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  تقرير اللجان اإلقليمية 
  إلى المجلس التنفيذي

  
  

  تقرير من المدير العام
  
  

عـد وقـد أُ اسـتنادًا إلـى تقـارير رؤسـاء اللجـان. التابعة للمنظمة اللجان اإلقليمية يلخص هذا التقرير مداوالت   -١
المقرر اإلجرائـي وعمـًال بـ المواءمة بين اللجان اإلقليمية والمجلـس التنفيـذي عزيزت الداعية إلىاالقتراحات بناًء على 

يقدم رؤساء اللجان اإلقليمية تقريرًا موجزًا عن مداوالت اللجان بصورة الذي يقضي بأن جمعية الصحة الصادر عن 
وخصوصـــًا المســـائل والحصـــائل ذات المســـائل والحصـــائل الرئيســـية علـــى ويركـــز التقريـــر  ١روتينيـــة إلـــى المجلـــس.

  الصحة والمجلس التنفيذي.ب لمقررات إجرائية صادرة عن جمعية وتلك التي تستجياألهمية العالمية 
  

تشـــرين األول/  ١٣آب/ أغســـطس إلـــى  ٢٨وعقـــدت اللجـــان اإلقليميـــة الســـت اجتماعاتهـــا فـــي الفتـــرة مـــن   -٢
  على النحو التالي: ٢٠١٧أكتوبر 

 أيلــول/ ســبتمبر فــي  ١آب/ أغســطس إلــى  ٢٨مــن  ،الــدورة الســابعة والســتون للجنــة اإلقليميــة ألفريقيــا
نياتوا، وزير الصحة ورعاية الطفـل بارير برئاسة الدكتور ديفيد باغويسيسي  ،في زمبابوي فيكتوريا فولز
 ؛في زمبابوي

  ملـديف،  ،هماليـ أيلول/ سبتمبر في ١٠إلى  ٦من السبعون للجنة اإلقليمية لجنوب شرق آسيا، الدورة
 ؛براهيم، وزير الصحة في ملديفإالسيد عبد اهللا ناظم برئاسة 

  أيلــول/ ســبتمبر فــي بودابســت فــي  ١٤إلــى  ١١ألوروبــا، مــن  اإلقليميــةالــدورة الســابعة والســتون للجنــة
هنغاريــا، برئاســة الســيدة كاتــالين نوفــاك، وزيــرة الدولــة لشــؤون الشــباب واألســرة ووزيــرة الدولــة للشــؤون 

 ؛الدولية في هنغاريا

  لـدورة ا/ يـةلمنظمـة الصـحة للبلـدان األمريكالتابع للبلدان األمريكية التاسع والعشرون المؤتمر الصحي
أيلـول/ سـبتمبر فـي واشـنطن العاصـمة  ٢٩إلى  ٢٥من والستون للجنة اإلقليمية لألمريكتين،  لتاسعةا

في الواليات المتحدة األمريكية، برئاسة الدكتور أنطونيو كارلوس بـاريوس فرنانـدز، وزيـر الصـحة فـي 
 ؛باراغواي

 تشــرين األول/ أكتــوبر فــي  ١٢إلــى  ٩ الــدورة الرابعــة والســتون للجنــة اإلقليميــة لشــرق المتوســط، مــن
لخـــدمات لتنظـــيم ا ةاالتحاديـــ ةل تـــارر، الـــوزير ضـــأف ئرةســـا ةبـــاد فـــي باكســـتان، برئاســـة الـــدكتور أ إســـالم

 ؛في باكستان هاالصحية الوطنية وتنسيق
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  تشـرين األول/ أكتـوبر  ١٣إلـى  ٩مـن للجنـة اإلقليميـة لغـرب المحـيط الهـادئ، الدورة الثامنـة والسـتون
 .، أسترالياالصحة في حكومة أستراليافي بريسبان في أستراليا، برئاسة السيدة غلينيس بوشان، وزيرة 

  
  ١لرؤساء اللجان اإلقليمية على الموقع اإللكتروني للمنظمة. لموجزةاوتُنشر التقارير   -٣
  

  المواضيع المطروحة للنقاش العالمي
  

  )٢٠٠٥اللوائح الصحية الدولية ( تنفيذ
  
ذي ال) ١١(٧٠ج ص عاعتمدت جمعية الصحة العالمية السبعون المقرر اإلجرائي ، ٢٠١٧في أيار/ مايو   -٤

وضـع مسـودة الخطـة االسـتراتيجية العالميـة الخمسـية لتحسـين تأهـب الصـحة العموميـة طلبت فيه من المـدير العـام "
الدول األعضاء، بما في ذلك من خالل اللجان اإلقليمية، وباالسـتناد إلـى المبـادئ واستجابتها، بالتشاور الكامل مع 

، لتقــديمها إلــى جمعيــة الصــحة العالميــة الحاديــة والســبعين ٧٠/١٦مــن الوثيقــة ج ٢التوجيهيــة الــواردة فــي الملحــق 
(كـــانون الثـــاني/  ئـــةللنظـــر فيهـــا واعتمادهـــا، عـــن طريـــق المجلـــس التنفيـــذي فـــي دورتـــه الثانيـــة واألربعـــين بعـــد الما

  على ذلك. مسودة الخطة إلى اللجان اإلقليمية بناءً وُقدمت ". ٢٠١٨ يناير
  
وأيـدت فـي عمليـة التشـاور الجاريـة. شراكها وأعربت عن تقديرها إلبمسودة الوثيقة ورحبت اللجان اإلقليمية   -٥

لتأهــب الصــحة الــثالث المبينــة فــي مســودة الخطــة االســتراتيجية ركــائز االثنــي عشــر والإجمــاًال المبــادئ التوجيهيــة 
  عدة مجاالت لالستعراض.ب وأحاطت علماً . العمومية واستجابتها

  
على الحاجة إلى الـدعم التقنـي والمـالي لتنفيـذ خطـط العمـل الوطنيـة وٕالـى للجنة اإلقليمية ألفريقيا وشددت ا  -٦

  لها. والتصديللفاشيات والطوارئ التعاون المتعدد القطاعات في إطار التأهب 
  
القـــدرات األساســـية  ١وشـــددت اللجنـــة اإلقليميـــة لألمـــريكتين علـــى ضـــرورة أن تـــربط الركيـــزة االســـتراتيجية   -٧

االخــتالف علــى ) بوظــائف الصــحة العموميــة األساســية وتجســد ٢٠٠٥الالزمــة بموجــب اللــوائح الصــحية الدوليــة (
ضـرورة واتُفق على نطاق واسع علـى الصحية ووضع تنفيذها للوائح.  نطاق الدول األطراف من حيث نضج نظمها

ــــة ( ــــوائح الصــــحية الدولي ــــديم إطــــار رصــــد الل ــــة مســــتقلة ٢٠٠٥تق منفصــــلة عــــن مســــودة الخطــــة و ) وتقييمهــــا كوثيق
  .٢٠١٨عون وتعتمده في أيار/ مايو العالمية كي تنظر فيه جمعية الصحة العالمية الحادية والسب االستراتيجية

  
لجنــوب شــرق آســيا علــى الــدور الــداعم للقيــادة وتصــريف الشــؤون فــي المنظمــة. وشــددت اللجنــة اإلقليميــة   -٨

مســتوى اللــوائح فــي إطــار آلياتهــا لتصــريف الشــؤون بهــدف  مــن أجــل أن ترفــع البلــدانوُطلــب مــن المنظمــة الــدعوة 
حبة بالتعـــاون مـــع الجهـــات صـــاالمســـاعدة علـــى تعزيـــز مراكـــز االتصـــال الوطنيـــة المعنيـــة بـــاللوائح الصـــحية الدوليـــة 

  المصلحة العديدة.
  
مثــل إجــراء وجــوب تكملــة أداة التقيــيم الــذاتي للــوائح بــأدوات أخــرى وشــددت اللجنــة اإلقليميــة ألوروبــا علــى   -٩

عمليـة تحضـيرية بمـا فـي ذلـك الحاجـة إلـى  ،الحساسيات المحتملة للدول األعضـاءتقييم خارجي طوعي يتكيف مع 
مجــاالت مشــتركة محتملــة أن تستكشــف وتجــد وطلبــت الــدول األعضــاء مــن األمانــة تتســم بكفــاءة اســتخدام المــوارد. 

وخصوصــــًا فــــي مجــــال الرصــــد والتقيــــيم قبــــل إجــــراء المشــــاروة الرســــمية مــــع الــــدول األعضــــاء فــــي تشــــرين الثــــاني/ 
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بل المضـــي قـــدمًا أثنـــاء جمعيـــة الصـــحة العالميـــة الحاديـــة ُســـوشـــددت علـــى أهميـــة االتفـــاق علـــى  ،٢٠١٨ نـــوفمبر
  بعين.والس

  
 الخطـة االسـتراتيجية العالميـة الخمسـيةضـرورة اتسـاق على وشددت اللجنة اإلقليمية لغرب المحيط الهادئ   -١٠

مــع الجهــود اإلقليميــة المبذولــة فــي مجــال األمــن الصــحي مثــل اســتراتيجية آســيا والمحــيط الهــادئ الخاصــة المقترحــة 
فـــي مجـــال األمـــن  المستخلصـــةالتـــي ُنقحـــت فـــي ضـــوء الـــدروس المســـتجدة وطـــوارئ الصـــحة العموميـــة بـــاألمراض 

ومــن الخبــرات الصــحي علــى مــدى أكثــر مــن عقــد مــن إقلــيم غــرب المحــيط الهــادئ المعــرض للكــوارث والفاشــيات 
ة العالميــة يوينبغــي رصــد المســودات الالحقــة للخطــة االســتراتيجالعالميــة أيضــًا مثــل فاشــية مــرض فيــروس اإليبــوال. 

لضمان تجنب ازدواج الجهود والحد من التزامـات التبليـغ المفروضـة علـى الـدول األعضـاء. وينبغـي تعمـيم المسـودة 
  الختامية مسبقًا للسماح بالتشاور الكافي مع الدول األعضاء.

  
علـى النحـو التـالي: المسـودة وضـع تسـمح بواقترحت اللجنة اإلقليمية لغرب المحيط الهادئ أيضًا مجـاالت   -١١
دمـج قطــاع صـحة الحيـوان فـي جهـود التأهــب واالسـتجابة فـي مجـال الصـحة العموميــة؛ عزيـز التشـديد علـى أهميـة ت

وضرورة تعزيز دور مراكز االتصال الوطنية المعنية باللوائح الصحية الدولية من خالل اإلرشاد والتـدريب التقنيـين؛ 
مصـــحوبة بإرشـــادات واضـــحة وآليـــة للتشـــاور؛ والنظـــر فـــي ُنهـــج جديـــدة للعمـــل  لتقيـــيم الـــذاتيلأدوات  لـــىوالحاجـــة إ

الجمــاعي والســيما فــي البلــدان الصــغيرة أو الــدول الجزريــة الصــغيرة وٕاضــفاء الطــابع الرســمي علــى هــذه الــُنهج فــي 
ث ومجـاالت العمـل والعالقـة بـين الركـائز الـثال غايـاتالميادين التقنية مثـل قـدرة المختبـرات. وطلبـت أيضـًا توضـيح 

وأعربت أيضًا عن قلقها المبادئ التوجيهية. بعض وضوح عرض  تعزيزإلى إمكانية  باإلشارةالعمل الستة المقترحة 
بشكل مرن ومكيـف مـع سـياق المحـيط الهـادئ واألولويـات الوطنيـة بشأن ضرورة تنفيذ الخطة االستراتيجية العالمية 

  في مجال األمن الصحي.
  

  الخاصة بمكافحة النواقلاالستجابة العالمية 
  

) الــذي طلبــت فيــه مــن المــدير ٢٠١٧( ١٦-٧٠ج ص عاعتمــدت جمعيــة الصــحة العالميــة الســبعون القــرار   -١٢
أن يضع، بالتشاور مع الـدول األعضـاء ومـن خـالل اللجـان اإلقليميـة، حسـب االقتضـاء، خطـط عمـل إقليميـة العام 

بشأن مكافحة النواقل، بما فيها األنشطة ذات األولوية المبّينة في  ُتواءم مع اإلرشادات التقنية الصادرة عن المنظمة
  .١تنقيح  ٧٠/٢٦الوثيقة ج

  
وطلبــت دعــم لمكافحــة النواقـل لجنــوب شـرق آســيا علـى وضــع خطـة عمــل إقليميـة ووافقـت اللجنــة اإلقليميـة   -١٣

وُســلطت مبيــدات الحشــرات. األمانــة وتعاونهــا فــي عــدة جوانــب مــن مكافحــة النواقــل، بمــا فــي ذلــك ترصــد مقاومــة 
  التخلص من أمراض المناطق المدارية المهملة.األضواء على أهمية مكافحة النواقل في تقرير إقليمي عن 

  
للجهــــود المتكاملــــة لمكافحــــة النواقــــل وأعربــــت اللجنــــة اإلقليميــــة ألوروبــــا عــــن تأييــــدها للــــنهج االســــتراتيجي   -١٤

التي ُتالحظ أيضًا في اإلقليم المحمولة بالنواقل األمراض زيادة عبء في ضوء  والتصدي لها على الصعيد العالمي
 ٢٠١٨فـي عـام  تي سـُتعقدفي دورتها الثامنة والستين ال متعمقةواقُترح أن تجري اللجنة اإلقليمية مناقشة األوروبي. 

جانــب مناقشــة  لالســتجابة الخاصــة بمكافحــة النواقــل إلــىبشــأن القيمــة المضــافة المكتســبة مــن وضــع خطــة إقليميــة 
ومكافحة نواقل البعوض الغازية وٕاعـادة ظهـور األمـراض المحمولـة لترصد التقرير األول عن تنفيذ اإلطار اإلقليمي 

  .٢٠٢٠-٢٠١٤بالنواقل للفترة 
  

والتصــدي لهــا علــى الصــعيد وأكــدت اللجنــة اإلقليميــة لغــرب المحــيط الهــادئ أهميــة نهــج مكافحــة النواقــل   -١٥
وحمـى الضـنك. لخطط العمل اإلقليمية التي اعُتمدت في العام السابق لمكافحـة المالريـا الجاري في التنفيذ  العالمي
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وطلبت اللجنة أيضًا إدراج بند بشأن أمراض المناطق المدارية المهملة في جدول األعمال المؤقـت لـدورتها التاسـعة 
  العالمية لمكافحة النواقل.االستراتيجية في سياق تنفيذ  ٢٠١٨في عام  تي سُتعقدالوالستين 

  
  ٢٠١٩-٢٠١٨الميزانية البرمجية 

  
ثــالث  ناقشــت، ٢٠١٩-٢٠١٨بعــد أن وافقــت جمعيــة الصــحة العالميــة الســبعون علــى الميزانيــة البرمجيــة   -١٦

والـداعي إلـى ضـرورة رق آسـيا ش االقتراح المقدم في اللجنة اإلقليمية لجنوبالمدير العام  يدوأها. لجان إقليمية تنفيذ
تنفيذ البـرامج علـى نطـاق من أجل  الستعانة بهاوالالستفادة من الموارد المحلية استخدام الميزانية البرمجية للمنظمة 

لبرنـامج الخمـس مواءمـة الميزانيـة مـع األولويـات االسـتراتيجية فريقيـا بوجـه خـاص اللجنة اإلقليمية أل ناقشتأوسع. و 
منخفضــة نظــرًا إلــى زيــادة عــبء  تبــدوأن المخصصــات لألمــراض غيــر الســارية علمــًا بــ وأحاطــتالتحــول اإلقليمــي. 

وأعربــت عـــن هــذه األمــراض فـــي اإلقلــيم األفريقـــي وٕالــى المبــادرات الجديـــدة المقــرر تنفيـــذها للتصــدي لهــذا العـــبء. 
تعزيز الجهود الرامية إلى تعبئة المـوارد المحليـة والمـوارد االشتراكات المقدرة وناصرت في  ٪٣للزيادة بنسبة تقديرها 

ـــا  وأحاطـــتالتـــي قـــد تكـــون أكثـــر مرونـــة. األخـــرى  ـــة ألوروب ـــة اإلقليمي ـــرامج المتعلقـــة علمـــًا باللجن ارتفـــاع تمويـــل الب
باألمراض غيـر السـارية فـي اإلقلـيم علـى الـرغم مـن االنخفـاض فـي مجمـوع تمويـل تلـك الفئـة علـى نطـاق المنظمـة. 

والسيما تعبئة التمويـل المـرن إذ تـزداد نسـبة  ٢٠١٩-٢٠١٨إزاء التمويل العام للميزانية البرمجية  اقلقهأيضًا  تبدوأ
  الخاضعة لتخصيص شديد.الموارد 

  
  ٢٠٢٣-٢٠١٩مسودة برنامج العمل العام الثالث عشر للفترة 

  
  برنــــــــامج العمــــــــل العــــــــام الثالــــــــث عشــــــــر  يــــــــة بشــــــــأنمــــــــذكرة مفاهيماللجــــــــان اإلقليميــــــــة مســــــــودة  ناقشــــــــت  -١٧

. وأيــدت اقتــراح تعجيــل اإلطــار الزمنــي والعمليــة لوضــع مســودة وثيقــة تعــرض رؤيــة المنظمــة ٢٠٢٣-٢٠١٩للفتــرة 
اللجنـة اإلقليميـة  بـدتوأ. ٢٠١٨تنظـر فيهـا جمعيـة الصـحة فـي أيـار/ مـايو  يك ٢٠٢٣-٢٠١٩ االستراتيجية للفترة

التركيـز علـى األولويـات االسـتراتيجية فـي المبـادئ التوجيهيـة غيـر أنهـا دعـت حـور مألوروبا تأييدها الشديد للرؤية و 
عــن منهجيــة نحــت درجــة أقــل مــن األولويــة. وطلبــت مزيــدًا مــن المعلومــات إلــى تحديــد األنشــطة والمبــادرات التــي مُ 

أعربـت عـن قلقهـا إلـى حـد و تقدير مساهمة المنظمة في الحصائل الصحية وعـن الخيـارات الخاصـة بتعبئـة المـوارد. 
تعزيز دور المنظمة التشغيلي نظرًا إلى وظيفة المنظمة األساسـية كوكالـة تقنيـة ومعنيـة ما إزاء االقتراح الداعي إلى 

تشـغيل المنظمـة فـي ظـروف معينـة تشـمل المراحـل المبكـرة لحالـة طـوارئ. بوضع القواعد والمعايير غير أنها أيـدت 
العمليـات علـى المسـتوى القطـري فـي سـياق  علمـًا بضـرورة تحديـد طـتوأحاالمسـاءلة. وأعربت أيضًا عـن قلقهـا إزاء 

أهميــة توســيع نطــاق الشــراكات والســيما مــع طائفــة وشــددت علــى التعــاون الوثيــق مــع ســائر كيانــات األمــم المتحــدة 
  واسعة من الجهات الفاعلة غير الدول.

  
اعتماد نهج إداري جيد وقياس األداء ورصد أهمية  وسلطت اللجنة اإلقليمية لشرق المتوسط األضواء على  -١٨

وشددت على ضرورة تعزيز قدرة البلدان ومكاتب المنظمة اإلقليمية والقطرية وخصوصًا فيما يتصـل بالعمـل التقدم. 
المنظمـة االسـتراتيجي المتصـل بتحقيـق أهـداف التنميـة  ضـعإدراج مو المتعـدد القطاعـات. كمـا شـددت علـى ضـرورة 

المستدامة وبالجهـات الشـريكة فـي منظومـة األمـم المتحـدة وٕادراج الصـحة فـي جميـع السياسـات كمبـدأ أساسـي لبلـوغ 
  األهداف وتحقيق التغطية الصحية الشاملة.
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  المواضيع ذات األهمية اإلقليمية
  
  برنــــــــامج التحـــــــول الخـــــــاص بأمانـــــــة المنظمـــــــة فـــــــي اإلقلــــــــيم تنفيـــــــذ ناقشـــــــت اللجنـــــــة اإلقليميـــــــة ألفريقيـــــــا   -١٩

وبـّين تقيـيم مسـتقل ألول الذي يهدف إلى تسريع وتيرة تنفيـذ إصـالح المنظمـة فـي اإلقلـيم.  ٢٠٢٠-٢٠١٥األفريقي 
التقدم الملحوظ المحرز  ٢٠١٧/ يناير سنتين للتنفيذ أجراه مكتب التقييم التابع للمنظمة في جنيف في كانون الثاني

القـيم المواليـة للنتـائج، والتركيـز التقنـي الـذكي، والعمليـات االسـتراتيجية المسـتجيبة، أي األربعـة  زفي مجاالت التركيـ
والتواصل الفعال والشـراكات. وأحاطـت الـدول األعضـاء علمـًا مـع التقـدير بتحسـين تواصـل المنظمـة ومشـاركتها مـع 

وأحاطـت أيضـًا مما أدى إلى إنشاء هياكل للتصـدي الفعـال للكـوارث الطبيعيـة والفاشـيات. هات الشريكة البلدان والج
واإلدارة الماليـة وبحثـت الخطـوات المقبلـة. ونظـرت اللجنـة أيضـًا فـي بنـود جـدول المسـاءلة علمًا بأوجه التحسين في 

فــي ســـياق مــن أجــل تحقيـــق التغطيــة الصــحية الشــاملة لتطـــوير الــنظم الصــحية األعمــال المتعلقــة بمــا يلــي: إطــار 
إلدارة المحـــددات البيئيـــة لصـــحة اإلنســـان فـــي اإلقلـــيم واســـتراتيجية أهـــداف التنميـــة المســـتدامة فـــي اإلقلـــيم األفريقـــي؛ 

لتنفيــــــذ االســــــتراتيجية العالميــــــة للقضــــــاء علــــــى أوبئــــــة الحمــــــى الصــــــفراء وٕاطــــــار ؛ ٢٠٢١-٢٠١٧األفريقــــــي للفتــــــرة 
والحــــد مــــن اإلجحافــــات الصــــحية مــــن خــــالل العمــــل المشــــترك بــــين فــــي اإلقلــــيم األفريقــــي؛  ٢٠٢٦-٢٠١٧ للفتــــرة

لقطــاع العالميــة وٕاطــار إقليمــي مقتــرح لتنفيــذ االســتراتيجية المحــددات االجتماعيــة للصــحة؛ بالقطاعــات فيمــا يتصــل 
  صلة.ذات ات . ووافقت على عدة قرار ٢٠٢١-٢٠١٦األمراض المنقولة جنسيًا للفترة الصحة بشأن 

  
ـــدان األمريكيـــةالتاســـع والعشـــرون المـــؤتمر الصـــحي أعـــاد و   -٢٠ ـــة  /للبل ـــدورة التاســـعة والســـتون للجنـــة اإلقليمي ال

انتخـاب الـدكتورة كاريّسـا إتيـين مـديرًا للمكتـب الصـحي للبلـدان األمريكيـة لواليـة ثانيـة وطـرح اسـمها علـى  لألمريكتين
لألمـريكتين علـى عـدة ووافقت اللجنة اإلقليمية المجلس التنفيذي لتعيينها مديرًا إقليميًا لألمريكتين خالل الفترة ذاتها. 

واعتمـــدت البرنـــامج  ٢٠١٩-٢٠١٤للبلـــدان األمريكيـــة للفتـــرة تعـــديالت علـــى الخطـــة االســـتراتيجية لمنظمـــة الصـــحة 
ـــدان األمريكيـــة للفتـــرة والميزانيـــة لمنظمـــة الصـــحة  ـــة . ٢٠١٩-٢٠١٨للبل خطـــة الصـــحة المســـتدامة واعتمـــدت اللجن

وناقشـت أيضـًا والغايـات التـي ينبغـي تحقيقهـا فـي تلـك الفتـرة. التي تبـين األهـداف  ٢٠٣٠-٢٠١٨لألمريكتين للفترة 
علـى الصـعيد العـالمي واعتمـدت قـرارًا يـأذن للمـدير اإلقليمـي بـإجراء  لقاح فيروس شلل األطفـال المعطـلنقص آثار 

الصـــندوق الـــدائر لشـــراء اللقاحـــات التـــابع لمنظمـــة الصـــحة مفاوضـــات بهـــدف ضـــمان اإلمـــداد الكـــافي باللقـــاح عبـــر 
االنتمــاء العرقــي والصــحة؛  بشــأن: سياســة وفيمــا يلــي الصــكوك التــي أقرتهــا اللجنــة أو اعتمــدتها. للبلــدان األمريكيــة

فــي  األلمانيــة الخلقيــةالقضــاء علــى الحصــبة والحصــبة األلمانيــة ومتالزمــة الحصــبة جهــود وخطــة عمــل الســتمرار 
واســتراتيجية ؛ ٢٠٢٢-٢٠١٧ الحيويــة للفتــرةوخطــة عمــل لتــدعيم اإلحصــاءات ؛ ٢٠٢٣-٢٠١٨األمــريكتين للفتــرة 

واسـتراتيجية وخطـة عمـل ؛ لحصول الجميع على الخدمات الصحية والتغطية الصحية الشاملةبشأن الموارد البشرية 
  .٢٠٢٢-٢٠١٨لتعزيز مكافحة التبغ في إقليم األمريكتين للفترة 

  
الفريــق العامــل إصــالح تصــريف الشــؤون، أيــدت توصــيات ذ ناقشــت اللجنــة اإلقليميــة لجنــوب شــرق آســيا إ و   -٢١

مع عملية التعيين في األقاليم األخـرى واعتمـاد مدونـة لقواعـد السـلوك بمواءمة عملية تعيين المدير اإلقليمي المعني 
مدونــة و علــى نظامهــا الــداخلي  لصــلةذات ا وســيرة ذاتيــة موحــدة إضــافة إلــى العمليــات الراهنــة. واعتمــدت التعــديالت

بشـــأن بنـــاء قـــدرة الـــنظم الصـــحية علـــى  هإعـــالن ماليـــ واعتمـــدت اإلقليمـــي.تعيـــين المـــدير ب قواعـــد الســـلوك الخاصـــة
. ووافقـت علـى خطـة عمـل إقليميـة ٢٠٢٢-٢٠١٧بـه للفتـرة  عمل متصـالً إقليميًا لل اً وٕاطار الصمود أمام تغير المناخ 

 نــداء دلهـي للعمــل مـن أجــل القضـاء علــىوترصـد وخطـة تنفــذ  ٢٠٢١-٢٠١٦ بشـأن التهـاب الكبــد الفيروسـي للفتــرة
. وناقشـــت أيضـــًا إتاحـــة األدويـــة وأهـــداف التنميـــة ٢٠٣٠الســـل فـــي إقلـــيم المنظمـــة لجنـــوب شـــرق آســـيا بحلـــول عـــام 

حـرز مـن أجـل تشـييد المبنـى الجديـد مالمستدامة والتقدم المحرز من أجل تحقيق التغطية الصحية الشـاملة والتقـدم ال
  للمكتب اإلقليمي.
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اســتنادًا إلــى  ٢٠٣٠رطــة طريــق لتنفيــذ خطــة التنميــة المســتدامة لعــام خاواعتمــدت اللجنــة اإلقليميــة ألوروبــا   -٢٢
المــؤتمر الــوزاري الســادس بشــأن وأقــرت إعــالن إلــى جانــب إطــار مشــترك للرصــد.  ٢٠٢٠إطــار سياســات الصــحة 

اآلليـة والخالصة المرتبطة بـه لإلجـراءات الوطنيـة المحتملـة والترتيبـات المؤسسـية المنقحـة الخاصـة بالبيئة والصحة 
اإلقلــيم مــن أجــل اســتدامة القــوى العاملــة الصــحية فــي إطــارًا للعمــل  واعتمــدت. األوروبيــة للعمليــات البيئيــة والصــحية

وناقشــت األوروبــي وقــرارًا بشــأن توطيــد التعــاون بــين الــدول األعضــاء فــي مجــال تحســين إتاحــة األدويــة فــي اإلقلــيم. 
وقـررت فـي اإلقلـيم. ) وتعزيز قدرات المختبرات لتحسين الصـحة ٢٠٠٥اللوائح الصحية الدولية (أيضًا تعجيل تنفيذ 

ليسـت ذات عالقـات رسـمية مـع  الـدولغير دولية وٕاقليمية ووطنية لجهات فاعلة يمنح االعتماد وضع إجراء اللجنة 
ن، وافقــت اللجنــة علــى وفــي مجــال تصــريف الشــؤو حتــى يتســنى لهــا المشــاركة فــي اجتماعــات المنظمــة. المنظمــة 
المنبثقــة عــن اجتماعاتهــا موضــع عــرض شــفهي مــوجز علــى المجلــس التنفيــذي الرســائل الرئيســية  أن تكــونضــرورة 

ووافقـت أيضـًا علـى إجـراءات جديـدة العتمـاد غير أن هذا األمر سينطوي على تغييرات في برنـامج عمـل المجلـس. 
وٕاجراء مشاورات عبـر اإلنترنـت الوثائق الختامية أو اإلعالنات الصادرة عن االجتماعات اإلقليمية الرفيعة المستوى 

  المتعلقة بدوراتها العادية.بشأن الوثائق 
  

وٕاطــار اللجنــة اإلقليميــة لشــرق المتوســط إطــارًا إقليميــًا للعمــل بشــأن الوقايــة مــن الســرطان ومكافحتــه وأقــرت   -٢٣
تغير المناخ والصحة واعتمدت قرارات بشأن تنفيذ العنصر الخـاص بصـحة المـراهقين مـن االسـتراتيجية  عمل بشأن

  ن مقاومة مضادات الميكروبات.أ) وبش٢٠٣٠-٢٠١٦العالمية بشأن صحة المرأة والطفل والمراهق (
  

القضـــاء علـــى  وخطـــة عمـــل إقليميتـــين بشـــأنوأقـــرت اللجنـــة اإلقليميـــة لغـــرب المحـــيط الهـــادئ اســـتراتيجية   -٢٤
الحصــبة والحصــبة األلمانيــة وطلبــت مــن األمانــة أن تضــع عبــر عمليــة تشــاورية خطــة عمــل إقليميــة بشــأن حمايــة 

فــي خطــة عمــل إقليميــة بشــأن تعزيــز الصــحة قــرت أيضــًا مــا يلــي: أاألطفــال مــن اآلثــار الضــارة لتســويق األغذيــة. و 
المة الغذائيــة واالنتقــال إلــى التمويــل المتكامــل لخــدمات أهــداف التنميــة المســتدامة؛ وأطــر عمــل إقليميــة متعلقــة بالســ

انتقــال فيــروس العــوز المنــاعي البشــري وفيــروس علــى لقضــاء اإلجــراءات الثالثيــة لو الصــحة العموميــة ذات األولويــة 
؛  وبرنـــامج عمـــل ٢٠٣٠-٢٠١٨والزهـــري مـــن األم إلـــى الطفـــل فـــي آســـيا والمحـــيط الهـــادئ للفتـــرة  Bالتهـــاب الكبـــد 

  دوية والقوى العاملة الصحية.تعزيز القدرات التنظيمية وتقاربها وتعاونها فيما يتصل باألأن إقليمي بش
  
  

  اإلجراء المطلوب من المجلس التنفيذي
  

 المجلس مدعو إلى اإلحاطة علمًا بهذا التقرير.  -٢٥
  
 

=     =     =  


