المنظمــة بشــأن وتنفيــذها، بمــا يتماشــى مــع 
تعزيـــز القـــدرة الوطنيـــة علـــى الصـــمود والتأهـــب علـــى 
نحــــو يشــــمل األنفلــــونزا الجائحــــة واألمــــراض الوبائيــــة 

  واألمراض المستجدة
المـــذكور  (المجـــاالت البرمجيـــة) (حصـــائل) المجـــال البرمجـــي حصـــيلةكيـــف سيســـاهم هـــذا القـــرار فـــي تحقيـــق 

  (المذكورة) أعاله؟
  الزخم الالزم لتنفيذ توصيات لجنة المراجعة.سيوفر هذا القرار 

  ال) المنجزات المستهدفة المطلوبة في هذا القرار؟ (نعم/المخرجات و هل تتضمن الميزانية البرمجية بالفعل 
  .نعم



٨الملحق  187  

  التكلفة المقدرة واآلثار المترتبة بالنسبة إلى المالك الوظيفي فيما يتعلق بالميزانية البرمجية  - ٣
  اإلجمالية التكلفة  (أ)

ــذكر مــا يلــي ( ــذ؛ ١ُي ــة مــن أجــل التنفي ) مــدة ســريان القــرار التــي ســتلزم فيهــا أنشــطة األمان
  دوالر أمريكي). ١٠ ٠٠٠تكلفة تلك األنشطة (مقربة إلى وحدات يبلغ كل منها  )٢(
  )٢٠١٥ عامسنة واحدة (تغطي   )١(
ـــــــوندوالر أمريكـــــــي ( ٢ ١٠٠ ٠٠٠المجمـــــــوع:   )٢(  ؛دوالر أمريكـــــــي ١ ٥٠٠ ٠٠٠: الموظف

  )دوالر أمريكي ٦٠٠ ٠٠٠األنشطة: 
  ٢٠١٥- ٢٠١٤التكلفة في الثنائية   (ب)

(أ) (مقربـًا إلـى ٣من التكاليف المـذكورة فـي  ٢٠١٥-٢٠١٤ُيذكر المبلغ المخصص للثنائية 
  دوالر أمريكي). ١٠ ٠٠٠وحدات يبلغ كل منها 

الر أمريكـــي؛ األنشـــطة: دو  ١ ٥٠٠ ٠٠٠: الموظفـــوندوالر أمريكـــي ( ٢ ١٠٠ ٠٠٠المجمـــوع: 
  دوالر أمريكي) ٦٠٠ ٠٠٠

ــاليم المحــددة حســب  ــان األق ــاليف، مــع بي ــذكر مســتويات المنظمــة التــي ســتتحمل هــذه التك ُت
  االقتضاء.

  .المقر الرئيسي واألقاليم الستة
ــة البرمجيــة المعتمــدة للثنائيــة  ــة المقــدرة ضــمن الميزاني -٢٠١٤هــل أدرجــت بالكامــل التكلف

  ال) ؟ (نعم/٢٠١٥
  .ال

  إذا كانت اإلجابة "ال" يرجى ذكر المبلغ غير المدرج.
ــــــــة  -دوالر أمريكــــــــي  ٢ ١٠٠ ٠٠٠ ــــــــة البرمجي ــــــــي الميزاني ــــــــًا ف ــــــــر متوخــــــــاة حالي التكــــــــاليف غي
سنعيد ترتيب أولويات األنشطة المدرجة في شبكات الفئات ونطلب حيـزًا  ؛ ولكن٢٠١٥-٢٠١٤

  إضافيًا إذا لزم األمر.
  بالنسبة إلى المالك الوظيفياآلثار المترتبة   (ج)

  ال) هل يمكن تنفيذ هذا القرار من ِقَبل الموظفين الحاليين؟ (نعم/
  .ال

 معبــرًا عنــه بعــدد المــوظفين -إذا كانــت اإلجابــة "ال" ُيــذكر العــدد الــالزم مــن المــوظفين اإلضــافيين 
  المهارات الالزمة حسب االقتضاء. (مجموعات) مع بيان األقاليم المحددة ومجموعة -المتفرغين 

  ، لمدة سنة واحدة لكل إقليم٤-موظف واحد متفرغ، ف -
  ، لمدة ستة أشهر في المقر الرئيسي٤-موظف واحد متفرغ، ف -

  التمويل  - ٤
  ال) (ب) ممولة بالكامل؟ (نعم/٣والمذكورة في  ٢٠١٥- ٢٠١٤هل التكاليف المقدرة للثنائية 

  .ال
كانت اإلجابة "ال" يرجى تحديد ثغرة التمويل وكيفية تعبئة األموال (مع بيان تفاصيل مصدر التمويل  إذا

  المتوقع (مصادر التمويل المتوقعة).
ســد ثغــرة التمويــل مــن خــالل جهــود تعبئــة دوالر أمريكــي؛ مصــدر (مصــادر) التمويــل: ستُ  ٢ ١٠٠ ٠٠٠

  الموارد المنسقة على صعيد المنظمة.
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  خطة العمل العالمية الخاصة باللقاحات  :٦-٦٨ج ص عالقرار   - ١
  ٦٦/٧: (انظر الوثيقة ج٢٠١٥-٢٠١٤الصلة بالميزانية البرمجية   -٢

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA66/A66_7-ar.pdf)  

  األمراض السارية -١الفئة: 
  ٥-١الحصيلة:     األمراض التي يمكن الوقايةالمجال البرمجي: 
 ٣-٥-١و ١-٥-١: الُمخرجان  منها باللقاحات                

(المجـاالت البرمجيـة  المـذكور أعـاله كيف سيساهم هذا القرار في تحقيق حصيلة (حصائل) المجـال البرمجـي
  ؟المذكورة أعاله)

للقاحـات سيساهم هذا القرار في تسريع وتيرة التقدم صوب الغايات المحددة فـي خطـة العمـل العالميـة الخاصـة با
 .التكلفـة ميسـورةال اللقاحـات مـن موثوقـةال حصول جميع الـدول األعضـاء علـى اإلمـدادات سبل من خالل تيسير

ســبيل  فــي المتوســطة الــدخل العديــد مــن البلــدان التــي تواجههــا بشــكل خــاص، للتحــدياتهــذا القــرار، وسيتصــدى 
  يمكنها تحملها. بأسعار أحدث اللقاحات واألعلى كلفة من موثوقة تأمين إمدادات
  المستهدفة المطلوبة في هذا القرار؟ (نعم/ ال) والمنجزات الميزانية البرمجية الُمخرجات بالفعل هل تتضمن

   .نعم
  التكلفة المقدرة واآلثار المترتبة بالنسبة إلى المالك الوظيفي فيما يتعلق بالميزانية البرمجية  -٣

  التكلفة اإلجمالية  (أ)
) مــدة ســريان القــرار التــي ســتلزم فيهــا أنشــطة األمانــة مــن أجــل التنفيــذ؛ ١مــا يلــي ( ُيــذكر

  دوالر أمريكي). ١٠ ٠٠٠تكلفة تلك األنشطة (مقربة إلى وحدات يبلغ كل منها  )٢(
  )٢٠٢٠-٢٠١٥سنوات (تغطي الفترة  ٥,٥  )١(
مليـــــــــــــون دوالر أمريكـــــــــــــي (الموظفـــــــــــــون:  ١٠٧,٨٠): ٢٠٢٠-٢٠١٥المجمـــــــــــــوع (  )٢(

  مليون دوالر أمريكي) ٧٦,١٨مليون دوالر أمريكي؛ األنشطة:  ٣١,٦٣
 مقـدرة بنحـوميزانيـة برمجيـة و  تمويـل إضـافي تـوفير للقـرار وتفترض التكلفة اإلجماليـة  )٣(

 ضــــافياإل تمويــــل(إجمــــالي ال ٢٠٢٠-٢٠١٦للفتــــرة  دوالر أمريكــــي فــــي الســــنة مليــــون ٥,١٢
مليـــون  ٢١,٦٠األنشـــطة:  ؛أمريكـــيمليـــون دوالر  ٤,٠٠ :، الموظفـــون٢٠٢٠- ٢٠١٦ للفتـــرة

  ).دوالر أمريكي
  ٢٠١٥-٢٠١٤التكلفة في الثنائية   (ب)

(أ) (مقربــًا ٣مــن التكــاليف المــذكورة فــي  ٢٠١٥-٢٠١٤ُيــذكر المبلــغ المخصــص للثنائيــة 
  دوالر أمريكي). ١٠ ٠٠٠إلى وحدات يبلغ كل منها 

دوالر أمريكــي؛ األنشــطة:  مليــون ٢,٨٨مليــون دوالر أمريكــي (الموظفــون:  ١٣,٨٠المجمــوع: 
  مليون دوالر أمريكي) ١٠,٩٢

ـــذكر مســـتويات المنظمـــة التـــي ســـتتحمل التكـــاليف، مـــع بيـــان األقـــاليم المحـــددة حســـب  ُت
  .االقتضاء

؟ ٢٠١٥-٢٠١٤هــل أدرجــت بالكامــل التكلفــة المقــدرة ضــمن الميزانيــة البرمجيــة المعتمــدة 
  (نعم/ ال)

  .نعم
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  كانت اإلجابة "ال" يرجى ذكر المبلغ غير المدرج. إذا
  .ال ينطبق

  اآلثار المترتبة بالنسبة إلى المالك الوظيفي  (ج)
  هل يمكن تنفيذ هذا القرار بواسطة الموظفين الحاليين؟ (نعم/ ال)

  ال.
معبـــرًا عنـــه بعـــدد  -كانـــت اإلجابـــة "ال" ُيـــذكر العـــدد الـــالزم مـــن المـــوظفين اإلضـــافيين  إذا

مع بيان األقاليم المحددة ومجموعة (مجموعـات) المهـارات الالزمـة  -الموظفين المتفرغين 
  حسب االقتضاء.

علـى الصـعيد العـالمي والصـعيد اإلقليمـي  ٢٠٢٠-٢٠١٦سيلزم موظفون إضافيون في الفتـرة 
ألنشــطة (العــدد المكــافئ المقــدر لمــوظفي الــدوام الكامــل: موظــف واحــد علــى الصــعيد لــدعم ا

  العالمي، وموظفان اثنان على الصعيد اإلقليمي).
  التمويل  -٤

لة(ب) ٣المذكورة في  ٢٠١٥-٢٠١٤المقدرة للثنائية  التكلفةهل    بالكامل؟ (نعم/ ال) مموَّ
  نعم.

(مــع بيــان تفاصــيل مصــدر تمويــل وكيفيــة تعبئــة األمــوال التحديــد ثغــرة إذا كانــت اإلجابــة "ال" يرجــى 
  التمويل المتوقع (مصادر التمويل المتوقعة)).

  ال ينطبق.
    

  بشأن مقاومة مضادات الميكروباتخطة العمل العالمية   :٧-٦٨ج ص عالقرار   - ١
 انظر( ٢٠١٧-٢٠١٦ المقترحة البرمجية والميزانية ٢٠١٥-٢٠١٤ البرمجية بالميزانية الصلة  - ٢

 و http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA66/A66_7-ar.pdf الوثيقتين
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA68/A68_7-ar.pdf(   

   ٥و ٤و ٣و ١الفئات:   
  ٤-٤و ٣-٤و ٢-٤: الحصائل         متنوعة :البرمجية المجاالت  
  ٤-٥و ٢-٥و        ) ٥و ٤ الفئتين في والسيما(  

  ٣-٢-٥الُمخرج:       
  أعاله؟ المذكورة البرمجية المجاالت حصائل تحقيق في القرار هذا سيسهم كيف

ـــــــد  القـــــــرار بموجـــــــب المطلوبـــــــة الميكروبـــــــات، مضـــــــادات مقاومـــــــة بشـــــــأن العالميـــــــة الخطـــــــة هـــــــذه وضـــــــع ُيجسِّ
 للصـــحة خطيـــراً  تهديـــداً  تشـــكل الميكروبـــات مضـــادات مقاومـــة أن علـــى العـــالمي اآلراء توافـــق ،٢٥-٦٧ع ص ج

  . البشرية
 المعديـــة األمـــراض عـــالج فـــي االســـتمرار ممكنـــة، مـــّدة ألطـــول تضـــمن، أن إلـــى العالميـــة العمـــل خطـــة وتهـــدف
 لكـل ومتاحـة مسـؤولة بطريقـة وُمستخدمة النوعية ومضمونة ومأمونة، فّعالة أدوية باستخدام بنجاح منها والوقاية

ـــاج مـــن ـــة عمـــل خطـــط البلـــدان تضـــع أن المتوقـــع ومـــن. إليهـــا يحت  مضـــادات مقاومـــة بشـــأن بهـــا خاصـــة وطني
  .العالمية العمل خطة مسّودة مع يتماشى بما المقبلين العامين غضون في الميكروبات

 الـــدول التـــزام والســـتين الثامنـــة العالميـــة الصـــحة جمعيـــة مـــن جانـــب العالميـــة العمـــل خطـــة اعتمـــاد يؤكـــد وســـوف
 حسـبما وطنية عمل خطط وضع خالل من العالمية العمومية بالصحة المحدق التهديد لهذا بالتصدي األعضاء

  .٣-٢-٥ والمخرج ٢-٥ الحصيلة في يرد
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  )ال/ نعم( القرار؟ هذا في المطلوبة المستهدفة والمنجزات الُمخرجات البرمجية الميزانية بالفعل تتضمن هل
مخرجــــات ومنجــــزات مســــتهدفة لجميــــع المجــــاالت  ٢٠١٧-٢٠١٦نعــــم. تتضــــمن الميزانيــــة البرمجيــــة المقترحــــة 

البرمجيــــة ذات الصــــلة، بمــــا يتماشــــى مــــع اإلجــــراءات المقترحــــة لألمانــــة المبّينــــة فــــي خطــــة العمــــل العالميــــة. 
جــاالت البرمجيــة ذات المنجــزات المســتهدفة المحــددة فــي الم ٢٠١٧-٢٠١٦ ُأدرجــت فــي الميزانيــة البرمجيــة مــاك

 الصلة التي ُتسهم في تنفيذ خطة العمل العالمية بشأن مقاومة مضادات الميكروبات.

ـــــة  -٣ ـــــدرة التكلف ـــــار المق ـــــة واآلث ـــــى بالنســـــبة المترتب ـــــوظيفي المـــــالك إل ـــــا ال ـــــق فيم ـــــة يتعل  بالميزاني
  ٢٠١٧-٢٠١٦ المقترحة البرمجية للميزانية وبالنسبة ٢٠١٥-٢٠١٤ البرمجية

  اإلجمالية التكلفة  )أ(
 التنفيــذ؛ أجــل مــن األمانــة أنشــطة فيهــا ســتلزم التــي القــرار ســريان مــدة) ١( يلــي مــا ُيــذكر

  ).أمريكي دوالر ١٠ ٠٠٠ منها كل يبلغ وحدات إلى مقربة( األنشطة تلك تكلفة )٢(
  .زمنياً  محدودة ليست العالمية العمل خطة) ١(
 دوالر مليـــون ١١٥ األولـــى الخمـــس الســـنوات خـــالل العالميـــة العمـــل خطـــة تنفيـــذ يتطلـــب ســـوف) ٢(

  . إجماالً  أمريكي
  ٢٠١٥-٢٠١٤ الثنائية في التكلفة)  ١(  )ب(

 مقربــاً ) (أ(٣ فــي المــذكورة التكــاليف مــن ٢٠١٥-٢٠١٤ للثنائيــة المخصــص المبلــغ ُيــذكر
  ).أمريكي دوالر ١٠ ٠٠٠ منها كل يبلغ وحدات إلى

  . أمريكي دوالر مليون ١٥: اإلجمالي
ـــذكر  حســـب المحـــددة األقـــاليم بيـــان مـــع التكـــاليف، ســـتتحمل التـــي المنظمـــة مســـتويات ُت

  .االقتضاء
  . كلها الثالثة المستويات

 ؟٢٠١٥-٢٠١٤ المعتمــدة البرمجيــة الميزانيــة ضــمن المقــدرة التكلفــة بالكامــل أدرجــت هــل
  )ال/ نعم(

  .نعم
  .المدرج غير المبلغ ذكر يرجى" ال" اإلجابة كانت إذا
  .ينطبق ال

  ٢٠١٧-٢٠١٦ الثنائية في لتكلفةا)  ٢(  )ب(
 مقربــاً ) (أ(٣ فــي المــذكورة التكــاليف مــن ٢٠١٧-٢٠١٦ للثنائيــة المخصــص المبلــغ ُيــذكر
  ).أمريكي دوالر ١٠ ٠٠٠ منها كل يبلغ وحدات إلى

 دوالر مليـــون ٥٣ بمبلـــغ العالميـــة العمـــل خطـــة بشـــأن األمانـــة لعمـــل اإلجماليـــة التكلفـــة ُقـــدِّرت
 اآلخـــــر والنصـــــف باألنشـــــطة المبلـــــغ هـــــذا نصـــــف ويتعلـــــق المنظمـــــة، صـــــعيد علـــــى أمريكـــــي

  . بالموظفين
ـــذكر  حســـب المحـــددة األقـــاليم بيـــان مـــع التكـــاليف، ســـتتحمل التـــي المنظمـــة مســـتويات ُت

  .االقتضاء
  .كلها الثالثة المستويات
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 ؟٢٠١٧-٢٠١٦ المعتمــدة البرمجيــة الميزانيــة ضــمن المقــدرة التكلفــة بالكامــل أدرجــت هــل
  )ال/ نعم(

 العمــل خطــة األمانــة لتنفيــذ أمريكــي دوالر مليــون ٥٣ البالغــة الكاملــة التكــاليف ُأدرجــت. نعــم
  .٢٠١٧-٢٠١٦ البرمجية الميزانية في الميكروبات مضادات مقاومة بشأن العالمية

  الوظيفي المالك إلى بالنسبة المترتبة اآلثار  )ج(
  )ال/ نعم( الحاليين؟ الموظفين بواسطة القرار هذا تنفيذ يمكن هل
  .ال
 بعـــدد عنـــه معبـــراً  - اإلضـــافيين المـــوظفين مـــن الـــالزم العـــدد ُيـــذكر" ال" اإلجابـــة كانـــت إذا

 الالزمـة المهـارات) مجموعـات( ومجموعة المحددة األقاليم بيان مع - المتفرغين الموظفين
  .االقتضاء حسب
 التقـديرات إلـى واسـتناداً . الفنيـة الفئـة مـن تقريبـاً  متفرغاً  موظفاً  ١٩ يكافئ ما حالياً  األمانة لدى

 ذلـك تأكيد سيجري أنه بيد الرئيسية، المكاتب في موظفاً  ٤٠ نحو إلى األمر سيحتاج األولية،
  .٢٠١٧-٢٠١٦ السنتين لفترة التشغيلي التخطيط خالل

  التمويل  -٤
لة) ب(٣ في المذكورة ٢٠١٥-٢٠١٤ للثنائية المقدرة التكلفة هل     )ال/نعم( بالكامل؟ مموَّ

 ســوف الجاريــة الثنائيــة خــالل تنفيــذها يجــري العالميــة العمــل بخطــة صــلة ذات أنشــطة عــّدة أن بيــد ال،
  . الجاري تمويلها ذلك في بما تستمر،

 مصـدر عـن تفاصـيل ُتذكر( األموال تعبئة وكيفية التمويل في الثغرة بيان يرجى" ال" اإلجابة كانت إذا
  .)المتوقعة األموال) مصادر(

 المنظمـة، صـعيد علـى العاديـة المـوارد تعبئـة عمليـة خالل من المتطلبات تموَّل سوف: األموال مصدر
  .بالتمويل الخاص الحوار ذلك في بما

  
  

  الصحة والبيئة: التصدي ألثر تلوث الهواء على الصحة  :٨-٦٨ج ص عالقرار   - ١
   ٦٦/٧ج الوثيقة انظر( ٢٠١٥-٢٠١٤ البرمجية بالميزانية الصلة  -٢

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA66/A66_7-ar.pdf(  

  تعزيز الصحة طيلة العمر -٣الفئة:   
   ٥-٣ :الحصيلة    والبيئة الصحة  :البرمجي المجال     

  ٣-٥-٣، ٢-٥-٣، ١-٥-٣الُمخرجات:   
  أعاله؟ المذكور البرمجي المجال حصيلة تحقيق في القرار هذا سيسهم كيف

 الناجمـة الوفيـات والوقايـة مـن األمـراض مـن الوقايـة علـى الصـحية والـنظم الصـحة قطاع قدرة القرار هذا سيعزز
  والبالغ عددها سبعة ماليين وفاة. عام كل الهواء تلوث عن
  
  )ال/ نعم( القرار؟ هذا في المطلوبة المستهدفة والمنجزات الُمخرجات البرمجية الميزانية بالفعل تتضمن هل

   نعم. 



 192 جمعية الصحة العالمية الثامنة والستون 

   البرمجية بالميزانية يتعلق فيما الوظيفي المالك إلى بالنسبة المترتبة واآلثار المقدرة التكلفة  -٣
  اإلجمالية التكلفة  )أ(

 التنفيــذ؛ أجــل مــن األمانــة أنشــطة فيهــا ســتلزم التــي القــرار ســريان مــدة) ١( يلــي مــا ُيــذكر
  ).أمريكي دوالر ١٠ ٠٠٠ منها كل يبلغ وحدات إلى مقربة( األنشطة تلك تكلفة )٢(
 يشــملها التــي الفتــرة مــع يتماشــى بمــا ،٢٠١٩-٢٠١٥ الفتــرة االبتدائيــة التقــديرات تغطــي) ١(

 بشـــأن العمـــل يســـتمر أن المـــرجح ومـــن. ٢٠١٩-٢٠١٤ عشـــر، الثـــاني العـــام العمـــل برنـــامج
 كمـا يوضـع سـوف المقبـل العـام العمـل برنـامج أن بيـد. ٢٠١٩ عام بعد والصحة الهواء تلوث

 للتغييـرات تبعـاً  البرمجيـة الميزانية في تعديالت إلى يؤدي قد ما وهو مواٍز، استعراض سُيجرى
  . األعم المنظمة أولويات على ستطرأ التي

 ٢أمريكــي؛ دوالر مليــون ١٢,٤١: الموظفــون( ١أمريكــي دوالر مليــون ٣٥,٤٩: المجمــوع) ٢(
  .)أمريكي دوالر مليون ٢٣,٠٨: األنشطة

  ٢٠١٥-٢٠١٤ الثنائية في التكلفة  )ب(
 مقربــاً ) (أ(٣ فــي المــذكورة التكــاليف مــن ٢٠١٥-٢٠١٤ للثنائيــة المخصــص المبلــغ ُيــذكر
  ).أمريكي دوالر ١٠ ٠٠٠ منها كل يبلغ وحدات إلى

: األنشـــطة أمريكـــي؛ دوالر مليـــون ١,٣١: الموظفـــون( أمريكـــي دوالر مليـــون ٣,٦٤: المجمـــوع
  .)أمريكي دوالر مليون ٢,٣٣
ـــذكر  حســـب المحـــددة األقـــاليم بيـــان مـــع التكـــاليف، ســـتتحمل التـــي المنظمـــة مســـتويات ُت

  .االقتضاء
  .المنظمة مستويات كافة
 ؟٢٠١٥-٢٠١٤ المعتمــدة البرمجيــة الميزانيــة ضــمن المقــدرة التكلفــة بالكامــل أدرجــت هــل

  )ال/ نعم(
  .نعم
  .المدرج غير المبلغ ذكر يرجى" ال" اإلجابة كانت إذا

  الوظيفي المالك إلى بالنسبة المترتبة اآلثار  )ج(
  )ال/ نعم( الحاليين؟ الموظفين بواسطة القرار هذا تنفيذ يمكن هل
 لتنفيــذ إضــافيين مــوظفين إلــى ســيحتاج األمــر أن بيــد. ٢٠١٥-٢٠١٤ للثنائيــة بالنســبة ،نعــم
  . ٢٠١٦ عام من اعتباراً  القرار
 بعـــدد عنـــه معبـــراً  - اإلضـــافيين المـــوظفين مـــن الـــالزم العـــدد ُيـــذكر" ال" اإلجابـــة كانـــت إذا

 الالزمـة المهـارات) مجموعـات( ومجموعة المحددة األقاليم بيان مع - المتفرغين الموظفين
  .االقتضاء حسب

                                                      
 ٪).١٣تشمل األرقام تكاليف دعم البرامج (    ١
مضـــافًا إليهـــا تكـــاليف دعـــم  ٢٠١٧-٢٠١٦أرقـــام تكـــاليف المـــوظفين مســـتندة إلـــى متوســـطات تكلفـــة الوظـــائف للثنائيـــة     ٢

 البرامج. 
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 أن بيد. ٢٠١٥-٢٠١٤ للثنائية كافية الحالية الوظيفي المالك مستويات فإن أعاله، ُذكر كما
 مـن اثنـين إضـافيين تقنيـين مـوظفين إلـى األمر يحتاج أن ٢٠١٦ عام من اعتباراً  المتوقع من

 إضـافي تقنـي موظف وٕالى الرئيسي المقر في ٥-ع خ الرتبة من واحد وموظف ٤-ف الرتبة
 إلـى كـذلك حاجـة هنـاك وستكون. اإلقليمية المكاتب من مكتب كل في ٤-ف الرتبة من واحد

التــي تستضــيف بــرامج  الســتة البلــدان مــن بلــد كــل فــي جزئــي بــدوام واحــد وطنــي مهنــي موظــف
   تجريبية بشأن تعزيز التعاون.

  
  التمويل  -٤

لة) ب(٣ في المذكورة ٢٠١٥-٢٠١٤ للثنائية المقدرة التكلفة هل   )ال/نعم( بالكامل؟ مموَّ
  . نعم
 مصـدر تفاصـيل مـع بيـان( األمـوال تعبئـة وكيفية التمويل في الثغرة بيان يرجى" ال" اإلجابة كانت إذا
  .)المتوقعة األموال) مصادر(

  
  

  إطار المشاركة مع الجهات الفاعلة غير الدول  :٩-٦٨ج ص عالقرار   - ١
  ٦٦/٧: (انظر الوثيقة ج٢٠١٥-٢٠١٤الصلة بالميزانية البرمجية   -٢

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA66/A66_7-en.pdf)   

  الخدمات المؤسسية/ الوظائف التمكينية -٦الفئة: 
   ١-٦الحصيلة:     القيادة وتصريف الشؤونالمجال البرمجي: 

 ٢-١-٦الُمخـــــرج:             
(المجـاالت البرمجيـة  المـذكور أعـاله كيف سيساهم هذا القرار في تحقيق حصيلة (حصائل) المجـال البرمجـي

  ؟المذكورة أعاله)
  اعتماد اإلطار أساسًا متينًا ُيستند إليه في مواصلة تعزيز إجراءات العناية الواجبة وتقدير المخاطر. سيرسي

  المستهدفة المطلوبة في هذا القرار؟ (نعم/ ال) والمنجزات الميزانية البرمجية الُمخرجات بالفعل هل تتضمن
 .نعم
  المقدرة واآلثار المترتبة بالنسبة إلى المالك الوظيفي فيما يتعلق بالميزانية البرمجية التكلفة  -٣

  التكلفة اإلجمالية  (أ)
) مــدة ســريان القــرار التــي ســتلزم فيهــا أنشــطة األمانــة مــن أجــل التنفيــذ؛ ١ُيــذكر مــا يلــي (

  ي).دوالر أمريك ١٠ ٠٠٠تكلفة تلك األنشطة (مقربة إلى وحدات يبلغ كل منها  )٢(
  ٢٠١٩-٢٠١٤يشمل القرار الفترة   )١(
دوالر أمريكي؛  ٨ ٢٣٨ ٣٠٠دوالر أمريكي (الموظفون:  ١٠ ٥٠٨ ٨٠٠المجموع:   )٢(

  دوالر أمريكي) ٢ ٢٧٠ ٥٠٠األنشطة: 



 194 جمعية الصحة العالمية الثامنة والستون 

  ٢٠١٥-٢٠١٤التكلفة في الثنائية   (ب)
(أ) (مقربــًا ٣مــن التكــاليف المــذكورة فــي  ٢٠١٥-٢٠١٤المبلــغ المخصــص للثنائيــة  ُيــذكر

  دوالر أمريكي). ١٠ ٠٠٠إلى وحدات يبلغ كل منها 
دوالر أمريكـي؛ األنشـطة:  ٢ ٣٩٦ ١٠٠دوالر أمريكي (الموظفـون:  ٣ ٢٥٠ ٦٠٠المجموع: 

  دوالر أمريكي) ٨٥٤ ٥٠٠
ـــذكر مســـتويات المنظمـــة التـــي ســـتتحمل التكـــاليف، مـــع بيـــان األقـــاليم المحـــددة حســـب  ُت

  .االقتضاء
التكاليف المحّددة متكبدة في المقر الرئيسي، على أن تنفيذ اإلطار سيؤثر في إجراءات العمل 

  على جميع مستويات المنظمة الثالثة.
؟ ٢٠١٥-٢٠١٤معتمــدة هــل أدرجــت بالكامــل التكلفــة المقــدرة ضــمن الميزانيــة البرمجيــة ال

  (نعم/ ال)
  .نعم

  إذا كانت اإلجابة "ال" يرجى ذكر المبلغ غير المدرج.
  .ال ينطبق

  اآلثار المترتبة بالنسبة إلى المالك الوظيفي  (ج)
  هل يمكن تنفيذ هذا القرار بواسطة الموظفين الحاليين؟ (نعم/ ال)

  ال.
معبـــرًا عنـــه بعـــدد  -كانـــت اإلجابـــة "ال" ُيـــذكر العـــدد الـــالزم مـــن المـــوظفين اإلضـــافيين  إذا

مع بيان األقاليم المحددة ومجموعة (مجموعـات) المهـارات الالزمـة  -الموظفين المتفرغين 
  حسب االقتضاء.

ثمــة خطــة بشــأن زيــادة عــدد المــوظفين الفنيــين المتفــرغين مــن أربعــة إلــى خمســة مــوظفين فــي 
ة المعنيــة بتطبيــق إجــراءات العنايــة الواجبــة وٕادارة التفــاعالت مــع األطــراف الفاعلــة غيــر الفرقــ

  الدول.
  التمويل  -٤

لة(ب) ٣المذكورة في  ٢٠١٥-٢٠١٤هل التكاليف المقدرة للثنائية    بالكامل؟ (نعم/ ال) مموَّ
  نعم.

ال (مـع بيـان تفاصـيل مصـدر التمويل وكيفية تعبئـة األمـو  بيان الثغرة فيإذا كانت اإلجابة "ال" يرجى 
  .)التمويل المتوقع (مصادر التمويل المتوقعة)

  .ال ينطبق
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تعزيـز الرعايــة الجراحيــة الطارئــة واألساســية والتخــدير كعنصــر مــن عناصــر   :١٥-٦٨ج ص عالقرار   -١
  التغطية الصحية الشاملة      

  ٦٦/٧ج : (انظر الوثيقة٢٠١٥-٢٠١٤الصلة بالميزانية البرمجية   -٢
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA66/A66_7-ar.pdf(  

  النظم الصحية -٤الفئة: 
 الصحية المتكاملة الخدماتالمجال البرمجي: 

  الحصيلة:        الناس على تركز التي
السياســــات وتــــوفير التمويــــل والمــــوارد  وضــــع  ٢-٤

البشـــرية لزيـــادة إتاحـــة الخـــدمات الصـــحية المتكاملـــة 
  التي تركز على الناس

  الُمخرجات:
ــــــــــارات السياســــــــــات واألدوات   ١-٢-٤ ــــــــــوفير خي ت

ــــدان مــــن أجــــل تقــــديم الخــــدمات  ــــدعم التقنــــي للبل وال
المنصفة والمتكاملة التي تركـز علـى النـاس وتعزيـز 

  العموميةنهوج الصحة 
تمكــــــــين البلــــــــدان مــــــــن تخطــــــــيط وتنفيــــــــذ   ٢-٢-٤

ــــــــي تتماشــــــــى مــــــــع اســــــــتراتيجية  االســــــــتراتيجيات الت
المنظمـــة العالميـــة بشـــأن المـــوارد البشـــرية الصـــحية 
ـــــــــة لقواعـــــــــد الممارســـــــــة  ـــــــــة المنظمـــــــــة العالمي ومدون

توظيـــف العـــاملين الصـــحيين علـــى المســـتوى  بشـــأن
  الدولي

المبـــــــــــادئ التوجيهيـــــــــــة واألدوات  تـــــــــــوفير  ٣-٢-٤
ــــي للبلــــدان مــــن أجــــل تحســــين ســــالمة  ــــدعم التقن وال
المرضــــــى وجــــــودة الخــــــدمات، ومــــــن أجــــــل تمكــــــين 

  المرضى
  في تحقيق حصيلة (حصائل) المجال البرمجي (المجاالت البرمجية) المذكورة أعاله؟ كيف سيساهم هذا القرار

للرعايــة الجراحيــة الطارئــة واألساســية والتخــدير فــي مرافــق  ســيدعم القــرار اإلتاحــة المناســبة التوقيــت والمأمونــة 
الرعايــة الصــحية األوليــة ومستشــفيات مســتوى اإلحالــة األول كعنصــر ال يتجــزأ مــن التغطيــة الصــحية الشــاملة. 
وســيعزز الشــبكات والشــركات المتعــددة القطاعــات، والسياســات وخطــط العمــل المتعــددة التخصصــات، وســيدعم 

إلقليمية والعالمية المبذولة لتعزيز القوى العاملة الماهرة واتخاذ التدابير الالزمة من أجل إتاحة الجهود الوطنية وا
  ومأمونية خدمات الجراحة والتخدير الطارئة واألساسية.

  هل تتضمن الميزانية البرمجية بالفعل الُمخرجات والمنجزات المستهدفة المطلوبة في هذا القرار؟ (نعم/ ال)
   نعم.
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  التكلفة المقدرة واآلثار المترتبة بالنسبة إلى المالك الوظيفي فيما يتعلق بالميزانية البرمجية  -٣
  التكلفة اإلجمالية  (أ)

) مــدة ســريان القــرار التــي ســتلزم فيهــا أنشــطة األمانــة مــن أجــل التنفيــذ؛ ١ُيــذكر مــا يلــي (
  ).أمريكي ردوال  ١٠ ٠٠٠ منها كل يبلغ وحدات إلى مقربةتكلفة تلك األنشطة ( )٢(
  ).٢٠١٨-٢٠١٤سنوات (تغطي الفترة  خمس  )١(
مليـون دوالر أمريكـي؛  ١٠,٤٨مليـون دوالر أمريكـي (الموظفـون:  ٢٢,٩٨المجموع:   )٢(

  مليون دوالر أمريكي). ١٢,٥٠األنشطة: 
  ٢٠١٥-٢٠١٤التكلفة في الثنائية   (ب)

(أ) (مقربــًا ٣مــن التكــاليف المــذكورة فــي  ٢٠١٥-٢٠١٤المبلــغ المخصــص للثنائيــة  ُيــذكر
  دوالر أمريكي). ١٠ ٠٠٠إلى وحدات يبلغ كل منها 

ـــة:  ٤,٢٠مليــون دوالر أمريكــي (الموظفــون:  ٩,٢٠المجمــوع:  ـــون دوالر أمريكــي؛ األنشطــ مليـ
  ماليين دوالر أمريكي). ٥,٠٠
مســتويات المنظمــة التــي ســتتحمل هــذه التكــاليف، مــع بيــان األقــاليم المحــددة حســب  تُــذكر

  .االقتضاء
  .المقر الرئيسي وكل المكاتب اإلقليمية الستة

؟ ٢٠١٥-٢٠١٤هــل أدرجــت بالكامــل التكلفــة المقــدرة ضــمن الميزانيــة البرمجيــة المعتمــدة 
  (نعم/ ال)

  .نعم
  ر المدرج.إذا كانت اإلجابة "ال" يرجى ذكر المبلغ غي

  اآلثار المترتبة بالنسبة إلى المالك الوظيفي  (ج)
  هل يمكن تنفيذ هذا القرار بواسطة الموظفين الحاليين؟ (نعم/ ال)

  ال.
معبـــرًا عنـــه بعـــدد  -كانـــت اإلجابـــة "ال" ُيـــذكر العـــدد الـــالزم مـــن المـــوظفين اإلضـــافيين  إذا

مع بيان األقاليم المحددة ومجموعة (مجموعـات) المهـارات الالزمـة  -الموظفين المتفرغين 
  حسب االقتضاء.

فـــي المقـــر  ٤-ســـيلزم مـــا ال يقـــل عـــن موظـــف إضـــافي برتبـــة ف ٢٠١٧-٢٠١٦فـــي الثنائيـــة 
  في كل مكتب من المكاتب اإلقليمية الستة. ٤-ظف برتب فالرئيسي، ومو 

  التمويل  -٤
  (ب) ممولة بالكامل؟ (نعم/ ال)٣والمذكورة في  ٢٠١٥-٢٠١٤هل التكاليف المقدرة للثنائية 

  ال.
إذا كانــت اإلجابــة "ال" يرجــى تحديــد ثغــرة التمويــل وكيفيــة تعبئــة األمــوال (مــع بيــان تفاصــيل مصــدر 

  ادر التمويل المتوقعة)).التمويل المتوقع (مص
مليـــــون دوالر أمريكـــــي فـــــي الفتـــــرة مـــــن أيـــــار/ مـــــايو إلـــــى كـــــانون األول/  ٢,٩٨تبلـــــغ ثغـــــرة التمويـــــل 

(ثمانيــة شــهور). وســتعالج بواســطة الخطــة المنســقة علــى نطــاق المنظمــة ككــل لتعبئــة  ٢٠١٥ ديســمبر
  .٢٠١٥-٢٠١٤الموارد الالزمة لسد مواطن العجز في الميزانية البرمجية 
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  تعديالت النظام األساسي للموظفين  :١٧-٦٨ج ص عالقرار   -١
  ٦٦/٧: (انظر الوثيقة ج٢٠١٥-٢٠١٤الصلة بالميزانية البرمجية   -٢

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA66/A66_7-ar.pdf(  

  التمكينية الوظائف/ المؤسسية الخدمات -٦الفئة:   
  ٤-٦الحصيلة:                    واإلدارة التنظيمالمجال البرمجي:      

  ٢-٤-٦الُمخرج:     
  في تحقيق حصيلة (حصائل) المجال البرمجي (المجاالت البرمجية) المذكورة أعاله؟ كيف سيساهم هذا القرار

فــــي المجـــال البرمجــــي المـــذكور أعـــاله مــــن خـــالل تبســــيط  ١٣٦/٤٧م تتســـهم التعـــديالت المبينــــة فـــي الوثيقـــة 
فـي الئحـة المـوظفين، وتعزيـز مرونـة المنظمـة لـدى تطبيـق التـدابير التأديبيـة، وٕارسـاء أسـاس  وتوضيح عدة مواد
  ظمة بشان حركة تنقالت الموظفين.قانوني لسياسة المن

  هل تتضمن الميزانية البرمجية بالفعل الُمخرجات والمنجزات المستهدفة المطلوبة في هذا القرار؟ (نعم/ ال)
 نعم.

  المقدرة واآلثار المترتبة بالنسبة إلى المالك الوظيفي فيما يتعلق بالميزانية البرمجية التكلفة  -٣
  التكلفة اإلجمالية  (أ)

) مــدة ســريان القــرار التــي ســتلزم فيهــا أنشــطة األمانــة مــن أجــل التنفيــذ؛ ١ُيــذكر مــا يلــي (
  ).أمريكي دوالر ١٠ ٠٠٠ منها كل يبلغ وحدات إلى مقربةتكلفة تلك األنشطة ( )٢(
  القرار غير محدد المدة.  )١(
ــــذ سياســــة المنظمــــة بشــــأن حركــــة تــــنقالت   )٢( ــــة لوضــــع وتنفي ــــة اإلجمالي ســــتتراوح التكلف

مليـــون دوالر أمريكـــي تقريبـــًا، فـــي الثنائيـــة  ١٠,٢مليـــون دوالر أمريكـــي و ٩,٢المـــوظفين بـــين 
اليــــين دوالر م ٨عنــــدما يبــــدأ التنفيــــذ. ومــــن هــــذا المبلــــغ مقــــدار يتــــراوح بــــين  ٢٠١٧-٢٠١٦

ماليين دوالر أمريكي سيشكل التكـاليف المتعلقـة بزيـادة حركـة تـنقالت المـوظفين.  ٩أمريكي و
وســـــتبلغ تكـــــاليف المـــــوظفين الخاصـــــة بتوظيـــــف أفـــــراد للمســـــاعدة علـــــى إدارة تنفيـــــذ السياســـــة 

  مليون دوالر أمريكي تقريبًا.  ١,٢
  ٢٠١٥-٢٠١٤التكلفة في الثنائية   (ب)

(أ) (مقربــًا ٣مــن التكــاليف المــذكورة فــي  ٢٠١٥-٢٠١٤المبلــغ المخصــص للثنائيــة  ُيــذكر
  دوالر أمريكي). ١٠ ٠٠٠إلى وحدات يبلغ كل منها 

المجمـــــوع: صـــــفر مـــــن الـــــدوالرات األمريكيـــــة (الموظفـــــون: صـــــفر مـــــن الـــــدوالرات األمريكيـــــة؛ 
  األنشطة: صفر من الدوالرات األمريكية)

ســتتحمل هــذه التكــاليف، مــع بيــان األقــاليم المحــددة حســب تُــذكر مســتويات المنظمــة التــي 
  .االقتضاء
  .ال ينطبق

؟ ٢٠١٥-٢٠١٤هــل أدرجــت بالكامــل التكلفــة المقــدرة ضــمن الميزانيــة البرمجيــة المعتمــدة 
  (نعم/ ال)
  .ال ينطبق

  إذا كانت اإلجابة "ال" يرجى ذكر المبلغ غير المدرج.
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  الوظيفياآلثار المترتبة بالنسبة إلى المالك   (ج)
  هل يمكن تنفيذ هذا القرار بواسطة الموظفين الحاليين؟ (نعم/ ال)

 ٣ . ومـــع ذلــك ســـيلزم موظفــان إضـــافيان برتبـــة ف٢٠١٥-٢٠١٤نعــم، بالنســـبة إلــى الثنائيـــة 
في إدارة الموارد البشـرية فـي المقـر الرئيسـي أثنـاء المرحلـة األولـى مـن  ٥وموظف برتبة خ ع 
 البشـــرية المـــوارد إدارة فـــي إضـــافيون موظفـــون يلـــزم وقـــد. ٢٠١٧-٢٠١٦التنفيـــذ فـــي الثنائيـــة 

 مـــــن اعتبـــــاراً  اإلقليميـــــة المكاتـــــب فـــــي البشـــــرية المـــــوارد وٕادارات العـــــالمي الخـــــدمات ومركـــــز
 إعـــداد مـــن االنتهـــاء بعـــد ٢٠١٥ عـــام فـــي أدق تقـــديرات إعـــداد وســـيتم. فصـــاعداً  ٢٠١٨ عـــام
  .التنفيذ خطة

معبـــرًا عنـــه بعـــدد  -إذا كانـــت اإلجابـــة "ال" ُيـــذكر العـــدد الـــالزم مـــن المـــوظفين اإلضـــافيين 
مع بيان األقاليم المحددة ومجموعة (مجموعـات) المهـارات الالزمـة  -الموظفين المتفرغين 

  حسب االقتضاء.
  التمويل  -٤

  (ب) ممولة بالكامل؟ (نعم/ ال)٣والمذكورة في  ٢٠١٥-٢٠١٤هل التكاليف المقدرة للثنائية 
  ال ينطبق.

إذا كانــت اإلجابــة "ال" يرجــى تحديــد ثغــرة التمويــل وكيفيــة تعبئــة األمــوال (مــع بيــان تفاصــيل مصــدر 
  التمويل المتوقع (مصادر التمويل المتوقعة)).

  .ال ينطبق
    

االســـتراتيجية وخطـــة العمـــل العالميتـــان بشـــأن الصـــحة العموميـــة واالبتكـــار  :١٨-٦٨ج ص عالقرار   -١
  الفكريةوالملكية   

  ٦٦/٧: (انظر الوثيقة ج٢٠١٥-٢٠١٤الصلة بالميزانية البرمجية   -٢
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA66/A66_7-ar.pdf)  

  النظم الصحية -٤الفئة: 
تحســـــــــين إتاحـــــــــة األدويـــــــــة   ٣-٤الحصـــــــــيلة:   إتاحة األدوية والتكنولوجيات المجال البرمجي: 

والمنتجات والتكنولوجيات الطبية اآلمنة والفعالة   الصحية وتعزيز القدرات التنظيمية 
  والعالية الجودة واستخدامها على نحو رشيد   

ـــرج: تنفيــذ االســتراتيجية وخطــة   ٢-٣-٤ الُمخــــ
لميتين بشـــــــأن الصـــــــحة العموميـــــــة العمـــــــل العـــــــا

 واالبتكار والملكية الفكرية
  في تحقيق حصيلة المجال البرمجي المذكور أعاله؟ كيف سيسهم هذا القرار

هو تعزيز  الفكرية والملكية واالبتكار العمومية الصحة بشأن العالميتان العمل وخطة االستراتيجيةإن الهدف من 
أنشطة البحث والتطوير الالزمة فيما يخص األمراض التي تؤثر على البلدان النامية تأثيرًا غير متناسـب، حيـث 
تعـوق إخفاقــات الســوق إتاحــة التكنولوجيــات الطبيــة الالزمــة. وبتمديــد اإلطــار الزمنــي لالســتراتيجية وخطــة العمــل 

دفع التــي اكتســبتها ومواصــلة الــدعوة إلــى تنفيــذ السياســات العــالميتين ســتتمكن المنظمــة مــن الحفــاظ علــى قــوة الــ
واألنشــطة التــي تزيــد تــوافر المنتجــات التــي توجــد أشــد الحاجــة إليهــا. وســوف تســاعد نتــائج عمليــة التقيــيم جمعيــة 
الصــحة علــى تحديــد السياســات الجديــدة لتحســين االســتراتيجية الحاليــة، وضــمان فعاليــة اإلجــراءات التــي تتخــذها 

  المنظمة.



٨الملحق  199  

  المستهدفة المطلوبة في هذا القرار؟ (نعم/ ال) والمنجزات الميزانية البرمجية الُمخرجات بالفعل هل تتضمن
 .نعم
  التكلفة المقدرة واآلثار المترتبة بالنسبة إلى المالك الوظيفي فيما يتعلق بالميزانية البرمجية  -٣

  التكلفة اإلجمالية  (أ)
) مــدة ســريان القــرار التــي ســتلزم فيهــا أنشــطة األمانــة مــن أجــل التنفيــذ؛ ١مــا يلــي ( ُيــذكر

  دوالر أمريكي). ١٠ ٠٠٠تكلفة تلك األنشطة (مقربة إلى وحدات يبلغ كل منها  )٢(
؛ ٢٠٢٢-٢٠١٥ســيتم تمديــد االســتراتيجية وخطــة العمــل العــالميتين بمــا يشــمل الفتــرة   )١(

إلــى  ٢٠١٥وخطــة العمــل العــالميتين بــالفترة مــن حزيــران/ يونيــو وســيتعلق تقيــيم االســتراتيجية 
  .٢٠١٨-٢٠١٧؛ وسيشمل االستعراض البرمجي العام الفترة ٢٠١٧أيار/ مايو 

ــــــــون دوالر أمريكــــــــي  ١٠٠تمديــــــــد االســــــــتراتيجية وخطــــــــة العمــــــــل العــــــــالميتين:    )٢( ملي
  ي).مليون دوالر أمريك ٤٠مليون دوالر أمريكي؛ األنشطة:  ٦٠(الموظفون: 

ـــــــيم : الموظفـــــــون(دوالر أمريكـــــــي  ٤٧٠ ٠٠٠: العـــــــالميتين العمـــــــل وخطـــــــة االســـــــتراتيجية تقي
  .)أمريكي دوالر ٤٠٠ ٠٠٠: األنشطة أمريكي؛ دوالر ٧٠ ٠٠٠

 دوالر مليــــــون ١,١: الموظفــــــون(مليــــــون دوالر أمريكــــــي  ١,٦االســــــتعراض البرمجــــــي العــــــام: 
  .)أمريكي دوالر ٥٠٠ ٠٠٠: األنشطة أمريكي؛

  مليون دوالر أمريكي. ١٠٢,٠٧المجموع: 

  ٢٠١٥-٢٠١٤التكلفة في الثنائية   (ب)
(أ) (مقربــًا ٣مــن التكــاليف المــذكورة فــي  ٢٠١٥-٢٠١٤ُيــذكر المبلــغ المخصــص للثنائيــة 

  دوالر أمريكي). ١٠ ٠٠٠إلى وحدات يبلغ كل منها 
ـــــــيم : الموظفـــــــون( أمريكـــــــي دوالر ٢٥٠ ٠٠٠: العـــــــالميتين العمـــــــل وخطـــــــة االســـــــتراتيجية تقي
  .)أمريكي دوالر ٢٢٠ ٠٠٠: األنشطة أمريكي؛ دوالر ٣٠  ٠٠٠

  دوالر أمريكي. ٢٥٠ ٠٠٠المجموع: 
ـــذكر مســـتويات المنظمـــة التـــي ســـتتحمل التكـــاليف، مـــع بيـــان األقـــاليم المحـــددة حســـب  ُت

  .االقتضاء
  ستتم غالبية األنشطة في المقر الرئيسي والمكاتب اإلقليمية.

؟ ٢٠١٥-٢٠١٤المقــدرة ضــمن الميزانيــة البرمجيــة المعتمــدة هــل أدرجــت بالكامــل التكلفــة 
  (نعم/ ال)

  .نعم
  إذا كانت اإلجابة "ال" يرجى ذكر المبلغ غير المدرج.

  
  اآلثار المترتبة بالنسبة إلى المالك الوظيفي  (ج)

  هل يمكن تنفيذ هذا القرار بواسطة الموظفين الحاليين؟ (نعم/ ال)
  ال.
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معبـــرًا عنـــه بعـــدد  -كانـــت اإلجابـــة "ال" ُيـــذكر العـــدد الـــالزم مـــن المـــوظفين اإلضـــافيين  إذا
مع بيان األقاليم المحددة ومجموعة (مجموعـات) المهـارات الالزمـة  -الموظفين المتفرغين 

  حسب االقتضاء.
مـــوظفين فنيـــين  ٩ســـيلزم مـــا يعـــادل  ٢٠٢٢إلـــى عـــام  ٢٠١٥لتنفيـــذ االســـتراتيجية مـــن عـــام 

إضافيين من الفئة الفنية والفئـات العليـا، ومـا يعـادل ثالثـة مـوظفين متفـرغين مـن فئـة متفرغين 
 الفنيـة الفئـة مـنالخدمات العامة في المقر الرئيسي، وسيلزم ما يعادل موظفين اثنين متفرغين 

ومـــا يعـــادل موظفـــًا متفرغـــًا مـــن فئـــة الخـــدمات العامـــة فـــي كـــل مكتـــب إقليمـــي.  العليـــا والفئـــات
 العليـا والفئـات الفنيـة الفئـة مـن متفـرغين اثنين موظفين يعادل ماولالستعراض البرمجي سيلزم 

  شهرًا في المقر الرئيسي. ١٨لمدة  العامة الخدمات فئة من متفرغاً  موظفاً  يعادل وما

  التمويل  -٤
لة(ب) ٣المذكورة في  ٢٠١٥-٢٠١٤هل التكاليف المقدرة للثنائية    بالكامل؟ (نعم/ ال) مموَّ

  ال.
التمويل وكيفية تعبئـة األمـوال (مـع بيـان تفاصـيل مصـدر  بيان الثغرة فيإذا كانت اإلجابة "ال" يرجى 

  .)المتوقعة) األموالالمتوقع (مصادر  األموال
 المـوارد لتعبئـة منسـقةال خطةال معالجتها من خالل وستتمأمريكي.  دوالر ٢٥٠ ٠٠٠تبلغ ثغرة التمويل 

  .٢٠١٥-٢٠١٤ البرمجية الميزانية في التمويل نواقص معالجة أجل من المنظمة نطاق على
    

  حصيلة المؤتمر الدولي الثاني بشأن التغذية   :١٩-٦٨ج ص عالقرار   -١
  ٦٦/٧الوثيقة ج: (انظر ٢٠١٥-٢٠١٤الصلة بالميزانية البرمجية   -٢

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA66/A66_7-ar.pdf(  
 األمراض غير السارية -٢الفئة:   
  الحصيلة:    التغذيةالمجال البرمجي:      

  الحد من عوامل الخطر التغذوية ٥-٢
  : الُمخرجان

وضع خطـط العمـل وتنفيـذها  تمكين البلدان من ١-٥-٢
ورصدها باالستناد إلـى خطـة التنفيـذ الشـامل بشـأن تغذيـة 

  األمهات والرضَّع وصغار األطفال
ــــــة  ٢-٥-٢ تحــــــديث القواعــــــد والمعــــــايير الخاصــــــة بتغذي

ــع وصــغار األطفــال، واألهــداف التغذويــة  األمهــات والرضَّ
للســـــــــكان، والرضــــــــــاعة الطبيعيــــــــــة، ووضــــــــــع الخيــــــــــارات 

صـــــة بـــــاإلجراءات التغذويـــــة الفعالـــــة فـــــي السياســـــاتية الخا
  مجال التصدي للتقزُّم والهزال وفقر الدم

فــي تحقيــق حصــيلة (حصــائل) المجــال البرمجــي (المجــاالت البرمجيــة)  كيــف سيســاهم هــذا المقــرر اإلجرائــي
  المذكورة أعاله؟

 أولويات وسيبرز األعضاء الدول لدى السياسات رسم عملية في البرمجي المجال أهمية اإلجرائي المقرر سيزيد
  .والشركاء األمانة إلى بالنسبة العمل
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هل تتضمن الميزانية البرمجية بالفعل الُمخرجـات والمنجـزات المسـتهدفة المطلوبـة فـي هـذا المقـرر اإلجرائـي؟ 
  (نعم/ ال)

 المخرجات والمنجزات المستهدفة الالزمة. ٢٠١٧-٢٠١٦البرمجية المقترحة  الميزانيةنعم. تتضمن أيضًا 
  
  البرمجية بالميزانية يتعلق فيما الوظيفي المالك إلى بالنسبة المترتبة واآلثار المقدرة التكلفة  -٣

  اإلجمالية التكلفة  )أ(
 أجـل مـن األمانـة أنشـطة فيهـا سـتلزم التـي اإلجرائـي المقـرر سـريان مـدة) ١( يلي ما ُيذكر

 دوالر ١٠ ٠٠٠ منهـــا كـــل يبلـــغ وحـــدات إلـــى مقربـــة( األنشـــطة تلـــك تكلفـــة )٢( التنفيـــذ؛
  ).أمريكي

  ).٢٠٢٤-٢٠١٥ الفترة تغطي(  سنوات عشر  )١(
 أمريكــي، دوالر مليــون ١١٣,٦٢: الموظفــون( أمريكــي دوالر مليــون ٢٥٠: المجمــوع  )٢(

  ).أمريكي دوالر مليون ١٣٦,٣٨: األنشطة
  ٢٠١٥-٢٠١٤ الثنائية في التكلفة  )ب(

 مقربــاً ) (أ(٣ فــي المــذكورة التكــاليف مــن ٢٠١٥-٢٠١٤ للثنائيــة المخصــص المبلــغ ُيــذكر
  ).أمريكي دوالر ١٠ ٠٠٠ منها كل يبلغ وحدات إلى

: األنشـــطة أمريكـــي؛ دوالر مليـــون ١٤,٠٩: الموظفـــون( أمريكـــي دوالر مليـــون ٣١: المجمـــوع
  ).أمريكي دوالر مليون ١٦,٩١
 حســب المحــددة األقــاليم بيــان مــع التكــاليف، هــذه ســتتحمل التــي المنظمــة مســتويات تُــذكر

  .االقتضاء
 ٪٢٥ نســبة األفريقــي اإلقلــيم وســيتكبد التكــاليف، مــن ٪٤٤ نســبة الرئيســي المقــر حاليــاً  ســيتكبد
  .التكاليف تلك من ٪٦و ٪٤ بين تتراوح نسبة األخرى األقاليم ستتكبد فيما منها،
 ؟٢٠١٥-٢٠١٤ المعتمــدة البرمجيــة الميزانيــة ضــمن المقــدرة التكلفــة بالكامــل أدرجــت هــل

  )ال/ نعم(
  .نعم
  .المدرج غير المبلغ ذكر يرجى" ال" اإلجابة كانت إذا

  الوظيفي المالك إلى بالنسبة المترتبة اآلثار  )ج(
  )ال/ نعم( الحاليين؟ الموظفين بواسطة القرار هذا تنفيذ يمكن هل
  .نعم
 بعـــدد عنـــه معبـــراً  - اإلضـــافيين المـــوظفين مـــن الـــالزم العـــدد ُيـــذكر" ال" اإلجابـــة كانـــت إذا

 الالزمـة المهـارات) مجموعـات( ومجموعة المحددة األقاليم بيان مع - المتفرغين الموظفين
  .االقتضاء حسب
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  التمويل  -٤
  (ب) ممولة بالكامل؟ (نعم/ ال)٣والمذكورة في  ٢٠١٥-٢٠١٤المقدرة للثنائية  هل التكاليف

  .ال
إذا كانــت اإلجابــة "ال" يرجــى تحديــد ثغــرة التمويــل وكيفيــة تعبئــة األمــوال (مــع بيــان تفاصــيل مصــدر 

  التمويل المتوقع (مصادر التمويل المتوقعة)).
 نطـاق علـى المنسـقة الخطـة بواسـطة وسـُتعالج أمريكـي، دوالر مليـون ١٣,٨٣ بمبلـغ التمويـل ثغـرة تُقّدر

  .٢٠١٥-٢٠١٤ البرمجية الميزانية تمويل في العجز مواطن لسد الالزمة الموارد لتعبئة ككل المنظمة
    

العبء العالمي للصرع وضرورة العمل المنسق على المستوى القطـري مـن   :٢٠-٦٨ج ص ع القرار  -١
  واالجتماعية وآثاره على المعرفة العامةأجل التصدي آلثاره الصحية 

  ٦٦/٧: (انظر الوثيقة ج٢٠١٥-٢٠١٤الصلة بالميزانية البرمجية   -٢
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA66/A66_7-ar.pdf(  

  األمراض غير السارية -٢الفئة:   

 النفسية الصحةالمجال البرمجي:      
  اإلدمان مواد ومعاقرة  
  

  الحصيلة: 
زيــادة إتاحــة الخــدمات الخاصــة بالصــحة النفســية  ٢-٢

  واالضطرابات الناجمة عن تعاطي مواد اإلدمان
  الُمخرج:

تحســــــين خــــــدمات تعزيــــــز الصــــــحة النفســــــية  ٢-٢-٢
والوقايـــة والعـــالج والتعـــافي مـــن خـــالل الـــدعوة وتقـــديم 
إرشـــــــادات وأدوات أفضـــــــل بشـــــــأن خـــــــدمات الصـــــــحة 

  النفسية المتكاملة
  في تحقيق حصيلة (حصائل) المجال البرمجي (المجاالت البرمجية) المذكورة أعاله؟ سيساهم هذا القراركيف 

ستؤدي عمليات اسـتعراض وتقيـيم التـدابير المتعلقـة بالوقايـة مـن الصـرع ومكافحتـه، التـي تتـولى منظمـة الصـحة 
ت الفضــــلى للــــدول األعضــــاء، العالميــــة قيادتهــــا، وتنســــيقها، ومســــاندتها، إلــــى إرســــاء مجموعــــة مــــن الممارســــا

ـــرامج  والســـيما ـــدخل المتوســـط. وفضـــًال عـــن ذلـــك فـــإن طـــرح وتنفيـــذ الب ـــدخل المـــنخفض وال ـــدان ذات ال منهـــا البل
والخــدمات الوطنيــة الخاصــة بالصــرع ســيوفر الــدعم التقنــي وكــذلك المــالي، حيثمــا أمكــن، للــدول األعضــاء فــي 

كلـه أن أنشـطة تنفيـذ التـدابير المقترحـة فـي القـرار، وهـي  جهودها للوقاية من الصرع ومكافحته. واألهـم مـن ذلـك
تعزيــز القيــادة، والحوكمــة، وتنفيــذ السياســات والخطــط للوقايــة مــن الصــرع ومكافحتــه؛ وٕادمــاج إدارة الصــرع فــي 
الرعاية الصحية األولية؛ وٕاذكاء الوعي؛ واالستثمارات في البحوث؛ ورصـد تقـدم التـدابير القطريـة المنسـقة للـدول 

زيــادة إتاحــة الخــدمات عضــاء للوقايــة مــن الصــرع ومكافحتــه؛ وٕانشــاء شــراكات دوليــة، ســتؤدي مجتمعــة إلــى األ
  ).٢-٢الخاصة بالصحة النفسية واالضطرابات الناجمة عن تعاطي مواد اإلدمان (الحصيلة 

  ر؟ (نعم/ ال)هل تتضمن الميزانية البرمجية بالفعل الُمخرجات والمنجزات المستهدفة المطلوبة في هذا القرا
  نعم.
  التكلفة المقدرة واآلثار المترتبة بالنسبة إلى المالك الوظيفي فيما يتعلق بالميزانية البرمجية  -٣

  التكلفة اإلجمالية  (أ)
) مــدة ســريان القــرار التــي ســتلزم فيهــا أنشــطة األمانــة مــن أجــل التنفيــذ؛ ١ُيــذكر مــا يلــي (
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  ).أمريكي دوالر ١٠ ٠٠٠ منها كل يبلغ وحدات إلى مقربةتكلفة تلك األنشطة ( )٢(
كانون األول/  - ٢٠١٥خمس سنوات ونصف السنة (تغطي الفترة بين تموز/ يوليو   )١(

 فــــــــي النفســــــــية بالصــــــــحة الخاصــــــــة الشــــــــاملة العمــــــــل خطــــــــة، وفقــــــــًا لمــــــــدة ٢٠٢٠ديســــــــمبر 
  ).٢٠٢٠-٢٠١٣ الفترة

مليــــــــون دوالر أمريكــــــــي؛  ١١دوالر أمريكــــــــي (الموظفــــــــون:  مليــــــــون ٢٥المجمــــــــوع:   )٢(
  مليون دوالر أمريكي). ١٤األنشطة: 

  ٢٠١٥-٢٠١٤التكلفة في الثنائية   (ب)
(أ) (مقربــًا ٣مــن التكــاليف المــذكورة فــي  ٢٠١٥-٢٠١٤ُيــذكر المبلــغ المخصــص للثنائيــة 

  دوالر أمريكي). ١٠ ٠٠٠إلى وحدات يبلغ كل منها 
دوالر أمريكــــــي؛ األنشــــــطة:  ٢٠٠ ٠٠٠دوالر أمريكــــــي (الموظفــــــون:  ٧٠٠ ٠٠٠المجمــــــوع: 

  دوالر أمريكي). ٥٠٠ ٠٠٠
تُــذكر مســتويات المنظمــة التــي ســتتحمل هــذه التكــاليف، مــع بيــان األقــاليم المحــددة حســب 

  .االقتضاء
  المقر الرئيسي.

 ؟٢٠١٥-٢٠١٤هــل أدرجــت بالكامــل التكلفــة المقــدرة ضــمن الميزانيــة البرمجيــة المعتمــدة 
  (نعم/ ال)

  نعم.
  إذا كانت اإلجابة "ال" يرجى ذكر المبلغ غير المدرج.

  اآلثار المترتبة بالنسبة إلى المالك الوظيفي  (ج)
  هل يمكن تنفيذ هذا القرار بواسطة الموظفين الحاليين؟ (نعم/ ال)

  ال.
معبـــرًا عنـــه بعـــدد  -كانـــت اإلجابـــة "ال" ُيـــذكر العـــدد الـــالزم مـــن المـــوظفين اإلضـــافيين  إذا

مع بيان األقاليم المحددة ومجموعة (مجموعـات) المهـارات الالزمـة  -الموظفين المتفرغين 
  حسب االقتضاء.

. وسيتولى موظفو منظمة ٢٠١٥-٢٠١٤لن تدعو الحاجة إلى موظفين إضافيين في الثنائية 
العالميــة قيــادة أنشــطة تصــميم برنــامج الصــرع وطرحــه وصــياغة إطــاره الزمنــي، علمــًا الصــحة 

سـتدعو الحاجـة إلـى  ٢٠١٦. واعتبـارًا مـن كـانون الثـاني/ ينـاير ٢٠١٦بأن التنفيذ سـيبدأ عـام 
  الموظفين اإلضافيين التالين:

(خبير دولـي فـي الصـحة العموميـة وطـب الجهـاز العصـبي)  موظف ١,٥في المقر الرئيسي: 
، وسكرتيرة واحدة (مـا يعـادل نسـبة ٤-ف من الموظف المتفرغ) برتبة ٪١٠٠(ما يعادل نسبة 

  )؛٥-من الموظف المتفرغ) برتبة خ ع٪ ٥٠
موظف (ستة خبراء دوليون في الصحة العمومية وطـب  ٠,٥في كل إقليم من األقاليم الستة: 

٪ مــــن ٥٠صــــبي مــــن العــــارفين باحتياجــــات أقــــاليمهم المعنيــــة (مــــا يعــــادل نســــبة الجهــــاز الع
  )).٤-الموظفين المتفرغين؛ برتبة ف



 204 جمعية الصحة العالمية الثامنة والستون 

  التمويل  -٤
  (ب) ممولة بالكامل؟ (نعم/ ال)٣والمذكورة في  ٢٠١٥-٢٠١٤هل التكاليف المقدرة للثنائية 

  ال.
كانــت اإلجابــة "ال" يرجــى تحديــد ثغــرة التمويــل وكيفيــة تعبئــة األمــوال (مــع بيــان تفاصــيل مصــدر  إذا

  التمويل المتوقع (مصادر التمويل المتوقعة)).
دوالر أمريكي لتغطية تنفيـذ األنشـطة المتعلقـة بالوقايـة مـن الصـرع  ٥٠٠ ٠٠٠تدعو الحاجة إلى حشد 

مــن خــالل خطــة منســقة لحشــد المــوارد  ٢٠١٥/ ديســمبر ومكافحتــه مــن تمــوز/ يوليــو إلــى كــانون األول
. وسُيســــتعان بــــالمراكز ٢٠١٥-٢٠١٤تنفــــذها المنظمــــة لســــد مــــواطن العجــــز فــــي الميزانيــــة البرمجيــــة 

المتعاونة مع المنظمة وبشبكة من الخبراء والجهات المعنية من المجتمع المدني للمضي قدمًا في تنفيذ 
سـيتم التنفيـذ باالعتمـاد علـى المـوظفين الحـاليين، بينمـا  ٢٠١٥األنشطة. وفي النصف الثـاني مـن عـام 

 .٢٠١٦سيجري التعاقد مع موظفين مؤهلين إضافيين اعتبارًا من كانون الثاني/ يناير 
    

األحوال الصحية في األرض الفلسطينية المحتلـة، بمـا فيهـا القـدس  ):٨(٦٨ج ص عالمقرر اإلجرائي   -١
  المحتلوفي الجوالن السوري الشرقية،   

  ٦٦/٧ج الوثيقة انظر( ٢٠١٥-٢٠١٤ البرمجية بالميزانية الصلة  -٢
  http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA66/A66_7-ar.pdf (  

  الفئات: كلها   
  هاكل: الحصائل    له اإلجرائي المقرر هذا  :البرمجية المجاالت     
  كلهاالُمخرجات:       الفئات كل في برمجية بمجاالت صلة     

  أعاله؟ المذكورة البرمجية المجاالت حصائل تحقيق في اإلجرائي المقرر هذا سيسهم كيف
  . البرمجية الحصائل كل في سُتسهم اإلجرائي المقرر في المطلوبة اإلجراءات

 المقـرر هـذا فـي المطلوبـة المسـتهدفة والمنجـزات الُمخرجـات المقترحـة البرمجيـة الميزانية بالفعل تتضمن هل
  )ال/ نعم( اإلجرائي؟

 نعم. 

   البرمجية بالميزانية يتعلق فيما الوظيفي المالك إلى بالنسبة المترتبة واآلثار المقدرة التكلفة  -٣
  اإلجمالية التكلفة  )أ(

 أجـل مـن األمانـة أنشـطة فيهـا سـتلزم التـي اإلجرائـي المقـرر سـريان مـدة) ١( يلي ما ُيذكر
 دوالر ١٠ ٠٠٠ منهـــا كـــل يبلـــغ وحـــدات إلـــى مقربـــة( األنشـــطة تلـــك تكلفـــة )٢( التنفيـــذ؛
  ).أمريكي

  )٢٠١٦ مايو/ أيار إلى ٢٠١٥ مايو/ أيار الفترة تشمل( واحدة سنة) ١(
 أمريكـــــي؛ دوالر ٣ ٨٦٠ ٠٠٠: الموظفـــــون( أمريكـــــي دوالر ١١ ١١٠ ٠٠٠: اإلجمــــالي) ٢(

  )أمريكي دوالر ٧ ٢٥٠ ٠٠٠: األنشطة
  ٢٠١٥-٢٠١٤ الثنائية في التكلفة  )ب(

 مقربــاً ) (أ(٣ فــي المــذكورة التكــاليف مــن ٢٠١٥-٢٠١٤ للثنائيــة المخصــص المبلــغ ُيــذكر
  ).أمريكي دوالر ١٠ ٠٠٠ منها كل يبلغ وحدات إلى

: األنشطة أمريكي؛ دوالر ٢ ٢٥٠ ٠٠٠: الموظفون( أمريكي دوالر ٦ ٤٨٠ ٠٠٠: اإلجمالي
  )أمريكي دوالر ٤ ٢٣٠ ٠٠٠
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ـــذكر  حســـب المحـــددة األقـــاليم بيـــان مـــع التكـــاليف، ســـتتحمل التـــي المنظمـــة مســـتويات ُت
  .االقتضاء

 للتعـاون المنظمـة برنـامج عـن المسـؤول القـدس فـي المنظمـة مكتـب خـالل مـن األنشطة ستُنفذ
 المكتب جانب من القطري المستوى على المنظمة عمل ُيدعم وسوف. الفلسطينية السلطة مع

  . الرئيسي المقر جانب ومن المتوسط لشرق اإلقليمي
 ؟٢٠١٥-٢٠١٤ المعتمــدة البرمجيــة الميزانيــة ضــمن المقــدرة التكلفــة بالكامــل أدرجــت هــل

  )ال/ نعم(
  .نعم
  .المدرج غير المبلغ ذكر يرجى" ال" اإلجابة كانت إذا
  .ينطبق ال

  الوظيفي المالك إلى بالنسبة المترتبة اآلثار  )ج(
  )ال/ نعم( الحاليين؟ الموظفين بواسطة اإلجرائي المقرر هذا تنفيذ يمكن هل
  .نعم
 بعـــدد عنـــه معبـــراً  - اإلضـــافيين المـــوظفين مـــن الـــالزم العـــدد ُيـــذكر" ال" اإلجابـــة كانـــت إذا

 الالزمـة المهـارات) مجموعـات( ومجموعة المحددة األقاليم بيان مع - المتفرغين الموظفين
  .االقتضاء حسب

  .ينطبق ال
  التمويل  -٤

لة) ب(٣ في المذكورة ٢٠١٥-٢٠١٤ للثنائية المقدرة التكلفة هل     )ال/نعم( بالكامل؟ مموَّ
  .ال
 مصـدر عـن تفاصـيل ُتذكر( األموال تعبئة وكيفية التمويل في الثغرة بيان يرجى" ال" اإلجابة كانت إذا
  )المتوقعة األموال) مصادر(

 خـــــالل مـــــن التمويـــــل التمـــــاس سيســـــتمر: األمـــــوال) مصـــــادر( مصـــــدر أمريكـــــي؛ دوالر ١ ٣٩٠ ٠٠٠
  . االستراتيجية االستجابة بخطة يتعلق فيما ذلك في بما الطوعية، المساهمات

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 206 جمعية الصحة العالمية الثامنة والستون 

ــــدورة  ٢٠١٤فاشــــية مــــرض فيــــروس اإليبــــوال فــــي عــــام   ):١٠(٦٨ج ص ع المقرر اإلجرائي   -١ ومتابعــــة ال
  االستثنائية للمجلس التنفيذي بشأن اإليبوال  

  ٦٦/٧: (انظر الوثيقة ج٢٠١٥-٢٠١٤الصلة بالميزانية البرمجية   -٢
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA66/A66_7-ar.pdf)  

  ٦-٥، ١-٥، ٤-٤: الحصائل  الُنظم الصحية والمعلومات : المجاالت البرمجية
  ،١-١-٥، ٤-٤-٤، ١-٤-٤الُمخرَجات:   والبّينات؛ قدرات اإلنذار واالستجابة؛

  ١-٦-٥  االستجابة للفاشيات واألزمات
  في تحقيق حصائل المجاالت البرمجية المذكورة أعاله؟ كيف سيسهم هذا المقرر اإلجرائي

 االســتثنائية بشــأن دورتــه فــي اعتمــده القــرار الــذي بموجــب المجلــس التنفيــذي طلبــات ينفــذ هــذا المقــرر اإلجرائــي
االسـتجابة  قـدرة المنظمـة علـى أسـاس بنـاء وسـيتمثل .٢٠١٥ينـاير  كانون الثاني/ ٢٥في ، والتي عقدت اإليبوال

صـــندوق ب) إنشـــاء ( ؛فريـــق التقيـــيم المبـــدئي لإليبـــوال عمـــلأ) (: علـــى مـــا يلـــي ذات العواقـــب الصـــحية للطـــوارئ
ـــة الصـــحية العالميـــة للطـــوارئوتنســـيق و ج) إنشـــاء ( ؛للطـــوارئ ـــدم مـــند) ( ؛ٕادارة القـــوى العامل ـــيم المق ـــة  التقي لجن
 لإليبـوال؛ االسـتجابة فـي سـياق) ٢٠٠٥الدوليـة ( اللـوائح الصـحية علـى اللوائح الصحية الدوليةعة المعنية بالمراج
التــي يمكــن أن تتحــول إلــى  الُمعديــة لألمــراض الطبيــة والتطــوير فــي مجــال المنتجــاتالبحــث  إطــار لتقــدم) (ه

 ذات للطـــوارئ لالســـتجابة اســـتعداداً تكـــون أكثـــر المنظمـــة علـــى دعـــم الـــدول األعضـــاء ل تعزيـــز عمـــل) (و أوبئـــة؛
  النظم الصحية الوطنية. من خالل تعزيز العواقب الصحية

؟ المقـرر اإلجرائـيالمسـتهدفة المطلوبـة فـي هـذا  والمنجـزات الميزانية البرمجية الُمخرجـات بالفعل هل تتضمن
  (نعم/ ال)

   .نعم
  المقدرة واآلثار المترتبة بالنسبة إلى المالك الوظيفي فيما يتعلق بالميزانية البرمجية التكلفة  -٣

  التكلفة اإلجمالية  (أ)
التـي سـتلزم فيهـا أنشـطة األمانـة مـن أجـل  المقـرر اإلجرائـي) مـدة سـريان ١ُيذكر ما يلي (

دوالر  ١٠ ٠٠٠تكلفـــة تلـــك األنشـــطة (مقربـــة إلـــى وحـــدات يبلـــغ كـــل منهـــا  )٢التنفيـــذ؛ (
  أمريكي).

  تغطى عناصر المقرر اإلجرائي أطرًا زمنية مختلفة (وفقًا لترتيب تاريخ اإلنجاز): )١(
دعـــــم اإلدارات الوطنيـــــة وهـــــي  ٢٠١٥-٢٠١٤ســـــتنجز المنظمـــــة فـــــي الثنائيـــــة   -أ

تحضـــر لمـــؤتمر التعهـــدات الرفيـــع المســـتوى لألمـــين العـــام لألمـــم المتحـــدة بشـــأن 
  ؛٢٠١٥تموز/ يوليو  ١٠اإليبوال، والذي سُيعقد في 

  ؛٢٠١٥-٢٠١٤في الثنائية المبدئي لإليبوال  فريق التقييمسُيختتم عمل   -ب
لجنــة المراجعــة المعنيــة بــاللوائح الصــحية الدوليــة، بمقتضــى اللــوائح ســوف تبــدأ   -ج

، وسـتنجز عملهـا ٢٠١٥-٢٠١٤)، عملها في الثنائيـة ٢٠٠٥الصحية الدولية (
  ؛٢٠١٧-٢٠١٦في الثنائية 

علـــى وضـــع إطـــار لتقـــدم البحـــث والتطـــوير فـــي مجـــال المنتجـــات  ســـيبدأ العمـــل  -د
أن تتحــول إلــى أوبئــة فــي الثنائيــة  الطبيــة لألمــراض الُمعديــة األخــرى التــي يمكــن

  .٢٠١٧-٢٠١٦، وسيستمر في الثنائية ٢٠١٥-٢٠١٤
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، ٢٠١٧-٢٠١٦، و٢٠١٥-٢٠١٤ســــيتم فــــي ثــــالث ثنائيــــات، هــــي الثنائيــــات   -هـ
، تقـــــديم الـــــدعم إلـــــى دول غـــــرب ووســـــط أفريقيـــــا وغيرهـــــا مـــــن ٢٠١٩-٢٠١٨و

وليــــة المعرضــــة للمخــــاطر مــــن أجــــل التنفيــــذ الكامــــل للــــوائح الصــــحية الد الــــدول
  ؛٢٠١٩) بحلول عام ٢٠٠٥(

ستستمر إلى أجل غير مسمى مواصلة وتعزيز الدعم الذي تقدمـه المنظمـة إلـى   -و
جــل تحســين اســتعدادها لالســتجابة للطــوارئ ذات العواقــب أالــدول األعضــاء مــن 

 الصحية، عن طريق تعزيز النظم الصحية الوطنية؛
تكوين وتنسيق وٕادارة القوى العاملة الصحية العالمية للطـوارئ فـي الثنائيـة  سيبدأ  -ز

  ، وسيستمر ذلك إلى أجل غير مسمى؛٢٠١٥-٢٠١٤
، ٢٠١٥-٢٠١٤ســــيبدأ إنشـــــاء وٕادارة وصــــون صـــــندوق الطــــوارئ فـــــي الثنائيـــــة   -ح

  وسيستمر ذلك إلى أجل غير مسمى؛
 تكاليف تنفيذ المقرر اإلجرائي )٢(

ضــــمن الميزانيــــة  ٥و ٤ل والمخرجــــات المشــــمولة بــــالفئتين ســــتندرج تكــــاليف الحصــــائ  
. ١-٦٨ج ص ع، حســــــبما اعتمدتــــــه جمعيــــــة الصــــــحة فــــــي القــــــرار ٢٠١٧-٢٠١٦البرمجيــــــة 
االضــــــــــطالع بعمليــــــــــة تخطــــــــــيط عملــــــــــي شــــــــــامل فــــــــــي النصــــــــــف األخيــــــــــر مــــــــــن  وســــــــــيتم

لـوظيفي تقرير عن النتائج، بما فيها اآلثار المترتبة بالنسبة إلـى المـالك ا وسُيقدَّم ،٢٠١٥ عام
  والميزانية.
 ٤-٤ الحصـيلتينفي إطـار  ٢٠١٥-٢٠١٤سيندرج العمل المضطلع به في الثنائية   

ســــــتكون  ٤-٤. وفــــــي إطــــــار الحصــــــيلة ٢٠١٥-٢٠١٤ضــــــمن الميزانيــــــة البرمجيــــــة  ١-٥و
ستبلغ تكلفة العمل الداعم لدول غـرب  ١-٥التكاليف عند حدها األدنى؛ وفي إطار الحصيلة 

ووســط أفريقيــا وغيرهــا مــن الــدول المعرضــة للمخــاطر مــن أجــل التنفيــذ الكامــل للــوائح الصــحية 
  دوالر أمريكي. ١ ٠٠٠ ٠٠٠) ٢٠٠٥الدولية (

  ٢٠١٥-٢٠١٤وفيما يلي التكلفة اإلجمالية للثنائية 
دعـــم الـــدول األعضـــاء فـــي التحضـــير لمـــؤتمر التعهـــدات الرفيـــع، والـــذي ســـُيعقد فـــي   •

 دوالر أمريكي ١ ٠٠٠ ٠٠٠: ٢٠١٥تموز/ يوليو 
 دوالر أمريكي ٥٠٠ ٠٠٠بقية عمل فريق التقييم المبدئي لإليبوال:   •
ووضــع التقريــر الخــاص بأدائــه كــي ينظــر فيــه المجلــس  حتيــاطياالصــندوق الإنشــاء   •

: ٢٠١٦التنفيــذي فــي دورتــه الثامنــة والثالثــين بعــد المائــة فــي كــانون الثــاني/ ينــاير 
 دوالر أمريكي ٣٠٠ ٠٠٠

إنشــــــاء أمانــــــة القــــــوى العاملــــــة الصــــــحية العالميــــــة للطــــــوارئ وتزويــــــدها بــــــالموظفين:   •
 دوالر أمريكي ١ ٠٠٠ ٠٠٠

 ودعــــم لجنــــة المراجعــــة المعنيــــة بــــاللوائح الصــــحية الدوليــــة بمقتضــــى اللــــوائحإنشــــاء   •
  دوالر أمريكي ٥٠٠ ٠٠٠): ٢٠٠٥الصحية الدولية (

  ٢٠١٥-٢٠١٤التكلفة في الثنائية   (ب)
(أ) (مقربــًا ٣مــن التكــاليف المــذكورة فــي  ٢٠١٥-٢٠١٤المبلــغ المخصــص للثنائيــة  ُيــذكر

  دوالر أمريكي). ١٠ ٠٠٠إلى وحدات يبلغ كل منها 
مليـــــون دوالر أمريكـــــي؛ األنشـــــطة:  ٢,٧مليـــــون دوالر أمريكـــــي (الموظفـــــون:  ٤,٣المجمـــــوع: 

  مليون دوالر أمريكي) ١,٦
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ـــذكر مســـتويات المنظمـــة التـــي ســـتتحمل التكـــا ليف، مـــع بيـــان األقـــاليم المحـــددة حســـب ُت
  .االقتضاء

  جميع مستويات المنظمة الثالثة.
؟ ٢٠١٥-٢٠١٤هــل أدرجــت بالكامــل التكلفــة المقــدرة ضــمن الميزانيــة البرمجيــة المعتمــدة 

  (نعم/ ال)
  .نعم

  إذا كانت اإلجابة "ال" يرجى ذكر المبلغ غير المدرج.
  

  الوظيفي اآلثار المترتبة بالنسبة إلى المالك  (ج)
  بواسطة الموظفين الحاليين؟ (نعم/ ال) المقرر اإلجرائيهل يمكن تنفيذ هذا 

بــالرغم مــن أن جــزءا كبيــرًا مــن المقــرر اإلجرائــي ســينفذه الموظفــون الحــاليون فإنــه ابتــداًء مــن 
القــــوى العاملــــة الصــــحية ســــتلزم أربعــــة مناصــــب إضــــافية فــــي أمانــــة  ٢٠١٥-٢٠١٤الثنائيــــة 

  العالمية للطوارئ.
وبالنسبة إلى بقية أجـزاء المقـرر اإلجرائـي سـيلزم موظفـون إضـافيون للثنائيـة التاليـة. وسـيتحدد 

  عدد المناصب في إطار عملية التخطيط العملي المذكورة أعاله.
  التمويل  -٤

لة(ب) ٣المذكورة في  ٢٠١٥-٢٠١٤هل التكاليف المقدرة للثنائية    بالكامل؟ مموَّ
  ال.
 مصــدر تفاصــيل بيــان مــع( األمــوال تعبئــة وكيفيــة التمويــل ثغــرة تحديــد يرجــى" ال" اإلجابــة كانــت إذا

  )).المتوقعة األموال مصادر( المتوقع األموال
دوالر أمريكـــي، ســـتتم تعبئتهـــا مـــن المـــانحين الـــذين: ســـاهموا فـــي عمـــل  مليـــون ٤,٣تبلـــغ ثغـــرة التمويـــل 

المنظمـــة فـــي المجـــال الفاشـــيات والطـــوارئ ذات العواقـــب الصـــحية؛ أبـــدوا اهتمـــامهم بـــأن يقومـــوا بـــذلك؛ 
  يتعين تحديدهم من خالل الجهود المتسقة لتعبئة الموارد. مازال

ـــاطي بـــرأس المـــال ـــد الصـــندوق االحتي ـــغ أولـــي وقـــدره  وســـيتطلب أيضـــًا تزوي ـــة المـــوارد بمبل القيـــام بتعبئ
دوالر أمريكي، على أن تتواصل تعبئة الموارد لتجديد أموال الصندوق عندما ُتسحب  ١٠٠  ٠٠٠ ٠٠٠

األموال من أجل دعم االستجابة للطوارئ. وأعلنت اثنتان من الدول األعضاء عـن تعهـدات تصـل إلـى 
  دوالر أمريكي. ١١ ٠٠٠ ٠٠٠

    
مدونــة المنظمــة العالميــة لقواعــد الممارســة بشــأن توظيــف العــاملين   ):١١(٦٨ج ص عاإلجرائي  المقرر   -١

   الصحيين على المستوى الدولي
  ٦٨/٧(انظر الوثيقة ج ٢٠١٧-٢٠١٦الصلة بالميزانية البرمجية   -٢

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA68/A68_7-en.pdf)  

  النظم الصحية -٤الفئة: 
  ٢-٤الحصيلة:     الخدمات الصحية المتكاملةالمجال البرمجي: 

 ٢-٢-٤: الُمخرج  التي تركز على الناس                 
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  المذكور أعاله؟ في تحقيق حصيلة المجال البرمجي المقرر اإلجرائيهذا  سيسهمكيف 
فـــي دعـــم البلـــدان فـــي التنفيـــذ التـــام لمدونـــة المنظمـــة العالميـــة لقواعـــد الممارســـة بشـــأن توظيـــف العـــاملين  سيســـهم

  الصحيين على المستوى الدولي.
؟ المقـرر اإلجرائـيالمسـتهدفة المطلوبـة فـي هـذا  والمنجـزات الميزانية البرمجية الُمخرجـات بالفعل هل تتضمن

  (نعم/ ال)
   .نعم
  المقدرة واآلثار المترتبة بالنسبة إلى المالك الوظيفي فيما يتعلق بالميزانية البرمجية التكلفة  -٣

  التكلفة اإلجمالية  (أ)
التـي سـتلزم فيهـا أنشـطة األمانـة مـن أجـل  المقـرر اإلجرائـي) مـدة سـريان ١ُيذكر ما يلي (

الر دو  ١٠ ٠٠٠تكلفـــة تلـــك األنشـــطة (مقربـــة إلـــى وحـــدات يبلـــغ كـــل منهـــا  )٢التنفيـــذ؛ (
  أمريكي).

  )٢٠١٩-٢٠١٦أربع سنوات (تغطي الفترة   )١(
مليــــون دوالر أمريكــــي؛  ١,٧٥مليــــون دوالر أمريكــــي (الموظفــــون:  ٦,٢٥المجمــــوع:   )٢(

  مليون دوالر أمريكي) ٤,٥األنشطة: 
  

  ٢٠١٧-٢٠١٦التكلفة في الثنائية   (ب)
(أ) (مقربــًا ٣مــن التكــاليف المــذكورة فــي  ٢٠١٧-٢٠١٦المبلــغ المخصــص للثنائيــة  ُيــذكر

  دوالر أمريكي). ١٠ ٠٠٠إلى وحدات يبلغ كل منها 
: األنشطة أمريكي؛ دوالر مليون ٠,٨٧٥: الموظفون( أمريكي دوالر مليون ٣,١٢٥: المجموع
  )أمريكي دوالر مليون ٢,٢٥

ـــذكر مســـتويات المنظمـــة التـــي ســـتتحمل  التكـــاليف، مـــع بيـــان األقـــاليم المحـــددة حســـب ُت
  .االقتضاء

  .٪٢٠؛ والمقر الرئيسي ٪٨٠المكاتب اإلقليمية ودون اإلقليمية 
؟ ٢٠١٧-٢٠١٦هــل أدرجــت بالكامــل التكلفــة المقــدرة ضــمن الميزانيــة البرمجيــة المعتمــدة 

  (نعم/ ال)
  .نعم

  إذا كانت اإلجابة "ال" يرجى ذكر المبلغ غير المدرج.
  اآلثار المترتبة بالنسبة إلى المالك الوظيفي  (ج)

  هل يمكن تنفيذ هذا القرار بواسطة الموظفين الحاليين؟ (نعم/ ال)
  نعم، شريطة أن يتم ملء الوظائف الشاغرة في المقر الرئيسي والمكاتب اإلقليمية.

معبـــرًا عنـــه بعـــدد  -كانـــت اإلجابـــة "ال" ُيـــذكر العـــدد الـــالزم مـــن المـــوظفين اإلضـــافيين  إذا
مع بيان األقاليم المحددة ومجموعة (مجموعـات) المهـارات الالزمـة  -الموظفين المتفرغين 

  حسب االقتضاء.
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  التمويل  -٤
لة) ب(٣ في المذكورة ٢٠١٧-٢٠١٦ للثنائية المقدرة التكلفة هل   )ال/ نعم( بالكامل؟ مموَّ
  ال.
 مصــدر تفاصــيل بيــان مــع( األمــوال تعبئــة وكيفيــة التمويــل ثغــرة تحديــد يرجــى" ال" اإلجابــة كانــت إذا

  ة).المتوقع (مصادر) األموال
مليـون دوالر أمريكـي  ٢,٥مليـون دوالر أمريكـي ( ١,٢٥بمبلـغ  ٢٠١٧-٢٠١٦تقدر الثغرة فـي الثنائيـة 

 لتعبئـة منسقةال خطةال إطار في هذه التمويل ثغرة معالجة وستتم). ٢٠١٩-٢٠١٦لفترة األربع سنوات 
  .٢٠١٧-٢٠١٦ البرمجية الميزانية في التمويل نواقص معالجة أجل من المنظمة نطاق على الموارد

  
  

_________________  
  





 

  

  




