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-iii- 

  
  
  
  
  مقدمة  
  
  

أيـــار/  ٣١إلـــى  ٢٢فـــي قصـــر األمـــم بجنيـــف فـــي الفتـــرة مـــن  الســـبعونانعقـــدت جمعيـــة الصـــحة العالميـــة   
  ١والثالثين بعد المائة. التاسعةالمجلس التنفيذي في دورته ، طبقًا لما قرره ٢٠١٧ مايو

  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .)٢٠١٦( )١١(١٣٩م تالمقرر اإلجرائي    ١



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

- v - 

  
  
  
  المحتويات  

  

 ةالصفح  
  iii    ..........................................................................................    مقدمة 

  ix    ..................................................................................  جدول األعمال 
  xv    ...................................................................................  قائمة بالوثائق 

 xxiii    ...................................................  أعضاء مكتب جمعية الصحة وعضوية اللجان 

  
  

  المقررات اإلجرائية القرارات و 
  

  القرارات
    
  ٣    ..................................  المتأخرات في سداد االشتراكات: الصومال  ١-٧٠ع  ص  ج

  ٥    .........................................................  تعيين المدير العام  ٢-٧٠ع  ص  ج

  ٥    ...........................................................  امعقد المدير الع  ٣-٧٠ع  ص  ج

  ٥    ................................  اإلعراب عن التقدير للدكتورة مارغريت تشان  ٤-٧٠ع  ص  ج

  ٦    ...........................................  ٢٠١٩-٢٠١٨الميزانية البرمجية   ٥-٧٠ع  ص  ج

البشــرية الصــحية وتنفيــذ مضــامين هيئــة األمــم المتحــدة الرفيعــة المســتوى مــوارد ال  ٦-٧٠ع  ص  ج
  ٨    ........................  المعنية بالعمالة في مجال الصحة والنمو االقتصادي

  ١٢    ...............  لوقاية من اإلنتان وتشخيصه وتدبير العالجي السريريتحسين ا  ٧-٧٠ع  ص  ج

حالــة تحصــيل االشــتراكات المقــدرة، بمــا فــي ذلــك الــدول األعضــاء المتــأخرة فــي   ٨-٧٠ع  ص  ج
  ١٥    .............  من الدستور ٧سداد اشتراكاتها إلى حد يبرر تطبيق أحكام المادة 

  ١٦    ...............................  ٢٠١٩-٢٠١٨جدول تقدير االشتراكات للفترة   ٩-٧٠ع  ص  ج

  ٢١    ...  مرتبات الموظفين في الوظائف غير المصنفة في رتب ومرتب المدير العام  ١٠-٧٠ع  ص  ج
التحضــير لالجتمــاع الثالــث الرفيــع المســتوى للجمعيــة العامــة بشــان الوقايــة مــن   ١١-٧٠ع  ص  ج

  ٢١    ٢٠١٨األمراض غير الُمعدية (غير السارية) ومكافحتها، المقرر عقده في عام 



- vi - 

 الصفحة    
  ٢٣    ........................  قاية من السرطان ومكافحته في سياق نهج متكاملالو   ١٢-٧٠ع  ص  ج
  ٢٨    ............................................  الوقاية من الصمم وفقدان السمع  ١٣-٧٠ع  ص  ج
  ٣١    .........  تعزيز التمنيع لتحقيق أهداف خطة العمل العالمية الخاصة باللقاحات  ١٤-٧٠ع  ص  ج
  ٣٥    ..........................................  تعزيز صحة الالجئين والمهاجرين  ١٥-٧٠ع  ص  ج
بمكافحــــة النواقــــل: اتبــــاع نهــــج متكامــــل لمكافحــــة  االســــتجابة العالميــــة الخاصــــة  ١٦-٧٠ع  ص  ج

  ٣٦    ..................................................  األمراض المنقولة بالنواقل
  

    المقررات اإلجرائية
  ٣٩    .................................................  تشكيل لجنة أوراق االعتماد  )١(٧٠ج ص ع
  ٣٩    ......................  السبعينانتخاب أعضاء مكتب جمعية الصحة العالمية   )٢(٧٠ج ص ع

  ٣٩    ..................................  انتخاب أعضاء مكتب اللجنيتين الرئيسيتين  )٣(٧٠ص عج 
  ٤٠    ........................................................  إنشاء اللجنة العامة  )٤(٧٠ص ع ج
  ٤٠    ......................................................  اعتماد جدول األعمال  )٥(٧٠ص عج 
  ٤٠    ........................................................  منصب المدير العام  )٦(٧٠ص عج 
  ٤١   ..................................................  التحقق من أوراق االعتماد  )٧(٧٠ص عج 
 فــي عضــواً  للعمــل شــخص تعيــين فــي الحــق لهــا التــي األعضــاء الــدول انتخــاب  )٨(٧٠ص عج 

  ٤١    ......................... ................................   التنفيذي المجلس
  ٤٢    ......................   األطفال: تخطيط االنتقال في مجال شلل األطفال شلل  )٩(٧٠ص عج 
  ٤٤   ................  استعراض اإلطار الخاص بالتأهب لمواجهة األنفلونزا الجائحة  )١٠(٧٠ص عج 
  ٤٥    ......................................  )٢٠٠٥تنفيذ اللوائح الصحية الدولية (  )١١(٧٠ص عج 
وفـي  األحوال الصحية في األرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشـرقية،  )١٢(٧٠ص عج 

  ٤٦   ....................................................  الجوالن السوري المحتل
، بمـا فـي ٢٠١٧-٢٠١٦تقرير منتصـف المـدة البرمجـي والمـالي للمنظمـة للفتـرة   )١٣(٧٠ص عج 

  ٤٧    ...................................  ٢٠١٦ذلك البيانات المالية المراجعة لعام 
  ٤٧    ............................................  تقرير مراجع الحسابات الخارجي  )١٤(٧٠ص عج 
  ٤٧    ..  تعيين ممثلين في لجنة المعاشات التقاعدية لموظفي منظمة الصحة العالمية  )١٥(٧٠ص عج 
  ٤٨    ......................................................  صندوق البنية التحتية  )١٦(٧٠ص عج 
  ٤٨    ...............  خطة العمل العالمية بشأن االستجابة الصحية العمومية للخرف  )١٧(٧٠ص عج 



  

- vii - 

 الصفحة    
  ٤٩    ............................  الُبعد الصحي العمومي لمشكلة المخدرات العالمية  )١٨(٧٠ص عج 
  ٤٩    ...............  تقرير اللجنة المعنية بالقضاء على سمنة األطفال: خطة التنفيذ  )١٩(٧٠ص عج 
تعزيــز أوجــه التــآزر بــين جمعيــة الصــحة العالميــة ومــؤتمر األطــراف فــي اتفاقيــة   )٢٠(٧٠ص عج 

  ٥٠    .........................  منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ
  ٥١    .......  الطبية المتدنية النوعية والمغشوشةآلية الدول األعضاء بشأن المنتجات   )٢١(٧٠ص عج 
  ٥١    ..................  ٢٠٣٠التقدم المحرز في تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام   )٢٢(٧٠ص عج 
دور قطــاع الصــحة فــي الــنهج االســتراتيجي لــإلدارة الدوليــة للمــواد الكيميائيــة مــن   )٢٣(٧٠ص عج 

  ٥٢    ............................  وما بعده ٢٠٢٠أجل تحقيق الهدف المنشود لعام 
  ٥٢    ........  الحادية والسبعون العالمية الصحة جمعية فيه سُتعقد الذي البلد اختيار  )٢٤(٧٠ص عج 

  
  المالحق

      
  ٥٥..........................................................................  عقد المدير العام  - ١
العمل مـن أجـل الصـحة: مسـّودة خطـة العمـل الخمسـية الخاصـة بالعمالـة فـي مجـال الصـحة   - ٢

  ٥٧.......................................................  )٢٠٢١-٢٠١٧والنمو االقتصادي (
المستوى للجمعيـة العامـة بشـأن الوقايـة مـن األمـراض غيـر التحضير لالجتماع الثالث الرفيع   - ٣

المحــّدث فــي  ٣: التــذييل ٢٠١٨المعديــة (غيــر الســارية) ومكافحتهــا، المقــرر عقــده فــي عــام 
  ٧٥................  ٢٠٢٠-٢٠١٣خطة العمل العالمية بشأن الوقاية من األمراض غير السارية 

  ٩٣......................  والمهاجرين إطار األولويات والمبادئ التوجيهية لتعزيز صحة الالجئين  - ٤
  ٩٩................................  ٢٠٣٠-٢٠١٧االستجابة العالمية الخاصة بمكافحة النواقل   - ٥
منصـــب المـــدير العـــام: االقتراحـــات المقدمـــة لتحســـين كفـــاءة التصـــويت الـــورقي فـــي جمعيـــة   - ٦

الصحة والحاجة الناتجة عن ذلك إلى إدخال تعديالت إجرائية؛ نص النظـام الـداخلي الُمعـّدل 
  ١٠٥.......  مية والمبادئ التوجيهية الُمعّدلة إلجراء االنتخابات باالقتراع السريلجمعية الصحة العال

شــلل األطفــال: تخطــيط االنتقــال فــي مجــال شــلل األطفــال: قائمــة إجــراءات األمانــة فــي الفتــرة   - ٧
  ١٠٧...........................  ٢٠١٧كانون األول/ ديسمبر  ٣١حزيران/ يونيو و ١الواقعة بين 

  ١٠٩..  ٢٠١٦ طار الخاص بالتأهب لمواجهة األنفلونزا الجائحةتقرير الفريق المعني باستعراض اإل  - ٨
مســـّودة الخطـــة االســـتراتيجية العالميـــة الخمســـية لتحســـين تأهـــب الصـــحة العموميـــة العالميـــة   - ٩

  ٢١٩................................................  : مبادئ توجيهية٢٠٢٠-٢٠١٨واستجابتها 
  ٢٢٣.............  ٢٠٢٥-٢٠١٧خطة العمل العالمية بشأن االستجابة الصحية العمومية للخرف   - ١٠
خطـــة التنفيـــذ لتوجيـــه مواصـــلة اتخـــاذ اإلجـــراءات بشـــأن التوصـــيات الـــواردة فـــي تقريـــر اللجنـــة   - ١١

  ٢٤٩.......................................................  المعنية بالقضاء على سمنة األطفال
آليــة الــدول األعضــاء فــي منظمــة الصــحة العالميــة بشــأن المنتجــات الطبيــة المتدنيــة النوعيــة/   - ١٢

  ٢٧٧..........................  التعاريف العمليةالمزورة/ المغشوشة التوسيم/ المغشوشة/ المزيفة: 



- viii - 

 الصفحة    

خارطــة الطريــق لتعزيــز مشــاركة قطــاع الصــحة فــي الــنهج االســتراتيجي لــإلدارة الدوليــة للمــواد   - ١٣
  ٢٨١............................  وما بعده ٢٠٢٠الكيميائية من أجل تحقيق الهدف المنشود لعام 

المقـــّررات اإلجرائيـــة اآلثـــار الماليـــة واإلداريـــة المترتبـــة بالنســـبة إلـــى األمانـــة نتيجـــة للقـــرارات و   - ١٤
  ٢٨٦.........................................................الُمعتمدة من جانب جمعية الصحة

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  



- ix - 

 
 
 
  
  ١جدول األعمال  
  
  

  الجلسات العامة
  
  

  
  جمعية الصحةافتتاح   -١
  

  تعيين لجنة أوراق االعتماد  ١-١
  

  انتخاب الرئيس  ٢-١
  

  انتخاب نواب الرئيس الخمسة ورئيسي اللجنتين الرئيسيتين وٕانشاء اللجنة العامة  ٣-١
  

  اعتماد جدول األعمال وتوزيع البنود على اللجنتين الرئيسيتين  ٤-١
  
  تقرير المجلس التنفيذي عن دورتيه التاسعة والثالثين بعد المائة واألربعين بعد المائة  -٢
  
  العامة ةكلمة الدكتورة مارغريت تشان، المدير   -٣
  
  منصب المدير العام  -٤
  

  إجراءات سير االنتخاب  ١-٤
  
  تعيين المدير العام  ٢-٤
  
  عقد المدير العام  ٣-٤
  

  [ ُحذف ]  -٥
  
  مجلس التنفيذيانتخاب أعضاء ال  -٦
  
  الجـوائــز  -٧
  
  تقارير اللجنتين الرئيسيتين  -٨
  
  اختتام جمعية الصحة  -٩
  
  
  
  

                                                           
  اعتمد في الجلسة العامة الثانية.   ١



السبعونجمعية الصحة العالمية   

 - x - 

  "أ"اللجنة 
  

  ١افتتاح أعمال اللجنة  -١٠
  

  شؤون البرنامج والميزانية  -١١
  

  ٢٠١٧-٢٠١٦نبذة عن الوضع المالي: الميزانية البرمجية   ١-١١

  ٢٠١٩-٢٠١٨الميزانية البرمجية المقترحة   ٢-١١
  

  التأهب والترصد واالستجابة  -١٢
  

  الطوارئ الصحية  ١-١٢
  

  لجنة اإلشراف االستشارية المستقلة لبرنامج المنظمة للطوارئ الصحية  •

  استجابة المنظمة في الطوارئ الوخيمة الواسعة النطاق  •

  البحث والتطوير فيما يتعلق باألمراض الوبائية المحتملة  •

  الطوارئ ذات العواقب الصحيةتنسيق القوى العاملة الصحية في   •
  

  مقاومة مضادات الميكروبات  ٢-١٢
  

  شلل األطفال  ٣-١٢
  

  أحدث المعلومات عن شلل األطفال  •

  تخطيط االنتقال في مجال شلل األطفال   •
  

  )٢٠٠٥تنفيذ اللوائح الصحية الدولية (  ٤-١٢
  

  استعراض اإلطار الخاص بالتأهب لمواجهة األنفلونزا الجائحة  ٥-١٢
  

  النظم الصحية  -١٣
  

الموارد البشرية الصحية وتنفيذ مضامين هيئة األمم المتحدة الرفيعة المستوى المعنية بالعمالة في   ١-١٣
  مجال الصحة والنمو االقتصادي

  
  مبادئ بشأن التبرع بالدم ومكونات الدم والمنتجات الطبية البشرية المنشأ وٕادارتها  ٢-١٣
  

                                                           
  بما في ذلك انتخاب نواب الرئيس والمقرر.    ١
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  دوية واللقاحات وٕاتاحتهامعالجة النقص العالمي في األ  ٣-١٣
  

تقييم واستعراض االستراتيجية وخطة العمل العالميتين بشأن الصـحة العموميـة واالبتكـار والملكيـة   ٤-١٣
  الفكرية

  
  متابعة تقرير فريق الخبراء االستشاريين العامل المعني بتمويل وتنسيق البحث والتطوير  ٥-١٣
  

بيـــة المتدنيـــة النوعيـــة/ المـــزورة/ المغشوشـــة التوســـيم/ آليـــة الـــدول األعضـــاء بشـــأن المنتجـــات الط  ٦-١٣
  المغشوشة/ المزيفة

  
  تعزيز صحة الالجئين والمهاجرين  ٧-١٣
  

  السارية األمراض  -١٤
  

  باللقاحات الخاصة العالمية العمل خطة  ١-١٤
  

  االستجابة العالمية الخاصة بمكافحة النواقل  ٢-١٤
  

  األمراض غير السارية  -١٥
  

جتمـــاع الثالـــث الرفيـــع المســـتوى للجمعيـــة العامـــة بشـــأن الوقايـــة مـــن األمـــراض غيـــر التحضـــير لال  ١-١٥
  ٢٠١٨الُمعدية (غير السارية) ومكافحتها، المقرر عقده في عام 

  
  مسودة خطة العمل العالمية بشأن االستجابة الصحية العمومية للخرف  ٢-١٥
  

  الُبعد الصحي العمومي لمشكلة المخدرات العالمية  ٣-١٥
  

  صيلة المؤتمر الدولي الثاني بشأن التغذيةح  ٤-١٥
  

  تقرير اللجنة المعنية بالقضاء على سمنة األطفال: خطة التنفيذ  ٥-١٥
  

  الوقاية من السرطان ومكافحته في سياق نهج متكامل  ٦-١٥
  

تعزيــز أوجــه التــآزر بــين جمعيــة الصــحة العالميــة ومــؤتمر األطــراف فــي اتفاقيــة منظمــة الصــحة   ٧-١٥
  طارية بشأن مكافحة التبغالعالمية اإل

  
  الوقاية من الصمم وفقدان السمع  ٨-١٥
  

  العمر طيلة الصحة تعزيز  -١٦
  

  ٢٠٣٠التقدم المحرز في تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام    ١-١٦
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دور قطاع الصحة في النهج االستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية من أجل تحقيق الهدف   ٢-١٦
  وما بعده ٢٠٢٠م المنشود لعا

  
  ): صحة المراهق٢٠٣٠-٢٠١٦االستراتيجية العالمية بشأن صحة المرأة والطفل والمراهق (  ٣-١٦
  

  التقارير المرحلية   -١٧
  

  األمراض غير السارية
  

: تحســين صــحة ٢٠٢١-٢٠١٤خطــة العمــل العالميــة لمنظمــة الصــحة العالميــة بشــأن العجــز   ألف:
  ))٢٠١٤( ٧-٦٧ص عج جميع المصابين بالعجز (القرار 

ـــة أمـــام عقـــد األمـــم المتحـــدة للعمـــل مـــن أجـــل الســـالمة علـــى الطـــرق   باء: التصـــدي للتحـــديات الماثل
آن  -): حصــيلة المــؤتمر الثــاني الرفيــع المســتوى بشــأن الســالمة علــى الطــرق ٢٠٢٠-٢٠١١(

  ))٢٠١٦( ٧-٦٩ج ص عاألوان لتحقيق النتائج (القرار 

 ٢٠١٩-٢٠١٤العمـــــــل علـــــــى تـــــــوفير صـــــــحة العـــــــين للجميـــــــع: خطـــــــة عمـــــــل عالميـــــــة للفتـــــــرة   جيم:
  ))٢٠١٣( ٤-٦٦ع  ص  ج (القرار

  
  األمراض السارية

  
  ))٢٠١١( ١٦-٦٤ج ص عاستئصال داء التنينات (القرار   دال:

 ٢٠١٥االســتراتيجية واألهــداف العالميــة للوقايــة مــن الســل ورعايــة مرضــاه ومكافحتــه بعــد عــام   هاء:
  ))٢٠١٤( ١-٦٧ج ص عر (القرا

 ٢-٦٨ج ص ع(القـــرار  ٢٠٣٠-٢٠١٦االســـتراتيجية والغايـــات التقنيـــة العالميـــة بشـــأن المالريـــا   واو:
)٢٠١٥((  

  
  تعزيز الصحة طيلة العمر

  
اآلثار الصحية العمومية المترتبة على التعرض للزئبق ومركباتـه: دور منظمـة الصـحة العالميـة   زاي:

  ))٢٠١٤( ١١-٦٧ص ع نفيذ اتفاقية ميناماتا (القرار جووزارات الصحة العمومية في ت
  

ـــــي عمـــــل المنظمـــــة  حاء: ـــــوع الجـــــنس ف ـــــل المســـــائل واإلجـــــراءات المتعلقـــــة بن   اســـــتراتيجية دمـــــج تحلي
  ))٢٠٠٧( ٢٥-٦٠ج ص ع (القرار

  
  النظم الصحية

  
  ))٢٠٠٧( ١٦-٦٠ج ص عالتقدم المحرز في استعمال األدوية على نحو رشيد (القرار   طاء:

  ))٢٠١٤( ٢٠-٦٧ج ص ععزيز ُنظم تنظيم المنتجات الطبية (القرار ت  ياء:
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تعزيــز الرعايــة الجراحيــة الطارئــة واألساســية والتخــدير كعنصــر مــن عناصــر التغطيــة الصــحية   كاف:
  ))٢٠١٥( ١٥-٦٨ج ص عالشاملة (القرار 

  
  التأهب والترصد واالستجابة

  
  ))٢٠٠٧( ١-٦٠ج ص عالقرار استئصال الجدري: تدمير مخزونات فيروس الجدري (  الم:

  
  ))٢٠٠٥( ٢٩-٥٨ج ص ع(القرار  تعزيز السالمة الحيوية في المختبرات  ميم:

  
  الترتيبات الخاصة لتسوية المتأخرات  ٣-٢٠

  
  

  اللجنة "ب"
  

  ١افتتاح أعمال اللجنة  -١٨
  

  السوري المحتل األحوال الصحية في األرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفي الجوالن  -١٩
  

  المالية الشؤون  -٢٠
  

، بمــا فــي ذلــك البيانــات ٢٠١٧-٢٠١٦تقريــر منتصــف المــدة البرمجــي والمــالي للمنظمــة للفتــرة    ١-٢٠
  ٢٠١٦ المالية المراجعة لعام

  
حالة تحصيل االشتراكات المقدرة، بما في ذلك الدول األعضاء المتأخرة في سداد اشتراكاتها إلـى   ٢-٢٠

  من الدستور ٧أحكام المادة  حد يبرر تطبيق
  

  [ ُنقل إلى اللجنة "أ" ]  ٣-٢٠
  

  ٢٠١٩-٢٠١٨جدول تقدير االشتراكات  للفترة   ٤-٢٠
  

  [ ُحذف ]  ٥-٢٠
  

  [ ُحذف ]  ٦-٢٠
  

  شؤون مراجعة الحسابات والمراقبة  -٢١
  

  تقرير مراجع الحسابات الخارجي  ١-٢١
  

  تقرير مراجع الحسابات الداخلي  ٢-٢١
                                                           

  بما في ذلك انتخاب نواب الرئيس والمقرر.   ١
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  شؤون العاملين  -٢٢
  

  التقرير السنوي عن الموارد البشرية  ١-٢٢
  

  تقرير لجنة الخدمة المدنية الدولية  ٢-٢٢
  

  تعديالت النظام األساسي للموظفين والئحة الموظفين  ٣-٢٢
  

  تقرير مجلس الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي األمم المتحدة  ٤-٢٢
  

  وظفي منظمة الصحة العالميةتعيين ممثلين في لجنة المعاشات التقاعدية لم  ٥-٢٢
  

  المسائل اإلدارية والقانونية ومسائل تصريف الشؤون  -٢٣
  

  نبذة عن تنفيذ عملية إصالح المنظمة  ١-٢٣
  

  )٢٠١٦) (٨(٦٩ج ص عإصالح تصريف الشؤون: متابعة المقرر اإلجرائي   ٢-٢٣
  

  المشاركة مع الجهات الفاعلة غير الدول  ٣-٢٣
  

بانتــداب المــوظفين مــن المنظمــات غيــر الحكوميــة والمؤسســات  المعــايير والمبــادئ الخاصــة  •
  الخيرية والمؤسسات األكاديمية

  
صـــــندوق البنيـــــة التحتيـــــة المقتـــــرح (الـــــذي يجمـــــع بـــــين صـــــندوق العقـــــارات وصـــــندوق تكنولوجيـــــا   ٤-٢٣

  المعلومات)
  

  [ ُحذف ]  ٥-٢٣
  

  الدوليةالتعاون داخل منظومة األمم المتحدة ومع سائر المنظمات الحكومية   -٢٤
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  قائمة الوثائق
 
  
  ١جدول األعمال  ٢تنقيح  ٧٠/١ج
  
تقريــر المجلــس التنفيــذي عــن دورتيــه التاســعة والثالثــين بعــد المائــة واألربعــين بعــد   ٧٠/٢ج

  المائة 
  
كلمــــة الــــدكتورة مارغريــــت تشــــان، المــــديرة العامــــة، أمــــام جمعيــــة الصــــحة العالميــــة   ٧٠/٣ج

 السبعين
  
  منصب المدير العام  ٧٠/٤ج

  ٢ن المستشار القانونيمذكرة م
  
  منصب المدير العام  ٧٠/٥ج

  ٣عقد المدير العام
  
  ٢٠١٧-٢٠١٦نبذة عن الوضع المالي: الميزانية البرمجية   ٧٠/٦ج
  
  ٢٠١٩-٢٠١٨الميزانية البرمجية المقترحة   ٧٠/٧ج
  
  ٢٠١٩-٢٠١٨مشروع قرار: الميزانية البرمجية   ١تنقيح  ١إضافة  ٧٠/٧ج
  
ــــة اإلشــــراف  ٧٠/٨ج ــــة ببرنــــامج المنظمــــة للطــــوارئ  تقريــــر لجن االستشــــارية المســــتقلة المعني

  الصحية
  
  الطوارئ الصحية  ٧٠/٩ج

  استجابة المنظمة في الطوارئ الوخيمة الواسعة النطاق
  
  البحث والتطوير فيما يتعلق باألمراض الوبائية المحتملة  ٧٠/١٠ج
  
  ةتنسيق القوى العاملة الصحية في الطوارئ ذات العواقب الصحي  ٧٠/١١ج
  
  مقاومة مضادات الميكروبات  ٧٠/١٢ج

                                                      
  .ixانظر الصفحة    ١
  .٦انظر الملحق    ٢
  .١انظر الملحق    ٣
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  تحسين الوقاية والتشخيص والتدبير السريري لإلنتان  ٧٠/١٣ج
  
  شلل األطفال  ٧٠/١٤ج
  
  ١تخطيط االنتقال في مجال شلل األطفال  ١إضافة  ٧٠/١٤ج
  
  )٢٠٠٥تنفيذ اللوائح الصحية الدولية (  ٧٠/١٥ج

  )٢٠٠٥التقرير السنوي بشأن تنفيذ اللوائح الصحية الدولية (
  
  )٢٠٠٥تنفيذ اللوائح الصحية الدولية (  ٧٠/١٦ج

  ٢خطة التنفيذ العالمية
 
  ٣استعراض اإلطار الخاص بالتأهب لمواجهة األنفلونزا الجائحة  ٧٠/١٧ج
  
المــوارد البشـــرية الصـــحية وتنفيـــذ مضـــامين هيئـــة األمـــم المتحـــدة الرفيعـــة المســـتوى   ٧٠/١٨ج

  ٤القتصاديالمعنية بالعمالة في مجال الصحة والنمو ا
  
مبادئ بشأن التبـرع بالـدم ومكونـات الـدم والمنتجـات الطبيـة األخـرى البشـرية المنشـأ   ٧٠/١٩ج

 وٕاداراتها
  
  معالجة النقص العالمي في األدوية واللقاحات وٕاتاحتها  ٧٠/٢٠ج
  
تقيـــيم واســـتعراض االســـتراتيجية وخطـــة العمـــل العـــالميتين بشـــأن الصـــحة العموميـــة       ٧٠/٢١ج

  ملكية الفكريةواالبتكار وال
  
متابعـــة تقريـــر فريـــق الخبـــراء االستشـــاريين العامـــل المعنـــي بتمويـــل وتنســـيق البحـــث   ٧٠/٢٢ج

  والتطوير
  
آلية الدول األعضاء بشـأن المنتجـات الطبيـة المتدنيـة النوعيـة/ المـزورة/ المغشوشـة   ٧٠/٢٣ج

  ٥التوسيم/ المغشوشة/ المزيفة
  
ء بشـأن المنتجـات الطبيـة المتدنيـة النوعيـة/ المـزورة/ استعراض آلية الـدول األعضـا  ١إضافة  ٧٠/٢٣ج

  المغشوشة التوسيم/ المغشوشة/ المزيفة
  

                                                      
  .٧انظر الملحق    ١
  .٩انظر الملحق    ٢
  .٨انظر الملحق    ٣
  .٢انظر الملحق    ٤
  .١٢انظر الملحق    ٥
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اآلثـــار الماليـــة واإلداريـــة المترتبـــة بالنســـبة إلـــى األمانـــة نتيجـــة للمقـــررات اإلجرائيـــة   ٢إضافة  ٧٠/٢٣ج
  ١المقترح اعتمادها من جانب جمعية الصحة

  
  ٢تعزيز صحة الالجئين والمهاجرين  ٧٠/٢٤ج
  
  خطة العمل العالمية الخاصة باللقاحات  ٧٠/٢٥ج
  
  ٣االستجابة العالمية الخاصة بمكافحة النواقل  ١تنقيح  ٧٠/٢٦ج
  ١إضافة  ١تنقيح  ٧٠/٢٦جو 
  
اآلثــــار الماليــــة واإلداريــــة المترتبــــة بالنســــبة إلــــى األمانــــة نتيجــــة للقــــرارات المقتــــرح   ٢إضافة  ١تنقيح  ٧٠/٢٦ج

  ١حةاعتمادها من جانب جمعية الص
  
التحضــــير لالجتمــــاع الثالــــث الرفيــــع المســــتوى للجمعيــــة العامــــة بشــــأن الوقايــــة مــــن   ٧٠/٢٧ج

  ٢٠١٨٤األمراض غير المعدية (غير السارية) ومكافحتها، المقرر عقده في عام 
  
  ٥مسودة خطة العمل العالمية بشأن االستجابة الصحية العمومية للخرف  ٧٠/٢٨ج
  
  لة المخدرات العالميةالُبعد الصحي العمومي لمشك  ٧٠/٢٩ج
  
  حصيلة المؤتمر الدولي الثاني بشأن التغذية  ٧٠/٣٠ج
  
  ٦تقرير اللجنة المعنية بالقضاء على سمنة األطفال: خطة التنفيذ  ٧٠/٣١ج
  
  الوقاية من السرطان ومكافحته في سياق نهج متكامل  ٧٠/٣٢ج
  
اف فـــي اتفاقيـــة تعزيـــز أوجـــه التـــآزر بـــين جمعيـــة الصـــحة العالميـــة ومـــؤتمر األطـــر   ٧٠/٣٣ج

  منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ
  
  الوقاية من الصمم وفقدان السمع  ٧٠/٣٤ج
  
  ٢٠٣٠التقدم المحرز في تنفيذ خطة التنمية المستدامة   ٧٠/٣٥ج

                                                      
  .١٤انظر الملحق    ١
  .٤انظر الملحق    ٢
  .٥انظر الملحق    ٣
  .٣انظر الملحق    ٤
  .١٠انظر الملحق    ٥
  .١١انظر الملحق    ٦
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دور قطاع الصحة في النهج االستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية مـن أجـل   ٧٠/٣٦ج
  ١وما بعده ٢٠٢٠منشود لعام تحقيق الهدف ال

  
اآلثـــار الماليـــة واإلداريـــة المترتبـــة بالنســـبة إلـــى األمانـــة نتيجـــة للمقـــررات اإلجرائيـــة   ١إضافة  ٧٠/٣٦ج

  ٢المقترح اعتمادها من جانب جمعية الصحة
  
): ٢٠٣٠-٢٠١٦االســــتراتيجية العالميــــة بشــــأن صــــحة المــــرأة والطفــــل والمراهــــق (  ٧٠/٣٧ج

  صحة المراهقين
  
  التقارير المرحلية  ٧٠/٣٨ج
 
األحــوال الصــحية فــي األرض الفلســطينية المحتلــة، بمــا فيهــا القــدس الشــرقية، وفــي   ٧٠/٣٩ج

  الجوالن السوري المحتل
  
تقرير منتصف المـدة البرمجـي لمنظمـة الصـحة العالميـة والتقريـر المـالي عـن الفتـرة   ٧٠/٤٠ج

  ٢٠١٦، بما في ذلك البيانات المالية المراجعة لعام ٢٠١٧-٢٠١٦
  
حالة تحصيل االشتراكات المقدرة، بما في ذلك الـدول األعضـاء المتـأخرة فـي سـداد   ٧٠/٤١ج

  من الدستور ٧اشتراكاتها إلى حد يبرر تطبيق أحكام المادة 
  
  ٢٠١٩-٢٠١٨جدول تقدير االشتراكات للفترة   ٧٠/٤٢ج
  
  تقرير مراجع الحسابات الخارجي  ٧٠/٤٣ج
  
  اخليتقرير مراجع الحسابات الد  ٧٠/٤٤ج
  
  الموارد البشرية: التقرير السنوي  ٧٠/٤٥ج
  
  تقرير لجنة الخدمة المدنية الدولية  ٧٠/٤٦ج
  
  تعديالت النظام األساسي للموظفين والئحة الموظفين  ٧٠/٤٧ج
  
  تقرير مجلس الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي األمم المتحدة  ٧٠/٤٨ج
 
 التقاعدية لموظفي منظمة الصحة العالميةتعيين ممثلين في لجنة المعاشات   ٧٠/٤٩ج
  
  نبذة عن تنفيذ عملية إصالح المنظمة  ٧٠/٥٠ج
  

                                                      
  .١٣انظر الملحق    ١
  .١٤انظر الملحق    ٢
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  نبذة عن تنفيذ عملية إصالح المنظمة  ١إضافة  ٧٠/٥٠ج
  القيادة واإلدارة في المنظمة: تقييم عملية إصالح المنظمة، المرحلة الثالثة

  
  نبذة عن تنفيذ عملية إصالح المنظمة  ٢إضافة  ٧٠/٥٠ج

  أداء المنظمة في البلدان
  
  )٢٠١٦) (٨(٦٩ج ص عإصالح تصريف الشؤون: متابعة المقرر اإلجرائي   ٧٠/٥١ج
  
اآلثـــار الماليـــة واإلداريـــة المترتبـــة بالنســـبة إلـــى األمانـــة نتيجـــة للمقـــررات اإلجرائيـــة   ١إضافة  ٧٠/٥١ج

  ١المقترح اعتمادها من جانب جمعية الصحة
  
  اعلة غير الدولالمشاركة مع الجهات الف  ٧٠/٥٢ج
  
  المشاركة مع الجهات الفاعلة غير الدول  ٧٠/٥٣ج

المعــــايير والمبــــادئ الخاصــــة بانتــــداب المــــوظفين مــــن المنظمــــات غيــــر الحكوميــــة 
  والمؤسسات الخيرية والمؤسسات األكاديمية

  
صــــندوق البنيــــة التحتيــــة المقتــــرح (الــــذي يجمــــع بــــين صــــندوق العقــــارات وصــــندوق   ٧٠/٥٤ج

  مات)تكنولوجيا المعلو 
  
  التعاون داخل منظومة األمم المتحدة ومع سائر المنظمات الحكومية الدولية  ٧٠/٥٥ج
  توصيات المراجعة الخارجية والداخلية للحسابات: تقرير مرحلي عن التنفيذ  ٧٠/٥٦ج
  
  استعراض اإلطار الخاص بالتأهب لمواجهة األنفلونزا الجائحة  ٧٠/٥٧ج

  يولوجي والمنظمات الدولية األخرى المعنيةالتعاون مع أمانة اتفاقية التنوع الب
  
  ٢٠١٧-٢٠١٦نبذة عن الوضع المالي: الميزانية البرمجية   ٧٠/٥٨ج

، بما في ذلك ٢٠١٧-٢٠١٦تقرير منتصف المدة البرمجي والمالي للمنظمة للفترة 
  ٢٠١٦البيانات المالية المراجعة لعام 

مجلـس التنفيـذي المقـدم إلـى جمعيـة تقرير لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة التابعـة لل
  الصحة العالمية السبعين

  
  ٢٠١٩-٢٠١٨الميزانية البرمجية   ٧٠/٥٩ج

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

  
اء المتـأخرة فـي سـداد حالة تحصيل االشتراكات المقدرة، بما في ذلك الـدول األعضـ  ٧٠/٦٠ج

  من الدستور ٧اشتراكاتها إلى حد يبرر تطبيق أحكام المادة 
تقرير لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة التابعـة للمجلـس التنفيـذي المقـدم إلـى جمعيـة   

  الصحة العالمية السبعين
                                                      

  .١٤انظر الملحق    ١
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  تقرير مراجع الحسابات الخارجي  ٧٠/٦١ج
التابعـة للمجلـس التنفيـذي المقـدم إلـى جمعيـة  تقرير لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة  

  الصحة العالمية السبعين
  
  تقرير مراجع الحسابات الداخلي  ٧٠/٦٢ج

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

  
  الموارد البشرية: التقرير السنوي  ٧٠/٦٣ج

نة البرنامج والميزانية واإلدارة التابعـة للمجلـس التنفيـذي المقـدم إلـى جمعيـة تقرير لج  
  الصحة العالمية السبعين

  
  نبذة عن تنفيذ عملية إصالح المنظمة  ٧٠/٦٤ج

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

  
البنيــــة التحتيــــة المقتــــرح (الــــذي يجمــــع بــــين صــــندوق العقــــارات وصــــندوق  صــــندوق  ٧٠/٦٥ج

  تكنولوجيا المعلومات)
تقرير لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة التابعـة للمجلـس التنفيـذي المقـدم إلـى جمعيـة   

  الصحة العالمية السبعين
  
  لجنة أوراق االعتماد  ٧٠/٦٦ج
  
  الترتيبات الخاصة لتسوية المتأخرات  ٧٠/٦٧ج
  
  التقرير األول للجنة "أ"  ٧٠/٦٨ج
  
  التقرير الثاني للجنة "أ"  ٧٠/٦٩ج
  
انتخــاب الــدول األعضــاء التــي لهــا حــق تعيــين شــخص للعمــل عضــوًا فــي المجلــس   ٧٠/٧٠ج

  التنفيذي
  
  التقرير األول للجنة "ب"  ٧٠/٧١ج
  
  التقرير الثالث للجنة "أ"  ٧٠/٧٢ج
  
  التقرير الرابع للجنة "أ"  ٧٠/٧٣ج
  
  تقرير الثاني للجنة "ب"ال  ٧٠/٧٤ج
  
  التقرير الخامس للجنة "أ"  ٧٠/٧٥ج
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  التقرير الثالث للجنة "ب"  ٧٠/٧٦ج
  
  التقرير السادس للجنة "أ"  ٧٠/٧٧ج
  
  التقرير الرابع للجنة "ب"  ٧٠/٧٨ج
  

  وثائق معلومات
  
  الجوائز  ١معلومات/ /٧٠ج
  
  ٢٠١٩-٢٠١٨الميزانية البرمجية المقترحة   ٢معلومات/ /٧٠ج

  لمقترحة في االشتراكات المقدرةالزيادة ا
  
   ٢٠١٧حضور المنظمة في البلدان واألقاليم والمناطق: تقرير عام   ٣معلومات/ /٧٠ج
  
  ٢٠١٦المساهمات الطوعية حسب الصندوق وحسب الجهة المساهمة لعام   ٤معلومات/ /٧٠ج
  
الســــبيل المقتــــرح وآليــــات اســــترداد التكــــاليف: الممارســــات الحاليــــة و  ٦تمويــــل الفئــــة   ٥معلومات/ /٧٠ج

  للُمضي ُقدماً 
  
   قيمة أفضل وصحة أفضل  ٦معلومات/ /٧٠ج

نحـــو اعتمـــاد اســـتراتيجية وخطـــة لتحقيـــق القيمـــة مقابـــل المـــال فـــي منظمـــة الصـــحة 
  العالمية

  
  وثائق متنوعات

  
  قائمة بأسماء المندوبين وسائر المشاركين [ باإلنكليزية والفرنسية فقط ]  ١تنقيح  ١متنوعات/ /٧٠ج
  
  دليل المندوبين إلى جمعية الصحة العالمية  ٢متنوعات/ /٧٠ج
  
  قائمة المقررات اإلجرائية والقرارات   ٣متنوعات/ /٧٠ج
  
  قائمة الوثائق  ٤متنوعات/ /٧٠ج
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  أعضاء مكتب جمعية الصحة وعضوية اللجان

  
    الرئيس:

  (االتحاد الروسي) فيرونيكا سكفورتسوفااألستاذة 
  نواب الرئيس:

  السيد ناندي تاوين غالسي (جزر كوك)
  الدكتورة فوزية أبيكار نور (الصومال)

  الدكتور أرليندو ناسيمينتو دو روزاريو (كابو فيردي)
  م)السيد باتريك بينغل (سورينا

 الديمقراطيـة السيد تشـوي ميونـغ نـام (جمهوريـة كوريـا
  الشعبية)

  األمين:
  ةالعام ةتشان، المدير  ارغريتالدكتورة م

  لجنة أوراق االعتماد
تألفــــــــت لجنــــــــة أوراق االعتمــــــــاد مــــــــن وفــــــــود الــــــــدول   

األعضــاء التاليــة: أنغــوال؛ بــيالروس؛، إيطاليــا؛ اليابــان؛ 
ــــــاراغ ــــــوب ليتوانيــــــا؛ مــــــالي؛ ميانمــــــار؛ بنمــــــا؛ ب واي؛ جن

  السودان؛ اليمن.
  (اليابان) هيرويوكو ياماياالسيد الرئيس: 

  أغوستو روزا نيتو (أنغوال)السيد  نائب الرئيس:
  السيد إكسافيير داني، مسؤول قانوني كبير األمين:

  اللجنة العامة
تألفت اللجنة العامة من رئيس جمعية الصحة   

منـدوبي  ونوابه ورئيسي اللجنتين الرئيسيتين، إلى جانـب
الصــــــين، كوبــــــا، جيبــــــوتي، الــــــدول األعضــــــاء التاليــــــة: 

الجمهوريــــة الدومينيكيـــــة، فرنســــا، غينيـــــا، قيرغيزســـــتان، 
مــالوي، ملــديف، مالطــة، موزامبيــق، النــرويج، الفلبــين، 

ـــــا العظمـــــى  ـــــدا، توغـــــو، المملكـــــة المتحـــــدة لبريطاني روان
 يرلندا الشمالية، الواليات المتحدة األمريكية.أو 
  

فيرونيكـــــا سكفورتســـــوفا (االتحـــــاد ســـــتاذة األ الـــــرئيس:
  الروسي)
  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"

  
  لدكتورة حنان محمد الكواري (قطر)ا الرئيس:
ــــــــ ــــــــرئيس: انائب الــــــــدكتور محمــــــــد أنــــــــور حســــــــنو  ال

  والسيد فيليب ديفيز (فيجي) ١(موريشيوس)
  السيد إيوانيس بازكوزوس (اليونان) المقرر:

ـــــين: ـــــة  األم ـــــرتس، المنســـــق، المكتب ـــــان روب الســـــيد إي
  وشبكات المعلومات من أجل المعرفة

  
  اللجنة "ب"

  
   ين جوزيف (أنتيغوا وبربودا)الدكتور مولو  الرئيس:

 مــــاريو ميكلوســــي (ســــلوفاكيا) الســــيد نائبــــا الــــرئيس:
  والدكتور سالميت (إندونيسيا)

  نغوين كيم تيان (فييت نام)الدكتور المقرر: 
الــدكتور كاليــف أونــداري، المنســق، الســالمة  األمــين:
  والتيّقظ

  
  

  ممثلو المجلس التنفيذي
  الدكتور رايموند بوسوتيل (مالطة)

_______________________  
  
  
    

 (موريشيوس) عند افتتاح أعمال الجلسة الثالثة للجنة "أ". هورييّل محل السيد أناندراو ح   ١
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  القـرارات
  
  

  المتأخرات في سداد االشتراكات: الصومال  ١-٧٠ج ص ع
  

  جمعية الصحة العالمية السبعون،
  

بشــأن اشــتراكاتها المســتحقة البالغــة  (انظــر ملحــق هــذا القــرار) بعــد النظــر فــي الطلــب المقــدم مــن الصــومال
وااللتــزام الــذي قطعتــه  ٢٠١٦عــن عــام  اً أمريكيــ دوالراً  ٤٦٥٠، وٕاذ تشــير إلــى ســداد مبلــغ أمريكيــاً  دوالراً  ٤٥١ ٠١٤

  ؛ ٢٠١٧دوالرا أمريكيا عن عام  ٤٦٥٠بسداد مبلغ إضافي قدره 
  
علـى مـدى الفتـرة  ٤٤٦ ٣٦٤أيضًا طلب الصومال إعـادة جدولـة سـداد المبلـغ المتبقـي وقـدره  لنظرا بعد و 
  ؛٢٠٣٧ إلى عام ٢٠١٨من عام 

  
مــن  )٢٠٠١( ٦-٥٤ج ص علقــرار اًال تامــًا لمتطلبــات اإلــى أن هــذا الطلــب لــم يمتثــل امتثــأيضــًا وٕاذ تشــير 

  حيث التوقيت واإلجراءات،
  
  استعادة الصومال امتيازات التصويت في جمعية الصحة العالمية السبعين رهنًا بالشروط التالية: تقرر  -١
  

 ٤٤٦ ٣٦٤ تـــدفع الصـــومال المبـــالغ المتـــأخرة المســـتحقة عليهـــا مـــن االشـــتراكات المقـــدرة والبـــالغ مجموعهـــا
هـو مبـين أدنـاه، باإلضـافة إلـى  ، كمـا٢٠٣٧إلـى عـام  ٢٠١٨سـنة مـن عـام  ٢٠دوالرًا أمريكيًا علـى مـدى 

  سداد اشتراكها السنوي عن العام الجاري؛
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  دوالر أمريكي  السنة
٢٢ ٣١٨  ٢٠١٨  
٢٢ ٣١٨  ٢٠١٩ 
٢٢ ٣١٨  ٢٠٢٠ 
٢٢ ٣١٨  ٢٠٢١ 
٢٢ ٣١٨  ٢٠٢٢ 
٢٢ ٣١٨  ٢٠٢٣ 
٢٢ ٣١٨  ٢٠٢٤ 
٢٢ ٣١٨  ٢٠٢٥ 
٢٢ ٣١٨  ٢٠٢٦ 
٢٢ ٣١٨  ٢٠٢٧ 
٢٢ ٣١٨  ٢٠٢٨ 
٢٢ ٣١٨  ٢٠٢٩ 
٢٢ ٣١٨  ٢٠٣٠ 
٢٢ ٣١٨  ٢٠٣١ 
٢٢ ٣١٨  ٢٠٣٢ 
٢٢ ٣١٨  ٢٠٣٣ 
٢٢ ٣١٨  ٢٠٣٤ 
٢٢ ٣١٨  ٢٠٣٥ 
٢٢ ٣١٨  ٢٠٣٦ 
٢٢ ٣١٨  ٢٠٣٧ 
 ٤٤٦ ٣٦٤  المجموع
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تلقائيـًا فـي  الخاصـة بالصـومال التصـويتمن الدستور، تعليـق امتيـازات  ٧أن يتم، طبقًا للمادة  تقرر كذلك  -٢
  أعاله؛ ١بالشروط المحددة في الفقرة  ئهاحالة عدم وفا

 
  المدير العام أن يقدم تقريرًا عن الوضع السائد إلى جمعية الصحة العالمية الحادية والسبعين؛ من تطلب  -٣
  
  غ حكومة الصومال بهذا القرار.المدير العام أن يبلَّ  تطلب كذلك من  -٤
  

  لملحقا
  

  األصل: إنكليزي
  جمهورية الصومال الفيدرالية

  البعثة الدائمة لجمهورية الصومال بمكتب األمم
  المتحدة بجنيف وبالوكاالت المتخصصة بسويسرا

  
  

  جمهورية الصومال الفيدرالية
  مكتب األممبجمهورية الصومال الفيدرالية لالبعثة الدائمة 

  سويسراى في المنظمات الدولية األخر المتحدة بجنيف و 
  

  ٢٠١٧أيار/ مايو  ٢٢جنيف  SPM/UNOG/003479/17 الرقم المرجعي:
  

المتحــدة بجنيــف والمنظمــات الدوليــة األخــرى فــي  البعثــة الدائمــة لجمهوريــة الصــومال الفيدراليــة بمكتــب األمــمتهــدي 
جمهوريــة متـدة أصـبحت تحياتهـا إلـى منظمــة الصـحة العالميـة وتـود أن تعتــرف أنـه نظـرًا للحـرب األهليــة الم سويسـرا

دوالرًا أمريكيــــًا حتــــى  ٤٥١ ٠١٤تــــدين بمتــــأخرات عــــن رســــوم عضــــويتها بمبلــــغ يصــــل إلــــى  الصــــومال الفيدراليــــة
 ٢٠١٦دوالر أمريكــي عــن عــام  ٩٣٠٠. ولتســوية المتــأخرات فإننــا نلتــزم بــأن نســدد فــي الوقــت الــراهن ٢٠١٦ عــام

لـــى مـــدار العشـــرين عامـــًا القادمـــة، أســـوًة بالممارســـات ، علـــى أن ُيســـدد المبلـــغ المتبقـــي علـــى أقســـاط ع٢٠١٧وعـــام 
  المتبعة مع البلدان األخرى.

  
 ونحن نطلب من الدول األعضاء وأمانة المنظمة تأييد طلبنا.

  
المتحــدة بجنيــف والمنظمــات الدوليــة األخــرى فــي  البعثــة الدائمــة لجمهوريــة الصــومال الفيدراليــة بمكتــب األمــموتغتــنم 
  عرب مجددًا لمنظمة الصحة العالمية بجنيف عن أسمى آيات التقدير واالحترام.هذه الفرصة لت سويسرا

  
  السيدة مارغريت تشان

  المديرة العامة
  منظمة الصحة العالمية

  ٢٠طريق آبيا 
  ،٢٧جنيف  ١٢١١
 سويسرا
  جنيف) - البعثة الدائمة لجمهورية الصومال الفيدرالية(ختم 

  
   - ٢٠١٧ أيار/ مايو ٢٣(الجلسة العامة الرابعة، 

  اللجنة "أ"، التقرير األول)
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  تعيين المدير العام  ٢-٧٠ج ص ع
  

  ،السبعونجمعية الصحة العالمية 
  

  بناًء على ترشيح المجلس التنفيذي،  
  

 يسوس مديرًا عامًا لمنظمة الصحة العالمية.الدكتور تيدروس أدهانوم غيبر  ُتعين  
  

  )٢٠١٧أيار/ مايو  ٢٣(الجلسة العامة الخامسة، 
  
  
  عقد المدير العام  ٣- ٧٠ص ع ج
  

  ،السبعونجمعية الصحة العالمية 
  

  أوالً 
  

  من النظام الداخلي لجمعية الصحة العالمية، ١٠٧من الدستور وبالمادة  ٣١عمًال بالمادة   
  

، شروط وأحكام التعيين في منصب المدير العام وكذلك مرتبه وسائر مكافآته الذي ُيحددالعقد  على توافق  
    ١.ّدلةبصيغته المع

  
  ثانياً 
  

  من النظام الداخلي لجمعية الصحة العالمية، ١١٠عمًال بالمادة   
  

        .المنظمة باسم العقد على بالتوقيع السبعين العالمية الصحة جمعية رئيس تفوض  
  

  )٢٠١٧أيار/ مايو  ٢٣(الجلسة العامة الخامسة، 
  
  

  اإلعراب عن التقدير للدكتورة مارغريت تشان  ٤- ٧٠ج ص ع
  

  جمعية الصحة العالمية السبعين،
  

إذ تعـرب عـن عميـق امتنانهـا للـدكتورة مارغريـت تشــان علـى قيادتهـا المتميـزة لمنظمـة الصـحة العالميـة فــي 
  ؛٢٠١٧-٢٠٠٧الفترة 

  
نات في مجال الصـحة العموميـة، وتوجيههـا وٕاذ تثني على تفانيها في تعزيز الشراكة، والنهوج المسندة بالبيّ 

  وب الفعالية التنظيمية والشفافية والمساءلة؛لدفة األمور ص

                                                           
 .١انظر الملحق    ١
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وٕاذ تشيد بجهودها التي ال تلـين وٕاشـرافها البـارع لضـمان وضـع الصـحة فـي صـميم الخطـط السياسـية علـى 
  الصعيدين الوطني والعالمي؛

  
وٕاذ تقر بقدرتها على الصمود للتغلب على ما ظهر من تحديات غير مسبوقة للصحة العموميـة أثنـاء فتـرة 

  ها؛واليت
  

  وٕاذ تشيد بالتزامها الدؤوب بتحسين صحة جميع الشعوب في العالم قاطبة؛
  

 الدكتورة مارغريت تشان كمدير عام فخري لمنظمة الصحة العالمية اعتبارًا من تاريخ تقاعدها. تعلن
  

  )٢٠١٧أيار/ مايو  ٢٣(الجلسة العامة الخامسة، 
  
  

  ٢٠١٩- ٢٠١٨الميزانية البرمجية   ٥- ٧٠ج ص ع
  

  الصحة العالمية السبعون، جمعية  
  

  ٢٠١٩،١-٢٠١٨بعد النظر في الميزانية البرمجية المقترحة   
  

ـــة وبعـــد    ـــة واإلدارة التابعـــة للمجلـــس التنفيـــذي إلـــى جمعي ـــامج والميزاني أن أحاطـــت علمـــًا بتقريـــر لجنـــة البرن
  ٢الصحة العالمية السبعين؛

    
  الُمحّققة في مجال اإلدارة والتنظيم؛ترّحب بالعمل الجاري إنجازه لتحديد أوجه الكفاءة وٕاذ   

  
وٕاذ تضــع فــي اعتبارهــا الزيــادة المســتمرة فــي حجــم المهــام الُمســندة إلــى المــدير العــام مــن األجهــزة الرئاســية   

  للمنظمة، ومنها إنشاء برنامج المنظمة للطوارئ الصحية في اآلونة األخيرة؛
  

أو المواضـع التـي  ُتحـِدث أكبـر أثـر فـي الصـحة العموميـةوٕادراكًا منها لضرورة إيالء األولوية للبرامج التي   
، والقيــام، فــي ســـياق تــوّفر مــوارد محــدودة، بتركيــز هــذه المــوارد علــى تلـــك تتمتّــع فيهــا المنظمــة بميــزة نســبية مهمــة

  البرامج، وذلك على نحو ما اّتفقت عليه الدول األعضاء؛
  

تتجـــــــاوز مســـــــتوى الميزانيـــــــة البرمجيـــــــة وٕاذ تشـــــــّدد علـــــــى ضـــــــرورة أال ُيطلـــــــب إحـــــــداث زيـــــــادات مقترحـــــــة   
، إال عنــد اللــزوم وألغــراض االضــطالع باألنشــطة التــي يصــدر عــن المنظمــة تكليــف بهــا، ٢٠١٩-٢٠١٨ المعتمــدة

وعقـــب اتخـــاذ جميـــع الخطـــوات الممكنـــة لتمويـــل تلـــك الزيـــادات مـــن خـــالل تحقيـــق الوفـــورات وأوجـــه الكفـــاءة وتحديـــد 
  األولويات،

  
  ؛٢٠١٩-٢٠١٨يغته الواردة في الميزانية البرمجية المقترحة برنامج العمل، بص تقر  -١
  
، فـــي إطـــار جميـــع مصـــادر األمـــوال، أي االشـــتراكات المقـــدرة ٢٠١٩-٢٠١٨ميزانيـــة الفتـــرة الماليـــة تقـــر   -٢

  مليون دوالر أمريكي؛ ٤٤٢١,٥والمساهمات الطوعية بمبلغ وقدره 
                                                           

 .٧٠/٧الوثيقة ج   ١

 .٧٠/٥٩الوثيقة ج   ٢
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  مجاالت األخرى التالية:للفئات وال ٢٠١٩-٢٠١٨ميزانية الفترة المالية تخصص   -٣

  مليون دوالر أمريكي؛ ٨٠٥,٤األمراض السارية،   )١(

  مليون دوالر أمريكي؛ ٣٥١,٤األمراض غير السارية،   )٢(

  مليون دوالر أمريكي؛ ٣٨٤,٣تعزيز الصحة طيلة العمر،   )٣(

  مليون دوالر أمريكي؛ ٥٨٩,٥النظم الصحية،   )٤(

  مليون دوالر أمريكي؛ ٥٥٤,٢برنامج المنظمة للطوارئ الصحية،   )٥(

  مليون دوالر أمريكي؛ ٧١٥,٥الخدمات المؤسسية/ الوظائف التمكينية،   )٦(
  

  المجاالت األخرى:

مليـــون دوالر أمريكــــي)، وبحـــوث أمــــراض المنـــاطق المداريــــة  ٩٠٢,٨استئصـــال شـــلل األطفــــال ( •
الر أمريكـي)، مليـون دو  ٦٨,٤مليون دوالر أمريكي)، والبحوث في مجال اإلنجاب البشري ( ٥٠(

  مليون دوالر أمريكي؛ ١٠٢١,٢بإجمالي مبلغ قدره 
  
واالســتجابة للفاشــيات واألزمــات والعمليــات القابلــة للتوّســع التــي يحكمهــا طــابع الحــدث لألنشــطة  •

  ذا األساس احتياجات من الميزانية؛المعنية وليس لديها على ه
  
  أن ُتموَّل الميزانية على النحو التالي: تقّرر  -٤
  

صـافي االشـتراكات المقـدرة علـى الـدول األعضـاء، والمعّدلـة علـى أسـاس الـدخل غيـر المقـدَّر  من  •
  مليون دوالر أمريكي؛ ٩٥٦,٩المتأتي من الدول األعضاء، بمبلغ مجموعه 

  
  مليون دوالر أمريكي؛ ٣٤٦٤,٦من المساهمات الطوعية، بمبلغ مجموعه   •

  
راكات المقــدرة علــى كــل دولــة مــن الــدول األعضــاء بمقــدار أن تخّفــض المبلــغ اإلجمــالي لالشــت تقــرر كــذلك  -٥

المبلغ المقيد لصالحها في صندوق معادلة الضرائب؛ وأن يتم تعديل هذا التخفيض فـي حالـة الـدول األعضـاء التـي 
تفــرض علــى المــوظفين دفــع ضــرائب الــدخل علــى المرتبــات التــي يتقاضــونها مــن منظمــة الصــحة العالميــة، وهــي 

مليــون  ٣١,٨دهــا المنظمــة ألولئــك المــوظفين، وأن تُقــّدر تلــك المبــالغ الضــريبية المســتردة بمبلــغ الضــرائب التــي تر 
  مليون دوالر أمريكي؛ ٩٨٨,٧دوالر أمريكي، وبذلك يصبح مجموع االشتراكات المقدرة على الدول األعضاء 

  
  دوالر أمريكي؛ مليون ٣١اإلبقاء على المستوى الحالي لصندوق رأس المال العامل بمبلغ  تقّرر  -٦
  
للمدير العام باستخدام االشتراكات المقـدرة مـع المسـاهمات الطوعيـة، رهنـًا بتـوافر المـوارد، فـي تمويـل  تأذن  -٧

  ، وذلك في حدود المبالغ المعتمدة؛٣الميزانية على النحو المخصص في الفقرة 
  
انيـة فيمـا بـين الفئـات السـت، علـى للمدير العام، حسـب االقتضـاء، بـإجراء التحـويالت فـي الميز  تأذن كذلك  -٨

مـــن المبلـــغ المخصـــص للفئـــة التـــي يـــتم التحويـــل منهـــا. ويـــتم اإلبـــالغ عـــن أي مـــن تلـــك  ٪٥أال يتجـــاوز ذلـــك نســـبة 
  التحويالت في التقارير النظامية التي تقدم إلى األجهزة الرئاسية المعنية؛
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تكبــدة عــن االســتجابة للفاشــيات واألزمــات للمــدير العــام، حســب االقتضــاء، بتحمــل النفقــات المُ  تــأذن كــذلك  -٩
  ومجال العمليات القابلة للتوّسع، وذلك رهنًا بتوافر الموارد؛

  
للمــدير العــام، حســب االقتضــاء، بتحمــل النفقــات فــي عناصــر شــلل األطفــال وبحــوث أمــراض  تــأذن كــذلك  -١٠

وز المبـالغ المخصصـة لهـذه العناصـر، المناطق المدارية والبحوث في مجال اإلنجاب البشري في الميزانية بما يتجا
بنــاًء علــى اســتخدام آليــات إضــافية لتصــريف الشــؤون وتعبئــة المــوارد وكــذلك دورة ميزانيتهــا، وهــي تــوفر المعلومــات 

  للميزانيات السنوية/ الثنائية لهذه البرامج الخاصة، وذلك رهنًا بتوافر الموارد؛
  

  ما يلي: المدير العامتطلب من   -١١
  
، وعــن ٧٠/٧م تقــارير منتظمــة عــن تمويــل الميزانيــة وتنفيــذها، كمــا هــو وارد فــي الوثيقــة جأن يقــد  )١(

 المنســقة االســتراتيجيةحصــيلة الحــوار الخــاص بالتمويــل والتخصــيص االســتراتيجي للمــوارد المرنــة ونتــائج 
يزانيـة واإلدارة ، إلى جمعية الصحة العالمية، من خالل المجلس التنفيذي ولجنة البرنامج والمالموارد لتعبئة

  التابعة له؛
  
تقارير منتظمة عن مدى توافر الموارد وتكّبد النفقات في إطار مجالي الميزانية المتعلقين أن يقدم   )٢(

باالســتجابة للفاشــيات واألزمــات والعمليــات القابلــة للتوّســع، وشــلل األطفــال، جنبــًا إلــى جنــب مــع مجاليهــا 
دريب في مجال أمراض المناطق المدارية والبرنامج الخاص للبحث المتعلقين بالبرنامج الخاص للبحث والت

  ؛والتطوير والتدريب على بحوث اإلنجاب البشري
  
عمليـة تحديـد األولويـات وخطـة تشـمل تفاصـيل األنشـطة التـي أن يقدم مزيدًا مـن المعلومـات عـن   )٣(

الصــحة العالميــة مــن خــالل  إلــى جمعيــةينبغــي وقــف تنفيــذها تحضــيرًا لبرنــامج العمــل العــام الثالــث عشــر، 
  ؛المجلس التنفيذي ولجنة البرنامج والميزانية واإلدارة التابعة له

  
أن يراقب التكاليف ويسعى إلى تحقيق أوجه الكفاءة، وأن يقدم تقـارير منتظمـة تتضـمن معلومـات   )٤(

  .مفّصلة عن الوفورات وأوجه الكفاءة، فضًال عن تقدير كمية الوفورات المحّققة
  

  - ٢٠١٧أيار/ مايو  ٢٦سة العامة الثامنة، (الجل
      اللجنة "أ"، التقرير الثاني)

ــة المســتوى مــوارد ال  ٦- ٧٠عج ص  ــم المتحــدة الرفيع ــة األم ــذ مضــامين هيئ البشــرية الصــحية وتنفي
١المعنية بالعمالة في مجال الصحة والنمو االقتصادي

  

  
  جمعية الصحة العالمية السبعون،

البشـــرية الصـــحية وتنفيـــذ مضـــامين هيئـــة األمـــم المتحـــدة الرفيعـــة تعلـــق بـــالموارد فـــي التقريـــر المبعـــد النظـــر 
  ٢والنمو االقتصادي؛ الصحة مجال في المستوى المعنية بالعمالة

االســـــتراتيجية العالميـــــة بشـــــأن المـــــوارد البشـــــرية ) بشـــــأن ٢٠١٦( ١٩-٦٩ج ص عوٕاذ تعيـــــد تأكيـــــد القـــــرار 
 المــوارد للمنظمــة بشــأن العالميــة االســتراتيجية الصــحة جمعيــة فيــه اعتمــدت الــذي، ٢٠٣٠الصــحية: القــوى العاملــة 
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إلشــراك الجهــات عبــر القطــاعين العــام والخــاص  القويــة فيهــا دعوتهــا، بمــا ٢٠٣٠ العاملــة القــوى: الصــحية البشــرية
 كليهمــا والجهــات صــاحبة المصــلحة، ومنهــا المؤسســات الحكوميــة والتعليميــة والتدريبيــة وأربــاب العمــل والمنظمــات

المعنيــــــــة بالعــــــــاملين الصــــــــحيين مــــــــن أجــــــــل تنســــــــيق برنــــــــامج عمــــــــل مشــــــــترك بــــــــين القطاعــــــــات للقــــــــوى العاملــــــــة 
واالجتماعيــــة مــــن أجــــل إيجــــاد قــــوى عاملــــة تالئــــم الغــــرض المنشــــود منهــــا فــــي خطــــة التنميــــة المســــتدامة  الصــــحية

  ؛٢٠٣٠ لعام

اعـــد الممارســـة بشـــأن المنظمـــة العالميـــة لقو ) بشـــأن مدونـــة ٢٠١٠( ١٦-٦٣ج ص عوٕاذ تشـــير إلـــى القـــرار 
، الذي اعُتِمدت بموجبه المدونـة العالميـة، وبشـأن اعتـراف المدونـة توظيف العاملين الصحيين على المستوى الدولي

بأن وجود قوى عاملـة صـحية مالئمـة وفـي المتنـاول أمـر جـوهري لتكامـل الـُنظم الصـحية ولتقـديم الخـدمات  العالمية
إلــى تخفيــف وطــأة اآلثــار الســلبية التــي تطــال الــُنظم الصــحية فــي البلــدان الصــحية األساســية، ومــع مراعــاة الحاجــة 

  ؛النامية والتي تترتب على هجرة العاملين الصحيين

  ١وٕاذ تشير أيضًا إلى القرارات السابقة لجمعية الصحة والرامية إلى تعزيز القوى العاملة الصحية؛

) وقرارهـا اآلخـر ٧٠/١٨٣ (القـرار ٢٠١٥ي عـام وٕاذ تشير كذلك إلى قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة ف
)، اللذين ُطِلـب فيهمـا، علـى التـوالي، إنشـاء هيئـة األمـم المتحـدة الرفيعـة المسـتوى ٧١/١٥٩(القرار  ٢٠١٦في عام 

ـَب فيهمـا بتقريـر  المعنيـة بالعمالـة فـي مجـال الصـحة والنمـو االقتصـادي (المشـار إليهـا فيمـا يلـي باسـم "الهيئـة") وُرحِّ
  نة؛اللج

وٕاذ تشــّدد علــى أن االســتثمار فــي القــوى العاملــة الصــحية واالجتماعيــة يحّقــق نتــائج مضــاعفة تعــزز النمــو 
االقتصادي الشامل على الصعيدين المحلي والعالمي كليهما، وُيسهم فـي تحقيـق طموحـات خطـة التنميـة المسـتدامة 

علــى الفقــر (القضــاء  ١ة، بمــا فيهــا الهــدف وفــي التقــدم الُمحــرز صــوب بلــوغ أهــداف التنميــة المســتدام ٢٠٣٠لعــام 
ـــة فـــي جميـــع  ٣بجميـــع أشـــكاله فـــي كـــل مكـــان)، والهـــدف  ـــع الجميـــع بأنمـــاط عـــيش صـــحية وبالرفاهي (ضـــمان تمّت

، للجميـع) التعليم الجيـد المنصـف والشـامل للجميـع وتعزيـز فـرص الـتعّلم مـدى الحيـاة(ضمان  ٤والهدف األعمار)، 
النمـــو االقتصـــادي (تعزيـــز  ٨)، والهـــدف الجنســـين وتمكـــين كـــل النســـاء والفتيـــاتتحقيـــق المســـاواة بـــين ( ٥والهـــدف 

الحــد ( ١٠)، والهــدف المطــرد والشــامل للجميــع والمســتدام، والعمالــة الكاملــة والمنتجــة، وتــوفير العمــل الالئــق للجميــع
  بين األهداف وغاياتها؛) واالستفادة من الصالت المشتركة القائمة من انعدام المساواة داخل البلدان وفيما بينها

يتصل بالتغييرات الديمغرافية  وٕاذ تعترف بأن التحديات الصحية المواجهة في القرن الحادي والعشرين فيما
واالجتماعيـــة واالقتصـــادية والبيئيـــة والوبائيـــة والتكنولوجيـــة ســـيلزمها قـــوى عاملـــة صـــحية واجتماعيـــة تالئـــم الغـــرض 

واجتماعيـــة متكاملـــة ترّكـــز علــى النـــاس عبـــر نطـــاق سلســـلة الرعايـــة  المنشــود منهـــا مـــن أجـــل إيتـــاء خــدمات صـــحية
  برمتها؛

ــَب فيــه، فــي جملــة أمــور، بتقريــر الهيئــة ٢٠١٧) (٣(١٤٠م توٕاذ تشــير إلــى المقــرر اإلجرائــي  ) الــذي ُرحِّ
الــالزم الــزخم  الرفيعــة المســتوى المعنيــة بالعمالــة فــي مجــال الصــحة والنمــو االقتصــادي، وبمهمتهــا الراميــة إلــى توليــد

توصـيات وتحديـد  ١٠ السياسي والمشترك بين القطاعات والشامل للعديد من أصـحاب المصـلحة، مـن خـالل إعـداد

                                                           
) بشــأن تعزيــز ٢٠١١( ٧- ٦٤ج ص عالقــوى العاملــة الصــحية، والقــرار ) بشــأن تــدعيم ٢٠١١( ٦- ٦٤ج ص عالقــرار    ١

 قائــــد بصــــفتها ودورهــــا ،العالميــــة الصــــحة منظمــــة) بشــــأن اســــتجابة ٢٠١٢( ٢٠- ٦٥ج ص عالتمــــريض والقبالــــة، والقــــرار 
) ٢٠١٣( ٢٣- ٦٦ج ص عوالقــرار ، اإلنســانية طـوارئال فــي المتناميـة الصــحية الطلبــات تلبيـة مجــال فـي الصــحة، مجموعـة

 ١٩- ٦٧ج ص عوالقــرار تحويــل فــي تعلــيم القــوى العاملــة الصــحية دعمــًا لتحقيــق التغطيــة الصــحية الشــاملة، بشــأن إحــداث 
 ٢٤- ٦٧ج ص عوالقــــرار الرعايـــة الملطفــــة كعنصـــر مــــن عناصـــر الرعايــــة الشـــاملة طيلــــة العمـــر، ) بشـــأن تعزيــــز ٢٠١٤(
ـــد االلتزامـــات بتحقيـــق التغطيـــة ابعـــة ) بشـــأن مت٢٠١٤( إعـــالن ريســـيفي السياســـي بشـــأن المـــوارد البشـــرية الصـــحية: تجدي

كعنصــر  الرعايـة الجراحيــة الطارئـة واألساســية والتخـدير) بشـأن تعزيــز ٢٠١٥( ١٥- ٦٨ع  ص  ج  والقــرار ،الصـحية الشـاملة
 .من عناصر التغطية الصحية الشاملة
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خمســة إجــراءات فوريــة مــن أجــل توجيــه عمليــة إيجــاد الوظــائف فــي القطــاعين الصــحي واالجتمــاعي وتحفيــز تلــك 
  شامل؛ جتماعي على نحوالعملية بوصفها وسيلة للنهوض بالنمو االقتصادي وتدعيم التالحم اال

وٕاذ تؤّكد على أن العاملين الصحيين واالجتماعيين المهرة والمتفانين يشّكلون جزءًا ال يتجزأ من لبنات بناء 
ُنظم صحية قوية وقادرة على الصمود، وٕاذ تشّدد علـى أهميـة توظيـف مـا يكفـي مـن االسـتثمارات فـي القـوى العاملـة 

يــة الصــحية الشــاملة وتنميــة القــدرات األساســية الالزمــة بموجــب اللــوائح الصــحية لتلبيــة االحتياجــات المتعلقــة بالتغط
)، بمـــا فيهـــا قـــدرات القـــوى العاملـــة الصـــحية المحليـــة لضـــمان تأهبهـــا لمواجهـــة المخـــاطر الُمتربِّصـــة ٢٠٠٥الدوليـــة (

  بالصحة العمومية والتصدي لها؛

إلـى حـد كبيـر، وٕالـى توظيـف القـوى العاملـة وٕاذ تسّلم بالحاجة إلى توسيع نطـاق التمويـل الصـحي وتحويلـه 
  الصحية واالجتماعية وتنمية قدراتها وتثقيفها وتدريبها وتوزيعها واستبقائها؛

وٕاذ تســـّلم أيضـــًا بالحاجـــة إلـــى تعزيـــز حمايـــة العـــاملين الصـــحيين واالجتمـــاعيين والمرافـــق الصـــحية وأمـــنهم 
  لحادة والممتدة واألوضاع اإلنسانية،بشكل كبير في جميع المواضع، بما فيها الطوارئ الصحية ا

منظمــة التعــاون خطــة العمــل الخمســية المعنونــة "العمــل مــن أجــل الصــحة" لمنظمــة العمــل الدوليــة و  تعتمــد  -١
ومنظمـــة الصـــحة العالميـــة بشـــأن العمالـــة فـــي مجـــال الصـــحة والنمـــو االقتصـــادي  والتنميـــة فـــي الميـــدان االقتصـــادي

ـــــة بوصـــــفها آليـــــة  ١)٢٠٢١-٢٠١٧( الشـــــامل ـــــين القطاعـــــات لتوصـــــيات الهيئ ـــــذ المشـــــترك ب لتنســـــيق وتعزيـــــز التنفي
  ؛٢٠٣٠ العاملة القوى: الصحية البشرية الموارد للمنظمة بشأن العالمية الفورية دعمًا لتطبيق االستراتيجية  وٕاجراءاتها

، بــدعم مــن الــدول األعضــاء كاّفــة علــى العمــل فــورًا بشــأن تنفيــذ توصــيات الهيئــة وٕاجراءاتهــا الفوريــة تحــثّ   -٢
حســب االقتضــاء، وبمــا يتفــق  ٢المنظمــة ومنظمــة العمــل الدوليــة ومنظمــة التعــاون والتنميــة فــي الميــدان االقتصــادي،

  مع السياقات واألولويات والخصائص الوطنية؛

ـــدعو  -٣ ـــين المســـؤولين عـــن القضـــايا  ت ـــوطنيين والمحلي ـــين وال ـــدوليين واإلقليمي الشـــركاء وأصـــحاب المصـــلحة ال
تماعية والمسائل الجنسانية والشؤون الخارجية والتعليم والشؤون المالية والعمل إلـى المشـاركة فـي تنفيـذ الصحية واالج

) ٢٠٢١-٢٠١٧( توصيات الهيئة وخطة عملها الخمسية بشأن العمالة في مجال الصحة والنمو االقتصادي الشامل
  ككل، وٕالى دعم تنفيذها؛

  المدير العام القيام بما يلي:  تطلب من  -٤

أن يتعاون مع الدول األعضاء، بنـاًء علـى طلبهـا، ومـع الوكـاالت العاملـة فـي القطاعـات المعنيـة   )١(
األخــرى ومــع الشــركاء فــي تنفيــذ توصــيات الهيئــة وٕاجراءاتهــا الفوريــة علــى النحــو المبــّين فــي خطــة العمــل 

وســـائل منهـــا )، ب٢٠٢١-٢٠١٧( الخمســـية بشـــأن العمالـــة فـــي مجـــال الصـــحة والنمـــو االقتصـــادي الشـــامل
  يلي: ما

  تدعيم عملية التدّرج في إعداد حسابات القوى العاملة الصحية الوطنية وتنفيذها؛  (أ)

المنظمة العالمية لقواعد الممارسة بشأن توظيف العـاملين الصـحيين تعزيز أهمية مدونة   (ب)
ـــدولي ـــد علـــى المســـتوى ال ـــة وتنفيـــذها، بوســـائل منهـــا االســـتمرار فـــي توطي ـــة المدون الحـــوار  وفعالي

ـــل  والتعـــاون علـــى الصـــعيدين الثنـــائي والمتعـــدد األطـــراف تعزيـــزًا لتبـــادل المنـــافع المتأتيـــة مـــن تنّق
  العاملين الصحيين على المستوى الدولي؛

                                                           
 .٢انظر الملحق    ١

 ضاء، منظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي.االقتوحسب    ٢
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تحفيــز عمليــة توســيع نطــاق التعلــيم والتــدريب المهنيــين والتقنيــين والفنيــين وٕاحــداث تحــّول   (ج)
، والسـيما فـي األوسـاط المجتمعيـة وأوسـاط الـنظم المهن بين المشترك التثقيف فيهما، بما في ذلك

الصحية، وحفز االستثمارات الُموّظفة في ميدان إيجاد وظائف صـحية واجتماعيـة الئقـة بمهـارات 
مناسبة وبأعداد كافية في المواضع الصحيحة، وخصوصًا في البلدان التي تواجه كبرى التحديات 

 المـوارد العالميـة بشـأن وفـي مجـال تنفيـذ االسـتراتيجيةفي مجال تحقيق التغطيـة الصـحية الشـاملة 
  ؛٢٠٣٠ العاملة القوى: الصحية البشرية

التنســــيق والعمــــل مــــع منظمــــة العمــــل الدوليــــة ومنظمــــة التعــــاون والتنميــــة فــــي الميــــدان أن يتــــولى   )٢(
تركة علـى االقتصادي وسائر القطاعات والوكاالت والجهـات الشـريكة المعنيـة مـن أجـل تنميـة قـدراتها المشـ
  دعم الدول األعضاء، بناًء على طلبها، في تنفيذ برنامج العمل هذا، بما فيه ما يتعلق بما يلي:

إنشــاء منصــة إلكترونيــة مشــتركة بــين الوكــاالت لتبــادل البيانــات والمعــارف بشــأن القــوى   (أ)
الصـــلة، العاملـــة الصـــحية واالجتماعيـــة واحتـــرام الســـرية الشخصـــية وقـــوانين حمايـــة البيانـــات ذات 

بحيـــث تجمـــع معـــًا بصـــورة تدريجيـــة بيانـــات ومعلومـــات مـــن عـــّدة وكـــاالت وقطاعـــات ومصـــادر 
لتحسين بيانات سوق العمل الصحي واالجتماعي وتحليل تلك البيانات والمسـاءلة عنهـا ورصـدها 
وتتبعهـا، بوصـفها مــوردًا إلكترونيـًا مفتوحــًا للجميـع للحصـول علــى المعلومـات فــي الوقـت الحقيقــي 

شــبكة اإلنترنــت؛ واالســتناد إلــى التنفيــذ التــدريجي لحســابات القــوى العاملــة الصــحية الوطنيــة علــى 
  واإلبالغ عنها؛

إنشـــاء منصـــة دوليـــة بشـــأن تنّقـــل العـــاملين الصـــحيين لغـــرض إجـــراء حـــوار مشـــترك بـــين   (ب)
القطاعـات حـول السياســات يتسـم بالشــفافية وتبـادل المعلومـات والعمــل الجمـاعي مــن أجـل تحقيــق 

دف بنــاء قــوى عاملــة صــحية واجتماعيــة ُمســتدامة وتحقيــق أقصــى قــدر مــن المنــافع المتبادلــة هــ
  وتعزيز التوظيف األخالقي وتخفيف وطأة اآلثار الضارة الناجمة عن هذا التنّقل؛

أن يستفيد من شبكة القوى العاملة الصحية العالمية بوصفها آلية إلشراك أصحاب المصـلحة فـي   )٣(
  )؛٢٠٢١-٢٠١٧الخمسية بشأن العمالة في مجال الصحة والنمو االقتصادي الشامل ( تنفيذ خطة العمل

ــــين القطاعــــات والمبتكــــرة   )٤( ــــل المشــــتركة ب ــــات التموي ــــزم مــــن آلي ــــة وضــــع مــــا يل أن يتقصــــى إمكاني
قــــدمًا فــــي تنفيــــذ خطــــة العمــــل الخمســــية بشــــأن العمالــــة فــــي مجــــال الصــــحة والنمــــو االقتصــــادي  للمضــــي
  ؛)٢٠٢١-٢٠١٧( الشامل

حسـابات القـوى العاملـة التقدم المحرز في رصد القوى العاملة الصحية مع تطبيق  أن يسرع وتيرة  )٥(
  الصحية، وأن يكفل التوزيع المالئم والمنصف للعاملين الصحيين من حيث العدد والكفاءة؛

مسـية بشـأن أن يقدم تقريرًا عاديًا إلى جمعية الصحة عن التقدم الُمحرز في تنفيذ خطة العمل الخ  )٦(
)، يتـواءم مـع التقـارير الُمقّدمـة عـن ٢٠٢١-٢٠١٧العمالة في مجال الصـحة والنمـو االقتصـادي الشـامل (

  .٢٠٣٠ العاملة القوى: الصحية البشرية الموارد العالمية بشأن االستراتيجية
  

  - ٢٠١٧أيار/ مايو  ٢٩(الجلسة العامة التاسعة، 
  اللجنة "أ"، التقرير الثالث)
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  ١تحسين الوقاية من اإلنتان وتشخيصه وتدبير العالجي السريري  ٧- ٧٠ج ص ع
  

                 ،جمعية الصحة العالمية السبعون 
 

  ٢،تحسين الوقاية من اإلنتان وتشخيصه وتدبيره العالجي السريريب المتعلق بعد النظر في التقرير
 

مـن سـتة ماليـين حالـة وفـاة فـي جميـع  من أن اإلنتان اليزال يسبب كـل عـام مـا يقـرب اعرب عن قلقهوٕاذ ت
  ؛الوقاية منهاأنحاء العالم، ومعظمها يمكن 

 
أن اإلنتان كرد متالزمي للعدوى هو الطريـق النهـائي الشـائع نحـو المـوت بسـبب معظـم األمـراض بقر توٕاذ 

  ؛المعدية في جميع أنحاء العالم
 

، حيــث تكــون إمكانيــة حاســماً  عنصــراً  رى أن المســار الســريري لإلنتــان مســار فريــد يكــون فيــه الوقــتتــوٕاذ 
معالجتــــه فــــي المراحــــل المبكــــرة عاليــــة عبــــر التشــــخيص المبكــــر والتــــدبير العالجــــي الســــريري المناســــب فــــي الوقــــت 

  ؛المناسب
 

باتبــاع تــدابير  الوقايــة منهــامــا يمكــن  أن حــاالت العــدوى التــي قــد تــؤدي إلــى اإلنتــان غالبــاً  رى أيضــاً تــوٕاذ 
المحســنة، وتــوافر  اإلصــحاح، والوصــول إلــى بــرامج التطعــيم، والحصــول علــى خــدمات مالئمــة فــي تنظيــف اليــدين

؛ وأن أشكال اإلنتان الدموي ذات الصلة بعـدوى المياه، وغيرها من أفضل الممارسات للوقاية من العدوى ومكافحتها
  المستشفيات هي أشكال وخيمة تصعب مكافحتها وتترتب عليها معدالت إماتة مرتفعة؛

 
توقعـه، فإنـه يمكـن التخفيـف مـن آثـاره الضـارة مـن حيـث  أنه إذا كان اإلنتان بنفسه ال يمكن دائماً ب قرت وٕاذ

   ؛الوفيات والمراضة الطويلة األجل عبر التشخيص المبكر والتدبير العالجي السريري المناسب في الوقت المناسب
  

إلـى  ومكافحـة عواقـب اإلنتـان، نظـراً  بالحاجة إلى تحسين تـدابير الوقايـة مـن حـاالت العـدوىأيضًا قر توٕاذ 
اإلنتان، وقلة ب فيما يتعلقعدم كفاية برامج الوقاية من العدوى ومكافحتها، ونقص التثقيف الصحي والكشف المبكر 

فـــرص الحصـــول علـــى العـــالج والرعايـــة المناســـبين بأســـعار معقولـــة وفـــي الوقـــت المناســـب، ونقـــص فـــي الخـــدمات 
  ؛هج متكاملة للوقاية من اإلنتان وتدبيره العالجي السريريعن انعدام نُ  المختبرية فضالً 

 
الحــظ أن العــدوى المرتبطــة بمراكــز الرعايــة الصــحية تمثــل الطريــق الشــائع الــذي يمكــن لإلنتــان مــن توٕاذ 

  ؛عبء على موارد الرعاية الصحية يضعخالله أن 
 

الكشـــف المبكـــر عبـــر الخـــدمات يركـــز علـــى الوقايـــة و  متكـــامالً  تطلـــب نهجـــاً ت إلنتـــانمعالجـــة ارى أن تـــوٕاذ 
السريرية والمختبرية والحصول في الوقت المناسب على الرعاية الصحية، بما في ذلك خدمات العناية المركـزة، مـع 

إذا عطاء مضـادات الميكروبـات فـي الوقـت المناسـب إ موثوقية في تقديم أساسيات الرعاية ومنها السوائل الوريدية و ال
  اقتضى الحال؛

  
االســـــتخدام غيـــــر المالئـــــم والمفـــــرط للمضـــــادات الحيويـــــة يســـــاهم فـــــي خطـــــر ) أن ١(: يلـــــي بمـــــا قـــــرتوٕاذ 

خطة العمل العالميـة بشـأن مقاومـة مضـادات الميكروبـات المعتمـدة بموجـب  ) أن٢( ؛مضادات الميكروبات مقاومة
منظمـــة الصـــحة العالميـــة علـــى حثـــت  )٢٠١٤( ٢٥-٦٧ج ص عوكـــذلك القـــرار  ٣)٢٠١٥( ٧-٦٨ج ص ع القـــرار

 أن )٣( ســريع الجهــود الراميــة إلــى إتاحــة مضــادات الميكروبــات الناجعــة واســتعمالها علــى نحــو مســؤول وبحــذر؛ت

                                                           
 لالطالع على اآلثار المالية واإلدارية المترتبة بالنسبة إلى األمانة نتيجة لهذا القرار. ١٤انظر الملحق    ١

 .٧٠/١٣الوثيقة ج   ٢

 .٣ الملحق ،١/سجالت/ ٦٨/٢٠١٥ع ص جانظر الوثيقة    ٣
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فــي حالــة ) أنــه ٤(اإلنســان؛  أهــم إشــارة لالســتخدام المســؤول لمضــادات الميكروبــات الناجعــة لصــحة يمثــل اإلنتــان
دات الميكروبــات الناجعــة، قــد يكــون انعــدام تــدبير عالجــي ســريري مناســب فــي الوقــت المناســب، بمــا فــي ذلــك مضــا

فـــي حـــاالت العـــدوى العـــالج غيـــر النـــاجع أو غيـــر المكتمـــل ) أن ٥؛ (علـــى المســـتوى العـــالمي تقريبـــاً  اإلنتـــان فتاكـــاً 
يمكـن تقلـيص ) أنـه ٦(قد يساهم بشكل رئيسي في الخطر المتزايـد لمقاومـة مضـادات الميكروبـات؛ فيها اإلنتان  بما

) أن المرضـــــى ٧( اومـــــة لمضـــــادات الميكروبـــــات باســـــتخدام اللقاحـــــات المناســـــبة؛حـــــدوث بعـــــض الُممرضـــــات المق
  المنقوصي المناعة هم األكثر تعرضًا لمخاطر أشكال اإلنتان الدموي الخطيرة للغاية؛

  
قــر بــأن العديــد مــن األمــراض التــي يمكــن الوقايــة منهــا باللقاحــات تســاهم بشــكل رئيســي فــي اإلصــابة توٕاذ 

) بشـــأن التمنيـــع وجـــودة اللقاحـــات الـــذي حـــث الـــدول ١٩٩٢( ١٧-٤٥ج ص ععلـــى القـــرار  ؤكـــد مجـــدداً تباإلنتـــان و 
فــي بــرامج  العاليــة المــردود والميســورة التكلفــةاألعضــاء، ضــمن جملــة أمــور أخــرى، علــى تضــمين اللقاحــات الجديــدة 

  التمنيع الوطنية في البلدان التي يمكن فيها تحقيق ذلك؛
  

حية التشغيلية القوية التي تشمل اسـتراتيجيات تنظيميـة وعالجيـة مـن أجـل بأهمية النظم الص أيضاً  قرتوٕاذ 
 اإلنتان الجرثومي المنشأ؛ب المتعلقةتحسين سالمة المرضى والنتائج 

  
بالحاجــــة إلــــى الوقايــــة مــــن اإلصــــابة باإلنتــــان ومكافحتــــه، وزيــــادة فــــرص الحصــــول علــــى  كــــذلك قــــرتوٕاذ 

  ؛ةرامج العالج المالئمالتشخيص السليم في الوقت المناسب، وٕاتاحة ب
  

بجهــود الــدعوة ألصــحاب المصــلحة، والســيما عبــر األنشــطة الحاليــة التــي تقــام كــل عــام فــي  أيضــاً  قــرتوٕاذ 
  ،في العديد من البلدان من أجل إذكاء الوعي باإلنتان ١سبتمبر أيلول/ ١٣

  
     :على ما يلي ٢الدول األعضاء حثت  -١

، ســـواء علـــى ةالوطنيـــ الـــُنظم الصـــحيةوعالجـــه فـــي تعزيـــز  دمـــج الوقايـــة مـــن اإلنتـــان وتشخيصـــه  )١(
 ؛للمنظمة للمبادئ التوجيهية المستوى المجتمعي أو في مرافق الرعاية الصحية وفقاً 

 العــــدوى مــــن الوقايــــة بــــرامج إلــــى تفضــــي جديــــدة أخــــرى وضــــع أو القائمــــة االســــتراتيجيات تعزيــــز  )٢(
 أفضـل مـن وغيرهـا اليـدين، نظافـة وتعزيـز الصـحة، ظلحفـ التحتيـة البنية تعزيز منها طرق عبر ومكافحتها
 أثنـاء العـدوى مـن الوقايـة وممارسـات النظيفـة، الوالدة وممارسات ومكافحتها، العدوى من الوقاية ممارسات
 بـرامج إلـى والوصـول النظيفـة، المياه وتوفير والتغذية، اإلصحاح، مجاالت في تحسينات وٕادخال الجراحة،
 الرعايـة أمـاكن فـي العـدوى ومكافحـة الصـحيين للمهنيين الفعالة الشخصية الوقاية معدات وتوفير التطعيم،
 الصحية؛

مواصــلة جهودهــا للحــد مــن مقاومــة مضــادات الميكروبــات، وتعزيــز االســتخدام المالئــم لمضــادات   )٣(
فيـذ بمـا فـي ذلـك تطـوير وتن ٣لخطة العمـل العالميـة بشـأن مقاومـة مضـادات الميكروبـات، الميكروبات وفقاً 
 مضادات الميكروبات؛ لتوجيهأنشطة شاملة 

المثلـى وتعزيـز تـدابير المكافحـة الطبيـة لتشـخيص اإلنتـان وتـدبيره و  المعياريةوضع وتنفيذ الرعاية   )٤(
العالجــي فــي حــاالت الطــوارئ الصــحية، بمــا فــي ذلــك فــي حــاالت الفاشــيات عبــر مبــادئ توجيهيــة مالئمــة 

 ؛إلى نهج متعدد القطاعات استناداً 

                                                           
 سبتمبر. أيلول/ ١٣المجتمع المدني تروج لليوم العالمي لإلنتان في  : منظمات١١الفقرة  ،٧٠/١٣جانظر الوثيقة    ١

  وحسب االقتضاء، منظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي.   ٢

 .٣ الملحق ،١/سجالت/ ٦٨/٢٠١٥ع ص جانظر الوثيقة    ٣



المقررات اإلجرائيةالقرارات و  14  

 

 التثقيـف عبـر باإلنتـان اإلصـابة فـي الُمعديـة األمراض تّسبب بمخاطر العام الجمهور وعي إذكاء  )٥(
 المصابين األشخاص بين سريع أولي اتصال ضمان أجل من المرضى سالمة منها مجاالت في الصحي
 ؛الصحية الرعاية ونظام

اية من العدوى وسالمة المرضى تطوير برامج تدريبية لجميع العاملين الصحيين في مجاالت الوق  )٦(
للحاجـة إلـى العـالج  نظراً  حاسماً  وأهمية اعتبار اإلنتان حالة يمكن الوقاية منها ويكون فيها الوقت عنصراً 

العاجل إضافة إلى أهمية التواصل مع المرضى واألقارب واألطـراف األخـرى باسـتخدام مصـطلح "اإلنتـان" 
 من أجل إذكاء وعي الجمهور العام؛

فـي مختلـف مراحـل  هوعالجـاإلنتـان شجيع البحوث الرامية إلى إيجاد وسـائل ابتكاريـة لتشـخيص ت  )٧(
، بمـــا يشـــمل البحـــث عـــن مضـــادات ميكروبـــات جديـــدة وأدويـــة بديلـــة، واختبـــارات تشـــخيص ســـريعة العمـــر

  ولقاحات، وغير ذلك من التكنولوجيات والتدخالت والعالجات المهمة؛

ي لألمراض وتحسين استخدامه من أجل تحديد معدل انتشار اإلنتان تطبيق نظام التصنيف الدول  )٨(
مـن أجـل تركيــز  وتنفيـذها وضـع أدوات الرصـد والتقيـيمومقاومـة مضـادات الميكروبـات وتحديـد مرتسـمهما و 

اإلنتان ورصد ذلك التقدم، بمـا فـي ذلـك تطـوير المتعلقة بنتائج الاالهتمام على التقدم المحرز نحو تحسين 
مــة محــددة للترصــد الوبــائي وتوجيــه االســتراتيجيات المســندة بالبينــات التخــاذ القــرارات السياســية وتعزيــز أنظ

 ؛المتعلقة باألنشطة الوقائية والتشخيصية والعالجية وحصول الناجين على الرعاية الصحية المالئمة

ة الحالية التـي المساهمة أكثر في جهود الدعوة إلذكاء الوعي باإلنتان، والسيما عبر دعم األنشط  )٩(
 ١سبتمبر في الدول األعضاء؛ أيلول/ ١٣تقام كل عام في 

 
     المدير العام ما يلي: تطلب من  -٢

وضــع إرشــادات للمنظمــة، بمــا فــي ذلــك المبــادئ التوجيهيــة، حســب االقتضــاء، بشــأن الوقايــة مــن   )١(
  اإلنتان وتدبيره العالجي؛

العمومية، بوسائل منها نشر تقرير عـن اإلنتـان يصـف لفت االنتباه إلى أثر اإلنتان على الصحة   )٢(
هج الناجحــة لــدمج التشــخيص فــي وبائياتــه وتــأثيره علــى عــبء المــرض علــى الصــعيد العــالمي، وتحديــد الــنُ 

  ؛٢٠١٨ عام الوقت المناسب والتدبير العالجي لإلنتان في األنظمة الصحية الحالية بنهاية
تحديد المعايير ووضع مـا يلـزم مـن مبـادئ توجيهيـة وبنـى دعم الدول األعضاء، عند االقتضاء، ل  )٣(

تحتية وقدرات مختبرية، واستراتيجيات وأدوات للحد من حاالت اإلصابة باإلنتان وما ينجم عنه من وفيات 
 ؛ومضاعفات طويلة األجل

ة التعاون مع المنظمات األخرى فـي منظومـة األمـم المتحـدة والشـركاء الـدوليين والمنظمـات الدوليـ  )٤(
جيدة وآمنة وناجعة  تكون طرق عالج لإلنتان وسائر أصحاب المصلحة على تعزيز فرص الحصول على

مــع  ،فــي البلــدان الناميــةوالوقايــة مــن العــدوى ومكافحتهــا بوســائل منهــا التمنيــع، والســيما  ،وميســورة التكلفــة
  مراعاة ما يتعلق بذلك من مبادرات قائمة؛

   العالمية الثالثة والسبعين، بشأن تنفيذ هذا القرار. تقديم تقرير إلى جمعية الصحة  )٥(
  

  - ٢٠١٧أيار/ مايو  ٢٩(الجلسة العامة التاسعة، 
  اللجنة "أ"، التقرير الرابع)

                                                           
 سبتمبر. أيلول/ ١٣ : منظمات المجتمع المدني تروج لليوم العالمي لإلنتان في١١الفقرة  ،٧٠/١٣جانظر الوثيقة    ١



 15 جمعية الصحة العالمية السبعون 

حالة تحصيل االشتراكات المقدرة، بما في ذلـك الـدول األعضـاء المتـأخرة فـي سـداد   ٨- ٧٠ص ع ج
    الدستور من ٧اشتراكاتها إلى حد يبرر تطبيق أحكام المادة 

  ،السبعونجمعية الصحة العالمية 
  

حالـة تحصـيل االشـتراكات المقـدرة بمـا فـي ذلـك الـدول األعضـاء المتـأخرة الخـاص بتقريـر البعد النظـر فـي 
  ١من الدستور والترتيبات الخاصة لتسوية المتأخرات؛ ٧في سداد اشتراكاتها إلى حد يبرر تطبيق أحكام المادة 

  
ـــة أن أحاطـــت علمـــًا بت وبعـــد ـــة واإلدارة التابعـــة للمجلـــس التنفيـــذي إلـــى جمعي ـــامج والميزاني قريـــر لجنـــة البرن

  ٢الصحة العالمية السبعين؛
  

كانــت حقــوق التصــويت الخاصــة بجمهوريــة  الســبعينوٕاذ تالحــظ أنــه عنــد افتتــاح جمعيــة الصــحة العالميــة 
 تخفـض إلـى أنأن هذا الوقف سيسـتمر موقوفة، و  وأوكرانيا بيساو والصومال –وغينيا أفريقيا الوسطى وجزر القمر 

 إلــى المقبلــة الصــحة جمعيــات أو الحاليــة الصــحة جمعيــة أثنــاء علــى الــدول األعضــاء المعنيــة المســتحقة المتــأخرات
  الدستور؛ من ٧ المادة أحكام تطبيق يبرر الذي المبلغ من أقل مستوىً 

  
متـأخرة فـي سـداد اشـتراكاتها عنـد افتتـاح  وٕاذ تالحظ أن غينيا االستوائية وغامبيا وغرينـادا وجنـوب السـودان

من الدسـتور،  ٧ألحكام المادة  جمعية الصحة العالمية السبعين إلى حد اقتضى من جمعية الصحة أن تنظر، وفقاً 
عنـــد افتتـــاح جمعيـــة الصـــحة العالميـــة  البلـــدان، الخاصـــة بتلــكتصـــويت الوقـــف امتيـــازات  ينبغـــي أم الفيمــا إذا كـــان 

  ،الحادية والسبعين
  

 ما يلي:تقرر 
  
غينيـــا االســـتوائية  ، إذا كانـــت)١٩٨٨( ٧-٤١ج ص عأنـــه وفقـــًا لبيـــان المبـــادئ الـــوارد فـــي القـــرار   )١(

 الحاديـة والسـبعين،عنـد افتتـاح جمعيـة الصـحة العالميـة ، تـزال متـأخرةوغامبيا وغرينـادا وجنـوب السـودان ال
 الخاصـةامتيـازات التصـويت  دسـتور، فـإنمـن ال ٧اشتراكاتها إلـى حـد يبـرر تطبيـق أحكـام المـادة  في سداد

  إليه؛  االفتتاح المشار  سوف توقف اعتبارًا من تاريخ  بها
  
) أعــاله سيســـتمر خــالل جمعيـــة ١بيانــه فـــي الفقــرة (علــى النحــو الـــوارد أن أي وقــف يــتم تطبيقـــه   )٢(

 يـــــــتم خفـــــــض متـــــــأخرات إلـــــــى أنوجمعيـــــــات الصـــــــحة الالحقـــــــة،  الحاديـــــــة والســـــــبعينالصـــــــحة العالميـــــــة 
المبلــغ الــذي يبــرر تطبيــق أحكــام االســتوائية وغامبيــا وغرينــادا وجنــوب الســودان إلــى مســتوًى أقــل مــن  نيــاغي

  من الدستور؛ ٧المادة 
  
دولة عضو في أن تطلـب اسـتعادة امتيـازات التصـويت الخاصـة بهـا  ةأال يخّل هذا القرار بحق أي  )٣(

  من الدستور. ٧وفقًا للمادة 
  

  - ٢٠١٧أيار/ مايو  ٢٩(الجلسة العامة التاسعة، 
        اللجنة "ب"، التقرير األول)

                                                           
 .٧٠/٤١الوثيقة ج   ١

 .٧٠/٦٠الوثيقة ج   ٢
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  ٢٠١٩- ٢٠١٨جدول تقدير االشتراكات للفترة   ٩- ٧٠ج ص ع
  

  جمعية الصحة العالمية السبعون،
  

  ١وقد نظرت في تقرير المديرة العامة،
  

علــى  ٢٠١٩-٢٠١٨جــدول تقــدير اشــتراكات الــدول األعضــاء والــدول األعضــاء المنتســبة للثنائيــة  تعتمــد
  نحو المبين أدناه:ال
 

 الدول األعضاء
 والدول األعضاء المنتسبة

جدول تقدير االشتراكات في منظمة 
  ٢٠١٩- ٢٠١٨الصحة العالمية للفترة 

  ٪  
  ٣,٠٨٨٢  االتحاد الروسي

  ٠,٠١٠٠  إثيوبيا
  ٠,٠٦٠٠  آذربيجان
  ٠,٨٩٢٠  األرجنتين
  ٠,٠٢٠٠  األردن
  ٠,٠٠٦٠  أرمينيا
  ٠,٠٠١٠  إريتيريا
  ٢,٤٤٣١  أسبانيا
  ٢,٣٣٧١  أستراليا
  ٠,٠٣٨٠  إستونيا
  ٠,٤٣٠٠  إسرائيل

  ٠,٠٠٦٠  أفغانستان
  ٠,٠٦٧٠  إكوادور
  ٠,٠٠٨٠  ألبانيا
  ٦,٣٨٩٢  ألمانيا

  ٠,٦٠٤٠  اإلمارات العربية المتحدة
  ٠,٠٠٢٠  أنتيغوا وبربودا

  ٠,٠٠٦٠  أندورا
  ٠,٥٠٤٠  إندونيسيا

  ٠,٠١٠٠  أنغوال
  ٠,٠٧٩٠  أوروغواي
  ٠,٠٢٣٠  أوزبكستان

  ٠,٠٠٩٠  أوغندا
  ٠,١٠٣٠  أوكرانيا
  ٠,٣٣٥٠  أيرلندا
  ٠,٠٢٣٠  آيسلندا
  ٣,٧٤٨٢  إيطاليا

  ٠,٠٠٤٠  بابوا غينيا الجديدة

                                                           
 .٧٠/٤٢الوثيقة ج   ١
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 الدول األعضاء
 والدول األعضاء المنتسبة

جدول تقدير االشتراكات في منظمة 
  ٢٠١٩- ٢٠١٨الصحة العالمية للفترة 

  ٪  
  ٠,٠١٤٠  باراغواي
  ٠,٠٩٣٠  باكستان
  ٠,٠٠١٠  باالو

  ٠,٠٤٤٠  البحرين
  ٣,٨٢٣٢  البرازيل
  ٠,٠٠٧٠  بربادوس
  ٠,٣٩٢٠  البرتغال

  ٠,٠٢٩٠  بروني دار السالم
  ٠,٨٨٥١  كابلجي

  ٠,٠٤٥٠  بلغاريا
  ٠,٠٠١٠  بليز

  ٠,٠١٠٠  بنغالديش
  ٠,٠٣٤٠  بنما
  ٠,٠٠٣٠  بنن

  ٠,٠٠١٠  بوتان
  ٠,٠١٤٠  بوتسوانا

  ٠,٠٠١٠  بورتوريكو 
  ٠,٠٠٤٠  بوركينا فاصو

  ٠,٠٠١٠  بوروندي
  ٠,٠١٣٠  البوسنة والهرسك

  ٠,٨٤١١  بولندا
  ٠,١٣٦٠  بيرو

  ٠,٠٥٦٠  بيالروس
  ٠,٢٩١٠  تايلند
  ٠,٠٢٦٠  انستانتركم
  ١,٠١٨١  تركيا

  ٠,٠٣٤٠  ترينيداد وتوباغو
  ٠,٠٠٥٠  تشاد

  ٠,٣٤٤٠  التشيك
  ٠,٠٠١٠  توغو
  ٠,٠٠١٠  توفالو

  ٠,٠٠١٠  توكيالو 
  ٠,٠٢٨٠  تونس
  ٠,٠٠١٠  تونغا
  ٠,٠٠٣٠  لشتي -تيمور

  ٠,٠٠٩٠  جامايكا
  ٠,٠٠٤٠  الجبل األسود

  ٠,١٦١٠  الجزائر
  ٠,٠١٤٠  جزر البهاما
  ٠,٠٠١٠  جزر القمر

  ٠,٠٠١٠  جزر سليمان
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 الدول األعضاء
 والدول األعضاء المنتسبة

جدول تقدير االشتراكات في منظمة 
  ٢٠١٩- ٢٠١٨الصحة العالمية للفترة 

  ٪  
  ٠,٠٠١٠  جزر كوك 

  ٠,٠٠١٠  جزر مارشال
  ٠,٠٠١٠  جمهورية أفريقيا الوسطى
  ٠,٠٤٦٠  الجمهورية الدومينيكية

  ٠,٠٢٤٠  الجمهورية العربية السورية
  ٠,٠٠٨٠  جمهورية الكونغو الديمقراطية

  ٠,٤٧١٠  جمهورية إيران اإلسالمية
  ٠,٠١٠٠  جمهورية تنزانيا المتحدة

  ٠,٥٧١٠  جمهورية فنزويال البوليفارية
  ٢,٠٣٩١  جمهورية كوريا

  ٠,٠٠٥٠  جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية
  ٠,٠٠٣٠  جمهورية الو الديمقراطية الشعبية

  ٠,٠٠٧٠  جمهورية مقدونية اليوغوسالفية السابقة
  ٠,٠٠٤٠  جمهورية مولدوفا

  ٠,٣٦٤٠  جنوب أفريقيا
  ٠,٠٠٣٠  جنوب السودان

  ٠,٠٠٨٠  رجياجو 
  ٠,٠٠١٠  جيبوتي
  ٠,٥٨٤٠  الدانمرك

  ٠,٠١٢٠  دولة بوليفيا المتعددة القوميات
  ٠,٠٠١٠  دومينيكا

  ٠,٠٠١٠  الرأس األخضر
  ٠,٠٠٢٠  رواندا
  ٠,١٨٤٠  رومانيا
  ٠,٠٠٧٠  زامبيا

  ٠,٠٠٤٠  زمبابوي
  ٠,٠٠١٠  ساموا

  ٠,٠٠١٠  سان تومي وبرينسيبي
  ٠,٠٠٣٠  سان مارينو

  ٠,٠٠١٠  غرينادينسانت فنسنت و 
  ٠,٠٠١٠  سانت كيتس ونيفيس

  ٠,٠٠١٠  سانت لوسيا
  ٠,٠٣١٠  سري النكا
  ٠,٠١٤٠  السلفادور
  ٠,١٦٠٠  سلوفاكيا
  ٠,٠٨٤٠  سلوفينيا
  ٠,٤٤٧٠  سنغافورة
  ٠,٠٠٥٠  السنغال
  ٠,٠٠٢٠  سوازيلند
  ٠,٠١٠٠  السودان
  ٠,٠٠٦٠  سورينام



 19 جمعية الصحة العالمية السبعون 

 الدول األعضاء
 والدول األعضاء المنتسبة

جدول تقدير االشتراكات في منظمة 
  ٢٠١٩- ٢٠١٨الصحة العالمية للفترة 

  ٪  
  ٠,٩٥٦١  السويد
  ١,١٤٠١  سويسرا
  ٠,٠٠١٠  سيراليون
  ٠,٠٠١٠  سيشيل
  ٠,٣٩٩٠  شيلي
  ٠,٠٣٢٠  صربيا

  ٠,٠٠١٠  الصومال
  ٧,٩٢١٢  الصين

  ٠,٠٠٤٠  طاجيكستان
  ٠,١٢٩٠  العراق
  ٠,١١٣٠  ُعمان
  ٠,٠١٧٠  غابون
  ٠,٠٠١٠  غامبيا
  ٠,٠١٦٠ غانا

  ٠,٠٠١٠  غرينادا
  ٠,٠٢٨٠  غواتيماال

  ٠,٠٠٢٠  غيانا
  ٠,٠٠٢٠  غينيا

  ٠,٠٠١٠  بيساو –غينيا 
  ٠,٠١٠٠  ستوائيةغينيا اال
  ٠,٠٠١٠  فانواتو
  ٤,٨٥٩٢  فرنسا
  ٠,١٦٥٠  الفلبين
  ٠,٤٥٦٠  فنلندا
  ٠,٠٠٣٠  فيجي

  ٠,٠٥٨٠  فييت نام
  ٠,٠٤٣٠  قبرص
  ٠,٢٦٩٠  قطر

  ٠,٠٠٢٠  قيرغيزستان
  ٠,١٩١٠  كازاخستان
  ٠,٠١٠٠  الكاميرون
  ٠,٠٩٩٠  كرواتيا
  ٠,٠٠٤٠  كمبوديا
  ٢,٩٢١١  كندا
  ٠,٠٦٥٠  كوبا

  ٠,٠٠٩٠  كوت ديفوار
  ٠,٠٤٧٠  كوستاريكا
  ٠,٣٢٢٠  كولومبيا
  ٠,٠٠٦٠  الكونغو
  ٠,٢٨٥٠  الكويت
  ٠,٠٠١٠  كيريباتي

  ٠,٠١٨٠  كينيا
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 الدول األعضاء
 والدول األعضاء المنتسبة

جدول تقدير االشتراكات في منظمة 
  ٢٠١٩- ٢٠١٨الصحة العالمية للفترة 

  ٪  
  ٠,٠٥٠٠  التفيا
  ٠,٠٤٦٠  لبنان

  ٠,٠٦٤٠  لكسمبرغ
  ٠,١٢٥٠  ليبيا

  ٠,٠٠١٠  ليبيريا
  ٠,٠٧٢٠  ليتوانيا
  ٠,٠٠١٠  ليسوتو
  ٠,٠١٦٠  مالطة
  ٠,٠٠٣٠  مالي
  ٠,٣٢٢٠  ماليزيا

  ٠,٠٠٣٠  مدغشقر
  ٠,١٥٢٠  مصر
  ٠,٠٥٤٠  المغرب
  ١,٤٣٥١  المكسيك
  ٠,٠٠٢٠  مالوي
  ٠,٠٠٢٠  ملديف

  ١,١٤٦١  المملكة العربية السعودية
  ٤,٤٦٣٢  المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية

  ٠,٠٠٥٠  منغوليا
  ٠,٠٠٢٠  موريتانيا

  ٠,٠١٢٠  موريشيوس
  ٠,٠٠٤٠  موزامبيق
  ٠,٠١٠٠  موناكو
  ٠,٠١٠٠  ميانمار
  ٠,٠١٠٠  ناميبيا
  ٠,٠٠١٠  ناورو

  ٠,٨٤٩١  النرويج
  ٠,٧٢٠١  النمسا
  ٠,٠٠٦٠  نيبال
  ٠,٠٠٢٠  النيجر
  ٠,٢٠٩٠  نيجيريا

  ٠,٠٠٤٠  نيكاراغوا
  ٠,٢٦٨٠  نيوزيلندا
  ٠,٠٠١٠  نيووي 
  ٠,٠٠٣٠  هايتي
  ٠,٧٣٧٠  الهند

  ٠,٠٠٨٠  هندوراس
  ٠,١٦١٠  هنغاريا
  ١,٤٨٢١  هولندا

  ٢٢,٠٠٠٠  اليات المتحدة األمريكيةالو 



 21 جمعية الصحة العالمية السبعون 

 الدول األعضاء
 والدول األعضاء المنتسبة

جدول تقدير االشتراكات في منظمة 
  ٢٠١٩- ٢٠١٨الصحة العالمية للفترة 

  ٪  
  ٠,٠٠١٠  واليات ميكرونيزيا الموحدة

  ٩,٦٨٠٢  اليابان
  ٠,٠١٠٠  اليمن
  ٠,٤٧١٠  اليونان
  ١٠٠‚٠٠٠٠  المجموع

  
  - ٢٠١٧أيار/ مايو  ٢٩(الجلسة العامة التاسعة، 

  اللجنة "ب"، التقرير األول)
  
  

    في رتب ومرتب المدير العاممرتبات الموظفين في الوظائف غير المصنفة   ١٠- ٧٠ج ص ع
  السبعون، العالمية الصحة جمعية

  
 رتـب فـي المصـنفة غيـر الوظائف في الموظفين بمرتبات المتعلقة التنفيذي المجلس توصيات إلى تشير إذ

  العام، المديرمرتب و 
  

  هقـــــــــدر  بمبلـــــــــغ اإلقليميـــــــــين والمـــــــــديرين المســـــــــاعدين العـــــــــاّمين للمـــــــــديرين اإلجماليـــــــــة المرتبـــــــــات تحـــــــــّدد  -١
  أمريكيًا؛ دوالراً  ١٣٠ ٥٨٦ المقابل الصافي المرتب ليبلغ السنة في أمريكياً  دوالراً  ١٧٤ ٣٧٣

  
 المرتـب ليبلـغ السـنة فـي أمريكيـاً  دوالراً  ١٩٢ ٢٣٦ قـدره بمبلـغ العـام المـدير لنائـب اإلجمـالي المرتـب تحّدد  -٢

  أمريكيًا؛ دوالراً  ١٤٢ ٣٧٦ المقابل الصافي
  
 الصـافي المرتـب ليبلغ السنة في أمريكياً  دوالراً  ٢٤١ ٢٧٦ قدره بمبلغ العام للمدير الياإلجم المرتب تحّدد  -٣

  أمريكيًا؛ دوالراً  ١٧٢ ٠٦٩ المقابل
  
  .٢٠١٧ يناير/ الثاني كانون ١ من اعتباراً  النفاذ حّيز األجور في التسويات هذه تدخل أن تقّرر  -٤
  

  - ٢٠١٧أيار/ مايو  ٣١(الجلسة العامة العاشرة، 
  للجنة "ب"، التقرير الثاني)ا

  
  

ــة مــن   ١١- ٧٠ج ص ع ــة العامــة بشــان الوقاي ــع المســتوى للجمعي ــث الرفي التحضــير لالجتمــاع الثال
  ٢٠١٨١األمراض غير الُمعدية (غير السارية) ومكافحتها، المقرر عقده في عام 

  
  جمعية الصحة العالمية السبعون،

  
ع الثالـث الرفيـع المسـتوى للجمعيـة العامـة بشـأن الوقايـة التحضـير لالجتمـافي التقريـر الخـاص ببعد النظر 

  ٢؛٢٠١٨من األمراض غير الُمعدية (غير السارية) ومكافحتها، المقرر عقده في عام 
                                                           

 لالطالع على اآلثار المالية واإلدارية المترتبة بالنسبة إلى األمانة نتيجة لهذا القرار. ١٤انظر الملحق    ١

 .٧٠/٢٧الوثيقة ج   ٢
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) بشــأن اإلعــالن السياســي لالجتمــاع الرفيــع المســتوى للجمعيــة ٢٠١٣( ١٠-٦٦ج ص عإذ تــذكر بــالقرار 
) بشـأن ٢٠١٦( ٦–٦٩ع ص جوالقـرار ة (غيـر السـارية) ومكافحتهـا العامة بشـأن الوقايـة مـن األمـراض غيـر الُمعديـ

التحضير لالجتماع الثالث الرفيع المستوى للجمعية العامـة بشـأن الوقايـة مـن االستجابة للتكليفات المحددة من أجل 
بشــأن ) ٢٠١١( ٦٦/٢األمــراض غيــر الُمعديــة (غيــر الســارية) ومكافحتهــا؛ وقــرارات الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة 

الوثيقـة الختاميـة الجتمـاع الجمعيـة العامـة ) بشـأن ٢٠١٤( ٦٨/٣٠٠و الجتماع الرفيع المسـتوىلاإلعالن السياسي 
(غيـر الرفيع المستوى المعني باالستعراض والتقييم الشاملين للتقـدم المحـرز فـي الوقايـة مـن األمـراض غيـر المعديـة 

ـــا و) بشـــأن خطـــة عمـــل ٢٠١٥( ٦٩/٣١٣و ومكافحتهـــاالســـارية)  خطـــة التنميـــة ) بشـــأن ٢٠١٥( ٧٠/١أديـــس أباب
 ٢٠١٤/١٠و ٢٠١٣/١٢وقــرارات المجلــس االقتصــادي واالجتمــاعي التــابع لألمــم المتحــدة ؛ ٢٠٣٠المســتدامة لعــام 

األمـراض غيـر فرقة عمل األمم المتحدة المشتركة بين الوكاالت المعنية بالوقايـة مـن بشأن  ٢٠١٦/٥و ٢٠١٥/٨و
  ومكافحتها، الُمعدية (غير السارية)

  
المحــــــّدث فــــــي خطــــــة العمــــــل العالميــــــة بشــــــأن الوقايــــــة مــــــن األمــــــراض غيــــــر الســــــارية  ٣التــــــذييل  تؤيــــــد  -١

  ١؛٢٠٢٠-٢٠١٣ ومكافحتها
  
ـــــًا   -٢ ـــــر الســـــارية تحـــــيط علم ـــــة مـــــن األمـــــراض غي ـــــة للوقاي ـــــة التنســـــيق العالمي بخطـــــة العمـــــل الخاصـــــة بآلي

  ١؛٢٠١٩-٢٠١٨التي تشمل الفترة  ومكافحتها
  
  على ما يلي: ٢ول األعضاءالد تحث  -٣
  

) بشــــأن اإلعــــالن السياســــي لالجتمــــاع الرفيــــع ٢٠١٣( ١٠-٦٦ج ص عأن تواصــــل تنفيــــذ القــــرار  )١(
والقـــرار المســـتوى للجمعيـــة العامـــة بشـــأن الوقايـــة مـــن األمـــراض غيـــر الُمعديـــة (غيـــر الســـارية) ومكافحتهـــا 

ير لالجتمــاع الثالــث الرفيــع التحضــ) بشــأن االســتجابة للتكليفــات المحــددة مــن أجــل ٢٠١٦( ٦–٦٩ع  ص  ج
المســتوى للجمعيــة العامــة بشــأن الوقايــة مــن األمــراض غيــر الُمعديــة (غيــر الســارية) ومكافحتهــا؛ وقــرارات 

ــــة العامــــة لألمــــم المتحــــدة ــــع الجتمــــاعل السياســــي اإلعــــالن) بشــــأن ٢٠١١( ٦٦/٢ الجمعي  المســــتوى الرفي
ة العامة الرفيع المستوى المعني باالستعراض الوثيقة الختامية الجتماع الجمعي) بشأن ٢٠١٤( ٦٨/٣٠٠و

 ومكافحتهــــا(غيــــر الســــارية) والتقيــــيم الشــــاملين للتقــــدم المحــــرز فــــي الوقايــــة مــــن األمــــراض غيــــر المعديــــة 
خطــــة التنميــــة المســــتدامة ) بشــــأن ٢٠١٥( ٧٠/١) بشــــأن خطــــة عمــــل أديــــس أبابــــا و٢٠١٥( ٦٩/٣١٣و

 ٢٠١٤/١٠و ٢٠١٣/١٢ي التـــابع لألمــم المتحـــدة وقــرارات المجلـــس االقتصــادي واالجتمــاع؛ ٢٠٣٠ لعــام
فرقـــة عمـــل األمـــم المتحـــدة المشـــتركة بـــين الوكـــاالت المعنيـــة بالوقايـــة مـــن بشـــأن  ٢٠١٦/٥و ٢٠١٥/٨و

المحّدث في خطة العمـل العالميـة  ٣األمراض غير الُمعدية (غير السارية) ومكافحتها، مع مراعاة التذييل 
 ؛٢٠٢٠-٢٠١٣ ة ومكافحتهابشأن الوقاية من األمراض غير الساري

 
أن تــدعم التحضــير علــى المســتوى الــوطني واإلقليمــي والــدولي لالجتمــاع الثالــث الرفيــع المســتوى  )٢(

للجمعيــة العامــة بشــأن الوقايــة مــن األمــراض غيــر الُمعديــة (غيــر الســارية) ومكافحتهــا، المقــرر عقــده فــي 
  ؛٢٠١٨ عام

  
تحضــير لالجتمــاع الثالــث الرفيــع المســتوى للجمعيــة العامــة المــدير العــام أن يقــدم تقريــرًا عــن ال مــن تطلــب  -٤

إلــى جمعيــة  ٢٠١٨ بشــأن الوقايــة مــن األمــراض غيــر الُمعديــة (غيــر الســارية) ومكافحتهــا، المقــرر عقــده فــي عــام
  من خالل المجلس التنفيذي. ٢٠١٨الصحة العالمية الحادية والسبعين في عام 

  
  - ٢٠١٧أيار/ مايو  ٣١(الجلسة العامة العاشرة، 

  اللجنة "ب"، التقرير الرابع)
  

                                                           
 .٣انظر الملحق    ١

  االقتصادي اإلقليمي.وحسب االقتضاء، منظمات التكامل    ٢
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  ١الوقاية من السرطان ومكافحته في سياق نهج متكامل  ١٢- ٧٠ج ص ع
  

  جمعية الصحة العالمية السبعون،

  ٢متكامل؛ في التقرير المتعلق بالوقاية من السرطان ومكافحته في سياق نهجبعد النظر 

، إذ بلـغ عـدد الوفيـات ٢٠١٢ اة بالعـالم فـي عـاموٕاذ تعترف بأن السرطان كـان السـبب الرئيسـي الثـاني للوفـ
  مليون وفاة وقعت معظمها في بلدان منخفضة الدخل وأخرى متوسطة الدخل؛ ٨,٢الناجمة عنه 

وٕاذ تدرك أن السرطان واحد من األسباب الرئيسية للمراضـة فـي العـالم، وأنـه يثيـر قلقـًا متعاظمـًا فـي مجـال 
مليــون حالــة فــي  ١٤,١ تفــع عــدد الحــاالت الجديــدة لإلصــابة بــه ســنويًا مــنالصــحة العموميــة، ومــن الُمتوّقــع أن ير 

  ؛٢٠٣٠مليون بحلول عام  ٢١,٦إلى  ٢٠١٢ عام

وٕاذ تدرك أن بعض فئـات السـكان تعـاني مـن أوجـه تفـاوت فـي مجـال التعـرض لعوامـل الخطـر وفـي إتاحـة 
من تحقيق حصائل أردأ أيضًا تعاني  خدمات الفحص والتشخيص المبكر والعالج الالزم في الوقت المناسب، وأنها

يتعلـــق بالســـرطان؛ وٕاذ تســـّلم بضـــرورة وضـــع اســـتراتيجيات مختلفـــة لمكافحـــة الســـرطان لـــدى فئـــات ُمحـــّددة مـــن  فيمـــا
  المرضى المصابين به، مثل األطفال والمراهقين؛

  اًال؛وٕاذ تالحظ أن الحد من المخاطر يمكن أن يحول دون اإلصابة بحوالي نصف أنواع السرطان إجم

وٕاذ تدرك أن اإلبكار في تشخيص السرطان وعالجه فورًا وكما ينبغي، بوسائل منها تخفيـف اآلالم وتـوفير 
الرعاية الُملّطفة، هـي أمـور يمكـن أن تقلّـل معـدل الوفيـات الناجمـة عنـه وتعـّزز الحصـائل الُمحّققـة لمرضـاه وتحّسـن 

  نوعية حياتهم؛

ستحضرات صيدالنية جديدة تقوم على االستثمار في ميدان ابتكار وٕاذ تسّلم مع التقدير باعتماد منتجات م
ـــدها الـــُنظم الصـــحية  عالجـــات الســـرطان بالســـنوات األخيـــرة، ولكّنهـــا تالحـــظ بقلـــق بـــالغ ارتفـــاع التكـــاليف التـــي تتكّب

  والمرضى؛

والجيـدة  وٕاذ تؤكد على أهمية تذليل العقبات التي تعترض سـبيل إتاحـة األدويـة والمنتجـات الطبيـة المأمونـة
والناجعـــة والمعقولـــة التكلفـــة والتكنولوجيـــات المالئمـــة للوقايـــة مـــن الســـرطان والكشـــف عنـــه وتشخيصـــه لفـــرز حاالتـــه 
وعالجه، بوسائل منها العمليات الجراحية، عن طريق تعزيز الُنظم الصحية الوطنيـة وتوثيـق ُعـرى التعـاون الـدولي، 

النهائي المتمثل في تعزيز إمكانية إتاحة هذه التسهيالت للمرضى، بما في ذلك الموارد البشرية، بقصد بلوغ الهدف 
  بوسائل منها تعزيز قدرة الُنظم الصحية على تأمين إتاحتها؛

  ) بشأن الوقاية من السرطان ومكافحته؛٢٠٠٥( ٢٢-٥٨ج ص عوٕاذ تشير إلى القرار 

أن اإلعالن السياسي الجتماع ) بش٢٠١١( ٦٦/٢وٕاذ تشير أيضًا إلى قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة 
الجمعيـــة العامـــة الرفيـــع المســـتوى المعنـــي بالوقايـــة مـــن األمـــراض غيـــر المعديـــة (غيـــر الســـارية) ومكافحتهـــا، الـــذي 
يتضمن خريطـة طريـق تبـّين االلتزامـات الوطنيـة المقطوعـة مـن رؤسـاء الـدول والحكومـات بشـأن التصـدي للسـرطان 

  وسواه من األمراض غير السارية؛
                                                           

 لالطالع على اآلثار المالية واإلدارية المترتبة بالنسبة إلى األمانة نتيجة لهذا القرار. ١٤انظر الملحق    ١

 .٧٠/٣٢الوثيقة ج   ٢
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خطة العمل العالمية للمنظمة ) الذي اعُتِمدت بموجبه ٢٠١٣( ١٠-٦٦ج ص عتشير كذلك إلى القرار وٕاذ 
التي تقـدم إرشـادات بشـأن كيفيـة تمكـين الـدول ، ٢٠٢٠-٢٠١٣بشأن الوقاية من األمراض غير السارية ومكافحتها 

الجتمــاع الجمعيــة العامــة الرفيــع األعضــاء مــن الوفــاء بااللتزامــات التــي قطعتهــا علــى نفســها فــي اإلعــالن السياســي 
فيهــا تلــك المقطوعــة بشــأن  المســتوى المعنــي بالوقايــة مــن األمــراض غيــر المعديــة (غيــر الســارية) ومكافحتهــا، بمــا

  التصدي للسرطان؛

) بشــأن الوثيقــة ٢٠١٤( ٦٨/٣٠٠وٕاذ تشــير إضــافة إلــى ذلــك، إلــى قــرار الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة 
ية العامة الرفيع المستوى المعني باالسـتعراض والتقيـيم الشـاملين للتقـدم الُمحـرز فـي الوقايـة الختامية الجتماع الجمع

من األمـراض غيـر المعديـة (غيـر السـارية) ومكافحتهـا، الـذي يحـّدد االلتزامـات المسـتمرة والمتزايـدة التـي ال ُيسـتغنى 
وغيـره مـن األمـراض غيـر السـارية، الـواردة عنها لتنفيذ خريطة طريق االلتزامات المقطوعة بشأن التصدي للسـرطان 

في اإلعالن السياسـي الجتمـاع الجمعيـة العامـة الرفيـع المسـتوى المعنـي بالوقايـة مـن األمـراض غيـر المعديـة (غيـر 
  ؛٢٠١٦و ٢٠١٥السارية) ومكافحتها، بما فيها أربعة التزامات وطنية ُمحّددة بإطار زمني بعامي 

منظمـة لتتبـع مـدى تنفيـذ الـدول األعضـاء فيهـا الالقائمة التـي تسـتخدمها  وٕاذ تضع في اعتبارها أداة الرصد
دولة لهذه االلتزامات األربعة المحّددة بإطار زمني بشأن التصدي للسرطان وغيره من األمراض  ١٩٤البالغ عددها 

ـــًا للمـــذكرة التقنيـــة ـــالم ٢٠١٥أيـــار/ مـــايو  ١التـــي نشـــرتها المنظمـــة فـــي  ١غيـــر الســـارية، وفق قّرر اإلجرائـــي عمـــًال ب
  )؛٢٠١٥) (١٣(١٣٦ت  م

  وٕاذ تضع في اعتبارها أيضًا اتفاقية المنظمة اإلطارية بشأن مكافحة التبغ؛

، ٢٠٣٠وٕاذ تضــع فــي اعتبارهــا كــذلك أهــداف التنميــة المســتدامة الــواردة فــي خطــة التنميــة المســتدامة لعــام 
 ٤-٣) والغايـة رفاهيـة فـي جميـع األعمـارضمان تمّتع الجميع بأنماط عيش صحية وبالمنها ( ٣وخصوصًا الهدف 

الوفيــات المبكــرة الناجمــة عــن األمــراض غيــر المعديــة (الســارية) بمقــدار الثلــث بحلــول الُمحــّددة فيــه، بشــأن تخفــيض 
  بشأن تحقيق التغطية الصحية الشاملة؛ ٨-٣ ، والغاية٢٠٣٠عام 

ء الـدوليون فـي السـنوات األخيـرة مـن والشـركا ٢وٕاذ تعرب عـن تقـديرها للجهـود التـي بـذلتها الـدول األعضـاء
  أجل الوقاية من السرطان ومكافحته، مع مراعاة ضرورة اتخاذ المزيد من اإلجراءات؛

  وٕاذ تعيد تأكيد االستراتيجية وخطة العمل العالميتين بشأن الصحة العمومية واالبتكار والملكية الفكرية؛

ادة بالكامـل مـن مكـامن المرونـة فـي اتفـاق منظمـة وٕاذ تعيد أيضـًا تأكيـد حقـوق الـدول األعضـاء فـي االسـتف
التجـــارة العالميـــة المتعلـــق بالجوانـــب المتصـــلة بالتجـــارة مـــن حقـــوق الملكيـــة الفكريـــة (التـــريبس) لزيـــادة إتاحـــة األدويـــة 
المعقولة التكلفة والمأمونة والناجعة والجيدة، وٕاذ تالحظ، في جملة أمـور، أن حقـوق الملكيـة الفكريـة هـي حـافز هـام 

  في مجال استحداث منتجات طبية جديدة،
  
  
  
  
  

                                                           
(تــــم  http://www.who.int/nmh/events/2015/technical-note-en.pdf?ua=1ُمتاحـــة علـــى الـــرابط اإللكترونـــي التـــالي:    ١

 ).٢٠١٧أيار/ مايو  ١٩ع في االطال

 االقتضاء، منظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي.وحسب    ٢
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عقـب مراعـاة سـياقها وُأطرهـا المؤسسـية والقانونيـة، فضـًال عـن أولوياتهـا الوطنيـة،  ١الدول األعضاء، تحثّ   -١
  على ما يلي:

أن تواصــل تنفيــذ خريطــة طريــق االلتزامــات الوطنيــة المقطوعــة بشــأن الوقايــة مــن الســرطان وغيــره   )١(
) ٢٠١١( ٦٦/٢ســارية ومكافحتهــا الــواردة فــي قــرار الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة مــن األمــراض غيــر ال

بشـــأن اإلعـــالن السياســـي الجتمـــاع الجمعيـــة العامـــة الرفيـــع المســـتوى المعنـــي بالوقايـــة مـــن األمـــراض غيـــر 
) بشــأن ٢٠١٤( ٦٨/٣٠٠المعديــة (غيــر الســارية) ومكافحتهــا، وفــي قــرار الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة 

ثيقــة الختاميــة الجتمــاع الجمعيــة العامــة الرفيــع المســتوى المعنــي باالســتعراض والتقيــيم الشــاملين للتقــدم الو 
  الُمحرز في الوقاية من األمراض غير المعدية (غير السارية) ومكافحتها؛

الــواردة  ٢٠١٦و ٢٠١٥أن تنّفــذ أيضــًا االلتزامــات الوطنيــة األربعــة الُمحــّددة بإطــار زمنــي بعــامي   )٢(
الوثيقـــة الختاميـــة، تحضـــيرًا لتنظـــيم اجتمـــاع ثالـــث رفيـــع المســـتوى للجمعيـــة العامـــة بشـــأن الوقايـــة مـــن  فـــي

، مـع مراعـاة المـذكرة التقنيـة التـي نشـرتها ٢٠١٨األمراض غير السارية ومكافحتها والمقّرر عقـده فـي عـام 
ســـتخدمها المـــدير العـــام التـــي ُتحـــّدد مؤشـــرات التقـــدم الُمحـــرز التـــي سي ٢٠١٥أيـــار/ مـــايو  ١المنظمـــة يـــوم 

بتقريـــر عـــن التقـــدم الُمحـــرز فـــي تنفيـــذ االلتزامـــات  ٢٠١٧لتزويـــد الجمعيـــة العامـــة لألمـــم المتحـــدة فـــي عـــام 
الوطنيـــــة، بمـــــا فيهـــــا تلـــــك المتعلقـــــة بالتصـــــدي للســـــرطان، مـــــع أخـــــذ عوامـــــل خطـــــر اإلصـــــابة بـــــه تحديـــــدًا 

  الحسبان؛ في

فحتـه علـى الصـعيد الـوطني وتوسـيع نطـاق تلـك أن تتولى دمج أنشطة الوقايـة مـن السـرطان ومكا  )٣(
األنشــطة بوصــفها جــزءًا مــن االســتجابات الوطنيــة لألمــراض غيــر الســارية بمــا يتماشــى مــع خطــة التنميــة 

  ؛٢٠٣٠المستدامة لعام 

ضع خططًا وطنية بشأن مكافحـة السـرطان وتنفّـذها، حسـب االقتضـاء، بحيـث تشـمل الفئـات أن ت  )٤(
لهــا مــوارد كافيــة وتخضــع للرصــد والمســاءلة كمــا ينبغــي؛ وتســعى إلــى تحقيــق أوجــه العمريــة كاّفــة؛ وتُــوّفر 

  التآزر فيما بين التدخالت الصحية األخرى وُتحّقق مردوديتها؛

جمع بيانات عالية الجودة عن معدالت إصابة السكان بالسرطان والوفيـات التـي يحـدثها بـين أن ت  )٥(
رطان، بمــا فيهـا قيـاس معـدالت أوجــه التفـاوت فيمـا بيــنهم، صـفوف جميـع فئـاتهم الُعمريــة وبحسـب نـوع السـ

ـــين اُألســـر  وذلـــك مـــن خـــالل إعـــداد ســـجالت عـــن معـــدالت إصـــابة الســـكان بالســـرطان وٕاجـــراء المســـوح ب
  المعيشية وغيرها من ُنظم جمع المعلومات الصحية من أجل االسترشاد بها في وضع السياسات والخطط؛

ألطــراف فــي اتفاقيــة المنظمــة اإلطاريــة بشــأن مكافحــة التبــغ؛ والــدول تنفيــذ الــدول اأن تعّجــل وتيــرة   )٦(
األعضاء التي لم تنضم بعُد إلى تلك االتفاقية على أن تنظر في االنضمام إليها في أقرب فرصـة ممكنـة، 
وذلــك بـــالنظر إلــى أن التخفـــيض الكبيــر فـــي معــدالت تعـــاطي التبـــغ ُيســهم إلـــى حــد بعيـــد فــي الوقايـــة مـــن 

حته؛ والعمل على منع دوائر صناعة التبغ من التدّخل فـي سياسـات الصـحة العموميـة مـن السرطان ومكاف
  أجل أن يتكّلل تخفيض عوامل خطر اإلصابة باألمراض غير السارية بالنجاح؛

  أن تعّزز الوقاية األولية من أنواع السرطان؛  )٧(

حـاالت العـدوى الناجمـة عـن أنـواع أن ترّوج لزياد إتاحة التطعيمات العالية المردوديـة للوقايـة مـن   )٨(
ـــُنظم  ـــة الوطنيـــة وقـــدرات ال الســـرطان فـــي إطـــار جـــداول التمنيـــع الوطنيـــة واســـتنادًا إلـــى المرتســـمات الوبائي

  الصحية، وتمشيًا مع غايات التمنيع الُمحّددة في خطة العمل العالمية الخاصة باللقاحات؛

                                                           
  وحسب االقتضاء، منظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي.   ١
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ع بــرامج معنيــة بالتشــخيص المبكــر ألنــواع أن ترتكــز إلــى الُمرتســمات الوبائيــة الوطنيــة فــي وضــ  )٩(
السرطان الشائعة وفرزها وتنفيذ تلـك البـرامج ورصـدها، وذلـك وفقـًا لتقـدير وسـائل فرزهـا مـن حيـث الجـدوى 
  والمردودية وبالتالزم مع توفير القدرات الكافية على تالفي حاالت التأخير في مجالي التشخيص والعالج؛

مشـــفوعة بالبّينـــات بشـــأن التـــدبير العالجـــي للســـرطان لـــدى األطفـــال  أن تضـــع وتنّفـــذ بروتوكـــوالت  )١٠(
  والبالغين، بما في ذلك الرعاية الُملّطفة؛

أن تتعاون عن طريق تعزيز الشراكات والشبكات اإلقليمية ودون اإلقليمية، حسب االقتضاء، مـن   )١١(
  أجل إنشاء مراكز تمّيز معنية بالتدبير العالجي لبعض أنواع السرطان؛

أن تعــّزز التوصــيات التــي تؤيــد اتخــاذ القــرارات المتعلقــة بالشــؤون الســريرية واإلحالــة علــى أســاس   )١٢(
ـــة المردوديـــة مـــن خـــدمات تشـــخيص الســـرطان وعالجـــه، مثـــل إجـــراء  االســـتفادة الناجعـــة والمأمونـــة والعالي

التعـــاون عبـــر  العمليـــات الجراحيـــة لمرضـــى الســـرطان والعـــالج باإلشـــعاع والعـــالج الكيميـــائي، وأن تســـّهل
ـــدريب كـــادر المـــوظفين علـــى جميـــع مســـتويات الـــُنظم  ـــين الصـــحيين، فضـــًال عـــن ت ـــين المهني القطاعـــات ب

  الصحية؛

أن تتــولى تعبئــة المــوارد البشــرية والماليــة المحليــة والمســتدامة، وأن تنظــر فــي اتبــاع ُنهــوج بشــأن   )١٣(
زيـز إتاحـة رعايـة معقولـة التكلفـة لمرضـى التمويل الطوعي واالبتكاري دعمًا لمكافحة السرطان من أجـل تع

  السرطان على نحو ُمنِصف؛

أن تعـــّزز البحـــوث المتعلقـــة بالســـرطان لتحســـين قاعـــدة البّينـــات الخاصـــة بالوقايـــة مـــن الســـرطان   )١٤(
  ومكافحته، بما فيها البحوث المتعلقة بالحصائل الصحية ونوعية الحياة والمردودية العالية؛

) ٢٠١٤( ١٩-٦٧ج ص عالمخّففـــة لـــآلالم والرعايـــة الُملطِّفـــة تمشـــيًا مـــع القـــرار أن تـــوّفر الرعايـــة   )١٥(
  ؛الرعاية الملطفة كعنصر من عناصر الرعاية الشاملة طيلة العمربشأن تعزيز 

أن تتـــولى علـــى نحـــو اســـتباقي وُمعـــّزز متابعـــة النـــاجين مـــن الســـرطان والتـــدبير العالجـــي آلثـــاره   )١٦(
أخرة وتزويـــدهم بالوقايـــة المتخّصصـــة منـــه، وذلـــك بمشـــاركة فاعلـــة مـــن تظهـــر علـــيهم فـــي مراحـــل متـــ التـــي

  الناجين وأقاربهم؛

ــــل أمــــامهم،   )١٧( أن تعــــّزز الكشــــف المبكــــر عــــن احتياجــــات المرضــــى وٕاتاحــــة خــــدمات إعــــادة التأهي
  يشمل الجوانب المتعلقة بالعمل وخدمات الرعاية النفسية واالجتماعية والرعاية الُملّطفة؛ بما

شــّجع علــى إســداء المشــورة النفســية واالجتماعيــة وتــوفير الرعايــة الالحقــة لمرضــى الســرطان أن ت  )١٨(
وُأســرهم، وتيّســر إســداء تلــك المشــورة وتــوفير تلــك الرعايــة، مــع مراعــاة طــابع الســرطان المطــرد الزيــادة مــن 

  حيث كونه مرضًا مزمنًا؛

المـــدني باالســـتفادة مـــن إســـهامات أن تواصـــل تعزيـــز الشـــراكات القائمـــة بـــين الحكومـــة والمجتمـــع   )١٩(
المنظمــات غيــر الحكوميــة المعنيــة بالصــحة والمنظمــات المعنيــة بالمرضــى، فــي القيــام، حســب االقتضــاء، 
بتقـــديم الـــدعم الـــالزم إليتـــاء خـــدمات الوقايـــة مـــن الســـرطان ومكافحتـــه وعالجـــه ورعايـــة مرضـــاه، بمـــا فيهـــا 

  الرعاية الُملطِّفة؛

مــن ذاك الهــدف  ٤-٣مــن أهـداف التنميــة المســتدامة، والغايــة  ٣هــدف أن تعمـل مــن أجــل بلــوغ ال  )٢٠(
الوفيــات المبكــرة الناجمــة عــن األمــراض غيــر المعديــة (غيــر الســارية) الــذي يعيــد تأكيــد االلتــزام بتخفــيض 

  ؛٢٠٣٠بمقدار الثلث بحلول عام 
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منهـا، علـى سـبيل  أن تحّسن تـوافر األدويـة الجيـدة والمأمونـة والناجعـة بتكلفـة معقولـة (وخصوصـاً   )٢١(
المثــال ال الحصــر، األدويــة الُمدرجــة فــي قائمــة المنظمــة النموذجيــة لألدويــة األساســية) واللقاحــات ووســائل 

  تشخيص السرطان؛

أن تعــّزز إتاحــة الخــدمات الشــاملة والعاليــة المردوديــة فــي ميــدان الوقايــة مــن الســرطان وعالجــه   )٢٢(
يـًا علـى نحـو متكامـل، بوسـائل منهـا، فـي جملـة أمـور، زيـادة ورعاية مرضاه من أجل تـدبير حـاالتهم عالج

  إتاحة األدوية ووسائل التشخيص والتكنولوجيات األخرى المعقولة التكلفة والمأمونة والناجعة والجيدة؛
  
  المدير العام ما يلي: تطلب من  -٢
  

علـــى نحـــو أن يقـــوم بوضـــع إرشـــادات ومجموعـــات أدوات، أو بتكييـــف تلـــك اإلرشـــادات واألدوات   )١(
تدريجي وُمنّسق وفقًا للموارد الُمتاحة، وذلك من أجل إنشاء وتنفيذ برامج شاملة بشأن الوقاية من السرطان 
ومكافحته، بمـا فيهـا البـرامج المعنيـة بالتـدبير العالجـي ألنـواع السـرطان التـي تصـيب األطفـال والمـراهقين، 

  واالستفادة من عمل المنظمات األخرى؛

البّينـــات وتوليفهـــا ونشـــرها فيمـــا يتعلـــق بالتـــدخالت األعلـــى مردوديـــة بالنســـبة إلـــى  أن يتـــولى جمـــع  )٢(
فــي تنفيــذ تلــك التــدخالت؛ وبيــان مبــّررات االســتثمار فــي  ١جميــع الفئــات العمريــة، ودعــم الــدول األعضــاء

  مجال الوقاية من السرطان ومكافحته؛

المردوديــة ونمــاذج الرعايــة الُمكّيفــة وفقــًا أن يعــّزز قــدرة األمانــة علــى دعــم تنفيــذ التــدخالت العاليــة   )٣(
الحتياجــات البلــد والعمــل مــع الشــركاء الــدوليين علــى حــد ســواء، بمــن فــيهم الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة، 

  وذلك لتنسيق المساعدة التقنية المقدمة إلى البلدان فيما يخص الوقاية من السرطان ومكافحته؛

يتعاون مع المنظمات غير الحكوميـة والكيانـات التابعـة للقطـاع و  ١أن يعمل مع الدول األعضاء،  )٤(
الخاص والمؤسسات الخيرية وتلك األكاديمية على النحـو الُمحـّدد فـي إطـار المشـاركة مـع الجهـات الفاعلـة 
غيــر الــدول مــن أجــل إقامــة شــراكات تعــّزز الوقايــة مــن الســرطان ومكافحتــه وتحّســن نوعيــة حيــاة المرضــى 

تمتّـع الجميـع بأنمـاط عـيش صـحية وبالرفاهيـة فـي جميـع  (ضـمان ٣يتماشى مـع الهـدف المصابين به بما 
) المسـتدامة تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشـراكة العالميـة مـن أجـل تحقيـق التنميـة( ١٧والهدف األعمار) 

  من أهداف التنمية المستدامة؛

التابعـــــة للقطـــــاع الخـــــاص  أن يوثّـــــق ُعـــــرى التعـــــاون مـــــع المنظمـــــات غيـــــر الحكوميـــــة والكيانـــــات  )٥(
والمؤسسات األكاديمية وتلك الخيرية، على النحو الُمحّدد في إطار المنظمة للمشاركة مع الجهات الفاعلـة 

  غير الدول، بغية تعزيز استحداث أدوية جديدة ناجعة ومعقولة التكلفة لعالج السرطان؛

لمســـاعدة التقنيــــة، بنــــاًء علــــى طلبهــــا، أن يـــزّود الشــــراكات والشــــبكات اإلقليميــــة ودون اإلقليميــــة با  )٦(
بوســـائل منهـــا تقـــديم الـــدعم، حســـب االقتضـــاء، فيمـــا يتعلـــق بإنشـــاء مراكـــز تمّيـــز تعـــّزز التـــدبير العالجـــي 

  للسرطان؛

التقريــــر العــــالمي الــــدوري األول عــــن الســــرطان الُموّجــــه صــــوب  ٢٠١٩أن يعــــّد قبــــل نهايــــة عــــام   )٧(
ــاًء علــى أحــدث البّينــات والخبــرات  الصــحة العموميــة وسياســاتها، وذلــك فــي ســياق اتبــاع نهــج متكامــل وبن

الدولية الُمتاحة وعلى نحو يشمل عناصر هذا القرار وبمشاركة جميع األطراف المعنية في منظمة الصحة 
العالميــة، ومنهــا الوكالــة الدوليــة لبحــوث الســرطان، وبالتعــاون مــع ســائر المعنيــين مــن أصــحاب المصــلحة 

  جون من السرطان؛كاّفة، بمن فيهم النا
                                                           

 االقتضاء، منظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي.وحسب    ١
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أن يعـــّزز تنســـيق العمـــل بـــين الوكالـــة الدوليـــة لبحـــوث الســـرطان واألطـــراف األخـــرى فـــي المنظمـــة   )٨(
  بشأن عمليات تقييم األخطار والمخاطر، وبشأن اإلبالغ عن عمليات تقييمها؛

ن بعـد المائـة، أن يعّد تقريرًا تقنيًا شامًال يعرضه على المجلس التنفيذي في دورته الرابعـة واألربعـي  )٩(
بحيــث يتنــاول نهــوج التســعير، بمــا فيهــا الشــفافية، وتأثيرهــا علــى مــدى تــوافر األدويــة الالزمــة للوقايــة مــن 
السرطان وعالجه والقدرة على تحّمـل تكـاليف تلـك األدويـة، بمـا فيهـا أيـة بّينـات تثبـت الفوائـد المجنيـة منهـا 

فضًال عن الحوافز الُمشّجعة على االستثمار في مجال أو العواقب السلبية غير المقصودة المترتبة عليها، 
البحث والتطوير بشأن السرطان وفي مجال االبتكار فيما يخص تلـك التـدابير، إلـى جانـب العالقـة القائمـة 
بــين المــدخالت فــي جميــع مراحــل السلســلة الُمضــيفة للقيمــة وعمليــة تحديــد األســعار، وتمويــل الثغــرات التــي 

لتطــوير بشــأن الســرطان، وبيــان الخيــارات التــي يمكــن أن تعــّزز القــدرة علــى تحمــل تتخلــل أنشــطة البحــث وا
  تكاليف تلك األدوية وٕامكانية إتاحتها؛

يــوائم التقريــر الــدوري المقــدم عــن التقــدم الُمحــرز فــي تنفيــذ هــذا القــرار مــع اإلطــار الزمنــي للرصــد   )١٠(
، ١٠-٦٦ج ص عالموضــــح فــــي القــــرار  والتبليــــغ بشــــأن الوقايــــة مــــن األمــــراض غيــــر الســــارية ومكافحتهــــا

  فيه. ويدمجه
  

  - ٢٠١٧أيار/ مايو  ٣١(الجلسة العامة العاشرة، 
  اللجنة "ب"، التقرير الرابع)

  
  

 ١الوقاية من الصمم وفقدان السمع  ١٣- ٧٠ج ص ع
  

  ،السبعونجمعية الصحة العالمية 
  

  ٢؛السمع وفقدان الصمم من الوقايةبعد النظر في التقرير الخاص ب
  

مليون شخص على نطاق العـالم يتعايشـون مـع فقـدان السـمع المسـبب  ٣٦٠تعترف بأن هناك إذ 
  مليون بالغ أكبر سنًا؛ ١٨٠مليون طفل ونحو  ٣٢للعجز، وأن هذا المجموع يشمل 

٪ مـن المصـابين بفقـدان السـمع يعيشـون فـي البلـدان المنخفضـة والمتوسـطة ٩٠وٕاذ تقر بأن نحـو 
  ارد واالستراتيجيات الالزمة لعالج فقدان السمع؛الدخل، وتنقصهم غالبًا المو 

وٕاذ يساورها القلق إزاء االرتفاع المستمر لمعدل انتشار أمراض األذن المزمنة، مثل التهاب األذن 
  الوسطى المقيح، والتي تؤدي إلى فقدان السمع وقد تتسبب في حدوث مضاعفات تهدد الحياة؛

لــق بالعمــل والنــاجم عــن الضوضــاء، باإلضــافة إلــى وٕاذ تعتــرف بحجــم مشــكلة فقــدان الســمع المتع
  المسائل ذات الصلة بفقدان السمع الناجم عن ضوضاء األنشطة الترفيهية والضوضاء البيئية؛

وٕاذ تــدرك أن فقــدان الســمع المتــروك دون عــالج يــرتبط بتراجــع القــدرات اإلدراكيــة، وأنــه يســهم فــي 
  كبر سنًا؛عبء االكتئاب والخرف، وخصوصًا بين البالغين األ

                                                           
 لنسبة إلى األمانة نتيجة لهذا القرار.لالطالع على اآلثار المالية واإلدارية المترتبة با ١٤انظر الملحق    ١
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وٕاذ تالحــظ األثــر الكبيــر ألمــراض األذن وفقــدان الســمع علــى النمــو والقــدرة علــى التواصــل والــتعلم 
وكســب الــرزق والتمتــع بالعافيــة واالســتقالل االقتصــادي لألفــراد، وكــذلك أثرهمــا علــى المجتمعــات المحليــة 

  والبلدان؛

اســـــتراتيجيات وقائيـــــة، وأن وٕاذ تـــــدرك أن معظـــــم أســـــباب فقـــــدان الســـــمع يمكـــــن تالفيهـــــا بواســـــطة 
التدخالت المتاحة ناجحة وعالية المردود على السواء، ولكـن بـالرغم مـن ذلـك ال يحصـل معظـم المصـابين 

  بأمراض األذن وفقدان السمع على الخدمات المناسبة؛

  ) بشــــــــــــــأن الوقايــــــــــــــة مــــــــــــــن ضــــــــــــــعف الســــــــــــــمع ١٩٩٥( ٩-٤٨ج ص عوٕاذ تــــــــــــــذكر بــــــــــــــالقرارين 
  بما في ذلك الوقاية والتدبير العالجي والتأهيل؛ ) بشأن العجز،٢٠٠٥( ٢٣-٥٨ج ص عو

، والـذي يوصـي باالسـتثمار فـي تحسـين ٢٠١١ لعـام العجـز عـن العالميبالتقرير وٕاذ تذكر أيضًا 
 العالمية الصحة لمنظمة العالمية العمل خطةإتاحة الخدمات الصحية والتأهيل والتكنولوجيات المساعدة، و 

  ة إلى التوصيات الواردة في ذلك التقرير؛المستند ٢٠٢١،١-٢٠١٤ العجز بشأن

، ٢٠٣٠ وٕاذ تضع في اعتبارها أهداف التنمية المستدامة الواردة في خطة التنمية المسـتدامة لعـام
) األعمـــــار جميــــع فـــــي وبالرفاهيــــة صـــــحية عــــيش بأنمــــاط الجميـــــع تمتّــــع ضـــــمان( ٣وخصوصــــًا الهــــدف 

ي تعتـرف ضـمنًا بضـرورة أن يحصـل المصـابون ، والتـالشاملة الصحية التغطية تحقيقبشأن  ٨-٣ وغايته
 التعلـيم ضـمان( ٤بالعجز على خدمات الرعاية الصـحية الجيـدة النوعيـة، كمـا تعتـرف بـأن غايـات الهـدف 

) تـــذكر صـــراحة المصـــابين للجميـــع الحيـــاة مـــدى الـــتعّلم فـــرص وتعزيـــز للجميـــع والشـــامل المنصـــف الجيـــد
  وق إلى حد بعيد حصائلهم التعليمية واألكاديمية؛بالعجز وأن فقدان السمع المتروك دون عالج يع

وٕاذ تعرب عن تقديرها للجهود المبذولة من جانب الدول األعضاء والشركاء الدوليين في السنوات 
  األخيرة من أجل الوقاية من فقدان السمع، ولكنها تضع ضرورة اتخاذ المزيد من اإلجراءات في الحسبان،

  
  يلي، مع مراعاة ظروفها الوطنية:الدول األعضاء على ما  تحث  -١

دمــج اســتراتيجيات رعايــة الســمع ضــمن اإلطــار الخــاص بــنظم الرعايــة الصــحية األوليــة  )١(
ــديها، فــي إطــار التغطيــة الصــحية الشــاملة، بطــرق منهــا تعزيــز الــوعي علــى جميــع المســتويات  ل

 وبناء االلتزام السياسي والتعاون المشترك بين القطاعات؛ 

انية العاليــة الجــودة عــن أمــراض األذن وفقــدان الســمع بهــدف تطــوير جمــع البيانــات الســك )٢(
 االستراتيجيات والسياسات السكانية 

 إنشاء برامج تدريب مالئمة لتنمية الموارد البشرية في مجال رعاية األذن والسمع؛ )٣(

ضمان أعلى تغطية ممكنة بالتطعيم ضد الحصبة األلمانيـة والحصـبة والُنكـاف والتهـاب  )٤(
ــــــة الخاصــــــة الســــــحايا، بمــــــ ــــــي خطــــــة العمــــــل العالمي ــــــواردة ف ــــــع ال ــــــات التمني ا يتماشــــــى مــــــع غاي

 ، ووفقًا لألولويات الوطنية؛٢٠٢٠-٢٠١١ بالتطعيم

تطوير وتنفيذ ورصد برامج الفرز الخاصة بالكشف المبكر ألمراض األذن، مثل التهـاب  )٥(
مخاطر شديدة، األذن الوسطى المقيح المزمن وفقدان السمع في المجموعات السكانية المعرضة ل

بمن في ذلك الرضع وصـغار األطفـال والبـالغون األكبـر سـنًا واألشـخاص المعرضـون للضوضـاء 
 في األوساط المهنية والترفيهية؛

                                                           
 .٣ الملحق ،١/سجالت/ ٦٧/٢٠١٤ع ص جانظر الوثيقة    ١
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فـي ذلـك  تحسين إتاحة التكنولوجيات والمنتجات السـمعية المسـاعدة ذات المردوديـة، بمـا )٦(
مع والقوقعة التي ُتزرع في األذن وسائر األجهـزة المسـاعدة، وذلـك فـي إطـار التغطيـة معينات الس

 الصحية الشاملة، مع مراعاة القدرة على توفير نظم الرعاية الصحية بطريقة منصفة ومستدامة؛

تطــوير وتنفيـــذ لـــوائح لمكافحـــة الضوضـــاء فـــي األوســـاط المهنيـــة وأمـــاكن الترفيـــه، مـــرورًا  )٧(
 الشخصية، وكذلك الرقابة على األدوية السامة لألذن؛باألنظمة الصوتية 

تحســين إتاحــة وســائل التواصــل عــن طريــق تعزيــز أســاليب التواصــل البديلــة، مثــل لغــة  )٨(
 اإلشارة والشروح النصية؛

 بأنماط الجميع تمّتع ضمانمن أهداف التنمية المستدامة ( ٣العمل على تحقيق الهدف  )٩(
 ضــمان( مــن أهــداف التنميــة المســتدامة ٤ الهــدفو ) راألعمــا جميــع فــي وبالرفاهيــة صــحية عــيش
، والـواردين فـي )للجميـع الحيـاة مـدى الـتعّلم فرص وتعزيز للجميع والشامل المنصف الجيد التعليم

، وذلـــك مـــع اإلشـــارة بوجـــه خـــاص إلـــى المصـــابين بفقـــدان ٢٠٣٠خطـــة التنميـــة المســـتدامة لعـــام 
 السمع؛

  المدير العام ما يلي: تطلب من  -٢
تقريـــر عـــالمي عـــن رعايـــة الســـمع واألذن، باالســـتناد إلـــى أفضـــل البينـــات العلميـــة إعـــداد  )١(

 المتاحة؛

إعــداد مجموعــة أدوات وتقــديم الــدعم التقنــي الــالزم للــدول األعضــاء فــي مجــاالت جمــع  )٢(
البيانــات والتخطــيط لالســتراتيجيات الوطنيــة الخاصــة برعايــة األذن والســمع، وتحديــد كيفيــة دمــج 

لســمع فــي بــرامج الرعايــة الصــحية األخــرى، وتعزيــز الــوعي، والفــرز الخــاص الوقايــة مــن فقــدان ا
ـــدريب علـــى اســـتخدام التكنولوجيـــات المســـاعدة  بفقـــدان الســـمع وأمـــراض األذن، وتنظـــيم أنشـــطة ت

 وتوفير تلك التكنولوجيات؛

تكثيف التعاون مع جميـع أصـحاب المصـلحة بهـدف الحـد مـن فقـدان السـمع النـاجم عـن  )٣(
، وذلــك عــن طريــق تطــوير وتــرويج معــايير االســتماع المأمونــة الترفيــه ثنــاءأالتعــرض للضوضــاء 

ـــــرويج لالســـــتماع المـــــأمون ومنتجـــــات  ـــــرامج الحاســـــوبية والت ـــــات الب وبروتوكـــــوالت الســـــمع وتطبيق
 المعلومات؛

آذار/ مـارس مـن كـل  ٣االضطالع بأنشطة الدعوة من خالل اليـوم العـالمي للسـمع فـي  )٤(
 عام، مع تغيير موضوع كل سنة؛

  ١تقديم تقرير عن التقدم المحرز في تنفيذ هذا القرار إلى جمعية الصحة العالمية. )٥(
  
  

  - ٢٠١٧أيار/ مايو  ٣١(الجلسة العامة العاشرة، 
  اللجنة "ب"، التقرير الرابع)

  
  
  

                                                           
وافــق المجلــس التنفيــذي علــى أن متطلبــات تقــديم التقــارير الخاصــة بهــذا القــرار ينبغــي إدراجهــا فــي برنــامج التخطــيط    ١

  ). انظـر الوثيقـة ٢٠١٦) (٨(٦٩ج ص عوحسـبما حـدده المقـرر اإلجرائـي  الزمنـي التطلعـي لبنـود جـدول األعمـال المتوقعـة،
، المحاضـــر المـــوجزة للمجلـــس التنفيـــذي فـــي دورتـــه التاســـعة والثالثـــين بعـــد المائـــة، الجلســـة ١/ ســـجالت/١٣٩/٢٠١٦م ت

  (باإلنكليزية).  الثانية
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  ١تعزيز التمنيع لتحقيق أهداف خطة العمل العالمية الخاصة باللقاحات  ١٤- ٧٠ج ص ع
  

  عون،جمعية الصحة العالمية السب  
  

   ٢بعد النظر في التقرير عن خطة العمل العالمية الخاصة باللقاحات؛
  
) بشـــــأن خطـــــة العمـــــل العالميـــــة ٢٠١٥( ٦-٦٨ج ص ع) و٢٠١٢( ١٧-٦٥ج ص عٕاذ تـــــذكر بـــــالقرارين و 

  ) بشأن تقييم التدخالت والتكنولوجيات الصحية؛٢٠١٤( ٢٣-٦٧ج ص عالخاصة باللقاحات؛ والقرار 
الخبراء الدولية المعنية بتوثيق القضاء على الحصبة والحصبة األلمانية ومتالزمـة وٕاذ ترحب بإعالن لجنة 

الحصبة األلمانية الخلقية والتحقق منه أن الدول األعضاء في إقليم األمريكتين حققت وقف توطن سريان فيروسات 
  على التوالي؛ ٢٠١٦و ٢٠١٥في عامي  ٣الحصبة األلمانية والحصبة

  
القضاء على تيتانوس األم والوليد في جميع المناطق ضمن جميع الدول األعضاء  وٕاذ ترحب بالتحقق من

  اإلحدى عشرة في إقليم جنوب شرق آسيا؛
  

الصــادر عــن فريــق الخبــراء االستشــاري االســتراتيجي المعنــي  ٢٠١٦وبعــد النظــر فــي تقريــر التقيــيم لعــام 
التقـــدم المحـــرز مـــن أجـــل تحقيـــق أغـــراض الخطـــة بـــالتمنيع بشـــأن تنفيـــذ خطـــة العمـــل العالميـــة الخاصـــة باللقاحـــات و 

  ٤وأهدافها االستراتيجية المحددة؛
  

وأن  ٢٠١٥وٕاذ تالحظ أن عدة بلدان حققت أهداف خطة العمل العالمية الخاصة باللقاحات المحددة لعام 
ونهــا بعيــدة بلــدانًا أخــرى تحــرز تقــدمًا ملحوظــًا، باإلشــارة إلــى إمكانيــة تحقيــق األهــداف والغايــات علــى الــرغم مــن ك

الصــادر عــن فريــق الخبــراء االستشــاري االســتراتيجي المعنــي بــالتمنيع  ٢٠١٦المطمــح، غيــر أن تقريــر التقيــيم لعــام 
خلــص إلــى عــدم ســير التقــدم فــي المســار الصــحيح وٕالــى تحقيــق غايــة واحــدة فقــط مــن غايــات منتصــف العقــد الســت 

  للخطة الخاصة باللقاحات؛
  

يتعلــق ببــدء اســتخدام لقاحــات جديــدة وتــأثير هــذه اللقاحــات علــى المســتوى  وٕاذ تالحــظ التقــدم المحــرز فيمــا
الفردي وعلى المستوى السكاني لدى ارتفاع معدالت التطعيم في الحد مـن معـدالت المراضـة و/ أو الوفيـات بسـبب 

  أمراض يمكن الوقاية منها باللقاحات مثل االلتهاب الرئوي واإلسهال وسرطان عنق الرحم؛
  

ا القلــق إزاء شــدة بــطء التقــدم المحــرز مــن أجــل تحقيــق أهــداف خطــة العمــل العالميــة الخاصــة وٕاذ يســاوره
باللقاحات المتمثلـة فـي استئصـال شـلل األطفـال والقضـاء علـى الحصـبة والحصـبة األلمانيـة والـتخلص مـن تيتـانوس 

فــــــي منتصــــــف عقــــــد  المنقــــــذة لــــــألرواح الميســــــورة التكلفــــــة األم والوليــــــد وتعزيــــــز اإلنصــــــاف فــــــي إتاحــــــة اللقاحــــــات
 اسـتخدام ببـدء)، وتقر بأن البلدان متوسطة الـدخل واجهـت بوجـه خـاص تحـديات محـددة ٢٠٢٠-٢٠١١( اللقاحات
  ؛جديدة لقاحات

                                                           
 ة إلى األمانة نتيجة لهذا القرار.لالطالع على اآلثار المالية واإلدارية المترتبة بالنسب ١٤انظر الملحق    ١

  .٧٠/٢٥الوثيقة ج   ٢
  .CD55/INF/10, Rev.1انظر الوثيقة    ٣
 ٢٠١٦التقريــر الكامــل لتقيــيم فريــق الخبــراء االستشــاري االســتراتيجي لخطــة العمــل العالميــة الخاصــة باللقاحــات لعــام    ٤

  متاح على الموقع اإللكتروني التالي: 
http://www.who.int/entity/immunization/global_vaccine_action_plan/SAGE_GVAP_Assessment_Report_2016_EN.pdf   

  ).٢٠١٧كانون الثاني/ يناير  ٢٣(تم االطالع في 
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وٕاذ تالحظ ضرورة بذل جهود إضافية للتوصل إلـى القضـاء علـى الحصـبة والحصـبة األلمانيـة علـى الـرغم 
عضــاء فــي جميــع أقــاليم المنظمــة الســتة واعتمــاد أهــداف مــن اعتمــاد أهــداف القضــاء علــى الحصــبة فــي الــدول األ

  القضاء على الحصبة األلمانية في ثالثة أقاليم؛
  

وٕاذ تعترف بالمساهمة الكبيرة للقاحات وأنشـطة التمنيـع فيمـا يلـي: تحسـين صـحة السـكان؛ وتحقيـق أهـداف 
فيما يتعلق بالفاشـيات المنطويـة علـى التنمية المستدامة الطموحة؛ وضمان التأهب للفاشيات والتصدي لها، والسيما 

  ُممرضات مستجدة؛ ومعالجة مشكلة مقاومة مضادات الميكروبات؛
  

وٕاذ تعترف بأن الـنظم الصـحية المتينـة وبـرامج التمنيـع الروتينـي المتكاملـة التـي تتسـم بحسـن تنسـيقها علـى 
  بالتمنيع والتغطية الصحية الشاملة؛مستوى القطاعات المعنية األخرى تسهم في تحقيق األهداف والغايات المتصلة 

  
وٕاذ تعترف بالتقدم الملحوظ المحرز من أجل استئصال شلل األطفال والمسـاهمة الكبيـرة لألصـول والمـوارد 
البشرية والبنية التحتيـة التـي تتصـل بمكافحـة شـلل األطفـال وينبغـي تحقيـق انتقالهـا علـى نحـو فعـال فـي تعزيـز نظـم 

  الصعيد الوطني؛ التمنيع والنظم الصحية على
  

وٕاذ تعترف بضرورة توطيد التعاون الدولي الرامي إلى تعزيز قدرات البلدان النامية من أجل تحقيق أهـداف 
  خطة العمل العالمية الخاصة باللقاحات، بصورة مستدامة، 

  
  على االضطالع بما يلي: ١الدول األعضاء تحث  -١
  

  ع الوطنية وتصريف شؤونها من خالل ما يلي:أن تبدي قدرة أقوى على قيادة برامج التمني  )١(
  

تعزيز فعاليـة بـرامج التمنيـع الوطنيـة وكفاءتهـا كجـزء ال يتجـزأ مـن نظـم الرعايـة الصـحية   ) أ(
 المتينة والمستدامة؛

 تخصيص موارد مالية وبشرية كافية لبرامج التمنيع حسب األولويات الوطنية؛  ) ب(

لتقـــديم مشـــورة مســـتقلة ومســـندة بالبّينـــات  تـــدعيم العمليـــات الوطنيـــة والهيئـــات االستشـــارية  (ج)
علـــى غـــرار تقييمـــات التـــدخالت ومتســـمة بالشـــفافية والســـيما بشـــأن مأمونيـــة اللقاحـــات ونجاعتهـــا، 

األفرقـــة االستشـــارية التقنيـــة الوطنيـــة المعنيـــة بـــالتمنيع التـــي تعمـــل والتكنولوجيـــات الصـــحية و/ أو 
  بالتعاون مع السلطات التنظيمية الوطنية؛

  ترصد األموال لبرامج التطعيم وتديرها بفعالية على جميع المستويات؛يم آليات تدع  (د)

  إتاحة معلومات حديثة ودقيقة عن نجاعة اللقاحات ومأمونيتها للعموم؛  (هـ)

  تعزيز النظم لرصد األحداث الضارة التي تعقب التمنيع والتعامل معها؛  (و)

لتمنيع وتؤكد الفوائد الصحية العموميـة النهوض بحمالت ترمي إلى إذكاء الوعي بشأن ا  (ز)
  ومأمونية اللقاحات ونجاعتها؛

                                                           
  وحسب االقتضاء، منظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي.   ١
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تعزيز الـنظم واإلجـراءات والسياسـات الخاصـة بـالتمنيع الالزمـة لتحقيـق معـدالت مرتفعـة   (ح)
  للتغطية بالتمنيع والحفاظ عليها؛

المعنيــة اســتعراض التقــدم المحــرز دوريــًا، مــن خــالل األفرقــة االستشــارية التقنيــة الوطنيــة   (ط)
بالتمنيع أو ما يعادلها من األفرقة المستقلة، بما في ذلـك التغطيـة بـالتمنيع والـدروس المستخلصـة 

  والحلول المحتملة للتصدي للتحديات المتبقية؛

المواظبة على تقديم تقرير عن التقدم المحـرز إلـى اللجـان اإلقليميـة، علـى نحـو مـا حـث   (ي)
  ؛١٧-٦٥ج ص ععليه القرار 

  
ضــمن اســتخدام بيانــات حديثــة تشــمل حيثمــا يكــون ممكنــًا بيانــات مصــنفة حســب الجــنس عــن أن ت  )٢(

التغطيـــة بـــالتمنيع لتوجيـــه القـــرارات االســـتراتيجية والبرمجيـــة التـــي تحمـــي المجموعـــات الســـكانية المعرضـــة 
 للمخاطر وتحد من عبء المرض؛

  
في نظم الكشف عـن األمـراض أن تعزز القدرة على الترصد وتحافظ عليها عن طريق االستثمار   )٣(

  واإلنذار بشأنها ونظم التحليل الروتيني والتبليغ عن البيانات؛
  
أن توســـع نطـــاق خـــدمات التمنيـــع لتتجـــاوز مرحلـــة الرضـــاعة وتشـــمل جميـــع مراحـــل العمـــر، عنـــد   )٤(

ات الـنظم االقتضاء، باالسترشاد بالبّينات ومنها عبء المرض والمردودية وتقييم اآلثار على الميزانيـة وقـدر 
وتستخدم أنسب السبل وأنجعها للوصول بالتمنيع والخدمات الصحية المتكاملة إلى الفئات العمرية األخرى 

  والمجموعات السكانية الشديدة التعرض للمخاطر؛
  
)، التـــي ٢٠٠٥أن تعــزز اإلجــراءات الدوليــة والوطنيـــة لضــمان تطبيــق اللـــوائح الصــحية الدوليــة (  )٥(

نتشار الدولي لألمراض والحماية منه ومكافحتـه وتـوفير اسـتجابة الصـحة العموميـة تستهدف الوقاية من اال
  لمواجهته؛

  
أن تعمــل علــى تعبئــة التمويــل المحلــي، حســب االقتضــاء، مــن أجــل الحفــاظ علــى المكاســب التــي   )٦(

لف تحققــت فــي مجــال التمنيــع بفضــل الــدعم المقــدم مــن المبــادرة العالميــة الستئصــال شــلل األطفــال والتحــا
  العالمي من أجل اللقاحات والتمنيع؛

  
أن تواصـــل توطيـــد التعـــاون الـــدولي لتحقيـــق أهـــداف خطـــة العمـــل العالميـــة الخاصـــة باللقاحـــات،   )٧(

فــي ذلــك مــن خــالل تعزيــز القــدرة المســتدامة والوطنيــة واإلقليميــة علــى تصــنيع لقاحــات وتكنولوجيــات  بمــا
  قتضاء؛ميسورة الكلفة بفضل التعاون والتبادل، حسب اال

  
  المدير العام أن يضطلع بما يلي: تطلب من  -٢

  
  أن يواصل دعم البلدان في تحقيق أهداف التطعيم على الصعيدين اإلقليمي والعالمي؛  )١(
  
أن يــدعو فــي المنتــديات الوطنيــة والدوليــة مــن أجــل دعــم الحاجــة الُمّلحــة إلــى تســريع وتيــرة التقــدم   )٢(

ومــــا لــــذلك مــــن أهميــــة،  ٢٠٢٠الخاصــــة باللقاحــــات بحلــــول عــــام  لتحقيــــق أهــــداف خطــــة العمــــل العالميــــة
تنــاول التوصــيات التســع التــي قــدمها فريــق الخبــراء االستشــاري االســتراتيجي المعنــي بــالتمنيع فــي  والســيما

  ؛٢٠١٦استعراضه لمنتصف المدة لخطة العمل العالمية الخاصة باللقاحات لعام 
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  لة لرصد خطط العمل العالمية واإلقليمية الخاصة باللقاحات؛أن يكفل التنفيذ التام آلليات المساء  )٣(
  
ـــدعيم   )٤( ـــدعم الـــدول األعضـــاء فـــي ت ـــة المعنيـــة بـــالتمنيع أو أن ي األفرقـــة االستشـــارية التقنيـــة الوطني
يعادلهـــا مـــن اآلليـــات المتعاونـــة مـــع الســـلطات التنظيميـــة لتوجيـــه القـــرارات الوطنيـــة بنـــاًء علـــى الســـياق  مـــا

  ت تحقيقًا ألهداف التمنيع الوطنية؛الوطني والبّينا
  
أن يتعاون مع جميع الجهات الشريكة الرئيسية، بما فيها منظمات المجتمـع المـدني، بهـدف تقيـيم   )٥(

مدى مساهمة عملهـا فـي تكملـة الـنظم الوطنيـة للتمنيـع الروتينـي وتنفيـذ الخطـط والغايـات الوطنيـة المحـددة 
  التكاليف الخاصة بالتمنيع؛

  
اصل العمل مع جميع الجهات الشريكة مـن أجـل دعـم البحـث والتطـوير واإلنتـاج فـي مجـال أن يو   )٦(

  اللقاحات المضادة للُممرضات المستجدة أو التي تعاود الظهور؛
  
أن يواصــل تعزيــز برنــامج المنظمــة لالختبــار المســبق للصــالحية وتقــديم المســاعدة التقنيــة لــدعم   )٧(

حــث والتطــوير ونقـل التكنولوجيــا، وســائر االســتراتيجيات مــن األوليــة إلــى البلـدان الناميــة فــي بنــاء قــدرات الب
  النهائية لتطوير اللقاحات وصنعها التي تنهض بالتنافس السليم من أجل سوق سليمة للقاحات؛

  
أن يواصـــل العمـــل مـــع جميـــع األطـــراف دعمـــًا الســـتخدام المشـــتريات المشـــتركة واآلليـــات األخـــرى   )٨(

  ءة إمدادات اللقاحات ومردوديتها واستدامتها؛الرامية إلى تعزيز كفا
  
أن يواصل العمـل مـع جميـع األطـراف دعمـًا ألنشـطة البحـث والتطـوير التـي تسـتهدف االبتكـارات   )٩(

المتصلة بسلسلة اإلمدادات وتكنولوجيات إعطاء اللقاحات، وخصوصًا في البلدان النامية، من أجل تعزيز 
  ضاء؛فعالية توفير اللقاحات، عند االقت

  
أن يتعاون، حسب االقتضاء، مع الوكـاالت الدوليـة وفقـًا لواليـة كـل منهـا، ومـع الجهـات المانحـة،   )١٠(

من أجل التغلب على العقبات التي تحول دون إتاحـة لقاحـات  ١ومصنعي اللقاحات، والحكومات الوطنية،
يــع، وتنفيــذ تــدابير وقائيــة ميســورة الكلفــة ومضــمونة الجــودة فــي الوقــت المناســب وعلــى النحــو الكــافي للجم

فعالة لحماية العاملين الصحيين والسيما إبـان طـوارئ الصـحة العموميـة التـي تسـبب قلقـًا دوليـًا وفـي سـياق 
  األزمات اإلنسانية بالتحديد؛

  
أن يقــدم تقريــرًا إلــى جمعيــة الصــحة العالميــة الثالثــة والســبعين مــن خــالل المجلــس التنفيــذي عــن   )١١(

للقضــاء علــى الحصــبة والحصــبة األلمانيــة وجــدوى القضــاء عليهمــا والمتطلبــات المحتملــة  الجوانــب الوبائيــة
  فريق الخبراء االستشاري االستراتيجي المعني بالتمنيع؛من الموارد لتحقيق ذلك، أخذًا في الحسبان تقييم 

  
مجلـــس أن يواصـــل رصـــد التقـــدم المحـــرز ســـنويًا ويقـــدم تقريـــرًا إلـــى جمعيـــة الصـــحة، مـــن خـــالل ال  )١٢(

ــدًا أساســيًا فــي جــدول األعمــال فــي عــامي  عــن اإلنجــازات المحققــة  ٢٠٢٢و ٢٠٢٠التنفيــذي، باعتبــاره بن
 .٢٠٢٠مقابل األهداف والغايات لخطة العمل العالمية الخاصة باللقاحات لعام 

  
  - ٢٠١٧أيار/ مايو  ٣١(الجلسة العامة العاشرة، 

  اللجنة "أ"، التقرير الخامس)
                                                           

  وحسب االقتضاء، منظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي.   ١



 35 جمعية الصحة العالمية السبعون 

    ١صحة الالجئين والمهاجرينتعزيز   ١٥- ٧٠ج ص ع
  جمعية الصحة العالمية السبعون،

  
  اإلجرائـــــــــيوالمقـــــــــرر  ٢الالجئـــــــــين والمهـــــــــاجرين، صـــــــــحةبعـــــــــد أن نظـــــــــرت فـــــــــي التقريـــــــــر عـــــــــن تعزيـــــــــز 

  الذي تاله؛ )٢٠١٧( )٩(١٤٠م ت
 

مجـــددًا االلتزامـــات المتعلقـــة  ) بشـــأن صـــحة المهـــاجرين وتؤكـــد٢٠٠٨( ١٧-٦١ج ص عوٕاذ تـــذكِّر بـــالقرار 
  ٣؛والمهاجرين الالجئين أجل من نيويورك إعالنوالمقدمة في  بالصحة

  
وٕاذ تــّذكر بالحاجــة إلــى تعــاون دولــي لــدعم البلــدان التــي تستضــيف الالجئــين، وتســّلم بــالجهود التــي تبــذلها 

 البلدان التي تستضيف وتستقبل أعدادًا كبيرة من الالجئين والمهاجرين،
 
 ٤؛لمبادئ التوجيهية لتعزيز صحة الالجئين والمهاجريناألولويات وا إطارتالحظ مع التقدير   -١
  
 وفقًا لسياقها الوطني وأولوياتها وُأطرها القانونية على ما يلي: ٥الدول األعضاء،تحث   -٢

النظـــر فـــي تعزيـــز إطـــار األولويـــات والمبـــادئ التوجيهيـــة لتحســـين صـــحة الالجئـــين والمهـــاجرين،   )١(
لتوجيــه المناقشــات بــين ســيما باســتخدامه اإلقليمــي والقطــري والحســب االقتضــاء، علــى المســتوى العــالمي و 

االتفـاق العـالمي االتفـاق العـالمي بشـأن الالجئـين و الدول األعضـاء والجهـات الشـريكة المشـاركة فـي وضـع 
 ؛من أجل الهجرة اآلمنة والمنظمة والقانونية

 مجــال فــي المستخلصــة وسوالــدر  الممارســات وأفضــل بالبّينــات الُمســندة المعلومــات وجمــع تحديــد  )٢(
 بشـأن عالميـة عمل خطة مسّودة وضع في اإلسهام بهدف والمهاجرين لالجئين الصحية االحتياجات تلبية
 والمهاجرين؛ الالجئين صحة تعزيز

والفقــرات  ٦٨و ١١توطيـد التعـاون الـدولي بشـأن صـحة الالجئـين والمهـاجرين تمشـيًا مـع الفقـرتين   )٣(
  ؛والمهاجرين الالجئين أجل من نيويورك إعالناألخرى ذات الصلة من 

فــي تقــديم مــا يلــزم مــن مســاعدة فــي مجــال الصــحة بفضــل التعــاون الثنــائي والــدولي إلــى النظــر   )٤(
 البلدان التي تستضيف وتستقبل أعدادًا كبيرة من الالجئين والمهاجرين؛

  المدير العام ما يلي: من تطلب  -٣
لتوجيهيـــة لتحســـين صـــحة الالجئـــين والمهـــاجرين ألغـــراض اســـتخدام إطـــار األولويـــات والمبـــادئ ا  )١(

  تكثيف الدعوة على جميع المستويات من أجل تعزيز صحة الالجئين والمهاجرين، حسب االقتضاء؛
تنميــة القــدرات الالزمــة وتــدعيمها والحفــاظ عليهــا مــن أجــل إتاحــة القيــادة الصــحية وتــوفير الــدعم   )٢(

المنظمــة زيــز صــحة الالجئــين والمهــاجرين بالتعــاون الوثيــق مــع للــدول األعضــاء والجهــات الشــريكة فــي تع
وسـائر المنظمـات الدوليـة والجهـات صـاحبة المصـلحة  والمفوضية السامية لشؤون الالجئـينالدولية للهجرة 

  المعنية، وتجّنب ازدواجية الجهود؛
                                                           

 لالطالع على اآلثار المالية واإلدارية المترتبة بالنسبة إلى األمانة نتيجة لهذا القرار. ١٤انظر الملحق    ١

 .٧٠/٢٤الوثيقة ج   ٢

 الصادر عن الجمعية العامة لألمم المتحدة.) ٢٠١٦( ٧١/١انظر القرار    ٣

 .٤انظر الملحق    ٤

 وحسب االقتضاء، منظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي.   ٥
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اجرين فـي تحديد أفضل الممارسات والخبرات والـدروس المستخلصـة بشـأن صـحة الالجئـين والمهـ  )٣(
كل إقليم وجمعها، بغيـة اإلسـهام فـي وضـع مسـّودة خطـة عمـل عالميـة بشـأن صـحة الالجئـين والمهـاجرين 
لكي ُينظر في اعتمادها بحلول تاريخ انعقاد جمعية الصحة العالمية الثانية والسبعين، وتقديم التقـارير عـن 

  ذلك إلى جمعية الصحة العالمية؛
رز فــي تنفيــذ هــذا القــرار إلــى جمعيتــي الصــحة العــالميتين الحاديــة تقــديم تقريــر عــن التقــدم المحــ  )٤(

  والسبعين والثانية والسبعين.
  

  - ٢٠١٧أيار/ مايو  ٣١(الجلسة العامة العاشرة، 
  اللجنة "أ"، التقرير الخامس)

    
االستجابة العالمية الخاصة بمكافحة النواقل: اتباع نهج متكامل لمكافحة األمـراض   ١٦- ٧٠ج ص ع

    ١لة بالنواقلالمنقو 
  جمعية الصحة العالمية السبعون،

  ٢بعد النظر في التقرير المتعلق باالستجابة العالمية الخاصة بمكافحة النواقل؛
وٕاذ تعرب عن تقديرها للعمل الذي أنجزتـه األمانـة مـن خـالل التشـاور الواسـع النطـاق مـع الـدول األعضـاء 

د مســـّودة اســـتجابة عالميـــة شـــاملة خاصـــة بمكافحـــة النواقـــل وأعضـــاء المجتمـــع الصـــحي العـــالمي فيمـــا يتعلـــق بإعـــدا
  ٢، والتي شّكلت ركيزة التقرير؛٢٠٣٠-٢٠١٧ للفترة

وٕاذ تــــدرك تمامــــًا عــــبء األمــــراض المنقولــــة بواســــطة النواقــــل وخطرهــــا الــــذي يتعــــرض لــــه األفــــراد واألســــر 
ة والبيئيـة، بمـا فيهـا تغّيـر المنـاخ وسـائر والمجتمعات في شّتى أنحاء العالم، وتأثير العوامل االجتماعية والديموغرافي

العوامل المتصلة بالمناخ والطقس وزيـادة مقاومـة النواقـل لمبيـدات الحشـرات وانتشـار البعـوض والنواقـل األخـرى إلـى 
  مناطق غير متضررة؛

 وٕاذ تعتــرف بضــرورة التعــاون للوقايــة مــن فاشــيات األمــراض المنقولــة بالنواقــل والكشــف عنهــا والتبليــغ عنهــا
  )؛٢٠٠٥والتصدي لها من أجل تجنب طارئة صحية عمومية تسبب قلقًا دوليًا بناًء على اللوائح الصحة الدولية (

داء الفيالريــات اللمفــي وداء وٕاذ تالحــظ المكاســب األخيــرة المحققــة لمكافحــة المالريــا وداء كالبيــة الــذنب و 
وٕامكانيــة االســتفادة مــن الــدروس المستخلصــة شــاغاس وأمــراض أخــرى، وأوجــه الفشــل الســابقة والتحــديات الراهنــة، 

  لمكافحة سائر األمراض المنقولة بالنواقل؛
وٕاذ تســّلم بالحاجــة إلــى اتبــاع نهــج شــامل ومتكامــل فــي مكافحــة النواقــل يتــيح المجــال أمــام وضــع األهــداف 

أجـــل التصـــدي الوطنيـــة والعالميـــة الخاصـــة بـــاألمراض وتحقيقهـــا، ويســـهم فـــي بلـــوغ أهـــداف التنميـــة المســـتدامة مـــن 
  للمحددات االجتماعية للصحة وأوجه التفاوت في مجال الصحة؛

وٕاذ يســـاورها بـــالغ القلـــق إزاء محدوديـــة القـــدرات واإلمكانـــات الالزمـــة حاليـــًا لمكافحـــة النواقـــل علـــى الصـــعيد 
 العــالمي، وخصوصــًا الــنقص الحــاد فـــي بــرامج الصــحة العموميــة وبــرامج إعـــداد المــوظفين مــن ذوي المهــارات فـــي

  التعامل مع علم الحشرات في مجال الصحة العمومية،

                                                           
 لالطالع على اآلثار المالية واإلدارية المترتبة بالنسبة إلى األمانة نتيجة لهذا القرار. ١٤انظر الملحق    ١
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بــالنهج االســتراتيجي للجهــود المتكاملــة لمكافحــة النواقــل والتصــدي لهــا علــى الصــعيد العــالمي علــى  ترّحــب  -١
  ٢والملحق المرفق به؛ ١النحو المبين في التقرير

  على ما يلي: ٣الدول األعضاء تحثّ   -٢
لية وطنيـة بشـأن مكافحـة النواقـل أو أن تكّيـف القـائم مـن تلـك أن تضع استراتيجيات وخطـط تشـغي  )١(

بمــا يتــواءم مــع الــنهج االســتراتيجي للجهــود المتكاملــة لمكافحــة راتيجيات والخطــط، حســب االقتضــاء، االســت
وباالتســاق مــع اللــوائح  ١النواقــل والتصــدي لهــا علــى الصــعيد العــالمي، علــى النحــو الملخــص فــي التقريــر؛

  )؛٢٠٠٥الصحية الدولية (
أن تتولى بناء مـا يكفـي مـن القـدرات وٕامكانـات الهياكـل األساسـية والمؤسسـية فيمـا يخـص المـوارد   )٢(

البشــرية (والســيما علــم الحشــرات فــي مجــال الصــحة العموميــة)، وصــون تلــك القــدرات واإلمكانــات، حســب 
ســـتناد إلـــى تقيـــيم االقتضـــاء، علـــى جميـــع مســـتويات الحكومـــة وعبـــر أنحـــاء القطاعـــات المعنيـــة كافّـــة باال

  االحتياجات من مكافحة النواقل؛
أن تعّزز البحوث األساسية بشأن النواقل وقدرتها على نقل الُممرضات، والبحوث التطبيقية بشأن   )٣(

أدوات مكافحــة النواقــل؛ بمــا فيهــا األدوات البيولوجيــة؛ والتكنولوجيــات والنهــوج الُمتبعــة فــي تقيــيم أثرهــا علــى 
صــابة بــاألمراض والتنميــة االجتماعيــة واالقتصــادية وفئــات الســكان والبيئــة؛ وأن تجــري تقليــل معــدالت اإل

  تقديرًا للُسبل الكفيلة بدمجها في اللقاحات واألدوية والتدخالت األخرى؛
أن توثّـق عــرى التعــاون بمـا يتمشــى مــع نهـج "الصــحة الواحــدة" والـنهج المتكامــل الخــاص بالنواقــل   )٤(

االقتضـاء، علـى جميـع مسـتويات الحكومـة وقطاعاتهـا، بمـا فيهـا هياكـل البلديـة  واألمراض السارية، حسـب
والهياكل اإلدارية المحلية، وبمشاركة المجتمعات المحلية وتعبئة طاقاتها من خالل مجموعات منظمة مـن 

  أصحاب المصلحة؛
ل والتنبـــؤ أن تعـــّزز القـــدرات الوطنيـــة ودون الوطنيـــة، حســـب االقتضـــاء، فـــي مجـــال ترّصـــد النواقـــ  )٥(

ورصــد التــدخالت، بمــا فيهــا مقاومــة النواقــل لمبيــدات الهــوام، وفــي مجــال تــأثير مبيــدات الهــوام فــي الصــحة 
  البيئية والبشرية، وأن تدمج المعلومات الُمستمدة منها في نظم ترّصد الصحة العمومية؛

ذا التعـاون بوسـائل أن توّثق عرى التعاون عبر الحدود وعلى الصعيد اإلقليمي، وأن تشارك في ه  )٦(
) مــن أجــل بنــاء قــدرات كافيــة فــي ميــدان ٢٠٠٥منهــا إقامــة شــبكات تتماشــى مــع اللــوائح الصــحية الدوليــة (

  الوقاية من األمراض المنقولة بواسطة النواقل وترّصد تلك األمراض ومكافحتها والتصدي لها؛
ـــة واإلقليميـــة وال  )٧( ـــة والمحليـــة والجهـــات أن تتعـــاون، حســـب االقتضـــاء، مـــع المؤسســـات الدولي وطني

الفاعلــة غيــر الــدول مــن القطاعــات المعنيــة لغــرض دعــم تنفيــذ نهــج المنظمــة االســتراتيجي بشــأن الجهــود 
  المتكاملة لمكافحة النواقل والتصدي لها على الصعيد العالمي واإلسهام في تنفيذه؛

  المدير العام ما يلي: تطلب من  -٣
ة ونشرها وٕاسداء المشـورة بشـأن السياسـات وٕارشـادات التنفيـذ أن يواصل وضع التوجيهات المعياري  )١(

بالــدعم الــالزم لتخفيــف عــبء األمــراض المنقولــة بواســطة النواقــل وخطرهــا،  ٣التــي تــزّود الــدول األعضــاء

                                                           
 .١تنقيح  ٧٠/٢٦ج الوثيقة   ١

 .٥انظر الملحق    ٢

 االقتضاء، منظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي.وحسب    ٣
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بوسائل منها تعزيز قـدرات المـوارد البشـرية وٕامكاناتهـا فـي مجـال مكافحـة النواقـل علـى نحـو فعـال ومسـتدام 
  ياق المحلي ويراعي الجوانب األخالقية؛يكّيف وفقًا للس

أن يستمر في تعزيز البحوث المتعلقة بنظم مكافحة األمراض المنقولة بواسطة النواقل واستحداث   )٢(
منتجات وأساليب وأدوات وتكنولوجيات ونهوج مبتكرة ودعم عملية تكوين المعارف المسـندة بالبّينـات بشـأن 

قليــل معــدالت اإلصــابة بــاألمراض والتنميــة االجتماعيــة واالقتصــادية مأمونيتهــا ونجاعتهــا وتأثيرهــا علــى ت
  وفئات السكان والبيئة الطبيعية؛

أن يستعرض الجوانب األخالقية والمسـائل المتصـلة بتنفيـذ النهـوج الجديـدة لمكافحـة النواقـل ويقـدم   )٣(
  اإلرشاد التقني بشأنها بهدف وضع استراتيجيات وحلول لتخفيف اآلثار؛

يجـــــري استعراضـــــًا للجوانـــــب األخالقيـــــة والمســـــائل المتصـــــلة بتنفيـــــذ مكافحـــــة النواقـــــل، يشـــــمل أن   )٤(
المحــددات االجتماعيــة للصــحة، مــن أجــل وضــع اســتراتيجيات وحلــول تخفّــف وطــأة أوجــه اإلجحــاف فــي 

  مجال الصحة وتعالجها؛
ذات الصـــلة  أن يتـــولى نشـــر إرشـــادات تقنيـــة بشـــأن المكافحـــة المتكاملـــة لنواقـــل جميـــع األمـــراض  )٥(

المنقولة بواسطة تلك النواقل نشرًا واسع النطاق، وتحديث تلك اإلرشادات، حسب االقتضاء، والسيما عقب 
ــــات عــــن المنتجــــات واألدوات والتكنولوجيــــات والنهــــوج المســــتجدة  ــــدة المســــندة بالبّين إتاحــــة المعــــارف الجدي

  والُمحّسنة؛
يدين العـــالمي واإلقليمـــي والصـــعيد القطـــري، وأن أن يعـــّزز قـــدرات األمانـــة وٕامكاناتهـــا علـــى الصـــع  )٦(

يكفل فعالية إشراك جميع الجهات المعنية في المنظمة عبر مستوياتها الثالثة كاّفة في قيادة جهود عالمية 
ُمنّسقة تشمل التعاون مع الهيئات األخرى التابعـة لمنظومـة األمـم المتحـدة وغيرهـا مـن الوكـاالت الحكوميـة 

  ين تنفيذ أنشطة مكافحة النواقل؛الدولية من أجل تحس
االقتضــاء، خطــط  حســب، اإلقليميــة اللجــان خــالل ومــن األعضــاء الــدول مــع بالتشــاورأن يضــع،   )٧(

فيهـا األنشـطة  عمل إقليمية ُتواءم مع اإلرشـادات التقنيـة الصـادرة عـن المنظمـة بشـأن مكافحـة النواقـل، بمـا
  ١ذات األولوية المبّينة في التقرير؛

م الدعم إلى البلدان لتضع و/ أو تحّدث االستراتيجيات الوطنية لمكافحة النواقل واألمراض أن يقد  )٨(
المنقولة بالنواقـل بمـا يتـواءم مـع الـنهج االسـتراتيجي للجهـود المتكاملـة لمكافحـة النواقـل والتصـدي لهـا علـى 

الســارية وأنشــطة ، ومــع ســائر االســتراتيجيات الجاريــة لمكافحــة األمــراض ٢٠٣٠-٢٠١٧الصــعيد العــالمي 
  االستجابة الطارئة للفاشيات حسب االقتضاء.

أن يتــولى رصــد تنفيــذ الــنهج االســتراتيجي للجهــود المتكاملــة لمكافحــة النواقــل والتصــدي لهــا علــى   )٩(
الصعيد العالمي، وأن يقدم تقريرًا عن تأثيرها وعن التقدم الُمحرز صـوب تحقيـق الُمحـّدد مـن معـالم رئيسـية 

  عيات الصحة العالمية الخامسة والسبعين والثمانين والخامسة والثمانين.وغايات في جم
  

  - ٢٠١٧أيار/ مايو  ٣١(الجلسة العامة العاشرة، 
  اللجنة "أ"، التقرير السادس)

_____________________  
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  المقررات اإلجرائية
  
  
  تشكيل لجنة أوراق االعتماد  )١(٧٠ع  ص  ج
  

 أوراق اعتمـاد تضـم منـدوبي الـدول األعضـاء التاليـة: أنغـواللجنـة لسـبعون انت جمعيـة الصـحة العالميـة عيّ   
  .وبيالروس وكمبوديا وٕايطاليا واليابان وليتوانيا ومالي وميانمار وبنما وباراغواي وجنوب السودان واليمن

  
  )٢٠١٧أيار/ مايو  ٢٢(الجلسة العامة األولى، 

  
  
  السبعين لمية انتخاب أعضاء مكتب جمعية الصحة العا  )٢(٧٠ع  ص  ج
  

  :التالية أسماؤهمأعضاء المكتب  السبعونانتخبت جمعية الصحة العالمية   
  

  (االتحاد الروسي) األستاذة فيرونيكا سكفورتسوفا    الرئيس:
  

  السيد ناندي تواين غالسي (جزر كوك)  نواب الرئيس:
  الدكتورة فوزية أبيكار نور (الصومال)    
  وزاريو (كابو فيردي)الدكتور أرليندو ناسيمينتو دو ر     
  السيد باتريك بينغيل (سورينام)    
  السيد تشوي ميونغ نام (جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية)    

  
  )٢٠١٧أيار/ مايو  ٢٢(الجلسة العامة األولى، 

  
  
  انتخاب أعضاء مكتب اللجنتين الرئيسيتين  )٣(٧٠ع  ص  ج
  

  الرئيسيتين التاليين: لجنتينعضوي مكتب ال السبعون العالمية الصحة جمعية انتخبت  
  

  (قطر)الدكتور حنان محمد الكواري   الرئيس  اللجنة "أ":
  الدكتور مولوين جوزيف (أنتيغوا وبربودا)  الرئيس  اللجنة "ب":

  
  )٢٠١٧مايو / أيار ٢٢ األولى، العامة الجلسة(

  
  :التاليين المكتب أعضاء ذلك بعد الرئيسيتان اللجنتان وانتخبت

  
  (موريشيوس) ١دكتور محمد أنور حسنوال  ائبا الرئيسن  اللجنة "أ":

  السيد فيليب دايفيز (فيجي)  
  السيد إيوانيس باسكوزوز (اليونان)  المقّرر  

                                                           
 حّل محل السيد أناندراو هوري (موريشيوس) لدى افتتاح أعمال الجلسة الثالثة للجنة "أ".    ١
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  يو ميكلوسي (سلوفاكيا)ر السيد ما  نائبا الرئيس  اللجنة "ب"
  الدكتور سالميت (إندونيسيا)  

  )الدكتور نغوين مانه كوونغ (فييت نام  المقّرر  
  

ألوليان للجنتين "أ" و"ب"، (الجلستان ا
  ، على التوالي)٢٠١٧أيار/ مايو  ٢٥و ٢٢

  
  
  إنشاء اللجنة العامة  )٤(٧٠ع  ص  ج
  

 البلـدان منـدوبي انتخبـت الترشـيحات، لجنـة توصـيات أن نظـرت جمعيـة الصـحة العالميـة السـبعون فـي بعد  
وريـــة الدومينيكيـــة وفرنســـا وغينيـــا والجمهالعامـــة: الصـــين وكوبـــا وجيبـــوتي  اللجنـــة فـــي أعضـــاء التاليـــة عشـــر الســـبعة

وقيرغيزســـتان ومـــالوي وملـــديف ومالطـــة وموزامبيـــق والنـــرويج والفلبـــين وروانـــدا وتوغـــو والمملكـــة المتحـــدة لبريطانيـــا 
  الواليات المتحدة األمريكية.العظمى وأيرلندا الشمالية و 

  
  )٢٠١٧ مايو/ أيار ٢٢ األولى، العامة الجلسة(

  
  
  األعمالاعتماد جدول   )٥(٧٠ع  ص  ج
  

التنفيـذي فـي دورتـه  المجلـس أعـده الذي المؤقت األعمال جدول السبعون العالمية الصحة جمعية اعتمدت  
األربعـــين بعـــد المائـــة، بعـــد أن حـــذفت أربعـــة بنـــود منـــه، واســـتبعدت بنـــدًا واحـــدًا تكميليـــًا، ونقلـــت واحـــدًا آخـــر مـــن 

  "ب" إلى اللجنة "أ". اللجنة
  

  )٢٠١٧ مايو/ أيار ٢٢ الثانية، العامة الجلسة(
  
  
  منصب المدير العام  )٦(٧٠ع  ص  ج
  

ـــــي  ـــــوارد ف ـــــر الخـــــاص بمنصـــــب المـــــدير العـــــام ال ـــــي التقري ـــــة الســـــبعون ف ـــــة الصـــــحة العالمي نظـــــرت جمعي
  يلي: ، وقّررت ما٧٠/٤ج الوثيقة

 استخدام نظام تصويت ورقي لتعيين المدير العام؛ )١(

 ؛٧٠/٤ة جتنفيذ االقتراحات المبينة في الجدول الوارد في الوثيق )٢(

 ٤اعتماد التعديالت الُمدخلة على النظـام الـداخلي لجمعيـة الصـحة العالميـة  المبّينـة فـي الملحـق   )٣(
  ١من النظام المذكور. ١١٩طبقًا للمادة  ٧٠/٤الوارد في الوثيقة ج

  
  )٢٠١٧ مايو/ أيار ٢٢ الثانية، العامة الجلسة(

  
  

                                                           
 .٦انظر الملحق    ١
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  التحقق من أوراق االعتماد  )٧(٧٠ع  ص  ج
  

يــة الصــحة العالميــة الســبعون صــحة أوراق اعتمــاد الوفــود التاليــة: أفغانســتان؛ ألبانيــا؛ الجزائــر؛ أقــّرت جمع
أنــدورا؛ أنغــوال؛ أنتيغــوا بربــودا؛ األرجنتــين؛ أرمينيــا؛ أســتراليا؛ النمســا؛ أذربيجــان؛ جــزر البهامــا؛ البحــرين؛ بــنغالديش؛ 

المتعـــددة القوميـــات؛ البوســـنة والهرســـك؛ بوتســـوانا؛  بربـــادوس؛ بـــيالروس؛ بلجيكـــا؛ بليـــز؛ بـــنن؛ بوتـــان؛ دولـــة بوليفيـــا
البرازيل؛ بروني دار السالم؛ بلغاريا؛ بوركينا فاصـو؛ بورونـدي؛ كـابو فيـردي؛ كمبوديـا؛ الكـاميرون؛ كنـدا؛ جمهوريـة 
أفريقيــا الوســطى؛ تشــاد؛ شــيلي؛ الصــين؛ كولومبيــا؛ جــزر القمــر؛ الكونغــو؛ جــزر كــوك؛ كوســتاريكا؛ كــوت ديفــوار؛ 

ا؛ كوبــا؛ قبــرص؛ الجمهوريــة التشــيكية؛ جمهوريــة كوريــا الديمقراطيــة الشــعبية؛ جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة؛ كرواتيــ
ـــا؛  ـــدانمرك؛ جيبـــوتي؛ دومينيكـــا؛ الجمهوريـــة الدومينيكيـــة؛ إكـــوادور؛ مصـــر؛ الســـلفادور؛ غينيـــا االســـتوائية؛ إريتيري ال

جورجيا؛ ألمانيـا؛ غانـا؛ اليونـان؛ غرينـادا؛ غواتيمـاال؛ غينيـا؛  إستونيا؛ إثيوبيا؛ فيجي؛ فنلندا؛ فرنسا؛ غابون؛ غامبيا؛
بيســاو؛ غيانــا؛ هــايتي؛ هنــدوراس؛ هنغاريــا؛ أيســلندا؛ الهنــد؛ إندونيســيا؛ جمهوريــة إيــران اإلســالمية؛ العــراق؛  -غينيــا 

قيرغيزسـتان؛ جمهوريـة أيرلندا؛ إسـرائيل؛ إيطاليـا؛ جامايكـا؛ اليابـان؛ األردن؛ كازاخسـتان؛ كينيـا؛ كيريبـاتي؛ الكويـت؛ 
ـــا؛ ليتوانيـــا؛ لكســـمبرغ؛ مدغشـــقر؛ مـــالوي؛ ماليزيـــا؛  ـــا؛ لبنـــان؛ ليســـوتو؛ ليبيريـــا؛ ليبي ـــة الشـــعبية؛ التفي الو الديمقراطي
ملديف؛ مالي؛ مالطة؛ جزر مارشال؛ موريتانيا؛ موريشيوس؛ المكسيك؛ موناكو؛ منغوليـا؛ الجبـل األسـود؛ المغـرب؛ 

ناورو؛ نيبال؛ هولندا؛ نيوزيلندا؛ نيكاراغوا؛ النيجر؛ نيجيريا؛ النرويج؛ ُعمان؛ باكستان؛ موزامبيق؛ ميانمار؛ ناميبيا؛ 
باالو؛ بنما؛ باراغواي؛ بيرو؛ الفلبين؛ بولندا؛ البرتغال؛ قطر؛ جمهورية كوريا؛ جمهورية مولدوفا؛ ورومانيا؛ االتحـاد 

وا؛ ســان مــارينو؛ ســان تــومي وبرينســيبي؛ الروســي؛ روانــدا؛ ســانت كيــتس ونيفــيس؛ ســانت فنســنت وغرينــادين؛ ســام
المملكـــة العربيـــة الســـعودية؛ الســـنغال؛ صـــربيا؛ سيشـــيل؛ ســـيراليون؛ ســـنغافورة؛ ســـلوفاكيا؛ ســـلوفينيا؛ جـــزر ســـليمان؛ 

النكــا؛ الســودان؛ ســورينام؛ ســوازيلند؛ الســويد؛ سويســرا؛  الصــومال؛ جنــوب أفريقيــا؛ جنــوب الســودان؛ أســبانيا؛ ســري
لشــتي؛ توغــو؛  –الســورية؛ طاجيكســتان؛ تايلنــد؛ جمهوريــة مقدونيــة اليوغوســالفية الســابقة؛ تيمــورالجمهوريــة العربيــة 

تونغــا؛ ترينيــداد وتوبــاغو؛ تــونس؛ تركيــا؛ تركمانســتان؛ توفــالو؛ أوغنــدا؛ أوكرانيــا؛ اإلمــارات العربيــة المتحــدة؛ المملكــة 
لمتحـــدة؛ الواليـــات المتحـــدة األمريكيـــة؛ أوروغـــواي؛ المتحـــدة لبريطانيـــا العظمـــى وأيرلنـــدا الشـــمالية؛ جمهوريـــة تنزانيـــا ا

  أوزبكستان؛ فانواتو؛ جمهورية فنزويال البوليفارية؛ فييت نام؛ اليمن؛ زامبيا؛ زمبابوي.
  

 ٢٠١٧مايو / أيار ٢٢ الثالثة، العامة الجلسة(
  )٢٠١٧أيار/ مايو  ٢٤والجلسة العامة السابعة 

  
  
ــدول انتخــاب  )٨(٧٠ع  ص  ج ــين فــي الحــق هــال التــي األعضــاء ال  فــي عضــواً  للعمــل شــخص تعي

  التنفيذي المجلس
  

 الســبعون فــي توصــيات اللجنــة العامــة، انتخبــت الــدول األعضــاء جمعيــة الصــحة العالميــةبعــد أن نظــرت 
بــنن والبرازيــل وجورجيــا والعــراق وٕايطاليــا  لهــا حــق تعيــين شــخص للعمــل عضــوًا فــي المجلــس التنفيــذي:التاليــة التــي 

  نكا وسوازيلند وجمهورية تنزانيا المتحدة وزامبيا.واليابان وسري ال
  
  )٢٠١٧أيار/ مايو  ٢٩ التاسعة، العامة الجلسة(
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  ١شلل األطفال: تخطيط االنتقال في مجال شلل األطفال  )٩(٧٠ع  ص  ج
  

جمعيــة الصــحة العالميــة الســبعون، بعــد أن نظــرت فــي التقريــر المحــّدث عــن تخطــيط االنتقــال فــي مجــال 
  قررت ما يلي: ٢فال؛األط شلل

  
أن تســّلم بالــدور النشــط الــذي يضــطلع بــه مكتــب المــدير العــام فــي توجيــه هــذه العمليــة وقيادتهــا   )١(

  ؛يكتسي أهمية رئيسية
  
أن تشدد على الحاجة الماسة والُمّلحة إلى مواصلة جهود االستئصال والمواظبة عليها في البلدان   )٢(

الترصد في البلدان من خالل اإلشهاد على استئصال شلل األطفـال،  التي يتوطنها شلل األطفال واستمرار
بتوافر المستويات الكافية من وعلى أهمية ضمان وفاء المبادرة العالمية الستئصال شلل األطفال بالغرض 

   الموظفين المؤهلين؛
  
علـى حاجـة أن تسّلم ببدء تقليص المبادرة العالميـة الستئصـال شـلل األطفـال وأن تسـلط األضـواء   )٣(

المنظمـــة إلـــى إدارة األثـــر النـــاجم عـــن ذلـــك علـــى مـــوارد المنظمـــة البشـــرية وأصـــولها األخـــرى علـــى نحـــو 
  استراتيجي؛ 

  
أن تحيط علمًا بالعملية الجارية لوضع استراتيجية لما بعد اإلشـهاد علـى استئصـال شـلل األطفـال   )٤(

زمــة الســتمرار استئصــاله والحفــاظ علــى ســتحدد الوظــائف األساســية المتعلقــة بمكافحــة شــلل األطفــال والال
  عالم خال منه؛ 

  
أن تسلط األضواء على حاجة المنظمة إلى العمل مـع جميـع الجهـات صـاحبة المصـلحة المعنيـة   )٥(

بعـد اإلشـهاد علـى  على خيارات تضمن فعالية المساءلة والمراقبة بعد استئصال المرض في استراتيجية مـا
  استئصاله؛ 

  
مــع بــالغ القلــق باعتمــاد المنظمــة علــى تمويــل المبــادرة العالميــة الستئصــال شــلل  أن تحــيط علمــاً   )٦(

األطفـــال علـــى المســـتوى العــــالمي واإلقليمـــي والقطـــري الــــذي يشـــمل العديـــد مــــن أنشـــطة بـــرامج المنظمــــة، 
ينطـــوي علـــى هـــذا االعتمـــاد مـــن مخـــاطر ماليـــة وتنظيميـــة وبرمجيـــة تتعـــرض لهـــا المنظمـــة وتشـــمل  ومـــا

بطـــة باســـتدامة قـــدرة المنظمـــة علـــى ضـــمان فعاليـــة إتاحـــة الخـــدمات فـــي مجـــاالت البـــرامج المخـــاطر المرت
  الرئيسية والحفاظ على وظائف أساسية مستمرة؛ 

  
أن تحــــيط علمــــًا أيضــــًا بقائمــــة اإلجــــراءات المقدمــــة مــــن األمانــــة المقــــّرر تنفيــــذها بحلــــول نهايــــة   )٧(

خطـة ، وخصوصًا فيما يتعلـق بوضـع ١ضافة إ ٧٠/١٤على النحو المشار إليه في الوثيقة ج ٢٠١٧ عام
  ٣؛عمل استراتيجية شاملة للمنظمة بشأن االنتقال في مجال شلل األطفال

  
  أن تحث المدير العام على ما يلي:  )٨(

أن يجعــل االنتقــال فــي مجــال شــلل األطفــال أولويــة رئيســية مــن أولويــات المنظمــة علــى   ) أ(
  ؛مستوياتها الثالثة

                                                           
 آلثار المالية واإلدارية المترتبة بالنسبة إلى األمانة نتيجة لهذا المقرر اإلجرائي.لالطالع على ا ١٤انظر الملحق    ١

  .١إضافة  ٧٠/١٤جة الوثيق   ٢
 .٧انظر الملحق    ٣
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بشـأن االنتقـال فـي مجـال لعمـل االسـتراتيجية للمنظمـة أن يضمن استرشـاد وضـع خطـة ا  ) ب(
شــــلل األطفــــال بمبــــدأ شــــامل متمثــــل فــــي تلبيــــة االحتياجــــات واألولويــــات القطريــــة، بوســــائل منهــــا 
المشــــاركة فــــي تخطــــيط االنتقــــال المــــذكور علــــى المســــتوى القطــــري فــــي إطــــار المبــــادرة العالميــــة 

 الستئصال شلل األطفال ودعم تخطيطه؛

فضل ممارسات استئصال شلل األطفال في صميم جميـع التـدخالت الصـحية أن يدمج أ  (ج)
المعنية ويعمل علـى بنـاء القـدرات والمسـؤوليات المتصـلة بالوظـائف واألصـول الجاريـة فـي مجـال 
استئصال شلل األطفال في إطار البرامج الوطنيـة، ويصـون فـي الوقـت نفسـه قـدرة المنظمـة علـى 

  مة لتخطيط مرحلة ما بعد االستئصال ومراقبتها؛إتاحة القواعد والمعايير الالز 
ــــًا ابتكاريــــة لتعبئــــة التمويــــل اإلضــــافي للفتــــرة   (د) بهــــدف  ٢٠١٩-٢٠١٧أن يستكشــــف طرق

تخفيــف األثــر المحتمــل لتقلــيص المبــادرة العالميــة الستئصــال شــلل األطفــال، بمــا فيــه أثرهــا علــى 
لمبــادرة العالميــة ألجــل أطــول، وتزويــد إمكانيــة اســتدامة األصــول الرئيســية التــي تمــول حاليــًا مــن ا

الدول األعضاء بأحدث المعلومات عن هذا العمل، من خالل عقد جلسة مخصصة أثناء الحوار 
  القادم الخاص بالتمويل؛

  
  أن تطلب من المدير العام ما يلي:  )٩(

  
أن يضــع خطــة عمــل اســتراتيجية بشــأن االنتقــال فــي مجــال شــلل األطفــال بحلــول نهايــة   (أ)

تقدَّم عن طريق المجلس التنفيذي في دورته الثانية واألربعـين بعـد المائـة إلـى جمعيـة  ٢٠١٧عام 
  :الصحة العالمية الحادية والسبعين كي تنظر فيها وتتسم بما يلي

  
تحــدد بوضــوح مــا يلــزم مــن قــدرات وأصــول، وخصوصــًا علــى المســتوى القطــري  )١(

 اآلتي:وعلى المستوى المجتمعي عند االقتضاء، من أجل تحقيق 

دعــم التقــدم المحــرز فــي مجــاالت البــرامج األخــرى مثــل ترصــد األمــراض؛  -
وتعزيز نظم التمنيع والنظم الصحية؛ واإلنذار المبكـر واالسـتجابة للطـوارئ 

فــي ذلــك تعزيــز القــدرات األساســية المنصــوص عليهــا فــي  والفاشــيات، بمــا
 ) والحفاظ عليها؛٢٠٠٥( اللوائح الصحية الدولية

  الم خال من شلل األطفال بعد استئصاله؛الحفاظ على ع -

  تتضمن تقديرًا مفصًال لتكاليف هذه القدرات واألصول؛ )٢(
  

أن يقــدم إلــى جمعيــة الصــحة العالميــة الحاديــة والســبعين تقريــرًا عــن الجهــود الراميــة إلــى   (ب)
ن المبــادرة تعبئــة التمويــل الــالزم لتــوفير القــدرات واألصــول المتعلقــة باالنتقــال والتــي تمــوَّل حاليــًا مــ

العالميـــة الستئصـــال شـــلل األطفـــال ضـــمن الميزانيـــة البرمجيـــة، لتمكـــين جمعيـــة الصـــحة العالميـــة 
وبرنــامج  ٢٠٢١-٢٠٢٠الحاديــة والســبعين مــن تقــديم اإلرشــاد لوضــع الميزانيــة البرمجيــة للثنائيــة 

  العمل العام الثالث عشر على أساس واقعي؛
  

يــة االنتقــال وتنفيــذها إلــى جمعيــة الصــحة مــن أن يقــدم تقــارير منتظمــة عــن تخطــيط عمل  (ج)
  خالل اللجان اإلقليمية والمجلس التنفيذي.

  
  – ٢٠١٧مايو / أيار ٢٩ التاسعة، العامة الجلسة(

  اللجنة "أ"، التقرير الثالث)
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  ١استعراض اإلطار الخاص بالتأهب لمواجهة األنفلونزا الجائحة  )١٠(٧٠ع  ص  ج
  

 الخــاص الفريــق المعنــي باســتعراض اإلطــارتقريــر أن نظــرت فــي د جمعيــة الصــحة العالميــة الســبعون، بعــ
مــــع أمانــــة اتفاقيـــة التنــــوع البيولــــوجي وتقريــــر األمانـــة بشــــأن التعـــاون  ٢٠١٦الجائحــــة  لمواجهــــة األنفلـــونزا بالتأهـــب

  قررت ما يلي: ٢،والمنظمات الدولية األخرى المعنية
  
لتنســـيق فـــي ميـــدان العمـــل الصـــحي الـــدولي التوجيـــه واأن تـــذّكر بواليـــة المنظمـــة بوصـــفها ســـلطة   )١(

) فـــي اإلنـــذار بحـــدوث الفاشـــيات واالســـتجابة لهـــا علـــى ٢٠٠٥وبـــدورها بموجـــب اللـــوائح الصـــحية الدوليـــة (
 الصعيد العالمي فيما يتعلق بأزمات الصحة العمومية؛

 
للمخـاطر فـي التصـدي  الجائحـة لمواجهـة األنفلـونزا بالتأهـب الخاص اإلطارأن تعيد تأكيد أهمية   )٢(

التـــي يحتمـــل أن تســـبب الحاليـــة أو المحدقـــة التـــي تهـــدد صـــحة اإلنســـان وتـــنجم عـــن فيروســـات األنفلـــونزا 
جائحـــة، والتشـــديد علـــى وظيفتـــه الحاســـمة بوصـــفه صـــّكًا دوليـــًا متخّصصـــًا ييســـر تســـريع إتاحـــة فيروســـات 

ـــونزا  ـــادل الســـريعاألنفل والعـــادل والمنصـــف  التـــي يحتمـــل أن تســـبب جائحـــة بشـــرية وتحليـــل المخـــاطر والتب
 للقاحات والفوائد األخرى؛

  
لتأهــب لألنفلــونزا الجائحــة والتصــدي لهــا فــي أن تشــّدد علــى أهميــة مــنح األولويــة وتــوفير الــدعم ل  )٣(

العالم، والسيما من خالل تعزيز القدرات المحلية لترصد فيروسات األنفلـونزا الموسـمية والتصـنيع والتنظـيم، 
الشبكة العالمية لترصـد األنفلـونزا والتصـدي لهـا بهـدف تحديـد صعيد الدولي عبر والتنسيق والتعاون على ال

 التي يحتمل أن تسبب جائحة وتبادلها على وجه السرعة؛األنفلونزا فيروسات 
  
فيروســات للشــبكة العالميــة لترصــد األنفلــونزا والتصــدي لهــا فــي تحديــد أن تعتــرف بالــدور الحاســم   )٤(

تســبب جائحــة بشــرية وتحليــل المخــاطر المرتبطــة بهــذه الفيروســات وتبادلهــا مــن التــي يحتمــل أن األنفلــونزا 
 أجل السماح بتطوير وسائل التشخيص واللقاحات واألدوية بسرعة؛

  
، ومعــدل ٢أن تســّلم بالتقــدم الملحــوظ المحــرز بشــأن معــدل إبــرام االتفاقــات الموحــدة لنقــل المــواد   )٥(

التقـدم، فضـًال عـن الحاجـة المسـتمرة إلـى ضـمان السـداد تحصيل مساهمات الشـراكة، وضـرورة صـون هـذا 
 الصـيدالنية والمستحضـرات تشخيصـها ووسـائل األنفلونزا لقاحاتفي المواعيد المحددة من جانب ُمصنِّعي 

  ؛لها العالمية لترصد األنفلونزا والتصدي الشبكة يستخدمون والذين بها، الخاصة
  
والمنظمـات  اتفاقيـة التنـوع البيولـوجيبين المنظمة وأمانـة أن تعترف بتواصل المشاورات والتعاون   )٦(

  ؛الدولية األخرى المعنية
 
 بالتأهـــب الخـــاص الفريـــق المعنـــي باســـتعراض اإلطـــارأن تشـــيد بالتوصـــيات المفيـــدة المقدمـــة مـــن   )٧(

  ٣؛٢٠١٦الجائحة  لمواجهة األنفلونزا
 
  أن تطلب من المدير العام ما يلي:  )٨(

ــدمًا بالتوصــيات الــواردة فــي تقريــر أن يســرع وتيــرة الم  (أ) الفريــق المعنــي باســتعراض ضــي ُق
 ؛٢٠١٦لعام  الجائحة لمواجهة األنفلونزا بالتأهب الخاص اإلطار

                                                           
 لالطالع على اآلثار المالية واإلدارية المترتبة بالنسبة إلى األمانة نتيجة لهذا المقرر اإلجرائي. ١٤انظر الملحق    ١

 .٧٠/٥٧(الملحق) وج ٧٠/١٧الوثيقتان ج ٢  

 .٨انظر الملحق    ٣
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 بالتأهـــب الخـــاص باســـتعراض اإلطـــار أن يجـــري، بخصـــوص توصـــيات الفريـــق المعنـــي  (ب)
بيانـــــات المتواليـــــات و  ، المتعلقـــــة بـــــاألنفلونزا الموســـــمية٢٠١٦لعـــــام  الجائحـــــة لمواجهـــــة األنفلـــــونزا

، تحلــــيًال دقيقــــًا وتــــداوليًا للمســــائل المطروحــــة يشــــمل اآلثــــار المترتبــــة علــــى اتبــــاع الــــُنهج الجينيــــة
 لمواجهـة األنفلـونزا بالتأهـب الخـاص اسـتعراض اإلطـارالمحتملة أو عدم اتباعها، باالعتماد على 

ا الجائحـة، ومشـاورة شـفافة مـع لفريق االستشاري المعني بالتأهب لألنفلونز وخبرة ا ٢٠١٦ الجائحة
شــبكة المنظمــة العالميــة لترصــد الــدول األعضــاء والجهــات صــاحبة المصــلحة المعنيــة، بمــا فيهــا 

  األنفلونزا والتصدي لها؛
أن يواصـــل دعـــم تعزيـــز القـــدرات التنظيميـــة وٕاجـــراء الدراســـات الخاصـــة بعـــبء المـــرض   (ج)

  والتي تشكل األسس الجوهرية للتأهب للجوائح؛
ن يواظــــب علــــى تشــــجيع الجهــــات المصــــنعة وغيرهــــا مــــن الجهــــات صــــاحبة المصــــلحة أ  (د)

، بوســائل الجائحــة لمواجهــة األنفلــونزا بالتأهــب الخــاص اإلطــارالمعنيــة علــى المشــاركة فــي جهــود 
فـي الشـراكة السـنوية مساهمات ، عند االقتضاء، ودفع ٢االتفاقات الموحدة لنقل المواد منها إبرام 

  ؛الوقت المحدد
مراجــع الحسـابات الخــارجي أن يراجــع حسـابات أمــوال مســاهمات الشــراكة أن يطلـب مــن   )ھ(

للتأهــب لألنفلــونزا الجائحــة تمشــيًا مــع توصــية الفريــق المعنــي باالســتعراض بغيــة تقــديم مــا يلــي: 
ضـــمانات بشـــأن تطبيـــق اللـــوائح الماليـــة لمنظمـــة الصـــحة العالميـــة علـــى نحـــو مالئـــم علـــى  )١(

) توصـيات لمواصـلة ٢أن دقة المعلومـات الماليـة المبلّـغ عنهـا وموثوقيتهـا؛ (استخدام األموال وبش
  تعزيز شفافية التبليغ عن الصالت بين النفقات واآلثار التقنية؛

أمانـــة اتفاقيــة التنــوع البيولـــوجي والمنظمــات الدوليــة األخـــرى أن يواصــل المشــاورات مــع   (و)
  ، حسب االقتضاء؛المعنية

ــ  (ز) ى جمعيــة الصــحة العالميــة الحاديــة والســبعين عــن التقــدم المحــرز فــي أن يقــدم تقريــرًا إل
الفريق تنفيذ هذا المقرر اإلجرائي، بوسائل منها بيان حالة االستجابة للتوصيات الواردة في تقرير 

، ويقـــدم ٢٠١٦لعـــام  الجائحـــة لمواجهـــة األنفلـــونزا بالتأهـــب الخـــاص المعنـــي باســـتعراض اإلطـــار
  ات أخرى.توصيات بشأن اتخاذ إجراء

  
  – ٢٠١٧أيار/ مايو  ٢٩(الجلسة العامة التاسعة، 

  اللجنة "أ"، التقرير الثالث)
  
  
  )٢٠٠٥تنفيذ اللوائح الصحية الدولية (  )١١(٧٠ع  ص  ج
  

): ٢٠٠٥( الدوليـة الصحية اللوائح تنفيذب بعد النظر في التقرير الخاص السبعون،العالمية  الصحة جمعية  
)، وٕاذ تـذكر ٢٠٠٥تضع في اعتبارهـا الطـابع القـانوني والملـزم للـوائح الصـحية الدوليـة ( وٕاذ ١العالمية، تنفيذال خطة

)، وٕاذ تــدرك الحاجــة الملّحــة لتنفيــذها، ٢٠٠٥بالملكيــة القطريــة وقيــادة المنظمــة فــي تنفيــذ اللــوائح الصــحية الدوليــة (
  قررت ما يلي:

  
   ؛٧٠/١٦أن تحيط علمًا بالتقرير الوارد في الوثيقة ج  )١(

                                                           
 .٧٠/١٦الوثيقة ج   ١
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  :القيام بما يلي العام المدير من طلبت أن  )٢(
  

وضــع مســودة الخطــة االســتراتيجية العالميــة الخمســية لتحســين تأهــب الصــحة العموميــة   (أ)
واســـتجابتها، بالتشـــاور الكامـــل مـــع الـــدول األعضـــاء، بمـــا فـــي ذلـــك مـــن خـــالل اللجـــان اإلقليميـــة، 

لتقــديمها إلــى  ٧٠/١٦،١مــن الوثيقــة ج ٢وباالســتناد إلــى المبــادئ التوجيهيــة الــواردة فــي الملحــق 
جمعيــة الصــحة العالميــة الحاديــة والســبعين للنظــر فيهــا واعتمادهــا، عــن طريــق المجلــس التنفيــذي 

  في دورته الثانية واألربعين بعد المائة؛
  

مواصــلة الجهــود الراميــة إلــى دعــم الــدول األعضــاء فــي التنفيــذ الكامــل للــوائح الصــحية   (ب)
  يز تلك الجهود، بوسائل منها بناء القدرات األساسية للصحة العمومية.) وتعز ٢٠٠٥الدولية (

  
   – ٢٠١٧أيار/ مايو  ٢٩(الجلسة العامة التاسعة، 

  اللجنة "أ"، التقرير الرابع)
    
األحوال الصحية في األرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشـرقية، وفـي   )١٢(٧٠ع  ص  ج

  ٢الجوالن السوري المحتل
  

علمــًا بــالتقرير الــذي ُطِلــب مــن المــدير العــام تقديمــه فــي الصــحة العالميــة الســبعون، بعــد اإلحاطــة جمعيــة 
  :قررت أن تطلب من المدير العام القيام بما يلي ٣)،٢٠١٦) (١٠(٦٩ج ص عالمقّرر اإلجرائي 

ـــرًا عـــن التقـــدم الُمحـــرز فـــي تنأن يقـــدم   )١( ـــة والســـبعين تقري ـــة الصـــحة العالميـــة الحادي ـــذ إلـــى جمعي في
  التوصيات الواردة في تقرير المدير العام باالستناد إلى الرصد الميداني؛

أن يقدم الدعم إلى الخدمات الصحية الفلسطينية، بوسائل منها برامج بناء القدرات ووضـع خطـط   )٢(
اســتراتيجية بشــأن توظيــف االســتثمارات فــي مجــال تــوفير قــدرات محــّددة للعــالج والتشــخيص علــى الصــعيد 

  ؛المحلي
  أن يزّود السكان السوريين في الجوالن السوري المحتل بالمساعدة التقنية المتصلة بالصحة؛  )٣(
أن يواصـــــل تقـــــديم المســـــاعدة التقنيـــــة الالزمـــــة مـــــن أجـــــل تلبيـــــة االحتياجـــــات الصـــــحية للشـــــعب   )٤(

ي الجهـود الفلسطيني، بمن فيهم السجناء والمحتجزون، وذلك بالتعاون مع لجنة الصليب األحمر الدولية فـ
  التي تبذلها، فضًال عن االحتياجات الصحية للمعوقين والجرحى؛

أن يقدم الدعم الالزم لتطوير النظام الصحي في األرض الفلسطينية المحتلـة، بمـا فـي ذلـك تنميـة   )٥(
الموارد البشرية، مع التركيـز بوجـه خـاص علـى تعزيـز الرعايـة األوليـة ودمـج عمليـة إيتـاء خـدمات الصـحة 

ة فـــي خـــدمات الرعايـــة األوليـــة، جنبـــًا إلـــى جنـــب مـــع التركيـــز علـــى الوقايـــة الصـــحية مـــن األمـــراض النفســـي
وتــدبيرها عالجيـــًا بشـــكل متكامــل، وٕاســـداء المشـــورة إلـــى الجهــات المانحـــة بشـــأن الُســبل الكفيلـــة بـــدعم هـــذه 

  األنشطة على أفضل وجه؛
  األغراض. أن يكفل تخصيص الموارد البشرية والمالية من أجل بلوغ تلك  )٦(

  
   – ٢٠١٧أيار/ مايو  ٢٩(الجلسة العامة التاسعة، 

  اللجنة "ب"، التقرير األول)
                                                           

 .٩انظر الملحق    ١

 لالطالع على اآلثار المالية واإلدارية المترتبة بالنسبة إلى األمانة نتيجة لهذا المقرر اإلجرائي. ١٤انظر الملحق    ٢

 .٧٠/٣٩الوثيقة ج   ٣
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، بمـا فـي ٢٠١٧- ٢٠١٦تقرير منتصف المدة البرمجي والمـالي للمنظمـة للفتـرة   )١٣(٧٠ع  ص  ج
 ٢٠١٦ذلك البيانات المالية المراجعة لعام 

  
تصــــف المــــدة البرمجــــي والمــــالي للمنظمــــة منجمعيــــة الصــــحة العالميــــة الســــبعون، بعــــد النظــــر فــــي تقريــــر   

 لجنــةوبعــد أن أحاطــت علمــًا بتقريــر  ١؛٢٠١٦ ، بمــا فــي ذلــك البيانــات الماليــة المراجعــة لعــام٢٠١٧-٢٠١٦ للفتــرة
قـررت أن تقبـل تقريـر  ٢،السـبعين العالميـة الصـحة جمعيـة إلـى التنفيـذي للمجلـس التابعـة واإلدارة والميزانية البرنامج

ـــــرة منتصـــــف المـــــدة البر  ـــــة المراجعـــــة ٢٠١٧-٢٠١٦مجـــــي والمـــــالي للمنظمـــــة للفت ـــــات المالي ـــــك البيان ، بمـــــا فـــــي ذل
  .٢٠١٦ لعام

  
   – ٢٠١٧أيار/ مايو  ٢٩(الجلسة العامة التاسعة، 

  اللجنة "ب"، التقرير األول)
  
  
  تقرير مراجع الحسابات الخارجي  )١٤(٧٠ع  ص  ج
  

 ٣؛اجـع الحسـابات الخـارجي إلـى جمعيـة الصـحةمر  جمعية الصحة العالمية السبعون، بعد النظر في تقرير  
 العالمية الصحة جمعية إلى التنفيذي للمجلس التابعة واإلدارة والميزانية البرنامج لجنةوبعد أن أحاطت علمًا بتقرير 

  مراجع الحسابات الخارجي إلى جمعية الصحة. قررت أن تقبل تقرير ٤،السبعين
  

   – ٢٠١٧ أيار/ مايو ٢٩(الجلسة العامة التاسعة، 
  اللجنة "ب"، التقرير األول)

  
  
  تعيين ممثلين في لجنة المعاشات التقاعدية لموظفي منظمة الصحة العالمية  )١٥(٧٠ع  ص  ج
  

نـــاوكو يمـــاموتو مـــن وفـــد اليابـــان  جمعيـــة الصـــحة العالميـــة الســـبعون، رشـــحت العضـــوين البـــديلين الـــدكتور  
مبيـا، بوصـفهما عضـوين لمـا تبقـى مـن مـدة عضـويتهما حتـى كولو والدكتور غيراردو لوبين بورغـوس برنـال مـن وفـد 

  .٢٠١٩ أيار/ مايو
ورشحت جمعية الصحة الدكتور أسعد حفيظ من وفد باكستان والدكتور بابـا أمـادو ديـاك مـن وفـد السـنغال   

مـة والدكتور أالن لودوفيك من وفد سري النكا بوصفهم أعضاء بديلين في لجنة المعاشات التقاعدية لموظفي المنظ
 .٢٠٢٠لمدة ثالث سنوات حتى أيار/ مايو 

  
   – ٢٠١٧أيار/ مايو  ٣١(الجلسة العامة العاشرة، 

  اللجنة "ب"، التقرير الثاني)
  
  
  

                                                           
 .٧٠/٤٠الوثيقة ج   ١

 .٧٠/٥٨الوثيقة ج   ٢

 .٧٠/٤٣الوثيقة ج   ٣

 .٧٠/٦١الوثيقة ج   ٤
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  صندوق البنية التحتية  )١٦(٧٠ع  ص  ج
  

جمعيــــــة الصــــــحة العالميــــــة الســــــبعون، بعــــــد أن نظــــــرت فــــــي التقريــــــر المتعلــــــق بصــــــندوق البنيــــــة التحتيــــــة   
وأحاطــــت علمــــًا بتقريــــر لجنــــة  ١ين صــــندوق العقــــارات وصــــندوق تكنولوجيــــا المعلومــــات)؛(الــــذي يجمــــع بــــ المقتــــرح
مــع مالحظــة  ٢والميزانيــة واإلدارة التابعــة للمجلــس التنفيــذي المقــدم إلــى جمعيــة الصــحة العالميــة الســبعين؛ البرنــامج

لعقــــارات وتكنولوجيــــا االحتياجــــات التمويليــــة لمتطلبــــات البنيــــة التحتيــــة، التــــي تشــــمل االســــتثمارات فــــي كــــل مــــن ا
؛ وٕاذ تالحـظ ترتيبـات التمويـل القائمـة لصـندوق العقـارات، وفقـًا ٧٠/٥٤ج المعلومات، على النحو المبين في الوثيقة

) ٢٠١٦) (١٨(٦٩ج ص ع) بشـأن المخطـط العـام لتجديـد المبـاني والمقـرر اإلجرائـي ٢٠١٠( ٧-٦٣ج ص عللقرار 
تـــوفير مبلـــغ قيمتـــه  ىجية تجديـــد مبـــاني جنيـــف، الـــذي يـــنص علـــبشـــأن العقـــارات: أحـــدث المعلومـــات عـــن اســـتراتي

  مليون دوالر أمريكي كل ثنائية لالحتياجات العقارية، قررت ما يلي: ٢٥
 أن تعتمد تغيير تسمية صندوق العقارات إلى صندوق البنية التحتية؛  )١(

ق العقـــارات أن تعتمـــد أيضـــًا توســـيع نطـــاق األغـــراض الخاصـــة بصـــندوق البنيـــة التحتيـــة (صـــندو   )٢(
سابقًا) لتشمل االستثمارات في تكنولوجيا المعلومات، بالصيغة التي اعتمدها مجلس تكنولوجيا المعلومات، 

) بشــــأن صــــندوق ١٩٧٠( ١٤-٢٣ج ص عباإلضــــافة إلــــى األغــــراض المعتمــــدة المحــــددة بموجــــب القــــرار 
وتكنولوجيا المعلومات وتعّد  وتصون في الوقت نفسه االستثمارات الموّظفة فيما يخص العقارات، العقارات

 تقارير عنها بوصفها حسابات فرعية مستقلة؛

مليـون دوالر أمريكـي علـى األقـل بنهايـة  ١٥أن تأذن للمدير العام بتخصيص مبلغ قد يصل إلـى   )٣(
كـــل ثنائيـــة، حســـب المتـــاح، الحتياجـــات االســـتثمار فـــي تكنولوجيـــا المعلومـــات فـــي إطـــار صـــندوق البنيـــة 

 التحتية؛

ن تطلـــب مـــن المـــدير العـــام إنشـــاء حســـابات فرعيـــة مســـتقلة للحفـــاظ علـــى الفصـــل بـــين صـــندوق أ  )٤(
 داخل صندوق البنية التحتية؛ تالعقارات وصناديق االستثمار في تكنولوجيا المعلوما

أن تطلب كذلك من المدير العام أن يقدِّم إلى المجلس التنفيذي في دوراتـه المقبلـة تقريـرًا عـن كـّل   )٥(
ذ صــناديق تكنولوجيــا المعلومــات والعقــارات الُمدرجــة فــي صــندوق البنيــة التحتيــة وعــن تمويــل هــذا مــن تنفيــ

 الصندوق.
  

   – ٢٠١٧أيار/ مايو  ٣١(الجلسة العامة العاشرة، 
  اللجنة "ب"، التقرير الثاني)

  
  
  ٣خطة العمل العالمية بشأن االستجابة الصحية العمومية للخرف  )١٧(٧٠ع  ص  ج
  

 االســـتجابة بشـــأن عالميـــةال عمـــلال خطـــة دةوّ مســـبعـــد أن نظـــرت فـــي  الســـبعون، عالميـــةال الصـــحة جمعيـــة
  قررت ما يلي: ٢٠٢٥،٤-٢٠١٧ للخرف العمومية الصحية

  
  ٥؛٢٠٢٥-٢٠١٧ أن تؤيد خطة العمل العالمية بشأن االستجابة الصحية العمومية للخرف  )١(

                                                           
 .٧٠/٥٤الوثيقة ج   ١

 .٧٠/٦٥الوثيقة ج   ٢

 لالطالع على اآلثار المالية واإلدارية المترتبة بالنسبة إلى األمانة نتيجة لهذا المقرر اإلجرائي. ١٤انظر الملحق    ٣

 .٧٠/٢٨جالوثيقة ملحق    ٤

 .١٠انظر الملحق    ٥
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ــ :علــى مــا يلــي ١الــدول األعضــاء أن تحــث  )٢( ت ممكــن عمليــًا، اســتجابات أن تضــع، فــي أقــرب وق
طموحـــــة بشـــــأن التنفيـــــذ الشـــــامل لخطـــــة العمـــــل العالميـــــة بشـــــأن االســـــتجابة الصـــــحية العموميـــــة  وطنيـــــة
  ؛٢٠٢٥-٢٠١٧ للخرف

  
أن تطلب من المدير العام أن يقدم تقريرًا عن التقدم المحـرز فـي تنفيـذ هـذا المقـّرر اإلجرائـي إلـى   )٣(

  ين والسادسة والسبعين والتاسعة والسبعين.جمعيات الصحة العالمية الثالثة والسبع
  

   – ٢٠١٧أيار/ مايو  ٣١(الجلسة العامة العاشرة، 
  اللجنة "ب"، التقرير الثالث)

  
  
  ٢الُبعد الصحي العمومي لمشكلة المخدرات العالمية  )١٨(٧٠ع  ص  ج
  

ومي لمشــكلة جمعيـة الصـحة العالميــة السـبعون، بعـد أن نظــرت فـي تقريـر األمانــة عـن الُبعـد الصــحي العمـ
  قررت ما يلي: ٣المخدرات العالمية،

أن ترحــب بالتقــدم المحــرز فــي مجــال توثيــق عــرى التعــاون وتوســيع نطاقــه بشــأن جوانــب الصــحة  )١(
العمومية لمشكلة المخدرات العالمية، بما في ذلك التوقيع على مذكرة التفاهم بـين منظمـة الصـحة العالميـة 

 ؛٢٠١٧والجريمة في شباط/ فبراير  مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدراتو 

ـــاًء علـــى الطلـــب، فـــي التصـــدي  )٢( ـــدول األعضـــاء، بن ـــدعم ال أن تعتـــرف بضـــرورة تكثيـــف الجهـــود ل
 لمشكلة المخدرات العالمية ومكافحتها وفقًا لنهج شامل ومتكامل ومتوازن؛

 أن تطلـــب مـــن المـــدير العـــام مواصـــلة بـــذل الجهـــود الراميـــة إلـــى تحســـين التنســـيق والتعـــاون بـــين )٣(
مكتــب األمــم المتحــدة المعنــي بالمخــدرات والجريمــة والهيئــة الدوليــة لمراقبــة المخــدرات فــي إطــار المنظمــة و 

 التصدي لمشكلة المخدرات العالمية ومكافحتها؛والياتها الراهنة في مجال 

أن تطلـــب أيضـــًا مـــن المـــدير العـــام تقـــديم تقريـــر عـــن تنفيـــذ هـــذا المقـــرر اإلجرائـــي إلـــى جمعيـــات  )٤(
لمية الحادية والسبعين والثالثة والسـبعين والخامسـة والسـبعين ومواصـلة إطـالع لجنـة المخـدرات الصحة العا

  على نحو مالئم على البرامج المعنية والتقدم المحرز نظرًا إلى واليات اللجنة المبنية على المعاهدات.
  

   – ٢٠١٧ مايو/ أيار ٣١ العاشرة، العامة الجلسة(
  اللجنة "ب"، التقرير الثالث)

    
  ٢تقرير اللجنة المعنية بالقضاء على سمنة األطفال: خطة التنفيذ  )١٩(٧٠ع  ص  ج
  

 بتغذيـة الخاصة للمنظمة الشاملة التنفيذ خطةإذ تذكر بجملة أمور منها  جمعية الصحة العالمية السبعون،  
 ألغذيـة الئـمالم غيـر للتـرويج حد وضع) بشأن ٢٠١٦( ٩-٦٩ع ص ج ، والقراراألطفال وصغار والرّضع األمهات
 الرفيـــع لالجتمـــاع السياســـي اإلعـــالن متابعـــة) بشـــأن ٢٠١٣( ١٠-٦٦ع ص ج، والقـــرار األطفـــال وصـــغار الرّضـــع
 خطــةالــذي يتضــمن  ومكافحتهــا) السـارية غيــر( المعديــة غيــر األمــراض مـن الوقايــة بشــأن العامــة للجمعيــة المسـتوى

                                                           
 منظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي.وحسب االقتضاء،    ١

 لالطالع على اآلثار المالية واإلدارية المترتبة بالنسبة إلى األمانة نتيجة لهذا المقرر اإلجرائي. ١٤انظر الملحق    ٢

  .٧٠/٢٩جة الوثيق   ٣
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 ٢٠٢٠–٢٠١٣ للفتــــــرة ومكافحتهــــــا الســــــارية غيــــــر األمــــــراض مــــــن بالوقايــــــة الخاصــــــة للمنظمــــــة العالميــــــة العمــــــل
 بشـأنلمنظمة األغذيـة والزراعـة ومنظمـة الصـحة العالميـة  الثاني الدولي المؤتمرالخاص ب والرصد المساءلة ٕاطارو 

تقريـر اللجنـة المعنيـة بالقضـاء علـى أن نظـرت فـي )؛ وبعـد ٢٠١٤تشـرين الثـاني/ نـوفمبر  ٢١-١٩(روما،  التغذية
  قررت ما يلي: ١نفيذ،سمنة األطفال: خطة الت

مواصـــلة اتخـــاذ اإلجـــراءات بشـــأن التوصـــيات الـــواردة فـــي تقريـــر أن ترحـــب بخطـــة التنفيـــذ لتوجيـــه  )١(
 ٢اللجنة المعنية بالقضاء على سمنة األطفال؛

وخطـط وطنيـة للقضـاء علـى  تأن تحث الدول األعضاء علـى وضـع آليـات اسـتجابة واسـتراتيجيا )٢(
 ٣ع مراعاة خطة التنفيذ؛م ٣سمنة الرضع واألطفال والمراهقين،

تقـــديم تقريـــر دوري لجمعيـــة الصـــحة عـــن التقـــدم المحـــرز مـــن أجـــل  طلـــب مـــن المـــدير العـــامتأن  )٣(
كجــــزء مـــن التقـــارير القائمـــة التــــي تُقـــّدم عـــن التغذيــــة  ٣القضـــاء علـــى ســـمنة األطفــــال وعـــن خطـــة التنفيـــذ

  واألمراض غير السارية.
  

   – ٢٠١٧أيار/ مايو  ٣١(الجلسة العامة العاشرة، 
  اللجنة "ب"، التقرير الرابع)

  
  
تعزيــز أوجــه التــآزر بــين جمعيــة الصــحة العالميــة ومــؤتمر األطــراف فــي اتفاقيــة   )٢٠(٧٠ع  ص  ج

  ٤منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ
  

ر تعزيـز أوجـه التـآز المقـدم مـن األمانـة بشـأن أن نظرت فـي التقريـر بعد جمعية الصحة العالمية السبعون، 
 ٥،بين جمعية الصحة العالمية ومؤتمر األطـراف فـي اتفاقيـة منظمـة الصـحة العالميـة اإلطاريـة بشـأن مكافحـة التبـغ

مـــؤتمر األطـــراف فـــي اتفاقيـــة منظمـــة الـــذي اعتمـــده ) ٢٠١٦( FCTC/COP7(18)وبعـــد أن أحاطـــت علمـــًا بـــالقرار 
  ، قررت ما يلي:الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ

تفاقيـة اإلطاريـة االمـؤتمر األطـراف فـي ن تحيط علمًا مع التقدير بالتقرير المعـروض مـن رئـيس أ  )١(
 ٦؛بشأن مكافحة التبغ

إلــى توجيــه أمانــة االتفاقيــة  تفاقيــة اإلطاريــة بشــأن مكافحــة التبــغاالمــؤتمر األطــراف فــي أن تــدعو   )٢(
تمر إلى دورة جمعية الصحة التي تليها، اإلطارية لتقديم تقرير عن الحصائل الخاصة بكل دورة قادمة للمؤ 

وذلك بغرض اإلحاطة علمًا وكجزء من الوثائق المقدمة إلى جمعية الصحة في إطـار بنـد جـدول األعمـال 
 المعني بالوقاية من األمراض غير السارية ومكافحتها؛

                                                           
 .٧٠/٣١الوثيقة ج ١   

 .١١الملحق انظر    ٢

 .٥ ، الحاشية١، الفقرة ١١كما هو محدد في الملحق    ٣

 لالطالع على اآلثار المالية واإلدارية المترتبة بالنسبة إلى األمانة نتيجة لهذا المقرر اإلجرائي. ١٤انظر الملحق    ٤

 .٧٠/٣٣الوثيقة ج   ٥
 .، الملحق٧٠/٣٣لوثيقة جا   ٦
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)، ٢٠١٦) (١٣(٦٩ج ص عأن تطلـــــب مـــــن المــــــدير العـــــام للمنظمـــــة، طبقــــــًا للمقـــــرر اإلجرائــــــي   )٣(
تفاقيــة اإلطاريــة بشــأن مكافحــة التبــغ االفــي  إلحاطــة مــؤتمر األطــرافاالســتمرار فــي تقــديم تقــارير منتظمــة 

  .تفاقية اإلطاريةاالعلمًا بقرارات جمعية الصحة ومقرراتها اإلجرائية ذات الصلة بتنفيذ 
  

   – ٢٠١٧أيار/ مايو  ٣١(الجلسة العامة العاشرة، 
  اللجنة "ب"، التقرير الرابع)

  
  
  ١آلية الدول األعضاء بشأن المنتجات الطبية المتدنية النوعية والمغشوشة  )٢١(٧٠ع  ص  ج
  

الخــــامس آلليــــة الــــدول األعضــــاء جمعيــــة الصــــحة العالميــــة الســــبعون، بعــــد النظــــر فــــي تقريــــر االجتمــــاع   
  لقــــــرار ة وفــــــي االطبيــــــة المتدنيـــــــة النوعيـــــــة/ المــــــزورة/ المغشوشــــــة التوســــــيم/ المغشوشــــــة/ المزيفــــــالمنتجــــــات  بشــــــأن
  قّررت ما يلي: ٢)،٢٠١٢( ١٩-٦٥ج ص ع

  ٣؛٧٠/٢٣المرفق بملحق الوثيقة ج ٣المبّينة في التذييل أن تقّر التعاريف   )١(
الطبيـة المتدنيــة النوعيــة/ المـزورة/ أن تطلب من المدير العام أن يستعيض عن تعبير "المنتجات   )٢(

تجــات الطبيــة المتدنيــة النوعيــة والمغشوشــة" بوصــفه ة" بتعبيــر "المنالمغشوشــة التوســيم/ المغشوشــة/ المزيفــ
فـــي اســـم آليـــة الـــدول األعضـــاء وفـــي جميـــع الوثـــائق المعـــّدة فـــي المســـتقبل عـــن التعبيـــر المقـــّرر اســـتخدامه 

  .موضوع المنتجات الطبية من هذا النوع
  

   – ٢٠١٧أيار/ مايو  ٣١(الجلسة العامة العاشرة، 
  اللجنة "أ"، التقرير الخامس)

  
  
  ١ ٢٠٣٠التقدم المحرز في تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام   )٢٢(٧٠ع  ص  ج
  

 تنفيـــذ خطـــةبالتقـــدم المحـــرز فـــي  أن نظـــرت فـــي التقريـــر الخـــاصجمعيـــة الصـــحة العالميـــة الســـبعون، بعـــد 
قـــررت أن تطلـــب مـــن المـــدير العـــام أن يواصـــل تقـــديم تقريـــر كـــل ســـنتين، علـــى  ٢٠٣٠،٤ لعـــام التنميـــة المســـتدامة

، ٢٠٣٠)، بشــأن الصــحة فــي خطــة التنميــة المســتدامة لعــام ٢٠١٦( ١١-٦٩ج ص عوب فــي القــرار المطلــ النحــو
الرعايـة الجراحيـة الطارئـة واألساسـية والتخـدير كعنصـر مـن عناصـر التغطيـة الصـحية الشـاملة، في ذلك تعزيـز  بما

  ).٢٠١٥( ١٥-٦٨ج ص عالقرار في  المطلوبعلى النحو 
  

   – ٢٠١٧ار/ مايو أي ٣١(الجلسة العامة العاشرة، 
  اللجنة "أ"، التقرير السادس)

  
  
  

                                                           
 لهذا المقرر اإلجرائي.لالطالع على اآلثار المالية واإلدارية المترتبة بالنسبة إلى األمانة نتيجة  ١٤انظر الملحق    ١

، وخصوصــًا الحاشــية الــواردة فــي الفقــرة األولــى مــن ١/ ســجالت/٦٥/٢٠١٢ج ص ع والوثيقــة ٧٠/٢٣ج انظــر الوثيقــة   ٢
 ملحق القرار.

 .١٢الملحق انظر    ٣

 .٧٠/٣٥الوثيقة ج ٤  
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دور قطاع الصحة في النهج االستراتيجي لـإلدارة الدوليـة للمـواد الكيميائيـة مـن   )٢٣(٧٠ع  ص  ج
  ١وما بعده ٢٠٢٠أجل تحقيق الهدف المنشود لعام 

  
نهج جمعيــــة الصــــحة العالميــــة الســــبعون، بعــــد النظــــر فــــي التقريــــر الخــــاص بــــدور قطــــاع الصــــحة فــــي الــــ

قـــررت  ٢ومـــا بعـــده، ٢٠٢٠االســـتراتيجي لـــإلدارة الدوليـــة للمـــواد الكيميائيـــة مـــن أجـــل تحقيـــق الهـــدف المنشـــود لعـــام 
   يلي:  ما
 

د خارطــة الطريــق لتعزيــز مشــاركة قطــاع الصــحة فــي الــنهج االســتراتيجي لــإلدارة الدوليــة أن تعتمــ  )١(
  ٣ وما بعده؛ ٢٠٢٠للمواد الكيميائية من أجل تحقيق الهدف المنشود لعام 

 
تقـديم تقريـر إلـى جمعيـة الصـحة العالميـة الثانيـة والسـبعين عـن التقـدم  المدير العـاممن  أن تطلب  )٢(

تنفيـذ خارطـة الطريــق، ومواصـلة تقـديم التقـارير فـي جمعيــة الصـحة العالميـة الرابعـة والســبعين  فـيالمحـرز 
تحــديث خارطــة الطريــق فــي ضــوء نتــائج اإلجــراءات المتخــذة مــن جانــب األمانــة لعــن عــن التقــدم المحــرز و 

فــي الفتــرة الفاصــلة بــين الــدورات إلعــداد توصــيات بشــأن الــنهج االســتراتيجي واإلدارة  ىجــر العمليــة التــي تُ 
  ٢٠٢٠.٤بعد عام لما السليمة للمواد الكيميائية والنفايات 

  
   – ٢٠١٧أيار/ مايو  ٣١(الجلسة العامة العاشرة، 

  اللجنة "أ"، التقرير السادس)
  
  
  الحادية والسبعون العالمية الصحة جمعية فيه سُتعقد الذي البلد اختيار  )٢٤(٧٠ع  ص  ج
  

مـن الدسـتور، أن تعقـد جمعيـة الصـحة العالميـة  ١٤قررت جمعية الصـحة العالميـة السـبعون، طبقـًا للمـادة 
 الحادية والسبعون في سويسرا.

    
  )٢٠١٧أيار/ مايو  ٣١(الجلسة العامة العاشرة، 

  
_______________________  

  

                                                           
 انة نتيجة لهذا المقرر اإلجرائي.لالطالع على اآلثار المالية واإلدارية المترتبة بالنسبة إلى األم ١٤انظر الملحق    ١

    .٧٠/٣٦الوثيقة ج   ٢
 .١٣الملحق انظر    ٣

  ).١٠(٢)، الفقرة ٢٠١٦( ٤- ٦٩ج ص عانظر القرار    ٤
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  ١الملحق 
 

 ١امـر العـديـد المــقـع
  

  ] ٢٠١٧نيسان/ أبريل  ٢٤ – ، الملحق٧٠/٥ج [
  

بــين منظمــة الصــحة مــايو عــام ألفــين وســبعة عشــر  أيــار/مــن  الثالــث والعشــرين يــومالفــي  هــذا العقــدُأبــرم   
يشــار إليــه فيمــا يلــي (و  الدكتور تيــدروس أدهــانوم غيبريســوسالعالمية (ويشار إليها فيما يلي بالمنظمة) طرف أول، و 

  بالمدير العام) طرف ثان.
  

  حيث إن
  

مــــن دســــتور المنظمــــة تــــنص علــــى أن المــــدير العــــام للمنظمــــة تعينــــه جمعيــــة الصــــحة  ٣١المــــادة   )١(
علــــى ترشــــيح المجلــــس التنفيــــذي (ويشــــار إليــــه فيمــــا يلــــي  العالميــــة (ويشــــار إليهــــا فيمــــا يلــــي بجمعيــــة الصــــحة) بنــــاءً 

  تقررها جمعية الصحة؛بالمجلس) حسب الشروط التي 
  

ل جمعية الصحة، حسب األصــول المرعيــة، فــي جلســتها المنعقــدة بَ المدير العام قد تم تعيينه من قِ   )٢(
  ، وذلك لمدة خمس سنوات.مايو عام ألفين وسبعة عشر من أيار/ الثالث والعشرينيوم الفي 

  
  ،تفاق بموجب هذا العقد على ما يليتم اال وٕاشهادًا على هذا

  
 وســبعة عشــريتولى المــدير العــام مهــام منصــبه ابتــداًء مــن يــوم األول مــن تمــوز/ يوليــو عــام ألفــين   )١(  :أوالً 

حتــى يــوم الثالثــين مــن حزيــران/ يونيــو عــام ألفــين واثنــين وعشــرين وهــو التــاريخ المحــدد النتهــاء التعيــين والنتهــاء هــذا 
  العقد.

  
للمنظمــة، مســؤول التقنــي واإلداري األعلــى يمارس المدير العــام، تحــت ســلطة المجلــس، وظــائف ال  )٢(  

يســندها  تســندها إليــه جمعيــة الصــحة أو التــي المنظمــة وتلــك الدســتور ولــوائح كمــا يضــطلع بالواجبــات التــي يحــددها
  إليه المجلس.

  
 دوالمــوار  الماليــة المــواردبمــا فيهــا  المنظمــة، لمــوارد المســؤولة بــاإلدارةالمدير العام التزامًا تامــًا  يلتزم  )٣(  

ثقافــة أخالقيــة  وٕارســاءبكفــاءة وفعاليــة لتحقيــق أغــراض المنظمــة؛  عليهــاالمالئــم  واإلشــراف الماديــة،البشــرية والمــوارد 
الجغرافـــي  والتمثيـــل واالحتـــرام؛ والنزاهـــة والشـــفافية المســـاءلة بمبـــادئ وٕاجراءاتهـــا األمانـــة قـــرارات جميـــع تسترشـــد كـــي

تنفيــــذ  ومتابعــــةمــــن دســــتور المنظمــــة؛  ٣٥بالمــــادة  عمــــالً فين المنصــــف والتــــوازن بــــين الجنســــين فــــي تعيــــين المــــوظ
 الرســمية الوثــائق توقيــت وحســن ،الداخليــة والخارجيــة لحســابات المنظمــة المراجعــةعــن عمليــات  المنبثقــة التوصــيات
   .وشفافيتها

  
يخضـــع المـــدير العـــام ألحكـــام النظـــام األساســـي للمـــوظفين بقـــدر مـــا تســـري عليـــه. ولـــيس لـــه علـــى   )٤(  
أن يشغل أي منصب إداري آخر أو أن يتقاضى أية مكافآت من أية مصادر خارجية عن أعمال تتعلق  األخص

 بالمنظمة. وليس له أن يشتغل باألعمــال التجاريــة أو أن يلتحــق بــأي عمــل أو أن يمــارس أي نشــاط يتعــارض مــع
  واجباته في المنظمة.

                                                      
 .١، الملحق ١سجالت/ /٧٠/٢٠١٧ج ص عوالوثيقة  ٣-٧٠ج ص عانظر القرار    ١
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متيـــازات والحصـــانات المرتبطـــة بمنصـــبه يتمتـــع المـــدير العـــام، خـــالل فتـــرة هـــذا التعيـــين، بكـــل اال  )٥(  
  بمقتضى دستور المنظمة وبمقتضى الترتيبات القائمة ذات الصلة أو التي سيتم إبرامها في المستقبل.

  
يجوز للمدير العام في أي وقت أن يبّلغ المجلس كتابيًا برغبته في االستقالة بموجــب إشــعار مدتــه   )٦(  

ستة أشهر، وللمجلس سلطة قبول االستقالة نيابة عن جمعية الصحة، وفي هذه الحالة، وعند انقضــاء فتــرة اإلشــعار 
  المذكورة، يتوقف المدير العام عن شغل المنصب وينتهي هذا العقد.

  
علــى اقتــراح المجلــس وبعــد االســتماع إلــى المــدير العــام، أن تنهــي هــذا  يحق لجمعية الصحة، بناءً   )٧(  

العقد ألسباب ذات خطورة استثنائية قد تلحق الضرر بمصالح المنظمة، على أن تبّلغ المدير العــام بــذلك كتابــة قبــل 
  موعد اإلنهاء بستة أشهر على األقل.

  
ألول من تموز/ يوليو عام ألفين وسبعة عشر يتقاضــى المــدير العــام مــن المنظمــة ابتداًء من يوم ا  )١(  ثانيًا:

االقتطــاع اإللزامــي، ليصــبح راتبًا سنويًا قــدره مائتــان وواحــد وأربعــون ألفــًا ومائتــان وســتة وســبعون دوالرًا أمريكيــًا، قبــل 
يعــادل ذلــك  أو مــا أمريكيــًا فــي الســنة الراتب الصافي (ُيدفع شهريًا) مائــة واثنــين وســبعين ألفــًا وتســعة وســتين دوالراً 

  بأية عملة أخرى يتم االتفاق عليها بين طرفي هذا العقد.
  

باإلضافة إلى العالوات والبدالت المعتــادة المقــررة للمــوظفين بموجــب الئحــة المــوظفين، يحصــل   )٢(  
دل ذلــك بأيــة عملــة أخــرى المدير العــام علــى بــدل تمثيــل قــدره واحــد وعشــرون ألــف دوالر أمريكــي ســنويًا أو مــا يعــا

يتم االتفاق عليها بين طرفي هذا العقد، ويدفع هذا البدل شهريًا اعتبارًا من يوم األول من تموز/ يوليو عام ألفين 
. ويكون للمدير العام مطلق الحرية في إنفاق هذا البــدل للوفــاء بمتطلبــات التمثيــل المرتبطــة بواجباتــه وسبعة عشر

علــى البــدالت المســموح باســتردادها مثــل بــدالت الســفر ونفقــات االنتقــال التــي تســدد  الرســمية. ويحــق لــه الحصــول
 عنــد التعيــين وعنــد تغييــر المقــر الرســمي وانتهــاء التعيــين أو عنــد الســفر فــي مهمــة رســمية أو لقضــاء إجــازة فــي

  الوطن.
  

بــل  رك للمعاشــات التقاعديــة لمــوظفي األمــم المتحــدة،يشــارك المــدير العــام فــي الصــندوق المشــت ال  )٣( 
صــندوق شــهريًا إلــى المســاهمة التــي كانــت المنظمــة ســتدفعها شهري هــو مبلغ إضافي يحصل عوضًا عن ذلك على 

اليــوم األول مــن فــي إذا قــرر المــدير العــام قبــل بــدء تعيينــه لو كان المدير العام مشاركًا فيه. أّما  المعاشات التقاعدية
إنــه والمنظمــة فــي صــندوق المعاشــات التقاعديــة، فأن يشارك يوليو من العام ألفين وسبعة عشر أنه يود موز/ تشهر 

  ُيدفع له مباشرًة مبلغ إضافي شهري. والعادية، بطريقة  صندوقسيساهمان في هذا ال
  

ل جمعيــة الصــحة بَ تعديل من قِ تخضع شروط هذا العقد المتعلقة بمعدالت الراتب وبدل التمثيل للمراجعة وال  ثالثًا:
على اقتراح المجلس، وبعد التشاور مع المدير العام، بغية تحقيق التوافق بينها وبين شروط اســتخدام المــوظفين  بناءً 

  التي تقرر جمعية الصحة تطبيقها على الموظفين الموجودين في الخدمة.
  

ع يتعلــق بــه دون الــتمكن مــن تســويته بالتفــاوض إذا ظهــر أي خــالف فــي تفســير مــواد هــذا العقــد أو أي نــزا  رابعًا:
  االتفاق يحال إلى المحكمة المختصة المنصوص عليها في الئحة الموظفين التخاذ قرار نهائي بشأنه.  أو
  

  وّقع الطرفان على هذا العقد في التاريخ المحدد أعاله.وٕاثباتًا لما تقدم 
  
  
  

.........................................    .........................................  
  فيرونيكا سكفورتسوفااألستاذة     الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس

  رئيس جمعية الصحة العالمية السبعين    المـــديـــر العــــــام
  

______________________ 
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  ٢الملحق 
 

  العمل من أجل الصحة
  

  مسّودة خطة العمل الخمسية الخاصة بالعمالة في مجال 
 ١)٢٠٢١-٢٠١٧الصحة والنمو االقتصادي (

  
  ] ٢٠١٧ أيار/ مايو ١٥ – ، الملحق٧٠/١٨ج [

  
  ملخص

التنميـة خطـة تسريع خطى التقدم نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة وأهـداف   رؤية واحدة:
مــن خــالل ضــمان تكــافؤ فــرص الوصــول إلــى العــاملين  ٢٠٣٠لعــام  المســتدامة

  الصحيين في إطار نظم صحية معّززة
  لهايالقوى العاملة الصحية واالجتماعية العالمية وتحو ع يتوساالستثمار في   :هدفان اثنان

منظمة العمل الدولية ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصـادي ومنظمـة   ثالث وكاالت:
  الصحة العالمية

أربعة من أهداف التنمية 
  المستدامة:

ــــع الجميــــع بأنمــــاط عــــيش صــــحية وبالرفاهيــــة فــــي جميــــع األعمــــار  ضــــمان تمّت
ضــمان التعلــيم الجيــد المنصــف والشــامل للجميــع وتعزيــز فـــرص و ؛ )٣ الهــدف(

تحقيـق المسـاواة بـين الجنسـين وتمكـين ؛ و )٤الهـدف ( التعلم مدى الحياة للجميـع
تعزيـــز النمـــو االقتصـــادي المطـــرد والشـــامل و ) ٥الهـــدف ( والفتيـــاتكـــل النســـاء 

ـــع ـــة والمنتجـــة، وتـــوفير العمـــل الالئـــق للجمي ـــة الكامل  للجميـــع والمســـتدام، والعمال
  )٨الهدف (

تيسير تنفيذ نهج مشـتركة بـين القطاعـات وٕاجـراءات معتمـدة علـى توجيـه البلـدان   :خمسة مسارات للعمل
الــــدعوة ) ١: (وبنــــاء القــــدرات والعمــــل السياســــيوحفــــز االســــتثمارات المســــتدامة 

ـــــات والمســـــاءلة؛ ) ٢(والحـــــوار االجتمـــــاعي والحـــــوار السياســـــي؛  ـــــات والبّين البيان
تنقل اليد ) ٥(التمويل واالستثمارات؛ ) ٤(التعليم والمهارات وفرص العمل؛  )٣(

  .العاملة على المستوى الدولي
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  معلومات أساسية  -١
  
ة الرفيعـــــة المســـــتوى الهيئـــــاقترحـــــت   -١

المعنيـــة بالعمالـــة فـــي مجـــال الصـــحة والنمـــو 
االقتصـــادي ("الهيئـــة") فـــي تقريرهـــا المعنـــون 
العمــل مــن أجــل الصــحة والنمــو: االســتثمار 

عشــر توصــيات  فــي القــوى العاملــة الصــحية
لتحويـــــــل القـــــــوى وخمســـــــة إجـــــــراءات فوريـــــــة 

ــــــة الصــــــحية  ــــــة العامل مــــــن أجــــــل واالجتماعي
 ســــــــــــــــتدامةالتنميــــــــــــــــة المخطــــــــــــــــة تحقيــــــــــــــــق 

وســـــــــــيتطلب تنفيـــــــــــذ هـــــــــــذه  ٢٠٣٠.١ لعـــــــــــام
التوصــــــيات واإلجــــــراءات تــــــدخالت وأعمــــــال 
تغيــــر مجــــرى األمــــور وتضــــطلع بهــــا الــــدول 
األعضــــاء وتقودهــــا وزارات الصــــحة والتعلــــيم 
والعمل والشـؤون الماليـة إلـى جانـب المجتمـع 

  الدولي.
  
ــــي وتفكيكــــًا   -٢ ــــدات الراســــخة الت للمعتق

العاملــــــة مفادهــــــا أن االســــــتثمار فــــــي القــــــوى 
ـــاً الصـــحية يمثـــل  ـــًا علـــى االقتصـــاد،  عبئ مالي

رأت الهيئـــــــــة أن االســـــــــتثمارات فـــــــــي القـــــــــوى 
العاملـــة الصـــحية المقترنـــة بالعمـــل السياســـي 
المالئــــــم يمكــــــن أن تطلــــــق العنــــــان لتحقيــــــق 
مكاســـــب اجتماعيــــــة واقتصـــــادية هائلــــــة فــــــي 

التعلـيم والمسـاواة بـين الجنسـين والعمـل  جودة
الشـــامل والصـــحة الالئــق والنمـــو االقتصــادي 

ويمــد هــذا التحــول النمــوذجي الـــدول . والرفــاه
األعضـــــــــاء بـــــــــزخم سياســـــــــي جديـــــــــد لتنفيـــــــــذ 
االســتراتيجية العالميــة للمنظمــة بشــأن المــوارد 

 ٢٠٣٠٢القـــــوى العاملـــــة : البشـــــرية الصـــــحية
ــــــة  التــــــي اعتمــــــدتها جمعيــــــة الصــــــحة العالمي

  ٢٠١٦.٣مايو / التاسعة والستون في أيار
  
  
  
  

                                                      
ـــة فـــي مجـــال الصـــحة والنمـــو االقتصـــادي، "العمـــل مـــن أجـــل الصـــحة والنمـــو:    ١ ـــة بالعمال ـــة الرفيعـــة المســـتوى المعني الهيئ

ـــــــــي ـــــــــة؛  االســـــــــتثمار ف ـــــــــف: منظمـــــــــة الصـــــــــحة العالمي ـــــــــة الصـــــــــحية"، جني ـــــــــرابط التـــــــــالي:  ٢٠١٦القـــــــــوى العامل (علـــــــــى ال
http://www.who.int/hrh/com-heeg/reports ٢٠١٧نيسان/ أبريل  ٥، تم االطالع في(.  

ـــــــالي:    ٢ ـــــــرابط الت ـــــــى ال ـــــــي /http://www.who.int/hrh/resources/pub_globstrathrh-2030/enمتاحـــــــة عل ـــــــم االطـــــــالع ف  (ت
   ).٢٠١٧  نيسان/ أبريل  ٥
  ).٢٠١٦( ١٩-٦٩ج ص عالقرار    ٣

الهيئــة الرفيعــة المســتوى أنشــأ األمــين العــام لألمــم المتحــدة 
فـي  المعنية بالعمالة في مجال الصحة والنمـو االقتصـادي

الصــادر  ٧٠/١٨٣اســتجابة للقــرار  ٢٠١٦آذار/ مــارس  ٢
الميــة الصــحة الععــن الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة بشــأن 

 والسياســة الخارجيــة: تعزيــز إدارة األزمــات الصــحية الدوليــة
  .٢٠١٥كانون األول/ ديسمبر  ١٧والمعتمد في 

  
وتــرأس الهيئــة فخامــة الــرئيس فرانســوا هوالنــد، رئــيس فرنســا، 
ـــــا؛  ـــــرئيس جـــــاكوب زومـــــا، رئـــــيس جنـــــوب أفريقي وفخامـــــة ال
وشــــارك فــــي رئاســــتها كــــل مــــن الــــدكتورة مارغريــــت تشــــان، 

أنجـــــل ، والســـــيد منظمـــــة الصـــــحة العالميـــــةللعامـــــة المـــــديرة ا
منظمــة التعــاون والتنميــة فــي الميــدان لغوريــا، األمــين العــام 

منظمة العمـل ، والسيد غي رايدر، المدير العام لاالقتصادي
ونشرت الهيئة تقريرها على هامش الجمعيـة العامـة . الدولية

ـــول/  ٢٠لألمـــم المتحـــدة التـــي ُعقـــدت فـــي نيويـــورك فـــي  أيل
  .٢٠١٦مبر سبت
  

ورحبــت الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة فــي دورتهــا الحاديــة 
وحثــــت الــــدول األعضــــاء علــــى  ١والســــبعين بتقريــــر الهيئــــة.

بمــا فـــي ذلـــك وضـــع الخطـــط "النظــر فـــي توصـــيات الهيئـــة، 
ــــق  ــــيم وخل ــــين القطاعــــات واالســــتثمار فــــي التعل المشــــتركة ب

بهــدف " فــرص العمــل فــي القطاعــات الصــحية واالجتماعيــة
إلسهام في تحقيق النمو االقتصادي الشامل على الصعيد "ا

العــــالمي، وٕايجــــاد فــــرص العمــــل الالئــــق وتحقيــــق التغطيــــة 
  الصحية للجميع".

  
ونظر المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية فـي تقريـر 
الهيئــة ورحــب بــه خــالل دورة المجلــس األربعــين بعــد المائــة 

وطلــــب مــــن  .٢٠١٧المعقــــودة فــــي كــــانون الثــــاني/ ينــــاير 
المدير العـام للمنظمـة العمـل مـع الـدول األعضـاء مـن أجـل 

  .اعتماد تدابير تركز على التوصيات الرئيسية
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للعمــــــل وكمجــــــالين  يينومتنــــــام ينرئيســــــي ينكمصــــــدر  ١القطــــــاعين الصــــــحي واالجتمــــــاعيوتحــــــدد الهيئــــــة   -٣
معظــم دوائــر الصــناعة  المتاحــة فــياســتراتيجيين لالســتثمار يتجســدان فــي فــرص للعمــل الالئــق أكبــر مــن الفــرص 

الطلـب  تشـير التقـديرات إلـى أن ، همالسكان وتغيـر ونظرًا إلى نمو  ٢لنساء والشباب.لصالح اوالقطاعات وخصوصًا 
مليون فرصة عمل  ٤٠ويتوقع إيجاد حوالي  ٢٠٣٠بحلول عام سيزيد زيادة شبه مضاعفة على العاملين الصحيين 

 ٣.والبلدان المرتفعة الـدخل فـي المقـام األولالشريحة العليا من الدخل المتوسط جديدة للعاملين الصحيين في بلدان 
مــاعيين بــدعم مــا ال يقــل عــن وظيفتــين إضــافيتين فــي العــاملين الصــحيين واالجت وتحظــى كــل وظيفــة مــن وظــائف

المتوســـط فـــي إطـــار مهـــن أخـــرى فـــي اقتصـــاد الصـــحة األوســـع نطاقـــًا ممـــا يمكـــن مـــن إيجـــاد فـــرص للعمـــل ضـــمن 
وتتيح قطاعات اقتصادية قليلة الفرص لتحقيق النمو المطـرد فـي العمـل . القطاعين الصحي واالجتماعي وخارجهما

فـي قطاعـات اقتصـادية أخـرى نتيجـة للتطـور تمـال فقـدان عـدد كبيـر مـن الوظـائف الالئق، وخصوصـًا فـي ضـوء اح
  ٤.التكنولوجي السريع والتنظيم المتغير في اإلنتاج والعمل

  
النمــو المتوقــع فــي الوظــائف إلــى جانــب الــنقص الــذي يحتمــل أن يبلــغ قــدره  ظهــر، يوعلــى الــرغم مــن ذلــك  -٤
فـــي البلـــدان  ٢٠٣٠بحلـــول عــام صــحية الشـــاملة واســتمرارها حــال تحقيـــق التغطيـــة الفـــي  مليــون عامـــل صــحي ١٨

االستراتيجية على النحو المتصور في  المنخفضة الدخل وبلدان الشريحة الدنيا من الدخل المتوسط في المقام األول
 . ويمكـن أن يتواصـل تفـاقم الوضـع فـي السـياقات المحـدودة المـواردالعالمية للمنظمة بشـأن المـوارد البشـرية الصـحية

دون تدخالت مستهدفة نتيجة لزيادة تنقل اليد العاملة باتجاه بلدان تسجل أكبر عدد من الطلبات مما يقـوض الـنظم 
الصحية التي تعاني من الضعف أصـًال. ويكتسـي االسـتثمار فـي جـودة الوظـائف مـن حيـث ظـروف العمـل وحمايـة 

  الصحيين حيثما تكون هناك حاجة إليهم. اليد العاملة والحقوق في العمل أهمية رئيسية الستبقاء العاملين
  
وقد دعت الهيئـة إلـى تنفيـذ تـدخالت فوريـة وجريئـة تغيـر مجـرى األمـور مـن أجـل التصـدي للوضـع الـراهن   -٥

ويعـد تحقيـق اسـتدامة القـوى العاملـة الصـحية . وتبديل االتجاهـات المتوقعـة فـي القـوى العاملـة الصـحية واالجتماعيـة
ًا بين القطاعات يتطلـب تنسـيق القيـادة والعمـل علـى مسـتوى القطاعـات الحكوميـة المسـؤولة واالجتماعية أمرًا مشترك

عن الشـؤون الماليـة والعمـل والتعلـيم والصـحة والشـؤون االجتماعيـة والخارجيـة والتعـاون الوثيـق مـع منظمـات أربـاب 
وتُقتـــرح عشـــر . لرئيســـيةالعمـــل والعـــاملين الصـــحيين والجمعيـــات المهنيـــة وغيرهـــا مـــن الجهـــات صـــاحبة المصـــلحة ا

  .توخيًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة) ١الجدول (توصيات وخمسة إجراءات فورية 
  
  

                                                      
جــدير بالــذكر أن خطــة العمــل الخمســية تشــمل جميــع المهــن المســاهمة فــي تحســين الصــحة والرفــاه فــي قطــاع الصــحة    ١

الرعايــة وقطــاع الرعايــة االجتماعيــة المتصــلة بالصــحة وتشــير بالتــالي إلــى القــوى العاملــة الصــحية واالجتماعيــة المشــاركة فــي 
 الصحية في جميع منجزاتها المستهدفة.

٢     Investing in the care economy: a gender analysis of employment stimulus in seven OECD countries, March 

2016. Brussels: International Trade Union Confederation; 2016 (http://www.ituc-csi.org/CareJobs, accessed 5 

September 2016).  

٣    Global health workforce labor market projections  RM. Scheffler ,TA Bruckner ,A MaedaLiua JX, Goryakin Y, 

World Bank; 2016 WPS7790. Washington, DC: for 2030. Policy Research Working Paper. Report number 

(http://documents.worldbank.org/curated/en/546161470834083341/Global-health-workforce-labor-market-

projections-for-2030, accessed 5 April 2017).       

٤       See Report of the ILO’s Director-General: The future of work centenary initiative. Conference paper. 104th 

International Labour Conference, 2015 (http://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/104/reports/reports-to-the-

conference/WCMS _369026/lang--en/index.htm, accessed 5 April 2017) and The Learning Generation: Investing 

in Education for a Changing World. International Commission on Financing Global Education Opportunity. 

September 2016 (http://report.educationcommission.org/wp-

content/uploads/2016/09/Learning_Generation_Full_Report.pdf, accessed 30 November 2016).   
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الرفيعـة المسـتوى المعنيـة بالعمالـة فـي التوصيات واإلجراءات الفورية التـي اقترحتهـا الهيئـة : ١الجدول 
  مجال الصحة والنمو االقتصادي

  
  بحلول اإلجراءات الفورية  التوصيات

  ٢٠١٨/ مارس أذار

تحويل القوى العاملة الصحية
  

حفــز االســتثمارات فــي إيجــاد فــرص للعمــل الالئــق فــي قطــاع   -١
الصــــحة، وخصوصــــًا لصــــالح النســــاء والشــــباب، باســــتهداف المهــــارات 

  المناسبة واألعداد المناسبة واألماكن المناسبة.
تعزيــز مشـــاركة المـــرأة االقتصـــادية إلــى أقصـــى حـــد وتمكينهـــا   -٢

خـــالل إضـــفاء الصـــبغة المؤسســـية علـــى دورهـــا القيـــادي والتصـــدي مـــن 
ألوجــه التحيــز واإلجحــاف القائمــة علــى نــوع الجــنس فــي ميــدان التعلــيم 
وفي سوق العمالة الصـحية وتنـاول الشـواغل المتصـلة بنـوع الجـنس فـي 

  عمليات اإلصالح الصحي.
 تكثيف أنشطة التعليم العالي الجودة والتعلم مـدى الحيـاة التـي  -٣

تستهدف التحويل حتى يتمتع جميع العاملين الصحيين بمهارات تتوافق 
  مع احتياجات السكان الصحية ويتمكنوا من العمل بكامل طاقاتهم.

إصــــــــالح نمــــــــاذج الخــــــــدمات المركــــــــزة علــــــــى الرعايــــــــة فــــــــي   -٤
المستشفيات والتركيـز بـاألحرى علـى الوقايـة وفعاليـة إتاحـة رعايـة أوليـة 

ـــة الجـــودة  ـــة ومركـــزة وٕاســـعافية عالي ـــة ومجتمعي وميســـورة الكلفـــة ومتكامل
، بـــإيالء عنايـــة خاصـــة للمنـــاطق المعانيـــة مـــن نقـــص األشـــخاصعلـــى 

  الخدمات.
تسخير قوة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ذات المردوديـة   -٥

لتعزيــز أنشــطة التعلــيم فــي مجــال الصــحة والخــدمات الصــحية المركــزة 
  ونظم المعلومات الصحية. شخاصعلى األ

ضــمان االســتثمار فــي القــدرات األساســية المحــددة فــي اللــوائح   -٦
)، بمـــــا فـــــي ذلـــــك تنميـــــة مهـــــارات العـــــاملين ٢٠٠٥الصـــــحية الدوليـــــة (

الصــحيين الــوطنيين والــدوليين فــي الظــروف اإلنســانية وحــاالت طــوارئ 
الصـــحة العموميــــة الحـــادة والممتــــدة، وضـــمان الحمايــــة واألمـــن لجميــــع 

  ق الصحية في جميع السياقات.العاملين الصحيين والمراف

ضـــــــمان االلتزامـــــــات وتعزيـــــــز     :ألف
المشــاركة بــين القطاعــات ووضــع خطــة 

  للعمل.
ـــــــــــزام    :باء ـــــــــــز المســـــــــــاءلة وااللت حف

  والدعوة.
االرتقـــــــاء بالبيانـــــــات وأنشـــــــطة    :جيم

التحليــل والتتبــع الخاصــة بســوق العمالــة 
  الصحية في جميع البلدان.

تســـــريع وتيـــــرة االســـــتثمار فـــــي   :دال
شــطة التعلــيم وتكــوين المهــارات وٕايجــاد أن

  فرص العمل التي تستهدف التحويل.
ــــة خاصــــة إنشــــاء منصــــة    :هاء دولي

  بتنقل العاملين الصحيين.

تمكين التغيير 
  

جمـــــع األمـــــوال الكافيـــــة مـــــن مصـــــادر محليـــــة ودوليـــــة عامـــــة   -٧
ـــد االقتضـــاء والنظـــر فـــي إصـــالح التمويـــل الصـــحي علـــى  وخاصـــة عن

رة، مـن أجـل االسـتثمار فـي المهـارات المناسـبة نطاق واسع عنـد الضـرو 
  وظروف العمل الالئق والعدد المناسب من العاملين الصحيين.

تعزيــــــز التعــــــاون بــــــين القطاعــــــات علــــــى المســــــتوى الــــــوطني     -٨
واإلقليمــي والــدولي؛ ومشــاركة المجتمــع المــدني ونقابــات العمــال وغيرهــا 

اءمــة التعــاون مــن منظمــات العــاملين الصــحيين والقطــاع الخــاص؛ ومو 
الـــــدولي لـــــدعم االســـــتثمارات فـــــي القـــــوى العاملـــــة الصـــــحية فـــــي إطـــــار 

  االستراتيجيات والخطط الوطنية المرتبطة بالصحة والتعليم.
النهــــوض بــــاالعتراف الــــدولي بمــــؤهالت العــــاملين الصــــحيين   -٩

لتحسين استخدام المهارات على وجـه أمثـل وزيـادة فوائـد هجـرة العـاملين 
  آثارها السلبية وصون حقوق المهاجرين. الصحيين والحد من

ــــــة الصــــــحية   -١٠ ــــــل متينــــــين ألســــــواق العمال إجــــــراء بحــــــث وتحلي
  باستخدام مقاييس ومنهجيات منسقة لتعزيز البّينات والمساءلة والعمل.

  

  
مسار واحد يؤدي إلى التنفيذ الفعال للتوصيات واإلجراءات الفورية التي اقترحتها الهيئة. وكي وليس هناك   -٦

الهيئـة بالفعاليـة، يجـب أن يعتمـد علـى توجيـه الـدول األعضـاء ويتـواءم ويتكامـل مـع األولويـات يتسم تنفيذ توصيات 
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الوطنية واإلقليمية والخطط ذات الصلة فـي مجـاالت الصـحة والحمايـة االجتماعيـة والعمـل والنمـو االقتصـادي عبـر 
جتماعي المستمر مع ممثلي أربـاب العمـل والعـاملين القطاعات. ويجب تنفيذ السياسات واإلجراءات عبر الحوار اال

الصـــحيين واالجتمـــاعيين. ويتعـــين توقـــع االتجاهـــات واالحتياجـــات الحاليـــة والمقبلـــة وأخـــذها فـــي الحســـبان لضـــمان 
اإلنصــاف والشــمول علــى غــرار التغيــرات الديمغرافيــة والوبائيــة وتــدفقات الهجــرة وتغيــر المنــاخ وأوجــه اإلجحــاف فــي 

ويجـب أن تقتـرن االسـتثمارات . ات الصحية والتطورات التكنولوجيـة والتحـوالت االجتماعيـة واالقتصـاديةإتاحة الخدم
السياسـات المناسـبة لضـمان أن تفضـي إلـى تكـوين المهـارات المناسـبة للوظـائف ببجدول أعمال يستهدف التحويـل و 

  .المناسبة في األماكن المناسبة
  
التعاون والتنميـة فـي الميـدان االقتصـادي ومنظمـة الصـحة العالميـة منظمة العمل الدولية ومنظمة ونظمت   -٧

ــًا رفيــع المســتوى بشــأن العمالــة فــي مجــال الصــحة والنمــو االقتصــادي (جنيــف فــي  كــانون  ١٥و ١٤اجتماعــًا وزاري
) وقدمت مسودة خطة بشأن الطرق التي يمكن من خاللها أن تدعم الوكاالت الثالث الـدول ٢٠١٦ األول/ ديسمبر

عضــاء فيهــا فــي تحويــل توصــيات الهيئــة إلــى أفعــال بهــدف إجــراء أول جولــة للتشــاور. وطلــب المجلــس التنفيــذي األ
من المـدير العـام فـي المقـرر  ٢٠١٧في دورته األربعين بعد المائة المعقودة في كانون الثاني/ يناير بدوره للمنظمة 
بحلــول موعــد انعقــاد جمعيــة الصــحة  اســيةخمالعمــل الوضــع اللمســات األخيــرة علــى خطــة  )٣(١٤٠م تاإلجرائــي 

بالتعـاون مـع منظمـة العمـل الدوليــة ومنظمـة التعـاون والتنميـة فـي الميــدان  ٢٠١٧العالميـة السـبعين فـي أيـار/ مــايو 
  .ءمعنية وبالتشاور مع الدول األعضااالقتصادي والكيانات اإلقليمية والمتخصصة ال

  
مســـاهمة قبـــل  ٦٠لعمـــل بتقــديم أكثـــر مــن لخطــة هـــذه ال المشـــاورات المفتوحــة وضـــعووجهــت جولتـــان مــن   -٨

تشـــرين األول/  ٢٥(مـــن  االجتمـــاع الـــوزاري الرفيـــع المســـتوى بشـــأن العمالـــة فـــي مجـــال الصـــحة والنمـــو االقتصـــادي
شــباط/  ١٧إلــى  ٢٠١٦كــانون األول/ ديســمبر  ١٥) وبعــده (مــن ٢٠١٦تشــرين الثــاني/ نــوفمبر  ١١أكتــوبر إلــى 

األمـم المتحـدة فـي ممـثًال للبعثـات الدائمـة لـدى  ٨٠سودة خطة العمل أيضًا مع أكثر من ). وُبحثت م٢٠١٧فبراير 
ســعة الــدول وتســلط المســاهمات األضــواء علــى . ٢٠١٧فبرايــر / شــباط ٩خــالل جلســة إعالميــة ُعقــدت فــي  جنيــف

يئــة األعضــاء والجهــات صــاحبة المصــلحة عبــر القطاعــات التــي تنشــط فــي العمــل مــن أجــل اعتمــاد توصــيات اله
  وتنفيذها على المستوى الوطني واإلقليمي والدولي.

  
  خطة العمل الخماسية أغراض

  
منظمة العمـل الدوليـة ومنظمـة خطة العمل الخماسية هي برنامج عمل مشترك بين القطاعات على نطاق   -٩

ل األعضـاء فـي يكتسـي أهميـة حاسـمة لـدعم الـدو  التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي ومنظمة الصحة العالمية
. للمنظمــة بشــأن المــوارد البشــرية الصــحيةفعــال تمشــيًا مــع االســتراتيجية العالميــة تنفيــذ توصــيات الهيئــة علــى نحــو 

ودعمــًا للتنفيــذ المعتمــد علــى توجيــه البلــدان وتيســيرًا لــه، تبــين خطــة العمــل طــرق عمــل الوكــاالت الــثالث مــع الــدول 
إذ تسعى إلـى تحويـل توصـيات الهيئـة إلـى أفعـال تمشـيًا مـع الخطـط األعضاء والجهات صاحبة المصلحة الرئيسية 

واالسـتراتيجيات الوطنيـة واإلقليميـة والعالميـة. ومـن هـذا المنطلـق، تكـون خطـة العمـل خيـر مثـال علـى نـوع شـراكات 
  .٢٠٣٠التعاون بين الوكاالت الدولية الالزمة لدعم الدول األعضاء في تحقيق الخطة لعام 

  
طـــة العمـــل اإلجـــراءات التـــي يلـــزم أن تتخـــذها الـــدول األعضـــاء أو الجهـــات صـــاحبة المصـــلحة وال تحـــدد خ  -١٠

منظمـة العمــل الدوليــة ومنظمــة الرئيسـية لتنفيــذ توصــيات الهيئـة بــل تبــين بــاألحرى المنجـزات المســتهدفة التــي تعــدها 
لطلبــــات المتوقعــــة للــــدول بغيــــة االســــتجابة ل التعــــاون والتنميــــة فــــي الميــــدان االقتصــــادي ومنظمــــة الصــــحة العالميــــة

األعضاء ومنظمات أرباب العمل والعمال وغيرها من الجهات صـاحبة المصـلحة الرئيسـية. ويمكـن للمنظمـات عنـد 
االقتضاء وبناًء على طلب الدول األعضاء أن تشارك في أنشـطة التعـاون التقنـي والحشـد والتنسـيق وتنميـة القـدرات 

  التوجيه الخاص بالقواعد والمعايير.والبحث وتيسير االستثمارات والتمويل و 
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  لخطة العمل الخماسية هما التاليان:والهدفان المحددان   -١١
  

تيســير تنفيــذ الــدول األعضــاء لــنهج تعاونيــة ومتكاملــة مشــتركة بــين القطاعــات وٕاجــراءات معتمــدة   (أ)
االســتراتيجية مشــيًا مــع علــى توجيــه البلــدان ترتقــي بالتوصــيات واإلجــراءات الفوريــة التــي اقترحتهــا الهيئــة ت

 .العالمية للمنظمة بشأن الموارد البشرية الصحية

وحفـــز وتشـــجيع االســـتثمارات المســـتدامة التـــي يمكـــن التنبـــؤ بهـــا وجهـــود بنـــاء القـــدرات المؤسســـية   (ب)
واألعمــال والممارســات السياســية التــي تســتهدف التحويــل فــي القــوى العاملــة الصــحية واالجتماعيــة، بــإيالء 

صــة للبلــدان ذات األولويــة حيــث يكــون تحقيــق التغطيــة الصــحية الشــاملة وتنفيــذ توصــيات الهيئــة عنايــة خا
  ١األقل احتماًال.

  
  النهج

  
ـــادي واإلداري للـــدول األعضـــاء والجهـــات صـــاحبة المصـــلحة الرئيســـية األ  -١٢ خـــرى أهميـــة يكتســـي الـــدور القي

واسترشــادًا  ة للمنظمــة بشــأن المــوارد البشــرية الصــحيةاالســتراتيجية العالميــتوصــيات الهيئــة تمشــيًا مــع  حاســمة لتنفيــذ
الصـادر عـن الجمعيـة ) ٢٠١٦( ٧١/١٥٩القـرار ) الذي اعتمد تلك االسـتراتيجية و ٢٠١٦( ١٩-٦٩ع  ص  جبالقرار 

 العامــة لألمــم المتحــدة بشــأن الصــحة العالميــة والسياســة الخارجيــة: العمالــة فــي مجــال الصــحة والنمــو االقتصــادي.
هـــات صـــاحبة المصـــلحة بـــدور حاســـم ويجـــب عليهـــا العمـــل معـــًا علـــى مســـتوى قطاعـــات التعلـــيم وتضـــطلع كـــل الج

والصــحة والعمــل والشــؤون الماليــة والخارجيــة لالســتثمار فــي نمــاذج القــوى العاملــة الصــحية الحاليــة وتحويلهــا حتــى 
  وتفي بالغرض.تكون مستدامة 

  
ملة للحكومات ككل والحوار االجتماعي والوصول إلـى إن قدرة البلدان على التحكم في األمور والُنهج الشا  -١٣

منظمـة العمـل الدوليـة ومنظمـة جهات شريكة أخرى أمـور ترسـي الـدعائم األساسـية لتنفيـذ توصـيات الهيئـة. ويمكـن ل
بالتعــاون مــع جهــات شــريكة أخــرى ومبــادرات  التعــاون والتنميــة فــي الميــدان االقتصــادي ومنظمــة الصــحة العالميــة

(مثـل التعلـيم الجيـد وفـرص العمـل للشـباب  ٢٠٣٠لى تحقيق األهداف ذات الصلة من الخطـة لعـام عالمية تعمل ع
اإلجــراءات المعتمــدة علــى توجيــه البلــدان بفضــل هــذه والمســاواة بــين الجنســين واســتدامة األعمــال) أن تــدعم وتيســر 

  الخطة للعمل.
  

 لميـدان االقتصـادي ومنظمـة الصـحة العالميـةمنظمة العمل الدولية ومنظمة التعاون والتنمية في اوستكون   -١٤
عبــر تضــافر جهودهــا أقــدر علــى العمــل مــع الــدول األعضــاء علــى صــياغة اســتراتيجيات وطنيــة شــاملة ومتكاملــة 
ومشــتركة بــين القطاعــات بشــأن القــوى العاملــة الصــحية. وٕاذ تســتخدم المنظمــات الــثالث قــدرتها علــى الحشــد وتســتند 

وتحســين البيانــات  ٢لــي، يمكنهــا أن تيســر تنســيق الحــوار االجتمــاعي الثالثــي األطــرافإلــى بياناتهــا وعملهــا التحلي
مما يعد أمرًا حاسمًا لصياغة مجموعـة جديـدة مـن االسـتراتيجيات الوطنيـة والبّينات المتصلة بسوق العمالة الصحية 

). وستســـاهم ١يجيات (الشـــكل بشـــأن القـــوى العاملـــة الصـــحية وتعبئـــة المـــوارد المحليـــة والدوليـــة لتنفيـــذ هـــذه االســـترات
االســـتثمارات المقترنـــة بتحويـــل أنشـــطة التعلـــيم وتكـــوين المهـــارات وٕايجـــاد فـــرص العمـــل الالئـــق وتوســـيع نطاقهـــا فـــي 

  .٨و ٥و ٤و ٣استدامة القوى العاملة الصحية وتحقق نتيجة لذلك مكاسب اجتماعية واقتصادية عبر األهداف 
  
  

                                                      
فـــت البلـــدان ذات األولويـــة فـــي تقريـــر الهيئـــة علـــى أنهـــا بلـــدان يكـــون في   ١ هـــا تحقيـــق التغطيـــة الصـــحية الشـــاملة وتنفيـــذ ُعرِّ

توصـــيات الهيئـــة األقـــل احتمـــاًال. وستضـــع المنظمـــات المعـــايير التـــي يمكـــن أن تســـتخدمها الـــدول األعضـــاء لتحديـــد األهليـــة 
  للحصول على الدعم المعزز والمستهدف.

سـاطة بـين ممثلـي الحكومـات وأربـاب يشمل الحوار االجتماعي جميع أشكال التفاوض أو التشاور أو تبادل المعلومات بب   ٢
 العمل والعمال وفي صفوفهم بشأن مسائل مشتركة متعلقة بالسياسة االقتصادية واالجتماعية.
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 نظرية التغيير  :١الشكل 
  
  
  

 
  
  
  

 
 

  
  
  
  
  
  
  
  

منظمــة العمــل الدوليــة ومنظمــة التعــاون والتنميــة فــي الميــدان وتبــين خطــة العمــل الخماســية طــرق اســتجابة   -١٥
لكل توصية من خالل عدد من المنجزات المستهدفة على المستويات الوطني  االقتصادي ومنظمة الصحة العالمية

حويل هذه التوصيات إلى أفعـال إضـافة إلـى تحقيـق األهـداف واإلقليمي والعالمي التي ستدعم الدول األعضاء في ت
لتوجهـــات االســـتراتيجية او  االســـتراتيجية العالميـــة للمنظمـــة بشـــأن المـــوارد البشـــرية الصـــحيةذات الصـــلة المحـــددة فـــي 

المســتهدفة عبــر خمســة مســارات للعمــل تســتجيب وســتنظَّم المنجــزات  ١.لتعزيــز خــدمات التمــريض والقبالــةالعالميــة 
التخطـــــيط التشـــــغيلي  تراتيجيات العالميـــــة والتوصـــــيات المتاحـــــة بتحديـــــد األولويـــــات لكـــــل ســـــنة عبـــــر عمليـــــاتلالســـــ

  ).٢ (الجدول
  

  مسارات العمل المعدة حسب االستراتيجيات العالمية والتوصيات: ٢الجدول 
  

  مسارات العمل
التوصيات 

واإلجراءات الفورية 
التي اقترحتها 

  الهيئة

أغراض 
االستراتيجية 

  لمية للمنظمةالعا

مجاالت مواضيع 
التوجهات 

االستراتيجية 
لتعزيز خدمات 
  التمريض والقبالة

حفــز  :الــدعوة والحــوار االجتمــاعي والحــوار السياســي -١
الدعم والزخم السياسيين وٕارساء االلتزام بين القطاعـات علـى 
المســـــــتوى العـــــــالمي واإلقليمـــــــي والـــــــوطني وتعزيـــــــز الحـــــــوار 

  سي من أجل االستثمار والعمل.االجتماعي والحوار السيا

  ٤ ،٢  ٤، ٣، ٢، ١  باء، ، ألف١٠-١

                                                      
، جنيــف: ٢٠٢٠-٢٠١٦منظمــة الصــحة العالميــة، التوجهــات االســتراتيجية العالميــة لتعزيــز خــدمات التمــريض والقبالــة    ١

ــــة؛  ــــرابط ٢٠١٦منظمــــة الصــــحة العالمي ــــى ال ــــالي:  (عل -http://www.who.int/hrh/nursing_midwifery/global-strategy-midwiferyالت

2016-2020/en/ ٢٠١٧نيسان/ أبريل  ٥، تم االطالع في.(  

ـــيم  تحويـــل أنشـــطة التعل
وتكـــــــــــــوين المهــــــــــــــارات 
وٕايجـــــاد فـــــرص العمـــــل 
الالئــــــق وتكثيفهــــــا مــــــن 
أجــــــل اســــــتدامة القــــــوى 

 العاملة الصحية

استدامة 
االستثمارات 

المحلية 
 والدولية

تحسين 
ستراتيجيات اال

الوطنية بشأن 
القوى العاملة 

 الصحية
تنسيق الحوار 

االجتماعي 
الثالثي 
 األطراف

تحسين البيانات 
والتحليالت 

والبّينات المتصلة 
بسوق العمالة 

 الصحية
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  مسارات العمل
التوصيات 

واإلجراءات الفورية 
التي اقترحتها 

  الهيئة

أغراض 
االستراتيجية 

  لمية للمنظمةالعا

مجاالت مواضيع 
التوجهات 

االستراتيجية 
لتعزيز خدمات 
  التمريض والقبالة

تـدعيم البيانـات والبّينـات  البيانات والبّينات والمسـاءلة: -٢
 حســـابات القـــوى العاملـــة الصـــحية الوطنيـــةمـــن خـــالل تنفيـــذ 

وتبــــادل البيانــــات بشــــأن ســــوق العمالــــة الصــــحية العالميــــة؛ 
اتخـــــــاذ وتحســـــــين المســـــــاءلة عبـــــــر الرصـــــــد واالســـــــتعراض و 

  اإلجراءات؛ وتعزيز إدارة المعارف.

  ٢، ١  ٤، ٣  ، جيم١٠

تســريع وتيــرة تنفيـــذ  التعلــيم والمهـــارات وفــرص العمـــل: -٣
االستراتيجيات الوطنية المشتركة بين القطاعات بشأن القوى 
العاملــــة الصــــحية التــــي ترمــــي إلــــى تحقيــــق اســــتدامة القــــوى 

  العاملة الصحية.

  ٣، ١  ٣، ٢، ١  دال، ٦-١

دعــم الـدول األعضـاء فـي حفــز  لتمويـل واالسـتثمارات:ا -٤
التمويــــل المســــتدام لزيــــادة االســــتثمارات فــــي القــــوى العاملــــة 

تمويــــل وزيــــادة إصــــالح الالصــــحية واالجتماعيــــة مــــن خــــالل 
  الموارد المحلية والدولية.

  ٤  ٣، ٢، ١  دال، ٧

تيســـير  تنقـــل اليـــد العاملـــة علـــى المســـتوى الـــدولي: -٥
لتحقيــق تحليــل وبنــاء القــدرات المؤسســية الحــوار السياســي وال

مـن تنقـل اليـد العاملـة علـى  أقصى حد مـن المنـافع المتبادلـة
  المستوى الدولي.

    ٤-١  ، هاء٩

  
 التحليــل والبحــث: مســارات العمــل مــا يلــيكــل مســار مــن األنشــطة التــي تكــون جــزءًا ال يتجــزأ مــن  شــملوت  -١٦

والتعــاون التقنــي والتنســيق وٕادارة المعــارف وبنــاء القــدرات المؤسســية  والمشــورة بشــأن القواعــد ومعــايير العمــل الدوليــة
وستعد الخطط التشغيلية، بما في ذلك التفاصيل البرمجيـة عـن األنشـطة الراميـة إلـى تنفيـذ . وتعبئة الموارد التحفيزية

األدوار المحددة لكل وكالة المنجزات المستهدفة والغايات واألطر الزمنية والمقاييس النوعية والكمية للرصد والتقييم و 
  .وعالقات التعاون مع الجهات صاحبة المصلحة والمتطلبات من الموارد على المستوى الوطني واإلقليمي والدولي

  
وعلــى . وهنــاك عالقــات تــرابط مهمــة بــين مســارات العمــل ســُتدرج فــي التصــميم التقنــي والتخطــيط التشــغيلي  -١٧
ت فـي إيجـاد فـرص العمـل الالئـق فـي قطـاع الصـحة بـالجهود الراميـة إلـى يجـب ربـط حفـز االسـتثمارا المثـال، سبيل
أنشطة التعليم والتعلم مدى الحياة وتوسيع نطاقها ومراعاة اإلصالحات في تـوفير الخـدمات والحصـول علـى  تحويل
  .المناسب التمويل

  
  المبادئ الرئيسية -١
  

  :ةسيتبع تنفيذ خطة العمل الخماسية المبادئ الرئيسية التالي  -١٨
  

  ٢٠٣٠دعم تحقيق خطة التنمية المستدامة لعام   (أ)
ـــة العامـــة لألمـــم المتحـــدة وقـــرارات جمعيـــة الصـــحة العالميـــة واألطـــر   (ب) واالسترشـــاد بقـــرارات الجمعي

  والصكوك لوضع القواعد والمعايير ومعايير العمل الدولية
لوثيق مع الحكومـات ومنظمـات واالعتماد على قيادة البلدان وتوجيهها وعمل الوكاالت بالتشاور ا  (ج)

  أرباب العمل والعمال وغيرها من الجهات الشريكة الرئيسية على المستوى القطري واإلقليمي والعالمي
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  والتركيز على التأثير وتحقيق نتائج ملموسة على المستوى القطري وفي القطاعات الرئيسية  (د)
  والمؤسسات في األمد األطول وجمع اإلجراءات الفورية وتدعيم القوانين والسياسات  )ه(

واالســتفادة التامـــة مــن الواليـــات ومــواطن القـــوة وأنشــطة القيمـــة المضــافة المؤسســـية علــى مســـتوى   (و)
الوكـــاالت الـــثالث دون ازدواج العمـــل؛ بمـــا فـــي ذلـــك اســـتخدام المبـــادرات ومنصـــات المعـــارف والشـــبكات 

م والمهــارات والمســاواة بــين الجنســين وفــرص والــدروس المستخلصــة الراهنــة والســيما مــا يتصــل منهــا بــالتعلي
  العمل للشباب والعمل الالئق والطوارئ الصحية في جملة أمور أخرى

وتســخير البيانــات والتحلــيالت الجــديرة بالثقــة واالســتناد إليهــا لرصــد التقــدم المحــرز والتــأثير علــى   (ز)
  .المستوى الوطني واإلقليمي والعالمي

  
  اعتبارات شاملة رئيسية -٢
  

  :تضم االعتبارات الشاملة الرئيسية التي تدعم خطة العمل الخماسية والنهج المتبع ما يلي  -١٩
  

التحلــيالت واإلجــراءات واالســتثمارات  فــي إطــار الــةســيطبق نهــج ســوق العم .ةلــانهــج ســوق العم  (أ)
لمحركــة عبــر بــإيالء العنايــة التامــة للــديناميات والعوامــل ا ،المتصــلة بــالقوى العاملــة الصــحية واالجتماعيــة

ويشــمل هــذا الــنهج تحليــل قطــاع التعلــيم ونظــم التعلــيم قبــل االنخــراط فــي الخدمــة ). ٢ الشــكل(القطاعــات 
الــتعلم مــدى الحيــاة ونظــم ) مثــل البيانــات الديمغرافيــة والمهــارات والتوزيــع(ومجموعــة القــوى العاملــة المتاحــة 

ل واالســتثمارات المرتبطــة بــالقوى العاملــة وفــرص العمــ) مثــل التطــوير المهنــي المســتمر والتعلــيم المســتمر(
وقـــد يكـــون مـــن . مقابـــل االحتياجـــات الســـكانية الحاليـــة والمقبلـــة فـــي مجـــال الرعايـــة الصـــحية واالجتماعيـــة

الضروري توفير سلسلة من السياسات واإلصالحات واألطـر التنظيميـة والحـوافز المالئمـة للتصـدي ألوجـه 
  .تحليل سوق العمالة مات العامة عبرالقصور المحددة في سوق العمالة والخد

يكتسي تنسيق التحليالت واإلجراءات واالستثمارات  االتساق وتنسيق اإلجراءات عبر القطاعات.  (ب)
المشــتركة بــين القطاعــات علــى مســتوى قطاعــات التعلــيم والصــحة والشــؤون االجتماعيــة والعمــل والشــؤون 

لفعـال. ومــن األساســي أيضــًا اتســاق السياســات ومواءمتهــا الماليـة والخارجيــة أهميــة حاســمة إلحــراز التقــدم ا
  عبر القطاعات.

يجب السعي فـي إطـار االسـتثمارات والتـدخالت المرتبطـة بـالقوى العاملـة الصـحية  العمل الالئق.  (ج)
واالجتماعيــة إلــى ضــمان العمــل الالئــق بالنســبة إلــى جميــع فــرص العمــل المتاحــة والقادمــة علــى مســتوى 

يجب إيالء االهتمام لتحسين ظروف العمل وأمن الوظائف والصحة والسالمة المهنيتين و . اقتصاد الصحة
  .واالعتراف بحقوق العمل وتطبيقها على نحو فعال

ســُتدمج المســاواة بــين الجنســين كهــدف شــامل فــي المســار الرئيســي فــي  المســاواة بــين الجنســين.  (د)
مراعـــي لالعتبـــارات الخاصـــة بالجنســـين وتـــرتبط إطـــار االســـتثمارات واإلجـــراءات التـــي تســـتهدف التحويـــل ال

ومــن . بــالقوى العاملــة الصــحية واالجتماعيــة. ويجــب تحليــل أوجــه عــدم المســاواة بــين الجنســين وتصــحيحها
تــوفير الرعايــة غيــر المدفوعــة األجــر للنســاء فــي حــال انعــدام الحمايــة االجتماعيــة وعــدم  األمثلــة علــى ذلــك

وينبغــي تمثيــل المــرأة علــى النحــو المالئــم فــي آليــات الحــوار . لرعايــةوجــود العــاملين المــؤهلين فــي مجــال ا
االجتماعي؛ والبد من تدعيم البيانات المصـنفة حسـب الجـنس واسـتخدامها؛ ومـن إجـراء تحليـل لالعتبـارات 
الخاصــــة بالجنســــين كجــــزء ال يتجــــزأ مــــن تحليــــل ســــوق العمالــــة؛ وينبغــــي إعــــداد اســــتراتيجيات وسياســــات 

القائمـة علـى نـوع  عدم المسـاواةألوجه التحيز و تتصل بالقوى العاملة الصحية وتتصدى واستثمارات وطنية 
المحـــددة وتشـــمل االعتبـــارات المراعيـــة للجنســـين والمتعلقـــة بـــأمن المـــرأة وظـــروف عملهـــا وتنقلهـــا و  الجـــنس

  .وتعزيز هذه االستراتيجيات والسياسات واالستثمارات
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تحســين جــودة التعلــيم وفــرص التعلــيم ورأس المــال فــرص  ســيتاح أقصــى حــد مــن تمكــين الشــباب.  )ه(
وينبغـــي تمكـــين الشـــباب واألشـــخاص المنتمـــين إلـــى . البشـــري والعمـــل الالئـــق والمســـارات المهنيـــة للشـــباب

  .المجتمعات الضعيفة والمحرومة بما فيها مجتمعات السكان األصليين

ز الحــوار االجتمــاعي بــين الحكومــات وأ .الحــوار االجتمــاعي  (و) ربــاب العمــل والعمــال وســائر ســيعزَّ
الجهــات صــاحبة المصــلحة المعنيــة فــي قطــاع الصــحة بوصــفه عمليــة أساســية فــي وضــع سياســات بشــأن 

االجتمـاعي تحقيـق توافـق اآلراء ويسـهم إسـهامًا إيجابيـًا وييسر الحوار . القوى العاملة الصحية واالجتماعية
  .تغيير الهيكليفي إصالحات قطاع الصحة ويكتسي أهمية خاصة في فترات ال

يجــب أن  القــوى العاملــة الصــحية واالجتماعيــة المعتمــدة علــى االحتياجــات والوافيــة بــالغرض.  (ز)
تســتجيب االســـتثمارات واإلجــراءات المرتبطـــة بــالقوى العاملـــة الصــحية واالجتماعيـــة لالحتياجــات الســـكانية 

ل أن يشـمل أيضـًا األمـن الصـحي الحالية والمقبلـة علـى أال يقتصـر ذلـك علـى التغطيـة الصـحية الشـاملة بـ
وينبغي أن تأخذ السياسات في الحسبان التغييـرات الديمغرافيـة والتكنولوجيـة وأوجـه اإلجحـاف فـي . العالمي

وينبغـــي أن تســـتهدف القـــوى . إتاحـــة الخـــدمات الصـــحية واالجتماعيـــة والتحـــوالت االجتماعيـــة واالقتصـــادية
لصــحة والوقايــة مــن األمــراض وخــدمات الرعايــة األوليــة العاملــة المحــددات االجتماعيــة للصــحة وتعزيــز ا

والخــدمات المتكاملــة والمجتمعيــة المركــزة علــى األشــخاص، (بمــا يشــمل جميــع أشــكال القــوى العاملــة فــي 
وهنـاك حاجـة ملحـة إلـى اتخـاذ إجـراءات عامـة متسـقة بعقـد شـراكات مـع . القطاعين الصحي واالجتماعي)

لوضع سياسات بشأن سوق العمالـة تـؤدي إلـى حفـز الطلـب علـى مجموعة من الجهات صاحبة المصلحة 
  .قوى عاملة صحية مستدامة، وخصوصًا في المناطق المعانية من نقص الخدمات

سيسـتفاد مـن الفـرص  تعزيز الفرص المتاحة إلى أقصى حد وتوطيد الصالت بالمبادرات الراهنة.  (ح)
مكنــــة مــــن خــــالل المشــــاريع وعالقــــات التعــــاون واآلليــــات الراهنــــة علــــى نطــــاق الوكــــاالت أكبــــر اســــتفادة م

والمبادرات المتاحة إلى جانب تعزيز التعاون الدولي والتعاون بين بلدان الجنـوب والتعـاون الثالثـي لتبسـيط 
  .الجهود الرامية إلى تنفيذ خطة العمل الخماسية

ارتهـا موضـع ستكون اإلصالحات وجهود تحسـين اسـتغالل فـرص التمويـل الراهنـة وٕاد االستدامة.  (ط)
ويجب توسيع نطاق استراتيجيات التمويل المسـتدام مـن أجـل االسـتثمارات المرتبطـة بـالقوى . الدعوة والدعم

الميزانيـــة العامـــة والضـــرائب التصـــاعدية والضـــمان الصـــحي االجتمـــاعي العاملـــة الصـــحية، بمـــا فـــي ذلـــك 
  .واألموال المخصصة والقطاع الخاص

إيـــالء عنايـــة خاصـــة  أيضـــاً  ينبغـــي .متـــدة والظـــروف اإلنســـانيةالصـــحة العموميـــة والطـــوارئ الم  (ي)
لخصوصــيات ســوق العمالــة الصــحية والتحــديات المواجهــة فــي تعلــيم العــاملين الصــحيين وتــدريبهم والعمــل 
الالئــــق وحمايــــة العــــاملين الصــــحيين فــــي مجــــال الصــــحة العموميــــة وأمــــنهم والطــــوارئ الممتــــدة والظــــروف 

  اإلنسانية.
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  : القوى الدافعة لسياسات تشكيل أسواق العمالة الصحية٢الشكل 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  توريد القوى العاملة الصحية واالجتماعية المؤهلة الراغبة في العمل    *

  بالصحةالطلب على القوى العاملة الصحية واالجتماعية في قطاع الصحة وقطاع الرعاية االجتماعية المرتبطة   **
  

  تنسيق تنفيذ خطة العمل الخماسية
  

 منظمة العمل الدولية ومنظمة التعـاون والتنميـة فـي الميـدان االقتصـادي ومنظمـة الصـحة العالميـةستتولى   -٢٠
) عبر عقد اجتماعات منتظمـة لصـنع القـرارات علـى ٣الجدول اإلشراف على تنفيذ خطة العمل الخماسية وتنسيقه (

وستكون أمانة تقنية . ويجري إنشاء لجنة توجيهية تابعة للمنظمات الثالث تحقيقًا لذلك الغرض مستوى اإلدارة العليا
مشتركة تعمل تحت إشراف اللجنة التوجيهية مسؤولة عن وضع خطط تشغيلية سنوية وضمان التنفيـذ الفعـال وٕادارة 

وســــتنظَّم . والتقيــــيم والتبليــــغاالتصــــاالت والمعــــارف وٕادارة الجهــــات صــــاحبة المصــــلحة وعمليــــات التشــــاور والرصــــد 
الخبرات على مستوى المنظمات الثالث ضمن خمسة مسارات للعمل من أجل تصـميم االسـتراتيجية التقنيـة الالزمـة 

وســتقدم لجنــة استشــارية . لتنفيــذ خطــة العمــل علــى المســتوى الــوطني واإلقليمــي والعــالمي وتطبيــق هــذه االســتراتيجية
  .اتيجية ودعمها السياسيرفيعة المستوى مساهمتها االستر 

  
وســيتطلب التنفيــذ الفعــال لخطــة العمــل الخماســية المشــاركة والتعــاون الشــاملين للجهــات صــاحبة المصــلحة   -٢١

وســُتدمج عمليــات التشــاور المنــتظم مــع الــدول األعضــاء والجهــات صــاحبة . المتعــددة والمشــتركين بــين القطاعــات
منظمــة وستستكشــف . الخماســية لتيسـير المســاهمة والتبــادل التقنـي المصـلحة الرئيســية فـي عمليــة تنفيــذ خطـة العمــل

فـــرص المشـــاركة مـــع  العمـــل الدوليـــة ومنظمـــة التعـــاون والتنميـــة فـــي الميـــدان االقتصـــادي ومنظمـــة الصـــحة العالميـــة
الجهات صاحبة المصلحة الرئيسية عبـر القطاعـات علـى المسـتوى العـالمي واإلقليمـي والـوطني كجـزء ال يتجـزأ مـن 

العها بعملها واعتمادها على القدرات المؤسسية المتاحة لتستمد القيمة المضافة مـن خـالل تنفيـذ خطـة العمـل اضط
على النحو األكثر فعالية وكفاءة. وسُينشأ موقع إلكتروني باعتبـاره منصـة إلكترونيـة للمعـارف مـن أجـل تعزيـز إدارة 

 االقتصاد والسكان والعوامل االجتماعية المحركة األوسع نطاقاً 

التعليم في مجال 
 الصحة

 العمل ديناميات سوق قطاع التعليم

التعليم في مجاالت 
 أخرى 

مجموعة العاملين 
 الصحيين المؤهلين*

 الخارج 

 الموظفون 

 العاطلون 

  خارج نطاق
 القوى العاملة 

  قطاع الرعاية
 الصحية** 

 القطاعات األخرى

القوى العاملة الصحية 
مجهزة لتقديم خدمات 
 صحية ذات جودة 

مع 
لة 
شام

ية 
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  سياسات معالجة سوء التوزيع 
   وعدم الكفاءة

  تحسين اإلنتاجية واألداء  •
  تحسين تكوين مزيج المهارات  •
استبقاء العاملين الصحيين فـي المنـاطق   •

 المعانية من نقص الخدمات

  سياسات معالجة التدفقات الداخلة والخارجة 
  معالجة الهجرة خروجًا ودخوالً   •
  عن العمل جذب العاملين الصحيين العاطلين  •
 جلب العاملين الصحيين مرة أخرى إلى قطاع الرعاية الصحية   •

  سياسات اإلنتاج
  البنية التحتية والموارد  •
  االلتحاق بالمدرسة  •
  اختيار الطلبة   •
 فريق التدريس  •

  سياسات تنظيم القطاع الخاص
  إدارة الممارسات المزدوجة  •
  تحسين جودة التدريب  •
  تعزيز تقديم الخدمات   •
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البّينـات وأفضـل الممارسـات لتوجيـه الخطـط واإلجـراءات المعارف المشتركة بين القطاعات والتنسيق والتحليل ونشر 
  واالستثمارات المشتركة بين القطاعات.

  
التي تنسـقها منظمـة الصـحة العالميـة بنـاًء علـى طلـب  ١وسُتستخدم الشبكة العالمية للقوى العاملة الصحية  -٢٢

األخــرى والمنظمــات والجهــات الــدول األعضــاء كآليــة عبــر جميــع مســارات العمــل لمشــاركة وكــاالت األمــم المتحــدة 
صـــاحبة المصـــلحة عبـــر القطاعـــات فـــي عمليـــة تنفيـــذ خطـــة العمـــل الخماســـية علـــى المســـتوى الـــوطني واإلقليمـــي 

  .والعالمي
  

وباستثناء عدد محدود من المنجزات المستهدفة التي يمكن تحقيقها عبر البرنـامج الـراهن باسـتخدام المـوارد   -٢٣
ة العمـــل الدوليـــة ومنظمـــة التعـــاون والتنميـــة فـــي الميـــدان االقتصـــادي ومنظمـــة منظمـــالمؤسســـية المتاحـــة، ســـتحتاج 

  إلى موارد إضافية لتحقيق المنجزات المستهدفة المبينة في هذه الخطة للعمل. الصحة العالمية
  

  الرصد والتقييم والتبليغ
  

شرات ذات الصلة سيتسنى قياس النجاح المحقق على أساس مدى التقدم المحرز بخصوص الغايات والمؤ   -٢٤
وسـتعد . من أهداف التنمية المستدامة، على نحو ما ورد وصفه في تقرير الهيئـة ٨و ٥و ٤و ٣في إطار األهداف 

مقاييس العمليـة التـي تشـمل التـدابير النوعيـة والكميـة فـي إطـار الخطـط التشـغيلية السـنوية ألغـراض الرصـد والتقيـيم 
  .والتبليغ بشكل منتظم

  
كـي  ٢٠١٧سـبتمبر / رير األول عن تنفيذ اإلجراءات الفورية وخطة العمل الخماسـية فـي أيلـولوسيقدَّم التق  -٢٥

 ٧١/١٥٩تنظــر فيــه الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة فــي دورتهــا الثانيــة والســبعين علــى النحــو المطلــوب فــي القــرار 
ة العمــل الخماســية إلــى جمعيــة وســتقدَّم تقــارير مرحليــة ســنوية وتقــارير رسـمية عــن األداء مقابــل خطــ. الصـادر عنهــا

  .االستراتيجية العالمية للمنظمة بشأن الموارد البشرية الصحيةالصحة بما يتواءم مع التقارير عن تنفيذ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                      
  ).٢٠١٧نيسان/ أبريل  ١١(تم االطالع في  /http://www.who.int/hrh/network/enانظر الرابط التالي:    ١
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  ١المنجزات المستهدفة في خطة العمل الخماسية: ٣الجدول 
  

اإلجراءات الفورية 
من (الشاملة 
/ إلى آذار ٢٠١٧
  )٢٠١٨ مارس

  الجهة الشريكة  أالوكالة الرائدة  ت المستهدفةالمنجزا
منظمــــــة لضــــــمان التــــــزام األجهــــــزة الرئاســــــية   -١

العمـــل الدوليـــة ومنظمـــة التعـــاون والتنميـــة فـــي الميـــدان 
والمنظمـــــات  االقتصـــــادي ومنظمـــــة الصـــــحة العالميـــــة

الشـــريكة والمنتـــديات الدوليـــة لصـــنع القـــرارات وتعبيرهـــا 
  .عن دعمها

منظمة العمل الدولية 
منظمة التعاون و 

والتنمية في الميدان 
االقتصادي ومنظمة 
  الصحة العالمية

  

اعتمـــــــاد توصـــــــيات الهيئـــــــة فـــــــي المنتـــــــديات   -٢
  .اإلقليمية والوطنية

منظمة العمل الدولية 
ومنظمة التعاون 

والتنمية في الميدان 
االقتصادي ومنظمة 
  الصحة العالمية

  

ي اسـتنتاجات االجتمـاع القطـاعي الثالثـدعم   -٣
لمنظمــة العمــل الدوليــة المعنــي بتحســين فــرص العمــل 

إلـى  ٢٤جنيـف، مـن (وظروفه فـي الخـدمات الصـحية 
والمنتـــدى العـــالمي الرابـــع ) ٢٠١٧أبريـــل / نيســـان ٢٨

إلـى  ١٣دبلـن، مـن ( المعني بالموارد البشـرية الصـحية
لتنفيـــذ توصـــيات ) ٢٠١٧نـــوفمبر / تشـــرين الثـــاني ١٧

العالميـة للمنظمـة بشـأن  االسـتراتيجيةالهيئة تمشـيًا مـع 
  .الموارد البشرية الصحية

منظمة العمل الدولية 
ومنظمة الصحة 

  العالمية

منظمة التعاون 
والتنمية في 
الميدان 
  االقتصادي

إنشـــاء منصـــة إلكترونيـــة للمعـــارف مـــن أجـــل   -٤
تعزيــــــــز إدارة المعــــــــارف المشــــــــتركة بــــــــين القطاعــــــــات 

ممارســات والتنســيق والتحليــل ونشــر البّينــات وأفضــل ال
ــــه الخطــــط واإلجــــراءات واالســــتثمارات المتصــــلة  لتوجي

  بالقوى العاملة الصحية واالجتماعية.

منظمة العمل الدولية 
ومنظمة التعاون 

والتنمية في الميدان 
االقتصادي ومنظمة 
  الصحة العالمية

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                      
عمليــات التشــاور واألســئلة المتكــررة متاحــة علــى الموقــع اإللكترونــي للمنظمــة علــى الــرابط الوثــائق الداعمــة المنبثقــة عــن    ١

  ./http://who.int/hrh/com-heeg/action-plan-annexes/en  :التالي



  ٢الملحق  70

  الجهة الشريكة  أالوكالة الرائدة  المنجزات المستهدفة  التوصيات
فز االسـتثمارات ح   -١

فــي إيجــاد فــرص للعمــل 
الالئــــــــق فــــــــي قطــــــــاع 
الصـــــــحة، وخصوصـــــــًا 
لصــــــــــــــالح النســــــــــــــاء 
والشـــــباب، باســـــتهداف 
المهــــــــارات المناســــــــبة 
واألعـــــــــداد المناســـــــــبة 

  واألماكن المناسبة.

تعزيز قدرة الحكومات وجمعيات أرباب العمل   ١-١
ونقابــات العمــال وغيرهــا مــن الجهــات صــاحبة المصــلحة 

اعين الصــحي واالجتمــاعي مــن أجــل الرئيســية فــي القطــ
إرســــاء آليــــات الحــــوار والمشــــاركة فــــي عمليــــات الحــــوار 

  .االجتماعية

منظمة العمل 
  الدولية

  

دعم تطوير الحـوار الثالثـي الـدولي واإلقليمـي   ٢-١
ــــــوطني علــــــى مســــــتوى قطاعــــــات الصــــــحة والتعلــــــيم  وال
ــــــــة والعمــــــــل كخطــــــــوة باتجــــــــاه تــــــــدعيم  والشــــــــؤون المالي

نيـة بشـأن القـوى العاملـة الصـحية أو االستراتيجيات الوط
  .إعدادها

منظمة العمل 
  الدولية

منظمة التعاون 
والتنمية في الميدان 
االقتصادي ومنظمة 
  الصحة العالمية

دعــــــــم تحليــــــــل ســــــــوق العمالــــــــة واالعتبــــــــارات   ٣-١
الخاصـــــة بالجنســـــين والحيـــــز الضـــــريبي وتعزيـــــز القـــــدرة 
المؤسســــية لوضــــع خيــــارات سياســــية مــــن أجــــل توجيــــه 

ســـتراتيجيات الوطنيــــة بشـــأن القــــوى العاملـــة الصــــحية اال
  .وٕاصالحات التمويل واالستثمارات

منظمة الصحة 
  العالمية

منظمة العمل 
الدولية ومنظمة 

التعاون والتنمية في 
  الميدان االقتصادي

ـــــة بشـــــأن   ٤-١ دعـــــم إعـــــداد االســـــتراتيجيات الوطني
القــــوى العاملــــة الصــــحية واألطــــر واالســــتثمارات الماليــــة 

لمتوسطة األجل وتنفيذها بتقديم المسـاعدة التقنيـة وبنـاء ا
القـــدرات المؤسســـية لضـــمان العمـــل الالئـــق واتبـــاع نهـــج 
تســــــــتهدف التحويــــــــل المراعــــــــي لالعتبــــــــارات الخاصــــــــة 
بالجنســـــين واســـــتدامة القـــــوى العاملـــــة الصـــــحية الحاليـــــة 

  والمقبلة.

منظمة الصحة 
  العالمية

منظمة العمل 
الدولية ومنظمة 

لتنمية في التعاون وا
  الميدان االقتصادي

تيســـــير مواءمـــــة المـــــوارد المحليـــــة والمســـــاعدة   ٥-١
اإلنمائيــــــة الرســــــمية مــــــع االســــــتراتيجيات واالســــــتثمارات 

  .الوطنية المتصلة بالقوى العاملة الصحية

منظمة الصحة 
  العالمية

  

تعزيـــــز مشـــــاركة    -٢
المـــرأة االقتصـــادية إلـــى 
أقصى حد وتمكينها من 

صـــبغة خـــالل إضـــفاء ال
المؤسســية علــى دورهــا 
القيــــــــــادي والتصــــــــــدي 
ألوجـــــــــــــــه التحيـــــــــــــــز 
واإلجحاف القائمـة علـى 
نــوع الجــنس فــي ميــدان 
ــــــي ســــــوق  ــــــيم وف التعل
العمالة الصحية وتنـاول 
الشواغل المتصـلة بنـوع 
الجـــــنس فـــــي عمليـــــات 

  اإلصالح الصحي.

إرشـــــادات سياســـــية عالميـــــة تســـــتهدف وضـــــع   ١-٢
 ١لجنســــــينالتحويــــــل المراعــــــي لالعتبــــــارات الخاصــــــة با

وتسريع وتيرة المبادرات اإلقليمية والوطنيـة لتحليـل أوجـه 
التحيز وعدم المساواة القائمة علـى نـوع الجـنس والتغلـب 
عليهـــا فـــي ميـــدان التعلـــيم وفـــي ســـوق العمالـــة الصـــحية 

علـى (على مستوى القوى العاملـة الصـحية واالجتماعيـة 
ـــيم الرســـمي  ســـبيل المثـــال مـــن خـــالل زيـــادة فـــرص التعل

يـــــل الرعايـــــة غيـــــر مدفوعـــــة األجـــــر والعمـــــل غيـــــر وتحو 
وتكـــافؤ األجـــر لقـــاء الرســـمي إلـــى فـــرص للعمـــل الالئـــق 

والصــحة وظــروف العمـل الالئـق  العمـل المتكـافئ القيمـة
والسالمة المهنيتين والنهوض بفـرص العمـل الخـالي مـن 
المضـــايقة والتمييـــز والعنـــف وتكـــافؤ فـــرص التمثيـــل فـــي 

رعايــــة  ايــــة االجتماعيــــة/مناصــــب اإلدارة والقيــــادة والحم
  األطفال ورعاية المسنين).

منظمة العمل 
الدولية ومنظمة 
التعاون والتنمية 

في الميدان 
االقتصادي 

ومنظمة الصحة 
  العالمية

  

علــــى وضــــع سياســــات تســــتهدف دعــــم القــــدرة   ٢-٢
 التحويـــــــل المراعـــــــي لالعتبـــــــارات الخاصـــــــة بالجنســـــــين

مســـــاواة وتنفيـــــذها للتغلـــــب علـــــى أوجـــــه التحيـــــز وعـــــدم ال
القائمــة علــى نــوع الجــنس فــي ميــدان التعلــيم وفــي ســوق 

  العمالة الصحية.

منظمة العمل 
الدولية ومنظمة 
  الصحة العالمية

  

                                                      
ترمـــي الـــنهج التـــي تســـتهدف التحويـــل المراعـــي لالعتبـــارات الخاصـــة بالجنســـين إلـــى إعـــادة تحديـــد أدوار المـــرأة والرجـــل    ١

ا القائمـــة علـــى نـــوع الجـــنس لتعزيـــز المســـاواة بـــين الجنســـين وتحقيـــق حصـــائل إنمائيـــة إيجابيـــة مـــن خـــالل تحويـــل وعالقاتهمـــ
 العالقات غير المتساوية بين الجنسين بغية النهوض بمشاطرة السلطة وضبط الموارد وصنع القرارات ودعم تمكين المرأة.
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  الجهة الشريكة  أالوكالة الرائدة  المنجزات المستهدفة  التوصيات
ـــــف أنشـــــطة    -٣ تكثي

ـــيم العـــالي الجـــودة  التعل
ـــــاة  ـــــتعلم مـــــدى الحي وال
التــي تســتهدف التحويــل 
حتـــــــى يتمتـــــــع جميـــــــع 
ــــــــاملين الصــــــــحيين  الع
بمهـــــارات تتوافـــــق مـــــع 
ن احتياجـــــــــات الســـــــــكا

ـــوا مـــن  الصـــحية ويتمكن
  العمل بكامل طاقاتهم.

دمــــج تحويــــل أنشــــطة التعلــــيم والــــتعلم مــــدى   ١-٣
الحيـــاة وتوســـيع نطاقهـــا والتنســـيق بـــين القطاعـــات فـــي 
ســـــياق وضـــــع االســـــتراتيجيات بشـــــأن القـــــوى العاملـــــة 

  الصحية وتنفيذها.

منظمة الصحة 
  العالمية

منظمة العمل 
الدولية ومنظمة 

التعاون والتنمية في 
  لميدان االقتصاديا

دعــــم تكثيــــف األنشــــطة التعليميــــة والتدريبيــــة   ٢-٣
الفنيــــة والتقنيــــة والمهنيــــة التــــي تكــــون قابلــــة للمســــاءلة 
اجتماعيًا وتستهدف التحويل من خالل التعاون التقني 

  وبناء القدرات المؤسسية والتمويل.

منظمة الصحة 
  العالمية

منظمة العمل 
  الدولية

لتعلــيم لنيــة والتقنيــة والمهنيــة الفتعزيــز الــنظم   ٣-٣
الخاصـــــــة بـــــــالمهن  والـــــــتعلم مـــــــدى الحيـــــــاةوالتـــــــدريب 

التي تشمل العـاملين الصـحيين (الصحية واالجتماعية 
مــــــن أجــــــل تحقيــــــق الرعايــــــة المتكاملــــــة ) المجتمعيــــــين

  .المركزة على األشخاص

منظمة الصحة 
  العالمية

منظمة العمل 
الدولية ومنظمة 

التعاون والتنمية في 
  ان االقتصاديالميد

إعداد أدوات ونهج لتقييم المهارات من أجـل   ٤-٣
تقييم مهارات القوى العاملة الصحية واالجتماعية، بما 
فــي ذلــك تقيــيم حــاالت تنــوع المهــارات ونقصــها وعــدم 
توافقهـــا لـــدعم تعزيـــز مواءمـــة المهـــارات مـــع الوظـــائف 

  .والرعاية المتكاملة المركزة على األشخاص

منظمة التعاون 
التنمية في و 

الميدان 
  االقتصادي

منظمة العمل 
منظمة و الدولية 

  الصحة العالمية

ـــــاذج    -٤ إصـــــالح نم
الخـــدمات المركـــزة علـــى 
الرعايـــــــــــــــــــة فـــــــــــــــــــي 
ــــز  المستشــــفيات والتركي
بـــاألحرى علـــى الوقايـــة 
ــــة  ــــة إتاحــــة رعاي وفعالي
أوليـــة وٕاســـعافية عاليـــة 
الجودة وميسـورة الكلفـة 
ــــــة  ــــــة ومجتمعي ومتكامل
ومركـــــــــــــــــزة علـــــــــــــــــى 

خاص، بـــــــــإيالء األشـــــــــ
عنايــة خاصــة للمنــاطق 
المعانيــــــة مــــــن نقــــــص 

  الخدمات.

االرتقـــاء بآليـــات تصـــريف الشـــؤون والتنظـــيم   ١-٤
واالعتماد وتحسين الجودة ودعمها مـن خـالل اإلرشـاد 
وبنـــاء القـــدرات المؤسســـية لضـــمان ممارســـات مأمونـــة 
ـــــة وفعالـــــة ومركـــــزة علـــــى األشـــــخاص تحمـــــي  وأخالقي

  .المصالح والحقوق العامة

مة الصحة منظ
العالمية 

منظمة العمل و 
  الدولية

  

وضع إرشادات إلتاحة التعليم المشترك بـين   ٢-٤
المهن وتنظيم الرعاية المتعددة التخصصـات، بمـا فـي 
ذلك توصيات بشأن المهارات المتنوعة والكفاءات مـن 
أجـــــــــل تحقيـــــــــق الرعايـــــــــة المتكاملـــــــــة المركـــــــــزة علـــــــــى 

  .األشخاص

منظمة الصحة 
  العالمية

لتعاون منظمة ا
والتنمية في الميدان 

  االقتصادي

إعــداد بّينــات وٕارشــادات متعلقــة بالممارســات   ٣-٤
لضــــمان توزيــــع نســــبة كافيــــة مــــن القــــوى العاملــــة فــــي 
مجـــال الرعايـــة الصـــحية األوليـــة علـــى النحـــو المالئـــم 

فــــي المنــــاطق  بهــــدف تحقيــــق اإلنصــــاف فــــي إتاحتهــــا
ى علــ(المعانيـة مـن نقـص الخـدمات وللفئـات المهمشـة 

ــــيم  ــــف وأســــاليب التعل ــــال ممارســــات التوظي ســــبيل المث
  ).وفرص التطوير المهني وهياكل التحفيز

منظمة العمل 
منظمة و الدولية 

  الصحة العالمية

منظمة التعاون 
والتنمية في الميدان 

  االقتصادي

ـــــــــوة    -٥ تســـــــــخير ق
ـــــا المعلومـــــات  تكنولوجي
واالتصــــــــــــــــــــــاالت ذات 
المردوديــــــــــة لتعزيـــــــــــز 
ــــــي  ــــــيم ف أنشــــــطة التعل

ال الصحة والخدمات مج
ـــى  ـــزة عل الصـــحية المرك
األشـــــــــــخاص ونظـــــــــــم 

  المعلومات الصحية.

ـــــا المعلومـــــات   ١-٥ رســـــم خـــــرائط أدوات تكنولوجي
المتسمة بالفعالية والكفاءة مـع مواصـفات  واالتصاالت

المنتجـــــات المســـــتهدفة التـــــي يمكـــــن أن تعـــــزز تعلـــــيم 
العــاملين الصــحيين والخــدمات الصــحية المركــزة علــى 

م المعلومــــات الصــــحية واستعراضــــها األشــــخاص ونظــــ
  .ونشرها العتمادها على الصعيد الوطني

منظمة الصحة 
  العالمية
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  الجهة الشريكة  أالوكالة الرائدة  المنجزات المستهدفة  التوصيات
ضــمان االســتثمار    -٦

فــــي القــــدرات األساســــية 
المحــــــددة فــــــي اللــــــوائح 
الصـــــــــــــحية الدوليـــــــــــــة 

ــك ٢٠٠٥( )، بمــا فــي ذل
تنميـــة مهـــارات العـــاملين 
الصـــــــــحيين الـــــــــوطنيين 
ـــدوليين فـــي الظـــروف  وال

ت طوارئ اإلنسانية وحاال
الصحة العموميـة الحـادة 
ــــــــــدة، وضــــــــــمان  والممت
الحمايـــة واألمـــن لجميـــع 
العــــــــــاملين الصــــــــــحيين 
ــــي  والمرافــــق الصــــحية ف

  جميع السياقات.

دمــــــج االســــــتراتيجيات بشــــــأن القــــــوى العاملــــــة   ١-٦
والقــدرة ) ٢٠٠٥(للتنفيــذ الكامــل للــوائح الصــحية الدوليــة 

علـــــى إدارة المخـــــاطر فـــــي حـــــاالت الطـــــوارئ والكـــــوارث 
التصــدي لهــا فــي االســتراتيجيات الوطنيــة بشــأن القــوى و 

  .العاملة والطوارئ الصحية ودعمها

منظمة الصحة 
  العالمية

منظمة العمل 
  الدولية

تعزيــــز البّينــــات واإلرشــــادات بشــــأن المقــــاييس   ٢-٦
والمنهجيــــات والممارســـــات والتقـــــارير ونظـــــم المعلومـــــات 

جميع التي تحسن أمن العاملين الصحيين وحمايتهم في 
الســــياقات، بمــــا فــــي ذلــــك الظــــروف اإلنســــانية وحــــاالت 

  .الطوارئ

منظمة الصحة 
  العالمية

  

تعزيز قدرات البلدان الشديدة التعرض للخطـر   ٣-٦
ـــــدى  مـــــن أجـــــل حمايـــــة الصـــــحة والســـــالمة المهنيتـــــين ل

  .العاملين في مجال تقديم المعونة الصحية والطارئة

منظمة الصحة 
  العالمية

منظمة العمل 
  يةالدول

جمـــــــــع األمـــــــــوال    -٧
ــــــة مــــــن مصــــــادر  الكافي
ـــــة عامـــــة  ـــــة ودولي محلي
وخاصـــة عنـــد االقتضـــاء 
والنظـــــــر فـــــــي إصـــــــالح 
التمويــــل الصــــحي علــــى 
نطــــــــاق واســــــــع عنـــــــــد 
الضــــــرورة، مــــــن أجــــــل 
االســتثمار فــي المهــارات 
المناسبة وظـروف العمـل 
الالئــق والعـــدد المناســـب 

  من العاملين الصحيين.

ن القوى العاملة إعداد استراتيجيات وطنية بشأ  ١-٧
الصـــحية وٕاصـــالحات عالميـــة وٕاقليميـــة ووطنيـــة للتمويـــل 
المؤسسي تحدد موارد كافيـة مـن الميزانيـة وتلتـزم بتـوفير 
هـــــذه المـــــوارد لالســـــتثمار فـــــي أنشـــــطة التعلـــــيم وتكـــــوين 
المهــارات وٕايجــاد فــرص العمــل التــي تســتهدف التحويــل 

  .ودعمها

منظمة الصحة 
  العالمية

منظمة العمل 
  الدولية

تعزيز التمويل المستدام لتوسيع القـوى العاملـة   ٢-٧
ـــىالصـــحية واالجتماعيـــة وتحويلهـــا، والســـيما   بالنســـبة إل

تحقيق التغطية الصحية الشـاملة فيها يكون التي بلدان ال
  وتنفيذ توصيات الهيئة األقل احتماًال.

منظمة الصحة 
  العالمية

منظمة العمل 
  الدولية

إلـــــى تتبـــــع مواءمـــــة  تـــــدعيم اآلليـــــات الراميـــــة  ٣-٧
المساعدة اإلنمائية الرسـمية الخاصـة بـالتعليم والتوظيـف 
ـــــــارات المرتبطـــــــة بالجنســـــــين والصـــــــحة وتنميـــــــة  واالعتب
المهارات مع االستراتيجيات الوطنية بشأن القوى العاملة 

  .الصحية

منظمة الصحة 
  العالمية

منظمة التعاون 
والتنمية في الميدان 

  االقتصادي

دوات والمنهجيــــات الراميــــة إلــــى اســـتعراض األ  ٤-٧
تحليــــل اإلنتاجيــــة واألداء واألجــــور لــــدى القــــوى العاملــــة 

  .الصحية واالجتماعية واالرتقاء بها

منظمة الصحة 
  العالمية

منظمة العمل الدولية 
منظمة التعاون و 

والتنمية في الميدان 
  االقتصادي

ــــــاون    -٨ ــــــز التع تعزي
بــــــين القطاعــــــات علــــــى 
المســــــــــــتوى الــــــــــــوطني 

ـــــــــدولي؛ واإلقل ـــــــــي وال يم
ومشــــــــــاركة المجتمــــــــــع 
المـــدني ونقابـــات العمـــال 
وغيرهـــــا مـــــن منظمـــــات 
العــــــــــاملين الصــــــــــحيين 
ـــــــــــاص؛  ـــــــــــاع الخ والقط
ومواءمة التعاون الدولي 
لــــدعم االســــتثمارات فــــي 
القـــوى العاملـــة الصـــحية 
فــي إطــار االســتراتيجيات 
والخطـــــــــــــط الوطنيـــــــــــــة 
المرتبطـــــــــــة بالصـــــــــــحة 

  والتعليم.

ـــــــة مشـــــــاركة الشـــــــبكة العالميـــــــة لل  ١-٨ قـــــــوى العامل
الصــحية لــدعم جهــود التنســيق والمواءمــة والمســاءلة فــي 

االســـــتراتيجية العالميـــــة للمنظمـــــة بشـــــأن المـــــوارد إطـــــار 
ت الهيئــــــة بالتعــــــاون اوتنفيــــــذ توصــــــي الصــــــحية البشــــــرية

الجهــــــات صــــــاحبة المصــــــلحة الدوليــــــة واإلقليميــــــة  مــــــع
  والوطنية.

منظمة الصحة 
  العالمية

منظمة العمل 
منظمة و الدولية 

تعاون والتنمية في ال
  الميدان االقتصادي

تعزيــز التعــاون والتنســيق بــين القطاعــات مــن   ٢-٨
أجــل تنفيــذ االســتراتيجيات الوطنيــة بشــأن القــوى العاملــة 

مثـل (الصحية وتنمية القدرات فيما بين الوزارات المعنية 
وزارات الصــــحة والشــــؤون االجتماعيــــة والعمــــل والتعلــــيم 

والجمعيـــــــــات ) لجنســـــــــينوالشـــــــــؤون الماليـــــــــة وشـــــــــؤون ا
ونقابــات العمــال والمجتمــع المــدني بمــا فــي ذلــك  المهنيــة

منظمات المجتمع المدني المعنيـة بشـؤون المـرأة وأربـاب 
العمـــل والقطـــاع الخـــاص والســـلطات الحكوميـــة المحليـــة 

الجهـــــات ومقـــــدمي خـــــدمات التعلـــــيم والتـــــدريب وســـــائر 
  المعنية.

منظمة العمل 
منظمة و الدولية 

  ةالصحة العالمي
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  الجهة الشريكة  أالوكالة الرائدة  المنجزات المستهدفة  التوصيات
العمــل فــي إطــار المبــادرات الصــحية العالميــة   ٣-٨

 علـــى ضـــمان أن تشـــمل جميـــع المـــنح والقـــروض تقييمـــاً 
القوى العاملـة الصـحية وعلـى مواءمـة المسـاهمات  آلثار

مـــع تنفيـــذ االســـتراتيجيات الوطنيـــة بشـــأن القـــوى العاملـــة 
الصـــحية بمـــا يتجـــاوز نطـــاق أنشـــطة التـــدريب والحـــوافز 

  .ة بأمراض معينةأثناء الخدمة الخاص

منظمة الصحة 
  العالمية

  

النهـــــــــــــــــــــــــوض    -٩
ــــــــــدولي  بــــــــــاالعتراف ال
ـــــــــاملين  بمـــــــــؤهالت الع
الصـــــــــحيين لتحســـــــــين 
استخدام المهـارات علـى 
وجه أمثـل وزيـادة فوائـد 
ــــــــــــــاملين  هجــــــــــــــرة الع
الصــــحيين والحـــــد مـــــن 
آثارهــا الســلبية وصــون 

  حقوق المهاجرين.

لتحقيــق أقصــى حــد مــن فوائــد إنشــاء منصــة   ١-٩
عـــاملين الصـــحيين علـــى الصـــعيد الـــدولي مـــن تنقـــل ال

  خالل ما يلي:
تحسين رصـد تنقـل اليـد العاملـة؛ واالعتمـاد (أ)   

علـــــى نجـــــاح العمـــــل القـــــائم علـــــى التعـــــاون بـــــين 
 منظمة التعاون والتنمية في الميـدان االقتصـادي/

والمكتـــــــب اإلقليمـــــــي منظمـــــــة الصـــــــحة العالميـــــــة 
 المكتـــب اإلحصـــائي لالتحـــاد األوروبـــي /ألوروبـــا

ــــــى ــــــز إضــــــافة إل ــــــة  تعزي ــــــوى العامل حســــــابات الق
وتنفيــذها بشــكل تــدريجي وعلــى  الصــحية الوطنيــة
  المستوى الدولي؛

(ب)   تعزيــــز تحليــــل البّينــــات وتبــــادل المعــــارف 
والمنـــــــــافع العامـــــــــة العالميـــــــــة المتعلقـــــــــة بالتنقـــــــــل 
واالعتــراف بــالمؤهالت والتحــويالت الماليــة ونقــل 

  .اتالموارد والممارسات الجيدة والسياس

منظمة العمل 
الدولية ومنظمة 
التعاون والتنمية 

في الميدان 
االقتصادي 

ومنظمة الصحة 
  العالمية

  

مدونة المنظمـة تدعيم الصكوك الراهنة مثل   ٢-٩
العالميـــــة لقواعـــــد الممارســـــة بشـــــأن توظيـــــف العـــــاملين 

واتفاقيــــات منظمــــة  الصــــحيين علــــى المســــتوى الــــدولي
ــــــة بشــــــأن العــــــاملين الم هــــــاجرين ودعــــــم العمــــــل الدولي

تكــارات بالحــوار السياســي مــن أجــل ا تنفيــذها؛ وتيســير
والتزامات طوعيـة تحقـق أقصـى حـد مـن الفوائـد  جديدة

المتبادلــة باالسترشــاد بالــدروس المســتمدة مــن صــكوك 
  دولية أخرى.

منظمة العمل 
الدولية ومنظمة 
التعاون والتنمية 

في الميدان 
االقتصادي 

ومنظمة الصحة 
  العالمية

  

تحســـــــين إدارة هجـــــــرة العـــــــاملين الصـــــــحيين   ٣-٩
ـــاء القـــدرات المؤسســـية  ـــد عبـــر بن لضـــمان تبـــادل الفوائ
للحكومــــات وأربــــاب العمــــل والعمــــال وســــائر الجهــــات 
صـــــــاحبة المصـــــــلحة المعنيـــــــة فـــــــي بلـــــــدان المصـــــــدر 

  .والمقصد على حد سواء

منظمة العمل 
الدولية ومنظمة 
  الصحة العالمية

منظمة التعاون 
ان والتنمية في الميد
  االقتصادي

إجـــــــراء بحـــــــث    -١٠
وتحليــل متينــين ألســواق 
العمالــــــــــــة الصــــــــــــحية 
باســـــــــتخدام مقـــــــــاييس 
ومنهجيـــــــــات منســـــــــقة 
ــــــــــــــات  ــــــــــــــز البّين لتعزي

  والمساءلة والعمل.

إعــــداد التقــــارير عــــن رصــــد القــــوى العاملــــة   ١-١٠
  .الصحية وتمويلها ومساءلتها

منظمة الصحة 
  العالمية

منظمة العمل الدولية 
ومنظمة التعاون 

التنمية في الميدان و 
  االقتصادي

حســابات القــوى العاملــة الصــحية دعــم تنفيــذ   ٢-١٠
والتقـــارير المفصـــلة وتعزيـــز القـــدرة المؤسســـية  الوطنيـــة

  .على التنفيذ

منظمة الصحة 
  العالمية

منظمة العمل الدولية 
ومنظمة التعاون 

والتنمية في الميدان 
  االقتصادي

شــــــتركة بـــــــين تبــــــادل البيانــــــات العالميـــــــة الم  ٣-١٠
الوكــــاالت بشــــأن ســــوق العمالــــة الصــــحية إلــــى جانــــب 

  .وضع مقاييس وتعاريف منسقة والحفاظ عليها

منظمة الصحة 
  العالمية

منظمة العمل الدولية 
ومنظمة التعاون 

والتنمية في الميدان 
  االقتصادي
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  الجهة الشريكة  أالوكالة الرائدة  المنجزات المستهدفة  التوصيات
إعـــــــداد برنـــــــامج للبحـــــــث المتصـــــــل بـــــــالقوى   ٤-١٠

ث وتوســيع العاملــة الصــحية واالرتقــاء بمنهجيــات البحــ
نطـــــــاق قاعـــــــدة البّينـــــــات بخصـــــــوص العمـــــــل الالئـــــــق 
والتـــدخالت الفعالـــة المرتبطـــة بســـوق العمالـــة الصـــحية 
التـــــــــي تحقـــــــــق عوائـــــــــد اجتماعيـــــــــة واقتصـــــــــادية مـــــــــن 
االســـتثمارات المتصـــلة بـــالقوى العاملـــة الصـــحية علـــى 

  .وجه أمثل

منظمة الصحة 
  العالمية

منظمة العمل 
الدولية ومنظمة 
 التعاون والتنمية في
  الميدان االقتصادي

  
الوكالة أو الوكاالت المعّينة بوصفها الوكالة الرئيسية فـي خطـة العمـل المسـؤولية عـن اإلمسـاك بزمـام عمليـة تنسـيق تتولى  :أ

المنجزات الُمستهدفة وتنفيذها، أو تتقاسم المسؤولية عن ذلك. أما الوكالة أو الوكاالت المعّينة بوصفها من الوكـاالت الشـريكة 
  دي دورًا في مجال دعم اإلسهام في تقديم مدخالت محّددة صوب تنفيذ تلك المنجزات الُمستهدفة.فتؤ 
  
  

______________________  
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  ٣الملحق 
 

  التحضير لالجتماع الثالث الرفيع المستوى 
  للجمعية العامة بشأن الوقاية من األمراض غير الُمعدية 

  ٢٠١٨١(غير السارية) ومكافحتها، المقرر عقده في عام 
  

  ] ٢٠١٧ أيار/ مايو ١٨ – ٣و ١الملحقان ، ٧٠/٢٧ج [
  

  المحّدث في خطة العمل العالمية بشأن الوقاية ٣التذييل 
  ٢٠٢٠- ٢٠١٣من األمراض غير السارية ومكافحتها 

  
  ؟٣ما هو التذييل 

  
   الســــــــارية غيــــــــر األمــــــــراض مــــــــن الوقايــــــــة بشــــــــأن العالميــــــــة العمــــــــل خطــــــــة مــــــــن جــــــــزء هــــــــو ٣ التــــــــذييل  -١

 الدول لمساعدة المردودية العالية والتدخالت السياسات بخيارات قائمة عن عبارة وهو ٢٠٢٠.٢-٢٠١٣ ومكافحتها
 األمـراض مـن بالوقايـة المتعلقـة التسـع االختياريـة العالميـة الغايـات بلـوغ إلى الرامية اإلجراءات فيذتن على األعضاء

 بتحديــــد المتعلقــــة الســــيادية البلــــدان بحقــــوق المســــاس (دون الــــوطني الســــياق يناســــب بمــــا ومكافحتهــــا الســــارية غيــــر
 العمــل لخطــة الســتة األغــراض ارإطــ فــي والتــدخالت الخيــارات هــذه وُتعــرض األخــرى). السياســات ضــمن الضــرائب
 التــدخالت بشــأن واإلرشـادات المعلومــات تـوفير هــو منهـا المقصــود أن إال شـاملة ليســت التـدخالت وقائمــة العالميـة.

 وٕارسـاء الحاليـة البّينـات إلـى باالسـتناد ومردوديتهـا فعاليتهـا حيث من الفردية والتدخالت السكانية الفئات تشمل التي
 يناسـب بمـا العالميـة العمـل خطـة البلدان وتنفذ نطاقها. وتوسيع البّينات قاعدة وضع أجل من المقبل للعمل األسس
  األولوية. ومنحها الوطنية العمل خطط وضع في ٣ التذييل اسُتخدم وقد الوطني السياق

  
  ؟٣ما هي أسباب تحديث التذييل 

  
 التـــدخالت مردوديـــة علـــى المســـتجدة تالبّينـــا لمراعـــاة األعضـــاء الـــدول طلـــب علـــى بنـــاءً  ٣ التـــذييل ُحـــّدث  -٢

 الحالية الصيغة ولتنقيح ٢٠١٣ عام في العالمية العمل خطة اعتماد منذ المنظمة عن الصادرة الجديدة والتوصيات
 العالمية العمل خطة أجل وينتهي األول. اإلصدار استخدام من المستخلصة الدروس إلى استناداً  التدخالت لبعض

 بشأن الحقة عالمية استراتيجيات أي وضع إطار في المستقبل في للتذييل تحديث أي في وسُينظر ٢٠٢٠ عام في
  السارية. غير األمراض

  
  ما هي التغييرات الطارئة؟

  
 ٢ والغـرض السـارية) غيـر األمـراض إلـى المسـندة األولويـة (زيـادة ١ الغـرض بشأن المبينة الخيارات قائمة  -٣

 صــلة ذات توصــيات هــي والتقيــيم) (الرصــد ٦ والغــرض (البحــوث) ٥ والغــرض الشــؤون) وتصــريف القيــادة (تــدعيم
 إطـار فـي مـدرجاً  تمكينيـاً  شـامًال/ًء وٕاجرا تدخالً  ٨٦ مجموعه ما فهناك اآلن أما تغيير. أي عليها يطرأ ولم بالعملية

                                                      
 .١١-٧٠ص ع جانظر القرار    ١

 .٤، الملحق ١/ سجالت/٦٦/٢٠١٣عج ص انظر الوثيقة    ٢
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 التـدخالت فـي زيـادة يمثـل ممـا المحّدث، ٣ التذييل في الواردين الصحية) (النظم ٤و الخطر) (عوامل ٣ الغرضين
 العلميـة البّينـات تـوافر تعزيـز إلـى الزيـادة هـذه وتعـزى تـدخًال. ٦٢ عـددها البـالغ بالتـدخالت األصـلية بالقائمة مقارنة

 للتنفيــذ وقابلــة واضــحة إجــراءات إلــى الملــح") مــدخول "خفــض (مثــل الســابقة التــدخالت بعــض تفصــيل إلــى والحاجــة
  أكبر. بدرجة

  
 علـى تعتبـر التـي التدخالت من مختار عدد العريض بالبنط يحدَّد األصلي، ٣ التذييل في الحال هو وكما  -٤

 بـــالبنط مبينـــاً  تـــدخالً  ١٦ المحـــّدث ٣ التـــذييل فـــي ويـــرد التنفيـــذ. حيـــث مـــن وجـــدوى مردوديـــة التـــدخالت أكثـــر أنهـــا
 تلــك حديــدلت المســتخدم األســلوب ُعــّدل وقــد األصــلي اإلصــدار فــي وارداً  تــدخالً  ١٤ مجموعــه بمــا مقارنــة ١العــريض

 التـــدخالت الختيـــار المنظمـــة مشـــروع عبـــر مردوديتهـــا تحليـــل اســـتكمال يمكـــن أخـــرى تـــدخالت وهنـــاك ٢التـــدخالت.
 التـدخالت أيضـاً  وُتدرج ٣لمردوديتها. التنازلي بالترتيب وترد التدخالت) الختيار المنظمة (مشروع المردودية العالية

 عـن بهـا الخـاص التحليل إجراء يتسن لم التي المنظمة عن الصادرة ةالتقني والوثائق التوجيهية المبادئ في المذكورة
 المثــال، ســبيل فعلــى القــوائم. هــذه تفســير لــدى الحــذر تــوخي مــن والبــد التــدخالت. الختيــار المنظمــة مشــروع طريــق

ـــار المنظمـــة مشـــروع طريـــق عـــن تحليـــل إجـــراء عـــدم يعنـــي ال ـــيس التـــدخل أن بالضـــرورة التـــدخالت الختي  عـــالي ل
 إمكانيـة عـدم وتفسـر القـدرة أو بالمنهجيـة تتعلـق أسـباب بـاألحرى هنـاك بـل جـدوى ذا أو الكلفـة ميسور أو ديةالمردو 

 تقديراً  القائمة هذه إليها وتستند ٤التقني الملحق في ترد التي االقتصادية التحليالت وتتضمن التحليل. ذلك استكمال
 البــارامترات مــن مجموعــة االقتصــادية النتــائج هــذه وتقــدم ية.االقتصــاد وتكلفتــه الصــحي وأثــره التنفيــذ مردوديــة لنســبة
 السـياق فـي بتحلـيالت العالمية التحليالت هذه اقتران ضرورة على التشديد يجب أنه إال األعضاء الدول فيها لتنظر

 ليفتكــا تقــدير علــى الفرديــة البلــدان لمســاعدة ٥الواحــدة الصــحة أداة مثــل المنظمــة فــي أخــرى أدوات وتتــاح المحلــي.
  الوطني. سياقها في محددة تدخالت

  
  أهمية االعتبارات غير المالية

  
 الوحيــد كاألســاس اســتخدامه ينبغــي وال تقييــدات علــى ينطــوي أنــه غيــر مفيــدة أداة المردوديــة تحليــل يعتبــر  -٥

 نبغــيي ومكافحتهــا، الســارية غيــر األمــراض مــن للوقايــة التــدخالت اختيــار ولــدى القــرارات. صــنع عليــه يرتكــز الــذي
 وأثـر الوطنيـة الظـروف حسـب والجـدوى التنفيـذ وقـدرة التكـاليف تحمـل علـى والقـدرة والمردوديـة للفعاليـة العنايـة إيالء

 للفئـــات الشـــاملة السياســـات بشـــأن التـــدخالت مـــن مجموعـــة تنفيـــذ وضـــرورة الصـــحة فـــي اإلنصـــاف علـــى التـــدخالت
  الفردية. والتدخالت السكانية

  
 بعـــض فـــي التـــدخالت بعـــض جـــدوى فـــي تـــؤثر قـــد التـــي الحاســـمة الماليـــة رغيـــ االعتبـــارات عـــرض ويـــرد  -٦

 الســارية غيــر األمــراض مــن للوقايــة تــدخالت عــدة وتنطــوي المحــّدث. ٣ التــذييل ضــمن جديــد عمــود فــي الســياقات
                                                      

دوالر دولي أو أقل في المتوسـط لكـل سـنة مـن سـنوات العمـر المصـّححة  ١٠٠التدخالت العالية المردودية بمبلغ يساوي    ١
التـي يمكـن تالفيهـا فـي البلـدان المنخفضـة الـدخل وبلـدان الشـريحة الـُدنيا مـن الـدخل المتوسـط. والـدوالر باحتساب مـدد العجـز 

هو عملة افتراضية تعادل قوتهـا الشـرائية القـوة التـي يتمتـع بهـا الـدوالر األمريكـي فـي الواليـات المتحـدة فـي وقـت معـين الدولي 
 من الزمن.

المحــّدث باالســتناد إلــى التحلــيالت االقتصــادية فقــط. أمــا االعتبــارات  ٣تــرد التــدخالت بــالبنط العــريض فــي هــذا التــذييل    ٢
تــؤثر فــي جــدوى بعــض التــدخالت فــي بعــض الســياقات فيــرد عرضــها فــي عمــود جديــد ضــمن  غيــر الماليــة الحاســمة التــي قــد

 المحّدث. ٣التذييل 

 على أساس نسبة المردودية في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط.   ٣

 ٣لتـذييل بشـأن مسـودة ا ٢٠١٦تمـوز/ يوليـو  ٢٥ترد مسودة الملحق التقني في ورقة المناقشة الصادرة عن المنظمة في    ٤
    المحّدث، فيما تُتاح المعلومات المتعلقة بعملية تحديث التذييل على الرابط اإللكتروني التالي:

http://who.int/ncds/governance/appendix3-update-discussion-paper/en/  ٢٠١٧ أيار/ مايو ٣(تم االطالع في.(  
أيـــــــــار/  ٣(تـــــــــم االطـــــــــالع فـــــــــي  /http://www.who.int/choice/onehealthtool/enعلــــــــى الموقـــــــــع اإللكترونـــــــــي التـــــــــالي:    ٥

  ).٢٠١٧ مايو
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 الجوانــب علــى األمثلــة بيــان ويــرد الحســبان فــي أخــذها مــن البــد القطاعــات متعــددة وتكــاليف فوائــد علــى ومكافحتهــا
 تقــدير إتاحــة الممكــن مــن يكــن ولــم العالميــة. العمــل خطــة فــي ٥ التــذييل فــي التــدخالت لهــذه القطاعــات عــددةالمت

 فيهـــا بمـــا الســـكانية للفئـــات الشـــاملة التـــدخالت أن إال الســـياق أهميـــة إلـــى نظـــراً  تـــدخل كـــل إلـــى بالنســـبة لإلنصـــاف
 مـــن الوقايـــة فــي التفـــاوت أوجـــه مــن الحـــد لـــىع قــدرة أكبـــر تبـــين عامــة بصـــفة البيئيـــة والتغييــرات الماليـــة السياســات
 التثقيـــف حمـــالت علـــى المنطويـــة التـــدخالت ســـيماأمـــا التـــدخالت الفرديـــة وال ١ومكافحتهـــا. الســـارية غيـــر األمـــراض
 التي األخرى العقبات تقدير إلى ترمي بتدابير تقترن أن وينبغي التفاوت أوجه نطاق توسع أن األرجح فمن والتوعية
 أثـر ويقـيَّم االعتبـار فـي يؤخـذ أن الضـروري مـن تـدخل، أي إلـى وبالنسـبة لهـا. والتصـدي لسـلوكا تغييـر دون تحول

 الفئــــات جميــــع مســــتوى علــــى السياســــات فعاليــــة ضــــمان بهــــدف الصــــحة مجــــال فــــي التفــــاوت أوجــــه علــــى التــــدخل
  ٢السكانية.

  
  الملحق التقني

  
 ٣األعضــاء. والــدول الخبــراء مــن الــواردة يقــاتالتعل إلــى اســتناداً  المحــّدث ٣ التــذييل بهــذا تقنــي ملحــق يرفــق  -٧

 لنتـائج منفصـالً  وعرضـاً  وتحليلهـا التـدخالت لتحديـد المسـتخدمة المنهجية عن تفصيالً  أكثر معلومات الملحق ويقدم
 وبلـــدان المتوســـط الـــدخل مـــن نياالـــدُ  الشـــريحة وبلـــدان الـــدخل المنخفضـــة البلـــدان إلـــى بالنســـبة االقتصـــادي التحليـــل
 على تفاعلية أداة إلتاحة الخيارات األمانة وستستكشف الدخل. المرتفعة والبلدان المتوسط الدخل من ياالعل الشريحة
 وصـف تفاصـيل وستُنشـر الخاصـة. الحتياجـاتهم وفقـاً  وتصـنيفها المعلومات مقارنة من المستخدمين تمّكن اإلنترنت
ــــي المســــتخدمة األســــاليب ــــار المنظمــــة مشــــروع إطــــار ف ــــدخالت الختي ــــيالت، هــــذه راءإلجــــ الت ــــك فــــي بمــــا التحل  ذل

 منفصـل بشـكل تـدخل، بكـل الخاصـة النمـاذج وضـع لتوجيـه المستخدمة الفردية والدراسات البّينات وقوة االفتراضات
  إليها. النفاذ باب بفتح للجمهور تتاح متخصصة علمية كبحوث

  

  

  

  

  

  

  

                                                      
  انظر على سبيل المثال المواقع اإللكترونية التالية:    ١

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0003/247638/obesity-090514.pdf 
 http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0005/247640/tobacco-090514.pdf?ua=1و
أيــــار/  ٣(تــــم االطــــالع فــــي  http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0003/247629/Alcohol-and-Inequities.pdfو

  ).٢٠١٧مايو 
المثال، اقتران رفـع سـعر التبـغ بتقـديم الـدعم إلـى الفقـراء لإلقـالع عـن التـدخين وضـمان انطبـاق تغييـر تركيبـة على سبيل    ٢

  المنتجات الغذائية على مجموعة المنتجات بالكامل وليس على مجرد الخيارات األكثر كلفة.
 ٣بشـأن مسـودة التـذييل  ٢٠١٦يوليـو  تمـوز/ ٢٥ترد مسودة الملحق التقني في ورقة المناقشة الصادرة عن المنظمة في    ٣

(تــم االطــالع  /http://who.int/ncds/governance/appendix3-update/enالمحــّدث والمتاحــة علــى الموقــع اإللكترونــي التــالي: 
ذا الملحــق فـــي الفتـــرة التــي تلـــت الـــدورة األربعــين بعـــد المائـــة للمجلـــس ). وقــد حـــدَّث هـــ٢٠١٦تشـــرين األول/ أكتـــوبر  ١٠فــي 

 التنفيذي وتسبق جمعية الصحة العالمية السبعين.
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  قائمة خيارات السياسات
االعتبارات غير المالية 

 (ب)منظمةأدوات ال  (أ)الحاسمة

 ١الغرض 

اإلجراءات الشاملة/ التمكينية
  

  االرتقـاء بكـل مـن الـوعي والفهـم والممارسـات العامــة
والسياســية فيمــا يخــص الوقايــة مــن األمــراض غيــر 

 السارية ومكافحتها
  دمـــــج العمـــــل بشـــــأن األمـــــراض غيـــــر الســـــارية فـــــي

برنــامج العمــل االجتمــاعي واإلنمــائي واســتراتيجيات 
 الحد من الفقر 

 زيز التعاون الدولي مـن أجـل تعبئـة المـوارد وبنـاء تع
ــــادل  ــــة الصــــحية وتب ــــدريب القــــوى العامل القــــدرات وت
المعلومـــــــــات عـــــــــن الـــــــــدروس المســـــــــتفادة وأفضـــــــــل 

 الممارسات
  إشــــراك المجتمــــع المــــدني والقطــــاع الخــــاص حســــب

االقتضـــاء وتعبئتهمـــا، وتعزيـــز التعـــاون الـــدولي مـــن 
عـالمي أجل دعـم تنفيـذ خطـة العمـل علـى الصـعيد ال

 واإلقليمي والوطني 
  ـــذ خيـــارات السياســـات األخـــرى المدرجـــة ضـــمن تنفي

  ١الغرض 

  
تقريــــــر المنظمــــــة عــــــن وضــــــع  -

األمـــــــراض غيـــــــر الســـــــارية فـــــــي 
 ٢٠١٤ العالم

 صحائف الوقائع للمنظمة  -
ــــــــــــــة بشــــــــــــــأن  - مرتســــــــــــــمات قطري

 )٢٠١٤األمراض غير السارية (
، ٢٠٠٨ GLOBOCAN مشـــروع -

  الوكالة الدولية لبحوث السرطان

  

 ٢رض الغ

اإلجراءات الشاملة/ التمكينية
  

 وزيادتهـــــا،الميزانيـــــة مخصصـــــات  أولويـــــات تحديـــــد 
 وفقـاً  ومكافحتهـا، األمراض غير السـارية من للوقاية
 فــي الســيادية الــدول بحقــوق ودون اإلخــالل للحاجــة

 والسياسات األخرى تحديد الضرائب
  تقيــــــيم القــــــدرات الوطنيــــــة فــــــي مجــــــال الوقايــــــة مــــــن

 رية ومكافحتهااألمراض غير السا
  وضــــــع وتنفيــــــذ سياســــــات وخطــــــط وطنيــــــة متعــــــددة

القطاعــــات مــــن أجــــل الوقايــــة مــــن األمــــراض غيــــر 
الســـــارية ومكافحتهـــــا مـــــن خـــــالل إشـــــراك أصـــــحاب 

 المصلحة المتعددين
  ـــذ خيـــارات السياســـات األخـــرى المدرجـــة ضـــمن تنفي

من أجل تعزيز القدرات الوطنيـة بمـا فـي  ٢الغرض 
رات فــي مجــال القيــادة ذلــك القــدرات المؤسســية والقــد

وتصريف الشؤون والعمل الشامل لقطاعـات متعـددة 
والشــــراكات مــــن أجــــل الوقايــــة مــــن األمــــراض غيــــر 

  السارية ومكافحتها

  
مــــــــذكرة األمــــــــين العــــــــام لألمــــــــم  -

 A/67/373المتحدة 
أداة استقصـــاء القـــدرات الُقطريـــة  -

 في مجال األمراض غير السارية
أداة خطـــــــــط العمـــــــــل المتعـــــــــددة  -

لخاصـــــة بـــــاألمراض القطاعـــــات ا
غيـــــــر الســـــــارية علـــــــى اإلنترنـــــــت 
لوضــــــع خطــــــط العمــــــل الوطنيــــــة 
المتعــــــــددة القطاعــــــــات وتنفيــــــــذها 

 ورصدها

  



صحة العالمية السبعونجمعية ال   79 
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 ٣الغرض 
  تعاطي التبغ

اإلجراءات الشاملة/ التمكينية
  

ينبغـــي لألطـــراف فـــي اتفاقيـــة منظمـــة الصـــحة العالميـــة 
ـــــــغ (اتفاقيـــــــة المنظمـــــــة  اإلطاريـــــــة بشـــــــأن مكافحـــــــة التب

  ع بما يلي:اإلطارية) االضطال
  تعزيز تنفيذ اتفاقية المنظمة اإلطاريـة وبروتوكوالتهـا

 على نحو فعال
  وضــــع وتفعيــــل آليــــات وطنيــــة بشــــأن تنســــيق تنفيــــذ

اتفاقيــــــــة المنظمــــــــة اإلطاريــــــــة فــــــــي ســــــــياق وضــــــــع 
استراتيجية وطنية محددة االختصاص والمسؤوليات 

  والموارد
وينبغــــي للــــدول األعضــــاء غيــــر األطــــراف فــــي اتفاقيــــة 

  ة اإلطارية االضطالع بما يلي:المنظم
  النظــــر فــــي تنفيــــذ التــــدابير المنصــــوص عليهــــا فــــي

ــــار  ــــة وبروتوكوالتهــــا باعتب ــــة المنظمــــة اإلطاري اتفاقي
االتفاقيــة الصــك األساســي فــي مجــال مكافحــة التبــغ 

 على الصعيد العالمي

  
ــــــــــــة  - ــــــــــــة المنظمــــــــــــة اإلطاري اتفاقي

ومبادئهـــا التوجيهيـــة وبروتوكولهـــا 
ـــــــى االتجـــــــار  غيـــــــر للقضـــــــاء عل

 المشروع بمنتجات التبغ
 MPOWERوحــــــــــدات برنــــــــــامج  -

الخاصــة ببنــاء القــدرات للحــد مــن 
الطلـــب علـــى التبـــغ بمـــا يتماشـــى 
ـــــة  ـــــة المنظمـــــة اإلطاري مـــــع اتفاقي

)٢٠١٤-٢٠١١( 
 MPOWERتـــــــــــــدابير سياســـــــــــــة  -

)٢٠٠٩( 
تقـــارير المنظمـــة عـــن وبـــاء التبـــغ  -

 ٢٠٠٩و ٢٠٠٨العــــــــــــــــــــــــــــــالمي (
  )٢٠١٥و ٢٠١٢و ٢٠١١و

إتاحة التحليل عبر 
مشروع المنظمة الختيار التدخالت

(ج)
  

  رفع ضرائب البيـع المفروضـة علـى منتجـات التبـغ
 وأسعار هذه المنتجات

  
  

تقــــــدير القــــــدرة الوطنيــــــة علــــــى  -
تنفيــذ سياســات فعالــة لمكافحــة 

 )٢٠١١التبغ (
المـــــوارد التقنيـــــة لتنفيـــــذ المـــــادة  -

ـــــــة المنظمـــــــة  ٣-٥ مـــــــن اتفاقي
اإلطاريـــــــــــة علـــــــــــى المســـــــــــتوى 

 )٢٠١٢القطري (
ذج المحاكــاة فــي المنظمــة نمــو   -

الخــاص بالضــرائب المفروضــة 
 )TaXSiM(علــــــــــــــــى التبــــــــــــــــغ 

)٢٠١٤( 
دليــــــل المنظمــــــة التقنــــــي إلدارة  -

 )٢٠١٠ضرائب التبغ (
كتيبات الوكالـة الدوليـة لبحـوث  -

الســـــرطان بشـــــأن الوقايـــــة مـــــن 
الســــــــــــــــــــــرطان/ المجلــــــــــــــــــــــدات 

 )٢٠٠٩( ١٣) و٢٠٠٨( ١٢
  )٢٠١١( ١٤و

  
 /أو التحــذيرات  تنفيــذ التغليــف البســيط/ الموّحــد و

ـــع  ـــى جمي ـــرة الحجـــم عل الصـــحية المصـــورة والكبي
 عبوات التبغ

  فرض وٕانفاذ حظر شامل علـى اإلعـالن عـن التبـغ
 والترويج له ورعايته

  القضاء على التعـرض لـدخان التبـغ غيـر المباشـر
فــي جميــع أمــاكن العمــل المغلقــة واألمــاكن العامــة 

 ووسائط النقل العام
  

  
ــــــــف البســــــــيط لمنتجــــــــات  - التغلي

التبــــــــــغ: البّينــــــــــات والتصــــــــــميم 
 )٢٠١٦والتنفيذ (

اإلعـــــــالن عـــــــن التبـــــــغ حظـــــــر  -
 –والتــــــــــــرويج لــــــــــــه ورعايتــــــــــــه 

ـــــي ينبغـــــي اإللمـــــام  األمـــــور الت
 )٢٠١٣( بها

جعــل مــدنكم خاليــة مــن دخــان  -
) ٢٠١١التبــــــــــــــــــغ: كتيــــــــــــــــــب (

ومجموعـــــــــــــة مـــــــــــــن حلقـــــــــــــات 
 )٢٠١٣( العمل
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خاليـــة مـــن التـــدخين: مـــن أفـــالم  -
ــــة إلــــى الجهــــود العمليــــة   –األدل

 )٢٠١٦الثالثة (الطبعة 
حمايـــــة األشـــــخاص مـــــن دخـــــان  -

التبـــغ: بيئـــات خاليـــة مـــن دخـــان 
 )٢٠١١التبغ (

دليـــل األحــــداث الكبـــرى للتحــــرر  -
  )٢٠٠٩من التبغ (

  
  لتثقيـــف شـــن حمـــالت إعالميـــة جماهيريـــة فعالـــة

الجمهـــور بشـــأن أضـــرار التـــدخين/ تعـــاطي التبـــغ 
 ودخان التبغ غير المباشر

 لفعــال علــى نطــاق تقــديم الــدعم المــدفوع التكــاليف وا
فئــات الســكان ككــل فــي ميــدان اإلقــالع عــن تعــاطي 
ــــالع عــــن  ــــي اإلق ــــون ف ــــع مــــن يرغب ــــى جمي ــــغ إل التب
تعاطيــــه (بوســــائل منهــــا إســــداء المشــــورة المقتضــــبة 
وتقــديم خــدمات الخطــوط الهاتفيــة الوطنيــة المجانيــة 

  المساعدة على اإلقالع عن التدخين)

  
توصــــــــــيات السياســــــــــات بشــــــــــأن  -

ض لـــــدخان الحمايـــــة مـــــن التعـــــر 
 )٢٠٠٧التبغ غير المباشر (

تعزيز الـنظم الصـحية لمعالجـة  -
ــــــــى التبــــــــغ فــــــــي  االعتمــــــــاد عل

ـــــــــــــة  إطـــــــــــــار خـــــــــــــدمات الرعاي
 )٢٠١٣( األولية

لتقــديم اإلرشــاد تـدريب المرشــدين  -
عبر الخطوط الهاتفية المسـاعدة 
علــــــى اإلقــــــالع عــــــن التــــــدخين: 

 )٢٠١٤اإلرشاد الهاتفي (
تطــــــــــــوير خــــــــــــدمات الخطــــــــــــوط  -

ة المجانيـــــــــــة الهاتفيـــــــــــة الوطنيـــــــــــ
المســـــاعدة علـــــى اإلقـــــالع عــــــن 

  )٢٠١١التدخين وتحسينها (

إتاحة التحليل عبر مشروع 
المنظمة الختيار التدخالت

    اتخاذ تـدابير تقلـل االتجـار غيـر المشـروع بمنتجـات
 التبغ إلى أدنى حد

  ،فرض حظر على اإلعالن عـن التبـغ عبـر الحـدود
 بوسائل منها استخدام سبل اتصال حديثة

  تعــاطي  جميــع مــن يرغبــون فــي اإلقــالع عــنتزويــد
ـــغ ب التقنيـــات الالســـلكية المحمولـــة لإلقـــالع عـــن التب

  )mCessationالتدخين (
  

مواجهـــة وبـــاء التبـــغ فـــي عصـــر  -  
جديـــــــــد مـــــــــن تحريـــــــــر التجـــــــــارة 

 )٢٠١٢( واالستثمار
  
  
  

 تعاطي الكحول على نحو ضار

اإلجراءات الشاملة/ التمكينية
  

  للمنظمة بشـأن الحـد مـن تنفيذ االستراتيجية العالمية
تعــاطي الكحــول علــى نحــو ضــار مــن خــالل اتخــاذ 
ـــــــــي المجـــــــــاالت  إجـــــــــراءات متعـــــــــددة القطاعـــــــــات ف

 المستهدفة الموصى بها
  تـــــدعيم القيـــــادة وتعزيـــــز االلتـــــزام والقـــــدرة مـــــن أجـــــل

 التصدي لتعاطي الكحول على نحو ضار
  إذكـــاء الـــوعي وتـــدعيم قاعـــدة المعـــارف بشـــأن حجـــم

تعـــاطي الكحـــول علـــى نحـــو المشـــاكل الناجمـــة عـــن 
ضار وطبيعتها عن طريـق بـرامج التوعيـة والبحـوث 

 العملية والنظم المحسنة للرصد والترصد

  
االســــــــــــتراتيجية العالميــــــــــــة للحــــــــــــد  -

تعـــــــــــاطي الكحـــــــــــول علـــــــــــى  مـــــــــــن
) (القــــــــــرار ٢٠١٠( ضــــــــــار نحــــــــــو

 )١٣-٦٣ع  ص  ج
لمنظمــــــة عــــــن وضــــــع تقريــــــر ا -

الكحـــــــــــــــول والصـــــــــــــــحة فـــــــــــــــي 
 )٢٠١٤( العالم

ة صــــــــــحائف الوقــــــــــائع للمنظمــــــــــ -
وملخصـــــــــات سياســـــــــاتها بشـــــــــأن 
 تعاطي الكحول على نحو ضار
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  قائمة خيارات السياسات
االعتبارات غير المالية 

 (ب)منظمةأدوات ال  (أ)الحاسمة

إتاحة التحليل عبر مشروع المنظمة الختيار التدخالت
(ج)

  

  زيــادة ضــرائب البيــع المفروضــة علــى المشــروبات
 الكحولية

  فرض حظر أو قيود شاملة على التعرض لإلعالن
عــن الكحــول وٕانفــاذ ذلــك (عبــر أنــواع متعــددة مــن 

 وسائط اإلعالم)
 يود على التوافر المـادي لمنتجـات الكحـول فرض ق

ــل  ــة وٕانفاذهــا (عــن طريــق تقلي ــاع بالتجزئ التــي تب
 ساعات بيعها)

يقتضــــــــي األمــــــــر وجــــــــود  -
نظـــــــــــــــــــام فعـــــــــــــــــــال إلدارة 
الضـــــــــــرائب وينبغـــــــــــي أن 
ــــــة  ــــــالجهود الرامي يقتــــــرن ب
إلــى الحيلولــة دون تجنــب 
الضـــــرائب والتهـــــرب مـــــن 

  دفعها

يقتضــــــــي األمــــــــر تــــــــوفير  -
القـــدرات الالزمـــة لتطبيـــق 
اللـــــــــــــــوائح والتشـــــــــــــــريعات 

 وٕانفاذها
ضــــرورة تكملــــة الضــــوابط  -

الرســمية المفروضــة علــى 
البيـــع بـــإجراءات تتصـــدى 
للكحول غير المشـروع أو 
ـــــتج بصـــــورة  الكحـــــول المن

  غير رسمية

مجموعـــة أدوات المنظمـــة لتنفيـــذ  -
للحـــد مــــن االســـتراتيجية العالميـــة 

ــــــــى نحــــــــو  تعــــــــاطي الكحــــــــول عل
 )٢٠١٧(  ضار

كتـــــــــــــــاب مرجعـــــــــــــــي بشـــــــــــــــأن  -
الضـــــــــــــــرائب علـــــــــــــــى  فـــــــــــــــرض
 )٢٠١٧( الكحول

  
  

  وضـــع قـــوانين متعلقـــة بالقيـــادة تحـــت تـــأثير الكحـــول
وحدود لتركيز الكحول في الـدم وٕانفاذهـا عـن طريـق 
نقاط تفتيش تكشـف عـن مـدى اعتـدال السـائقين فـي 

 الشرب

يتطلــب األمــر تخصــيص -
مـــــــوارد بشـــــــرية ومعـــــــدات 

 كافية
  

 توفير تـدخل نفسـي واجتمـاعي مقتضـب لألشـخاص 
 الذين يتعاطون الكحول على نحو خطر وضار

يســــــتوجب األمــــــر وجــــــود -
مقــــدمي خــــدمات مــــدّربين 
علـــــــى جميـــــــع مســـــــتويات 

 الرعاية الصحية

أدلـــــــة فحـــــــص تحـــــــري تعــــــــاطي  -
ـــــــــــدخين والمـــــــــــواد  الكحـــــــــــول والت
والتـــدخالت المقتضـــبة المرتبطـــة 

 )٢٠١١بفحص التحري (
تـــــــدخل مقتضـــــــب فـــــــي حـــــــاالت  -

ـــــــى نحـــــــو  تعـــــــاطي الكحـــــــول عل
لالســتعمال خطــر وضــار: دليــل 

ــــــــة  ــــــــة األولي ــــــــي مجــــــــال الرعاي ف
)٢٠٠١( 

عدم 
إتاحة التحليل عبر مشروع المنظمة الختيار التدخالت

  

  إجـــراء استعراضـــات منتظمـــة لألســـعار فيمـــا يتعلـــق
 بمستوى التضخم والدخل

  ُنيا للكحول حسب االقتضاءتحديد أسعار د 
  ُنيـا مناسـبة لشـراء المشـروبات الكحوليـة تحديد سن د

، وتقليـل كثافـة منافـذ وٕانفاذ هـذه السـنأو استهالكها 
 بيعها بالتجزئة

  تقييد أو حظر حاالت الترويج للمشروبات الكحولية
المرتبطــة بأشــكال الرعايــة واألنشــطة التــي تســتهدف 

  الشباب

  
مجموعـــة أدوات المنظمـــة لتنفيـــذ  -

للحـــد مــــن االســـتراتيجية العالميـــة 
ــــــــى نحــــــــو  تعــــــــاطي الكحــــــــول عل

 )٢٠١٧(  ضار

التــــدخالت  لــــدليل 2.0اإلصــــدار -
mhGAP )٢٠١٦(  
  

  توفير الوقاية من االضطرابات الناجمة عن تعـاطي
الكحــــــول واالعــــــتالالت المصــــــاحبة لهــــــا وعالجهــــــا 
ورعاية المصـابين بهـا فـي إطـار الخـدمات الصـحية 

 واالجتماعية
  تـــــــــوفير المعلومـــــــــات الخاصـــــــــة بالمســـــــــتهلك عـــــــــن

المشروبات الكحولية وتوسيم هـذه المشـروبات لبيـان 
 ناجم عن الكحولالضرر ال
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  قائمة خيارات السياسات
االعتبارات غير المالية 

 (ب)منظمةأدوات ال  (أ)الحاسمة

 النظام الغذائي غير الصحي

اإلجراءات الشاملة/ التمكينية
  

 بشـــأن النظـــام الغـــذائي يـــة تنفيـــذ االســـتراتيجية العالم
 والنشاط البدني والصحة

  تنفيـــــذ توصـــــيات المنظمـــــة بشـــــأن تســـــويق األغذيـــــة
 والمشروبات غير الكحولية لألطفال

  
ــــــــة بشــــــــأن  - االســــــــتراتيجية العالمي

ي والنشـــاط البـــدني النظـــام الغـــذائ
 )٢٠٠٤( والصحة

توصــــــــيات المنظمــــــــة مجموعـــــــة  -
بشـــــــــــــــــأن تســـــــــــــــــويق األغذيـــــــــــــــــة 
والمشـــــــــروبات غيـــــــــر الكحوليـــــــــة 

 )٢٠١٠لألطفال (
توصــيات إطــار تنفيــذ مجموعــة ال -

بشـــــــــــــــــأن تســـــــــــــــــويق األغذيـــــــــــــــــة 
والمشـــــــــروبات غيـــــــــر الكحوليـــــــــة 

 )٢٠١٢(لألطفال 

إتاحة التحليل عبر مشروع المنظمة الختيار التدخالت
(ج)

  

 ـــ ـــل م ـــة تقلي ـــر تركيب ـــق تغيي ـــح عـــن طري دخول المل
المنتجات الغذائية كـي تحتـوي علـى كميـة أقـل مـن 
الملــح وتحديــد مســتويات مســتهدفة لكميــات الملــح 

 في األغذية والوجبات 
  تقليل مـدخول الملـح مـن خـالل إقامـة بيئـة داعمـة

في المؤسسات العامة مثل المستشفيات والمـدارس 
هـا مـن تقـديم وأماكن العمـل ودور التمـريض لتمكين

 وجبات حاوية على كميات منخفضة من الصوديوم
  تقليـــل مـــدخول الملـــح مـــن خـــالل حمـــالت تشـــنها

وسائط اإلعالم للتواصل مع الجمهـور بشـأن تغييـر 
  سلوكياته في هذا المضمار

يقتضـــي األمـــر إجـــراءات   -
متعـــــــــــــــــددة القطاعـــــــــــــــــات 
تتخـــذها الـــوزارات المعنيـــة 
بـــــــــــدعم مـــــــــــن المجتمـــــــــــع 

 المدني
  

مـــــــاذج) المنظمـــــــة نمـــــــوذج (أو ن -
لمواصــــفات المغــــذيات مــــن أجــــل 
تنظــــــــــــــــيم تســــــــــــــــويق األغذيــــــــــــــــة 
والمشـــــــــروبات غيـــــــــر الكحوليـــــــــة 

 لألطفال 
تقريــــر اللجنــــة المعنيــــة بالقضــــاء  -

 )٢٠١٦على سمنة األطفال (
مكتبـــــــــة المنظمـــــــــة اإللكترونيـــــــــة  -

للبّينــــــــات المتعلقــــــــة بــــــــاإلجراءات 
  )eLENA( التغذوية

 علـب  تقليل مدخول الملح من خالل توسـيم واجهـة
 المنتجات

  الصـناعية عـن  المتحولـةالتخلص تمامًا مـن الـدهون
طريـــق ســـن تشـــريع يحظـــر اســـتخدامها فـــي السلســـلة 

 الغذائية
  تقليـــل اســـتهالك الســـكر مــــن خـــالل فـــرض ضــــرائب

 فعالة على المشروبات التي تحلى به

يقتضــــــــي األمــــــــر تــــــــوفير  -
القـــــدرات التنظيميـــــة إلـــــى 
جانــــــب اتخــــــاذ إجــــــراءات 

 متعددة القطاعات

يفة الوقـــــائع بشـــــأن النظـــــام صـــــح -
 الغذائي الصحي

التــــــــدخالت الناجحــــــــة المتعلقــــــــة  -
: والنشـاط البـدنيبالنظام الغـذائي 

 )٢٠٠٩تقرير موجز (
المبــــــــادئ التوجيهيــــــــة: مــــــــدخول  -

ــــــال  ــــــالغين واألطف الصــــــوديوم للب
)٢٠١٢( 

المبــــــــادئ التوجيهيــــــــة: مــــــــدخول  -
البوتاســــــيوم للبــــــالغين واألطفــــــال 

)٢٠١٢( 
ملـــح: تغييـــر عـــادات اســـتخدام ال -

مجموعـــة تقنيـــة لتقليـــل اســـتخدام 
 )٢٠١٦الملح (

المبــــــــادئ التوجيهيــــــــة: مــــــــدخول  -
ـــــــــــال  ـــــــــــالغين واألطف الســـــــــــكر للب

)٢٠١٥( 
ـــــــــة الخاصـــــــــة  - السياســـــــــات المالي

بالنظــــــام الغــــــذائي والوقايــــــة مــــــن 
 )٢٠١٦األمراض غير السارية (
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  قائمة خيارات السياسات
االعتبارات غير المالية 

 (ب)منظمةأدوات ال  (أ)الحاسمة

عدم 
إتاحة التحليل عبر مشروع المنظمة الختيار التدخالت

  

 ة الحصـــرية فـــي األشـــهر تشـــجيع الرضـــاعة الطبيعيـــ
الســــتة األولــــى مــــن العمــــر ودعمهــــا، بمــــا فــــي ذلــــك 

  تشجيع اإلرضاع الطبيعي
  

ــــــــة بشــــــــأن  - االســــــــتراتيجية العالمي
تغذيــة الرّضــع وصــغار األطفــال 

)٢٠٠٣( 
المدونــــة الدوليــــة لتســــويق بــــدائل  -

 )١٩٨١لبن األم (
ــــــــــــــى الخطــــــــــــــوات  - البينــــــــــــــات عل

للرضــــــــــاعة الطبيعيــــــــــة  العشــــــــــر
 )١٩٩٨( الناجحة

: تقريــــر ائل لــــبن األمبــــدتســــويق  -
عن وضع تنفيـذ المدونـة الدوليـة 

 )٢٠١٦على الصعيد الوطني (
تنقـــــــــــيح مبـــــــــــادرة المستشـــــــــــفيات  -

الصــــــــديقة لألطفــــــــال وتحــــــــديثها 
وتوســـــــــــيع نطاقهـــــــــــا ألغـــــــــــراض 

 )٢٠٠٩الرعاية المتكاملة (
 تقديم اإلعانات لزيادة تناول الفواكه والخضر 
  عة والـدهون المشـب المتحولةاالستعاضة عن الدهون

بــــدهون غيــــر مشــــبعة مــــن خــــالل وضــــع سياســــات 
ـــة وتوســـيمها  ـــة المنتجـــات الغذائي بشـــأن تغييـــر تركيب

  وسياسات معنية بالشؤون المالية والزراعية

  
الوصـايا الخمــس مــن أجــل نظــام  -

 )٢٠١٦غذائي صحي (
الفواكــــــــــــــه والخضــــــــــــــر للتمتــــــــــــــع  -

  )٢٠٠٤( بالصحة
ـــــــة مـــــــن  - ـــــــنهج الســـــــكانية للوقاي ال

 )٢٠١٢السمنة لدى األطفال (
إلجـــراءات التغذويـــة األساســـية: ا -

تحســـــين الصـــــحة والتغذيـــــة لـــــدى 
ــــــــــد والرضــــــــــع  األمهــــــــــات والموالي

 )٢٠١٣وصغار األطفال (
دليـــــــــــــــــل التخطـــــــــــــــــيط لتنفيـــــــــــــــــذ  -

ـــــــــة بشـــــــــأن  االســـــــــتراتيجية العالمي
 تغذيـــة الرّضـــع وصـــغار األطفـــال

 )٢٠٠٧على الصعيد الوطني (
  
إطار السياسات المدرسية: تنفيذ  -

مـــــة االســـــتراتيجية العالميـــــة للمنظ
النظــــام الغــــذائي والنشــــاط بشــــأن 

 )٢٠٠٨( البدني والصحة
وضـــــــــع إطـــــــــار بشـــــــــأن مبـــــــــادرة  -

المـــــــــــدارس المراعيـــــــــــة للتغذيــــــــــــة 
)٢٠٠٦(  

  الحـــد مـــن حجـــم الوجبـــات والعبـــوات الغذائيـــة لتقليـــل
مـــدخول الطاقــــة وخطــــر المعانــــاة مــــن فــــرط الــــوزن/ 

 السمنة 
 

  االضـــــطالع بأنشـــــطة التثقيـــــف واإلرشـــــاد المتصـــــلة
ختلـــــف الســـــياقات (أي فـــــي ريـــــاض بالتغذيـــــة فـــــي م

األطفـــــال والمـــــدارس وأمـــــاكن العمـــــل والمستشـــــفيات 
 مثًال) لزيادة تناول الفواكه والخضر

  ــــة لتقليــــل مــــدخول الطاقــــة اإلجمــــالي توســــيم األغذي
 (السعرات الحرارية) والسكر والصوديوم والدهون

  

  

    

  
  ــــــنظم شــــــن حمــــــالت إعالميــــــة جماهيريــــــة بشــــــأن ال

ا يشــمل التســويق االجتمــاعي الغذائيــة الصــحية، بمــ
لتقليل المدخول اإلجمالي للدهون والـدهون المشـبعة 

 والسكر والملح وتعزيز تناول الفواكه والخضر

  
مــــنح األولويــــة لمجــــاالت العمــــل  -

فـــي ميـــدان الوقايـــة الســـكانية مـــن 
 )٢٠١٢السمنة لدى األطفال (
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 الخمول البدني

اإلجراءات الشاملة/ التمكينية
  

  النظـــام الغـــذائي يجية العالميـــة بشـــأن االســـتراتتنفيـــذ
 والنشاط البدني والصحة

التوصـــــــــــيات العالميـــــــــــة بشـــــــــــأن  - 
النشــــــــــــــاط البــــــــــــــدني والصــــــــــــــحة 

)٢٠١٠( 
تقريــــر اللجنــــة المعنيــــة بالقضــــاء  -

 )٢٠١٦على سمنة األطفال (
التــــــــدخالت الناجحــــــــة المتعلقــــــــة  -

: والنشـاط البـدنيبالنظام الغـذائي 
 )٢٠٠٩تقرير موجز (

يــــة للمنظمــــة االســــتراتيجية العالم -
النظــــام الغــــذائي والنشــــاط بشــــأن 

: إطــــار لرصــــد البــــدني والصــــحة
 )٢٠٠٨التنفيذ وتقييمه (

مجموعـــة تقنيـــة خاصـــة بالنشـــاط  -
 )مسودة البدني (

إتاحة التحليل عبر مشروع 
المنظمة الختيار التدخالت

(ج)
    ـــــة بشـــــأن النشـــــاط ـــــوفير خـــــدمات المشـــــورة واإلحال ت

ية األوليــة البــدني فــي إطــار خــدمات الرعايــة الصــح
 الروتينية من خالل االستعانة بتدخالت مقتضبة

  االضــــطالع بأنشــــطة التوعيــــة العامــــة والتواصــــل
ــدني، بوســائل منهــا  لتشــجيع ممارســة النشــاط الب
شــــن حمــــالت إعالميــــة جماهيريــــة بشــــأن تغييــــر 

 السلوكيات فيما يخص النشاط البدني
 

يقتضـــــــــي األمـــــــــر تـــــــــوفير  -
قـــدرات مدربـــة وكافيـــة فـــي 

 ية األوليةمجال الرعا

  

عدم 
إتاحة التحليل عبر مشروع المنظمة الختيار التدخالت

  

  ضـــمان إدراج العناصـــر األساســـية المتعلقـــة بكثافـــة
المبـــاني الســـكنية وشـــبكات الشـــوارع المترابطـــة التـــي 
تشــــــمل األرصــــــفة وســــــهولة الوصــــــول إلــــــى طائفــــــة 

العــام فــي  النقــلمتنوعــة مــن الوجهــات وٕالــى وســائط 
  ية على المستوى الكليتصميم المواقع الحضر 

يقتضـــــي األمـــــر مشـــــاركة  -
قطاعــــــــات أخــــــــرى غيــــــــر 
قطاع الصحة وتزّود هـذه 
القطاعــــــــــــــات بالقــــــــــــــدرات 

 الالزمة

دليــــــــــل للــــــــــنهج الســــــــــكانية لرفــــــــــع  -
مســـتويات ممارســـة النشـــاط البـــدني 

)٢٠٠٧( 
منح األولوية لمجاالت العمـل فـي  -

ميدان الوقاية السكانية مـن السـمنة 
  )٢٠١٢لدى األطفال (

 رنـــامج علـــى مســـتوى المـــدارس ككـــل يشـــمل تنفيـــذ ب
التربيـــــة البدنيـــــة الجيـــــدة وٕاتاحـــــة المرافـــــق والبـــــرامج 
 الكافية لدعم ممارسة جميع األطفال للنشاط البدني 

  إتاحــة أمــاكن عامــة جيــدة وبنيــة تحتيــة كافيــة تكــون
ــــــدعم أنشــــــطة المشــــــي وركــــــوب  ــــــة ومناســــــبة وت آمن

  الدراجات الهوائية

لسمنة النهج السكانية للوقاية من ا -  
 )٢٠١٢لدى األطفال (

إطــــــــــــار السياســــــــــــات المدرســــــــــــية  -
)٢٠٠٨( 

تشــــجيع ممارســــة النشــــاط البــــدني  -
فـــــــــي المــــــــــدارس: عنصـــــــــر مهــــــــــم 
لضــــــمان مــــــدارس تعــــــزز الصــــــحة 

)٢٠٠٧( 
مجموعــة السياســات بشــأن التربيــة  -

  )٢٠١٤البدنية الجيدة (
  تنفيذ برامج متعددة العناصر بشـأن ممارسـة النشـاط

 البدني في أماكن العمل
 جيع النشـاط البـدني مـن خـالل تنظـيم مجموعـات تشـ

 ونواد وبرامج وأحداث رياضية

ـــــــــر  -   ـــــــــة مـــــــــن األمـــــــــراض غي الوقاي
الســــــارية فــــــي مكــــــان العمــــــل مــــــن 
خــــــالل النظــــــام الغــــــذائي والنشــــــاط 

 )٢٠٠٨البدني (
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  قائمة خيارات السياسات
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 ٤الغرض 

اإلجراءات الشاملة/ التمكينية
  

  دمــــج التــــدخالت الخاصــــة بــــاألمراض غيــــر الســــارية
للغايــــة فــــي مجموعــــة الرعايــــة  ذات المــــردود العــــالي

ـــــة  ـــــُنظم إحال ـــــة األساســـــية المـــــزودة ب الصـــــحية األولي
المرضى إلى جميع مستويات الرعاية، للمضي قـدمًا 

 ببرنامج التغطية الصحية الشاملة
  استكشــــاف آليــــات صــــالحة لتمويــــل الصــــحة وأدوات

 اقتصادية ابتكارية تستند إلى البّينات
  ،وٕاعطــــــاء التوســــــع فــــــي الكشــــــف المبكــــــر والتغطيــــــة

األولويــة للتــدخالت العاليــة المــردود والبالغــة التــأثير، 
بمــا فــي ذلــك التــدخالت العاليــة المــردود الراميــة إلــى 

 التصدي لعوامل الخطر السلوكية
 قــدرات الــُنظم ز تــدريب القــوى العاملــة الصــحية وتعزيــ

الصـــــحية والســـــيما علـــــى مســـــتوى الرعايـــــة الصـــــحية 
مـــــراض غيـــــر األوليـــــة لالضـــــطالع بالوقايـــــة مـــــن األ

 السارية ومكافحتها
 األساســــــية  تحســــــين إتاحــــــة التكنولوجيــــــات واألدويــــــة

ــــة الجنيســــة،  ــــك األدوي ــــي ذل ــــة بمــــا ف الميســــورة التكلف
الضــرورية لعــالج األمــراض غيــر الســارية الرئيســية، 
 في مرافق القطاعين العام والخاص على حد سواء

  تنفيــذ التــدخالت وخيــارات السياســات األخــرى العاليــة
لتعزيــــــز الــــــُنظم  ٤د المدرجــــــة فــــــي الغــــــرض المــــــردو 

الصحية وتوجيهها من أجل التصدي لألمراض غيـر 
الســــارية وعوامــــل الخطــــر المرتبطــــة بهــــا مــــن خــــالل 
الرعايــة الصــحية المركــزة علــى األشــخاص والتغطيــة 

 الصحية الشاملة 
  وضــع سياســات الرعايــة الملّطفــة وتنفيــذها، بمــا يشــمل

ـــآلالم، وتـــدريب إتاحـــة المســـكنات األفيونيـــة المخف ـــة ل ف
 العاملين الصحيين

  توســـيع نطـــاق اســـتخدام التكنولوجيـــات الرقميـــة لتعزيـــز
إتاحة الخدمات الصحية الالزمة للوقاية مـن األمـراض 
غير السارية وفعالية تلك الخـدمات، وخفـض التكـاليف 

 المتكبدة عن إيتاء الخدمات الصحية

  
ـــــــــــــــــــذ: مجموعـــــــــــــــــــة  - أدوات التنفي

 تـــــــدخالت المنظمـــــــة األساســــــــية
ـــــــــــر  ـــــــــــاألمراض غي المتصـــــــــــلة ب
الســـــــــارية مـــــــــن أجـــــــــل الرعايـــــــــة 
الصـــحية األوليـــة فـــي الســـياقات 

 )٢٠١٣القليلة الموارد (
قائمـــــــــــة المنظمـــــــــــة النموذجيـــــــــــة  -

 لألدوية األساسية 
تعزيـــــــــز القـــــــــدرات فـــــــــي إطـــــــــار  -

ـــة مـــن  خـــدمات التمـــريض والقبال
ـــــــق  ـــــــي تحقي أجـــــــل المســـــــاهمة ف

 األهداف اإلنمائية لأللفية
تكثيـــــــــــــــف أعمـــــــــــــــال مكافحـــــــــــــــة  -

غيـر السـارية: مـا هـي  راضاألم
 )٢٠١١تكاليفها؟ (

تمويـــل الـــنظم الصـــحية: الســـبيل  -
  )٢٠١٠إلى التغطية الشاملة (

  

 أمراض القلب واألوعية الدموية وداء السكري

إتاحة التحليل عبر مشروع المنظمة 
الختيار التدخالت

(ج)
  

  تــوفير العــالج باألدويــة (بمــا فــي ذلــك ضــبط ســكر الــدم
لسكري ومكافحة فـرط ضـغط الـدم لدى المصابين بداء ا

والمشــورة لألفــراد  ١)باســتخدام نهــج المخــاطر الشــاملة
المصــابين بأزمــة قلبيــة أو ســكتة دماغيــة واألشــخاص 

لإلصـــابة  )٪ أو أكثـــر ٣٠المعرضـــين تعرضـــًا شـــديدًا (
بحاالت مميتة أو غير مميتـة ألمـراض القلـب واألوعيـة 

  الدموية خالل السنوات العشر القادمة

فير ذلــــــك فــــــي يمكــــــن تــــــو  -
جميـــــــع الســـــــياقات التـــــــي 
لـــــديها المـــــوارد، بمـــــا فـــــي 
ذلـــــك علـــــى يـــــد العـــــاملين 
الصــــــــــحيين مــــــــــن غيــــــــــر 

 األطباء
  

ـــــة مـــــن  - ـــــس العـــــالمي للوقاي األطل
القلـــب واألوعيـــة الدمويـــة  أمـــراض

 )٢٠١١ومكافحتها (
  

 ســكر الــدم  تــوفير العــالج باألدويــة (بمــا فــي ذلــك ضــبط
لدى المصابين بداء السكري ومكافحة فـرط ضـغط الـدم 
باســـتخدام نهـــج المخـــاطر الشـــاملة) والمشـــورة لألفـــراد 
المصــابين بأزمــة قلبيــة أو ســكتة دماغيــة واألشــخاص 

يزيــــــــــــد تطبيــــــــــــق عتبــــــــــــة   -
المخــــــــــــــــــــاطر األدنــــــــــــــــــــى 
المكاســــــــــــــــب الصــــــــــــــــحية 
المحققــــــــة إال أنــــــــه يرفــــــــع 

جــــداول توقــــع مخــــاطر أمــــراض  -
ـــة لمنظمـــة  ـــة الدموي القلـــب واألوعي

الجمعيـة الدوليـة  /الصحة العالمية
 لمكافحة فرط ضغط الدم

                                                      
تعرَّف المخاطر الشاملة على أنها احتمال إصابة الفرد بمرض من أمراض القلب واألوعية الدموية (مثل احتشـاء عضـلة    ١

 سنوات مثًال. ١٠ية معينة أي خالل القلب أو السكتة الدماغية) خالل فترة زمن
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٪ أو أكثــر)  ٢٠المعرضــين تعرضــًا معتــدًال أو شــديدًا (
لإلصابة بحاالت مميتـة أو غيـر مميتـة ألمـراض القلـب 

  وية خالل السنوات العشر القادمةواألوعية الدم

 أيضًا تكاليف التنفيذ
  

المبــــــــــادئ التوجيهيــــــــــة للرعايــــــــــة  -
ـــــي الســـــياقات ال ـــــة ف صـــــحية األولي

 )٢٠١٢القليلة الموارد (
  عــــالج الحــــاالت الجديــــدة لإلصــــابة باالحتشــــاء الحــــاد

باســتخدام حمــض أســيتيل الساليســيليك  ١لعضــل القلــب
أو الحمـــــــــض المـــــــــذكور مقرونـــــــــًا بالكلوبيـــــــــدوغريل أو 
مضـــادات تخثّــــر الــــدم أو بواســــطة التــــدخالت التاجيــــة 

  األساسية عن طريق الجلد

د انتقـاء الخيـار علـى يعتم  -
 قدرات النظام الصحي

  

  

  ــــة الحــــادة باســــتخدام ــــة اإلقفاري عــــالج الســــكتة الدماغي
  العالج الوريدي لحال الخثرة

يقتضــــــــي األمــــــــر تــــــــوفير   -
القـــــــدرة علـــــــى تشـــــــخيص 
 السكتة الدماغية اإلقفارية 

مــوجز عــالمي عـــن فــرط ضـــغط  -
  )٢٠١٣الدم (

  داء القلـــب الوقايـــة األوليـــة مـــن الحمـــى الروماتيزميـــة و
ــادة عــالج حــاالت التهــاب  الرومــاتيزمي عــن طريــق زي

 البلعوم بالعقديات على مستوى الرعاية األولية
  الوقايـــة الثانويـــة مـــن الحمـــى الروماتيزميـــة وداء القلـــب

الروماتيزمي عن طريق إعداد سـجل بأسـماء المرضـى 
 الحاصلين على عالج وقائي منتظم بالبنسيلين

حســــــب معــــــدل االنتشــــــار  -
دان محـددة أو لـدى في بلـ

ـــــــــة  ـــــــــات ســـــــــكانية فرعي فئ
 معينة 

مبــــادئ توجيهيـــــة موحـــــدة بشـــــأن  -
اســــــــــــتخدام األدويــــــــــــة المضــــــــــــادة 
للفيروســـــــات القهقريـــــــة ألغـــــــراض 
ـــــدز  عـــــالج العـــــدوى بفيـــــروس األي
والوقايــــــــــــة منهــــــــــــا: المســــــــــــتجدات 

)٢٠١٥(  
ـــــة  -  HEARTSالمجموعـــــة التقني

للتـــدبير العالجـــي ألمـــراض القلـــب 
ايـــــــة واألوعيــــــة الدمويــــــة فــــــي الرع

  )٢٠١٦الصحية األولية (

عدم 
إتاحة التحليل عبر مشروع المنظمة الختيار 

التدخالت
  

 اإلنـــــزيم  عـــــالج فشـــــل القلـــــب االحتقـــــاني بُمثبطـــــات
المحــــول لألنجيوتنســــين، ومحصــــر البيتــــا واألدويــــة 

 المدرة للبول
  ــــاب احتشــــاء عضــــل ــــي أعق ــــب ف ــــل القل إعــــادة تأهي

 القلب
 تعـــرض حـــال ال العـــالج بمضـــادات تخثـــر الـــدم فـــي

المعتــــدل والتعــــرض الشــــديد للرجفــــان األذينــــي غيــــر 
الصـــمامي وفـــي حـــال تضـــيق المترالـــي المصـــحوب 

 بالرجفان األذيني
 أســــــيتيل  إعطـــــاء جرعــــــات منخفضــــــة مــــــن حمــــــض

 الساليسيليك لعالج السكتة الدماغية اإلقفارية
  رعايـــة المصـــابين بالســـكتة الدماغيـــة الحـــادة وٕاعـــادة

 لدماغيةتأهيلهم في وحدات عالج السكتة ا

  
  

 داء السكري

إتاحة التحليل عبر مشروع المنظمة الختيار 
التدخالت

(ج)
  

  توفير الرعاية الوقائية بشـأن صـحة القـدم للمصـابين
بــداء الســكري (بوســائل منهــا بــرامج التوعيــة، وٕاتاحــة 
األحذيــــــــــــــــة المناســــــــــــــــبة، والعيــــــــــــــــادات المتعــــــــــــــــددة 

 التخصصات)
 ى إجـراء فحـص لتحــري اعـتالل الشــبكية السـكري لــد

جميـــع المصـــابين بـــداء الســـكري والعـــالج بـــالتخثير 
 الضوئي بالليزر للوقاية من العمى

  الضـــبط الفعـــال لمســـتوى الســـكر فـــي دم المصـــابين
بــداء الســكري، إلــى جانــب الرصــد القياســي لمســتوى 
الغلوكــــوز فــــي المنــــزل لــــدى األشــــخاص المعــــالجين 
باألنســـــولين للحـــــد مـــــن المضـــــاعفات الناجمـــــة عـــــن 

 السكري

ألمر إنشاء نظم يقتضي ا -
 الستدعاء المرضى

المبــــــــــادئ التوجيهيــــــــــة للرعايــــــــــة  -
الصـــحية األوليـــة فـــي الســـياقات 

 )٢٠١٢القليلة الموارد (
 
التقرير العالمي عن  -

  )٢٠١٦( السكري
  

                                                      
 يشمل حساب التكاليف الرعاية في المستشفيات في جميع السيناريوهات.   ١
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عدم 
إتاحة التحليل عبر مشروع المنظمة الختيار التدخالت

    التـــــــدخالت الخاصـــــــة بـــــــنمط الحيـــــــاة للوقايـــــــة مـــــــن
 ن النمط الثانياإلصابة بداء السكري م

  تطعــــيم المرضــــى المصــــابين بــــداء الســــكري بلقـــــاح
 األنفلونزا

  ـــــة الســـــابقة للحمـــــل للنســـــاء فـــــي ســـــن تـــــوفير الرعاي
اإلنجــاب المصــابات بالســكري، بوســائل منهــا توعيــة 

 المرضى والتدبير العالجي المكثف للغلوكوز
  إجــــــــراء فحــــــــص لتحــــــــري البيلــــــــة البروتينيــــــــة لــــــــدى

م باألدويـة المثبطـة المصابين بداء السـكري وعالجهـ
لإلنــزيم المحــول لألنجيوتنســين للوقايــة مــن أمــراض 

 الكلى وٕاعاقة اإلصابة بها
  

  
  

 السرطان

إتاحة التحليل عبر مشروع المنظمة الختيار التدخالت
(ج)

  

  تطعـــــيم الفتيـــــات اللـــــواتي تتـــــراوح أعمـــــارهن بـــــين
سنة باللقاح المضاد لفيروس الورم  ١٣سنوات و ٩

 إعطاء جرعتين)الحليمي البشري (ب
  الوقايــة مــن ســرطان عنــق الــرحم مــن خــالل فحــص

سـنة  ٤٩و ٣٠النساء اللواتي تتراوح أعمـارهن بـين 
  باستخدام أي من الفحوص التالية:

    

الفحـــص البصـــري بحمـــض الخليـــك علـــى أن  -
يقتــرن بعــالج اآلفــات الســابقة للتســرطن فــي 

  الوقت المناسب

يمكــــــــــن إجــــــــــراء الفحــــــــــص  -
البصــــري بحمــــض الخليــــك 

الســـــــــــياقات القليلـــــــــــة فـــــــــــي 
الموارد، بما فـي ذلـك علـى 
يــد العــاملين الصــحيين مــن 

  غير األطباء

أداة التقيــــــــــيم الــــــــــذاتي للقــــــــــدرات  -
ــــــــــة  ــــــــــرامج الوطني األساســــــــــية للب

 )٢٠١١لمكافحة السرطان (
المبــــــــــادئ التوجيهيــــــــــة للرعايــــــــــة  -

الصـــحية األوليـــة فـــي الســـياقات 
 )٢٠١٢القليلة الموارد (

مكافحـة السـرطان: سـت وحـدات  -
ويــل المعــارف إلــى إجــراءات لتح

)٢٠٠٨( 
سـرطان عنـق المكافحة الشـاملة ل -

الـــــــــــــرحم: دليـــــــــــــل الممارســـــــــــــات 
الطبعـــــــــــة الثانيـــــــــــة األساســـــــــــية، 

)٢٠١٤( 
ورقــــــــــة موقــــــــــف صــــــــــادرة عــــــــــن  -

تحـــــري المنظمـــــة بشـــــأن فحـــــص 
ـــــــــــدي بالتصـــــــــــوير  ســـــــــــرطان الث

 )٢٠١٤( اإلشعاعي للثدي
معـــدات الجراحـــة البرديـــة لعـــالج  -

اآلفــــــــــــات الســــــــــــابقة لإلصــــــــــــابة 
نـــــق الـــــرحم والوقايـــــة بســــرطان ع

مــــــــــن ســــــــــرطان عنــــــــــق الــــــــــرحم 
)٢٠١٢( 

ــــة  - ــــة للوقاي ــــرامج الوطني رصــــد الب
مــــــــــن ســــــــــرطان عنــــــــــق الــــــــــرحم 

 )٢٠١٣ومكافحته (
ـــــي  - ـــــالبرد ف اســـــتخدام المعالجـــــة ب

حــال تكــّون الــورم العنقــي داخــل 
  )  ٢٠١١الظهارة (

الفحــــــص بواســــــطة لطاخــــــة "بابــــــا نيكــــــوالو"  -
(الفحــص الســيتولوجي لعنــق الــرحم) كــل ثــالث 

خمـــس ســـنوات، علـــى أن يقتـــرن بعـــالج إلـــى 
  اآلفات السابقة للتسرطن في الوقت المناسب

يســتدعي الفحــص بواســطة  -
لطاخة "بابا نيكوالو" توفير 
القــــــدرات الالزمــــــة إلجــــــراء 
  فحص الباثولوجيا الخلوية

ــورم الحليمــي  - إجــراء فحــص لتحــري فيــروس ال
البشــري كــل خمــس ســنوات، علــى أن يقتــرن 

ة للتســـرطن فـــي الوقـــت بعـــالج اآلفـــات الســـابق
  المناسب

يقتضــي األمــر وجــود نظــم  -
إلجــــــراء فحــــــوص ســــــكانية 

  منظمة وضبط الجودة

  عـــالج ســـرطان الـــرحم فـــي مرحلتيـــه األولـــى والثانيـــة
إمـــا بـــإجراء عمليـــات جراحيـــة وٕامـــا باالعتمـــاد علـــى 
ــــــــدًا/ ناقصــــــــًا المعالجــــــــة  المعالجــــــــة اإلشــــــــعاعية زائ

 الكيميائية
 ه األولــى والثانيـــة عــالج ســرطان الثــدي فـــي مرحلتيــ

بــــإجراء عمليــــات جراحيــــة زائــــدًا/ ناقصــــًا المعالجــــة 
  المجموعية

 



  ٣الملحق  88

  قائمة خيارات السياسات
االعتبارات غير المالية 

 (ب)منظمةأدوات ال  (أ)الحاسمة

  إجـــــراء فحـــــص لتحـــــري ســـــرطان الثـــــدي بالتصـــــوير
اإلشــــعاعي للثــــدي (مــــرة واحــــدة كــــل ســــنتين للنســــاء 

ســنة) علــى  ٦٩و ٥٠اللــواتي تتــراوح أعمــارهن بــين 
أن يقتــــرن بتشــــخيص ســــرطان الثــــدي وعالجــــه فــــي 

 الوقت المناسب
  ـــــي مرحلتيـــــه عـــــالج ـــــون والمســـــتقيم ف ســـــرطان القول

األولـــــى والثانيـــــة بـــــإجراء عمليـــــات جراحيـــــة زائـــــدًا/ 
 ناقصًا المعالجة الكيميائية والمعالجة اإلشعاعية

  

يقتضــي األمــر وجــود نظــم   -
إلجـــــراء فحـــــوص ســـــكانية 

  منظمة وضبط الجودة

  

للرعايــــــــــــة  األطلــــــــــــس العــــــــــــالمي -
 )٢٠١٤الملطفة للمحتضرين (

الملطفـة  تخطيط خدمات الرعاية -
وتنفيــذها: دليــل لمــديري البـــرامج 

)٢٠١٦( 
المبادئ التوجيهية بشـأن العـالج  -

ــــــدى  ــــــم المســــــتمر ل ــــــدوائي لألل ال
األطفــــال المصــــابين بــــاعتالالت 

 )٢٠١٢طبية (
   

  ـــــــــة األساســـــــــية للمرضـــــــــى ـــــــــة الملطف ـــــــــوفير الرعاي ت
المصــــابين بالســــرطان: تــــوفير الرعايــــة فــــي المنــــزل 

تخصصـــات والمستشـــفى عـــن طريـــق فـــرق متعـــددة ال
 وٕاتاحة المواد األفيونية واألدوية الداعمة األساسية

يقتضـــــــــي األمـــــــــر إتاحـــــــــة   -
األدويــة الخاضــعة للمراقبــة 

  لتخفيف اآلالم

عدم 
إتاحة التحليل عبر مشروع المنظمة الختيار 

التدخالت
  

  الوقايــة مـــن ســـرطان الكبـــد مـــن خـــالل التمنيـــع ضـــد
  Bالتهاب الكبد 

  لــــدى الفئــــات إجــــراء فحــــص لتحــــري ســــرطان الفــــم
الشــــديدة التعــــرض لإلصــــابة بــــه (مثــــل األشــــخاص 
الــذين يتعــاطون التبــغ ويمضــغون التنبــول) علــى أن 

 يقترن بالعالج في الوقت المناسب 
  ،فحــص الســكان لتحــري ســرطان القولــون والمســتقيم

والســـيما مـــن خـــالل اختبـــار الـــدم الخفـــي فـــي البـــراز 
عنــــد االقتضــــاء لــــدى األشــــخاص البالغــــة أعمــــارهم 

ســــنة علــــى أن يقتــــرن بــــالعالج فــــي  ٥٠ر مــــن أكثــــ
  الوقت المناسب

  
الممارســات الراميــة إلــى تحســين  -

ـــــــاح  ـــــــة بجرعـــــــة مـــــــن اللق التغطي
عنـــد  Bالمضـــاد اللتهـــاب الكبـــد 

  )٢٠١٣الوالدة (

 أمراض الجهاز التنفسي المزمنة

إتاحة التحليل عبر مشروع 
المنظمة الختيار التدخالت

(ج)
    بــــالربو مــــن تخفيــــف أعــــراض المرضــــى المصــــابين

 خالل استنشاق دواء السالبوتامول
  تخفيــف أعــراض المرضــى المصــابين بــداء االنســداد

الرئـــــــــــوي المـــــــــــزمن مـــــــــــن خـــــــــــالل استنشـــــــــــاق دواء 
 السالبوتامول

  عالج الربو عن طريق استنشاق جرعـة صـغيرة مـن
 دواء البيكلوميتازون ومناهض بيتا القصير المفعول

  
المبــــــــــادئ التوجيهيــــــــــة للرعايــــــــــة  -

وليـــة فـــي الســـياقات الصـــحية األ
 )٢٠١٢القليلة الموارد (

لمبــــــــــــادئ املوثــــــــــــات مختــــــــــــارة:  -
التوجيهيــة للمنظمــة بشــأن نوعيــة 
الهـــــــواء فـــــــي األمـــــــاكن المغلقـــــــة 

)٢٠١٠( 
لمبــــــــادئ التوجيهيــــــــة للمنظمــــــــة ا -

بشــأن نوعيــة الهــواء فيمــا يتعلــق 
ــــــــة واألوزون  بالجســــــــيمات الدقيق
وثنـــــــــــائي أكســـــــــــيد النيتـــــــــــروجين 
وثنـــــــــــــــائي أكســـــــــــــــيد الكبريـــــــــــــــت 

)٢٠٠٥( 
لمبــــــــادئ التوجيهيــــــــة للمنظمــــــــة ا -

بشأن نوعيـة الهـواء فـي األمـاكن 
: حـــــــــرق الوقـــــــــود فـــــــــي المغلقــــــــة
 )٢٠١٤المنازل (

الخطــــــــــوط العريضــــــــــة لوضــــــــــع  -
وطنيــــــــــــــــة للقضــــــــــــــــاء  بــــــــــــــــرامج
األمــــــــــــراض المرتبطــــــــــــة  علــــــــــــى

 )٢٠١٤باألسبستوس (

عدم 
إتاحة التحليل عبر مشروع المنظمة الختيار 

التدخالت
  

 ع الوقــود النظيــف للحــد إتاحــة المواقــد المحّســنة وأنــوا
 من تلوث الهواء داخل األماكن المغلقة

  تنفيـذ تـدخالت عاليــة المردوديـة للوقايــة مـن أمــراض
الرئة المهنية، مثل األمـراض الناجمـة عـن التعـرض 

 للسليكا أو األسبستوس
  تطعـــيم المرضـــى المصـــابين بـــداء االنســـداد الرئـــوي

 المزمن بلقاح األنفلونزا
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  ياساتقائمة خيارات الس
االعتبارات غير المالية 

 (ب)أدوات المنظمة  (أ)الحاسمة

  ٥الغرض 

اإلجراءات الشاملة/ التمكينية
  

  للبحـــــوث األولويـــــات  حـــــددموضـــــع برنـــــامج وطنـــــي
 وتنفيذه ض غير الساريةرااألمالخاصة ب

 ـــات مخصصـــات المي ـــد أولوي ـــةزاتحدي فـــي للبحـــث  ني
 غير السارية ومكافحتها ضرامجال الوقاية من األم

 ـــــز المـــــوارد البشـــــرية والقـــــد ت المؤسســـــية فـــــي راتعزي
 مجال البحث

 التعـاون  ت في مجال البحـث مـن خـاللراتعزيز القد
 والمحلية مع معاهد البحث األجنبية

 فــــــي المدرجــــــة  ت السياســــــات األخــــــرىراتنفيـــــذ خيــــــا
 هاالوطنية ودعم ترامن أجل تعزيز القد ٥الغرض 

 لجودةواالبتكار العالي ا في مجال البحث والتطوير

  
 البرنـــامج المحـــدد األولويــــات -

 راضلبحوث الوقاية من األم
الســـــــارية ومكافحتهـــــــا  غيـــــــر
 ٢٠١١لعام 

بحـــــــوث التغطيـــــــة الصـــــــحية  -
التقريــــــر الخــــــاص الشــــــاملة: 

 ٢٠١٣ بالصحة في العالم
 تيجية وخطــة العمــلرااالســت -

العالميتـــــان بشـــــأن الصـــــحة 
ــــــــــــــــــة واالبتكــــــــــــــــــار  العمومي

ــــــة (القــــــرار  والملكيــــــة الفكري
 )٢١-٦١ص ع  ج

  ٦الغرض 

اإلجراءات الشاملة/ التمكينية
  

  ت الوطنيـــة باالســـتناد إلـــى اتحديـــد الغايـــات والمؤشـــر
ذلـــك بسياســـة وخطـــة  إطـــار الرصـــد العـــالمي وربـــط

 متعددة شاملتين لقطاعات
 ـــــز المـــــوارد البشـــــرية والقـــــد  فـــــيت المؤسســـــية راتعزي

 مجال الترصد والرصد والتقييم
 ســارية ض غيــر الراإنشــاء نظــام شــامل لترصــد األمــ

الوفيـــات وفقـــًا  أو تعزيـــزه، بمـــا فـــي ذلـــك تســـجيل /و
وتســــجيل حــــاالت  للســــبب علــــى نحــــو يعــــول عليــــه،

للبيانات الخاصـة بعوامـل  الجمع الدوريو السرطان، 
 االستجابة الوطنية الخطر، ورصد

 غيـــر الســـارية ورصـــدها فـــي  راضدمـــج ترصـــد األمـــ
 الوطنية ُنظم المعلومات الصحية

 فــــــي  األخــــــرى المدرجــــــةت السياســــــات اراتنفيـــــذ خيــــــ
 ض غيـرراأجل رصـد اتجاهـات األمـ من ٦الغرض 

في مجـال  السارية ومحدداتها، وتقييم التقدم الُمحرز
 الوقاية منها ومكافحتها

  
أداة رصد التقدم المحرز في  -

ـــــــــــر  مجـــــــــــال األمـــــــــــراض غي
   ٢٠١٥السارية لعام 

 إطار الرصد العالمي -
 أداة التشريح الشفوي -
 الـــــــنهج التـــــــدريجي للترصـــــــد -

STEPwise  
 النظام العالمي لترصد التبغ -
نظــــــام المعلومــــــات العــــــالمي  -

 الكحول والصحة عن
ــــــــة  - ــــــــات العالمي قاعــــــــدة البيان

 بشأن تنفيذ إجراءات التغذية
االستقصـــــــاء العـــــــالمي عـــــــن  -

طالب المـدارس، أداة  صحة
جعـــــة العاشـــــرة راللم التـــــدريب
 ضراالدولي لألم للتصنيف

أداة تقيــــــيم تــــــوافر الخــــــدمات  -
  (SARA) والتأهب

 GLOBOCAN مشــــــــــــــروع -
لوكالـــــــــــة الدوليـــــــــــة ، ا٢٠٠٨

 لبحوث السرطان
  

ال تنطـوي المردوديــة وحــدها علـى جــدوى تــدخل معــين فـي جميــع الســياقات. ويسـلط هــذا العمــود األضــواء علـى بعــض الجوانــب غيــر   (أ)
  المالية الحاسمة التي ينبغي مراعاتها لدى النظر في مدى مالءمة التدخالت لسياقات معينة.

مكـــــن االطـــــالع علـــــى قائمـــــة محّدثـــــة بـــــأدوات المنظمـــــة ومواردهـــــا الخاصـــــة بكـــــل غـــــرض علـــــى الموقـــــع اإللكترونـــــي التـــــالي: ي   )ب(
http://www.who.int/nmh/ncd-tools/en/  ٢٠١٦تشرين األول/ أكتوبر  ١٠(تم االطالع في.(  

دوالر دولــي أو أقــل فــي المتوســط لكــل ســنة مــن  ١٠٠العــريض هــي التــدخالت العاليــة المردوديــة بمبلــغ يســاوي التــدخالت بــالبنط     (ج)
التــي يمكـــن تالفيهــا فــي البلـــدان المنخفضــة الـــدخل وبلــدان الشــريحة الـــُدنيا مــن الـــدخل ســنوات العمــر المصـــّححة باحتســاب مــدد العجـــز 

  المتوسط.
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  ميةخطة العمل الخاصة بآلية التنسيق العال
  ومكافحتها للوقاية من األمراض غير السارية

  ٢٠١٩- ٢٠١٨التي تشمل الفترة 
  
  
وتبــّين خطــة العمــل هــذه أنشــطة آليــة التنســيق العالميــة للوقايــة مــن األمــراض غيــر الســارية ومكافحتهــا،  -١

 . وتراعـــي خطـــة العمـــل٢٠١٩-٢٠١٨فيهـــا أنشـــطة األفرقـــة العاملـــة المحـــددة بـــأطر زمنيـــة، وتشـــمل الفتـــرة  بمـــا
وخطة العمل  ٢٠١٧،٣-٢٠١٦و ٢٠١٥٢-٢٠١٤وخطتي العمل للفترتين  ١اختصاصات آلية التنسيق العالمية،

واإلعـــالن السياســـي الجتمـــاع  ٢٠٢٠،٤-٢٠١٣العالميـــة بشـــأن الوقايـــة مـــن األمـــراض غيـــر الســـارية ومكافحتهـــا 
والوثيقـة  ٥السـارية) ومكافحتهـا،الجمعية العامة الرفيع المستوى المعني بالوقايـة مـن األمـراض غيـر المعديـة (غيـر 

باالستعراض والتقييم الشاملين للتقدم المحرز في الوقايـة الرفيع المستوى المعني  الختامية الجتماع الجمعية العامة
 .٢٠٣٠وخطة التنمية المستدامة لعام  ٦،ومكافحتها(غير السارية) من األمراض غير المعدية 

 
والحاجــة إلــى تعزيــز الــدعوة  ٢٠٣٠ة التنميــة المســتدامة لعــام وتأخــذ خطــة العمــل هــذه فــي االعتبــار خطــ -٢

والمشـــاركة والعمـــل علـــى مســـتوى متعـــدد القطاعـــات ومتعـــدد الجهـــات صـــاحبة المصـــلحة لـــدعم الـــنهج التـــي تشـــمل 
يتجــاوز قطــاع الصــحة والمجتمــع ككــل بمشــاركة جميــع شــرائح الحكومــة ككــل علــى مســتوى جميــع القطاعــات بمــا 

 لغايات المتصلة باألمراض غير السارية والمدرجة في أهداف التنمية المستدامة.المجتمع بغية تحقيق ا
  
مـن  ١٧و ١٦وسُيراعى ما يلي ذكره خالل تنفيذ خطـة العمـل هـذه: التقييمـات المشـار إليهـا فـي الفقـرتين  -٣

لجمعيــة العامــة الوثيقــة الختاميــة المزمــع اعتمادهــا أثنــاء االجتمــاع الثالــث الرفيــع المســتوى ل؛ ١٤٠/٢٧ت  مالوثيقــة 
الحصــائل ؛ ٢٠١٨بشــأن الوقايــة مــن األمــراض غيــر الُمعديــة (غيــر الســارية) ومكافحتهــا المقــرر عقــده فــي عــام 

والمنتــديات واألحــداث الرفيعــة المســتوى المعنيــة التــي تعقــدها الجمعيــة العامــة المعتمــدة خــالل ســائر االجتماعــات 
علــى  ٢٠٣٠واســتعراض تنفيــذ خطــة التنميــة المســتدامة لعــام لألمــم المتحــدة فــي إطــار األنشــطة المنهجيــة لمتابعــة 

 ٧الصعيد العالمي.
  
تتماشـى مـع يتمحور تنظـيم خطـة العمـل هـذه حـول خمسـة أغـراض وعلى غرار خطتي العمل السابقتين،  -٤

الوظــائف الخمـــس آلليـــة التنســيق العالميـــة المبّينـــة فـــي اختصاصــات اآلليـــة. وســـوف تنفَّـــذ خطــة العمـــل فـــي الفتـــرة 
تمشــيًا مــع اإلطــار الزمنــي للميزانيــة  ٢٠١٩وكــانون األول/ ديســمبر  ٢٠١٨عــة مــا بــين كــانون الثــاني/ ينــاير الواق

واالعتمـــادات الماليـــة المخصصـــة ألنشـــطة آليـــة التنســـيق العالميـــة والمدرجـــة فـــي تلــــك  ٢٠١٩-٢٠١٨البرمجيـــة 
للميزانيـــــــة ر الســـــــارية) (األمـــــــراض غيـــــــ ١-٢المجـــــــال البرمجـــــــي  الميزانيـــــــة البرمجيـــــــة. وســـــــُتدمج بالكامـــــــل فـــــــي

بمـــــا يتمشـــــى مـــــع اإلجـــــراءات  ١-٢الـــــذي ينفَّـــــذ مـــــن خـــــالل شـــــبكة المجـــــال البرمجـــــي  ٢٠١٩-٢٠١٨ البرمجيـــــة
 الراسخة. التشغيلية

  
وتمشــيًا مــع نطــاق آليــة التنســيق العالميــة  ٢٠١٧-٢٠١٦خطــة العمــل التــي تشــمل الفتــرة وكمــا فــي حــال  -٥

يتصــل  إلــى تيســير التنســيق وتعزيــزه فيمــا ٢٠١٩-٢٠١٨لفتــرة وغرضــها، تهــدف خطــة العمــل الثالثــة التــي تشــمل ا
باألنشـــطة وبمشـــاركة الجهـــات صـــاحبة المصـــلحة المتعـــددة وعملهـــا فـــي جميـــع القطاعـــات علـــى الصـــعيد المحلـــي 
والوطني واإلقليمي والعـالمي مـن أجـل المسـاهمة فـي تنفيـذ خطـة العمـل العالميـة بشـأن الوقايـة مـن األمـراض غيـر 

، مـــع تجنـــب ازدواجيـــة الجهـــود واســـتخدام المـــوارد علـــى نحـــو يضـــمن الكفـــاءة ٢٠٢٠-٢٠١٣هـــا الســـارية ومكافحت
                                                      

 .١، الملحق، التذييل ١إضافة  ٦٧/١٤جالوثيقة    ١

  .١تنقيح  ٣إضافة  ٦٧/١٤جالوثيقة    ٢
 .٣، الملحق ٦٨/١١جالوثيقة    ٣

  ).٢٠١٣( ١٠-٦٦ج ص عدسة والستون في القرار التي اعتمدتها جمعية الصحة العالمية السا   ٤
 ).٢٠١١( ٦٦/٢الذي اعتمدته الجمعية العامة لألمم المتحدة في القرار    ٥

 ).٢٠١٤( ٦٨/٣٠٠التي اعتمدتها الجمعية العامة لألمم المتحدة في القرار    ٦

 ).٢٠١٦( ٧٠/٢٩٩التي اعتمدتها الجمعية العامة لألمم المتحدة في القرار    ٧
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وتحقيـــق النتـــائج وحمايـــة المنظمـــة والصـــحة العموميـــة مـــن أي تـــأثير ال مبـــرر لـــه ألي شـــكل مـــن أشـــكال تضـــارب 
 ١المصالح سواء أكان فعليًا أم متصورًا أم محتمًال.

  
  األغراض واإلجراءات

  
تنفيــذ خطــة العمــل العالميــة بشــأن الوقايــة مــن فــي ذكــاء الــوعي بشــأن ضــرورة اإلســراع : الــدعوة وإ ١الغــرض 

، وٕادراج موضـوع الوقايـة مـن تلـك األمـراض ومكافحتهـا فـي ٢٠٢٠-٢٠١٣األمراض غير السارية ومكافحتهـا 
  .خطة التنمية الدوليةصميم 

  
وتطويرها، بـالتركيز علـى تحقيـق  ٢٠١٦المستهلة في عام  عالميةالتصاالت االحملة مواصلة شن  :١-١إلجراء ا

الغايــات المتصــلة بــاألمراض غيــر الســارية والمدرجــة فــي أهــداف التنميــة المســتدامة والوفــاء بااللتزامــات المرتبطــة 
  ٢بالوقاية من تلك األمراض ومكافحتها حسبما اتفقت عليه الدول األعضاء.

  
راميـة إلـى تـدعيم التصـدي لألمـراض غيـر السـارية إذكاء الـوعي بشـأن ضـرورة تسـريع اإلجـراءات ال :٢-١اإلجراء 

ـــوطني مـــن خـــالل تيســـير التنســـيق وتعزيـــزه فيمـــا يتصـــل باألنشـــطة وبمشـــاركة الجهـــات صـــاحبة  علـــى الصـــعيد ال
المصلحة المتعـددة وعملهـا فـي جميـع القطاعـات مـن جانـب المشـاركين فـي آليـة التنسـيق العالميـة أثنـاء المنتـديات 

  .السياسية الرفيعة المستوى
  

إجراء حوار على األقل لتيسير التنسيق وتعزيـزه فيمـا يتصـل باألنشـطة وبمشـاركة الجهـات صـاحبة  :٣-١اإلجراء 
المصلحة المتعددة وعملها في جميع القطاعات على الصعيد المحلـي والـوطني واإلقليمـي والعـالمي مـن أجـل دعـم 

  .اض غير الساريةألمر المرتبطة بالتصدي ل الوفاء بالتزاماتهاالدول األعضاء في 
  

: بث المعرفة وتبادل المعلومات باالستناد إلـى البيِّنـات العلميـة و/ أو أفضـل الممارسـات فيمـا يتعلـق ٢الغرض 
  .٢٠٢٠-٢٠١٣بتنفيذ خطة العمل العالمية بشأن الوقاية من األمراض غير السارية ومكافحتها 

  
حوث المتعلقة باألمراض غير السارية ونقلها وتحديد المواظبة على تيسير تبادل المعلومات عن الب :١-٢اإلجراء 
التخـاذ اإلجـراءات إجـراء البحـوث ونقلهـا وتيسـير االبتكـار بهـدف تعزيـز قاعـدة المعـارف  التـي تحـول دونالعقبات 
  على المستوى الوطني واإلقليمي والعالمي. المستمرة

  
تحتـوي علـى مـواد  ٢٠١٨مية بحلول نهاية عـام آلية التنسيق العال ٣حفظ مكتبة مرجعية عبر بوابة :٢-٢اإلجراء 

  وجيهة ومالئمة تعزز العمل المتعدد القطاعات والجهات صاحبة المصلحة بشأن األمراض غير السارية.
  

ســــيما عــــن طريــــق جماعــــات الممارســــين والحلقــــات يم المعــــارف وتبــــادل المعلومــــات والدعــــم تعمــــ :٣-٢اإلجــــراء 
ــــــدعم تنفيــــــذ  الدراســــــية ــــــى اإلنترنــــــت ل ة العمــــــل العالميــــــة بشــــــأن الوقايــــــة مــــــن األمــــــراض غيــــــر الســــــارية خطــــــعل
  على المستوى الوطني واإلقليمي والعالمي. ٢٠٢٠-٢٠١٣ ومكافحتها

  
  إعداد تقرير سنوي عن األنشطة يصف التقدم المحرز في تنفيذ خطة العمل ونشره.  :٤-٢اإلجراء 

  
خطــة العمــل العالميــة بشــأن الوقايــة مــن  محفــل لتحديــد العقبــات التــي تعتــرض ســبيل تنفيــذ تاحــة: إ٣الغــرض 

وتبــادل الحلــول واإلجــراءات االبتكاريــة الالزمــة لتنفيــذها،  ٢٠٢٠-٢٠١٣األمــراض غيــر الســارية ومكافحتهــا 
  القطاعات.جميع وتعزيز اإلجراءات المستدامة على صعيد 

  
ل األعضــاء والجهــات تشــجيع الــدو لوســائل الســبل و البعلــى األقــل كــي يوصــي  إنشــاء فريــق عامــل: ١-٣اإلجــراء 

مـن خـالل نهـج  الوقاية من األمراض غير السـارية ومكافحتهـابالوفاء بالتزاماتها المرتبطة  الفاعلة غير الدول على
  متعددة الجهات صاحبة المصلحة والقطاعات.

                                                      
  .١، الفقرة ١، الملحق، التذييل ١إضافة  ٦٧/١٤جالوثيقة    ١
  ) الصادرين عن الجمعية العامة لألمم المتحدة.٢٠١٤( ٦٨/٣٠٠) و٢٠١١( ٦٦/٢انظر القرارين    ٢
  ).٢٠١٧أيار/ مايو  ٢في  (تم االطالع /http://www.gcmportal.orgانظر الموقع اإللكتروني التالي:    ٣
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فيمـا زه عقد اجتماع على األقل للمشاركين في آلية التنسيق العالمية من أجل تيسير التنسـيق وتعزيـ :٢-٣اإلجراء 
يتصل باألنشطة وبمشاركة الجهات صاحبة المصلحة المتعددة وعملها في جميع القطاعات على الصعيد المحلي 

  والوطني واإلقليمي والعالمي.
  

: التقــدم فــي العمـل المتعــدد القطاعــات عــن طريـق تحديــد وتعزيــز اإلجـراءات المســتدامة علــى صــعيد ٤الغـرض 
ي تنفيـذ خطـة العمـل العالميـة بشـأن الوقايـة مـن األمـراض غيـر السـارية القطاعات التي من شأنها أن تسهم ف

  .وتدعمها ٢٠٢٠-٢٠١٣ومكافحتها 
  

نهجهـا التـي تشـمل الحكومـة إنشاء موائد مستديرة استراتيجية ترمي إلى دعـم الحكومـات فـي تعزيـز  :١-٤اإلجراء 
مشــاركة جميــع شــرائح المجتمــع، يتجــاوز قطــاع الصــحة والمجتمــع ككــل بككــل علــى مســتوى جميــع القطاعــات بمــا 

بالتعاون مع الوحدات التقنيـة المعنيـة التابعـة للمنظمـة وفرقـة عمـل األمـم المتحـدة المشـتركة بـين الوكـاالت المعنيـة 
بالوقايــــة مــــن األمــــراض غيــــر المعديــــة (غيــــر الســــارية) ومكافحتهــــا والجهــــات صــــاحبة المصــــلحة األخــــرى حســــب 

  االقتضاء.
  

لوحـــدات التقنيـــة المعنيـــة التابعـــة للمنظمـــة وفرقـــة عمـــل األمـــم المتحـــدة المشـــتركة بـــين العمـــل مـــع ا :٢-٤اإلجـــراء 
ســعيًا إلــى تلبيــة طلبــات الــدول األعضــاء الداعيــة إلــى تنفيــذ توصــيات األفرقــة العاملــة التابعــة للمنظمــة  الوكــاالت

  والمعنية بآلية التنسيق العالمية.
  

لــة، بالتعــاون مــع الوحــدات التقنيــة والمكاتــب المعنيــة التابعــة مواصــلة المســاهمة فــي مبــادرة متكام :٣-٤اإلجــراء 
وفرقــــة عمــــل األمــــم المتحــــدة المشــــتركة بــــين الوكــــاالت والجهــــات صــــاحبة المصــــلحة األخــــرى، تضــــمن للمنظمــــة 

االسـتجابة المالئمـة والمنسـقة والشـاملة لتقـديم الـدعم إلـى الـدول األعضـاء الملتزمـة بـإحراز تقـدم سـريع المسـار مــن 
والغايـــات  ٢٠٢٥بحلـــول عـــام  االختياريـــة التســـع المتعلقـــة بـــاألمراض غيـــر الســـارية العالميـــةالغايـــات  قيـــقأجـــل تح

  .٢٠٣٠المتصلة باألمراض غير السارية والمدرجة في أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 
  

علــى الصــعيد : تحديــد وتبــادل المعلومــات عــن مصــادر التمويــل وآليــات التعــاون القائمــة والمحتملــة ٥الغــرض 
المحلــي والــوطني واإلقليمــي والعــالمي مــن أجــل تنفيــذ خطــة العمــل العالميــة بشــأن الوقايــة مــن األمــراض غيــر 

  .٢٠٢٠-٢٠١٣السارية ومكافحتها 
  

المثــابرة علــى تعزيــز تنفيــذ الــنهج الــذي تعــده المنظمــة لتســجيل وتعمــيم مســاهمات الجهــات الفاعلــة  :١-٥اإلجــراء 
  السارية.التسع المتعلقة باألمراض غير  يات االختياريةالغاغير الدول في بلوغ 

  
رســم خــرائط االلتزامــات التــي يقطعهــا المشــاركون فــي آليــة التنســيق العالميــة وتعميمهــا فيمــا يتصــل  :٢-٥اإلجــراء 

  ٢٠٢٠.١-٢٠١٣خطة العمل العالمية بشأن الوقاية من األمراض غير السارية ومكافحتها بتنفيذ 
  

مــن  ٢حــوار متواصــل الستكشــاف جــدوى إنشــاء آليــات وشــراكات اختياريــة وابتكاريــة للتمويــل إجــراء :٣-٥اإلجــراء 
أجـــل إعـــداد االســـتجابة الوطنيـــة لألمـــراض غيـــر الســـارية وتنفيـــذها عبـــر نهـــج متعـــددة الجهـــات صـــاحبة المصـــلحة 

  والقطاعات.
  

______________________  
  

                                                      
  .٢٢، الفقرة ١التذييل  ،، الملحق١إضافة  ٦٧/١٤جانظر الوثيقة    ١
تعزيــز وســائل التنفيــذ وتنشــيط الشــراكة العالميــة مــن أجــل تحقيــق التنميــة مــن أهــداف التنميــة المســتدامة ( ١٧وفقــًا للهــدف    ٢

 ).المستدامة
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  التوجيهية والمبادئ األولويات إطار
  ١والمهاجرين الالجئين صحة لتعزيز

  
  ] ٢٠١٧ أيار/ مايو ١٧ – ، الملحق٧٠/٢٤ج [

  
  

  المقدمة والغرض  ألف:
وااللتزامــات  شــخص أي إغفــال عــدموالمتمثــل فــي  ٢٠٣٠ لعـام المســتدامة التنميــة خطــةتحقيقـًا للهــدف المنشــود مــن 

البد مـن تنـاول االحتياجـات الصـحية  ٢،والمهاجرين الالجئين أجل من نيويورك إعالنلمبينة في المتعلقة بالصحة ا
مـن أجـل الهجـرة اآلمنـة االتفـاق العـالمي االتفـاق العـالمي بشـأن الالجئـين و لالجئين والمهاجرين على نحو كاف فـي 

  .٢٠١٨اللذين ينبغي اعتمادهما في عام  والمنظمة والقانونية

للنظـر فيـه  ٣في دورته األربعين بعد المائـة ٢٠١٧في كانون الثاني/ يناير هذا اإلطار س التنفيذي وقد طلب المجل
  ويتكون غرض هذا اإلطار من ثالثة عناصر هي التالية:خالل جمعية الصحة العالمية السبعين. 

االتفــاق العــالمي توجيــه المناقشــات بــين الــدول األعضــاء والجهــات الشــريكة المشــاركة فــي وضــع   ) أ(
لضــمان تنــاول الجوانــب  مــن أجــل الهجــرة اآلمنــة والمنظمــة والقانونيــةاالتفــاق العــالمي بشــأن الالجئــين و 

  لالجئين والمهاجرين على نحو كاف؛الصحية المتعلقة با
استخدام اإلطار كأساس لوضع مسّودة خطة عمل عالمية بشأن صحة الالجئين والمهاجرين مـن   ) ب(

  ؛٢٠١٩المية الثانية والسبعين في عام المقرر تقديمها إلى جمعية الصحة الع
إتاحـــة مرجـــع تأخـــذه الـــدول األعضـــاء فـــي االعتبـــار لـــدى تنـــاول االحتياجـــات الصـــحية لالجئـــين   (ج)

المستدامة وأطر السياسات العالمية واإلقليمية األخرى ويتالءم والمهاجرين، بما يتواءم مع أهداف التنمية 
  مع سياق كل بلد وأولوياته.

  النطاق  باء:
يصف هذا اإلطار عددًا من المبـادئ التوجيهيـة واألولويـات الشـاملة لتعزيـز صـحة الالجئـين والمهـاجرين، باالسـتناد 

 إقلــيم فــي والمهــاجرين الالجئــين صــحة أجــل مــن عمــل وخطــة اســتراتيجيةبمــا فيهــا  ٤إلــى الصــكوك والقــرارات الراهنــة
خــالل هــاجرين الــذي اعتمدتــه الــدول األعضــاء بشــأن صــحة الم CD55.R13 (2016)والقــرار  ٥األوروبــي المنظمــة

                                                      
 .١٥-٧٠ج ص عانظر القرار    ١

 ).٢٠١٦( ٧١/١اعتمدت الجمعية العامة لألمم المتحدة اإلعالن في القرار    ٢

 ).٩(١٤٠م تانظر المقّرر اإلجرائي    ٣

 .١٣إلى  ١١ ، الفقرات من٧٠/٢٤انظر الوثيقة ج   ٤

٥             Strategy and action plan for refugee and migrant health in the WHO European Region (http://www.euro.who.int/ 

__data/assets/pdf_file/0004/314725/66wd08e_MigrantHealthStrategyActionPlan_160424.pdf, accessed 3 May 2017).   
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ويعتـرف اإلطـار  .٢٠١٦مجلـس اإلدارة فـي أيلـول/ سـبتمبر اللجنة اإلقليمية لألمريكتين التابعة للمنظمة/ دورة دورة 
بحاجة قطاع الصحة الُمّلحة إلى تعزيز فعالية التصدي ألثر الهجرة والتشرد على الصحة. ويستهدف المساهمة في 

العموميـة العالميـة مـن خـالل تنـاول موضـوع صـحة الالجئـين والمهـاجرين علـى نحـو جـامع وشـامل  تحسين الصـحة
وفي إطار الجهود الكلية الرامية إلى تلبية االحتياجات الصحية لمجموع الفئات السكانية في أي سياق. ويهدف إلى 

ــًا للمبــادئ اإلنســانية وااللتزامــات الدوليــة  قــة بحقــوق اإلنســان التــي تشــمل قــانون المتعلتعزيــز الحــق فــي الصــحة وفق
ويهدف أيضًا إلى دعم اإلجراءات الرامية إلى تقليل التعـرض  ٢والصكوك الدولية واإلقليمية ذات الصلة. ١الالجئين

العتالل الصحة إلى أدنى حد والتصدي للمحددات االجتماعية للصحة من خالل تعزيز قدرة الالجئين والمهـاجرين 
. ويعتــرف هــذا اإلطــار بــأن القــوانين التعزيزيــة والوقائيــة والعالجيــة والملطفــةات الصــحية علــى الحصــول علــى الخــدم

حصول الالجئين والمهاجرين علـى الخـدمات الصـحية والحمايـة الماليـة مـن أجـل واللوائح والسياسات المنطبقة على 
  الصحة تختلف عبر البلدان وتحدَّد حسب القوانين والسياسات واألولويات الوطنية.

  المبادئ التوجيهية  جيم:
يتمتع الالجئـون والمهـاجرون  :يمكن بلوغه والنفسية البدنية الصحة مـن مستوى بأعلى التمتع في الحق  -١

دون تمييــز بســبب يمكــن بلوغــه  التمتــع بــأعلى مســتوى مـــن الصــحةبــالحق األساســي فــي علــى غــرار جميــع البشــر 
إن الـدول األطـراف وعالوة على ذلـك، فـ ٣القتصادية أو االجتماعية.العرق أو الدين أو العقيدة السياسية أو الحالة ا

الخاصة بوضع الالجئين تمنح الالجئين المقيمين بصورة نظامية في إقليمها المعاملة نفسها  ١٩٥١في اتفاقية عام 
ل إتاحـة الـذي قـد يشـموالضـمان االجتمـاعي  فـي مجـال اإلغاثـة العامـة ٤الممنوحة لمواطنيها بوصفها بلدانًا مضـيفة

  الخدمات الصحية.

عبــر  يمكــن بلوغــه بــأعلى مســتوى مـــن الصــحةينبغــي ممارســة الحــق فــي التمتــع  المســاواة وعــدم التمييــز:  -٢
  قوانين شاملة ال تنطوي على التمييز وسياسات وممارسات تشمل الحماية االجتماعية.

والوقاية دمات تعزيز الصحة إتاحة خينبغي ضمان اإلنصاف في  اإلنصاف في إتاحة الخدمات الصحية:  -٣
والرعاية للمهاجرين، رهنًا بالقوانين والممارسات الوطنية ودون تمييز على أساس نوع الجنس أو السن من األمراض 

وال ينبغي النظر في صحة الالجئـين والمهـاجرين  ١ووفقًا للقانون الدولي لالجئين. ٥أو الدين أو الجنسية أو العرق؛
مـوع الفئـات السـكانية. وينبغـي عنـد االقتضـاء النظـر فـي إدمـاج الالجئـين والمهـاجرين بشكل منفصل عن صحة مج

في النظم والخطط والسياسات الصحية الوطنية الراهنة بهدف الحد من اإلجحافات الصحية وتحقيق أهداف التنمية 
  المستدامة.

ينبغـي  :بالجنسـين الخاصة واالعتبارات والمهاجرين لالجئين ومراعية األشخاص على مركزة صحية نظم  -٤
أن تراعي الُنظم الصحية الالجئين والمهاجرين واالعتبارات الخاصة بالجنسين وتركز على األشخاص بهدف توفير 

                                                      
 .الالجئين بوضع الخاصة ١٩٥١عام  اتفاقية   ١

  ).١٩٦٦( العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية   ٢
العهــد الـدولي الخــاص بــالحقوق علـى النحــو المعلـن فــي ديباجـة دســتور منظمــة الصـحة العالميــة. وفضـًال عــن ذلــك، يقـر    ٣

بحــق كــل إنســان فــي التمتــع بــأعلى مســتوى مــن الصــحة البدنيــة  ١٢و ٢-٢االقتصــادية واالجتماعيــة والثقافيــة فــي المــادتين 
والنفســية يمكــن بلوغــه دون أي تمييــز بســبب العــرق، أو اللــون، أو الجــنس، أو اللغــة، أو الــدين، أو الــرأي السياســي أو غيــر 

  السياسي، أو األصل القومي أو االجتماعي، أو الثروة، أو النسب، أو غير ذلك من األسباب.
  .٢٤و ٢٣الخاصة بوضع الالجئين، المادتان  ١٩٥١فاقية عام ات   ٤
 بشأن صحة المهاجرين. )٢٠٠٨( ١٧-٦١ج ص عانظر القرار    ٥
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ويختلــف الوضــع القــانوني  ١خــدمات تســتجيب لالعتبــارات الثقافيــة واللغويــة واالعتبــارات الخاصــة بالجنســين والســن.
جــاتهم الصــحية قــد تشــبه االحتياجــات الصــحية للســكان المضــيفين أو تختلــف غيــر أن احتيا ٣والمهــاجرين ٢لالجئــين

عنهـا اختالفــًا شــديدًا. ويحتمــل أن يكونـوا قــد تعرضــوا ألعمــال األذى والتعــذيب والعنـف الجنســي والعنــف القــائم علــى 
وقائيــة نــوع الجــنس المرتبطــة بــالنزاع أو بتــنقلهم وأن تكــون قــد ُأتيحــت لهــم فــرص محــدودة للحصــول علــى خــدمات 

وعالجيــة قبــل وصــولهم إلــى البلــد المضــيف. وقــد تنشــأ عــن كــل هــذه العوامــل احتياجــات إضــافية فــي مجــال الرعايــة 
  الصحية تتطلب استجابة صحية محددة.

 التـي الصـحية بـالظروف التـذرع ينبغـي ال :الصـحية الظـروف أساس على تقييدية غير صحية ممارسات  -٥
 أشــكال وأ والترحيــل الوصــم ممارســة وأ همتــنقل حريــة علــى تعســفية قيــود فــرضل والمهــاجرون الالجئــون منهــا يعــاني
ضّدهم. وينبغي أن توضع ضمانات للفحص الصـحي مـن أجـل ضـمان تجنـب الوصـم  التمييز ممارسات من أخرى

ومراعــاة الخصوصــية والكرامــة وأن ُيجــرى الفحــص بنــاًء علــى الموافقــة عــن علــم ولفائــدة الفــرد والجمهــور علــى حــد 
  . وينبغي أيضًا ربط الفحص بإتاحة تقييم المخاطر والعالج والرعاية والدعم.سواء

ينبغي أن تستند مواجهة تعقيد الهجرة والتشرد إلى قيم التضامن  :ككل والمجتمع ككل الحكومة تشمل نهج  -٦
والتشــرد فــي واإلنسـانية والتنميــة المســتدامة. ولقطــاع الصــحة دور رئيســي فــي ضــمان أخــذ الجوانــب الصــحية للهجــرة 

ــًا وفــي المشــاركة والتنســيق مــع قطاعــات أخــرى تشــمل المجتمــع  االعتبــار فــي ســياق سياســة الحكومــة األوســع نطاق
المدني والقطاع الخاص وجمعيات الالجئين والمهاجرين والسكان المتضررين بعينهم من أجل إيجاد حلـول مشـتركة 

  تعود بالفائدة على صحة الالجئين والمهاجرين.

ينبغي االعتماد على المشاركة فـي إطـار السياسـات  :االجتماعي وٕادماجهم والمهاجرين الالجئين ةمشارك  -٧
واالســتراتيجيات والخطــط الصــحية والتــدخالت علــى مــدى دورة الهجــرة والتشــرد وفــي بلــدان المنشــأ والعبــور والمقصــد 

  ذات الصلة. حتى يشارك الالجئون والمهاجرون في عمليات صنع القرارات

التـي تتسـم بطابعهـا اإلنسـاني  الحركات الكبـرى لنـزوح الالجئـين والمهـاجرينتعتبر إدارة  :والتعاون شراكةال  -٨
ومــن األساســي تعزيــز الشــراكة والتعــاون الــدولي  ٤والحســاس والــرؤوف والمركــز علــى األشــخاص مســؤولية مشــتركة.

والمفوضـــية والمنظمـــة الدوليـــة للهجـــرة بـــين البلـــدان ومنظومـــة األمـــم المتحـــدة التـــي تشـــمل منظمـــة الصـــحة العالميـــة 
 الصحية لالحتياجات االستجابة على البلدان لمساعدة األخرىوالجهات صاحبة المصلحة  السامية لشؤون الالجئين

 الدولية المنظمات سائر مع بالتعاون المنظمة وتضطلع. وتنسيقها االستجابة مواءمة وضمان ؛والمهاجرين لالجئين
  .الدولي العمل برنامج في والمهاجرين الالجئين صحة وتعزيز الجهود تنسيقل قيادي بدور المعنية

  

  

                                                      
١   WHO. Health of migrants –the way forward – report of a global consultation. Madrid, Spain, 3–5 March 2010. 

Geneva: World Health Organization; 2016.                                                                                                                  

ـــدولي المنطبـــق علـــى الالجئـــين    ٢ الخاصـــة بوضـــع الالجئـــين وبروتوكولهـــا  ١٩٥١اتفاقيـــة عـــام يشـــمل اإلطـــار القـــانوني ال
ستنتاجاتها ذات الصلة بشأن حقوق الالجئين في مجال الصحة بما فيها االسـتنتاجات وقرارات الهيئات الدولية وا ١٩٦٧ لعام

 التي اعتمدتها اللجنة التنفيذية التابعة لمفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين.

البلــد  علــى المســتوى الــدولي، ال يوجــد تعريــف مقبــول عالميــًا لتعبيــر "المهــاجر". وقــد يبقــى المهــاجرون فــي بلــد األصــل أو   ٣
المضـــيف ("مســـتوطنون") أو ينتقلـــون إلـــى بلـــد آخـــر ("مهـــاجرون عـــابرون") أو يتنقلـــون ذهابـــًا وٕايابـــًا بـــين البلـــدان ("مهـــاجرون 

 دائرون" مثل العمال الموسميين).

  .١١، الفقرة والمهاجرين الالجئين أجل من نيويورك إعالن   ٤
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  األولويات  دال:
  يمكن النظر في األولويات التالي ذكرها لتعزيز صحة الالجئين والمهاجرين:

 وخطـطالعمل العالميـة واإلقليميـة والقطريـة  برامج ميمصإلدماج صحة الالجئين والمهاجرين في  الدعوة  -١
عنايــة خاصــة لتعزيــز صــحة الالجئــين والمهــاجرين ورصــدها فــي إطــار الجهــود الراميــة إلــى إيــالء  ينبغــي: الطــوارئ

تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة. وينبغــي أيضــًا بــذل الجهــود لضــمان إدراج الجوانــب الصــحية المتعلقــة بــالالجئين 
  .جل الهجرة اآلمنة والمنظمة والقانونيةمن أاالتفاق العالمي االتفاق العالمي بشأن الالجئين و والمهاجرين في 

تعزيـــز السياســـات الصـــحية المراعيـــة لالجئـــين والمهـــاجرين وخـــدمات الحمايـــة القانونيـــة واالجتماعيـــة   -٢
تـــدمج نهجـــًا للصـــحة العموميـــة ويمكـــن أن تتـــيح فرصـــًا منصـــفة وميســـورة الكلفـــة ومقبولـــة  التـــيوتـــدخالت البـــرامج 

ية والعاليــة الجــودة لتعزيــز الصــحة والوقايــة مــن األمــراض بمــا فــي ذلــك للحصــول علــى الخــدمات الصــحية األساســ
الرعايــــة الملطفــــة لالجئــــين والمهــــاجرين. وقــــد يتطلــــب هــــذا األمــــر تعــــديل األطــــر التنظيميــــة والقانونيــــة أو تحســــينها 

يـــــة لالســـــتجابة لالحتياجـــــات الصـــــحية المحـــــددة لهـــــذه الفئـــــات الســـــكانية، بمـــــا يتســـــق مـــــع القـــــوانين الوطنيـــــة والدول
  بها. المعمول

لضـمان فعاليـة االسـتجابة الصـحية والحمايـة  ١تعزيز القدرة على التصدي للمحـددات االجتماعيـة للصـحة  -٣
الصــحية فــي بلــدان المنشــأ والعبــور والمقصــد. وهــذا أمــر يشــمل تحســين الخــدمات األساســية مثــل الميــاه واإلصــحاح 

لـدمج الصـحة فـي جميـع السياسـات بهـدف تعزيـز المسـاواة فـي واإلسكان والتعليم. وينبغـي مـنح األولويـة لتنفيـذ نهـج 
مـة مجال الصـحة مـن أجـل الالجئـين والمهـاجرين ممـا سيسـتلزم العمـل المشـترك والمتكامـل واسـتجابة السياسـات العا

المتســــقة التــــي تنطــــوي علــــى التعــــاون المتعــــدد القطاعــــات مثــــل قطاعــــات الصــــحة والشــــؤون االجتماعيــــة والرعايــــة 
  االجتماعية والشؤون المالية إلى جانب قطاعات التعليم والشؤون الداخلية والتنمية.

فـي صـحة بهـدف تحقيـق مـا يلـي: تقيـيم االتجاهـات  الصـحية المعلومات ونظم الصحي الرصدنظم  دعيمت  -٤
الالجئين والمهاجرين وتحليلها وتصنيف المعلومات الصحية حسب الفئات المعنية عند االقتضاء؛ وٕاجراء البحـوث؛ 
وتحديــــد الخبــــرات والــــدروس المستخلصــــة وتجميعهــــا وتيســــير تبادلهــــا فيمــــا بــــين الــــدول األعضــــاء وٕاعــــداد مســــتودع 

  للمعلومات عن الخبرات ذات الصلة في البلدان المتضررة.

التغطيــة الصــحية  فيهــا بمــامــن أجــل تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة  المحــرزوتيــرة التقــدم  تســريع  -٥
تعزيـز اإلنصـاف فـي إتاحـة الخـدمات الصـحية األساسـية الجيـدة والحمايـة مـن المخـاطر الماليـة  خـالل مـنالشاملة 
بمــا يشــمل )، ٨-٣التكلفــة للجميــع (الغايــة األدويــة واللقاحــات األساســية المأمونــة والفعالــة والجيــدة والميســورة وٕاتاحــة 

وينبغــي الالجئــين والمهــاجرين. وهــذا أمــر قــد يقتضــي تعزيــز طاقــات الــُنظم الصــحية وقــدرتها علــى الصــمود وبنائهــا. 
أيضـــًا مـــنح األولويـــة فـــي إطـــار هـــذه الجهـــود لوضـــع آليـــات ماليـــة مســـتدامة لتعزيـــز الحمايـــة االجتماعيـــة لالجئـــين 

مدونة المنظمة العالمية لقواعد الممارسة بشأن توظيف العـاملين الصـحيين علـى المسـتوى يذ والمهاجرين وتدعيم تنف
  ٢.الدولي

 فـي العموميـة الصـحةمن الوفيات والمراضة في صفوف الالجئين والمهاجرين مـن خـالل تـدخالت  الحد  -٦
ئين والمهاجرين. ومـن األساسـي بهدف إنقاذ األرواح وتعزيز الصحة البدنية والنفسية لالج والطويل القصير األمدين

االســـتجابة الطارئـــة واإلنســـانية الســـريعة والفعالـــة إلنقـــاذ األرواح وتخفيـــف اآلالم إال أنـــه ينبغـــي الشـــروع المبكـــر فـــي 
التخطــيط األطــول أجــًال لــنهج إنمائيــة أكثــر منهجيــة مــن أجــل ضــمان اســتمرار االســتجابة واســتدامتها. وينبغــي مــنح 

                                                      
  .)٢٠٠٩( ١٤-٦٢ع ص جانظر القرار    ١
 ).٢٠١٠( ١٦-٦٣ع ص جة الصحة العالمية الثالثة والستون المدونة عبر القرار اعتمدت جمعي    ٢
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إلـى تعزيـز القـدرة المحليـة علـى التصـدي لمشـاكل الصـحة العموميـة مثـل األمـراض السـارية  األولوية للجهـود الراميـة
وغيـــر الســـارية بالتشـــديد علـــى الوقايـــة مـــن األمـــراض عـــن طريـــق التطعـــيم مـــثًال. وينبغـــي إتاحـــة اللقاحـــات لالجئـــين 

عــيم تــدخًال صــحيًا يتجنــب الوصــم. ونظــرًا إلــى كــون التطوالمهــاجرين بشــكل منصــف باعتمــاد نهــج منــتظم ومســتدام 
يتطلـب سلسـلة مــن خـدمات المتابعـة حتــى إتمـام برنــامج التطعـيم بالكامـل، يجــب التعـاون بـين بلــدان المنشـأ والعبــور 

  والمقصد.

 ســياقات فــي المقيمــين والمــراهقين واألطفــال النســاءوتحســينهما فــي صــفوف  والعافيــة الصــحة حمايــة  -٧
تاحة الخدمات الصحية األساسية مثل الخدمات التالية: مجموعـة مـن ينبغي منح األولوية إل :والمهاجرين الالجئين

الخـدمات األوليـة الـُدنيا فـي مجـال الصـحة اإلنجابيـة والمعلومـات والخـدمات المتصـلة بالصـحة الجنسـية واإلنجابيـة؛ 
مـراض المنقولـة ورعاية صحة األم التي تشمل خدمات التوليد الطارئـة والرعايـة قبـل الـوالدة وبعـدها؛ والوقايـة مـن األ

ــــروس  ــــدعم بشــــأنها والرعايــــة  العــــوز المنــــاعي البشــــريجنســــيًا بمــــا فيهــــا العــــدوى بفي ــــة وال ــــوفير الرعاي وعالجهــــا وت
  المتخصصة لضحايا العنف الجنسي ودعم األنشطة المرتبطة بصحة األطفال.

ي القطــاعين المتاحــة مــن المؤسســات ومقــدمي الخــدمات فــ الرعايــة خــدمات فــي والجــودة االســتمرار تعزيــز  -٨
العام والخاص والجهـات مـن غيـر الـدول ومقـدمي الخـدمات اآلخـرين لالجئـين والمهـاجرين والسـيما لألشـخاص ذوي 
اإلعاقـــة واألشـــخاص المصـــابين باأليـــدز والعـــدوى بفيروســـه والســـل والمالريـــا وأمـــراض الصـــحة النفســـية وغيرهـــا مـــن 

يـة. ومـن المهـم ضـمان تـوفير المعلومـات الكافيـة عـن رضوح وٕاصابات بدناعتالالت الصحة المزمنة والمعانين من 
سلسلة خدمات الرعاية والتقيد بها وخصوصًا أثناء التنقل ومن أجل التدبير العالجي لالحتياجات الصحية المزمنة. 
وينبغــي إتاحــة خــدمات رعايــة الصــحة النفســية الكافيــة والســيما لــدى االســتقبال وعــن طريــق اإلحالــة إلــى الخــدمات 

التـي المالئمة. وينبغي منح األولوية لضمان حصول األطفال على خدمات الرعاية المحددة والدعم النفسـي  الثانوية
  تراعي مسألة اختالف المعاناة من اإلجهاد والتصدي له لديهم مقارنة بالبالغين.

بهـدف  فـي أمـاكن عمـل الالجئـين والمهـاجرين وتنفيذها وتدعيمها المهنية الصحية السالمة تدابير وضع  -٩
الوقايــــة مــــن اإلصــــابات والحــــوادث المميتــــة أثنــــاء العمــــل وتــــوفير المعلومــــات والتــــدريب لتثقيــــف العمــــال الالجئــــين 
والمهاجرين بخصوص مخاطر الصحة المهنية والسالمة المهنية في المهـن المحفوفـة بـالخطر. وينبغـي أن يحصـل 

ج اإلصابات واإلعاقات المرتبطـة بالعمـل وٕاعـادة العمال الالجئون والمهاجرون على قدم المساواة على خدمات عال
  التأهيل والتعويضات في حالة الوفاة حسب السياقات الوطنية.

والســـيما مـــن خـــالل  المهـــاجراتالالجئـــات و المســـاواة بـــين الجنســـين وتمكـــين النســـاء والفتيـــات  تعزيـــز  -١٠
المتصـلة بهمـا فـي صـفوف جميـع الجهـات  االعتراف بالفوارق بين الجنسين وأدوارهما واحتياجاتهمـا وهياكـل السـلطة

صاحبة المصـلحة المعنيـة وٕادمـاج االعتبـارات الخاصـة بالجنسـين فـي صـميم أنشـطة االسـتجابة اإلنسـانية وعمليـات 
الرفيعــة المســتوى المعنيــة الهيئــة وضــع السياســات والتــدخالت األطــول أمــدًا فضــًال عــن النظــر فــي تنفيــذ توصــيات 

) التـي تـدعو إلـى التصـدي للشـواغل المرتبطـة بالجنسـين فـي ٢٠١٦( نمو االقتصـاديبالعمالة في مجال الصحة وال
  عملية اإلصالح الصحي وسوق العمالة الصحية.

مـن خــالل بـذل جهــود تهـدف إلــى  األجانــب كراهيــة ومكافحـة التواصــل تحســين إلـى الراميــة التــدابير دعـم  -١١
مهـــاجرين والســـكان المضـــيفين بشـــأن آثـــار الهجـــرة تبديـــد المخـــاوف والتصـــورات الخاطئـــة فـــي صـــفوف الالجئـــين وال

والتشــرد علــى الصــحة؛ وتبــادل المعلومــات الدقيقــة عــن أثــر الالجئــين والمهــاجرين علــى صــحة المجتمعــات المحليــة 
والـــُنظم الصـــحية واالعتـــراف بمســـاهمتهم فـــي المجتمـــع إضـــافة إلـــى تزويـــدهم بالمعلومـــات المناســـبة والدقيقـــة واآلنيـــة 

  عن الخدمات الصحية المتاحة في بلدان المنشأ والعبور والمقصد.وسهلة االستخدام 

لضـمان التـآزر والفعاليـة،  تدعيم الشراكات وآليات التنسـيق والتعـاون بـين القطاعـات والبلـدان والوكـاالت  -١٢
 جئين،المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية لشؤون الالبما في ذلك ضمن منظومة األمم المتحدة والسيما مع 
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الصـلة ومع الجهات صاحبة المصلحة األخرى التـي تعمـل مـن أجـل تحسـين صـحة الالجئـين والمهـاجرين؛ وتوطيـد 
بـــين الجـــانبين اإلنســـاني واإلنمـــائي لتعزيـــز التنســـيق المحســـن بـــين الجهـــات الفاعلـــة اإلنســـانية واإلنمائيـــة فـــي مجـــال 

بشــأن صــحة الالجئــين والمهــاجرين فيمــا بــين الصــحة؛ والنهــوض بتبــادل أفضــل الممارســات والــدروس المستخلصــة 
الجهـات الفاعلـة المعنيـة عـالوة علـى تــدعيم تعبئـة المـوارد لتـوفير التمويـل المــرن والمتعـدد السـنوات مـن أجـل تمكــين 
البلدان والمجتمعات من تلبيـة االحتياجـات الصـحية الفوريـة والمتوسـطة األمـد/ الطويلـة األمـد لالجئـين والمهـاجرين؛ 

  ثغرات والتمويل االبتكاري لضمان تعزيز فعالية استخدام الموارد.وتحديد ال

______________________  
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  ٥الملحق 

 
  ٢٠٣٠١-٢٠١٧االستجابة العالمية الخاصة بمكافحة النواقل 

  
  ] ٢٠١٧ أيار/ مايو ١٩ – ١تنقيح  ٧٠/٢٦ج [

  
 معلومـــات أساســـية عـــن االســـتجابة العالميـــة الخاصـــة بمكافحـــة النواقـــل، بمـــا فيهـــا ١٢إلـــى  ١بّينـــت الفقـــرات مـــن  [

  ].التحديات التي ُأِعّدت لغرض التصدي لها وعملية وضعها
  

  ٢٠٣٠٢-٢٠١٧الستجابة العالمية الخاصة بمكافحة النواقل ا ملّخص
  

االستجابة العالمية الخاصة بمكافحة النواقل إلى دعم تنفيذ نهج شامل لمكافحة النواقل يمّكن مـن وضـع تهدف   -١٣
المســـتدامة، وتحقيـــق أهـــداف وطنيـــة وعالميـــة بشـــأن مكافحـــة األمـــراض تحديـــدًا، ومـــن اإلســـهام فـــي بلـــوغ أهـــداف التنميـــة 

إلــى دعــم البلــدان فــي ميــدان بــذل مزيــد مــن الجهــود المتســاوقة والمنســقة مــن أجــل مواجهــة عــبء  الســتجابةاتهــدف  كمــا
  .األمراض المنقولة بواسطة النواقل وخطرها المتعاظمين

  
قل بوصفها نهجًا وتزّود الوثيقة البلدان والشركاء في التنمية بتوجيهات استراتيجية تعّجل في تعزيز مكافحة النوا  -١٤

أساســيًا للوقايــة مــن األمــراض واالســتجابة لفاشــياتها. ويــدعو هــذا الغــرض إلــى تعزيــز بــرامج مكافحــة النواقــل بشــكل كبيــر 
ودعمها من خالل زيادة أعداد الموظفين التقنيين وتعزيز ُنظم الرصد والترصد وتحسين البنية التحتية. وتتمثل رؤية هـذه 

خاٍل من معاناة اإلنسان من األمراض المنقولة بواسطة النواقل، وذلك بهـدف تقليـل عـبء تلـك االستجابة في إيجاد عالم 
األمراض وخطرها عن طريـق مكافحـة نواقلهـا مكافحـة فعالـة ومسـتدامة ُتكّيـف وفقـًا للسـياقات المحليـة. وتحـّدد االسـتجابة 

٪ وتقلـــيص حـــاالت ٧٥النواقـــل بنســـبة غايـــة طموحـــة بشـــأن تخفـــيض الوفيـــات الناجمـــة عـــن األمـــراض المنقولـــة بواســـطة 
، ٢٠١٦مقارنـة بعـام  ٢٠٣٠ في العالم بحلـول عـام ٪٦٠اإلصابة الناجمة عن األمراض المنقولة بواسطة النواقل بنسبة 

من أهداف التنمية المستدامة. وتم وضع معلمتين مـؤقتتين  ٣مع وقاية جميع البلدان من األوبئة بما يتماشى مع الهدف 
٪ بحلـــول ٥٠وآخـــر ال تقـــل نســـبته عـــن  ٢٠٢٠٪ بحلـــول عـــام ٣٠يض الوفيـــات بنســـبة ال تقـــل عـــن بشـــأن تحقيـــق تخفـــ

  الفترتين. في نفس ٪٤٠و ٪٢٥وتخفيض المراضة بنسبة ال تقل عن  ٢٠٢٥  عام
  

) تعزيـــز القـــدرات البشـــرية والُبنـــى التحتيـــة وقـــدرات الـــُنظم ١ســـتجابة العنصـــرين األساســـيين التـــاليين: (وتضـــم اال  -١٥
) زيــادة ٢ٕامكاناتهــا علــى مكافحــة النواقــل وترصــدها داخــل جميــع القطاعــات المعنيــة علــى الصــعيد المحلــي، (الصــحية و 

البحــوث األساســية والتطبيقيــة التــي تعــّزز مكافحــة النواقــل علــى أمثــل وجــه وتشــّجع االبتكــار فــي ميــدان اســتحداث أدوات 
  .وتكنولوجيات ونهوج جديدة لمكافحتها

  
. أولــى الخطــوات األساســية علــى هــذا الطريــق هــي وضــع مكانــات الالزمــة لمكافحــة النواقــلتعزيــز القــدرات واإل  -١٦

قائمــة لجــرد المــوارد البشــرية ومــوارد البنــى التحتيــة والمؤسســية والماليــة المتاحــة وٕاجــراء تقيــيم للهياكــل التنظيميــة القائمــة 
ر البــرامج الوطنيــة ودون الوطنيــة. وينبغــي لمكافحــة النواقــل، ويجــب كــذلك تقيــيم الهياكــل المهنيــة لمكافحتهــا ضــمن إطــا

تقّصــي إمكانيــات اجتــذاب المــوارد مــن خــارج القطــاع الصــحي، بوســائل منهــا اتخــاذ ترتيبــات فــي مجــال التوظيــف تنطــوي 
عــدد المــوارد البشــرية غيــر كــاٍف، فإنــه ينبغــي بــذل جهــود راميــة إلــى تعيــين . وفــي حــال كــان علــى التعــاون وتقاســم الوقــت

يبهم مــن مختلــف القطاعــات فــي ميــدان إدارة النواقــل ومكافحتهــا، وكــذلك فــي مجــال إدارة شــؤون الصــحة المــوظفين وتــدر 
  .العمومية والوبائيات والبرامج على نطاق أوسع

  
. يجب أن تكون مكافحـة النواقـل مسـندة بالبّينـات ضـمانًا زيادة البحوث األساسية والتطبيقية، وأنشطة االبتكار  -١٧

وثمـة لمحلي وتوليد بيانات األثر الالزمة لتبرير االسـتمرار فـي توظيـف االسـتثمارات الالزمـة لتنفيـذها. لمالئمتها للسياق ا
حاجة ماسة إلى إجـراء بحـوث أساسـية لتحسـين فهـم الجوانـب المتعلقـة بالنواقـل التـي تـؤثر علـى حـاالت تفاعلهـا مـع بنـي 

                                                      
 .١٦-٧٠ج ص عانظر القرار    ١

  اإللكترونيفي موقع المنظمة  االستجابة العالمية وثيقةيمكن االطالع على كامل نص    ٢
http://www.who.int/malaria/global-vector-control-response  ٢٠١٧آذار/ مارس  ١٣(تم االطالع في.( 
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لبيئة. وينبغي أن ُيسـتفاد مـن نتـائج تلـك البحـوث فـي وضـع البشر وانتقال الُممرضات، مثل علم البيولوجيا والسلوكيات وا
ُنهــوج وتــدخالت مبتكــرة، كمــا يلــزم إجــراء بحــوث تطبيقيــة لتقيــيم فعاليــة التــدخالت وتنفيــذها علــى أمثــل نحــو. وينبغــي أن 

االت يحـــّدد البرنـــامج الـــوطني لمكافحـــة األمـــراض المنقولـــة بواســـطة النواقـــل منهـــاج البحـــوث التـــي تعطـــي األولويـــة للمجـــ
االستراتيجية التي يتعين االهتمام بها، وذلك بالتعاون مع الشركاء المعنيين. والبد أن يقوم ذاك المنهـاج مقـام دليـل يوّجـه 
المؤسسات البحثية واألكاديمية في ميدان مواءمة عملها، ويساعد على تجنب حـدوث الثغـرات أو حـاالت التـداخل، ويمـّد 

  .وارد الخارجية دعمًا إلنجاز األعمال ذات األولويةيد العون في تحديد المزيد من الم
  

العمل في أربعة مجاالت (ركـائز) رئيسـية مـن أجـل مكافحـة النواقـل مكافحـة فعالـة ومسـتدامة ُتكّيـف وفقـًا ويلزم   -١٨
  .للسياقات المحلية، وهي مجاالت متوائمة مع العناصر الرئيسية لنهج متكامل إلدارة النواقل

  
. سعيًا إلى تحقيق أقصى قدر من التأثير لعمل والتعاون فيما بين القطاعات وداخلهااوثيق عرى : ت١الركيزة   -١٩

والكفاءة، يجب توثيق عرى التعاون مع قطاعات غيـر قطـاع الصـحة جنبـًا إلـى جنـب مـع إدخـال تحسـينات علـى تنسـيق 
اإلصــحاح. وينبغــي أن تصــبح األنشــطة داخــل قطــاع الصــحة مــن قبيــل المبــادرات الخاصــة بالميــاه والصــرف الصــحي و 

البرامج الوطنية لمكافحة النواقل جزءًا ال يتجزأ من استراتيجيات التنمية الوطنية بشأن الحد من الفقر وتـأمين القـدرة علـى 
الصمود بوجه تغّير المناخ، فضًال عن االستراتيجيات اإلقليمية للتعاون في مجال التنمية. وتكتسي المشاركة مع وزارات 

الزراعــة والتعلــيم والبيئــة والماليــة واإلســكان والســياحة والنقــل والميــاه أهميــة خاصــة. وبإمكــان البلــديات والهياكــل كــّل مــن 
اإلدارية المحلية أن ُتسهم في تحسين خدمات مكافحة النواقل وتعزيز المشـاركة المجتمعيـة وتعبئـة طاقاتهـا وٕاقامـة بلـدات 

ر المناخ. وسينطوي التعاون على قطع التزامات سياسـية قويـة والحصـول ومدن تتمتع بقدرة أكبر على الصمود بوجه تغيّ 
علـــى المـــوارد مـــن الحكومـــة المركزيـــة بـــاالقتران مـــع وضـــع خطـــط اســـتراتيجية فيمـــا يخـــص كـــل وزارة علـــى حـــدة لتجســـيد 

وتمويلهــا  اإلســهامات المقدمــة فــي مجــال مكافحــة النواقــل كمــا ينبغــي. والبــد مــن إنشــاء فرقــة عمــل مشــتركة بــين الــوزارات
بشكل مناسـب لالضـطالع بتنفيـذ مـا يلـزم مـن أنشـطة التنسـيق، ويجـب أن تكـون مهمتهـا األولـى هـي تنسـيق إجـراء تقيـيم 
للقدرات الوطنية على مكافحة النواقل ولالحتياجات من مكافحتها، إن لم تُقـّيم فـي اآلونـة األخيـرة. وسيسـاعد تقيـيم وضـع 

جميـع المـوارد القائمـة وتلـك التـي ُيحتمـل إتاحتهـا دعمـًا لمكافحـة النواقـل. وينبغـي  الشراكات العام على تحديـد الُمتـاح مـن
  مواءمة االستراتيجيات مع المحددات االجتماعية الخاصة بكل بلد.

  
. وبـالنظر إلـى الـدور الرئيسـي للمجتمعـات المحليـة فـي الوقايـة إشراك المجتمعات المحلية وتعبئتهـا :٢الركيزة   -٢٠

نقولــة بالنواقــل ومكافحتهــا والقضــاء عليهــا، يتطلــب نجــاح تــدخالت مكافحــة النواقــل واســتدامتها التنســيق مــن األمــراض الم
بــين العديــد مــن أصــحاب المصــلحة، وهــو يعتمــد بشــكل خــاص علــى تســخير المعــارف والمهــارات المحليــة. ويتعــين حشــد 

وتنفيـذها مـن خـالل اتبـاع ُنهـج مجتمعيـة المجتمعات المحليـة لتحمـل المسـؤولية عـن إجـراءات مكافحـة النواقـل وترصـدها 
قائمــــة علــــى المشــــاركة. وينبغــــي أن تســــتند اســــتراتيجيات إشــــراك المجتمعــــات المحليــــة إلــــى البحــــوث، وتحليــــل المواقــــف 

  السلوكية، ورصد وتقييم المشاركة، وضمان االستدامة على المدى الطويل.
  

ــزة   -٢١ ــ٣الركي . نظــرًا إلــى أن قــدرة النواقــل علــى نقــل ذة وتقييمهــا. تعزيــز ترصــد النواقــل ورصــد التــدخالت المنّف
الُممرضـــات وحساســـيتها لتـــدابير مكافحـــة النواقـــل يمكـــن أن تختلفـــان بـــاختالف أنواعهـــا وبـــاختالف المكـــان والزمـــان رهنـــًا 

تينيـًا وينبغـي االضـطالع رو . بعوامل بيئية محلية، فـإن مكافحـة النواقـل يجـب أن تُنفّـذ بنـاًء علـى أحـدث البيانـات المحليـة
بأنشــطة ترصــد النواقــل بمواقــع تمثيليــة ُتوجــد فــي منــاطق موطونــة بــأمراض منقولــة بواســطة النواقــل وكــذلك فــي منــاطق 
تسودها ظروف مواتية النتقال تلك األمراض. وال غنى عن ربط العملية ببيانات وبائية أو بأخرى عن مستويات التغطيـة 

بغــي أن ُيســتفاد مــن تلــك المعلومــات فــي اتخــاذ قــرارات ســليمة ومســتنيرة بالتــدخالت الصــحية أو بمعــدالت االســتخدام. وين
فيما يتعلق برسم السياسـات الخاصـة بأنشـطة مكافحـة النواقـل وتخطـيط تلـك األنشـطة وتنفيـذها ومـد يـد العـون فـي توجيـه 

  استجابات مبكرة ألسراب النواقل المتراكمة قبل اندالع الفاشيات بسببها.
  

. مــن اإلجــراءات الرئيســية لتعظــيم أثــر مكافحــة النواقــل فــي مجــال األدوات والنهــوج ودمجهــا : تعزيــز٤الركيــزة   -٢٢
الصحة العمومية نشر األدوات والنهوج المناسبة لسياق األوبئـة والحشـرات، وتوسـيع نطـاق تطبيـق تلـك األدوات والنهـوج. 

وضــع معــين بمســتوى عــال مــن الجــودة وينبغــي تطبيــق كــل تــدخل مــن تــدخالت مكافحــة النواقــل المختــارة لتنفيــذها فــي م
وبمعــدالت تغطيــة مثلــى. وبإمكــان أداة واحــدة أن ُتحــدث عــدة تــأثيرات فــي ميــدان مكافحــة العديــد مــن النواقــل واألمــراض. 
ويمكـن فـي بعـض المواضـع أن يـؤدي اتبـاع نهـج مـا يسـتخدم تـدخالت عديـدة فـي مكافحـة النواقـل إلـى إحـداث تـأثير فــي 

يلــزم اســتكمال التــدخالت  أو عبئهــا أكبــر مــن ذاك الــذي يحدثــه تنفيــذ تــدخل واحــد حصــرًا. وقــد الحــد مــن انتقــال األمــراض
األساســـية بـــأدوات أخـــرى مـــن أجـــل مواجهـــة تحـــديات معّينـــة، مثـــل مقاومـــة الحشـــرات للمبيـــدات. وينبغـــي أيضـــًا تطبيـــق 

ة، بوسـائل مـن قبيـل تحسـين إمـدادات استراتيجيات متكاملة للحد من انتشار موائل النواقل عن طريق تغيير البيئة المحليـ



السبعونجمعية الصحة العالمية    101 

المياه للحيلولة دون قيام األسر بتخزين المياه أو لمنع النواقـل مـن الوصـول إلـى مسـاكن البشـر عـن طريـق تثبيـت سـتائر 
  .مانعة على مداخل المنازل

  
عوة وتعبئـة المـوارد ) الـد٢) القيـادة القطريـة؛ (١ثالثة عوامل تمكين لتنفيذ االستجابة على النحو التالي: (ويلزم   -٢٣

 والمعــالم األهــداف تحقيــق وســيحتاج .) الــدعم فــي المجــاالت التنظيميــة والسياســاتية والمعياريــة٣والتنســيق مــع الشــركاء؛ (
 علــى القــدرة تعزيــزل ســواء حــد علــى محليــةوال الدوليــة المصــادر مــن كبيــرة اســتثمارات إلــى فــي االســتجابة هــذه المحــددة
 ترصــدال ظــمنُ و  ،المحلــي المجتمــع ومشــاركة ،القطاعــات بــين والتنســيق ،واالبتكــار والبحــث اإلمكانــات،و  النواقــل مكافحــة
 ٢٠٢٢-٢٠١٧ االنتقاليـة للفترة المحددة التي تحظى باألولوية لألنشطة الكامل التنفيذ تشير التقديرات إلى أنو . والرصد
 معـرض شـخصلكل  ٠,٠٥في المتوسط  مليون دوالر أمريكي. وهذا يعادل ٣٣٠ استثمارات سنوية تقدر بنحو سيتطلب

 عـــبءال مـــع وجـــود تفـــاوت فـــي ،كـــل عـــام بالنواقـــل المنقولـــة األمـــراضاإلصـــابة بمـــرض واحـــد علـــى األقـــل مـــن  خطـــرلل
 مــرور مــع أنــه يفتــرض حيــث قصــوى،ال قيمــةال يمثــل وهــذا. مثــل مســتوى الــدخل المحليــة العوامــل مــن وغيرهــا والمخــاطر

 األرقـام تشـمل وال. والتنسـيق ترصـدال بمهـام للقيـامنطـاق عملهـا  جيـداً  تـدريباً  المدربـة المحلية العاملة القوى ستوسع الوقت
 المطلوبــة المــوارد تكــاليف تــم تقــديرو . واالبتكــار البحــوث تنفيــذ وتكــاليف ونشــرها، النواقــل مكافحــة ســلع تكلفــة مــن كــالً 

 ١.والتكـاليف المفترضـة االسـتراتيجي تخطيطوال التكاليف فعالية الخاصة بقياس العالمية الصحة منظمة أدوات باستخدام
 التـــدخالت تنفيـــذل بالنســـبة نســـبياً  متواضـــعاً  اســـتثماراً  هـــذه التكـــاليف المرتبطـــة بـــالقوى العاملـــة والتنســـيق والترصـــد تمثـــلو 

 ،)السـنة فـي يـتم حمايتـه شـخص لكـل أمريكي دوالر ١,٢٧( الحشرات بمبيدات المعالجة الناموسيات ن قبيلم األساسية،
 لوقايـةالمجتمعيـة ل نشـطةواأل ،)سـنوياً  يـتم حمايتـه شـخص لكـل أمريكي دوالر ٤,٢٤( المغلقة األماكن في يالثمال والرش
 تقـديرات إجراء المتوقع ومن). السنة في يتم حمايته شخص لكل أمريكي دوالر ١يزيد على  تقدر بما( نكضال حمى من

 القطــري الصــعيدين علــى النواقــل مكافحــة لمتطلبــات شــاملة مــاتتقيي إجــراء خــالل مــن مــوارد المطلوبــة والتكــاليفلل دقيقــة
  .الوطني ودون

  
  دور األمانة

  
تماشـيًا مــع الوظـائف األساســية للمنظمــة، ستواصـل األمانــة وضـع المبــادئ التوجيهيــة المعياريـة ونشــرها وٕاســداء   -٢٤

إلقليميـة والقطريـة. كمـا سـتزّود األمانـة الـدول المشورة بشأن السياسات وتقديم اإلرشادات بشـأن التنفيـذ دعمـًا لإلجـراءات ا
االســـتجابة العالميـــة الخاصـــة بمكافحـــة النواقـــل، وتقـــدم إرشـــادات  األعضـــاء، بنـــاًء علـــى طلبهـــا، بالـــدعم فـــي ميـــدان تنفيـــذ

  .يخص استعراض االستراتيجيات الوطنية لمكافحة النواقل وتحديثها فيما
  

يرة لمكافحة النواقل في إطار العملية التي تضطلع بها في مجال وضع األمانة تلبية االحتياجات المتغوستكفل   -٢٥
السياسات، وتواظب على تحديث إرشاداتها التقنية العالمية عن طريق دمج المعلومـات المتعلقـة بـاألدوات والتكنولوجيـات 

يا األخالقيــة والتــأثير علــى والنهــوج التــي أثبتــت مأمونيتهــا وفعاليتهــا وأهميتهــا للصــحة العموميــة مــع إيــالء العنايــة للقضــا
البيئــة الطبيعيــة. وســيتم عقــد اجتماعــات ألفرقــة الخبــراء عنــد االقتضــاء للتعــاطي مــع القضــايا الرئيســية المتعلقــة بوضــع 

  .  السياسات
  

وســتتولى األمانــة تعزيــز قــدراتها وٕامكاناتهــا علــى المســتويات العالميــة واإلقليميــة والقطريــة لكــي تكــون فــي وضــع   -٢٦
ن قيـــادة الجهـــود العالميـــة المنســـقة. وستواصـــل العمـــل علـــى التنســـيق بـــين األنشـــطة عبـــر البـــرامج ذات الصـــلة يمكنهـــا مـــ

) ومخطــط البحــث ٢٠٠٥ومبــادرات المنظمــة بمــا فــي ذلــك بــرامج الطــوارئ الصــحية للمنظمــة واللــوائح الصــحية الدوليــة (
رات المتعلقـة بالـدعوة وتعبئـة المـوارد والتنسـيق بـين والتطوير للعمل علـى الوقايـة مـن األوبئـة. وسـتقدم كـذلك الـدعم للمبـاد

  الشركاء.
  

ألمانة عملية إجراء البحوث وتوليد المعارف الالزمـة لتسـريع وتيـرة التقـدم الُمحـرز صـوب إيجـاد عـالم وستعّزز ا  -٢٧
الُمحـرز صـوب خال من األمراض المنقولة بواسـطة النواقـل، وسـتتولى رصـد تنفيـذ االسـتجابة وتواظـب علـى تقيـيم التقـدم 

  .٢٠٣٠بلوغ المعالم والغايات المؤقتة بشأن عام 
  

  اإلجراء المطلوب من جمعية الصحة
  

  .١٦-٧٠ج ص عتضّمنت هذه الفقرة مسودة قرار واحد اعتمدته جمعية الصحة بوصفه القرار   -٢٨
                                                      

آذار/  ١٤(تــــم االطــــالع فــــي  #/http://www.who.int/choice/en (WHO-CHOICE)فعاليــــة التكــــاليف والتخطــــيط االســــتراتيجي    ١
 ).٢٠١٧مارس 
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  التذييل
  
  الخاصة العالمية الستجابةل نبذة عن العناصر التقنية

  ٢٠٣٠- ٢٠١٧ النواقل كافحةبم
  
 النواقل بواسطة المنقولة األمراض من اإلنسان معاناة من لٍ خا عالم إيجاد  :رؤيةال
  

وخطرهـــا عـــن طريــــق مكافحـــة نواقلهـــا مكافحـــة فعالــــة  المنقولـــة بواســــطة النواقـــل تقليـــل عـــبء األمـــراض  الهدف:
  ومستدامة ُتكّيف وفقًا للسياقات المحلية

  
 اتالغاي المعالم  األهداف

٢٠٣٠ ٢٠٢٥ ٢٠٢٠ 

تقلــيص الوفيــات الناجمــة عــن األمــراض المنقولــة 
  ٢٠١٦بواسطة النواقل في العالم مقارنة بعام 

  ٪٣٠بنسبة 
 على األقل

  ٪٥٠بنسبة 
 على األقل

  ٪٧٥بنسبة 
 على األقل

تقلــيص حــاالت اإلصــابة الناجمــة عــن األمــراض 
المنقولــــــة بواســــــطة النواقــــــل فــــــي العــــــالم مقارنــــــة 

  ٢٠١٦ بعام
  ٪٢٥بنسبة 

 على األقل
  ٪٤٠بنسبة 

 على األقل
  ٪٦٠بنسبة 

 على األقل

الوقايــــة مــــن أوبئــــة األمــــراض المنقولــــة بواســــطة 
 –  النواقأل

في جميع البلدان التي 
يوجد بها انتقال في  ال

  ٢٠١٦عام 
  في جميع البلدان

 أ   سرعة الكشف عن الفاشيات وتحجيمها بهدف الحيلولة دون انتشارها خارج البلد.

  
  األساس المنطقي

  تشمل أهم األمراض التي تنقلها النواقل إلى اإلنسان كًال من المالريا وحمى الضنك وداء الخيطيـات
اللمفاويـــة وداء شـــاغاس وداء كالبيـــة الـــذنب وداء الليشـــمانيات والتشـــيكونغونيا ومـــرض فيـــروس زيكـــا 

األمــراض األخــرى المنقولــة بواســطة  والحمــى الصــفراء والتهــاب الــدماغ اليابــاني وداء البلهارســيا. أمــا
 مثـــل النواقــل فتكتســـي أهميــة محليـــة فـــي منــاطق محـــّددة أو بـــين صــفوف فئـــات معّينـــة مــن الســـكان،

 .القرادالمنقولة بواسطة  األمراض

  تقريبًا من العبء العالمي الُمقّدر لألمراض السارية، وتؤثر بشـكل ١٧تستأثر هذه األمراض بنسبة ٪
وهـي تعرقــل التنميـة االقتصـادية مــن خـالل التكــاليف  ات الفقيـرة مــن السـكان،غيـر متناسـب علــى الفئـ

 الطبية المباشرة والتكاليف غير المباشرة مثل فقدان اإلنتاجية والسياحة.

  تــؤثر العوامــل االجتماعيــة والديموغرافيــة والبيئيــة بقــوة فــي أنمــاط انتقــال الُممرضــات المنقولــة بواســطة
بــرى لحمــى الضـنك والمالريــا والتشــيكونغونيا والحمــى الصــفراء ومــرض النواقـل، مــع ظهــور فاشــيات ك

 .٢٠١٤فيروس زيكا منذ عام 

  يمكن الوقاية من معظم األمراض المنقولة بواسطة النواقل عن طريق مكافحة تلك النواقل، إذا ُنفِّـذت
ابة المكافحـــة بشـــكل جيـــد. وتُـــرّد إلـــى حـــد كبيـــر التخفيضـــات الكبيـــرة الحاصـــلة فـــي معـــدالت اإلصـــ

 بالمالريا وداء كالبية الذنب وداء شاغاس إلى قطع التزام سياسي ومالي قوي.

  أمــا بالنســبة إلــى األمــراض األخــرى المنقولــة بواســطة النواقــل، فــإن مكافحــة نواقلهــا لــم َتســتِفد بعــُد مــن
 إعادة مواءمة البـرامج. ويمكن تغيير هذا الوضع عن طريق كامل إمكاناتها أو تحقق أقصى نتائجها

 توّخيًا لتحقيق الحد األمثل من تقديم تدخالت مصممة بما يالئم السياق المحلي.
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  قدرات وٕامكانات الصحة العمومية فيما يخص علم الحشرات (وعلم تدعو هذه االستجابة إلى تحسين
للبحــــوث، واالرتقــــاء بمســــتوى التنســــيق داخــــل  المعــــالم واضــــح، ووجــــود برنــــامج وطنــــي الرخويــــات)

ظـم الرصـد، ووجـود نُ بينها، ومشاركة المجتمع المحلـي فـي مكافحـة النواقـل، وتعزيـز القطاعات وفيما 
 مثبتة الفعالية. تدخالت مستجدة

  
  إطار االستجابة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ٢٠٢٢١- ٢٠١٧األنشطة ذات األولوية للفترة 
  
 الخاصـة العالميـة االسـتجابةإعداد أو تكييف خطط استراتيجية وطنية وٕاقليمية لمكافحـة النواقـل تتـواءم مـع   -١

 .النواقل بمكافحة

إجــراء أو تحــديث تقييمــات متطلبــات مكافحــة النواقــل علــى الصــعيد الــوطني وٕاعــداد خطــة لتعبئــة المــوارد،   -٢
 في ذلك الموارد الالزمة لالستجابة للفاشيات. بما

يد الــوطني واالرتقــاء بمســتواها تقــدير القــوى العاملــة فــي مجــال علــم الحشــرات وعبــر القطاعــات علــى الصــع  -٣
 ُبغية تلبية المتطلبات المحددة لمكافحة النواقل.

تدريب الموظفين المعنيين مـن وزارات الصـحة أو المؤسسـات الداعمـة علـى الصـحة العموميـة فيمـا يخـص   -٤
 علم الحشرات.

                                                      
 .٢٠٣٠-٢٠٢٣سيتم تنقيحها وتحديثها للفترة التالية    ١

  عوامل التمكين
  القيادة
  القطرية
  الدعوة
  وتعبئة
  الموارد

  والتنسيق
مع الشركاء
  الدعم في
  المجاالت
  التنظيمية 
  والسياساتية
 والمعيارية

  تقليص عبء وخطر األمراض المنقولة بواسطة النواقل التي تؤثر على اإلنسان

  
  

العمل  ُعرىتوثيق 
فيما بين والتعاون 

لهاالقطاعات وداخ

  تعزيز القدرات واإلمكانات الالزمة لمكافحة النواقل

  ركائز
 العمل 

 األساس

  مكافحة فعالة ومستدامة للنواقل ُتكّيف
  وفقًا للسياقات المحلية

  
  

إشراك المجتمعات 
 المحلية وتعبئتها

  
  

تعزيز ترصد النواقل
ورصد التدخالت 
  المنّفذة وتقييمها

  
  

تعزيز األدوات 
  هاوالنهوج ودمج

 زيادة البحوث األساسية والتطبيقية، وأنشطة االبتكار

1 2 3 4

A 

B 
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التعلــيم فــي مجــال أو  إنشــاء وتفعيــل شــبكات مؤسســية علــى الصــعيد الــوطني واإلقليمــي لــدعم التــدريب و/  -٥
 الصحة العمومية فيما يخص علم الحشرات والدعم التقني.

للبحـوث األساسـية والتطبيقيـة بشـأن علـم الحشـرات ومكافحـة النواقـل و/ أو اسـتعراض وضع برنامج وطني   -٦
 التقدم المحرز في هذا الصدد.

 القطاعـــات بـــين المشـــاركةإنشـــاء وتفعيـــل فرقـــة عمـــل مشـــتركة بـــين الـــوزارات علـــى الصـــعيد الـــوطني بشـــأن   -٧
 في مجال مكافحة النواقل. المتعددة

 إعداد خطة وطنية إلشراك المجتمع المحلي وتعبئته على نحو فعال في مكافحة النواقل.  -٨

ظــم المعلومــات الصــحية، بهــدف توجيــه نُ ظــم ترصــد النواقــل علــى المســتوى الــوطني ودمجهــا مــع نُ تعزيــز   -٩
 مكافحة النواقل.

عـن طريـق مواءمـة المكافحـة  للمخاطر المعرضين لسكانل ايات الوطنية المعنية بتوفير الحمايةمواءمة الغ  -١٠
  .النواقل بواسطة المنقولة األمراضالمالئمة للنواقل على نطاق 

  
  

______________________  
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  ٦الملحق 
 

  منصب المدير العام
  

  ] ٢٠١٧ نيسان/ أبريل ٢٤ – ٤والملحق  ٧٠/٤ج [
  

  االقتراحات المقدمة لتحسين كفاءة التصويت الورقي في 
  ١جمعية الصحة والحاجة الناتجة عن ذلك إلى إدخال تعديالت إجرائية

  

  االقتراح
هل يلزم تعديل النظام الداخلي لجمعية الصحة العالمية أو 

  ادئ التوجيهية إلجراء االنتخابات باالقتراع السري؟المب

)١(  

ينــادى علــى الوفــود للتصــويت فــي الوقــت نفســه فــي 
ســــتة مراكــــز تصــــويت قائمــــة أمــــام كــــل صــــف مــــن 
صفوف المقاعد الستة في قاعة الجمعية العامـة فـي 

 قصر األمم.

تــدعى الوفــود إلــى التصــويت حســب ترتيــب جلوســها 
  في صفوف المقاعد الستة.

  نعم.
تنص المبـادئ التوجيهيـة إلجـراء االنتخابـات بـاالقتراع السـري 

للتصـويت حسـب  اً يجـرى نـداء الـدول األعضـاء تباعـعلى أن 
ـــــرر ألســـــمائه ـــــب األبجـــــدي المق ـــــدا ا،الترتي ـــــة  ءً ابت باســـــم الدول

اإلنكليزيــة بالعضــو التــي يســحب اســمها بالقرعــة. ويــتم النــداء 
  .األسبانيةو  والفرنسية والروسية

)٢(  

حاســب أصــوات وموظــف شــؤون قانونيــة عنــد يوجــد 
كـــــل مركـــــز مـــــن مراكـــــز التصـــــويت الســـــتة. ويـــــوزع 
موظـــف الشـــؤون القانونيـــة ورقـــة اقتـــراع واحـــدة علـــى 
كـــل ممثـــل يـــأتي إلـــى مركـــز التصـــويت الـــذي يوجـــد 
عنـــده هـــذا الموظـــف، ويســـجل توزيـــع ورقـــة االقتـــراع 

  على الوفد المعني في صحيفة ورقية.

  نعم.
نظام الداخلي لجمعية الصحة العالميـة من ال ٧٨تنص المادة 

يعـــين الــرئيس مـــن بـــين  اً متــى كـــان االقتـــراع مطلوبــعلــى أنـــه 
  للمساعدة في عد األصوات. حاسبين اثنين الوفود الحاضرة

 المبــادئ التوجيهيــة إلجــراء االنتخابــات بــاالقتراع الســريتشــير 
  في جميع أجزاء النص. المفردإلى صندوق االقتراع بصيغة 

)٣(  

أن يضــع كــل عضــو يحــق لــه التصــويت ورقــة  بعــد
االقتـــراع الخاصـــة بـــه فـــي صـــندوق االقتـــراع يحمـــل 
حاســــبو األصــــوات الســــتة الموجــــودون عنــــد مراكــــز 
التصويت صناديق االقتراع إلى المنصـة ويضـعونها 

 على ثالث طاوالت.

ثم يفتح اثنان من حاسبي األصوات عند كـل طاولـة 
اولــــة، صـــندوقي االقتــــراع الموضـــوعين علــــى كـــل ط

ــــــى  ويتوليــــــان عــــــّد األصــــــوات وتســــــجيل النتــــــائج عل
  صحيفة تعدها األمانة لهذا الغرض.

  نعم.
  ) أعاله.٢كما هو الشأن بالنسبة إلى الفقرة (

)٤(  
يحمـل كــل حاسـب أصــوات عنـد كــل طاولـة صــحيفة 
ــــــائج  ــــــث تســــــجَّل نت ــــــة رابعــــــة حي ــــــى طاول ــــــائج إل النت

  التصويت على استمارة المنظمة المناسبة.

  نعم.
  ) أعاله.٢هو الشأن بالنسبة إلى الفقرة ( كما

                                                      
  ).٦(٧٠ع ص ج اإلجرائي المقّررعقاب اعتماد أ في اآلن هاالتعديالت الُمقّرر تنفيذ أدناه ترد   ١
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  لجمعية الُمعّدل النظام الداخلي نص 
  إلجراء الُمعّدلة الصحة العالمية والمبادئ التوجيهية 

  االنتخابات باالقتراع السري
  

  لنظام الداخليا
  

  ٧٨المادة   
ـــــاالقتراع      ـــــة ب ـــــي األحـــــوال العادي ـــــات ف تجـــــرى االنتخاب

ــــة  ١٠٨ومــــع مراعــــاة أحكــــام المــــادة  ي.الســــر  يجــــوز لجمعي
مواصــــلة لــــم يكــــن هنــــاك اعتــــراض، أن تقــــرر  الصــــحة، مــــا

اختيـــار مرشـــح العمليـــة مـــن دون إجـــراء اقتـــراع ســـري بشـــأن 
متـــى كــــان و  متفـــق عليـــه أو قائمــــة مرشـــحين متفـــق علــــيهم.

 الحاضـرين األعضـاءيعين الرئيس من بـين  اً االقتراع مطلوب
  األصوات. للمساعدة في عدّ  أو أكثر حاسبين اثنين

 مبادئ التوجيهيةلا

ـــــــرئيس  -١ حاســـــــبي  قبـــــــل بـــــــدء التصـــــــويت، يســـــــلم ال
قائمـــة بالـــدول األعضـــاء التـــي لهـــا  الـــذين يعيـــنهم األصـــوات

حـــق التصـــويت وقائمـــة بالمرشـــحين. وفيمـــا يتعلـــق بانتخـــاب 
الـــدول األعضـــاء المخـــول لهـــا حـــق تعيـــين أشـــخاص للعمـــل 
كأعضــاء فــي المجلــس التنفيــذي أو بانتخــاب المــدير العــام، 

ضــمن قائمــة المرشــحين ســوى الترشــيحات المقدمــة إلــى تت ال
ــــــة وفقــــــ ــــــة الصــــــحة العالمي ــــــي  اً جمعي ــــــواردة ف لإلجــــــراءات ال

ــــوالي  ١٠٨و ١٠٠ المــــادتين ــــى الت ــــداخلي عل مــــن النظــــام ال
  لجمعية الصحة العالمية.

  

 األصوات من أن صـندوق االقتـراع حاسبويتحقق   -٣
أو  ه/ يغلقونــــــويغلقانــــــه فارغــــــة أو صــــــناديق االقتــــــراع فــــــارغ
/ مفاتيحهـــا ن مفتاحـــهو يســـلم /ثـــم يســـلمان ا/ يغلقونهـــانهـــايغلق

  .إلى الرئيس

 

ــم تحــدد جمعيــة الصــحة خــالف ذلــك،   -٤ يجــرى مــا ل
ـــــدول األعضـــــاء تباعـــــ للتصـــــويت حســـــب الترتيـــــب  اً نـــــداء ال
باســــم الدولــــة العضــــو  ءً ابتــــدا ١ا،األبجــــدي المقــــرر ألســــمائه

ــــــداء  ــــــتم الن ــــــي يســــــحب اســــــمها بالقرعــــــة. وي ــــــة اإلنكلبالت يزي
  .واألسبانية والروسية والفرنسية

  

 االقتـــراع أو صـــناديق االقتـــراععنـــد فـــتح صـــندوق   -٧
األصــوات أوراق االقتــراع. وٕاذا لــم يكــن  حاســبو /يعــد حاســبا

ـــن الـــرئيس  اً عـــدد هـــذه األوراق مســـاوي لعـــدد المصـــوتين، يعل
  .بطالن التصويت ويجرى اقتراع آخر

  

صـوت عـال أحد حاسبي األصوات بعـد ذلـك بيقرأ   -٩
األسماء الواردة في ورقة االقتراع. ويـدون حاسـب األصـوات 
اآلخر عدد األصوات التي حصل عليها كـل مـن المرشـحين 

  المذكورين أمام اسم المرشح على وثيقة تعد لهذا الغرض.

  

______________________  
                                                      

  حة العالمية.من النظام الداخلي لجمعية الص ٧٢بموجب المادة    ١
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  شلل األطفال: تخطيط االنتقال في مجال شلل األطفال
  

  ] ٢٠١٧ أيار/ مايو ١٩ – ، الملحق١إضافة  ٧٠/١٤ج [
  
  

  حزيران/ يونيو ١ترة الواقعة بين قائمة إجراءات األمانة في الف
  ٢٠١٧١كانون األول/ ديسمبر  ٣١و

  
  

  نظمة الثالثةعلى جميع مستويات المالنشطة  المراقبة الرفيعة المستوى
المدير العام المنتخب بمعلومات مفصـلة عـن المرحلـة االنتقاليـة للمبـادرة العالميـة بعيـد جمعيـة إحاطة  •

الصـــحة العالميـــة الســـبعين بتســـليط األضـــواء علـــى المخـــاطر المؤسســـية التـــي تنطـــوي عليهـــا المرحلـــة 
 ة بانتظام.االنتقالية للمبادرة والحاجة إلى تبليغ الجهات صاحبة المصلحة الخارجي

تــولي مكتــب المــدير العــام المراقبــة المســتمرة لتخطــيط المرحلــة االنتقاليــة للمبــادرة علــى نطــاق المنظمــة  •
 وٕادارة المخاطر.

عقـــد اجتمـــاع فـــي جنيـــف لممثلـــي المنظمـــة الســـتة عشـــر المعنيـــين ومـــوظفي األقـــاليم والمقـــر الرئيســـي  •
القطريــة إلــى جانــب جلســة إعالميــة عــن بهــدف مناقشــة التقــدم المحــرز فــي خطــط المرحلــة االنتقاليــة 

 .٢٠١٧البعثات في الفصل الثالث أو الرابع من عام 
فـي اإلقلـيم األفريقــي  ٢٠١٧بحـث المرحلـة االنتقاليــة للمبـادرة خـالل اجتماعــات اللجـان اإلقليميـة لعــام  •

 وٕاقليم جنوب شرق آسيا وٕاقليم شرق المتوسط.
االنتقاليــــة للمبــــادرة علــــى الموقــــع اإللكترونــــي إعــــداد صــــفحة إلكترونيــــة مخصصــــة لتخطــــيط المرحلــــة  •

للمنظمة حيث تتاح بيانـات مفصـلة وتحـدَّث بانتظـام بخصـوص مـا يلـي: المخـاطر والعمليـة المتصـلة 
بالمرحلــة االنتقاليــة للمبــادرة فــي المنظمــة؛ وعمليــة تخطــيط المرحلــة االنتقاليــة للمبــادرة علــى المســتوى 

 النتقالية للمبادرة في إطار الشراكة الخاصة بالمبادرة.القطري؛ والعملية المتصلة بالمرحلة ا
ــمعــيّ تقــديم الــدعم النشــط إلــى فريــق  • ف بمهمــة وضــع خطــة العمــل ن داخــل مكتــب المــدير العــام ومكّل

  .٢٠١٧االستراتيجية بحلول نهاية عام  توالخيارا
  

  تنسيق تخطيط الموارد البشرية وٕادارة الميزانية
إعداد لوحات فصلية لمتابعـة تخطـيط المرحلـة االنتقاليـة الخاصـة بـالموارد البشـرية والمرحلـة االنتقاليـة  •

 الوطنية وتبادلها على الصفحة اإللكترونية المخصصة لتخطيط المرحلة االنتقالية للمبادرة.
ي وتبادلهــا وضــع خطــط المــوارد البشــرية مــن أجــل اســتبقاء المــوظفين وٕاعــادة تــدريبهم وتحــولهم الــوظيف •

 وتنسيقها بين المقر الرئيسي واألقاليم الثالثة المعنية.
                                                      

 ).٩(٧٠ج ص عرائي انظر المقّرر اإلج   ١
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 إعداد الخطط والمنتجات التبليغية وتبادلها لفائدة الفئات المستهدفة الداخلية والخارجية. •
 ٢٠١٩-٢٠١٨إعــداد مجــاالت البــرامج الستكشــاف اســتخدام التخطــيط التشــغيلي للميزانيــة البرمجيــة  •

 الميزانية ووضع استراتيجيات للتمويل تغطي زيادة الميزانيات. من أجل مراجعة احتياجات
اســــــــتهالل المناقشــــــــات علــــــــى نطــــــــاق المنظمــــــــة لضــــــــمان التخطــــــــيط المســــــــبق إلعــــــــداد الميزانيــــــــة  •

  مما يكفل أخذ احتياجات المرحلة االنتقالية للمبادرة العالمية في االعتبار. ٢٠٢١-٢٠٢٠ البرمجية
  

  ٢٠١٧حلول نهاية عام وضع خطة عمل وخيارات استراتيجية ب
جمع تفاصيل أكثر دقة عن مجموعة ذات أولوية من "المخاطر البرمجية" التـي تـؤثر أكبـر تـأثير فـي  •

 الصحة العمومية؛ والتنسيق مع جميع اإلدارات ومجاالت البرامج المعنية.
بادرة في نهايـة تحديد الثغرات الحرجة التي يخلفها التخفيض في ميزانيات المبادرة العالمية واختتام الم •

 المطاف ومنح األولوية للثغرات التي تلح الحاجة إلى سدها.
إعـــداد إطـــار زمنـــي وخيـــارات محـــددة للتصـــدي للثغـــرات بتغطيـــة مجـــاالت المـــوارد البشـــرية والتمويـــل  •

 والتنسيق والسياسات.
 وضع إطار للتنفيذ والرصد يمكن تتبعه. •
  
  

______________________  
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  ٨ الملحق
  
  بالتأهب الخاص اإلطار تقرير الفريق المعني باستعراض

 ٢٠١٦١ جائحةال األنفلونزا لمواجهة
  

] ٢٠١٧نيسان/ أبريل  ١٠ –، الملحق ٧٠/١٧ج [

                                                            

  ).١٠(٧٠ج ص عانظر المقّرر اإلجرائي    ١



110    ٨الملحق 

-110- 

  قائمة المحتويات
  

  ١١٢  ...........................................................................................    دتمهي
  

  ١١٣  .......................................................................................  شكر وتقدير
  

  ١١٥  .................................................................................  مسرد االختصارات
  

  ١١٧  .................................................................................  الملخص التنفيذي
  

  ١٢٠  .......................................................................................   تحليل شامل
  ١٢١  ...................................................................................   تبادل الفيروسات

  ١٢٢  ...........................................................................   بيانات المتواليات الجينية
  ١٢٤  .......................................................................................   تبادل الفوائد

  ١٢٧  ....................................................................................  تصريف الشؤون
  ١٢٩  .................................................   الروابط مع برامج المنظمة وسائر الصكوك القانونية

  
  ١٣٢  .......................................................   : المقدمة والمعلومات األساسية١الفصل 

  
  ١٣٦  .........................................................................   : أسلوب العمل٢الفصل 

  
  ١٣٧  ..........................................................................   : تحليل شامل٣الفصل 

  
  ١٣٩  ......................................................   نهج مبتكر لتحسين التأهب للجوائح  ١-٣
  ١٤٠  ..........................   جائحةمان أهمية اإلطار الخاص بالتأهب لمواجهة األنفلونزا الض  ٢-٣
  ١٤١  ....................................   مناقشة توسيع نطاق اإلطار ليشمل األنفلونزا الموسمية  ١-٢-٣
  ١٤٢  .........................................................   تحسين االتصاالت بشأن اإلطار  ٢-٢-٣
  ١٤٣  ..................................................   األخرى الُممِرضاتتطبيق اإلطار على   ٣-٣

  ١٤٤  ...................................................................................  التوصيات: شاملة
  

  ١٤٦  .....................................................................   : تبادل الفيروسات٤الفصل 
  
  ١٤٦  ...............................................................................   لمحة عامة  ١-٤
  ١٥١  ..................................................................   قياسات تبادل الفيروسات  ٢-٤
  ١٥٣  ...............................................................   آلية تتبع فيروسات األنفلونزا  ٣-٤

  ١٥٤  .......................................................................   التوصيات: تبادل الفيروسات
 

  ١٥٦  ............................................................   : بيانات المتواليات الجينية٥الفصل 
  
  ١٥٧  ...............................................................................   لمحة عامة  ١-٥
  ١٦٠  .....................................   عمل الفريق االستشاري بشأن بيانات المتواليات الجينية  ٢-٥

  ١٦١  ................................................................  ات الجينيةالتوصيات: بيانات المتوالي
  
  



   جمعية الصحة العالمية السبعون 111 

  ١٦٣  ......................................................................  : تبادل الفوائد٦الفصل 
  
  ١٦٣  ............................................................   ٢لنقل المواد  االتفاقات الموحدة  ١-٦

  ١٧٠  ............................................................   ٢االتفاق الموحد لنقل المواد : التوصيات
  ١٧١  ................................................................. تحصيل مساهمات الشراكة  ٢-٦

  ١٧٥  ..............................................................   تحصيل مساهمات الشراكة التوصيات:
  ١٧٦  ....................................................................   تنفيذ مساهمات الشراكة  ٣-٦
  ١٧٧  ..................................................................................  االستجابة  ١-٣-٦
  ١٧٨  .....................................................................................  التأهب  ٢-٣-٦
  ١٨٣  ....................................................   المختبرات والترصد: مجال العمل  ١-٢-٣-٦
  ١٨٦  .........................................................   مجال العمل: عبء المرض  ٢-٢-٣-٦
  ١٨٨  .................................................   مجال العمل: بناء القدرات التنظيمية  ٣-٢-٣-٦
  ١٩٠  ..............................................   ألغراض النشرمجال العمل: التخطيط   ٤-٢-٣-٦
  ١٩٢  .................................................   اإلبالغ عن المخاطر: مجال العمل  ٥-٢-٣-٦

  ١٩٤  .................................................................   التوصيات: تنفيذ مساهمات الشراكة
  

  ١٩٥  .....................................................................   : تصريف الشؤون٧الفصل 
  
  ١٩٦  ..................   جائحةالفريق االستشاري المعني باإلطار الخاص بالتأهب لمواجهة األنفلونزا ال ١-٧
  ٢٠٠  ...........................................   مراقبة الشبكة العالمية لترصد األنفلونزا والتصدي لها ٢-٧

  ٢٠١  ........................................................................   التوصيات: تصريف الشؤون
  

  ٢٠٢  ................................   : الروابط مع برامج المنظمة وسائر الصكوك القانونية٨الفصل 
  
  ٢٠٤  .............................................   خطة العمل العالمية الخاصة بلقاحات األنفلونزا  ١-٨

  ٢٠٥  ............................................   خطة العمل العالمية الخاصة بلقاحات األنفلونزاالتوصية: 
  ٢٠٥  ...........................................................   )٢٠٠٥اللوائح الصحية الدولية (  ٢-٨

  ٢٠٧  ...................................................................   التوصية: اللوائح الصحية الدولية
  ٢٠٨  ...........................................   بروتوكول ناغويا الملحق باتفاقية التنوع البيولوجي  ٣-٨

  ٢١٠  ..........................................................................  وكول ناغوياالتوصية: بروت
  

  ٢١١  .....................................................   أعضاء الفريق المعني باالستعراض  :١التذييل 
  ٢١٥  .................................................................   أساليب العمل المفصلة : ٢التذييل 

  
    



112    ٨الملحق 

  تمهيد
  

جديــدة تلــوح فــي األفــق، وٕان كــان يتعــذر التنبــؤ بموعــدها أو أثرهــا. ويمثــل  جائحــةمــا تفتــأ مخــاطر ظهــور أنفلــونزا 
فـــي  جائحـــةتخفيـــف مـــن وطـــأة الحصـــائل الضـــارة لألنفلـــونزا الالتخطـــيط والتأهـــب المســـبق عـــاملين رئيســـيين فـــي ال

المســتقبل. ويشــمل ذلــك بنــاء القــدرة علــى اكتشــاف أي طارئــة مــن طــوارئ الصــحة العموميــة التــي تثيــر قلقــًا دوليــًا، 
  واالستجابة لها.

  
 ، قامـــت منظمـــة الصـــحة العالميـــة والـــدول األعضـــاء بوضـــع اإلطـــار الخـــاص بالتأهـــب لمواجهـــة٢٠١١وفـــي عـــام 
بشـرية،  جائحـة؛ ليكون بمثابة صك دولـي جديـد لتعزيـز تبـادل فيروسـات األنفلـونزا التـي قـد تسـبب جائحةاألنفلونزا ال

فــي  جائحــةمــع زيــادة تأهــب البلــدان الناميــة، وســبل حصــولها علــى اللقاحــات وعلــى ســائر اإلمــدادات ذات الصــلة بال
الصحة العالميـة، والـدول األعضـاء، ودوائـر الصـناعة، منظمة  -حالة حدوثها. وقد التفت الجهات الفاعلة جميعها 
حـــول هـــدف مشـــترك، أال وهـــو تأهـــب العـــالم علـــى نحـــو أفضـــل  -والمجتمـــع المـــدني، وســـائر أصـــحاب المصـــلحة 

 .المقبلة، والحد من عدم الوثوق في قدراتنا الجماعية على تبادل الفيروسات والفوائد جائحةلالستجابة لل
  

. ومن منطلق اإليمان جائحةعلى توقيع اإلطار الخاص بالتأهب لمواجهة األنفلونزا الوها قد انقضت خمس سنوات 
بــأن تفعيــل هــذه المبــادرات الجديــدة المعقــدة يتطلــب وقتــًا طــويًال، فقــد حــان الوقــت الســتعراض التقــدم المحــرز بشــأن 

  أهميته في المستقبل.إذا كان هذا اإلطار قد حقق الهدف المتوخى منه، وما إذا كان سيواصل االحتفاظ ب ما
  

وفــي الوقــت الــذي يواجــه فيــه العــالم عــددًا متزايــدًا مــن التهديــدات التــي تحيــق بالصــحة العموميــة ذات التــأثير الــدولي 
(علــى ســبيل المثــال، فيــروس كورونــا المســبب لمتالزمــة الشــرق األوســط التنفســية، مــرض فيــروس اإليبــوال، وفيــروس 

أكثــر مــن أي وقــت مضــى بغيــة تــذليل العقبــات الحاســمة المتعلقــة بالسياســات زيكــا)، بــات التضــامن العــالمي مهمــًا 
رؤى  جائحــةوالتشــغيل والقــدرات، قبــل وقــوع أي حالــة طــوارئ. ويــوفر اإلطــار الخــاص بالتأهــب لمواجهــة األنفلــونزا ال

الـرغم مـن ذلـك،  األخرى التي تستلزم االستجابة السريعة، والتبادل المنصـف للفوائـد. وعلـى الُممِرضاتمفيدة لتبادل 
أن هــذا اإلطــار لــن يحــتفظ  جائحــةيــرى الفريــق المعنــي باســتعراض اإلطــار الخــاص بالتأهــب لمواجهــة األنفلــونزا ال

بأهميته ما لم يتواصل تبادل الفيروسات ويتم تلبية الحاجة للتوضيح بشأن تبـادل بيانـات المتواليـات الجينيـة والفوائـد 
ري العمـل علـى تحسـين الـروابط مـع الجهـود األخـرى المبذولـة الراميـة إلـى على نحو عاجل. باإلضافة إلى ذلك، يج

] وٕالــى زيــادة إنتــاج لقاحــات األنفلــونزا،  )٢٠٠٥علــى ســبيل المثــال، اللــوائح الصــحية الدوليــة ( تعزيــز بنــاء القــدرات [
طــار للنتــائج وذلــك مــن أجــل تعظــيم أثــر المــوارد التــي يجمعهــا اإلطــار. ومــن األهميــة بمكــان قيــاس مــدى تحقيــق اإل

علـــى نحـــو منـــتظم، واإلعـــالن عـــن هـــذه النتـــائج علـــى نطـــاق واســـع، وذلـــك لضـــمان حفـــاظ اإلطـــار علـــى اســـتدامته، 
  وحفاظه على مصالح جميع الجهات الفاعلة الرئيسية.

  
  (رئيس بالنيابة) ساتا (الرئيس)، والدكتورة تيريزا تام -كاسيبا الدكتورة كريستين

  
 جائحةار الخاص بالتأهب لمواجهة األنفلونزا الالفريق المعني باستعراض اإلط

  
 ،٢٠١٦أكتوبر / تشرين األول

  
  سويسرا -جنيف 
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  شكر وتقدير
  
الفريــق المعنــي باالســتعراض مســاهمات قيِّمــة مــن أصــحاب المصــلحة الرئيســيين. ويتقــدم الفريــق بشــكر خــاص  ىتلقــ

 :خصية معهمللسادة والسيدات التالية أسماؤهم الذين أجرى الفريق مقابالت ش
 

فيليس آرثر، كبير  /جنوب أفريقيا؛ الدكتور -شركة سانوفي باستيرأتيكا أبلين، مدير سياسات التمنيع في  /الدكتور
ـــوجي إنوفيشـــن، الواليـــات المتحـــدة  مـــديري سياســـات اللقاحـــات والعـــالج المنـــاعي والتشـــخيص فـــي مؤسســـة بيوتكنول

عمـــال) المركـــز المتعـــاون مـــع منظمـــة الصـــحة العالميـــة، أســـتراليا؛ إيـــان بـــار، مـــدير (قـــائم باأل /األمريكيـــة؛ الـــدكتور
غـاي كوشـرين، رئـيس فريـق  /الـدكتور المبـادرة العالميـة لتبـادل جميـع بيانـات األنفلـونزابيتـر بـوغنر، رئـيس  /الدكتور

سـابق للمركـز نانسـي كـوكس، المـدير السـابق لقسـم األنفلـونزا، والمـدير ال /ةأرشيف النيوكليوتيدات األوروبي؛ الـدكتور 
ويليام كراكنل، مدير التطوير واالبتكار  /المتعاون مع منظمة الصحة العالمية، الواليات المتحدة األمريكية؛ الدكتور

غوينــال دوفــين، منســق وحــدة المختبــرات التابعــة لنظــام  /ســيكيرس؛ الــدكتور /فــي األنفلــونزا، ســي إس إل بيــوثيرابيز
يــة والنباتيــة العــابرة للحــدود ومســؤول االتصــال بالشــبكة العالميــة المشــتركة بــين الوقايــة مــن اآلفــات واألمــراض الحيوان

المنظمة العالمية لصحة الحيوان ومنظمة األغذية والزراعة لخبراء األنفلونزا الحيوانية، إدارة صحة الحيوان، منظمة 
يتش، رئـيس المركـز الـوطني لمكافحــة فالديميـر درازينــوف /األغذيـة والزراعـة التابعـة لألمـم المتحــدة، إيطاليـا؛ الـدكتور

أوثمــار إنغلهــارت، كبيــر العلمــاء، قســم الفيروســات،  /األنفلــونزا التــابع لمنظمــة الصــحة العالميــة، كرواتيــا؛ الــدكتور
بـروس  /المعهد الوطني للمعايير البيولوجية والمراقبة، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلنـدا الشـمالية؛ الـدكتور

 /ةائب مساعد وزير الصحة، مـدير مكتـب البرنـامج الـوطني للقاحـات، الواليـات المتحـدة األمريكيـة؛ الـدكتور غيلين، ن
 /كيــث هــاميلتن، المــدير التنفيــذي، جامعــة واليــة كنســاس، كليــة الطــب البيطــري، الواليــات المتحــدة األمريكيــة؛ الســيد

هــاي، ضــابط االتصــال العلمــي للمبــادرة العالميــة  آلــن /إدوارد هامنــد، باحــث مســاعد، شــبكة العــالم الثالــث؛ الــدكتور
، جامعة باريس ديكارت، ومستشفيات جامعة باريس الكبـرى، ديدييه هوسان /لتبادل بيانات أنفلونزا الطيور؛ األستاذ

زينــاريوس أوانــيس، مــدير مركــز فايتــل آي تــي، المعهــد السويســري للمعلوميــات البيولوجيــة؛  /بــاريس، فرنســا؛ األســتاذ
الواليـات المتحـدة؛ مراكـز مكافحـة األمـراض والوقايـة منهـا، جـاكلين كـاتز، المركـز المتعـاون مـع المنظمـة،  /ةر الدكتو 
لـي  /آن كيلسو، كبير الموظفين التنفيـذيين، المجلـس الـوطني للبحـوث الصـحية والطبيـة، أسـتراليا؛ الـدكتور /األستاذ

جون ماكوالي، مـدير المركـز  /ائيات، فييت نام؛ الدكتوركوين ماي، مختبر األنفلونزا، المعهد الوطني للصحة والوب
 /ةالمتعاون مع منظمة الصحة العالمية، معهد كريك، المملكـة المتحـدة لبريطانيـا العظمـى وأيرلنـدا الشـمالية؛ الـدكتور 

يـــات الوالمراكـــز مكافحـــة األمـــراض والوقايـــة منهـــا،  آن مـــوين، المـــدير المعـــاون للبـــرامج الخارجيـــة، قســـم األنفلـــونزا،
أمــل محمــد نجيــب، مــدير مختبــرات الفيروســات، المركــز الــوطني لمكافحــة األنفلــونزا،  /ةالمتحــدة األمريكيــة؛ الــدكتور 

مليـك بيـريس، أسـتاذ  /تاكـاتو أوداجيـري، مـدير مركـز أبحـاث فيروسـات األنفلـونزا، اليابـان؛ األسـتاذ /مصر؛ الدكتور
ـــ ـــا ساســـونو، مـــدير مركـــز البحـــث  /ةدكتور الميكروبيولـــوجي، جامعـــة هونـــغ كونـــغ، كليـــة الطـــب؛ ال بريتـــي مالتيهارتين

والتطـــوير فـــي مجـــال تكنولوجيـــا الطـــب الحيـــوي والصـــحة األساســـية، المعهـــد الـــوطني للبحـــث والتطـــوير فـــي مجـــال 
 /تــاريني ســازيامورثي، نائــب الــرئيس المســاعد، "أدفاميــديكس"؛ الســيدة /الصــحة، وزارة الصــحة، إندونيســيا؛ الــدكتور

ريتشـارد شـويرمان، مـدير المعلوماتيـة، معهـد  /شيكانت، المستشار القانوني، شبكة العالم الثالث؛ الـدكتورسانغيتا شا
، مراكز مكافحة األمراض والوقاية منهـا يولونغ شو، مدير المركز المتعاون مع المنظمة، /جيه كريغ فينتر؛ األستاذ

ـــدكتور ـــايلور، مـــدير تطـــوير الســـوق العموميـــة  /الصـــين؛ ال ـــن؛ كـــودي ت العالميـــة، اللقاحـــات، غالكســـو ســـميث كالي
فلوريت ترويرنيشت، مركز أمراض الجهـاز التنفسـي والتهـاب السـحايا، المعهـد الـوطني لألمـراض السـارية،  /الدكتور

سـّي، نيتين وايراغار، كبير مسؤولي البرامج، وقائد مبادرة األنفلونزا والفيـروُس الَمْخَلـِويُّ التََّنفُّ  /جنوب أفريقيا؛ الدكتور
ريتشــارد ويبــي،  /برنــامج الصــحة العالميــة، مؤسســة بيــل وميلينــدا غيــتس؛ الــدكتور الفريــق المعنــي بااللتهــاب الرئــوي،

بشـأن دراسـات إيكولوجيـا األنفلـونزا لـدى الحيوانـات، الواليـات المتحـدة المركز المتعاون مـع منظمـة الصـحة العالميـة 
لجمعيـــة الدوليـــة لفيروســـات األنفلـــونزا والفيروســـات التنفســـية، محـــرر جـــون وود، نائـــب رئـــيس ا /األمريكيـــة؛ الـــدكتور

شــارمانتا، مــدير سياســات  -مارغريتــا زيــديا /والفيروســات التنفســية األخــرى؛ الســيدةفيروســات األنفلــونزا استعراضــات 
  .اللقاحات باالتحاد الدولي لصانعي ورابطات المستحضرات الصيدالنية
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كـريس بـاغولي؛  /: األسـتاذجائحـةني باإلطار الخاص بالتأهب لمواجهة األنفلونزا الوأعضاء الفريق االستشاري المع
ـــــدكتور ـــــور (الـــــرئيس)؛ األســـــتاذ /ال ـــــاس باربوســـــا دا ســـــيلفا جوني ـــــدكتور /خارب ـــــه هوســـــان؛ ال حمـــــد الترابـــــي؛  /ديديي
بــــن؛ آن جــــونز؛ ريمونــــد لــــين تــــزار -كيــــري /هامــــا عيســــى موســــى؛ الــــدكتور /أوالف هنغــــنس؛ الــــدكتور /الــــدكتور
بابـا  /ريتشـارد نجـوم؛ الـدكتور /مجامبـا؛ الـدكتور جانيـت /ةزياد مميش؛ الـدكتور  /كوهتيموك مانشا؛ األستاذ /الدكتور

جـون واتسـن؛  /بي في فينوغوبـال؛ األسـتاذ /محمودور رحمن؛ الدكتور /هوما قريشي؛ األستاذ /باليهاوادانا؛ الدكتور
 يو وانغ. /األستاذ

  
والتصــدي لهــا الشــبكة العالميــة لترصــد األنفلــونزا ة إجابــات علــى أســئلة المســح الــذي أجرتــه وقــد قــدمت البلــدان التاليــ

التابعة لمنظمـة الصـحة العالميـة عبـر شـبكة اإلنترنـت بشـأن تكـاليف التشـغيل: ألبانيـا، األرجنتـين، أسـتراليا، النمسـا، 
الشــعبية،  التابعــة لجمهوريــة الصــين اإلداريــة الخاّصــة بــنغالديش، بلجيكــا، كمبوديــا، الصــين، منطقــة "هونــغ كونــغ"

ا، إيطاليــا، اليابـــان، األردن، انــا، اليونـــان، إندونيســيا، أيرلنــدكــوادور، مصـــر، فنلنــدا، ألمانيــا، غإرك، نماكرواتيــا، الــد
التفيــا، لكســمبرغ، ماليزيــا، نيبــال، النــرويج، البرتغــال، جمهوريــة كوريــا، رومانيــا، االتحــاد الروســي، أســبانيا، الســويد، 

  ا الشمالية، جمهورية تنزانيا المتحدة، الواليات المتحدة األمريكية.لمتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندسرا، المملكة اسوي
  

وعالوة على المداخالت الشفهية التي قدمتها الدول األطراف للفريـق المعنـي باالسـتعراض، أثنـاء الجلسـات المنعقـدة 
ســبتمبر، قــدمت البلــدان التاليــة مــداخالت مكتوبــة للفريــق المعنــي  /مــايو، وأيلــول مــارس، وأيــار/ فــي الشــهور آذار/

، فنلندا، ألمانيا، المكسـيك، هولنـدا، النـرويج، الواليـات المتحـدة يةجمهورية التشيكالباالستعراض، أال وهي: أستراليا، 
  األمريكية.

  
مكاتــب اإلقليميــة، مــدخالت للفريــق وقــد قــدم موظفــو أمانــة المنظمــة التاليــة أســماؤهم، العــاملون بــالمقر الرئيســي، وال

ــا ألفونســو، بــروس إلــوورد، جينيفــر باراغــان، تيــري بيســيالر، أونــا بيلبــاو، آنــا باومــان،  المعنــي باالســتعراض: كلودي
بـول كينـي، ألكسـندرا  -سيلفي برياند، جوليا فيتسنر، كيجي فوكودا، غايا جاميدج، ليزا هيـدمان، آن هوفـوس، مـاري

ــا ليفــر، جــ ــا ســمعان، كونتيــك، ماي اكوب كيــرين، أميلــي ريــوكس، غونيــال رودييــه، بــول روجــرز، بيتــر ســالمة، جين
  رافاييل سالتري، ستيف سولومون، كاثلين سترونغ، أوليفر ستوك، كاتلين فانديميل، وينكينغ زانغ.

  
  ن.االستشاريون بشأن تقرير أمانة المنظمة المتعلق ببروتوكول ناغويا: بريانكا داهيا، ألكسندرا فيال

  
أحمـد، كـارولين بـراون، إريكـا  العاملون بالمكاتب اإلقليمية للمنظمـة: تغانـدرا أديتامـا، سـيلفان ألـديغييري، يحيـى علـي

دوغر، سايوهات هاسانوفا، وسيق خان، مامونور مالك، جون ناكاغاوا، باباتوند أولووكور، راخـي باليكـار، سـواتيانا 
  فول. -، إبراهيم سوسراجاتونيرينا، باردان رانا، فهمي سمبيرينغ

  
يتقــدم الفريــق بالشــكر للــدكتورة مارغريــت تشــان المــديرة العامــة لمنظمــة الصــحة العالميــة، وٕالــى نائــب المــدير العــام 

  ، على دعمهما النشط ألعمال الفريق المعني باالستعراض.هبا -أنارفي أساموا /لمنظمة الصحة العالمية الدكتور
  

عراض بشكر خاص ألمانة الفريـق: جيرهـارد جرومـان (الـرئيس)، دانيـال هوغـدوبلر، كما يتقدم الفريق المعني باالست
  ميغل. -بريا جوي، تيريرزا بول، ماغدالينا رابيني، ألكسندرا روزادو
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  مسرد االختصارات
  

AFRO WHO Regional Office for Africa 

AMRO WHO Regional Office for the Americas 

CDC  U.S. Centers for Disease Control and Prevention  

CNBG  China National Biotec Group 

COP   Conference of the Parties 

CVV  Candidate vaccine virus 

DDBJ  DNA Data Bank of Japan 

ECN   WHO Emergency Communications Network 

ECSPP WHO Expert Committee on Specifications for Pharmaceutical Preparations 

EMRO WHO Regional Office for the Eastern Mediterranean 

ENA  European Nucleotide Archive 

EQAP WHO External Quality Assessment Project for the detection of influenza virus 

type A by polymerase chain reaction  

EU  European Union 

EURO  WHO Regional Office for Europe 

FAO  Food and Agriculture Organization of the United Nations 

FluID  Flu Informed Decisions 

GAP  Global Action Plan for Influenza Vaccines 

GDP  Gross domestic product  

GHSA  Global Health Security Agenda 

GIP  WHO Global Influenza Programme 

GISAID Global Initiative on Sharing All Influenza Data 

GISN  Global Influenza Surveillance Network 

GISRS Global Influenza Surveillance and Response System 

GSD  Genetic sequence data 

GSK  GlaxoSmithKline 

HQ  Headquarters 

IDP  Institutional development plan 

IHR (2005) International Health Regulations (2005) 

INSDC International Nucleotide Sequence Database Collaboration 

IRD  Influenza Research Database 

IVPP  Influenza viruses with human pandemic potential 

IVTM  Influenza Virus Traceability Mechanism 

MAT   Mutually agreed terms 

MERS-CoV Middle East respiratory syndrome coronavirus 

MOP  Meeting of the Parties 

NIC  National Influenza Centre 

NRA  National regulatory authority 

OIE  World Organisation for Animal Health 

PAHO  Pan American Health Organization 

PC  Partnership Contribution 
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PCR  Polymerase chain reaction 

PHEIC Public health emergency of international concern 

PIC   Prior informed consent 

PIP  Pandemic Influenza Preparedness 

PIP BM PIP biological materials 

PIRM  WHO Pandemic Influenza Risk Management 

PSC   Programme support costs 

SAGE  Strategic Advisory Group of Experts on Immunization 

SARS  Severe acute respiratory syndrome 

SDG  UN Sustainable Development Goal  

SEARO WHO South-East Asia Regional Office 

SMTA  Standard material transfer agreement 

SWOT  Strengths, weaknesses, opportunities and threats 

TEWG Technical Expert Working Group on Genetic Sequence Data 

TWG  Technical Working Group on the Sharing of Influenza Genetic Sequence Data 

TIPRA Tool for Influenza Pandemic Risk Assessment 

UN  United Nations 

UNICEF United Nations Children’s Fund 

WPRO WHO Regional Office for the Western Pacific 

WHO  World Health Organization 

WHO CC WHO Collaborating Centre 

WHO ERL WHO Essential Regulatory Laboratory 

WHO H5RL WHO H5 Reference Laboratory 
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  الملخص التنفيذي
  

بات األمن الصحي العالمي أولوية دولية خالل العقد الماضي، مع اإلقرار بـأن األمـراض المعديـة ال تعـرف حـدودًا 
المتالزمـة  علـى الـرغم مـن أن فاشـيةو اق السـفر الـدولي بشـكل هائـل. تد فيه تنقل السكان، واتسع فيه نطـفي عالم اش

كانــت بمثابــة نــاقوس الخطــر، إال أن الضــوء ُســلط  ٢٠٠٣حــدثت فــي عــام  (ســارس) التــي التنفســية الحــادة الوخيمــة
مـــرة أخـــرى فـــي العـــام نفســـه،  A(H5N1)علـــى المخـــاطر العالميـــة المحـــددة التـــي فرضـــتها معـــاودة ظهـــور األنفلـــونزا 

. وعقب مـرور قـرن مـن الزمـان تقريبـًا علـى ٢٠٠٩المندلعة عام  A(H1N1) pdm09١األنفلونزا من النمط  جائحةو 
تقريـر لجنـة المراجعـة  ، مخلفة وراءهـا عواقـب مـدمرة، خلـص١٩١٨القاتلة العالم في عام  جائحةتساح األنفلونزا الاك

إلـى أن العـالم  ٢٠٠٩المندلعة عـام  A(H1N1) فيروسلفاشية بالنسبة ) ٢٠٠٥اللوائح الصحية الدولية (بشأن دور 
أن "عشــرات الماليــين" مــن البشــر ٕالــى ة، و وخيمــال جائحــةزا اليــزال "غيــر مســتعد اســتعدادًا كافيــًا" لالســتجابة لألنفلــونال

  ٢في العالم قد يتعرضون لمخاطر الوفاة.
  

، بـات مـن الواضـح أن االسـتجابة الفعالـة لألنفلـونزا ٢٠٠٣التي اندلعت فـي عـام  A(H5N1)وعقب فاشية األنفلونزا 
ضــروريًا لتغطيــة تبــادل المعلومــات وتبــادل  الوثيــق. وهــذا التعــاون لــيس تتطلــب المزيــد مــن التعــاون الــدولي جائحــةال

بشـرية فحسـب، وٕانمـا هـو ضـروري أيضـًا لتوزيـع الفوائـد التـي تنـتج عنـه،  جائحـةفيروسات األنفلـونزا التـي قـد تسـبب 
فـي ذلـك لقاحـات األنفلـونزا وسـائر المنتجـات الطبيـة. وبـدأت المفاوضـات بشـأن وضـع نظـام جديـد، وبعـد مـرور  بما

صـــك دولـــي، أال وهـــو "اإلطـــار الخـــاص بالتأهـــب لمواجهـــة  وضـــعتـــم  - ٢٠١١دًا فـــي عـــام وتحديـــ -أربـــع ســـنوات 
 -كانت المشاركة القوية مع أصحاب المصلحة  ،ومنذ البداية ٤دولة عضوًا. ١٩٤من جانب  ٣"،جائحةاألنفلونزا ال

اإلطـار. فنجـاح تنفيـذه  أمـرًا حاسـمًا لتنفيـذ هـذا - بما في ذلك الدول األعضاء، ودوائر الصـناعة، والمجتمـع المـدني
يظــل علــى الدرجــة نفســها مــن األهميــة الحاســمة كمــا كــان دومــًا نظــرًا الســتمرار ظهــور فيروســات جديــدة لألنفلــونزا، 

  .جائحةحتمال القائم دومًا بحدوث واال
  

لقاحـات، ويهدف اإلطار إلى إحداث توازن بين تبادل الفيروسات وتبادل الفوائد على قدم المساواة. فالتطورات فـي ال
زال تــائح. وبينمــا الو جــالعــالم مــن ال، وتكنولوجيــا التشــخيص ال تكفــي وحــدها لحمايــة األدويــة المضــادة للفيروســاتو 

، فـإن فيـروس األنفلـونزا يهـاجم دون تمييـز، أجمـع في أنحاء العالم ةالخدمات والمنتجات الصحية غير متكافئإتاحة 
أن تكـون منتجـات  ير بالدرجة نفسها. ومـن ثـم، فمـن الضـرور ومن الممكن أن تكون جميع البلدان معرضة للمخاط

متاحـة للفئـات السـكانية األشـد تعرضـًا للمخـاطر عنـد  -للفيروسات سريع التي تنتج من خالل التبادل ال -األنفلونزا 
  .جائحةحدوث ال

  
والتـــــي تضـــــم يـــــتم تبـــــادل الفيروســـــات مـــــن خـــــالل الشـــــبكة العالميـــــة لترصـــــد األنفلـــــونزا والتصـــــدي لهـــــا (الشـــــبكة)، و 

دولـــة عضـــوًا، وســـتة مراكـــز  ١١٣مركـــزًا وطنيـــًا لمكافحـــة األنفلـــونزا تنتشـــر عبـــر  ١٤٣مختبـــرًا، بمـــا فـــي ذلـــك  ١٥٢
                                                            

، والتـي ٢٠٠٩هو الفيروس المسـؤول عـن جائحـة األنفلـونزا المندلعـة عـام  A(H1N1) pdm09فيروس األنفلونزا من النمط    ١
  ).٢٠٠٥أول طوارئ الصحة العمومية التي أثارت قلقًا دوليًا في إطار اللوائح الصحية الدولية (ا تم إعالنه

) بالنســـبة ٢٠٠٥( )، تقريـــر لجنـــة المراجعـــة بشـــأن دور اللـــوائح الصـــحية الدوليـــة٢٠٠٥تنفيـــذ اللـــوائح الصـــحية الدوليـــة (   ٢
ــــــونزا مــــــن الــــــنمط  ، تقريــــــر مــــــن المــــــديرة العامــــــة. جنيــــــف: منظمــــــة الصــــــحة ٢٠٠٩المندلعــــــة عــــــام  (H1N1)لجائحــــــة األنفل

، تــــــــــــم االطــــــــــــالع فــــــــــــي http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA64/A64_10-ar.pdf ؛٦٤/١٠(ج ٢٠١١ العالميــــــــــــة؛
  ).٢٠١٦سبتمبر  أيلول/  ٢٠
هب لمواجهة األنفلونزا الجائحة لتبادل فيروسـات األنفلـونزا والتوصـل إلـى اللقاحـات والفوائـد األخـرى. اإلطار الخاص بالتأ   ٣

 أيلـــــــــول/ ١٩، تـــــــــم االطـــــــــالع فـــــــــي /http://www.who.int/influenza/pip/en( ٢٠١١جنيـــــــــف: منظمـــــــــة الصـــــــــحة العالميـــــــــة؛ 
  ).٢٠١٦ سبتمبر

لونزا الجائحـة: تبـادل فيروسـات األنفلـونزا والتوصـل إلـى اللقاحـات من جدول األعمال. التأهب لمواجهة األنف ١-١٣البند    ٤
؛ ٥-٦٤ج ص ع( ٢٠١١والفوائــــد األخــــرى. جمعيــــة الصــــحة العالميــــة الرابعــــة والســــتون. جنيــــف: منظمــــة الصــــحة العالميــــة؛ 

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA64/A64_R5-ar.pdf ٢٠١٦سبتمبر  أيلول/ ٢١، تم االطالع في.(  
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متعاونة مع المنظمة معنية بالمراجع والبحوث الخاصة باألنفلونزا، وأربعة من المختبرات التنظيمية األساسية التابعة 
 ١ويشــــكل االتفــــاق الموحــــد لنقــــل المــــواد  ١،٢تابعــــًا للمنظمــــة. H5نمط مختبــــرًا مرجعيــــًا معنيــــًا بــــال ١٣للمنظمــــة، و

من اإلطار، عقـدًا ملزمـًا يحـدد الشـروط التـي تقـوم بمقتضـاها المختبـرات التابعـة  ١)، والوارد في الملحق ١ (االتفاق
  فيما بينها. جائحةللشبكة بتبادل المواد البيولوجية الخاصة بالتأهب لمواجهة األنفلونزا ال

  
االتفاقــات الموحــدة لنقــل بطــريقتين:  جائحــةاإلطــار الخــاص بالتأهــب لمواجهــة األنفلــونزا التم تبــادل الفوائــد ضــمن ويــ

والمؤسسـات  الجهـات المصـنعةمـن قبيـل  -توقع الكيانات التـي تقـع خـارج الشـبكة  ٣.، ومساهمات الشراكة٢المواد 
 ، وهو اتفاق ملزم٢قًا من االتفاقات الموحدة لنقل المواد اتفا -األكاديمية، والتي تتلقى عينات مادية من الفيروسات 

 .جائحــةقانونــًا بتــوفير منتجــات مثــل اللقاحــات واألدويــة المضــادة للفيروســات ووســائل التشــخيص فــي حالــة حــدوث 
، فتـــدفع الشـــبكةالتشـــخيص التـــي تســـتخدم  وســـائل، والمستحضـــرات الصـــيدالنية، و للقاحـــاتالجهـــات المصـــنعة  أمـــا

فـي دعـم التأهـب لمواجهـة يـتم اسـتخدامها مليـون دوالر أمريكـي  ٢٨اكة سنوية، تبلغ قيمتهـا اإلجماليـة مساهمات شر 
  واالستجابة لها. جائحةال
  

 جائحةاالستعراض األول لإلطار الخاص بالتأهب لمواجهة األنفلونزا ال
  

لمواجهـة األنفلـونزا  تأهـبتنفيـذ اإلطـار الخـاص بالكانـت قـد مضـت خمـس سـنوات علـى هـذا االسـتعراض، عند بـدء 
مــن اإلطــار، والــذي يــنص علــى ضــرورة  ٢-٤-٧وهــذا االســتعراض األول منصــوص عليــه تحــت الفــرع  .جائحــةال

"بغيــة اقتــراح التنقيحــات التــي تعكــس التطــورات، حســب االقتضــاء،  ٢٠١٦اســتعراض اإلطــار ومالحقــه بحلــول عــام 
  التنفيذي".، من خالل المجلس ٢٠١٧على جمعية الصحة العالمية في عام 

  
("الفريق االستشاري") بالدول  جائحةاجتمع الفريق االستشاري المعني باإلطار الخاص بالتأهب لمواجهة األنفلونزا ال

 تشــــرين األول/ ١٤و ١٣قــــدت يــــومي األعضــــاء، ودوائــــر الصــــناعة، وأصــــحاب المصــــلحة، فــــي دورة اســــتثنائية عُ 
واجتمعت المديرة العامة  ٤ستعراض سبل تنفيذ اإلطار.. وأوصى بتشكيل فريق مستقل من الخبراء ال٢٠١٥ أكتوبر

بالفريق المعني باستعراض اإلطار، والذي يتكون من ثمانية خبراء ذوي خبرات واسعة النطاق، ويغطي جميع أقاليم 
التركيـز علـى ثالثـة  -كجـزء مـن اختصاصـاته  -الجيـد. وُطلـب مـن الفريـق  التـوازن الجنسـانيالمنظمة، مع مراعاة 

  أال وهي: ٥أسئلة
  

 ؟جائحةما هي اإلنجازات التي تحققت منذ اعتماد اإلطار الخاص بالتأهب لمواجهة األنفلونزا ال  -١
  

                                                            
].  الموقـع علـى شـبكة اإلنترنـت شبكة المنظمـة العالميـة لترصـد األنفلـونزا والتصـدي لهـا. فـي: منظمـة الصـحة العالميـة [   ١

تشـرين  ٢٠، تم االطـالع فـي /http://www.who.int/influenza/gisrs_laboratory/en( ٢٠١٦جنيف: منظمة الصحة العالمية؛ 
  ).٢٠١٦أكتوبر  األول/

مختبـــرات معنيـــة بـــاألنفلونزا رخصـــتها  -خـــارج شـــبكة المنظمـــة العالميـــة لترصـــد األنفلـــونزا والتصـــدي لهـــا  - يوجـــد أيضـــاً    ٢
وعينتها الدول األعضاء كي تورد للشبكة المواد البيولوجية الخاصة بالتأهب لمواجهة األنفلـونزا الجائحـة. وهـذه المختبـرات إمـا 

كــز وطنيــة لمكافحــة األنفلــونزا، أو تكــون بمثابــة مختبــرات إضــافية تضــطلع توجــد فــي الــدول األعضــاء التــي ال يتــوافر بهــا مرا
  بأدوار معينة عادة ما تقوم بها المراكز الوطنية لمكافحة األنفلونزا.

اإلطار الخاص بالتأهب لمواجهة األنفلونزا الجائحة لتبادل فيروسـات األنفلـونزا والتوصـل إلـى اللقاحـات والفوائـد األخـرى.    ٣
 أيلـــــــــول/ ١٩، تـــــــــم االطـــــــــالع فـــــــــي /http://www.who.int/influenza/pip/en( ٢٠١١مـــــــــة الصـــــــــحة العالميـــــــــة؛ جنيـــــــــف: منظ

  .١٤-٦، والفرع ٢)، الملحق ٢٠١٦ سبتمبر
الفريــق االستشــاري المعنــي باإلطــار. الــدورة االســتثنائية للفريــق االستشــاري المعنــي باإلطــار الخــاص بالتأهــب لمواجهــة    ٤

، جنيــف، سويســرا. تقريــر للمــديرة العامــة. جنيــف: منظمــة الصــحة ٢٠١٥أكتــوبر  تشــرين األول/ ١٤-١٣األنفلــونزا الجائحــة، 
االطـــــــالع فـــــــي  ، تـــــــمhttp://www.who.int/influenza/pip/advisory_group/ag_spec_session_report.pdf( ٢٠١٥العالميـــــــة؛ 

  ).٢٠١٦سبتمبر  أيلول/  ٢٤
  .المرجع نفسه   ٥
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إلـــى تحســـين التأهـــب لألنفلـــونزا  جائحـــةهـــل أدى تنفيـــذ اإلطـــار الخـــاص بالتأهـــب لمواجهـــة األنفلـــونزا ال  -٢
 ح والقدرة على االستجابة؟على الصعيد العالمي، بما في ذلك الترصد فيما بين الجوائ جائحةال

  
 ما هي التحديات وما هي الطرق الُممكنة للتصدي له؟  -٣

 
. وباإلضــافة إلــى تحليــل تبــادل فيروســات ٢٠١٥ديســمبر  تــم تعيــين الفريــق المعنــي باالســتعراض فــي كــانون األول/

 تحصـــيل، و صـــدي لهـــاالشـــبكة العالميـــة لترصـــد األنفلـــونزا والتبشـــرية مـــن خـــالل  جائحـــةاألنفلـــونزا التـــي قـــد تســـبب 
، وتصـريف ٢مساهمات الشـراكة وتنفيـذها مـن خـالل خمسـة مجـاالت عمـل، وتوقيـع االتفاقـات الموحـدة لنقـل المـواد 

، تنـــاول الفريـــق المعنـــي باالســـتعراض أيضـــًا المســـائل جائحـــةالخـــاص بالتأهـــب لمواجهـــة األنفلـــونزا الشـــؤون اإلطـــار 
؛ التعامــل مــع بيانــات المتواليــات الجينيــة ضــمن اإلطــارمــا فــي ذلــك: األساســية األخــرى المتعلقــة بالســياق والتنفيــذ، ب

واللوائح الصحية  ١خطة العمل العالمية الخاصة بلقاحات األنفلونزا،(تحديدًا  البرامج والصكوك األخرىمع الروابط و 
ي ذلــك دوائــر )؛ والتفاعــل مــع الشــركاء األساســيين فــي اإلطــار، بمــا فــ٣تنفيــذ بروتوكــول ناغويــاو  ٢)،٢٠٠٥الدوليــة (

عــن تنفيــذ نتجــت أصــحاب المصــلحة؛ والفوائــد اإلضــافية التــي ربمــا تكــون قــد  ســائرالصــناعة، والمجتمــع المــدني، و 
  اإلطار.

  
بـــالمقر الرئيســـي للمنظمـــة  ٢٠١٦الفريـــق المعنـــي باالســـتعراض عـــدة اجتماعـــات وجهـــًا لوجـــه خـــالل عـــام  وقـــد عقـــد

سعي الفريق المعني باالستعراض بنشـاط إلـى عن ُبعد. وقد عقودة الممن المؤتمرات  اً أيضًا عددأجرى بجنيف، كما 
الحصول على مدخالت من العاملين بالمنظمة والدول األعضاء والعديد من أصحاب المصلحة الرئيسيين، بما فـي 

د ودوائـر الصـناعة، ومنظمـات المجتمـع المـدني، وقواعـ، ية لترصد األنفلونزا والتصـدي لهـاالشبكة العالمذلك ممثلي 
لالسترشاد بهـا فـي مداوالتـه. وقـد جـرت هـذه المشـاركات مـن خـالل مقـابالت شخصـية، البيانات ذات الصلة، وذلك 

عبـــر شـــبكة اإلنترنـــت تضـــمنت أســـئلة للـــرد عليهـــا، وعقـــد اجتمـــاعين  وعمليـــة مشـــاورة مفتوحـــةومـــداخالت مكتوبـــة، 
عـــات الفريـــق المعنـــي باالســـتعراض، عقـــد للمشـــاورات المفتوحـــة بـــالمقر الرئيســـي للمنظمـــة. وعقـــب العديـــد مـــن اجتما

وأخـرى لتبـادل األسـئلة واإلجابـات، للـدول األعضـاء بـالمقر الرئيسـي للمنظمـة. وكانـت إعالميـة  تاالفريق ذاته جلس
من خالل البث الحي المباشر على شبكة اإلنترنت أصحاب المصلحة وعامة الجمهور، جميع الجلستان مفتوحتين ل
  ٤.على موقع المنظمة

  
والعناصر المكونة له، يليهـا  جائحةالخاص بالتأهب لمواجهة األنفلونزا الدأ التقرير األساسي بمقدمة عن اإلطار ويب

وصف موجز ألسلوب عمل الفريق المعني باالستعراض. أما باقي التقرير فيعرض النتائج التي توصل إليها الفريق 
الملخــص التنفيــذي مــوجزًا ألهــم النتــائج، ويستنســخ  المعنــي باالســتعراض، والتوصــيات التــي اقترحهــا. ويعــرض هــذا

  جميع التوصيات.
  

                                                            
ـــونزا. فـــي: منظمـــة الصـــحة العالميـــة [خطـــة العمـــل العالميـــة ال   ١ ].  الموقـــع علـــى شـــبكة اإلنترنـــت خاصـــة بلقاحـــات األنفل

، تـــــــــم االطـــــــــالع فـــــــــي /http://www.who.int/influenza_vaccines_plan/en( ٢٠١٦منظمـــــــــة الصـــــــــحة العالميـــــــــة؛  جنيـــــــــف:
  ).٢٠١٦ سبتمبر  أيلول/  ٢٢
    ٢٠٠٨منظمة الصحة العالمية؛  )، الطبعة الثانية. جنيف:٢٠٠٥اللوائح الصحية الدولية (   ٢
)http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/43883/1/9789241580410_eng.pdf ٢٠١٦ سبتمبر أيلول/ ٢٢، تم االطالع في.(  
بروتوكول ناغويا بشأن الحصـول علـى المـوارد الجينيـة والتقاسـم العـادل والمنصـف للمنـافع الناشـئة عـن اسـتخدامها. فـي:    ٣

ـــ ـــوجي [اتفاقي ـــوجي، األمـــم المتحـــدة؛  ]. مـــونتر الموقـــع علـــى شـــبكة اإلنترنـــت ة التنـــوع البيول ـــال: اتفاقيـــة التنـــوع البيول  ٢٠١١ي
)https://www.cbd.int/abs/ ٢٠١٦أكتوبر  تشرين األول/ ٤، تم االطالع في.(  
لإلطـار. تقـارير  ٢٠١٦راض عـام الفريق المعني باستعراض اإلطار الخـاص بالتأهـب لمواجهـة األنفلـونزا الجائحـة. اسـتع   ٤

]. جنيـف: منظمـة  الموقـع علـى شـبكة اإلنترنـت اجتماعات الفريق المعني باستعراض اإلطار. في: منظمة الصحة العالمية [
 أيلـــــول/ ٢٠، تـــــم االطـــــالع فـــــي /http://www.who.int/influenza/pip/2016-review/meetings/en( ٢٠١٦الصـــــحة العالميـــــة؛ 

  ).٢٠١٦سبتمبر 
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  النتائج والتوصيات
  

  تحليل شامل
  

 :ملخص النتائج
  

ة ومبتكـرة جسـور يمثـل أداة  جائحـةتبين للفريق المعني باالستعراض أن اإلطار الخاص بالتأهب لمواجهة األنفلـونزا ال
يــذه تنفيــذًا جيــدًا، وأن المبــدأ الــذي ينتهجــه اإلطــار والــذي يتمثــل فــي ، ويجــري تنفجائحــةللتأهــب لمواجهــة األنفلــونزا ال
حتـى يومنـا هـذا. وقـد أدى تنفيـذ اإلطـار  ذا أهميـةيـزال دل الفوائد علـى قـدم المسـاواة، الوضع تبادل الفيروسات وتبا

عـزي نجـاح اإلطـار جزئيـًا . ويجائحـةإلى مزيد مـن الثقـة وٕامكانيـة التنبـؤ بالقـدرة العالميـة علـى االسـتجابة لألنفلـونزا ال
دوائــر إلــى المشــاركة القويــة المنتظمــة للمنظمــة والــدول األعضــاء مــع أصــحاب المصــلحة الرئيســيين، بمــا فــي ذلــك 

الصــناعة، والمجتمــع المــدني، وغيــرهم. ومــع ذلــك، فعلــى الــرغم مــن وجــود تقــارير منتظمــة عــن تنفيــذ اإلطــار، فمــن 
  لتقديم صورة أوضح عن التقدم المحرز بشكل عام. الممكن جمع مختلف العناصر معًا بشكل أفضل

  
هنـاك مسـائل أساسـية يجـب معالجتهـا بشـكل عاجـل، بأهميتـه فـإن  اإلطـارومن الواضح أيضـًا أنـه لكـي يحـتفظ هـذا 

هـذا اإلطـار، ومـا إذا كـان يمكـن  بما في ذلك الطريقة التي ينبغي التعامل بها مع بيانـات المتواليـات الجينيـة ضـمن
  األخرى. الُممِرضاتاإلطار ليشمل األنفلونزا الموسمية، أو استخدامه بالفعل كنموذج لتبادل  نطاقع يتوس
  

  :التوصيات
  

ينبغـــي أن تضـــع منظمـــة الصـــحة العالميـــة نمـــوذج تقيـــيم شـــامًال يتضـــمن قياســـات للنجـــاح الكلـــي   -١
أن يتضـمن هـذا التبليـغ ، كي ُيبلـغ بهـا سـنويًا. وينبغـي جائحةلإلطار الخاص بالتأهب لمواجهة األنفلونزا ال

معلومات مصورة توضح حالة التقدم الُمحرز في تنفيذ اإلطار بهدف إتاحـة قـدر أكبـر مـن الوضـوح بشـأن 
  التقدم المحرز نحو التأهب للجوائح واالستجابة لها.

  
ينبغي لمنظمة الصحة العالمية اإلعالن عن األهـداف والتقـدم المحـرز فـي تنفيـذ اإلطـار الخـاص   -٢

بانتظام وعلى نحـو أكثـر فعاليـة، للـدول األعضـاء، والمختبـرات التابعـة  جائحةلمواجهة األنفلونزا البالتأهب 
للشــبكة العالميــة لترصــد األنفلــونزا والتصــدي لهـــا، ودوائــر الصــناعة، والمجتمــع المــدني، وســائر أصـــحاب 

  :توضيح ما يلي على نحو أفضل -على وجه التحديد  -المصلحة. وينبغي لها 
  

  تقدم المحرز قياسًا على نموذج التقييم؛ال  (أ)

التـــدابير الخاصـــة بتنفيـــذ مســـاهمات الشـــراكة؛ ينبغـــي تســـليط الضـــوء علـــى هـــذه التـــدابير   (ب)
التــــــي تعقــــــب المــــــوجزة بصــــــفة منتظمــــــة فــــــي تقــــــارير الفريــــــق االستشــــــاري، وجلســــــات اإلحاطــــــة 
  ترافًا واضحًا؛االجتماعات؛ حتى يصير التقدم المحرز أظهر للعيان ويتم االعتراف به اع

ينبغــي تعزيــز االتصــال والشــفافية بشــأن مســائل مــن قبيــل اختيــار البلــدان التــي ســتتلقى   (ج)
  دعمًا من تنفيذ مساهمات الشراكة لتحسين فهم اإلطار فيما بين الدول األعضاء؛

أهميــة المســاهمات الطوعيــة مــن أصــحاب المصــلحة، والتزامــات الــدول األعضــاء بتقــديم   (د)
ية، بما في ذلك دعم الشبكة العالميـة لترصـد األنفلـونزا والتصـدي لهـا وصـونها مـن مساهمات عين

  خالل توفير التكاليف الجارية الروتينية الخاصة بالمختبرات.
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ينبغي أن يتولى المدير العام إجراء دراسـة لتحديـد اآلثـار المترتبـة علـى إدراج فيروسـات األنفلـونزا   -٣
  اب ذلك اإلدراج.الموسمية في اإلطار ومدى استصو 

  
نموذجـــًا أساســــيًا للمعاملـــة بالمثــــل  جائحـــةيعتبـــر اإلطـــار الخــــاص بالتأهـــب لمواجهـــة األنفلــــونزا ال  -٤

؛ بيـد أنـه ينبغـي أن يسـتمر الُممِرضـاتبالنسبة إلى الصـحة العموميـة العالميـة، ويمكـن تطبيقـه علـى سـائر 
  الراهن. في الوقت جائحةتركيز النطاق الحالي لإلطار على األنفلونزا ال

  
ينبغي أن تتفق الدول األعضاء على موعد االستعراض القادم لإلطـار، والـذي ينبغـي أن يـتم قبـل   -٥

  .٢٠٢١نهاية عام 
  

  تبادل الفيروسات
  

  :ملخص النتائج
  

اإلطــار الخــاص بالتأهــب وتعزيزهــا منــذ اعتمــاد الشــبكة العالميــة لترصــد األنفلــونزا والتصــدي لهــا ع نطــاق يتــم توســ
حيــث تقـــوم بتقــديم فوائــد قيِّمـــة للــدول األعضــاء، بمـــا فــي ذلــك تقيـــيم ، ٢٠١١فـــي عــام  جائحــةألنفلــونزا اللمواجهــة ا

، والكواشــف، والتــدريب، وبنــاء القــدرات، وســائر ومســتلزمات التشــخيص، والفيروســات المرشــحة للقاحــاتالمخــاطر، 
ومع ذلك، فعلى الرغم من االسـتجابة الخبرات. وبشكل عام يتم تبادل الفيروسات من خالل الشبكة على نحو جيد. 

، حـــدث منـــذ ذلـــك الحـــين انخفـــاض فـــي تبـــادل ٢٠١٣فـــي عـــام  H7N9العاجلـــة الشـــاملة لظهـــور ســـاللة الفيـــروس 
التـي تقـف وراء من جانب بعض البلدان. وتدرس األمانـة األسـباب بشرية  جائحةفيروسات األنفلونزا التي قد تسبب 

 طلب الفريق االستشاري.هذا االنخفاض في التبادل بناًء على 
  

تطــوير الفيروســات المرشــحة للقاحــات. لإلجــراء تقيــيم للمخــاطر و  يقطــاع الحيــوانالالشــبكة و وهنــاك تعــاون وثيــق بــين 
ة، الحيواني أهمية خاصة في حالة التأخر في تبادل الفيروسات البشريالبشري و وتكتسي هذه الروابط بين القطاعين 
(الفـــاو)، والمنظمـــة العالميـــة للصـــحة التابعـــة لألمـــم المتحـــدة غذيـــة والزراعـــة ألا وتشـــتمل علـــى عالقـــات مـــع منظمـــة

الحيوانيـــة، والشـــبكة العالميـــة المشـــتركة بـــين المنظمـــة العالميـــة لصـــحة الحيـــوان ومنظمـــة األغذيـــة والزراعـــة لخبـــراء 
  األنفلونزا الحيوانية.

  
آليـات حفـز بالتـالي ًا في تتبـع تبـادل الفيروسـات، و آلية تتبع فيروسات األنفلونزا تؤدى دورًا حيويوعلى الرغم من أن 
  ُتستخَدم من ِقبل جميع المختبرات استخدامًا متسقًا. ، فإنها الاإلطارتبادل الفوائد ضمن 

  
  :التوصيات

  
يرحـــب الفريـــق المعنـــي باالســـتعراض بالدراســـة التـــي تجريهـــا أمانـــة اإلطـــار حـــول أســـباب التراجـــع   -٦

بشـــرية. وينبغــي علـــى الفريـــق االستشـــاري،  جائحـــةنفلـــونزا التـــي قـــد تســبب األخيــر فـــي تبـــادل فيروســات األ
  كأولوية، أن يتابع نتائج هذه الدراسة لضمان التبادل الموقوت لجميع الفيروسات.

  
بشـرية،  جائحـةفي ضوء التراجع الذي حدث مؤخرًا في تبادل فيروسات األنفلـونزا التـي قـد تسـبب   -٧

اإلرشـادات العمليـة التقنيـة والتـدريب للمراكـز الوطنيـة لمكافحـة األنفلـونزا، ينبغي أن تواصل المنظمة توفير 
، وباالســتخدام ١بهــدف ضــمان أن تكــون هــذه المراكــز علــى وعــي كامــل بــدورها المتفــق عليــه فــي االتفــاق 

 الفعـال آلليــة تتبـع فيروســات األنفلـونزا، وبأهميــة التبـادل علــى نحـو مالئــم لجميـع لمــواد البيولوجيـة الخاصــة
  ولبيانات المتواليات الجينية. جائحةبالتأهب لمواجهة األنفلونزا ال
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ينبغـــي أن تقـــدم المنظمـــة للمختبـــرات التابعـــة للشـــبكة توضـــيحًا بشـــأن تفســـير مصـــطلح "موقـــوت"   -٨
 جائحـةومصطلح "بقدر اإلمكان" فيما يتعلق بتبادل المواد البيولوجية الخاصة بالتأهب لمواجهة األنفلونزا ال

بشــرية  جائحــةوســائر فيروســات األنفلــونزا التــي قــد تســبب  A(H5N1)حــاالت أنفلــونزا الطيــور  مــن جميــع
  من اإلطار). ١-١-٥(الفرع 

  
رغــم أن بيانــات المتواليــات الجينيــة ال تحــل بالكامــل محــل الفيروســات الماديــة، لكــن ينبغــي تبــادل   -٩

الشـــحن الســـريع للمـــواد البيولوجيـــة  هـــذه البيانـــات (إن وجـــدت) علـــى الفـــور فـــي الحـــاالت التـــي يتعـــذر فيهـــا
  .جائحةالخاصة بالتأهب لمواجهة األنفلونزا ال

  
ينبغي تعزيز اتصاالت وروابط برنامج المنظمة العالمي لمكافحة األنفلـونزا مـع المختبـرات التابعـة   -١٠

  للشبكة وتلك التي تقع خارج الشبكة ومع سائر الشبكات، وتعزيز العمليات الجارية فيما بينها.
  

ـــونزا والتصـــدي لهـــا، ومنظمـــة   -١١ ـــة لترصـــد األنفل ـــة، والشـــبكة العالمي ينبغـــي لمنظمـــة الصـــحة العالمي
األغذية والزراعة التابعة لألمم المتحدة، والمنظمة العالمية لصحة الحيوان، والشبكة العالمية المشتركة بين 

فلـونزا الحيوانيـة، والجهـات المعنيـة المنظمـة العالميـة لصـحة الحيـوان ومنظمـة األغذيـة والزراعـة لخبـراء األن
األخــرى أن تتعــاون فــي وضــع اإلرشــادات الالزمــة للمختبــرات التابعــة للشــبكة والمختبــرات الحيوانيــة بهــدف 
  تدعيم عالقاتها وتعزيز الترصد وتقييم المخاطر لفيروسات األنفلونزا في ظروف مخالطة اإلنسان للحيوان.

 
  بيانات المتواليات الجينية 

  
 النتائج: ملخص

  
المـــواد ، لــذا لـــم تـــدرج هــذه البيانـــات فــي تعريـــف اإلطـــارنظــرًا لتعقـــد التعامــل مـــع بيانــات المتواليـــات الجينيـــة ضــمن 

عنـد تأسـيس هـذا اإلطـار. وبالتـالي، نجـد أن تتبـع تبـادل الفيروسـات  جائحـةالبيولوجية الخاصـة بالتأهـب لألنفلـونزا ال
 فهـو وهـو مـا ال يحـدث مـع تبـادل بيانـات المتواليـات الجينيـة، ومـن ثـمزا، آليـة تتبـع فيروسـات األنفلـونيتم من خـالل 

بيانــات للفوائــد بموجــب اإلطــار. وعلــى الــرغم مــن ذلــك، فمــع التقــدم التكنولــوجي، تــزداد أهميــة  اً معينــ يحفــز تبــادالً  ال
العينــات الماديــة المتواليــات الجينيــة فــي أبحــاث األنفلــونزا زيــادة مطــردة، ويمكــن فــي بعــض الحــاالت أن تحــل محــل 

ومن ثم فإن هناك حاجة ماسة إلى الوضوح بشأن التعامل مع ، وتطوير المنتجات التجارية. جائحةلتقييم مخاطر ال
  بيانات المتواليات الجينية ضمن اإلطار.

  
جينيـة وقد حقق الفريق االستشاري تقدمًا ال بأس به فـي دراسـة النهـوج الممكنـة فـي التعامـل مـع بيانـات المتواليـات ال

اإلطــار. ومــن التحــديات الرئيســية التــي واجههــا الفريــق االستشــاري عــدم االتفــاق فــي الــرأي بشــأن مــا ينبغــي ضــمن 
ومن الخيارات المطروحة تتبع إتاحة بيانات المتواليات الجينية، أو تتبع المنتجات التجارية التي يتم تطويرها تتبعه. 

إمكانيـة تتبعهـا، أهميـة كبيـرة، حتـى يتسـنى فـي فـي تبـادل هـذه البيانـات و  ،باالستعانة بهذه البيانات. وتمثـل الشـفافية
  تحديد أي فوائد ناتجة يتعين تبادلها.

  
وهنــاك مجموعــة كبيــرة مــن الجهــات الفاعلــة المشــاركة فــي المناقشــة المتعلقــة بكيفيــة التعامــل مــع بيانــات المتواليــات 

مكانية التتبع والرصد. ويتضح من خالل المقابالت والمناقشات الجينية، ومن اآلراء المتباينة بشأن النظام األمثل إل
بـين أصـحاب المصـلحة لتبـاس يـزال هنـاك بعـض االالفريق المعنـي باالسـتعراض أنـه الالواسعة النطاق التي أجراها 

  بشأن الخيارات المحتملة لتبادل هذه البيانات في المستقبل.
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  :التوصيات
  

ام مـن الـدول األعضـاء أن تنظـر فـي تعـديل تعريـف المـواد البيولوجيـة ينبغي أن يطلب المدير الع  -١٢
ليتضـــمن بيانـــات المتواليـــات  ،مـــن اإلطـــار ١-٤، الـــوارد فـــي الفـــرع جائحـــةالخاصـــة بالتأهـــب لألنفلـــونزا ال

 الجينية.
 

مـن  ٤بـالملحق  ٩ينبغي أن يطلب المدير العام من الدول األعضاء أن تنظر في توضيح الفـرع   -١٣
الشـــبكة العالميـــة لترصـــد األنفلـــونزا والتصـــدي لهـــا التابعـــة "تقـــدم مختبـــرات  أن والـــذي يـــنص علـــىاإلطـــار، 
ـــادل جميـــع بيانـــات بيانـــات المتواليـــات الجينيـــة فـــي التوقيـــت المناســـب إلـــى للمنظمـــة  ـــادرة العالميـــة لتب المب
ألحكـام االتفـاق الموحـد لنقـل وٕالى قواعد البيانات الجينية، أو إلى قواعد البيانـات المشـابهة، وفقـًا  األنفلونزا

  المواد"، وذلك بتعديله ليصبح نصه كما يلي:
  

بيانـات المتواليـات الشبكة العالمية لترصد األنفلونزا والتصـدي لهـا التابعـة للمنظمـة "تقدم مختبرات 
الجينيـــة فـــي التوقيـــت المناســـب إلـــى واحـــدة أو أكثـــر مـــن قواعـــد البيانـــات، التـــي يمكـــن للجمهـــور 

 ا، من اختيارهم، وفقًا ألحكام االتفاق الموحد لنقل المواد".االطالع عليه
 

ــــ  -١٤ ح نــــص ـينبغــــي أن يطلــــب المــــدير العــــام مــــن الــــدول األعضــــاء أن تنظــــر فــــي تحــــديث وتصحي
فــرص التوصــل مــن اإلطــار، والــذي يــنص علــى: "مــع االعتــراف بأهميــة زيــادة الشــفافية و  ٢-٢-٥ الفــرع
توجـه نحـو يروسات األنفلونزا بالنسبة إلـى الصـحة العموميـة وبوجـود يخص بيانات المتوالية الجينية لف فيما

المبــــادرة العالميــــة لتبــــادل جميــــع بيانــــات قاعــــدة بيانــــات أو  Genbank الجينيــــةاســــتخدام قواعــــد البيانــــات 
  .على التوالي" األنفلونزا

  
  بتعديله بحيث يصبح نصه كما يلي:

  
ل فيمـــــــا يخـــــــص بيانـــــــات المتواليـــــــة بأهميـــــــة زيـــــــادة الشـــــــفافية وفـــــــرص التوصـــــــ االعتـــــــرافمـــــــع "

قواعــــــد البيانــــــات لفيروســــــات األنفلــــــونزا بالنســــــبة إلــــــى الصــــــحة العموميــــــة، وباســــــتخدام  الجينيــــــة
ــــة ــــات أو  Genbank الجيني ــــونزاقاعــــدة بيان ــــات األنفل ــــع بيان ــــادل جمي ــــة لتب ــــادرة العالمي ــــى  المب عل
  ".التوالي

  
ت التكنولوجيــــة، وأن يصــــدر الفريــــق مــــن األمــــور الحاســــمة تكيــــف اإلطــــار ليــــتالءم مــــع التطــــورا  -١٥

. ويتعــــين علــــى الفريــــق بيانــــات المتواليــــات الجينيــــةاالستشــــاري توصــــيات عاجلــــة لتوضــــيح التعامــــل مــــع 
االستشاري أن ينظر في أن يطلب من المراكز المتعاونة مع المنظمة، اإلبالغ عن كيفية التعامل مع هذه 

المتعلقــة بــالواقع العملــي فــي الشــبكة العالميــة لترصــد  البيانــات فــي الواقــع، وذلــك بهــدف تقــديم المعلومــات
األنفلــونزا والتصــدي لهــا، فيمــا يتعلــق بالحصــول علــى هــذه البيانــات، وتبادلهــا، واســتخدامها؛ وذلــك لتوجيــه 

ضــمن اإلطــار الخــاص  بيانــات المتواليــات الجينيــةتوصــيات الفريــق االستشــاري بشــأن التعامــل األمثــل مــع 
 .جائحةلونزا الأهب لمواجهة األنفبالت

 
 بيانـات المتواليـات الجينيـةينبغي للمـدير العـام أن يلـتمس دعـم الـدول األعضـاء لضـمان أن تظـل   -١٦

إتاحـة تبـادل هـذه البيانـات وذلـك بهـدف لفيروس األنفلـونزا متاحـة للجمهـور فـي قواعـد البيانـات المسـتدامة، 
 لها.ريعة السواالستجابة  وائحودقيق لتقييم مخاطر الج وقوتعلى نحو م

  
يمكـــن أن تتولـــد مـــن كيانـــات متعـــددة خـــارج الشـــبكة  بيانـــات المتواليـــات الجينيـــةباإلشـــارة إلـــى أن   -١٧

العالميــــة لترصــــد األنفلــــونزا والتصــــدي لهــــا، وأن هنــــاك آراء متباينــــة بشــــأن اآلليــــة المثلــــى إلمكانيــــة التتبــــع 
ركة مـع جميـع أصـحاب المصـلحة والرصد، يتعـين علـى الفريـق االستشـاري النظـر فـي توسـيع نطـاق المشـا

  وتعميقها.
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  تبادل الفوائد
  

  )٢(االتفاق  ٢االتفاق الموحد لنقل المواد 
  

 ملخص النتائج:
  

مليــون جرعـــة  ٣٥٠، الموقعــة حتــى اآلن، الوصــول إلــى )٢(االتفاقــات  ٢ضــمنت االتفاقــات الموحــدة لنقــل المــواد 
فـي . ومـع ذلـك، فالخيـارات الـواردة جائحـةأثنـاء األنفلـونزا ال يفـي الوقـت الفعلـ؛ ليتم تسـليمها جائحةتقريبًا من لقاح ال

(مثـل  جائحـةمن الجهات المصنعة لسائر المنتجـات المتعلقـة بال ٢اللتزامات المتعلقة بهذه االتفاقات بشأن ااإلطار 
  ، والمحاقن، وما إلى ذلك) محدودة للغاية، والبد من إدراج خيارات أكثر لاللتزامات.وسائل التشخيص

  
التـي تـم اختبـار صـالحيتها مسـبقًا، وذلـك  األدويـة المضـادة للفيروسـاتتحقـق تقـدم جيـد بشـأن تـأمين اللقاحـات و وقد 

، بإعطـاء األولويـة لالتفاقـات مـع الشـركات الكبـرى التـي تنـتج اإلطارمن خالل النهج االستراتيجي الذي تبنته أمانة 
ومــن . ةر ياالنتقــال للتفــاوض مــع الشــركات المتوســطة والصــغاختبــار صــالحيتها مســبقًا، قبــل هــذه اللقاحــات التــي تــم 

تحدد المتطلبات التقنية، مثل االختبـار  ١أدواتت أمانة اإلطار استحدث، ٢االتفاقات أجل تيسير المفاوضات بشأن 
 التي ينبغـي اسـتيفاؤها مـن قبـل المـوقعين علـى هـذهالمسبق للصالحية، وٕاجراءات التصدير، والموافقات التنظيمية، و 

  االتفاقات.
  
الجودة بين أمانة اإلطار ودوائر الصـناعة وسـائر أصـحاب المصـلحة، فـي تيسـير عالي ساعد التواصل المنتظم والو 

. وفــي الحــاالت القليلــة التــي تعقــدت فيهــا المفاوضــات أو تعثــرت، نجحــت أمانــة اإلطــار فــي تنفيــذ ٢إبــرام االتفاقــات 
 ٢ري إلحراز التقدم نحو إبرام االتفاقات.النهج التدريجي الذي أوصى به الفريق االستشا

  
سـيكون حاسـمًا فـي االسـتجابة لهـا. والبـد أن تقـر الـدول األعضـاء،  جائحـةفـي وقـت تفشـي ال ٢تفاقـات االإنجاز إن 

ـنعة بموجـب االتفـاق  فـي  ٢التي لديها القدرة على إنتاج لقاحـات األنفلـونزا محليـًا، بالتزامـات الجهـة (الجهـات) المصَّ
  .جائحةمعنية باالستجابة لألنفلونزا الخططهم ال

  
  :التوصيات

  
ينبغي ألمانة اإلطار تحسين اإلعالن عن التقـدم المحـرز واإلنجـازات التـي تـم تحقيقهـا فـي تـأمين   -١٨

، وذلك من خالل تسليط الضوء على نحو أفضـل علـى األسـاس المنطقـي ٢االتفاقات الموحدة لنقل المواد 
توضـيح االسـتخدام المسـتهدف مـن مـن خـالل اتيجية تحديـد األولويـات بشـأنها، و إلبرام هذه االتفاقات واستر 

 ة من خالل هذه االتفاقات.نؤمَّ واللقاحات، وسائر المنتجات المُ ، األدوية المضادة للفيروسات
 
المواد، معالجة ينبغي ألمانة اإلطار وضع نهج لدمج تقديم المساهمات المالية، وجمع العينات، و   -١٩

، كـي ٢فـي الملحـق  ٢من االلتزامات الخاصة باالتفاق الموحد لنقـل المـواد "ب"  لاللتزامات للفئةكخيارات 
 ينظر فيه الفريق االستشاري وتأخذ الدول األعضاء القرار النهائي بشأنه.

                                                            
].  الموقـع علـى شـبكة اإلنترنـت . فـي: منظمـة الصـحة العالميـة [٢األسئلة المتكررة بشأن االتفاقات الموحدة لنقل المـواد    ١

، تـــــــم http://www.who.int/influenza/pip/benefit_sharing/smta2_FAQs.pdf( ٢٠١٦جنيـــــــف: منظمـــــــة الصـــــــحة العالميـــــــة؛ 
  )٢٠١٦سبتمبر  أيلول/ ٢٦االطالع في 

يــق االستشــاري المعنـــي باإلطــار. اجتمــاع الفريـــق االستشــاري المعنـــي باإلطــار الخــاص بالتأهـــب لمواجهــة األنفلـــونزا الفر    ٢
، جنيـــف، سويســـرا. تقريـــر إلـــى المـــديرة العامـــة. جنيـــف: منظمـــة الصـــحة ٢٠١٥أكتـــوبر  تشـــرين األول/ ١٦-١٥الجائحـــة، 
 أيلــــول/ ٢٢، تــــم االطــــالع فــــي http://www.who.int/influenza/pip/ag_meetingreport_october2015.pdf( ٢٠١٥العالميــــة؛ 

  .٨)، الفقرة ٢٠١٥سبتمبر 
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مــن اإلطــار  ٩-٦ينبغــي أن ينظــر المــدير العــام فــي أن يطلــب مــن الــدول األعضــاء إلغــاء الفــرع   -٢٠
، والمعنــــي بالمخزونــــات االحتياطيــــة مــــن لقاحــــات التأهــــب جائحــــةمواجهــــة األنفلــــونزا الالخــــاص بالتأهــــب ل

 ؛ ألنه لم يعد ذا أهمية.جائحةلألنفلونزا ال
  

التــي لــديها القــدرة علــى إنتــاج ينبغــي أن ينظــر المــدير العــام فــي أن يطلــب مــن الــدول األعضــاء،   -٢١
لقاحـات  فـي الوقـت الفعلـيلمصـنعة أن تتـيح للمنظمـة ، االلتـزام بالسـماح للجهـات القاحـات األنفلـونزا محليـاً 

 .٢المنظمة بموجب االتفاقات الموحدة لنقل المواد  نهاؤمِّ تُ ، وسائر المنتجات التي جائحةال
  

يتعين على منظمة الصحة العالمية سرعة االنتهـاء مـن اإلطـار المؤقـت إلدارة المخـاطر المتعلقـة   -٢٢
األنفلــونزا  اتإذ أنــه ســيقدم توضــيحًا بشــأن تنفيــذ التحــول مــن إنتــاج لقاحــواإلبــالغ بــه،  جائحــةبــاألنفلونزا ال

 .جائحةاألنفلونزا ال اتالموسمية إلى لقاح
  

  ةتحصيل مساهمات الشراك
  

  ملخص النتائج:
  

لصيغة مساهمات الشراكة، حقق المشاركة القوية المرجوة منه، وأدى  ١إشراك دوائر الصناعة في التطوير التعاوني
من إجمالي األموال المستحقة  ٢٪٩٦، وجمع نسبة ٢٠١٢في وقت مبكر في عام  مدفوعات المساهماتإلى سداد 

. وعلـى الـرغم مـن ذلـك، لـم تسـدد جميـع الشـركات المسـاهمات فـي الموعـد النهـائي المحـدد، ٢٠١٤و ٢٠١٣لعامي 
  بالتزاماتهم. مما يبعث على القلق ألن آلية مساهمات الشراكة تعتمد على وفاء جميع أصحاب المصلحة

  
ســلط عــدد مــن ممثلــي دوائــر الصــناعة الضــوء علــى مســألة محــل اهتمــام أال وهــي أن التقلــب فــي قيمــة مســاهمات 
الشـــراكة، التـــي ُيطَلـــب مـــنهم دفعهـــا ســـنويًا، تشـــكل تحـــديات فـــي الميزانيـــات الخاصـــة بهـــم، وهـــم يفضـــلون دفـــع مبلـــغ 

بـدأت دوائـر الصـناعة عمليـة  ٢٠١٦،٤بريل أ ي نيسان/وتمشيًا مع توصيات الفريق االستشاري الصادرة ف ٣محدد.
الســـتعراض صـــيغة مســـاهمات الشـــراكة، بالعمـــل مـــع جميـــع قطاعـــات الصـــناعة ذات الصـــلة (اللقاحـــات،  تشـــاورية

  ٥.جائحة، والمستحضرات الصيدالنية)، وأمانة اإلطار الخاص بالتأهب لمواجهة األنفلونزا الوسائل التشخيصو 

                                                            
. جنيــــــــــف: منظمــــــــــة الصــــــــــحة ٢٠١٥يونيــــــــــو  حزيــــــــــران/ -لمســــــــــاهمات الشــــــــــراكة  اإلجــــــــــراءات التشــــــــــغيلية الموحــــــــــدة   ١

تـــــــم االطـــــــالع فـــــــي  ،http://www.who.int/influenza/pip/benefit_sharing/pc_collection_sop.pdf?ua=1( ٢٠١٥ العالميـــــــة؛
  .٢، الملحق ٥)، الصفحة ٢٠١٦سبتمبر   أيلول/  ٢٤
الحساب على أساس بيانات اإلطار الخاص بالتأهب لمواجهة األنفلونزا الجائحة، التقرير السنوي عن مساهمات الشـراكة    ٢

    ٢٠١٦. جنيف: منظمة الصحة العالمية؛ ٢٠١٥لعام 
)http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/246229/1/WHO-OHE-PED-2016.01-eng.pdf أيلـــــول/ ٢٤، تـــــم االطـــــالع فـــــي 

  ).٢٠١٦سبتمبر 
الفريــق المعنــي باســتعراض اإلطــار الخــاص بالتأهــب لمواجهــة األنفلــونزا الجائحــة. تقريــر االجتمــاع الثالــث للفريــق المعنــي    ٣

    ٢٠١٦ة الصحة العالمية؛ باستعراض اإلطار الخاص بالتأهب لمواجهة األنفلونزا الجائحة. جنيف: منظم
)http://www.who.int/influenza/pip/2016-review/meeting30march_1april.pdf تشـــــــــــرين األول/ ٤، تـــــــــــم االطـــــــــــالع فـــــــــــي 

  ).٢٠١٦ أكتوبر
الفريــق االستشــاري المعنـــي باإلطــار. اجتمــاع الفريـــق االستشــاري المعنـــي باإلطــار الخــاص بالتأهـــب لمواجهــة األنفلـــونزا    ٤

ـــــــف: منظمـــــــة الصـــــــحة ٢٠١٦نيســـــــان/أبريل  ٢٢-١٩، الجائحـــــــة ـــــــى المـــــــديرة العامـــــــة. جني ـــــــر إل ـــــــف، سويســـــــرا. تقري ، جني
 أيلـــول/ ٢٤، تـــم االطـــالع فـــي http://www.who.int/influenza/pip/ag_april2016_MeetingRpt.pdf?ua=1( ٢٠١٦ العالميـــة؛
  ).٢٠١٦سبتمبر 

 لجائحة، منظمة الصحة العالمية، بيانات غيـر منشـورة، تشـرين األول/أمانة اإلطار الخاص بالتأهب لمواجهة األنفلونزا ا   ٥
  .٢٠١٦أكتوبر 
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ألغــــراض هــــذا بالشــــبكة العالميــــة لترصــــد األنفلــــونزا والتصــــدي لهــــا الخاصــــة جاريــــة ال تكــــاليفلتــــم إجــــراء مســــح ل
الســــنوية لهــــذه المختبــــرات جاريــــة تكــــاليف الالمختبــــرًا، يبلــــغ إجمــــالي  ٤١وفقــــًا للتقــــديرات الــــواردة مــــن االســــتعراض: 

نبغــي أن يخضــع لمزيــد مــن مليــون دوالر أمريكــي تقريبــًا. وعلــى الــرغم مــن أن هــذا الــرقم يعتبــر رقمــًا مبــدئيًا، وي ٣٩
اإلجماليــة للشــبكة بأكملهــا قــد زادت عــن تقــديرات جاريــة تكــاليف الالالدراســة، فإنــه يبــين أنــه مــن المــرجح أن تكــون 

  .٢٠١٠ عام
  

  :التوصيات
  

لشـبكة لتكـاليف تشـغيل  التكـاليف الجاريـة/ينبغي للفريق االستشاري أن ينظر في تحديث تقديرات   -٢٣
، لتكون بمثابة مدخل لتنقيح صـيغة حسـاب مسـاهمات ٢٠١٠لعام ونزا والتصدي لها العالمية لترصد األنفل

الشراكة، بالتعاون مع دوائر الصناعة؛ بهدف تيسـير دفـع هـذه المسـاهمات فـي الوقـت المحـدد، واسـتدامتها 
  .جائحةكآلية تمويل لتنفيذ اإلطار الخاص بالتأهب لمواجهة األنفلونزا ال

  
ــ  -٢٤ ــًا لتوصــيات الفريــق االستشــاري  -اجح نظــرًا لالســتخدام الن التفــاق بشــأن اللــنهج التــدريجي  -وفق

على الفريق االستشاري النظر في إعداد رد تصعيدي مماثل  يتعين، ٢على االتفاقات الموحدة لنقل المواد 
 في حالة عدم سداد مساهمات الشراكة بالكامل، أو التأخر في سدادها، أو عدم سدادها.

  
  لشراكةتنفيذ مساهمات ا

  
  ملخص النتائج:

  
، لذلك أتـاح تنفيـذ آليـة مسـاهمات الشـراكة لـبعض البلـدان وضـع ٢٠١٤بدأ توزيع أموال مساهمات الشراكة في عام 

فـي كـل مجـال مـن  خطط متعددة السنوات، وعزز بناء القدرات على نحو هادف مستدام، في البلدان ذات األولوية،
 ؛وبنــــاء القــــدرات التنظيميــــة ؛وعــــبء المــــرض المختبــــرات والترصــــد؛(مجــــاالت العمــــل الخمســــة الخاصــــة بالتأهــــب 

واإلبــالغ عــن المخــاطر). وتــم إنشــاء صــندوق لالســتجابة لتســتعين بــه منظمــة الصــحة غــراض النشــر؛ والتخطــيط أل
  .جائحةال تفشيالعالمية عند 

  
ر خــاطئ لــدى بعــض مــع جمــع المســاهمات، ممــا يــؤدي إلــى تصــو  علــى الــرغم مــن ذلــك، ال يتواكــب اإلنفــاق دائمــاً و 

التأهــب، أو بوجــود إخفــاق فــي تنفيــذ خطــط العمــل وفقــًا أمــوال أصــحاب المصــلحة، إمــا بعــدم الحاجــة إلــى مزيــد مــن 
  لألطر الزمنية المحددة لها.

  
وعلى الـرغم مـن  .وتعلن أمانة اإلطار عن اإلنجازات والتحديات المتعلقة بتنفيذ مساهمات الشراكة على نحو منتظم

بشأن االسـتمرار الرضا ) عدم ١اب المصلحة بصفة مستمرة مسائل محددة مع المنظمة، بشأن: (ذلك، يطرح أصح
في جمع أموال مساهمات الشراكة، على الرغم من عدم المساس بأموال االستجابة، مما يبـين بوضـوح القصـور فـي 

، وأن قيمة أموال جائحةة الفهم فكرة أن "صندوق االستجابة" هو صندوق للطوارئ ييسر االستجابة السريعة في بداي
األســاس الــذي يســتند عليــه و ) ٢؛ (جائحــةاالســتجابة أقــل بكثيــر مــن المبــالغ الالزمــة لالســتجابة فــي وقــت تفشــي ال

وهــو مــا قــد يبــين  ١،االختيــار اختيــار البلــدان المتلقيــة ذات األولويــة، علــى الــرغم مــن نشــر عمليــة االختيــار ومعــايير
القصــور فــي فهــم دور أمــوال مســاهمات الشــراكة فــي بنــاء و ) ٣(ج فــي هــذه القائمــة؛ هــا فــي أن ُتــدر رغبــة بلــدان بعين

 .جائحةقدرات البلدان لزيادة التأهب لمواجهة األنفلونزا ال
  
  
  

                                                            
. جنيــف: منظمــة ٢٠١٦-٢٠١٣اإلطــار الخــاص بالتأهــب لمواجهــة األنفلــونزا الجائحــة، خطــة تنفيــذ مســاهمات الشــراكة    ١

، تـم االطــالع http://www.who.int/influenza/pip/pip_pcimpplan_update_31jan2015.pdf?ua=1( ٢٠١٥الصـحة العالميـة؛ 
  .١١-٩)، الصفحات ٢٠١٦سبتمبر  أيلول/ ٢٠في 
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  :التوصيات
  

ـــــــــدرَ يتعـــــــــين علـــــــــى الفريـــــــــق االستشـــــــــاري النظـــــــــر فـــــــــي   -٢٥   خطـــــــــة تنفيـــــــــذ مســـــــــاهمات ج فـــــــــي أن ُت
، بحيـــث تتـــيح رصـــد التقـــدم المحـــرز فـــي لعمليـــاتتـــدابير خاصـــة بتطـــور ســـير ا ٢٠٢٢- ٢٠١٨الشـــراكة 

  مجاالت العمل الرئيسية على نحو أفضل.
 
يتعــين علــى الفريــق االستشــاري أن يطلــب إعــداد تقــارير ماليــة ومراجعــة الحســابات بشــكل منــتظم،   -٢٦

يطلــب أيضــًا مــن أمانــة اإلطــار أن تبــين كيــف أن آليــات المســاءلة الماليــة المالئمــة، و تطبيــق يضــمن أن و 
 ١.جائحةغير كافية بدرجة كبيرة عند ظهور أموال االستجابة المتحصلة من مساهمات الشراكة تكون س

  
  تصريف الشؤون

  
  :ملخص النتائج

  
راقــب يقــوم بــدوره بشــكل جيــد، ي لديــه هيكــل لتصــريف الشــؤون جائحــةاإلطــار الخــاص بالتأهــب لمواجهــة األنفلــونزا ال

مــن االلتــزام القــوي علــى كــل مســتوى مــن مســتويات المنظمــة الثالثــة:  هــذا الهيكــل اســتفاد. وقــد اإلطــارعمــل طريقــة 
المقر الرئيسي، والمكاتب اإلقليمية، والمكاتب القطرية. ويواصل الفريق االستشاري القيام بدور رئيسـي فـي تصـريف 

لطــابع اعلــى نحــو يتســم بالحيــاد وااللتــزام و  الشــؤون علــى نحــو فعــال، وذلــك مــن خــالل تقــديم اإلشــراف واإلرشــادات
األعضــاء الفريــق عنــد انتهــاء مــدة تــرك وهــو مــا يمثــل مداوالتــه المســتقلة. وعلــى الــرغم مــن ذلــك، عــادة مــا ي، العملــي
  تمتد لثالث سنوات، وهو ما يعني إمكانية حدوث فجوات في استمرارية المعرفة.التي  التعيين

  
التــي يقــدمها ثنائيــة للمــدير العــام، والتقــارير ال ٢وعلــى الــرغم مــن أن التقــارير الســنوية التــي يقــدمها الفريــق االستشــاري

لجمعيــــة الصــــحة العالميــــة، تكــــون شــــاملة ويكــــون لهــــا وقــــع جيــــد، فــــإن هنــــاك اخــــتالف فــــي شــــكلها  ٣المـــدير العــــام
  ومضمونها، مما يؤدي إلى عدم الكفاءة في إعداد المعلومات.

  
المراكـــز المتعاونـــة مـــع المنظمـــة،  ســـيماالالشـــبكة العالميـــة لترصـــد األنفلـــونزا والتصـــدي لهـــا، و يـــرى بعـــض أعضـــاء و 

الخــاص بالتأهــب لمواجهــة ضــرورة إيجــاد مزيــد مــن التفاعــل فيمــا بيــنهم، وبــين الفريــق االستشــاري، وأمانــة اإلطــار 
إنشــاء األفرقــة التقنيــة العاملــة ومــا يتبــع ذلــك مــن اختيــار الخبــراء. وقــد يكــون عنــد ، بمــا فــي ذلــك جائحــةاألنفلــونزا ال

مجموعــات المجتمــع المــدني أيضــًا مفيــدًا، إذا  المنــتظم بــين الفريــق االستشــاري ودوائــر الصــناعة/ االتصــال المباشــر
  شمل ممثلي الشبكة.

  
الشبكة العالميـة لترصـد األنفلـونزا والتصـدي لهـا. وقـد تـم التوسـع فـي ) في دعم ٢اإلطار (الفرع ويتمثل أحد أهداف 

تـزال قيـادة هـذه غم مـن ذلـك، الوعلـى الـر  .٢٠١١ا، منـذ عـام الوصول الجغرافـي لهـذه الشـبكة، وفـي نطاقهـا، وعملهـ
                                                            

(ب) فـــي هـــذا التقريـــر، والتـــي تـــنص علـــى مـــا يلـــي: "ينبغـــي لمنظمـــة الصـــحة العالميـــة اإلعـــالن عـــن ٢انظـــر التوصـــية    ١
وعلى نحو أكثر فعاليـة، للـدول  بانتظام األهداف والتقدم المحرز في تنفيذ اإلطار الخاص بالتأهب لمواجهة األنفلونزا الجائحة

لشــبكة العالميــة لترصــد األنفلــونزا والتصــدي لهــا، ودوائــر الصــناعة، والمجتمــع المــدني، وســائر األعضــاء، والمختبــرات التابعــة ل
 توضيح ما يلي على نحو أفضل: -على وجه التحديد  -أصحاب المصلحة. وينبغي لها 

ة؛ ينبغــي تســليط الضــوء علــى هــذه التــدابير بصــفة منتظمــة فــي تقــارير التــدابير الخاصــة بتنفيــذ مســاهمات الشــراك) ب(
الفريق االستشاري، وجلسات اإلحاطة الموجزة التي تعقب االجتماعات؛ حتى يصير التقدم المحرز أظهـر للعيـان ويـتم 

  ."االعتراف به اعترافًا واضحاً 
الموقـــع علـــى  ائحـــة. فـــي: منظمـــة الصـــحة العالميـــة [تقـــارير الفريـــق االستشـــاري لإلطـــار الخـــاص بالتأهـــب لألنفلـــونزا الج   ٢

    ٢٠١٦]. جنيف: منظمة الصحة العالمية؛  اإلنترنت شبكة
)http://www.who.int/influenza/pip/pip_meetings_consultations/en/ ٢٠١٦سبتمبر  أيلول/ ٢٢، تم االطالع في (  
  .المرجع نفسه   ٣
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مـن خـالل برنـامج المنظمـة العـالمي لمكافحـة الخـاص بهـا الشبكة غير رسمية إلى حد كبير، ويجري تنسـيق النظـام 
وقد أدى عدم وجود هيكل رسمي للقيادة من داخل الشبكة إلى غياب التمثيل المعترف به للشبكة بأكملها  .األنفلونزا

  في العمليات الخاصة باإلطار.
  

أعمـــال كـــل  تجميــع)، تـــم ٢٠١٦وفــي إطـــار عمليــة إصـــالح عمـــل المنظمــة فيمـــا يتعلــق بـــإدارة الطـــوارئ الصــحية (
أمانـة اإلطـار الخـاص بالتأهـب  المنظمة المتعلقة بالطوارئ في إطار برنامج الطوارئ الصحية الجديد، بما فـي ذلـك

زال التزام المنظمة بهذا اإلطار على حاله، ولم يطرأ عليـه أي تغييـر نتيجـة عمليـة يوال ١.جائحةلمواجهة األنفلونزا ال
إعادة التنظـيم الـداخلي للمنظمـة. وتعتمـد أمانـة اإلطـار اعتمـادًا كبيـرًا علـى التعـاون الوثيـق مـع العديـد مـن الوحـدات 

التقنيــة المعنيــة بــاألنفلونزا التــي تنســق  البرنــامج العــالمي لمكافحــة األنفلــونزا، وهــو الوحــدة الســيماالتقنيــة بالمنظمــة، و 
  .الشبكة التي تقوم بدورها بدعم تنفيذ اإلطارعمل 

  
  :التوصيات

  
ينبغي للمدير العام النظر في خيارات للحفاظ علـى االسـتمرارية والمعرفـة فـي الفريـق االستشـاري،   -٢٧

 محددة المدة.تعيين ثانية غير عضوية الفريق لفترة األعضاء إمكانية شغل  بما في ذلك
 
ية التـي ثنائينبغي تنسيق التقارير السنوية التي يقدمها الفريق االستشاري للمدير العام، والتقارير ال  -٢٨

 يقدمها المدير العام لجمعية الصحة العالمية، وذلك لتبسيط اإلبالغ.
  

عميقهـا، لتشـمل ينبغي ألمانة اإلطار والفريق االستشاري توسيع المشـاركة مـع المجتمـع المـدني وت  -٢٩
 أكبر من المنظمات المشاركة. اً عدد

  
الشـبكة العالميـة باإلشارة إلى الدور الحاسم الـذي تضـطلع بـه المراكـز المتعاونـة مـع المنظمـة فـي   -٣٠

هــذه المراكــز التعــاون بشــكل أكثــر انتظامــًا مــع ، ينبغــي للفريــق االستشــاري لترصــد األنفلــونزا والتصــدي لهــا
 إنشاء األفرقة التقنية العاملة. عند ، بما في ذلكسية التابعة للشبكةوسائر المختبرات الرئي

  
للشــبكة العالميــة لترصــد األنفلــونزا ينبغــي للمــدير العــام أن يتنــاول مســألة نقــص التمثيــل الرســمي   -٣١

على إيجـاد هـذا التمثيـل بأسـرع  والشبكة وتشجيع برنامج المنظمة العالمي لمكافحة األنفلونزا، والتصدي لها
 ما يمكن.

  
المنظمـة فـي إطـار  داراتأي عمليـة إلعـادة التنظـيم الـداخلي إلأن ينبغي للمدير العام أن يضمن   -٣٢

مـع  ة بشـكل وثيـقومتكاملـمواءمـة واإلطـار الشـبكة أن تظـل أنشـطة تكفـل برامج الطوارئ الصحية الجديدة 
علـى المسـتويين العلمـي والتقنـي فـي المنظمة العالمي لمكافحة األنفلونزا، وذلك لضمان قيادة أقـوى برنامج 

 تنفيذ اإلطار.
  

ينبغــي للمــدير العــام أن يواصــل إتاحــة المــوارد البشــرية والماليــة الالزمــة لتنفيــذ األنشــطة المتناميــة   -٣٣
  والتوصيات الناتجة عن هذا االستعراض. جائحةلإلطار الخاص بالتأهب لألنفلونزا ال

  
  

                                                            
فيمـا يتعلـق بـإدارة الطـوارئ الصـحية، برنـامج الطـوارئ الصـحية، تقريـر مـن  عملية إصالح عمل منظمة الصحة العالميـة   ١

 ٢٠١٦]. جنيـــف: منظمـــة الصـــحة العـــالمي؛  الموقـــع علـــى شـــبكة اإلنترنـــت المـــديرة العامـــة. فـــي: منظمـــة الصـــحة العالميـــة [
 أيلــــــــــــــــــول/ ٢٢، تــــــــــــــــــم االطــــــــــــــــــالع فــــــــــــــــــي http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA69/A69_30-ar.pdf ؛٦٩/٣٠(ج

  ).٢٠١٦سبتمبر
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  القانونية الصكوكسائر نظمة و الروابط مع برامج الم
  

  خطة العمل العالمية الخاصة بلقاحات األنفلونزا
  

 ملخص النتائج:
  

وبرنــامج خطــة العمــل العالميــة  جائحــةهنــاك أوجــه مهمــة للتــآزر بــين اإلطــار الخــاص بالتأهــب لمواجهــة األنفلــونزا ال
مـــن أجـــل الدراســـات التشـــجيع علـــى نقـــل التكنولوجيـــا وبنـــاء القـــدرات هـــذا شـــمل يو  ١،٢.الخاصـــة بلقاحـــات األنفلـــونزا

المعنيـــة بعـــبء المـــرض، والســـلطات التنظيميـــة، واإلبـــالغ عـــن المخـــاطر. وعلـــى الـــرغم مـــن ذلـــك، ال يجـــري حاليـــًا 
  .٢التوصل لالتفاقات المتعلقة بنقل التكنولوجيا من خالل االتفاقات الموحدة لنقل المواد 

  
ـــــذ  ي ســـــيجري فـــــي شـــــهر تشـــــرين الثـــــاني/إن اســـــتعراض خطـــــة العمـــــل العالميـــــة الخاصـــــة بلقاحـــــات األنفلـــــونزا، ال

، أو عـــبء المـــرض، ســـيكون متاحـــًا إلدراجـــه فـــي التقيـــيم المعنـــي بتحديـــد جوانـــب الخطـــة (دراســـات ٢٠١٦ نـــوفمبر
) التي يمكن أن تظل الدعم اللوجيستياإلرشادات التقنية للجهات المصنعة للقاحات الجديدة، أو نشر اللقاحات، أو 

  ضمن اإلطار الخاص بالتأهب لمواجهة األنفلونزا الجائحة. مساهمات الشراكةجزءًا من تنفيذ 
  

، وكــذلك القــدرة جائحــةاإلطــار الخــاص بالتأهــب لمواجهــة األنفلــونزا ال ؤمِّنهــاالتــي ي جائحــةوكميــة لقاحــات األنفلــونزا ال
ل العالميـة العالمية على إنتاج اللقاحات (بما فـي ذلـك قـدرة اللقاحـات الجديـدة المتاحـة مـن خـالل برنـامج خطـة العمـ

عنـــد ظهـــور األنفلـــونزا المتوقـــع تـــزال حتـــى اآلن غيـــر كافيـــة لتلبيـــة الطلـــب العـــالمي ات األنفلـــونزا) الالخاصـــة بلقاحـــ
  .جائحةال
  

  :ةالتوصي
  

 المعنـــي باإلطـــار الخـــاص بالتأهـــب لمواجهـــة األنفلـــونزا الجائحـــةيتعـــين علـــى الفريـــق االستشـــاري   -٣٤
مـــل العالميـــة الخاصـــة بلقاحـــات األنفلـــونزا، والتـــي تنتهـــي فـــي النظـــر فـــي الـــدروس المســـتفادة مـــن خطـــة الع

  لتحديد أي جوانب من شأنها أن تدعم تنفيذ هذا اإلطار. ،٢٠١٦نوفمبر  الثاني/ تشرين
  

  )٢٠٠٥اللوائح الصحية الدولية (
  

 ملخص النتائج:
  

فوائــد  جائحــةنفلــونزا المســاهمات الشــراكة ضــمن اإلطـار الخــاص بالتأهــب لمواجهـة األمـوال مـن الممكــن أن يكــون أل
فــي مجــالي قــدرات المختبــرات  الســيماو  ٣،)٢٠٠٥(إضــافية فــي تحســين القــدرات األساســية للــوائح الصــحية الدوليــة 

                                                            
خطــة العمــل العالميــة الخاصــة بلقاحــات األنفلــونزا حــول زيــادة القــدرة علــى إنتــاج لقاحــات األنفلــونزا فــي تتمركــز أهــداف    ١

البلــدان الناميــة، وتشــمل الزيــادة فــي تصــنيع واســتخدام اللقــاح الموســمي، والزيــادة فــي القــدرة علــى إنتــاج اللقاحــات إلنتــاج لقــاح 
نشطة البحث والتطوير ذات الصلة. وضعت المنظمة خطة العمل العالميـة الخاصـة بلقاحـات األنفلـونزا، بالتعـاون الجائحة، وأ

مـــع خبـــراء الصـــحة العموميـــة والخبـــراء األكـــاديميين، والجهـــات المصـــنعة للقاحـــات، ووكـــاالت التمويـــل مـــن البلـــدان المتقدمـــة 
  .٢٠١٦نوفمبر  شأن هذه الخطة في شهر تشرين الثاني/والنامية. وستعقد جلسة المشاورات الثالثة واألخيرة ب

]. جنيـف:  الموقـع علـى شـبكة اإلنترنـت خطة العمل العالمية الخاصة بلقاحات األنفلونزا. في: منظمة الصحة العالمية [   ٢
 ل/أيلـــــــو  ٢٢، تـــــــم االطـــــــالع فـــــــي /http://www.who.int/influenza_vaccines_plan/en( ٢٠١٦منظمـــــــة الصـــــــحة العالميـــــــة؛ 

  ).٢٠١٦ سبتمبر
    ٢٠٠٨)، الطبعة الثانية. جنيف: منظمة الصحة العالمية؛ ٢٠٠٥اللوائح الصحية الدولية (   ٣
)http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/43883/1/9789241580410_eng.pdf،  أيلـــــــــــــــــول/ ٢٢تـــــــــــــــــم االطـــــــــــــــــالع فـــــــــــــــــي 

 ).٢٠١٦ سبتمبر
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القـــدرات و  بـــين أمـــوال تنفيـــذ مســـاهمات الشـــراكةوالترصـــد. وعلـــى الـــرغم مـــن ذلـــك، فـــإن البيانـــات المتعلقـــة بالعالقـــة 
تاحتهــا بعــد؛ وذلــك ألن توزيــع أمــوال مســاهمات الشــراكة لــم يبــدأ إلــم يــتم  )٢٠٠٥للــوائح الصــحية الدوليــة (األساســية 

. ويمكن إجـراء تحليـل ألثـر أمـوال مسـاهمات الشـراكة علـى القـدرات األساسـية للـوائح الصـحية ٢٠١٤سوى في عام 
  .جائحة) خالل االستعراض القادم لإلطار الخاص بالتأهب لألنفلونزا ال٢٠٠٥الدولية (

  
  توصية:ال
  

) في ٢٠٠٥مع وضع أحكام اللوائح الصحية الدولية ( اإلطارينبغي تنفيذ األنشطة الواردة ضمن   -٣٥
الحسبان، وينبغي مواءمة الجهـود الخاصـة ببنـاء القـدرات، الداعمـة والمكملـة للجهـود الـواردة ضـمن اللـوائح 

المنظمـــة عـــن طريـــق توثيـــق التفاعـــل علـــى مســـتويات  ). ويمكـــن التصـــدي لـــذلك٢٠٠٥الصـــحية الدوليـــة (
  م أوجه التآزر وجوانب الكفاءة.يتعظل اإلطارو  )٢٠٠٥الثالثة كافًة بشأن تنفيذ اللوائح الصحية الدولية (

  
  الملحق باتفاقية التنوع البيولوجي بروتوكول ناغويا

  
  ملخص النتائج:

  
ادل الفوائــد، وهــو يبــدو لتبــ صــكًا متاحــًا ألطــراف متعــددة جائحــةاإلطــار الخــاص بالتأهــب لمواجهــة األنفلــونزا الُيعتبــر 
الناشـئة  فوائـدبروتوكول ناغويا بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العـادل والمنصـف للأهداف مع  ماً متوائ

عــن  اإلطــاروقــد أســفرت المفاوضــات الحكوميــة الدوليــة بشــأن  ١.عــن اســتخدامها الملحــق باتفاقيــة التنــوع البيولــوجي
. وعلـى العكـس فوائـد، وتبـادل البشـرية جائحـةروسـات األنفلـونزا التـي قـد تسـبب فيوضع قواعد بشأن الحصول علـى 

تبــادل فيروســات األنفلــونزا، حيــث قــد يســتدعي األمــر التباســًا بشــأن ثيــر ي فــإن تنفيــذ بروتوكــول ناغويــا قــد ،مــن ذلــك
لــى الفيروســات. لــى تــأخير الحصــول عإالتفــاوض بشــأن العديــد مــن المعــامالت الثنائيــة، وهــو األمــر الــذي قــد يــؤدي 

تشــريعات وطنيــة لتنفيــذ بروتوكــول ناغويــا، تــزداد الحاجــة الملحــة لحســم هــذه التــي تضــع البلــدان زايــد عــدد تيوحيــث 
  الشكوك والحد من المخاطر التي يتعرض لها األمن الصحي العالمي.

  
فهمـًا واسـع النطـاق. وفـي لم يتسَن حتـى اآلن فهـم اآلثـار الصـحية العموميـة المترتبـة علـى تنفيـذ بروتوكـول ناغويـا و 

 على نحـو أفضـل حين تصدر أمانة المنظمة تقريرًا لتوضيح هذه اآلثار، يلزم اإللمام بالبروتوكول وفهمه والوعي به
  في قطاع الصحة العمومية.

  
) مــن البروتوكــول. ويــدرك الفريــق ٤(٤ضــمن المــادة صــك بشــكل صــريح آليــة للتســليم بوال يحــدد بروتوكــول ناغويــا 

ورسميًا ومتمتعًا بالمصداقية الدوليـة، مـن قبيـل اجتمـاع أطـراف البروتوكـول  موثوقًا به االستعراض أن كياناً المعني ب
 صـكاً  جائحـةاإلطار الخاص بالتأهب لمواجهـة األنفلـونزا البأن يشكل  يمكنه اتخاذ قرارأو جمعية الصحة العالمية، 

وفــي تلــك الحالــة ينبغــي أن ييســر هــذا  واالســتجابة لهــا. ةجائحــالتأهــب لمواجهــة األنفلــونزا البشــأن  دوليــاً  تخصصــياً 
 فوائدوتبادل البشرية  جائحةفيروسات األنفلونزا التي قد تسبب القرار تحقيق أهداف اإلطار المعنية بالحصول على 

. وسـيغطي بشـرية جائحـةاألنفلـونزا التـي قـد تسـبب فيروسات لل جميع البلدان بالطريقة ذاتها داو عن طريق ضمان ت
وتبادلها ألغـراض بروتوكـول ناغويـا، بشرية  جائحةفيروسات األنفلونزا التي قد تسبب مسألة الحصول على  اإلطار

  ومن ثم لن يستدعي إبرام اتفاقات ثنائية على أساس كل حالة على حدة.
  
  
  

                                                            
الجينيـة والتقاسـم العـادل والمنصـف للمنـافع الناشـئة عـن اسـتخدامها. فـي:  بروتوكول ناغويا بشأن الحصـول علـى المـوارد   ١

ـــوجي [ ـــوجي، األمـــم المتحـــدة؛  ]. مـــونتر الموقـــع علـــى شـــبكة اإلنترنـــت اتفاقيـــة التنـــوع البيول ـــال: اتفاقيـــة التنـــوع البيول  ٢٠١١ي
)https://www.cbd.int/abs/ ٢٠١٦أكتوبر  تشرين األول/ ٤، تم االطالع في.( 
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  توصية:ال
  

 تخصصــياً  اً صــكباعتبــاره  جائحــةاإلطــار الخــاص بالتأهــب لمواجهــة األنفلــونزا الينبغــي النظــر فــي   -٣٦
  واالستجابة لها: جائحةلتوضيح تنفيذ بروتوكول ناغويا بالنسبة للتأهب لألنفلونزا ال دولياً 

  
  ناغويـــــــا، المزمـــــــع عقـــــــده فـــــــي كـــــــانون األولبروتوكـــــــول فـــــــي طـــــــراف األيتـــــــيح اجتمـــــــاع/ 

بشــأن صــكًا تخصصــيًا دوليــًا فرصــًة للنظــر فــي التســليم باإلطــار باعتبــاره ، ٢٠١٦ ديســمبر
 الفريــق المعنــي باالســتعراض أنيــرى واالســتجابة لهــا. و  جائحــةهــة األنفلــونزا الالتأهــب لمواج

 أهداف اإلطار إذا أحسن استغالل تلك الفرصة. اجتماع األطراف سيخدم
 

  لمســــألة  ٢٠١٧ذلــــك، ينبغــــي أن تتصــــدى جمعيــــة الصــــحة العالميــــة لعــــام ى لــــإوباإلضــــافة
 بروتوكول ناغويا.ضمن صكًا تخصصيًا دوليًا التسليم باإلطار باعتباره 

  
  
 

   



132    ٨الملحق 

  ساسيةاألمعلومات المقدمة و ال: ١الفصل 
  

في مجال الصحة العمومية فـي يومنـا هـذا. إن الزيـادة الهائلـة  اً رئيسي ضمان األمن الصحي للناس كافًة شاغالً ُيعد 
لـم تعـد  في معدالت السفر على المسـتوى الـدولي علـى مـدار األربعـين عامـًا الماضـية أو نحوهـا تعنـي أن األمـراض

يـة بعـد فاشـية المتالزمـة األمـن الصـحي جانبـًا بـارزًا فـي الصـحة العالم ضـحىوقـد أ. الحدود الجغرافيـةمحتواة داخل 
بـدءًا مـن  A(H5N1)أنفلـونزا الطيـور فيـروس ، وعودة ظهـور ٢٠٠٣التنفسية الحادة الوخيمة (سارس) المندلعة عام 

ـــــونزا مـــــن الـــــنم جائحـــــة، و ٢٠٠٤وعـــــام  ٢٠٠٣عـــــام  . وفـــــي ٢٠٠٩عـــــام المندلعـــــة  A(H1N1) pdm09١ طاألنفل
األنفلونزا من  جائحةل) بالنسبة ٢٠٠٥خلص تقرير لجنة المراجعة بشأن دور اللوائح الصحية الدولية ( ،٢٠١١ عام

ــًا" لالســتجابة ل ٢٠٠٩المندلعــة عــام  A(H1N1) الــنمط األنفلــونزا  جائحــةإلــى أن العــالم "غيــر مســتعد اســتعدادًا كافي
 لمخـاطرلى أن "الحقيقـة التـي ال مـراء فيهـا هـي أن عشـرات الماليـين مـن البشـر فـي العـالم سيتعرضـون الوخيمة، وإ 

االســتجابة الفعالــة  وهــو أنأال  -ت هــذه األحــداث العــالم درســًا قيمــًا لقنــوقــد  ٢وخيمــة". جائحــةالوفــاة مــن جــراء أيــة 
هـا علـى اإلطـالق إال مـن خـالل التعـاون ال يمكـن أن تـؤتي ثمار عـن ممرضـات معديـة تعبـر الحـدود، لفاشـية ناجمـة 

  الوثيق وتبادل المعلومات بين البلدان.
  

 أعربـت بعـض البلـدان الناميـة عـن بشـرية، جائحـةالتي قد تسـبب  A(H5N1)وبعد عودة ظهور األنفلونزا من النمط 
لعالميــة لترصــد للشــبكة االفيروســات فــي شــبكة معامــل الصــحة العموميــة التابعــة  قلقهــا ألنــه رغــم إســهامها بعينــات
، والتي تقوم بجمع فيروسات األنفلـونزا ورصـدها وتبادلهـا، فـإن تلـك البلـدان لـم يكـن األنفلونزا والتصدي لها (الشبكة)

مــن  وصــارالمنتجــات الطبيــة التــي تــم تطويرهــا نتيجــًة لتبــادل الفيروســات. ســائر بمقــدورها تحمــل تكلفــة اللقاحــات و 
الكائنــة أمــام تبــادل الفيروســات فيمــا بــين العلمــاء ودوائــر  يزيــل العقبــاتحاجــة إلــى نظــام جديــد أن هنــاك الواضــح 

إتاحة المنتجات المترتبة على مثـل هـذا التبـادل لمـن  إمكانية الصناعة والبلدان، على أن يتم في الوقت ذاته ضمان
  .وبسهولة بنزاهةس الحاجة إليها هم في أمّ 

  
اإلطـار الخـاص بالتأهـب لمواجهـة األنفلـونزا لنظـام الجديـد فـي وبعد مضي أربعة أعوام من المفاوضات، ُأدرج هـذا ا

وجمــع  ٢٠١١،٤عــام  دولــة ١٩٤الــدول األعضــاء بالمنظمــة والبــالغ عــددها  وضــعتهصــك دولــي وهــو  - ٣جائحــةال
وتعزيـز قدراتـه لالســتجابة معــًا البلـدان ودوائـر الصــناعة والمجتمـع المـدني بهــدف تجهيـز دفاعـات العــالم صـك ال هـذا

بشـرية بـين  جائحة. ويقوم اإلطار بهذا عن طريق تيسير تبادل فيروسات األنفلونزا التي قد تسبب جائحةنزا اللألنفلو 
ــــدان، وذلــــك بهــــدف  واللقاحــــات ووســــائل التشــــخيص، علــــى أن يــــتم فــــي  األدويــــة المضــــادة للفيروســــاتتطــــوير البل

لم أجمـع. ويسـعى اإلطـار أيضـًا إلـى زيـادة ذاته ضمان اإلتاحة النزيهة والمنصفة لهـذه المنتجـات بأنحـاء العـا الوقت
س الحاجـة. ومـن المبـادئ األساسـية لـدعم مـن هـم فـي أّمـ قدرات التأهب للجوائح في البلدان كافـًة، ويعطـي األولويـة

لإلطار أن يتم تبادل الفيروسات والفوائد على قدم المساواة، مع تحقيق التوازن بين المصالح االقتصـادية والمصـالح 
                                                            

، والتـي ٢٠٠٩هو الفيروس المسـؤول عـن جائحـة األنفلـونزا المندلعـة عـام  A(H1N1) pdm09وس األنفلونزا من النمط فير    ١
  ).٢٠٠٥ُأعلنت أول طارئة صحة عمومية مثيرة للقلق الدولي في إطار اللوائح الصحية الدولية (

ــــــة (   ٢ ــــــوائح الصــــــحية الدولي ــــــذ الل ــــــة المراجعــــــة بشــــــأن دور٢٠٠٥تنفي ــــــر لجن ــــــة ( )، تقري ــــــوائح الصــــــحية الدولي ) ٢٠٠٥الل
، تقريـــر مـــن المـــديرة العامـــة. جنيـــف: منظمـــة الصـــحة ٢٠٠٩المندلعـــة عـــام  (H1N1)لجائحـــة األنفلـــونزا مـــن الـــنمط  بالنســـبة

، تــــــــــــم االطــــــــــــالع فــــــــــــي http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA64/A64_10-ar.pdf، ٦٤/١٠(ج ٢٠١١العالميــــــــــــة؛ 
  ).٢٠١٦سبتمبر  أيلول/  ٢٠
ــــى اللقاحــــات والفوائــــد    ٣ ــــونزا والتوصــــل إل ــــونزا الجائحــــة لتبــــادل فيروســــات األنفل اإلطــــار الخــــاص بالتأهــــب لمواجهــــة األنفل

 أيلـــول/ ١٩، تـــم االطـــالع فـــي /http://www.who.int/influenza/pip/en( ٢٠١١جنيـــف: منظمـــة الصـــحة العالميـــة؛  األخـــرى.
  ).٢٠١٦سبتمبر 

ل. التأهب لمواجهة األنفلونزا الجائحـة: تبـادل فيروسـات األنفلـونزا والتوصـل إلـى اللقاحـات من جدول األعما ١-١٣البند    ٤
  ٢٠١١والفوائـــــــــــد األخـــــــــــرى. جمعيـــــــــــة الصـــــــــــحة العالميـــــــــــة الرابعـــــــــــة والســـــــــــتون. جنيـــــــــــف: منظمـــــــــــة الصـــــــــــحة العالميـــــــــــة؛ 

 أيلـــــــــــــول/ ٢١ي ، تـــــــــــــم االطـــــــــــــالع فـــــــــــــhttp://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA64/A64_R5-ar.pdf؛ ٥-٦٤ج ص ع(
  ).٢٠١٦ سبتمبر
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). ١-١حة العموميــة فــي ظــل نمــوذج مجــٍد للجميــع يســتند إلــى مبــدأ المعاملــة بالمثــل (انظــر الشــكل فــي مجــال الصــ
ويتيح اإلطار التنسيق الفعال دون الحاجة إلى إعادة صياغة كتيـب القواعـد باسـتمرار، وهـو األمـر الـذي يـؤدي إلـى 

  تأخير قد يكون مدمرًا للصحة العمومية إّبان الجوائح السريعة التحرك.
  
تم تبـــــادل الفيروســـــات مـــــن خـــــالل الشـــــبكة العالميـــــة لترصـــــد األنفلـــــونزا والتصـــــدي لهـــــا (الشـــــبكة)، والتـــــي تضـــــم يـــــو 

، وســـتة مراكـــز دولـــة عضـــواً  ١١٣تنتشـــر عبـــر  مركـــزًا وطنيـــًا لمكافحـــة األنفلـــونزا ١٤٣بمـــا فـــي ذلـــك مختبـــرًا،  ١٥٢
 ة التابعةعة من المختبرات التنظيمية األساسي، وأرببالمراجع والبحوث الخاصة باألنفلونزامع المنظمة معنية  متعاونة

 ١ويشــــكل االتفــــاق الموحــــد لنقــــل المــــواد  ١،٢.تابعــــًا للمنظمــــة H5مختبــــرًا مرجعيــــًا معنيــــًا بــــالنمط  ١٣للمنظمــــة، و
من اإلطار، عقـدًا ملزمـًا يحـدد الشـروط التـي تقـوم بمقتضـاها المختبـرات التابعـة  ١، والوارد في الملحق )١ (االتفاق
ــا  جائحــةالتأهــب لمواجهــة األنفلــونزا البتبــادل المــواد البيولوجيــة الخاصــة بللشــبكة  فيمــا بينهــا. ومــع ظهــور تكنولوجي

وتحليلها، أصبح يتم تبادل نسبة متزايدة من الفيروسات إلكترونيًا من خالل  المتواليات الجينيةتحديد تسلسل بيانات 
التأهب لمواجهة في تعريف المواد البيولوجية الخاصة بت الجينية المتواليا، رغم عدم إدراج بيانات ةالجينيمتوالياتها 
  .جائحةاألنفلونزا ال

  
بطـريقتين: أمـوال  جائحـةاإلطار الخاص بالتأهب لمواجهة األنفلونزا الويتحقق الجانب الخاص بتبادل الفوائد ضمن 

لقاحــات وأدويــة األنفلــونزا لمصــنعة لالجهــات اتقــوم  .)٢(االتفــاق  ٢مســاهمات الشــراكة واالتفــاق الموحــد لنقــل المــواد 
الشـــبكة بـــدفع أمـــوال مســـاهمات الشـــراكة ســـنويًا بمـــا ُيقـــدر بإجمـــالي يبلـــغ نحـــو التـــي تســـتخدم ووســـائل التشـــخيص 

مليون دوالر أمريكي، ويتم استخدام هذه األموال لتعزيز التأهب للجـوائح والتصـدي لهـا. أمـا الكيانـات التـي تقـع  ٢٨
 -والمؤسسـات األكاديميـة، والتـي تتلقـى عينـات ماديـة مـن الفيروسـات لجهـات المصـنعة امـن قبيـل  - خارج الشـبكة
بتـــوفير منتجـــات مثـــل اللقاحـــات  قانونـــاً  ، وهـــو اتفـــاق ملـــزم٢اتفاقـــًا مـــن االتفاقـــات الموحـــدة لنقـــل المـــواد فإنهـــا توقـــع 

  .جائحةووسائل التشخيص في حالة حدوث  األدوية المضادة للفيروساتو 
  

  تعراض اإلطار اآلن؟لماذا يتم اس
  

مــن اإلطــار، والــذي يــنص  ٢-٤-٧هــذا االســتعراض األول لإلطــار ("االســتعراض") منصــوص عليــه تحــت الفــرع 
"بغية اقتراح التنقيحـات التـي تعكـس التطـورات، حسـب  ٢٠١٦على ضرورة استعراض اإلطار ومالحقه بحلول عام 

  الل المجلس التنفيذي".، من خ٢٠١٧االقتضاء، على جمعية الصحة العالمية في عام 
  

("الفريــق االستشــاري")  جائحـةاإلطـار الخــاص بالتأهـب لمواجهــة األنفلــونزا الوقـد اجتمــع الفريـق االستشــاري المعنــي ب
، اللتمـاس آراء الـدول األعضـاء ودوائـر الصـناعة ٢٠١٥أكتـوبر  /تشـرين األول ١٤و ١٣في دورة اسـتثنائية يـومي 

االجتمــاع هــي التوصــية بإنشــاء فريــق خبــراء ذلــك راض. وكانــت حصــيلة وســائر أصــحاب المصــلحة بشــأن االســتع
دعـت المـديرة العامـة إلـى  اسـتجابًة لـذلك،و  ٣مستقل صغير الستعراض تنفيذ اإلطار باسـتخدام نهـج شـفاف وشـامل.

                                                            
].  الموقـع علـى شـبكة اإلنترنـت شبكة المنظمـة العالميـة لترصـد األنفلـونزا والتصـدي لهـا. فـي: منظمـة الصـحة العالميـة [   ١

ــــــــم االطــــــــالع فــــــــي /http://www.who.int/influenza/gisrs_laboratory/en( ٢٠١٦جنيــــــــف: منظمــــــــة الصــــــــحة العالميــــــــة؛  ، ت
  ).٢٠١٦بر أكتو  األول/ تشرين  ٢٠
مختبـــرات معنيـــة بـــاألنفلونزا رخصـــتها  -خـــارج شـــبكة المنظمـــة العالميـــة لترصـــد األنفلـــونزا والتصـــدي لهـــا  -يوجـــد أيضـــًا    ٢

وعينتها الدول األعضاء كي تورد للشبكة المواد البيولوجية الخاصة بالتأهب لمواجهة األنفلـونزا الجائحـة. وهـذه المختبـرات إمـا 
التــي ال يتــوافر بهــا مراكــز وطنيــة لمكافحــة األنفلــونزا، أو تكــون بمثابــة مختبــرات إضــافية تضــطلع  توجــد فــي الــدول األعضــاء

  بأدوار معينة عادة ما تقوم بها المراكز الوطنية لمكافحة األنفلونزا.
لمواجهــة الفريــق االستشــاري المعنــي باإلطــار. الــدورة االســتثنائية للفريــق االستشــاري المعنــي باإلطــار الخــاص بالتأهــب    ٣

، جنيــف، سويســرا. تقريــر للمــديرة العامــة. جنيــف: منظمــة الصــحة ٢٠١٥أكتــوبر  تشــرين األول/ ١٤-١٣األنفلــونزا الجائحــة، 
ــــــة؛  ــــــم االطــــــالع فــــــي ، http://www.who.int/influenza/pip/advisory_group/ag_spec_session_report.pdf( ٢٠١٥العالمي ت

  ).٢٠١٦سبتمبر  أيلول/  ٢٤
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م انعقـاد الفريــق المعنــي باالسـتعراض الــذي تــألف مـن ثمانيــة خبــراء يتمتعـون بخبــرات واســعة النطـاق مــن جميــع أقــالي
  ١المنظمة. وُكلِّف الفريق المعني باالستعراض باإلجابة على األسئلة التالية:

  
  ؟جائحةاإلطار الخاص بالتأهب لمواجهة األنفلونزا الما هي اإلنجازات التي تحققت منذ اعتماد   -١
  
األنفلـونزا التأهـب لمواجهـة إلـى تحسـين  جائحـةاإلطار الخاص بالتأهب لمواجهة األنفلـونزا الهل أدى تنفيذ   -٢
  على الصعيد العالمي، بما في ذلك الترصد فيما بين الجوائح والقدرة على االستجابة؟ جائحةال
  
  ما هي التحديات، وما هي الطرق الُممكنة للتصدي لها؟  -٣
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                            
  .المرجع نفسه   ١
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٢االتفاق مساھمات الشراكة 

 الشبكة

جائحةفي حالة حدوث 

تبادل 
الفيروسات

جائحةفي حالة حدوث 

 الدول
األعضاء

المواد البيولوجية  مخرجات الشبكة
  الخاصة بالتأهب 
 (عينات مادية)

  الجھات المصنعةتدفع 
مساھمات الشراكة بقيمة

مليون ٢٨  
 دوالر أمريكي

 اللقاحات 
 للفيروسات األدوية المضادة 
 وسائل التشخيص 

 المنتجات األخرى المتعلقة
 جوائحستجابة للباال

٣٠٪  

 االستجابة

الجهات المصنعة التي تستخدم الشبكة من أجل:
الحساسية لألدوية الفحوص الخاصة ب
 المضادة للفيروسات

 علومات عن المتواليات الجينيةم
فيروسات اللقاحات المرشحة
الكواشف
البيانات

  االستجابة
  اطيات لقيام المنظمة بشراءتبرعات و/ أو احتي

  اآلتي بأسعار معقولة:
 اللقاحات 
 األدوية المضادة للفيروسات 
 وسائل التشخيص 
 المنتجات األخرى المتعلقة بالجوائح 

لمرة واحدة  ٢اتفاق 
لموادل متلقٍ ُموقَّع في كل 

البيولوجية الخاصة 
بالتأھب من خارج الشبكة

  قدراتالدعم التقني لتعزيز  • التأھب
  المختبرات المعنية باألنفلونزا 

  وقدرات ترصد األنفلونزا 
  في البلدان النامية  

   تراخيص التكنولوجيا
 الخاصة

بالمنتجات المتعلقة 
 بالجوائح

  التأھب
 تنفيذ مساھمات
  الشراكة

من خالل 
مجاالت عمل. ٥

٧٠٪  

  بناء قدرات المختبرات وقدرات
  الترصد

 الدراسات المعنية بعبء المرض 
 بناء القدرات التنظيمية 
 اإلبالغ عن المخاطر 
 التخطيط ألغراض 

 النشر 
 

بكة: ا الش ونزا والتصدي لھ د األنفل ة لترص ة العالمي بكة المنظم ن  ،ش ألف م ي تت ونزا ١٤٣والت ة األنفل اً لمكافح زاً وطني مرك
ة عضواً، و ١١٣تستضيفھم  ة، و ٦دول ع المنظم ة م ز متعاون ة ٤مراك ة للمنظم ية تابع ة أساس رات تنظيمي راً ١٣، ومختب مختب

 .تابعاً للمنظمة H5مرجعياً معنياً بالنمط 
.٢تصبح مؤھلًة لتوقيع االتفاقالتي تدفع مساھمات الشراكة أن لجھات المصنعةيجوز أيضاً ل

 .التأھب لمواجھة األنفلونزا الجائحةالمواد البيولوجية الخاصة ب المواد البيولوجية الخاصة بالتأھب:
اق  واد  :٢االتف ل الم د لنق اق الموح ه  ٢االتف ذي توقع اق ال و االتف ونزاھ ة األنفل ة لمكافح ز الوطني ن المراك زءاً م لتصبح ج

 اق صالح للتنفيذ حتى انتھاء الجائحة التالية.الشبكة؛ وھذا االتف

 ٢٠١٦منظمة الصحة العالمية،  المصدر:

  : عناصر تبادل الفيروسات وتبادل الفوائد في اإلطار الخاص بالتأهب لمواجهة األنفلونزا الجائحة١-١شكل ال

 تلقوا المواد البيولوجية الخاصة بالتأهب من خارج الشبكة
  الجهات المصنعة لوسائل التشخيص

  مؤسسات البحث والمؤسسات األكاديمية
 الجهات المصنعة للقاحات
  الجهات المصنعة لألدوية

  شركات التكنولوجيا
  البيولوجية
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 : أسلوب العمل٢الفصل 
  

، آراء الـدول ٢٠١٥أكتـوبر  /تشـرين األول ١٤و ١٣للفريـق االستشـاري، المنعقـدة يـومي التمست الـدورة االسـتثنائية 
وفـــي أعقـــاب شـــأن اختصاصـــات االســـتعراض وتوجهـــه. األعضـــاء ودوائـــر الصـــناعة وســـائر أصـــحاب المصـــلحة ب

اض والعملية االجتماع، قدم الفريق االستشاري تقريرًا إلى المديرة العامة، يحتوي على توصيات بشأن تنظيم االستعر 
  ١الخاصة به ونطاقه واختصاصاته.

  
، وعقد أربعة اجتماعات وجهًا لوجه فـي الفتـرة الواقعـة ٢٠١٥وقد عيِّن فريق االستعراض في كانون األول/ ديسمبر 

وكــــان قــــد ســــبق هــــذه فــــي مقــــر المنظمــــة الرئيســــي الكــــائن بجنيــــف.  ٢٠١٦بــــين آذار/ مــــارس وأيلــــول/ ســــبتمبر 
. وعقــد الفريــق المعنــي ٢٠١٦فبرايــر / ينــاير وشــباط/ ودان عــن ُبعــد، فــي كــانون الثــانياالجتماعــات مــؤتمران معقــ

باإلضـافة إلـى ذلـك، و  أمـام أعضـاء الفريـق وأمانـة الفريـق التـابع للمنظمـة.فقـط باالستعراض جلسات تداول مفتوحـة 
فـــي أعقـــاب جابـــات اإلســـئلة و أخـــرى لتبـــادل األو إحاطـــة توجيـــه الـــدعوة لممثلـــي الـــدول األعضـــاء لحضـــور جلســـة  تـــم

وحزيـــران/  ٢٠١٦ مـــارس/ واالجتماعـــات المعقـــودة فـــي آذار ٢٠١٦فبرايـــر / المـــؤتمر المعقـــود عـــن ُبعـــد فـــي شـــباط
المصــلحة  اب. وكانــت هــذه الجلســات مفتوحــة لجميــع أصــح٢٠١٦ســبتمبر / أيلــول -أغســطس/ وآب ٢٠١٦ يونيــو

قامـت وباإلضـافة إلـى ذلـك،  ٢قـع المنظمـة.والجمهور من خالل البث الحـي المباشـر علـى شـبكة اإلنترنـت علـى مو 
رئـيس الفريـق المعنـي باالسـتعراض، بعـرض أحـدث المعلومـات عـن أعمـال سـاتا،  -الدكتورة كريستين مويلـوا كاسـيبا

  ٢٠١٦.٣ مايو/ أيار ٢٥الفريق في جمعية الصحة العالمية التاسعة والستين المعقودة في 
  

لمعنـي باالسـتعراض فـي التـذييل الثـاني ويـرد فيمـا يلـي موجزهـا. وقـد وترد التفاصيل الخاصة بأساليب عمل الفريق ا
، وســلط الضــوء علــى جائحــةالتأهــب لمواجهــة األنفلــونزا البــدأ الفريــق عملــه بــإجراء تحليــل منهجــي لإلطــار الخــاص ب

ا فــي ذلــك المجــاالت التــي ال ُيعــد تنفيــذها فعــاًال واألســباب المحتملــة لــذلك. واســتعرض الفريــق الوثــائق األساســية، بمــ
  التقارير المتعلقة بعمل الفريق االستشاري، وتنفيذ اإلطار، ودراسة حول تنفيذ بروتوكول ناغويا.

  
وقـــد ســـعى الفريـــق بنشـــاط إلـــى الحصـــول علـــى المســـاهمات علـــى مـــدار االســـتعراض مـــن الـــدول األعضـــاء وممثلـــي 

المجتمــع المـدني وقواعــد البيانــات ذات  ودوائـر الصــناعة ومنظمـات الشـبكة العالميــة لترصـد األنفلــونزا والتصـدي لهــا
طريــق المقــابالت ومــن خــالل عمليــة تشــاور وذلــك ، تــهمداواللالسترشــاد بهــا فــي  ،الصــلة وســائر أصــحاب المصــلحة

 ٢٠١٦مارس / آذار ٣٠في في إطار اجتماعات الفريق، تم و  .اإلجاباتو سئلة تبادل األمفتوحة تضمنت إلكترونية 
ورات مفتوحة بالمقر الرئيسي للمنظمـة مـع الـدول األعضـاء والمجتمـع المـدني عقد مشا ٢٠١٦ أغسطس/ آب ٢٩و

مقابلــة مــع مقــدمي المعلومــات الرئيســيين؛ وتلقــى عــدة  ٤٠وســائر أصــحاب المصــلحة. وبوجــه عــام، أجــرى الفريــق 
مــــداخالت مكتوبــــة مــــن الــــدول األعضــــاء ودوائــــر الصــــناعة والمجتمــــع المــــدني وقواعــــد البيانــــات وســــائر أصــــحاب 

؛ والـتمس المعلومـات مـن مـوظفي العالميـة صلحة؛ وفحـص المبـادرات األخـرى الجاريـة لحمايـة الصـحة العموميـةالم
  المنظمة بالمقر الرئيسي والمكاتب اإلقليمية.

  
، لتحيلـه إلـى ٢٠١٦أكتـوبر / وقدم الفريق المعنـي باالسـتعراض تقريـره النهـائي إلـى المـديرة العامـة فـي تشـرين األول

  .٢٠١٧مايو / وجمعية الصحة العالمية في أيار ٢٠١٧يناير / ي للمنظمة في كانون الثانيالمجلس التنفيذ
  

                                                            
  .المرجع نفسه   ١
لإلطـار. تقـارير  ٢٠١٦الفريق المعني باستعراض اإلطار الخـاص بالتأهـب لمواجهـة األنفلـونزا الجائحـة. اسـتعراض عـام    ٢

]. جنيـف: منظمـة  الموقـع علـى شـبكة اإلنترنـت ض اإلطار. في: منظمة الصحة العالمية [اجتماعات الفريق المعني باستعرا
 أيلـــــول/ ٢٠، تـــــم االطـــــالع فـــــي /http://www.who.int/influenza/pip/2016-review/meetings/en( ٢٠١٦الصـــــحة العالميـــــة؛ 

  ).٢٠١٦سبتمبر 
ي باالســـــتعراض. أحـــــدث المعلومـــــات عـــــن أعمـــــال ســـــاتا، رئـــــيس الفريـــــق المعنـــــ - الـــــدكتورة كريســـــتين مويلـــــوا كاســـــيبا   ٣

، الجلســــــــة ٢٠١٦مــــــــايو  أيــــــــار/ ٢٥جمعيــــــــة الصــــــــحة العالميــــــــة التاســــــــعة والســــــــتين. اللجنــــــــة "أ"، األربعــــــــاء  فــــــــي الفريــــــــق
    ٢٠١٦]. جنيف: منظمة الصحة العالمية؛  الموقع على شبكة اإلنترنت منظمة الصحة العالمية [ في:  المسائية.

)http://www.who.int/mediacentre/events/2016/wha69/webstreaming/en/،  أيلـــــــــــــــــــــول/ ٢٩تـــــــــــــــــــــم االطـــــــــــــــــــــالع فـــــــــــــــــــــي 
  ).٢٠١٦ سبتمبر
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  شامل: تحليل ٣الفصل 
  

 ١يقوم الفريق المعني باالستعراض بما يلي في هذا التقرير استنادًا إلى اختصاصاته:
  

  مناقشة اإلنجازات التي حققها اإلطار.  -١

علــى  جائحــةالتأهــب لمواجهــة األنفلــونزا الأدى إلــى تحســين  مناقشــة مــا إذا كــان تنفيــذ اإلطــار قــد  -٢
  الصعيد العالمي، بما في ذلك الترصد فيما بين الجوائح والقدرة على االستجابة.

  .مناقشة التحديات المحتملة وطرق التصدي لها  -٣
  

ازاتــه بوجــه عــام علــى اإلطــار ككــل وعلــى إنجشــاملة إلقــاء نظــرة مــن خــالل يتنــاول هــذا الفصــل النقطتــين األوليــين 
 النظـر فـيمن خالل فتتناول النقطة الثالثة  ٨-٤؛ أما الفصول التالية ) والتحديات التي تواجهه١-٣لشكل (انظر ا

 اإلنجازات والتحديات المرتبطة بالعناصر المحددة الخاصة باإلطار والطرق التي يمكن بها التصدي للتحديات.

  
   

                                                            
الفريــق االستشــاري المعنــي باإلطــار. الــدورة االســتثنائية للفريــق االستشــاري المعنــي باإلطــار الخــاص بالتأهــب لمواجهــة    ١

ا. تقريــر للمــديرة العامــة. جنيــف: منظمــة الصــحة ، جنيــف، سويســر ٢٠١٥أكتــوبر  تشــرين األول/ ١٤-١٣األنفلــونزا الجائحــة، 
ــــــة؛  ــــــم االطــــــالع فــــــي http://www.who.int/influenza/pip/advisory_group/ag_spec_session_report.pdf( ٢٠١٥العالمي ، ت

  ).٢٠١٦سبتمبر  أيلول/  ٢٤
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  طارإنجازات حققها اإل ١٠أهم  :١-٣الشكل 
 

  
  
  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  
  

١٠ 
 إنجازات حققها

 التأهب لمواجهة األنفلونزا الجائحة تحسين
 العالمي الصعيد على

 اإلطار الخاص بالتأهب لمواجهة األنفلونزا الجائحة

١ 

٢ 
٣ 
٤ 
٥ 

٦
٧
٨
٩

دة الفعالية الجي
لمبدأ المعاملة 

بالمثل بشأن تبادل 
الفيروسات وتبادل 

الفوائد على قدم 
 المساواة

إتاحة ُيعّول عليها بشكل 
أكبر لفوائد إضافية من 

 العالمية المنظمة شبكة
 األنفلونزا لترصد

للدول  لها والتصدي
األعضاء، مثل تقييم 

 المخاطر

تكراري العمل بشكل 
ومستدام مع دوائر 

ومنظمات الصناعة 
المجتمع المدني، 

يتيح وجود  مما
مساهمات من جميع 
أصحاب المصلحة 

 تنفيذ اإلطار في

 شبكةنمو واتساع نطاق 
 لترصد العالمية المنظمة
لها،  والتصدي األنفلونزا

والتي تم تعزيزها منذ 
استحداث اإلطار الخاص 
بالتأهب لمواجهة األنفلونزا 

 الجائحة

وجود الفريق 
ية فعالة االستشاري كآل

لتصريف الشؤون 
اإلطار لمراقبة تنفيذ 

الخاص بالتأهب 
لمواجهة األنفلونزا 

 الجائحة

التقدم الملحوظ الذي أحرزه الفريق 
االستشاري في توضيح كيفية التعامل 
مع بيانات المتواليات الجينية ضمن 

اإلطار الخاص بالتأهب لمواجهة 
 األنفلونزا الجائحة

إلى  ٢أدى االتفاق 
كبير في إتاحة  تحسن

اللقاحات (تأمين 
مليون جرعة)  ٣٥٠

واألدوية المضادة 
للفيروسات ووسائل 

 التشخيص

مليون  ٢٨جمع 
دوالر أمريكي 

سنويًا من أموال 
مساهمات 

 الشراكة

تنفيذ مساهمات 
الشراكة يكفل 

التأهب واالستجابة 
بشكل أفضل في 

البلدان ذات 
 األولوية

الستشاري قيام أمانة اإلطار والفريق ا
المعني باإلطار بتبليغ الدول األعضاء 

وأصحاب المصلحة بصورة منتظمة 
 وفعالة وتتسم بالشفافية
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  نهج مبتكر لتحسين التأهب للجوائح  ١-٣
  

  النتائج الرئيسية
  

، والــذي تــم التفــاوض بشــأنه عبــر مســار حكــومي جائحــةاإلطــار الخــاص بالتأهــب لمواجهــة األنفلــونزا ال: ١النتيجــة 
. وهـو يثبـت أن تـوازن تبـادل حـةجائللتأهـب لألنفلـونزا ال صكًا جسورًا ومبتكراً  دولي مكثف، يحظى بالتقدير بوصفه

هـو ، و جائحـةالتأهـب لمواجهـة األنفلـونزا الالفيروسات وتبادل الفوائد علـى قـدم المسـاواة يمثـل نهجـًا ناجحـًا لتحسـين 
  الذي يسهم في تعزيز األمن الصحي العالمي.األمر 

  
د العــالمي مــن خــالل إتاحــة علــى الصــعي جائحــةالتأهــب لمواجهــة األنفلــونزا الإلــى تحســين  أدى اإلطــار: ٢النتيجــة 

، وأدى تواصـــل بـــذل الجهـــود ضـــمن هـــذا اإلطـــار إلـــى تـــأمين إتاحـــة الفيروســـات بطريقـــة ُيعـــّول عليهـــا بشـــكل أكبـــر
. وأدى اإلطـار أيضـًا جائحـةعلى وجه السرعة في حالة حـدوث األنفلـونزا ال األدوية المضادة للفيروساتاللقاحات و 

والتـي لـديها قـدرة محـدودة أو منعدمـة  ذات األولويـةفـي البلـدان  القدراتإلى تحسين التأهب عن طريق تمويل بناء 
علـــى الصـــعيد الـــوطني الكتشـــاف فيروســـات األنفلـــونزا المســـتجدة ورصـــدها وتبادلهـــا، وعـــن طريـــق ضـــمان وجـــود 

وجــود ثقـة و تحقـق الهـذه األنشـطة بفضــل لتلـك الفيروسـات. وتسـنى  مـن أجــل التصـدياحتيـاطي صـندوق اسـتجابة 
  وكذلك في إنصاف تلك االستجابة. جائحةالتنبؤ في القدرات العالمية لالستجابة لألنفلونزا الإمكانية من  قدر أكبر

  
نموذجـًا تعمـل فـي نطاقـه الـدول األعضــاء  جائحـةاإلطـار الخـاص بالتأهـب لمواجهـة األنفلــونزا ال: يعتبـر ٣النتيجـة 

، بمــا فــي ذلــك دوائــر الصــناعة والمجتمــع بشــفافية وفعاليــة، مــن خــالل المنظمــة، مــع مختلــف أصــحاب المصــلحة
المــدني. وتشــرك المنظمــة بصــفة منتظمــة دوائــر الصــناعة والمجتمــع المــدني مــع الــدول األعضــاء مــن أجــل تفعيــل 

وفـي ضـوء تنـوع وجهـات نظـر أصـحاب المصـلحة،  اتخـاذ القـرارات الرئيسـية.عنـد شتى جوانب اإلطـار، وتشـركهم 
  ة تساعد على نجاح اإلطار.فإنهم يقدمون مساهمات حاسمة األهمي

  
فيروسـات بشـأن  الشـبكة العالميـة لترصـد األنفلـونزا والتصـدي لهـاإن تواصل تقييم المخاطر مـن جانـب  :٤النتيجة 

ُبغيـة التحقـق  الحيوانيـة المنشـأاألخـرى  فيروسات األنفلونزاوبشأن  األنفلونزا الموسمية وتقييم المخاطر بصفة دورية
، يتـــيح فوائـــد رئيســـية للبلـــدان فـــي تعزيـــز القـــدرات األساســـية للتصـــدي لألنفلـــونزا ئحـــةجامـــن احتمـــال التســـبب فـــي 
  الموسمية والتأهب للجوائح.

  
اإلطار الخاص بالتأهب لمواجهـة األنفلـونزا في حين يتم التبليغ بصفة منتظمة بشأن جوانب فردية من  :٥النتيجة 

، فإنـه ال يــتم فــي الوقـت الحــالي جمــع ١-٤-٧ع والفــر  ٥-٢-٧، علــى النحـو المنصــوص عليــه فـي الفــرع جائحـةال
نـوا وِّ كَ هذه العناصر معًا في نموذج تقييم شـامل، وبالتـالي فإنـه مـن العسـير بالنسـبة لشـتى أصـحاب المصـلحة أن يُ 

  صورًة شاملًة عن التقدم الُمحرز بوجه عام.
  

لتقدير بشكل أوضح، بما في ذلك من الممكن أن تحظى المساهمات المقدمة إلى اإلطار باالعتراف وا :٦النتيجة 
. ومـن للشـبكة العالميـة لترصـد األنفلـونزا والتصـدي لهـاالدعم الكبير من جانب الدول األعضـاء للمختبـرات التابعـة 

الممكن أن يستند هذا االعتـراف إلـى الممارسـات الحاليـة التـي تقـوم بهـا أمانـة اإلطـار بتقـدير مـدفوعات مسـاهمات 
  الشراكة بشكل رسمي.

  
ــ نهجــًا مبتكــرًا إلشــراك أصــحاب المصــلحة، والســيما  جائحــةاإلطــار الخــاص بالتأهــب لمواجهــة األنفلــونزا الد اتخــذ لق

دوائر الصناعة، بطريقة لم يسـبق أن تحققـت فـي ميـدان الصـحة العموميـة؛ إذ يجمـع اإلطـار معـًا العناصـر الفاعلـة 
ان مــن العســير التفــاوض بشــأنها، بيــد أنــه ثبــت ة فــي شــراكة كــوالخاصــ ةالرعايــة الصــحية العامــ مجــال الرئيســية فــي

  نجاحها.
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  جائحةاإلطار الخاص بالتأهب لمواجهة األنفلونزا الأهمية ضمان  ٢-٣
  

تلــك المعنيــة بوضــع تبــادل الفيروســات وتبــادل الفوائــد علــى قــدم المســاواة،  الســيما: إن مبــادئ اإلطــار، و ٧النتيجــة 
 خطـرالتـي كانـت عليهـا منـذ خمـس سـنوات مضـت، وذلـك فـي ضـوء الالتزال تحظى في يومنا هذا بنفس األهميـة 

الفريــد مــن نوعــه الــذي يشــكله فيــروس األنفلــونزا الــدائم التغيــر للصــحة العموميــة، وفــي ضــوء تزايــد أعــداد الطــوارئ 
  الصحية مثل فاشيات مرض فيروس اإليبوال وفيروس زيكا.

  
، أمـر لـه جائحـةالتأهـب لمواجهـة األنفلـونزا الوبيان فوائـد  إن الحفاظ على اإلسهام الذي يقدمه اإلطار، :٨النتيجة 

أولويــات صــحية متنافســة علــى مخــاطر عــدة البلــدان التــي توجــد بهــا اهتمــام أهميــة خاصــة حيــث عــادًة مــا ينصــب 
. ويجـب أن يواصـل جائحـةاألمراض الحالية على المستوى المحلي، ومـن ثـم فربمـا تكـون غيـر متأهبـة لألنفلـونزا ال

فـي سـياق اتسـاع نطـاق المشـهد علـى مسـتوى التـدخالت  األمـن الصـحي العـالمي تعزيـزبات إسهامه في اإلطار إث
والحكومات ودوائر الصناعة والمنظمات  السياسات الصحية العمومية، وذلك حتى يظل ذا أهمية بالنسبة لصانعي

  الحكومية الدولية.
  

اضـات الالحقـة. ويلـزم اسـتعراض أداء اإلطـار بصـفة في الوقت الحـالي موعـد االستعر اإلطار ال يحدد : ٩النتيجة 
التـواتر الـذي ينبغـي أن  منتظمة لضمان استمرار أهميته وتحقيقه للتأثير األمثل. والبـد للـدول األعضـاء مـن تحديـد

  .االستعراضات المستقبليةتتم به 
  

أصــحاب المصــلحة فــي ر ســائتمثــل أحــد الشــواغل الملحــة بصــورة متزايــدة بالنســبة للــدول األعضــاء و  :١٠النتيجــة 
ضــمن  المتواليــات الجينيــةبيانــات التعامــل مــع كيفيــة التصــدي لتــأثير التكنولوجيــا الجديــدة، والســيما تلــك المتعلقــة ب

  .جائحةاإلطار الخاص بالتأهب لمواجهة األنفلونزا ال
  
المســتقبل قــدر بأســلوب يستشــرف  جائحــةاإلطــار الخــاص بالتأهــب لمواجهــة األنفلــونزا التمــت صــياغة نــص بينمــا و 

ـــ ةً معينـــلحظـــًة أيضـــًا  جســـديهـــذا الـــنص المســـتطاع، فـــإن  ة والتكنولوجيـــة مـــن الـــزمن مـــن الناحيـــة السياســـية والعلمي
مهمـــة حاســـمة األهميـــة، ومـــن الضـــروري أن  جائحـــةتـــزال مهمـــة إعـــداد العـــالم للتأهـــب لألنفلـــونزا الواالقتصـــادية. فال

  مشهد الصحي العالمي الدائم التغير.يحافظ اإلطار على أهميته عن طريق التكيف مع ال
  

سـياق األمـن الصـحي،  أكثـر تـداخًال مـعالمعديـة،  الُممِرضـات، وبخاصة فيما يتعلـق بةت الصحة العالميأضحولقد 
حيث تمتد شتى المبادرات والعناصر الفاعلة الرئيسية بما يتجاوز قطاع الصـحة لتشـمل الجهـات الفاعلـة اإلنسـانية، 

كمــا يتســع نطــاق المشــهد الخــاص بالتمويــل،  ووكــاالت األمــم المتحــدة، والمجتمعــات المحليــة.، اإلنمائيــةوكــاالت الو 
حيث يشمل التمويل الخاص بـالجوائح فـي الوقـت الـراهن مرفـق مواجهـة الطـوارئ الناجمـة عـن الجـوائح التـابع للبنـك 

  ١الدولي.
  

إلـى تغييـر الطريقـة فضـي يـا والـذي قـد يكما يتعين على اإلطـار أيضـًا اسـتيعاب التقـدم الحـادث فـي مجـال التكنولوج
منتجـات جديـدة. ومـن الممكـن أن تشـمل هـذه التغييـرات  تطويرالتي يتم بها تبادل فيروسات األنفلونزا أو يؤدي إلى 

، وتكنولوجيـات مسـتجدة األنفلونزا ، وتغيرات في التكنولوجيا الخاصة بإنتاج لقاحاتلتحليل المختبريلأساليب جديدة 
  لفيروسات األنفلونزا. المتواليات الجينيةصاالت، عالوًة على التطورات الحادثة في استخدام في مجال االت

  
  
  

                                                            
].  موقــع علــى شــبكة اإلنترنــتال مرفــق مواجهــة الطــوارئ الناجمــة عــن الجــوائح: األســئلة المتكــررة. فــي: البنــك الــدولي [   ١

    ٢٠١٦جنيف: البنك الدولي؛ 
)http://www.worldbank.org/en/topic/pandemics/brief/pandemic-emergency-facility-frequently-asked-questions تــــــــــم ،

  ).٢٠١٦أكتوبر  تشرين األول/ ٢٦االطالع في 
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  مناقشة توسيع نطاق اإلطار ليشمل األنفلونزا الموسمية  ١-٢-٣
  

: تلقى الفريق المعني باالستعراض آراء واسعة النطاق من مقدمي المعلومات الرئيسيين، بما في ذلك ١١النتيجة 
عضاء ودوائر الصناعة والمجتمع المدني، بشأن هذه المسألة المعقـدة والعسـيرة، مـع وجـود آراء تؤيـد أو الدول األ

. والبـد أن تخضـع جائحـةاإلطـار الخـاص بالتأهـب لمواجهـة األنفلـونزا التعارض إدراج األنفلونزا الموسمية ضـمن 
  من الدراسة. اآلثار المترتبة على إدراج األنفلونزا الموسمية ضمن اإلطار للمزيد

  
) علـى أن اإلطـار ٢-٣فـي النطـاق الخـاص بـه (الفـرع  جائحـةاإلطار الخاص بالتأهب لمواجهة األنفلـونزا الوينص 

، ولكـن لـم يـتم فيروسات األنفلـونزا الموسـمية تم النظر في إدراجقد . و "ال ينطبق على فيروسات األنفلونزا الموسمية"
توجـد فـي واقـع األمـر  جائحـةأن فيروسـات األنفلـونزا الموسـمية واألنفلـونزا الفي الـنص النهـائي لإلطـار. بيـد  هاإدراج

البشر والطيور وسائر الحيوانات. وما كل فيـروس مسـتجد مـن فيروسـات األنفلـونزا التـي قـد صيب كسلسلة متصلة ت
فيروســـات  بشـــرية إال نتـــاج للطبيعـــة الدائمـــة التطـــور للفيروســـات، والتـــي يمكـــن أن تعيـــد التشـــكل مـــع جائحـــةتســـبب 

ومن الممكن أن تؤدي بشكل سـريع إلـى وجـود  ١ُتعرف هذه الظاهرة باسم "الزيحان المستضدي"األنفلونزا األخرى. و 
  .جائحةفيروسات جديدة قد تسبب 

  
فيروســات  الشــبكة العالميــة لترصــد األنفلــونزا والتصــدي لهــاوالغالبيــة العظمــى مــن الفيروســات المتبادلــة مــن خــالل 

وتخضــــع هــــذه  ٢مــــع المنظمــــة. متعاونــــةفيــــروس موســــمي مــــع المراكــــز ال ٢٨ ٠٠٠ويًا تبــــادل يــــتم ســــن -موســــمية 
من خالل طفرة، تستلزم في الغالب تحديث الفيروسـات فـي اللقـاح الموسـمي.  ٣لـ "االنسياق المستضدي"الفيروسات 

سـتند القـدر األكبـر كما أن هـذا "االنسـياق" قـد يكـون كبيـرًا بشـكل يـؤدي إلـى وجـود فيروسـات موسـمية أشـد فوعـة. وي
ـــد خصـــائص الفيروســـات، وتطـــوير فيروســـات  ـــيم المخـــاطر الموســـمية، وتحدي اللقاحـــات مـــن عمـــل الشـــبكة إلـــى تقي

 والكواشــف ومســتلزمات التشــخيص، والتوصــيات المعنيــة بفيروســات اللقاحــات الخاصــة باللقــاح الموســمي. رشــحةالم
أمـر حيـوي  أن اإلنتـاج القـوي للقاحـات الموسـمية دان. كمـاوالبلـلجهـات المصـنعة نسـبة لولهذا األمـر أهميـة بالغـة بال

بالنســبة إلنتــاج اللقاحــات المضــادة للجــوائح حيــث يــتم اســتخدام نفــس المرافــق. ويجــب أن تكــون هــذه المرافــق مرافــق 
قويــة إذا كــان مــن المزمــع إجــراء تحــول ســريع ومالئــم التوقيــت مــن إنتــاج اللقاحــات الموســمية إلــى إنتــاج اللقاحــات 

  ٤ادة للجوائح في الوقت المناسب.المض
  

ات الموسمية األساس لقاحتمثل قيمة إنتاج ال ،وجدير بالذكر أنه عند تنفيذ آلية مساهمات الشراكة الخاصة باإلطار
الذي يحدد بناء عليه كل منتج من منتجي اللقاحات الذين يستخدمون الشبكة "نطاق المبيعات"، ويمثل هذا النطـاق 

  د لحساب المبلغ الذي تطلب المنظمة من كل شركة أن تساهم به.بدوره العامل المحد
                                                            

منهـــا، "الزيحـــان المستضـــدي تغيـــر رئيســـي مفـــاجئ فـــي فيروســـات طبقـــًا للمراكـــز األمريكيـــة لمكافحـــة األمـــراض والوقايـــة    ١
أو راصـــة دمويـــة جديـــدة وبروتينـــات النورامينيـــداز فـــي فيروســـات  ينـــتج عنـــه راصـــة دمويـــة جديـــدة و/ Aاألنفلـــونزا مـــن الـــنمط 

س ذي راصــة أو عــن فيـرو  Aاألنفلـونزا التـي ُتعــدي البشـر. ويســفر هـذا الزيحــان عـن فيــروس أنفلـونزا جديــد مـن الــنمط الفرعـي 
دموية أو مزيج من الراصة الدموية وٕانزيم النورامينيـداز ناشـئ عـن جينـات حيوانيـة، وهـو مختلـف تمامـًا عـن نظيـره مـن الـنمط 

]". كيف يمكـن أن  المستجد الفرعي لدى البشر بشكل يترتب عليه عدم تمتع معظم الناس بمناعة ضد هذا الفيروس الجديد [
ـــــونزا: "اال ـــــا، جورجيـــــا: مراكـــــز مكافحـــــة األمـــــراض والوقايـــــة منهـــــا؛ يتغيـــــر فيـــــروس األنفل  ٢٠١٦نســـــياق" و"الزيحـــــان". أتالنت

)http://www.cdc.gov/flu/about/viruses/change.htm ٢٠١٦سبتمبر  أيلول/ ١٩، تم االطالع في.(  
  .٢٠١٦أكتوبر  ول/البرنامج العالمي لمكافحة األنفلونزا، منظمة الصحة العالمية، بيانات غير منشورة، تشرين األ   ٢
المراكـز األمريكيــة لمكافحـة األمــراض والوقايـة منهــا ُتَعـرِّف أيضــًا االنسـياق المستضــدي بأنـه "تغيــرات بسـيطة فــي جينــات    ٣

فيروسات األنفلونزا تحـدث باسـتمرار بمضـي الـزمن مـع تنسـخ الفيـروس." كيـف يمكـن أن يتغيـر فيـروس األنفلـونزا: "االنسـياق" 
    ٢٠١٦نتا، جورجيا: مراكز مكافحة األمراض والوقاية منها؛ و"الزيحان". أتال

)http://www.cdc.gov/flu/about/viruses/change.htm ٢٠١٦سبتمبر  أيلول/ ١٩، تم االطالع في.(  
 سويسـرا، االستجابة باستخدام لقاح األنفلونزا إّبان بداية الجائحـة، تقريـر لمشـاورة غيـر رسـمية للمنظمـة ُعقـدت فـي جنيـف،  ٤
    ٢٠١٦. جنيف: منظمة الصحة العالمية؛ ٢٠١٥يوليو  تموز/ ١ - يونيو حزيران/ ٢٩

)http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/207751/1/WHO_OHE_PED_GIP_2016.1_eng.pdf تــــــــــــــم االطــــــــــــــالع فــــــــــــــي ،
  ).٢٠١٦سبتمبر  أيلول/  ٢٠
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 ا. ويتجلى هـذا بصـفة خاصـة عنـدممشكالتعلى التمييز بين الفيروسات الموسمية وفيروسات الجوائح  ويطنوقد ي
وخيمــة فــي بلــد مــا بعــد مضــي فتــرة زمنيــة  جائحــةفــي  - A(H1N1)مثــل فيــروس األنفلــونزا  - مــا يتســبب فيــروس

فــي فيجــي عنــدما تســبب  ٢٠١٦مـايو / األصــلية. وقــد حـدث هــذا فــي أيــار جائحــةاإلعــالن عــن انتهـاء الطويلـة مــن 
وذلـــك بعـــد مضـــي فتـــرة زمنيـــة طويلـــة مـــن  ١فـــي عـــدة وفيـــات فـــي صـــفوف الحوامـــل، A(H1N1)فيـــروس األنفلـــونزا 

  .جائحةاإلعالن عن انتهاء ال
  

بالنسـبة  عبء العمـل شأنه أن يؤدي إلى زيادة كبيرة فيبيد أن توسيع نطاق اإلطار ليشمل األنفلونزا الموسمية من 
للمختبرات التابعة للشبكة إذا تم تتبع الفيروسات الموسمية بنفس طريقة تتبع مع فيروسات األنفلونزا التـي قـد تسـبب 

  كما سيلزم التصدي للجانب الخاص بتبادل الفوائد. بشرية. جائحة
  
 اإلطاراالتصاالت بشأن تحسين  ٢-٢-٣
  
: ال يتســنى لــبعض أصــحاب المصــلحة أن يفهمــوا بوضــوح جوانــب رئيســية مــن اإلطــار منهــا اختيــار ١٢يجــة النت

لتنفيـــذ مســـاهمات الشـــراكة والتقـــدم الجـــاري تحقيقـــه فـــي المشـــاريع الممولـــة مـــن مســـاهمات  ذات األولويـــةالبلـــدان 
ظم وبشــفافية مــع أصــحاب بشــكل منــتتصــال وفــي حــين تقــوم المنظمــة والفريــق االستشــاري بالفعــل باال الشــراكة.

الجوانـب الرئيسـية لإلطـار االتصـال بشـأن المصلحة، يتحتم التصدي لهذه الفجـوات فـي الفهـم عـن طريـق تعزيـز 
 وتنفيذه واإلنجازات التي حققها.

  
تصــال ســيعود تحقيــق أكبــر قــدر مســتطاع مــن الفهــم بــالنفع علــى تنفيــذ اإلطــار. ورغــم أن أمانــة اإلطــار تقــوم باالو 

وعـن طريـق موقـع  من خالل االجتماعـات وجهـًا لوجـه والمـؤتمرات المعقـودة عـن ُبعـد والرسـائل اإلخباريـة،باستمرار 
فــإن اســتبدال المــوظفين الموجــودين فــي البعثــات الدائمــة للــدول األعضــاء بجنيــف  ٢،علــى شــبكة اإلنترنــت إلطــارا

ي إلــى فقــدان الــذاكرة المؤسســية، وهــو والمنظمــات صــاحبة المصــلحة أمــور تــؤدوالمكاتــب اإلقليميــة التابعــة للمنظمــة 
  بكثير مع اإلطار.اتصاًال يعني أن تصبح تلك الجهات أقل  ما
  

أهميـــة اإلطـــار بالنســـبة للصـــحة العموميـــة أن يســـتهدف أيضـــًا مجموعـــة أوســـع نطاقـــًا مـــن تصـــال بشـــأن وينبغـــي لال
دم فهـــم مـــدى خطـــورة منظمـــات المجتمـــع المـــدني، حيـــث قـــد تحـــدث تـــأثيرات أوســـع نطاقـــًا علـــى الصـــحة بســـبب عـــ

  األنفلونزا.
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                            
. فــي: وزارة ٢٠١٦يونيــو  حزيــران/ ١٣ - مــايو أيــار/ ٦: فتــرة التغطيــة ٨مجموعــة الصــحة والتغذيــة بفيجــي. النشــرة رقــم    ١

 ٢٠١٦]. تــوراك: وزارة الصــحة والخــدمات الطبيــة بفيجــي؛  الموقــع علــى شــبكة اإلنترنــت الصــحة والخــدمات الطبيــة بفيجــي [
)http://www.health.gov.fj/wp-content/uploads/2016/03/20160613_HNC_Bulletin8_final.pdf ـــــــــــــــي ـــــــــــــــم االطـــــــــــــــالع ف ، ت
  ).٢٠١٦أكتوبر  شرين األول/ت  ٤
].  الموقــع علــى شــبكة اإلنترنــت اإلطــار الخــاص بالتأهــب لمواجهــة األنفلــونزا الجائحــة. فــي: منظمــة الصــحة العالميــة [   ٢

 أيلـــــــــول/ ٢٠، تـــــــــم االطـــــــــالع فـــــــــي /http://www.who.int/influenza/pip/en( ٢٠١٦جنيـــــــــف: منظمـــــــــة الصـــــــــحة العالميـــــــــة؛ 
  ).٢٠١٦ سبتمبر
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  مرضات األخرىتطبيق اإلطار على المُ   ٣-٣
  

: إن نجـــاح اإلطـــار فـــي ضـــمان إتاحـــة الفيروســـات واللقاحـــات واألدويـــة المضـــادة للفيروســـات ووســـائل ١٣النتيجـــة 
 التشــخيص علــى نحــو أفضــل وأكثــر إنصــافًا، حــدا بــبعض أصــحاب المصــلحة إلــى اقتــراح توســيع نطــاق اإلطــار

  المعدية األخرى، في حين اقترح البعض اآلخر تطبيق مبادئ اإلطار باعتباره نموذجًا. الُممِرضاتليشمل 
  

علـى النحـو  -: إن توسيع نطاق اإلطار الحـالي ليشـمل ممرضـات أخـرى بخـالف فيروسـات األنفلـونزا ١٤النتيجة 
 ١ية لألزمات الصحية التـابع لألمـم المتحـدةالذي أوصى به تقرير الفريق الرفيع المستوى المعني باالستجابة العالم

تـــرتبط فيـــه شـــبكة مـــن  نظـــامســـيكون عمليـــة معقـــدة جـــدًا وقـــد يهـــدد جـــدوى اإلطـــار: ال يتـــوافر ألي مـــرض آخـــر  -
  مختبرات الصحة العمومية ودوائر الصناعة مثل هذا الترابط منذ زمن بعيد.

  
علـى  -نصـاف والمعاملـة بالمثـل فـي سـائر األمـراض : إن استخدام مبادئ اإلطار باعتباره نموذجًا لإل١٥النتيجة 

فــي  )٢٠٠٥للجنــة المراجعــة المعنيــة بــدور اللــوائح الصــحية الدوليــة ( ٢٠١٦النحــو الــذي أوصــى بــه تقريــر عــام 
من المحتمل أن يكون أكثر جدوى من توسيع نطاق اإلطار، علمـًا بأنـه  - ٢مواجهة فاشية اإليبوال واالستجابة لها

 ًا أن يكون ذلك أمرًا عسيرًا.من المحتمل أيض

  
ة مـن تنفيـذ اإلطـار النظر في كيف يمكن تطبيـق الـدروس المسـتفادلقد حدا النجاح الذي حققه اإلطار بالبعض إلى 

علــى ســائر األمــراض. بــل إن بعــض التقــارير ذهبــت إلــى حــد اقتــراح توســيع نطــاق اإلطــار نفســه. وأوصــى الفريــق 
ــــي باالســــتجابة ــــع المســــتوى المعن ــــي  الرفي ــــره ف ــــذي نشــــر تقري ــــابع لألمــــم المتحــــد، ال ــــة لألزمــــات الصــــحية الت العالمي

إعــادة  لمــن أجــدولهــا األعضــاء لعقــد اجتمــاع الصــحة العالميــة منظمــة ، بــأن "تــدعو ٢٠١٦ينــاير / الثــاني كــانون
فــي  المســتجدة الُممِرضــاتُبغيــة إدراج ســائر  جائحــةاإلطــار الخــاص بالتأهــب لمواجهــة األنفلــونزا الالتفــاوض بشــأن 

اإلطــــــار، وجعــــــل اإلطــــــار ملزمــــــًا قانونــــــًا، وتحقيــــــق التــــــوازن المناســــــب بــــــين االلتزامــــــات والفوائــــــد، طبقــــــًا لمبــــــادئ 
  ٣الملحق باتفاقية التنوع البيولوجي". ٢٠١٠ لعامناغويا  بروتوكول

  
إلطــار ويــرى هــذا الفريــق االستشــاري أنــه رغــم أن اإلطــار يمكــن أن يكــون بمثابــة نمــوذج فعــال، فــإن توســيع نطــاق ا

 ٢٠١٦من شأنه أن يكون أمرًا عسيرًا جدًا. ويتجسد نهٌج أكثر واقعية في تقرير عـام  الُممِرضاتنفسه ليشمل سائر 
)، حيـث أوصـى التقريـر بأنـه ينبغـي علـى المنظمـة والـدول ٢٠٠٥للجنة المراجعة المعنية باللوائح الصـحية الدوليـة (

أو االتفاقـات الحاليـة المشـابهة  جائحةهب لمواجهة األنفلونزا الاإلطار الخاص بالتأاألطراف أن "تنظر في استخدام 
مـن المحتمـل أن معياري إليجاد اتفاقات جديدة أو اتفاقات معنية بعوامل العـدوى األخـرى التـي تسـببت، أو  كنموذج

                                                            
ــــة ال   ١ ــــي باالســــتجابة العالميــــة  يةبشــــر حماي ــــع المســــتوى المعن ــــق الرفي ــــر الفري ــــي المســــتقبل، تقري مــــن األزمــــات الصــــحية ف

. نيويـــــــــورك: ٢٠١٦فبرايـــــــــر  شـــــــــباط/ ٩. الجمعيـــــــــة العامـــــــــة لألمـــــــــم المتحـــــــــدة، ١٥الصـــــــــحية، التوصـــــــــية رقـــــــــم  لألزمـــــــــات
، تــــم االطــــالع فــــي http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/70/723؛ A/70/723( ٢٠١٦ المتحــــدة؛ األمــــم
  ).٢٠١٦سبتمبر  أيلول/  ٢٠
ـــة (   ٢ ـــوائح الصـــحية الدولي ـــوائح الصـــحية الدوليـــة (٢٠٠٥تنفيـــذ الل ) فـــي ٢٠٠٥)، تقريـــر لجنـــة المراجعـــة المعنيـــة بـــدور الل

الصــــحة  . جنيــــف: منظمــــة٢٠١٦مــــايو  أيــــار/ ١٣مواجهــــة فاشــــية اإليبــــوال واالســــتجابة لهــــا، تقريــــر مــــن المــــديرة العامــــة، 
، تــــم االطــــالع فــــي http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA69/A69_21-ar.pdf?ua=1؛ ٦٩/٢١(ج ٢٠١٦ العالميــــة؛

  ).٢٠١٦سبتمبر  أيلول/ ٢٠
ــــة البشــــر    ٣ ــــي باالســــتجابة العالميــــة  يةحماي ــــع المســــتوى المعن ــــق الرفي ــــر الفري ــــي المســــتقبل، تقري مــــن األزمــــات الصــــحية ف

. نيويـــــــــورك: ٢٠١٦فبرايـــــــــر  شـــــــــباط/ ٩. الجمعيـــــــــة العامـــــــــة لألمـــــــــم المتحـــــــــدة، ١٥توصـــــــــية رقـــــــــم الصـــــــــحية، ال لألزمـــــــــات
، تــــم االطــــالع فــــي http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/70/723؛ A/70/723( ٢٠١٦ المتحــــدة؛ األمــــم
  ).٢٠١٦سبتمبر  أيلول/  ٢٠
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بـدأ التـوازن تتسبب، في طوارئ الصحة العمومية التي تثير قلقًا دوليًا. وينبغي أن تقوم هذه االتفاقات علـى أسـاس م
  ١بين تبادل العينات والبيانات وتبادل الفوائد على قدم المساواة".

  
الصـحة العموميـة أمـٌر معقـٌد. مجال إن إحداث التوازن بين مصالح شتى أصحاب المصلحة لضمان اإلنصاف في 

مـن نوعـه بدرجـة كـان أول اتفـاق عـالمي  جائحـةاإلطار الخاص بالتأهب لمواجهة األنفلونزا الويرجع الفضل في أن 
فهو فيروس كثير الطفرات، وبسبب الحاجة إلى تحديث لقاحات  -كبيرة إلى الطبيعة الفريدة لفيروس األنفلونزا ذاته 

مسـتمر  لالـدخل بشـك، مما يسفر بالتـالي عـن تـدفق ةمتواصلاألنفلونزا الموسمية، توجد لهذا الفيروس دورة منتجات 
مـن االسـتعداد للتحـول مـن الجهـات المصـنعة ن كِّـمَ تـاج عـالي الجـودة يُ ، وكـذلك عـن وجـود خـط إنلجهات المصنعةل

إنتــاج اللقاحــات الموســمية إلــى إنتــاج اللقاحــات المضــادة للجــوائح. كمــا أن هنــاك شــبكة قويــة وقائمــة مــن المختبــرات 
اس الـالزم لإلطـار ، والتـي تقـوم برصـد األنفلـونزا وتـوفر األسـللشـبكة العالميـة لترصـد األنفلـونزا والتصـدي لهـاالتابعة 

  .جائحةالتأهب لمواجهة األنفلونزا الالخاص ب
  

الجديدة والمستجدة، فال توجـد شـبكة مختبـرات قائمـة تتبـادل بصـورة منتظمـة العينـات  الُممِرضاتأما بالنسبة لمعظم 
ي حـــين وبالتـــالي ففـــ األخـــرى). المستحضـــراتوالخبـــرات وتتمتـــع بالقـــدرات المتوطـــدة المرتبطـــة بإنتـــاج اللقاحـــات (أو 
، فمـن المـرجح أن يشـكل اسـتخدام الُممِرضـاتيتسنى تطبيق تبادل الفيروسات والفوائد على قدم المساواة على سائر 

  اإلطار كنموذج معياري تحديات كبيرة تنفيذية وعملية.
  
  شاملةتوصيات: ال
  

منظمـــة الصـــحة العالميـــة نمـــوذج تقيـــيم شـــامًال يتضـــمن قياســـات للنجـــاح الكلـــي تضـــع ينبغـــي أن   -١
، كي ُيبلـغ بهـا سـنويًا. وينبغـي أن يتضـمن هـذا التبليـغ جائحةالتأهب لمواجهة األنفلونزا اللإلطار الخاص ب

معلومات مصورة توضح حالة التقدم الُمحرز في تنفيذ اإلطار بهدف إتاحـة قـدر أكبـر مـن الوضـوح بشـأن 
  التقدم المحرز نحو التأهب للجوائح واالستجابة لها.

  
صحة العالمية اإلعالن عن األهـداف والتقـدم المحـرز فـي تنفيـذ اإلطـار الخـاص ينبغي لمنظمة ال  -٢

بانتظام وعلى نحـو أكثـر فعاليـة، للـدول األعضـاء، والمختبـرات التابعـة  جائحةبالتأهب لمواجهة األنفلونزا ال
اب للشــبكة العالميــة لترصــد األنفلــونزا والتصــدي لهـــا، ودوائــر الصــناعة، والمجتمــع المــدني، وســائر أصـــح

  :توضيح ما يلي على نحو أفضل -على وجه التحديد  -المصلحة. وينبغي لها 
  

  التقدم المحرز قياسًا على نموذج التقييم؛  (أ)

التـــدابير الخاصـــة بتنفيـــذ مســـاهمات الشـــراكة؛ ينبغـــي تســـليط الضـــوء علـــى هـــذه التـــدابير   (ب)
التــــــي تعقــــــب  المــــــوجزة اإلحاطــــــةبصــــــفة منتظمــــــة فــــــي تقــــــارير الفريــــــق االستشــــــاري، وجلســــــات 

  االجتماعات؛ حتى يصير التقدم المحرز أظهر للعيان ويتم االعتراف به اعترافًا واضحًا؛

مســائل مــن قبيــل اختيــار البلــدان التــي ســتتلقى بشــأن والشــفافية تصــال ينبغــي تعزيــز اال  (ج)
  ًا من تنفيذ مساهمات الشراكة لتحسين فهم اإلطار فيما بين الدول األعضاء؛دعم

                                                            
ـــة (   ١ ـــوائح الصـــحية الدولي ـــوائح الصـــحية الدوليـــة ()، تقريـــر لجنـــة الم٢٠٠٥تنفيـــذ الل ) فـــي ٢٠٠٥راجعـــة المعنيـــة بـــدور الل

. جنيــــف: منظمــــة الصــــحة ٢٠١٦مــــايو  أيــــار/ ١٣مواجهــــة فاشــــية اإليبــــوال واالســــتجابة لهــــا، تقريــــر مــــن المــــديرة العامــــة، 
، تــــم االطــــالع فــــي http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA69/A69_21-ar.pdf?ua=1؛ ٦٩/٢١(ج ٢٠١٦ العالميــــة؛

  ).٢٠١٦سبتمبر  أيلول/ ٢٠
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لمســاهمات الطوعيــة مــن أصــحاب المصــلحة، والتزامــات الــدول األعضــاء بتقــديم أهميــة ا  (د)
وصـونها مـن  الشبكة العالميـة لترصـد األنفلـونزا والتصـدي لهـامساهمات عينية، بما في ذلك دعم 

  خالل توفير التكاليف الجارية الروتينية الخاصة بالمختبرات.

د اآلثـار المترتبـة علـى إدراج فيروسـات األنفلـونزا ينبغي أن يتولى المدير العام إجراء دراسـة لتحديـ  -٣
  الموسمية في اإلطار ومدى استصواب ذلك اإلدراج.

  
للمعاملـــة بالمثــــل  اً أساســــي اً نموذجـــ جائحـــةاإلطـــار الخــــاص بالتأهـــب لمواجهـــة األنفلــــونزا ال يعتبـــر  -٤

نـه ينبغـي أن يسـتمر ؛ بيـد أالُممِرضـاتبالنسبة إلى الصـحة العموميـة العالميـة، ويمكـن تطبيقـه علـى سـائر 
  في الوقت الراهن. جائحةتركيز النطاق الحالي لإلطار على األنفلونزا ال

  
لإلطـار، والـذي ينبغـي أن يـتم قبـل  ادمقال ينبغي أن تتفق الدول األعضاء على موعد االستعراض  -٥

  .٢٠٢١نهاية عام 
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  تبادل الفيروسات : ٤الفصل 
  
  عامة لمحة  ١-٤
    

  النتائج الرئيسية
  

بـأداء  الشـبكة العالميـة لترصـد األنفلـونزا والتصـدي لهـانظـام تبـادل الفيروسـات فـي إطـار بوجـه عـام : يتمتع ١٦النتيجة 
ارتفـع عـدد  ٢٠١٦وعام  ٢٠١١جيد، وهو آخذ في التوسع ليغطي المزيد من األقاليم الجغرافية. وخالل الفترة بين عام 

مركــــزًا؛ وارتفــــع عــــدد المختبــــرات المرجعيــــة المعنيــــة  ١٤٣مركــــزًا إلــــى  ١٣٦مكافحــــة األنفلــــونزا مــــن المراكــــز الوطنيــــة ل
مــع المنظمــة عنــد ســتة  متعاونــةمختبــرًا؛ واســتقر عــدد المراكــز ال ١٣مختبــرًا إلــى  ١٢التابعــة للمنظمــة مــن  H5 بــالنمط

 مختبـــرات. وعلـــى مســـتوى العمليـــات، توجـــدمراكـــز وعـــدد المختبـــرات التنظيميـــة األساســـية التابعـــة للمنظمـــة عنـــد أربعـــة 
وقــد أدى مشــروع صــندوق الشــحن التــابع  للتبــادل الســريع للمعلومــات والتفاعــل القــوي بــين مختلــف المنظمــات. منصــات

  للمنظمة ("صندوق الشحن") إلى رفع قدرة المختبرات على تبادل الفيروسات.
  

) المبـادئ اإلرشـادية الختصاصـات ٤(الملحـق  جائحـةنزا الاإلطار الخاص بالتأهب لمواجهـة األنفلـو يحدد  :١٧النتيجة 
بمنظمــة الصــحة العالميــة: تقيــيم مــدى الوفــاء بهــذه  للشــبكة العالميــة لترصــد األنفلــونزا والتصــدي لهــاالمختبــرات التابعــة 

نفلـونزا. يم ذاتـي تجريـه المختبـرات التابعـة للشـبكة ومسـوح للمراكـز الوطنيـة لمكافحـة األياالختصاصات يتم من خالل تق
  .١وتشير األدلة المعنية إلى امتثال المختبرات اللتزاماتها في إطار االتفاق الموحد لنقل المواد 

  
: أشــــارت المناقشــــات التــــي أجراهــــا الفريــــق المعنــــي باالســــتعراض مــــع مقــــدمي المعلومــــات الرئيســــيين مــــن ١٨النتيجــــة 

" فيمـــا يتعلــق بتبــادل المـــواد ممثلــة" ومصــطلح "موقـــوتأنـــه ال يتضــح لهــم المقصـــود بمعنــى مصــطلح " المختبــرات إلــى
قــــدر ب، وال المقصــــود بمعنــــى "المتواليــــات الجينيــــةوبيانــــات  جائحــــةالتأهــــب لمواجهــــة األنفلــــونزا الالبيولوجيــــة الخاصــــة ب

فيروســـات األنفلـــونزا التـــي قـــد تســـبب  وســـائر A(H5N1) تبـــادل جميـــع حـــاالت أنفلـــونزا الطيـــور فيمـــا يخـــص" مكـــاناإل
  من اإلطار. ١-١-٥في الفرع  بشرية جائحة

 
: تتـــيح الشـــبكة فوائـــد كبيـــرة منهـــا إجـــراء تقيـــيم للمخـــاطر الحرجـــة، وتـــوفير فيروســـات اللقاحـــات والتوصـــيات ١٩النتيجـــة 

والتدريب وبناء القـدرات. والخبرات المعنية بفيروسات اللقاحات ومستلزمات التشخيص والكواشف والفيروسات المرجعية 
ختبريــة التــي تــم تطويرهــا مــن أجــل فيــروس األنفلــونزا قــد حققــت فوائــد إضــافية بالنســبة لممرضــات ويبــدو أن القــدرات الم

ولكـن الفريـق المعنـي باالسـتعراض توصـل إلـى  ١أخرى مثل فيروس كورونا المسبب لمتالزمة الشرق األوسط التنفسـية.
الكواشــف ومســتلزمات التشــخيص تقــف أمــام تــوفير  وجــود بعــض العقبــات (منهــا عقبــات سياســية وتنظيميــة ولوجيســتية)

  لبعض المختبرات.
  

النقــاب عــن نقــاط ضــعف مثــل  للشــبكة العالميــة لترصــد األنفلــونزا والتصــدي لهــاالــذاتي  : كمــا كشــف التقيــيم٢٠النتيجــة 
 ونقـصالتمويل الـوطني وجود فجوات في التغطية الجغرافية (السيما في أفريقيا والشرق األوسط) إلى جانب عدم كفاية 

  ٢.ترصد األنفلونزاأولويات  تحديد
  

: ثمــة روابــط متوطــدة بــين المختبــرات التابعــة للشــبكة والمختبــرات التــي تقــع خــارج الشــبكة، وخصوصــا تلــك ٢١النتيجــة 
الموجودة في القطاع الحيواني. ولكن بعض مقدمي المعلومات استشعروا ضـرورة وجـود روابـط أقـوى بـين أجـزاء النظـام 

  تقع خارج الشبكة. التابعة للشبكة وتلك التي
  

                                                            
التقييم الذاتي لشبكة المنظمة العالمية لترصد األنفلونزا والتصدي لها التابعة للمنظمة، تقرير الفريـق االستشـاري. جنيـف:    ١

تــــــــم  ،http://www.who.int/influenza/pip/virus_sharing/gisrs_self_assessment.pdf( ٢٠١٤منظمــــــــة الصــــــــحة العالميــــــــة؛ 
  .١-٤)، الفرع ٢٠١٦سبتمبر  أيلول/ ١٩ي االطالع ف

  .٢-٤، الفرع المرجع نفسه   ٢
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والمنظمـة العالميـة  ،: تتعاون الشبكة تعاونًا وثيقًا مع منظمة األغذية والزراعة التابعة لألمم المتحـدة (الفـاو)٢٢النتيجة 
لصــحة الحيــوان، والشــبكة العالميــة المشــتركة بــين المنظمــة العالميــة لصــحة الحيــوان ومنظمــة األغذيــة والزراعــة لخبــراء 

فيهـا تعذر فيروسات اللقاحات المرشحة. وفي بعض الحاالت، التي  انية، إلجراء تقييم للمخاطر وتطويراألنفلونزا الحيو 
بســـبب القيـــود علـــى الصـــادرات أو بســـبب االرتبـــاك السياســـي أو تبـــادل فيروســـات العـــدوى البشـــرية (أو تـــأخر تبادلهـــا) 

روســـات اللقاحـــات المرشـــحة، علمـــًا بأنـــه في ألســـباب أخـــرى، تـــم اســـتخدام فيروســـات حيوانيـــة لتقيـــيم المخـــاطر وتطـــوير
  يتضح متى يتم تبادل العينات الحيوانية مع الشبكة، وهو األمر الذي يمكن تحسينه. ال
  

، ستواجه الشبكة زيادة في عدد العينات التي تتعامل معهـا، وقـد ُأثيـرت جائحة: في حالة حدوث األنفلونزا ال٢٣النتيجة 
 ة لالســتعداد لهــذه الحالــة الطارئــة،رتبــاك. وقــدمت المنظمــة اإلرشــادات الالزمــمخـاوف بشــأن احتمــال تعــرض الشــبكة لال

مـع المنظمـة إلخضـاعها لمزيـد مـن التحليـل  متعاونـةبما في ذلك منح األولوية لتوجيه عينات الفيروسات إلى المراكز ال
 A(H1N1)لـونزا مـن الـنمط األنف جائحـةوقـد ثبتـت قيمـة هـذه اإلرشـادات إّبـان  ١فيروسات اللقاحات المرشـحة. وتطوير

، وســوف يلــزم اإلبقــاء علــى هــذه اإلرشــادات أو تحســينها حســب الضــرورة، ويلــزم مواصــلة إتاحتهــا ٢٠٠٩المندلعــة عــام 
  على المأل.

  
سـنحت الفرصـة للمنظمـة كـي تعمـل مـع  ٢مـؤخرًا، جائحـة: في أعقاب إطالق أداة تقييم مخاطر األنفلـونزا ال٢٤النتيجة 

تتـــوافر بهـــا مختبـــرات تابعـــة للشـــبكة مـــن أجـــل تعزيـــز قـــدرات تقيـــيم المخـــاطر بالنســـبة لألنفلـــونزا  الـــدول األعضـــاء التـــي
     .جائحةال

فــي ضــوء الطبيعــة الســريعة التطــور لألنفلــونزا والخطــر المحتمــل الــذي تنطــوي عليــه كأحــد األمــراض التــي قــد تســبب 
حيــوي للترصــد والتأهــب واالســتجابة. ويســاعد  جــوائح، فــإن وجــود نظــام عــالمي قــوي لتبــادل فيروســات األنفلــونزا أمــر

رصــد تطــور فيــروس األنفلــونزا وانتشــاره علــى مســتوى العــالم مســؤولي الصــحة العموميــة علــى إجــراء دراســات لتقيــيم 
المتواليــات المخــاطر وتحديــد فيروســات الجــوائح المحتملــة، فــي حــين أن عينــات الفيروســات والمعلومــات الخاصــة ب

عنهــا لتطــوير وســائل التشــخيص واللقاحــات واألدويــة المطلوبــة للكشــف عــن المــرض والوقايــة أمــوٌر ال غنــى  الجينيــة
  منه وعالجه.

  
الكثيــر مــن هــذه الوظــائف وتمثــل العمــود الفقــري لإلطــار.  الشــبكة العالميــة لترصــد األنفلــونزا والتصــدي لهــاوتــؤدي 
وميــة (ُتعــرف باســم الشــبكة العالميــة عامــًا ظلــت شــبكة عالميــة مــن مختبــرات الصــحة العم ٦٠مــدار أكثــر مــن  فعلــى

الشـبكة العالميـة لترصـد تغيـر اسـم هـذه الشـبكة ليصـبح قـد لترصد األنفلونزا) تجمع فيروسـات األنفلـونزا وترصـدها. و 
، ٢٠١١فــي عــام  جائحــةاإلطــار الخــاص بالتأهــب لمواجهــة األنفلــونزا العنــدما تــم اعتمــاد  األنفلــونزا والتصــدي لهــا
) الـوارد فـي ١(االتفـاق  ١تفـاق الموحـد لنقـل المـواد االالنطـاق للشـبكة. وترسـخ هـذا الـدور فـي لتجسيد الدور الواسـع 

فـي ة موجـودمن اإلطار، والذي يمثل عقدًا ملزمًا قانونـًا يحـدد الشـروط التـي تقـوم بمقتضـاها المختبـرات ال ١الملحق 
  ها.بشرية فيما بين جائحةلشبكة بتبادل فيروسات األنفلونزا التي قد تسبب ا
  
  ، وتـــــوفر تقييمـــــًا حيويـــــًا للمخـــــاطر (انظـــــر فيروســـــات األنفلـــــونزا تطـــــوربتتبـــــع المختبـــــرات التابعـــــة للشـــــبكة تقـــــوم و 

 ٣) وٕانــذارًا مبكــرًا للــدول األعضــاء، علــى ســبيل المثــال مــن خــالل ملخصــات تقيــيم المخــاطر الشــهرية.١-٤اإلطــار 
بشــرية، تتــداول الشــبكة جميــع  جائحــةلتــي قــد تســبب ) يقتصــر علــى فيروســات األنفلــونزا ا٣ورغــم أن اإلطــار (الفــرع 

                                                            
(الوثيقـة  ٢٠٠٥قائمة المنظمة المرجعية لتخطيط التأهب لمواجهة األنفلـونزا الجائحـة. جنيـف: منظمـة الصـحة العالميـة؛    ١

WHO/CDS/CSR/GIP/2005.4؛ http://www.who.int/influenza/resources/documents/FluCheck6web.pdf تــــــم االطــــــالع ،
  ).٢٠١٦سبتمبر  أيلول/ ١٩في 
(الوثيقــــة  ٢٠١٦أداة تقيــــيم مخــــاطر األنفلــــونزا الجائحــــة، إصــــدار النســــخة األولــــى. جنيــــف: منظمــــة الصــــحة العالميــــة؛    ٢

WHO/OHE/PED/GIP/2016.2؛ http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/250130/1/WHO-OHE-PED-GIP-2016.2-

eng.pdf،  ٢٠١٦أكتوبر  تشرين األول/ ٤تم االطالع في.(  
الموقـع  ملخص تقييم المخاطر الشهري، األنفلونزا في ظروف مخالطة اإلنسـان للحيـوان. فـي: منظمـة الصـحة العالميـة [   ٣

    ٢٠١٦إلى  ٢٠١١]. جنيف: منظمة الصحة العالمية؛  بكة اإلنترنتعلى ش
)http://www.who.int/influenza/human_animal_interface/HAI_Risk_Assessment/en/ أيلــــــــول/ ٢٠، تــــــــم االطــــــــالع فــــــــي 

  ).٢٠١٦سبتمبر 
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التـــــي تمثـــــل خطـــــرًا علـــــى البشـــــر (مثـــــال: فيروســـــات األنفلـــــونزا البشـــــرية وبعـــــض فيروســـــات األنفلـــــونزا الحيوانيـــــة 
ذات ). وينبغــي أن تــدخل جميــع فيروســات األنفلــونزا H9، وفيــروس H7، وفيــروس H5، وفيــروس H3N2v فيــروس

  ة.ينعإلى الشبكة من خالل القناة الم التأهب للجوائحالصلة باللقاحات الموسمية أو 
  

 انتقـاءبشـأن تحسـين تخصصـية وتتيح الشبكة فوائد كبيرة للـدول األعضـاء وغيرهـا، منهـا المشـاورات غيـر الرسـمية ال
واإلرشـــادات المعنيـــة بـــالتحول مـــن إنتـــاج اللقاحـــات الموســـمية إلـــى إنتـــاج اللقاحـــات  ١فيروســـات لقاحـــات األنفلـــونزا،

والــــدورات التدريبيــــة، والمــــؤتمرات التخصصــــية للمراكــــز الوطنيــــة لمكافحــــة األنفلــــونزا، وزيــــادة  ٢ضــــادة للجــــوائح،الم
قـد تـم و  ٣.فيروسـات اللقاحـاتبشـأن كيفيـة إصـدار المنظمـة توصـياتها تلك المعنية بمنشورات التعاون العلمي، مثل 

خـالف األنفلـونزا (مثـال: بممرضـات جمـة عـن مخـاطر نال ًا االسـتفادة مـن الشـبكة للتصـديأيضـ في بعض الحـاالت
عــن  ةروتينيــبصــفة وكانــت بعــض المختبــرات التابعــة للشــبكة تقــوم بالكشــف  ٤لترصــد الفيــروس الِمخَلــوي التنفســي)،

  ٥ممرضات أخرى مثل الحصبة وشلل األطفال.
  

"العينـات السـريرية مـن  القـوام األساسـي للشـبكة. فهـي مسـؤولة عـن جمـعوتشكل المراكز الوطنيـة لمكافحـة األنفلـونزا 
بشـرية، وعــن القيـام بـدور "نقطــة  جائحـةالمرضـى المشـتبه فـي إصــابتهم بعـدوى" فيروسـات األنفلــونزا التـي قـد تســبب 
بشــرية، وعــن إجــراء االختبــارات  جائحــةتجميــع معــزوالت الفيروســات المشــتبه فــي أنهــا" فيروســات أنفلــونزا قــد تســبب 

أو الفيروسات"، وذلك ضـمن واجبـات / بوع واحد، بالنسبة للعينات السريرية والمبدئية، وعن إتمام الشحن "خالل أس
، عــن طريــق مراكزهــا الوطنيــة لمكافحــة األنفلــونزا، أن "تــورد المــواد البيولوجيــة الــدول األعضــاءويلــزم علــى  ٦أخــرى.

زا التــي قــد تســبب الخاصــة بفيروســات األنفلــون مــن جميــع الحــاالت [ جائحــةالتأهــب لمواجهــة األنفلــونزا الالخاصــة ب
]، بقـدر اإلمكـان" خـالل أسـبوع واحـد إلـى المركـز المتعـاون مـع المنظمـة أو المختبـر المرجعـي التـابع  بشـرية جائحة

  ٧الذي تختاره دولة المنشأ العضو". H5للمنظمة والمعني بالنمط 
  

تتضــمن  بشــرية جائحــةبب مفصــلة لفيروســات األنفلــونزا التــي قــد تســ تحاليــلمــع المنظمــة  متعاونــةوتجــري المراكــز ال
، "وتحاليــل مفصــلة مستضــدية وجينيــة"، "واختبــارات الحساســية الفرعيــة"، وعــزل الفيروســات "تحديــد األنمــاط واألنمــاط

                                                            
ات لقاحات األنفلـونزا: فـي: منظمـة على سبيل المثال، المشاورة غير الرسمية الرابعة للمنظمة بشأن تحسين انتقاء فيروس   ١

    ٢٠١٥]. جنيف: منظمة الصحة العالمية؛  الموقع على شبكة اإلنترنت الصحة العالمية [
)http://www.who.int/influenza/vaccines/virus/4thmtg_improve_vaccine_virus_selection/en/ تـــــــــــــــم االطـــــــــــــــالع فـــــــــــــــي ،

  ).٢٠١٦سبتمبر  أيلول/  ١٩
عالميــة. اســتجابة لقــاح األنفلــونزا أثنــاء بدايــة الجائحــة، تقريــر مشــاورة غيــر رســمية للمنظمــة ُعقــدت فــي منظمــة الصــحة ال   ٢

    ٢٠١٦. جنيف: منظمة الصحة العالمية؛ ٢٠١٥يوليو  تموز/ ١-يونيو حزيران/ ٢٩جنيف، سويسرا، 
)http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/207751/1/WHO_OHE_PED_GIP_2016.1_eng.pdf تــــــــــــــم االطــــــــــــــالع فــــــــــــــي ،

  ).٢٠١٦سبتمبر  أيلول/  ١٩
بومغــارتنر إي، بشــير أو، كــوكس إن جيــه، فــاس ر، جيوفــاني م، وآخــرون. تعزيــز انتقــاء فيروســات  -آمبوفــو و، عزيــز   ٣

فلـونزا لقاحـات األنفلـونزا وعمليـة التطـوير. تقريـر المشـاورة غيـر الرسـمية الثالثـة للمنظمـة لتحسـين انتقـاء فيروسـات لقاحـات األن
. 82-36:4368;2014. مجلــة اللقاحــات. ٢٠١٤أبريــل  نيســان/ ٣-١المعقــودة فــي المقــر الرئيســي للمنظمــة، جنيــف، سويســرا، 

  2015.06.090رقم تعريف الوثيقة اإللكترونية: 
كة منظمــة الصــحة العالميــة. المشــاورة غيــر الرســمية للمنظمــة بشــأن ترصــد الفيــروس الِمخَلــوي التنفســي علــى منصــة شــب   ٤

؛ ٢٠١٦. الســــجل الوبــــائي األســــبوعي. ٢٠١٥مــــارس  آذار/ ٢٧-٢٥المنظمــــة العالميــــة لترصــــد األنفلــــونزا والتصــــدي لهــــا، 
١  :٩١ )http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26753193 ٢٠١٦سبتمبر  أيلول/ ١٩، تم االطالع في.(  
صدي لها، تقرير الفريـق االستشـاري. جنيـف: منظمـة الصـحة التقييم الذاتي لشبكة المنظمة العالمية لترصد األنفلونزا والت   ٥

، تـــــــــــم االطـــــــــــالع فـــــــــــي http://www.who.int/influenza/pip/virus_sharing/gisrs_self_assessment.pdf( ٢٠١٤العالميـــــــــــة؛ 
 ).٢٠١٦سبتمبر  أيلول/  ١٩

فلـونزا والتوصـل إلـى اللقاحـات والفوائـد اإلطار الخاص بالتأهب لمواجهة األنفلـونزا الجائحـة مـن أجـل تبـادل فيروسـات األن   ٦
ـــول/ ٢١، تـــم االطـــالع فـــي /http://www.who.int/influenza/pip/en( ٢٠١١األخـــرى. جنيـــف: منظمـــة الصـــحة العالميـــة؛   أيل

األنشـطة المختبريـة وسـائر  -، المراكز الوطنية لمكافحـة األنفلـونزا، االختصاصـات األساسـية، ب٥)، الملحق ٢٠١٦سبتمبر 
  .األنشطة

  ١-١-٥. الفرع المرجع نفسه   ٧
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 مـع المنظمـة متعاونـةومـن الوظـائف الرئيسـية للمراكـز ال ١"، وذلـك ضـمن مهـام أخـرى.لألدوية المضـادة للفيروسـات
 ٢لمرشحة. والفيروس المرشح للقاح هو فيروس سبق تحويره مـن الـنمط البـريفيروسات اللقاحات ا انتقاء واستحداث

ويعنــي هــذا بطبيعــة  ٣لجعلــه أكثــر مالءمــة إلنتــاج اللقاحــات، مــع االحتفــاظ فــي الوقــت ذاتــه بالتشــابه المستضــدي.
لفيـروس ضمان النمو الجيد ل) ٢() توهين (أو إضعاف) الفيروس بحيث ال يسبب مرضًا وخيمًا؛ ١الحال ما يلي: (

وألن  ٤يزال يستحث االسـتجابة المناعيـة المناسـبة.) ضمان أن الفيروس ال٣لتفريخ أو المزارع الخلوية؛ (في بيض ا
فـــإن تـــوافر هـــذه الفيروســـات وفعاليتهـــا أمـــر حاســـم  فيروســـات اللقاحـــات المرشـــحة تشـــكل األســـاس الـــالزم للقاحـــات،

 متعاونةويلزم على المراكز ال على حد سواء. جائحةألنفلونزا اللقوة االستجابة لو األهمية لنجاعة اللقاحات الموسمية 
مع المنظمة أن تشارك علـى نطـاق واسـع جميـع المعلومـات التـي يـتم جمعهـا، وكـذلك فيروسـات اللقاحـات المرشـحة 

مـع  متعاونةالمراكز القامت ، ٢٠١٥يوليو / تموز ٣١إلى  ٢٠١٤أغسطس / آب ١وخالل الفترة من  ٥والكواشف.
القادمــة مــن خمســة بلــدان بشــرية  جائحــةفيروســات األنفلــونزا التــي قــد تســبب مــن  ١٢٣بتحديــد خصــائص  ةالمنظمــ

  ٦(بنغالديش وكندا والصين ومصر والواليات المتحدة األمريكية).
  

 متعاونــةمســؤولة عــن بعــض مــن هــذه المهــام ذاتهــا علــى غــرار المراكــز ال H5والمختبــرات المرجعيــة المعنيــة بــالنمط 
 ٧.H5 ذات مستضـد الراصـة الدمويـة ة، ولكن بخصوص مجموعة فرعيـة معينـة مـن فيروسـات األنفلـونزاالمنظم مع

وُتكلـــف المختبـــرات التنظيميـــة األساســـية التابعـــة للمنظمـــة بمهمـــة "تطـــوير لقاحـــات األنفلـــونزا وتنظيمهـــا وتوحيـــدها"، 
لمرجعيـــة لتوحيـــد لقاحـــات وتحضـــير الكواشـــف ا ٨أساســـية عـــن طريـــق تطـــوير فيروســـات اللقاحـــات المرشـــحة بصـــفة

  ٩األنفلونزا.
  

                                                            
تحاليـل المختبـرات واألنشـطة  -، المراكـز المتعاونـة مـع المنظمـة، االختصاصـات األساسـية، ب٥المرجع نفسه. الملحـق    ١

  األخرى ذات الصلة.
صــفة فيروســات الــنمط البــري هــي تلــك الفيروســات الموجــودة فــي المجــال المفتــوح، والتــي تصــيب اإلنســان أو الحيــوان ب   ٢

  طبيعية. وهذه الفيروسات غير محورة أو معادة التشكل مثل كثير من فيروسات اللقاحات.
ـــة، مقاســـًة عـــن طريـــق    ٣ الفيروســـات المتشـــابهة مستضـــديًا هـــي تلـــك الفيروســـات التـــي تحفـــز اســـتجابات لألضـــداد المكافئ

  االختبارات المصلية.
الموقـع علـى  ر). فـي: مراكـز مكافحـة األمـراض والوقايـة منهـا [(أنفلـونزا الطيـو  HPAIصنع فيروس لقاح مرشـح لفيـروس    ٤

]. أتالنتا: المركز الـوطني ألمـراض المناعـة والجهـاز التنفسـي، المراكـز األمريكيـة لمكافحـة األمـراض والوقايـة  شبكة اإلنترنت
 أيلــــــــــــــول/ ١٩ي ، تــــــــــــــم االطــــــــــــــالع فــــــــــــــhttp://www.cdc.gov/flu/avianflu/candidate-vaccine-virus.htm( ٢٠١٦منهــــــــــــــا؛ 
  ).٢٠١٦ سبتمبر

اإلطار الخاص بالتأهب لمواجهة األنفلـونزا الجائحـة مـن أجـل تبـادل فيروسـات األنفلـونزا والتوصـل إلـى اللقاحـات والفوائـد    ٥
ـــول/ ٢١، تـــم االطـــالع فـــي /http://www.who.int/influenza/pip/en( ٢٠١١األخـــرى. جنيـــف: منظمـــة الصـــحة العالميـــة؛   أيل

تحاليــل المختبــرات واألنشــطة  -، المراكــز المتعاونــة مــع المنظمــة، االختصاصــات األساســية، ب٥، الملحــق )٢٠١٦ســبتمبر 
  األخرى ذات الصلة.

الفريـــق االستشـــاري المعنـــي باإلطـــار الخـــاص بالتأهـــب لمواجهـــة األنفلـــونزا الجائحـــة. التقريـــر الســـنوي للفريـــق االستشـــاري    ٦
. جنيـف: منظمــة ٢٠١٥مـن اإلطـار، التقريـر الســنوي لعـام  ٥-٢-٧عامـة ضـمن الفــرع المعنـي باإلطـار المقـدم إلــى المـديرة ال

ـــول/ ٢٠، تـــم االطـــالع فـــي http://www.who.int/influenza/pip/ag_annual_report_2015.pdf( ٢٠١٥الصـــحة العالميـــة؛   أيل
  .١٧)، الصفحة ٢٠١٦سبتمبر 

أجـل تبـادل فيروسـات األنفلـونزا والتوصـل إلـى اللقاحـات والفوائـد اإلطار الخاص بالتأهب لمواجهة األنفلـونزا الجائحـة مـن    ٧
ـــول/ ٢١، تـــم االطـــالع فـــي /http://www.who.int/influenza/pip/en( ٢٠١١األخـــرى. جنيـــف: منظمـــة الصـــحة العالميـــة؛   أيل

ـــــالنمط ٥)، الملحـــــق ٢٠١٦ســـــبتمبر  ـــــة ب ـــــة المعني ـــــرات المرجعي   ساســـــية، التابعـــــة للمنظمـــــة، االختصاصـــــات األ H5، والمختب
  األنشطة المختبرية وسائر األنشطة. -ب
  ، المختبرات التنظيمية األساسية التابعة للمنظمة.٥. الملحق المرجع نفسه   ٨
األنشـــطة  -، المختبـــرات التنظيميـــة األساســـية التابعـــة للمنظمـــة، االختصاصـــات األساســـية، ب٥. الملحـــق المرجـــع نفســـه   ٩

  المختبرية وسائر األنشطة.
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١جائحةأداة تقييم مخاطر األنفلونزا ال ١-٤اإلطار 
  

ككـل تـوفير البيانـات الالزمـة للبلـدان كـي  للشبكة العالمية لترصد األنفلونزا والتصدي لهامن الوظائف المركزية 
طبقًا لإلطـار فمصادر األخرى، إلى جانب ال هذه المعلوماتلرجوع إلى وبا ٢تضع استجابة فعالة وذات مغزى.

لــدول األعضــاء تقييمــات مخــاطر ا) تقــع علــى عــاتق أمانــة المنظمــة مســؤولية أن "تتــيح لجميــع ٣-٢-٦(الفــرع 
لتقيـيم المخـاطر، تـم اسـتحداث أداة  محـددة الجوائح بشكل سريع ومنهجـي وموقـوت". وتسـليمًا بالحاجـة إلـى أداة

فـي  بشـرية جائحـةفيروسـات األنفلـونزا التـي قـد تسـبب عـم تقيـيم مخـاطر ُبغيـة د جائحـةتقييم مخاطر األنفلونزا ال
، وفقــًا نوعيــاً  جائحــةوتركــز األداة علــى احتمــال تســبب الفيــروس فــي  ٣.وبشــكل قابــل للتحــديث الوقــت المناســب

دته. على عناصر الفيروس المختلفة المعروفة بتأثيرها على قدرة الفيروس على االنتقال وش تقييم الخبراء، بناءً ل
بين البشر؟ ولتقيـيم  الفيروس انتقالتواصل وتسعى هذه األداة إلى اإلجابة على السؤال التالي: ما هي مخاطر 

الفيــروس بــين البشــر؛ ومــا هــو تواصــل انتقــال هــذه المخــاطر تقــوم األداة بتقيــيم عنصــرين: مــا هــي احتمــاالت 
وقــد تكــون دواعــي  االنتقــال بــين البشــر؟لة مواصــقــدرة علــى الالتــأثير الواقــع علــى البشــر إذا اكتســب الفيــروس 

استخدام هذه األداة وبائية (على سبيل المثال ظهـور حـاالت بشـرية لفيـروس أنفلـونزا غيـر موسـمي أو حيـواني) 
القدرة على لديه (على سبيل المثال وجود دراسات على حيوانات المختبرات تشير إلى أن الفيروس  ةأو فيروسي

  ٤غير المصابة بالعدوى عن طريق المخالطة المباشرة أو رذاذ الجهاز التنفسي.االنتقال إلى الحيوانات 
  

  
مسألًة شاقًة بالنسبة لبعض المختبرات. ويوفر صندوق الشحن التـابع للمنظمـة،  وقد تكون تكاليف تبادل الفيروسات

لــونزا (وفــي بعــض الحــاالت ، التمويــل الــالزم لقيــام المراكــز الوطنيــة لمكافحــة األنف٢٠٠٥والــذي بــدأ عملــه فــي عــام 
المختبرات الوطنية األخرى المعنية باألنفلونزا) بشحن عينات الفيروسات الموسمية وفيروسـات الجـوائح إلـى المراكـز 

بــدأ  ،٢٠١٥ومنــذ عــام  ٥التابعــة للمنظمــة. H5مــع المنظمــة وٕالــى المختبــرات المرجعيــة المعنيــة بــالنمط  متعاونــةال
تغطيـــة  ٕالـــى جانـــبة فـــي تمويـــل التكـــاليف الخاصـــة بصـــندوق الشـــحن بالكامـــل. و اســـتخدام أمـــوال مســـاهمات الشـــراك

تكاليف الشحن، ُاستخدم صندوق الشحن أيضًا في تبسيط إجراءات الشحن وفي تقديم الدعم التقني واللوجيستي من 
/ تمـــــوز ٣١إلـــــى  ٢٠١٥أغســـــطس / آب ١وعلـــــى مـــــدار الفتـــــرة مـــــن  ٦ن المـــــواد المعديـــــة.انـــــب المنظمـــــة لشـــــحج

  ٧شحنة من الفيروسات الموسمية وفيروسات الجوائح. ٢١٣، تم استخدام صندوق الشحن لتيسير ٢٠١٦ يوليو
  
 

                                                            
قيـــيم مخـــاطر األنفلـــونزا الجائحـــة. فـــي: منظمـــة الصـــحة العالميـــة [الموقـــع علـــى شـــبكة اإلنترنـــت]. جنيـــف: منظمـــة أداة ت   ١

، تــــــــــــــم /http://www.who.int/influenza/areas_of_work/human_animal_interface/tipra/en( ٢٠١٦الصــــــــــــــحة العالميــــــــــــــة؛ 
 ).٢٠١٦أكتوبر  تشرين األول/ ٢٠االطالع في 

بالتأهب لمواجهة األنفلـونزا الجائحـة مـن أجـل تبـادل فيروسـات األنفلـونزا والتوصـل إلـى اللقاحـات والفوائـد اإلطار الخاص    ٢
ـــول/ ١٩، تـــم االطـــالع فـــي /http://www.who.int/influenza/pip/en( ٢٠١١األخـــرى. جنيـــف: منظمـــة الصـــحة العالميـــة؛   أيل

 .١-٢-٦)، الفرع ٢٠١٦سبتمبر 

نفلـونزا الجائحـة علـى أسـاس أداة تقيـيم مخـاطر األنفلـونزا الخاصـة بـالمراكز األمريكيـة لمكافحـة تقوم أداة تقييم مخاطر األ   ٣
  http://www.cdc.gov/flu/pandemic-resources/tools/risk-assessment.htmاألمراض والوقاية منها: 

    ٢٠١٦حة العالمية؛ أداة تقييم مخاطر األنفلونزا الجائحة، إصدار النسخة األولى. جنيف: منظمة الص   ٤
)WHO/OHE/PED/GIP/2016.2; http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/250130/1/WHO-OHE-PED-GIP-2016.2-eng.pdf ،

  ).٢٠١٦بر أكتو  تشرين األول/ ٤تم االطالع في 
]. جنيـف: منظمـة الصـحة  الموقع علـى شـبكة اإلنترنـت نشاط الشحن والدعم اللوجيستي. في: منظمة الصحة العالمية [   ٥

ـــــة؛  ـــــي /http://www.who.int/influenza/gisrs_laboratory/logistic_activities/en( ٢٠١٦العالمي ـــــم االطـــــالع ف ـــــول/ ١٩، ت  أيل
  ).٢٠١٦سبتمبر 

  .المرجع نفسه   ٦
 أمانة اإلطار الخاص بالتأهب لمواجهة األنفلونزا الجائحة، منظمة الصحة العالمية، بيانات غيـر منشـورة، تشـرين األول/   ٧

  .٢٠١٦أكتوبر 
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  قياسات تبادل الفيروسات  ٢-٤
  

  النتائج الرئيسية
  

بصـــفة مبدئيـــة بعـــد  جائحـــةالتأهـــب لمواجهـــة األنفلـــونزا ال: فـــي حـــين زاد تبـــادل المـــواد البيولوجيـــة الخاصـــة ب٢٥النتيجـــة 
التقيـيم  ، لوحظ تراجع على مدار العامين الماضيين. وأظهرجائحةخاص بالتأهب لمواجهة األنفلونزا الاإلطار الاعتماد 

 فـي A(H7N9) اأن االسـتجابة لظهـور سـاللة فيـروس األنفلـونز  ٢٠١٤سبتمبر / الذاتي للشبكة الذي تم إجراؤه في أيلول
بوجـــه عـــام، و  ١شـــهد تراجعـــًا منـــذ ذلـــك الحـــين.، ولكـــن تبـــادل الفيروســـات كانـــت اســـتجابًة ســـريعًة وشـــاملةً  ٢٠١٣عـــام 

طلــب الفريــق علــى  بنــاءً و البلــدان. بعــض جانــب مــن بشــرية  جائحــةفيروســات األنفلــونزا التــي قــد تســبب  انخفــض تبــادل
االستشــاري، تعكــف المنظمــة علــى إجــراء دراســة لفهــم أســباب هــذا التراجــع وداللتــه: مــن المزمــع تقــديم هــذا التقريــر إلــى 

  .٢٠١٦أكتوبر / ي في تشرين األولالفريق االستشار 
  

وزيــادة المســاعدات المقدمــة فــي مجــال الشــحن، حــدث  الشــبكة العالميــة لترصــد األنفلــونزا والتصــدي لهــاورغــم تنــامي 
فيروســـًا مـــن فيروســـات  ٣٧١الشـــبكة منـــذ أن بلـــغ ذروتـــه بمقـــدار  داخـــلتراجـــع مثيـــر للقلـــق فـــي تبـــادل الفيروســـات 

. وقـد ٢٠١٣يوليـو / تمـوز ٣١إلـى  ٢٠١٢أغسـطس / آب ١بشـرية فـي الفتـرة بـين  ةجائحـاألنفلونزا التي قد تسـبب 
  :٢٠١٦أبريل / أشار الفريق االستشاري المعني باإلطار إلى هذا االتجاه في اجتماعه المعقود في نيسان

  
اإلطـار اعتمـاد بصـفة مبدئيـة بعـد  جائحـةالتأهب لمواجهة األنفلونزا الالخاصة بفي حين زاد تبادل المواد البيولوجية 

فيروســـات تبـــادل فـــي ، تشـــير البيانـــات األخيـــرة إلـــى اتجـــاه متنـــاقص جائحـــةالخـــاص بالتأهـــب لمواجهـــة األنفلـــونزا ال
 H7N9وفيـــروس  H5N1. وأوضـــحت األرقـــام المفصـــلة الخاصـــة بفيـــروس بشـــرية جائحـــةاألنفلـــونزا التـــي قـــد تســـبب 

تبادلهـا فـي بعـض البلـدان المحـددة كـان أقـل  كيـف أن عـدد الفيروسـات التـي تـم H9N2وفيروس  H10N8وفيروس 
  ٢٠١٦.٢-٢٠١١بكثير من عدد الحاالت البشرية المؤكدة خالل الفترة 

  
  .٢٠١٦مع المنظمة خالل جزء من عام  متعاونةتبادل الفيروسات مع المراكز ال ١-٤يوضح الشكل 

  
  ) ما يلي:تظهر البيانات الخاصة بالمنظمة وبآلية تتبع فيروسات األنفلونزا (اآللية

  
  سـجلت اآلليـة مـا مجموعـه ٢٠١٥يوليـو / تمـوز ٣١إلـى  ٢٠١٤أغسـطس / آب ١خالل الفتـرة مـن ،

مـع المنظمـة  متعاونـةبشـرية مـن المراكـز ال جائحةشحنة من فيروسات األنفلونزا التي قد تسبب  ١٥٦
قــع خــارج إلــى مختبــرات تمنهــا شــحنة  ٩٢ذهبــت والمختبــرات التنظيميــة األساســية التابعــة للمنظمــة، 

فيروسـات األنفلـونزا لتبـادل  مـا تـم تسـجيله مـنفي ٪٧١وتعكـس هـذه األرقـام انخفاضـًا بنسـبة  ٣الشبكة.
 ٤بشرية مقارنًة بالعام السابق. جائحةالتي قد تسبب 

                                                            
التقيــيم الــذاتي لشــبكة المنظمــة العالميــة لترصــد األنفلــونزا والتصــدي لهــا: تقريــر إلــى الفريــق االستشــاري. جنيــف: منظمــة    ١

، تــم االطــالع فــي http://www.who.int/influenza/pip/virus_sharing/gisrs_self_assessment.pdf( ٢٠١٤الصــحة العالميــة؛ 
  .١-٤)، الفرع ٢٠١٦سبتمبر  أيلول/ ١٩
الفريــق االستشــاري المعنـــي باإلطــار. اجتمــاع الفريـــق االستشــاري المعنـــي باإلطــار الخــاص بالتأهـــب لمواجهــة األنفلـــونزا    ٢

ــــــل  ان/نيســــــ ٢٢-١٩الجائحــــــة،  ــــــف: منظمــــــة الصــــــحة ٢٠١٦أبري ، جنيــــــف، سويســــــرا. تقريــــــر إلــــــى المــــــديرة العامــــــة. جني
 أيلـــول/ ٢٤، تـــم االطـــالع فـــي http://www.who.int/influenza/pip/ag_april2016_MeetingRpt.pdf?ua=1( ٢٠١٦ العالميـــة؛
  .٥٦)، الفقرة ٢٠١٦سبتمبر 

لمواجهـــة األنفلـــونزا الجائحـــة. التقريـــر الســـنوي للفريـــق االستشـــاري الفريـــق االستشـــاري المعنـــي باإلطـــار الخـــاص بالتأهـــب    ٣
. جنيـف: منظمــة ٢٠١٥مـن اإلطـار، التقريـر الســنوي لعـام  ٥-٢-٧المعنـي باإلطـار المقـدم إلــى المـديرة العامـة ضـمن الفــرع 

ـــول/ ٢٠ع فـــي ، تـــم االطـــالhttp://www.who.int/influenza/pip/ag_annual_report_2015.pdf( ٢٠١٥الصـــحة العالميـــة؛   أيل
  .٩)، الصفحة ٢٠١٦سبتمبر 

  .٩، الصفحة المرجع نفسه   ٤
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  المتعاونة مع المنظمة المراكزمع  المتبادلةالفيروسات 
  البيانات غير متاحة
  غير منطبقة

  ــــرة مــــن ــــى  ٢٠١١أغســــطس / آب ١خــــالل الفت ــــو / تمــــوز ٣١إل ــــة ٢٠١٦يولي ــــادل ، ســــجلت اآللي تب
 متعاونـةبشـرية مـن المراكـز ال جائحـةنفلـونزا التـي قـد تسـبب من فيروسـات األفيروسًا  ٨٤مجموعه  ما

 ١.ات مع مختبرات تقع خارج الشبكةفيروسمن هذه ال فيروساً  ٤٧مع المنظمة. وتم تبادل 

 فيروسًا من فيروسات  ٧٩، تم تبادل ٢٠١٦فبراير / حتى شباط ٢٠١١مارس / خالل الفترة من آذار
مــــن هــــذه الفيروســــات مــــع  ١٧٤للشــــبكة باإلضــــافة إلــــى  اللقاحــــات المرشــــحة مــــع المختبــــرات التابعــــة

 ٤.مختبرات تقع خارج الشبكة

 تــم تبــادل ثمانيــة ٢٠١٦فبرايــر / حتــى شــباط ٢٠١٥مــارس / فــي الفتــرة البالغــة عامــًا واحــدًا مــن آذار ،
فيروسـًا مـن  ١٣فيروسات من فيروسـات اللقاحـات المرشـحة مـع مختبـرين تـابعين للشـبكة، وتـم تبـادل 

 ٢سات مع ثمانية مختبرات تقع خارج الشبكة.هذه الفيرو 
  
مـع المنظمـة مـن  متعاونـةالتي تتبادل الفيروسات مع المراكز ال واألراضيالبلدان والمناطق  ١-٤الشكل 
  ٢٠١٦سبتمبر / فبراير إلى أيلول/ شباط

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

منظمة الصحة العالمية © 
جميع الحقوق  ٢٠١٦

  محفوظة

رير المراكــــــــــز مصــــــــــدر البيانــــــــــات: تقــــــــــا
المتعاونــــة مــــع المنظمــــة بشــــأن المشــــاورة 
ـــدتها  المعنيـــة بتركيـــب اللقاحـــات التـــي عق

  ٢٠١٦المنظمة في أيلول/ سبتمبر 
إنتــــاج الخريطــــة: فريــــق الشــــبكة العالميــــة 

  لترصد األنفلونزا والتصدي لها
  منظمة الصحة العالمية

إن الحــدود واألســماء والتعيينــات التــي تظهــر علــى هــذه الخريطــة 
 تعنــي التعبيــر عــن أي وجهــة نظــر كانــت مــن جانــب منظمــة ال

الصــحة العالميـــة تتعلـــق بالوضـــع القـــانوني ألي بلـــد أو أرض أو 
مدينــة أو منطقــة أو تتعلــق بســلطات أي منهــا أو تتعلــق بتحديــد 
حــــــدودها أو تخومهــــــا، وتشــــــكل الخطــــــوط المنقوطــــــة والخطــــــوط 
 بشــــرطات طويلــــة علــــى الخريطــــة خطوطــــًا حدوديــــة تقريبيــــة قــــد

    يوجد بعد اتفاق كامل عليها. ال
وٕاّبــان الفاشــيات، يكــون للعينــات الممثلــة مــن كــل موقــع جغرافــي ومرحلــة زمنيــة أهميــة حاســمة لتقيــيم المخــاطر علــى 

مشـكلة ذات  ينطـوي انخفـاض تبـادل الفيروسـات علـى لقيام بسائر األنشـطة الخاصـة بالشـبكة. وبالتـاليلنحو فعال و 
  واالستجابة لها. جائحةالتأهب لمواجهة األنفلونزا البتحسين معني ف اإلطار الخطورة محتملة بالنسبة لهد

  

                                                            
  .٢٠١٦أكتوبر  البرنامج العالمي لمكافحة األنفلونزا، منظمة الصحة العالمية، بيانات غير منشورة، تشرين األول/   ١
  .المرجع نفسه   ٢



   جمعية الصحة العالمية السبعون 153 

 ،تبادل الفيروساتفي تراجع الوعلى نحو ما طلب الفريق االستشاري، تعكف المنظمة على تنفيذ دراسة عن أسباب 
  وتأثيره على األهداف الخاصة باإلطار.هذا التراجع  ةداللعن و 
  

ن برنامج المنظمة العـالمي لمكافحـة األنفلـونزا (والـذي يتـولى تنسـيق عمـل المنظمـة بشـأن إن المعلومات المأخوذة م
) الشــــبكة العالميـــة لترصــــد األنفلــــونزا والتصــــدي لهــــاوالموســــمية، بمـــا فــــي ذلــــك مراقبــــة  جائحــــةكـــل مــــن األنفلــــونزا ال

بمــا تعــود بــالنفع عنــد الضــوء علــى عــدة مجــاالت ر  مقــدمي المعلومــات الرئيســيين، ســلطت والمقــابالت المجــراة مــع
بيانـــات تبـــادل توضـــيحها بشـــكل أكبـــر علـــى تبـــادل الفيروســـات: عـــدم فهـــم المراكـــز الوطنيـــة لمكافحـــة األنفلـــونزا أن 

حل محـل تبـادل يال  بشرية ضمن اإلطار جائحةالمتواليات الجينية المأخوذة من فيروسات األنفلونزا التي قد تسبب 
الوارد في اإلطار بضرورة تبادل جميع فيروسـات األنفلـونزا التـي شتراط غة االالتفسيرات لصيا اختالفالمواد ذاتها؛ 

رات غيــر وزارة ابشــرية "بقــدر اإلمكــان"؛ إجــراءات التصــدير التــي قــد تكــون معقــدة وتشــترك فيهــا وز  جائحــةقــد تســبب 
ي يوجــد بهـا مركــز لــدى البلـدان التـ عـدم اليقـينفقـدان الســيطرة والحقـوق الســيادية؛ الصـحة؛ الهـواجس الوطنيــة حـول 

سـب وطني لمكافحة األنفلونزا ومركز متعاون مع المنظمـة حـول مـا إذا كـان يكفـي التبـادل بـين هـذين المختبـرين فح
مـا نـص التبادل علـى المسـتوى الـدولي علـى نحـو اشتراط ات اإلطار، ومن ثم عدم للوفاء بالتفسير الحرفي الشتراط

  عليه اإلطار.
  

لتراجـع الواضـح الـذي حـدث مـؤخرًا فـي تبـادل الكامـل لفهـم البالمنظمة ستسـاعد علـى وفي حين أن الدراسة الخاصة 
الفيروسات، فإن تنفيذ اإلطار يرسي الكثير من األسس الالزمة الستئناف االتجـاه الصـاعد. وتسـتهدف أنشـطة بنـاء 

بلـــدًا تحظـــى  ٤٣القـــدرات الممولـــة فـــي إطـــار خطـــط العمـــل المختبريـــة والخاصـــة بالترصـــد مـــن مســـاهمات الشـــراكة 
، ٦باألولويــة بهــدف تحســين قــدرتها الوطنيــة علــى اكتشــاف فيروســات األنفلــونزا المســتجدة وتبادلهــا (انظــر الفصــل 

). كمــا تــؤدي االســتثمارات الخاصــة بمســاهمات الشــراكة إلــى تحســين قــدرات البلــدان علــى رصــد ١-٢-٣-٦الفــرع 
  بشرية وعلى إجراء تقييمات المخاطر. ةجائحالتطور الحادث في فيروسات األنفلونزا التي قد تسبب 

 
  آلية تتبع فيروسات األنفلونزا  ٣-٤
  

    النتائج الرئيسية
لشـبكة العالميـة ل: ُيعتبر االستخدام المتسق آلليـة تتبـع فيروسـات األنفلـونزا فيمـا بـين المختبـرات التابعـة ٢٦النتيجة 

فافية وتعزيــز هــدف اإلطــار المعنــي بتبــادل الفوائــد لضــمان تحقيــق الشــ أمــرًا حيويــاً  لترصــد األنفلــونزا والتصــدي لهــا
    بشكل منصف.

: يتشــتت حفــظ ســجالت اآلليــة فيمــا بــين المراكــز الوطنيــة لمكافحــة األنفلــونزا ألن الكثيــر منهــا يتعامــل ٢٧النتيجــة 
د تســبب بصــفة أساســية وروتينيــة مــع فيروســات األنفلــونزا الموســمية، بينمــا ُتســتخدم اآلليــة تحديــدًا للعينــات التــي قــ

هــذه األداة فــي عملياتهــا اليوميــة. وفــي حــين أن المراكــز  المراكــز مــعتلــك . ومــن ثــم يقــل تعامــل الكثيــر مــن جائحــة
المتعاونـــة مـــع المنظمـــة تســـتخدم األداة اســـتخدامًا متســـقًا، ال تقـــوم المراكـــز الوطنيـــة لمكافحـــة األنفلـــونزا بوجـــه عـــام 

. ويبـدو أن هـذا الوضـع يـنجم عـن جائحـةب لمواجهـة األنفلـونزا الالتأهـبتسجيل شحنات المواد البيولوجية الخاصـة ب
  المعرفة، ومن الممكن أن يساعد التدريب على استخدام اآللية في عالج هذه اإلشكالية. نقص

  
فيروسـات األنفلـونزا التـي  تبـعآلية تتبع فيروسات األنفلونزا أداة تسهل إتاحتهـا أمـام الجمهـور علـى شـبكة اإلنترنـت لت

وُتســـتخدم هـــذه  ١.بشـــرية "فـــي وداخـــل وخـــارج" الشـــبكة العالميـــة لترصـــد األنفلـــونزا والتصـــدي لهـــا جائحـــةب قـــد تســـب
؛ والــدول ٢ الشــبكة الخاضــعين لتوقيــع االتفــاق منظمــة الصــحة العالميــة لتحديــد مســتخدمي المعلومــات مــن جانــب:

أصـحاب المصـلحة لالطـالع علـى ر سـائاألعضاء للوقوف على كيفية استخدام الفيروسات التي يقومون بتبادلهـا؛ و 
                                                            

ــــونزا الجائحــــة لتبــــادل فيروســــ   ١ ــــى اللقاحــــات والفوائــــد اإلطــــار الخــــاص بالتأهــــب لمواجهــــة األنفل ــــونزا والتوصــــل إل ات األنفل
ـــول/ ١٩، تـــم االطـــالع فـــي /http://www.who.int/influenza/pip/en( ٢٠١١جنيـــف: منظمـــة الصـــحة العالميـــة؛  األخـــرى.  أيل
  .١-٣-٥)، الفرع ٢٠١٦سبتمبر 
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نقـــل عـــن . ويعتمـــد النظـــام المعنـــي علـــى التبليـــغ المتســـق جائحـــةالتأهـــب لمواجهـــة األنفلـــونزا الكيـــف تعـــزز الشـــبكة 
  من جانب المختبرات التابعة للشبكة.تلقيها بشرية و  جائحةفيروسات األنفلونزا التي قد تسبب 

  
بشـرية أمـر حيـوي بالنسـبة لنظـام تبـادل الفوائـد الخـاص  جائحـةتسبب ومعرفة من يتلقى فيروسات األنفلونزا التي قد 

يتــوافر لــدى يكــن باإلطــار وكــذلك بالنســبة لهــدف اإلطــار الرامــي إلــى تحقيــق الشــفافية. وقبــل ظهــور هــذه اآلليــة لــم 
هذه اآللية يخبرهم كيف يتم التعامل الحقًا مع الفيروسات التي يقومون بتبادلها. وتحتوي تتبع الدول األعضاء نظام 

، اتسـجل للشـحن ١١٠٠بشـرية وأكثـر مـن  جائحـةسجل لفيروسات األنفلونزا التـي قـد تسـبب  ١٠٠٠على أكثر من 
عنــد إرســال  تســجيل المعــامالتأن يــتم فــي المعنــي يتمثــل الهــدف و  ١فرعيــًا مــن فيــروس األنفلــونزا.نمطــًا  ١٩تمثــل 

الكثيــر مــن المراكــز الوطنيــة لمكافحــة األنفلــونزا عــن ولكــن علــى أرض الواقــع تتقــاعس  العينــات وكــذلك عنــد تلقيهــا.
وتغفـل  تسجيل شحناتها الصـادرة، تاركـًة للمراكـز المتعاونـة مـع المنظمـة مهمـة إدخـال هـذه المعلومـات بـأثر رجعـي.

هـــذه الممارســـات أحـــد الضـــمانات المهمـــة لســـالمة البيانـــات وتـــؤدي إلـــى زيـــادة عـــبء العمـــل الواقـــع علـــى المراكـــز 
  المنظمة. المتعاونة مع

  
واتضـح للفريـق المعنـي باالسـتعراض، عنـد عقـد المناقشـات مـع المختبـرات التابعـة للشـبكة العالميـة لترصـد األنفلـونزا 

لـــدى المراكـــز الوطنيـــة لمكافحـــة  همـــة وراء هـــذا التقـــاعس هـــو نقـــص المعرفـــةموالتصـــدي لهـــا، أن أحـــد األســـباب ال
 جائحـةاستخدام اآللية. وتشكل فيروسات األنفلـونزا التـي قـد تسـبب  التوقعات الخاصة بمتى ينبغيو  باآللية األنفلونزا

بشــرية نســبة صــغيرة نســبيًا مــن إجمــالي عينــات فيروســات األنفلــونزا التــي يــتم تبادلهــا ومــن ثــم ال ُتعتبــر اإلجــراءات 
نسبة لكثير من بشرية، من قبيل هذه اآللية، إجراءات روتينية بال جائحةالخاصة بفيروسات األنفلونزا التي قد تسبب 

  المراكز الوطنية لمكافحة األنفلونزا.
  

  التوصيات: تبادل الفيروسات
  

أســـباب التراجـــع  لحـــو يرحـــب الفريـــق المعنـــي باالســـتعراض بالدراســـة التـــي تجريهـــا أمانـــة اإلطـــار   -٦
. وينبغــي علـــى الفريـــق االستشـــاري، بشـــرية جائحـــةاألخيــر فـــي تبـــادل فيروســات األنفلـــونزا التـــي قـــد تســبب 

  لوية، أن يتابع نتائج هذه الدراسة لضمان التبادل الموقوت لجميع الفيروسات.كأو 
  

بشـرية،  جائحـةفي ضوء التراجع الذي حدث مؤخرًا في تبادل فيروسات األنفلـونزا التـي قـد تسـبب   -٧
نزا، ينبغي أن تواصل المنظمة توفير اإلرشـادات العمليـة التقنيـة والتـدريب للمراكـز الوطنيـة لمكافحـة األنفلـو 

، وباالســتخدام ١بهــدف ضــمان أن تكــون هــذه المراكــز علــى وعــي كامــل بــدورها المتفــق عليــه فــي االتفــاق 
الفعـال آلليــة تتبـع فيروســات األنفلـونزا، وبأهميــة التبـادل علــى نحـو مالئــم لجميـع لمــواد البيولوجيـة الخاصــة 

  ولبيانات المتواليات الجينية. جائحةالتأهب لمواجهة األنفلونزا الب
  

ينبغـــي أن تقـــدم المنظمـــة للمختبـــرات التابعـــة للشـــبكة توضـــيحًا بشـــأن تفســـير مصـــطلح "موقـــوت"   -٨
 جائحـةالتأهب لمواجهة األنفلونزا الومصطلح "بقدر اإلمكان" فيما يتعلق بتبادل المواد البيولوجية الخاصة ب

بشــرية  جائحــةبب وســائر فيروســات األنفلــونزا التــي قــد تســ A(H5N1)مــن جميــع حــاالت أنفلــونزا الطيــور 
  من اإلطار). ١-١-٥(الفرع 

  
الماديــة، لكــن ينبغــي تبــادل رغــم أن بيانــات المتواليــات الجينيــة ال تحــل بالكامــل محــل الفيروســات   -٩

لمـــواد البيولوجيـــة الســـريع لشـــحن الهـــذه البيانـــات (إن وجـــدت) علـــى الفـــور فـــي الحـــاالت التـــي يتعـــذر فيهـــا 
  .جائحةالالتأهب لمواجهة األنفلونزا الخاصة ب

  

                                                            
 ٢٠١٦العالميـــــــة؛ ]. جنيـــــــف: منظمـــــــة الصـــــــحة  الموقـــــــع علـــــــى شـــــــبكة اإلنترنـــــــت آليـــــــة تتبـــــــع فيروســـــــات األنفلـــــــونزا [   ١
)https://extranet.who.int/ivtm/ ٢٠١٦يونيو  حزيران/ ١٠، تم االطالع في.(  
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مـع المختبـرات التابعـة  برنامج المنظمة العالمي لمكافحة األنفلـونزااتصاالت وروابط ينبغي تعزيز   -١٠
  بينها.فيما للشبكة وتلك التي تقع خارج الشبكة ومع سائر الشبكات، وتعزيز العمليات الجارية 

  
ـــون  -١١ ـــة لترصـــد األنفل ـــة، والشـــبكة العالمي زا والتصـــدي لهـــا، ومنظمـــة ينبغـــي لمنظمـــة الصـــحة العالمي

األغذية والزراعة التابعة لألمم المتحدة، والمنظمة العالمية لصحة الحيوان، والشبكة العالمية المشتركة بين 
لجهـات المعنيـة االمنظمـة العالميـة لصـحة الحيـوان ومنظمـة األغذيـة والزراعـة لخبـراء األنفلـونزا الحيوانيـة، و 

بهــدف  ت الالزمــة للمختبــرات التابعــة للشــبكة والمختبــرات الحيوانيــةاألخــرى أن تتعــاون فــي وضــع اإلرشــادا
  .في ظروف مخالطة اإلنسان للحيوانتعزيز الترصد وتقييم المخاطر لفيروسات األنفلونزا تدعيم عالقاتها و 
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  : بيانات المتواليات الجينية٥الفصل 
  

    النتائج الرئيسية
اإلطـار الخـاص بيانـات المتواليـات الجينيـة ضـمن التعامـل مـع أفضـل سـبل للتعقيدات المتعلقة بنظرًا  :٢٨النتيجة 

التأهــب المــواد البيولوجيــة الخاصــة ب ، لــم يــتم إدراج هــذه البيانــات فــي تعريــفجائحــةبالتأهــب لمواجهــة األنفلــونزا ال
تزايد إمكانية أن توفر  التي تشهدها التكنولوجيات التطوراتعني . و ١-٤الوارد في الفرع  جائحةلمواجهة األنفلونزا ال

 بيانات المتواليات الجينية معلومات تكميلية حاسمة األهمية وأن تحل، في بعض الحـاالت، محـل العينـات الماديـة
ـــيم مخـــاطر الجـــوائح و  ـــاء تقي ـــادل الكثيـــر مـــن المتواليـــات الخاصـــة تطـــوير أثن ـــتم بالفعـــل تب ـــة. وي المنتجـــات التجاري

بشــرية؛ أمــا مــا يغيــب عنــه الوضــوح حاليــًا ضــمن اإلطــار فهــو الكيفيــة  جائحــةاألنفلــونزا التــي قــد تســبب بفيروســات 
تـوافره. ومـن ثـم فـإن  الـذي ينبغـيالتي يجدر أن تحفز بها بيانات المتواليات الجينيـة تبـادل الفوائـد ومـا هـو الحـافز 

الجينيـــة ضـــمن اإلطـــار ُبغيـــة ضـــمان أن بيانـــات المتواليـــات التعامـــل مـــع بشـــأن إلـــى الوضـــوح هنـــاك حاجـــة ماســـة 
التأهــب لمواجهــة األنفلــونزا بــنفس المبــادئ المتبعــة بشــأن تبــادل المــواد البيولوجيــة الخاصــة ب تعامــليسترشــد هــذا ال

    .جائحةال
ـــواردة فـــي اإلطـــار (الملحـــق التبـــاس ثمـــة  :٢٩النتيجـــة  أن قـــد ُيفهـــم منهـــا ) والتـــي ٩، الفـــرع ٤بشـــأن الصـــياغة ال

إلـى ابعـة لشـبكة المنظمـة العالميـة لترصـد األنفلـونزا والتصـدي لهـا ينبغـي أن تقـدم المتواليـات الجينيـة المختبرات الت
 الجينيــةوٕالــى قاعــدة البيانــات  المبــادرة العالميــة لتبــادل جميــع بيانــات األنفلــونزاب ) الخاصــةEpifluTM( قاعــدة بيانــات

)GenBankأرادت إن )، بدًال من تقديمها إلى قاعدة بيانات واحدة فقط.    
حقق الفريق االستشاري تقدمًا ال بأس به في دراسة النهوج الممكنة في التعامل مع بيانات المتواليات  :٣٠النتيجة 

ومـن التحـديات الرئيسـية التـي  ٤.١-٢-٥، علـى نحـو مـا طلبـت الـدول األعضـاء فـي الفـرع الجينية ضمن اإلطار
بشــأن مــا ينبغــي تتبعــه. ومــن الخيــارات المطروحــة تتبــع إتاحــة  واجههــا الفريــق االستشــاري عــدم االتفــاق فــي الــرأي

بيانات المتواليات الجينية، أو تتبع المنتجات التجارية التي يتم تطويرها باالستعانة بهذه البيانات. وتمثل الشفافية، 
    ين تبادلها.في تبادل هذه البيانات وفي إمكانية تتبعها، أهمية كبيرة، حتى يتسنى تحديد أي فوائد ناتجة يتع

بيانـات المتواليـات الجينيـة  التعامـل مـعفي المناقشات حول  ركينأصحاب المصلحة المشالدى : توجد ٣١النتيجة 
ويتضح من خـالل تتبع والرصد. الإمكانية الكيفية التي يمكن أن يتحقق بها األداء األمثل لنظام آراء متباينة حول 

هنـاك بعـض االلتبـاس اليـزال  الفريـق المعنـي باالسـتعراض أنـه ي أجراهـاالمقابالت والمناقشات الواسعة النطـاق التـ
    بشأن الخيارات المحتملة لتبادل هذه البيانات واإلجراءات التشغيلية في المستقبل.

بيانات المتواليات الجينية المأخوذة مضاهاة : تضطلع المراكز المتعاونة مع المنظمة بدور رئيسي في ٣٢النتيجة 
يتـوافر من خالل الشبكة. وسـيكون للفهـم الـذي  بشرية ضمن اإلطار جائحةألنفلونزا التي قد تسبب من فيروسات ا

هــذه المراكــز لواقــع كيفيــة تبــادل هــذه البيانــات عبــر الشــبكة أهميــة بالغــة فــي إثــراء المــداوالت الجاريــة حــول لــدى 
    بيانات المتواليات الجينية ضمن اإلطار.مع  األمثل التعامل
كـي تـتمكن مــن تحميـل بيانـات المتواليــات أهميــة بالغـة للشـبكة تكتسـي إتاحـة قواعــد بيانـات مسـتدامة  :٣٣النتيجـة 

  .A(H7N9)وتبادلها في الوقت المناسب، على غرار التبادل السريع الذي تقوم به الصين لفيروس األنفلونزا 
  
  
  

                                                            
الفريــق االستشــاري المعنـــي باإلطــار. اجتمــاع الفريـــق االستشــاري المعنـــي باإلطــار الخــاص بالتأهـــب لمواجهــة األنفلـــونزا    ١

ــــــل  نيســــــان/ ٢٢-١٩الجائحــــــة،  ــــــف: منظمــــــة الصــــــحة ، جنيــــــف، سويســــــرا. تقريــــــر إلــــــى المــــــ٢٠١٦أبري ديرة العامــــــة. جني
 أيلـــول/ ٢٤تـــم االطـــالع فـــي  ،http://www.who.int/influenza/pip/ag_april2016_MeetingRpt.pdf?ua=1( ٢٠١٦ العالميـــة؛
  .٥٣)، الفقرة ٢٠١٦سبتمبر 
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  لمحة عامة  ١-٥
  

وتقييم المخـاطر ألنـه يمكـن لهـذه المتواليـات أن تكشـف النقـاب  للترصدأهمية بالنسبة بيانات المتواليات الجينية إن ل
. عـــن تغيـــرات جينيـــة محـــددة فـــي فيروســـات األنفلـــونزا المنتقلـــة التـــي اقترنـــت باإلمراضـــية واالنتقـــال بـــين بنـــي البشـــر

ــ قطاعــات، ويمكــن اســتخدام األنفلــونزا فيروســاتالمتواليــات الجينيــة لدراســة تطــور ُتســتخدم بيانــات  كمــا ات مــن بيان
المتواليــات الجينيــة لتصــميم بادئــات النســخ والمســابر الالزمــة لوســائل التشــخيص. وفــي حــين ال يمكــن أن تحــل هــذه 
البيانات بالكامل محل عينات الفيروسات المادية في الكثيـر مـن المجـاالت، مثـل تطـوير المنتجـات (بصـفة أساسـية 

اليـات الجينيـة السـتحداث عـدة أنـواع جديـدة مـن اللقاحـات بسبب المتطلبات التنظيمية)، يتزايـد اسـتخدام بيانـات المتو 
  دون الحاجة إلى الفيروس المادي.

  
). ١-٥ضـــمن اإلطـــار (انظـــر الشـــكل ذاتهـــا ويـــتم التعامـــل بطـــرق مختلفـــة مـــع بيانـــات المتواليـــات الجينيـــة والمـــواد 

الــوارد فــي  جائحــةنفلــونزا الالتأهــب لمواجهــة األالبيانــات غيــر مدرجــة فــي تعريــف المــواد البيولوجيــة الخاصــة ب وهــذه
تبــادل الفوائــد المــأخوذة مــن بيانــات المتواليــات الجينيــة. وبالتــالي  ، وال توجــد آليــة (حــافز) لتفعيــل اشــتراط١-٤ الفــرع
وٕاذا  بين الطريقة التي يعامل بها اإلطار بيانات المتواليات الجينية والواقع الذي يستخدمها فيه العلمـاء. تفاوتفثمة 

ذا التبــاين فــي القريــب العاجــل فمــن الممكــن أن يهــدد أهميــة اإلطــار حيــث يــتم تبــادل بيانــات المتواليــات لــم ُيحســم هــ
  الجينية بصفة أساسية خارج قواعد اإلطار المعنية بتبادل الفيروسات وتبادل الفوائد.

  
ة مـــن فيروســـات بيانـــات المتواليـــات الجينيـــة المـــأخوذمـــن اإلطـــار التوقعـــات المعنيـــة بتبـــادل  ٥ويســـتعرض الملحـــق 

مراكـــز المتعاونـــة مـــع ل. وتـــنص االختصاصـــات األساســـية لبشـــرية ضـــمن اإلطـــار جائحـــةاألنفلـــونزا التـــي قـــد تســـبب 
تحميــل معلومــات عــن المتــاح مــن متواليــات جينــات الراصــات الدمويــة المنظمــة علــى أنــه ينبغــي علــى هــذه المراكــز "

وســائر فيروســات األنفلــونزا التــي قــد  A(H5)خاصــة بفيــروس وغيرهــا مــن المتواليــات الجينيــة ال النورامينيــدازوٕانــزيم 
، علــى قاعــدة بيانــات متاحــة للجمهــور فــي التوقيــت المناســب علــى أال يتجــاوز ذلــك ثالثــة أشــهر بعــد جائحــةتســبب 

  اكتمال تحديد المتوالية الجينية".
  

الجينيـــة الخاصـــة بفيروســــات تتضـــمن قواعـــد بيانـــات المتواليــــات الجينيـــة الرئيســـية التــــي تخـــزن بيانـــات المتواليــــات 
قاعـدة البيانـات و  ١،المبـادرة العالميـة لتبـادل جميـع بيانـات األنفلـونزا) الخاصـة بEpiFluTMاألنفلونزا: قاعـدة بيانـات (

قاعدة شارك ت( ٣النووية الياباني بيانات األحماضوبنك  ٢)، وأرشيف النوكليوتيدات األوروبي،GenBank( الجينية
تحـــالف قواعـــد  فـــيرشـــيف النوكليوتيـــدات األوروبـــي، وبنـــك بيانـــات األحمـــاض النوويـــة اليابـــاني ، وأالبيانـــات الجينيـــة

                                                            
]. بــون:  بكة اإلنترنــتالموقــع علــى شــ [ المبــادرة العالميــة لتبــادل جميــع بيانــات األنفلــونزا. فــي: EpiFluTMقاعــدة بيانــات    ١

، تــم االطــالع http://platform.gisaid.org/epi3/frontend#13da29( ٢٠١٦؛ المبــادرة العالميــة لتبــادل جميــع بيانــات األنفلــونزا
  ).٢٠١٦سبتمبر  أيلول/ ٢٩في 
]. هينكســـتون،  الموقـــع علـــى شـــبكة اإلنترنـــت أرشـــيف النوكليوتيـــدات األوروبـــي. فـــي: أرشـــيف النوكليوتيـــدات األوروبـــي [   ٢

، تــم االطــالع http://www.ebi.ac.uk/ena( ٢٠١٦)؛ EMBL-EBIالمملكــة المتحــدة: المعهــد األوروبــي للمعلومــات البيولوجيــة (
  ).٢٠١٦سبتمبر  أيلول/ ٢٩في 
علــى الموقــع  المقدمــة الخاصــة ببنــك بيانــات األحمــاض النوويــة اليابــاني. فــي: بنــك بيانــات األحمــاض النوويــة اليابــاني [   ٣

، تـــم http://www.ddbj.nig.ac.jp/intro-e.html( ٢٠١٦]. شـــيزوكا: بنـــك بيانـــات األحمـــاض النوويـــة اليابـــاني؛  شـــبكة اإلنترنـــت
  ).٢٠١٦سبتمبر  أيلول/ ٢٩االطالع في 
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وقاعـدة  ٢،)OpenFluDBوقاعـدة بيانـات فيروسـات األنفلـونزا المفتوحـة ( ١النوكليوتيـدات الـدولي)، متواليـات بيانات
  ٣بيانات بحوث األنفلونزا.

  
ة أن تختــــار قاعــــدة البيانــــات أو قواعــــد البيانــــات التــــي تريــــد وتســــتطيع الــــدول األعضــــاء والمختبــــرات التابعــــة للشــــبك

)، تحديـدًا ٩، الفـرع ٤مازال هناك بعض اللبس بشأن الصياغة الـواردة فـي اإلطـار (الملحـق  ،ع ذلكماستخدامها. و 
بشــأن مــا إذا كــان ينبغــي علــى المختبــرات التابعــة للشــبكة أن تقــدم المتواليــات الجينيــة إلــى كــل مــن قاعــدة بيانــات 

)EpifluTM( بيانــــات الوقاعــــدة  المبــــادرة العالميــــة لتبــــادل جميــــع بيانــــات األنفلــــونزاالخاصــــة ب) الجينيــــةGenbank( ،
تقدمها فقط إلى قاعدة بيانات واحدة إن أرادت: تنص المبادئ اإلرشادية المعنية بوضع اختصاصات المختبـرات  أم

بيانـــات ترصـــد األنفلــونزا والتصـــدي لهــا التابعـــة للمنظمــة الشـــبكة العالميــة لتقـــدم مختبــرات التابعــة للشـــبكة علــى أن "
، وٕالـى قواعـد البيانـات المبـادرة العالميـة لتبـادل جميـع بيانـات األنفلـونزاالمتواليات الجينية فـي التوقيـت المناسـب إلـى 

اكـز المتعاونـة مـع ." وتتـولى المر الجينية، أو إلى قواعـد البيانـات المشـابهة، وفقـًا ألحكـام االتفـاق الموحـد لنقـل المـواد
فـــإن "معظـــم  ٢٠١٤أكتـــوبر / المنظمـــة أعمـــال المراقبـــة العلميـــة، وكمـــا أشـــار الفريـــق االستشـــاري فـــي تشـــرين األول

  ٤".المبادرة العالمية لتبادل جميع بيانات األنفلونزاالمختبرات التابعة للشبكة تستخدم 
  

ســفر عــن ، ممــا يجائحــةالتأهــب لمواجهــة األنفلــونزا الوفــي حــين تقــوم اآلليــة بتتبــع تبــادل المــواد البيولوجيــة الخاصــة ب
، ال يوجد تتبـع مكـافئ بشـأن بيانـات المتواليـات الجينيـة (ومـن ثـم ال توجـد حاليـًا ٢توقيع االتفاق الموحد لنقل المواد 

وأن الفوائـد  ويعنـي هـذا أن المتواليـات المتبادلـة ال يـتم تتبعهـا فـي اآلليـة آلية لتبادل الفوائد الخاصـة بتلـك البيانـات).
. وعنـدما تـم االتفـاق علـى ٢المترتبة على هـذا التبـادل للمتواليـات غيـر مشـمولة ضـمن أي اتفـاق موحـد لنقـل المـواد 

طلبت أن "تتشاور  -تسليمًا بضرورة االضطالع بمزيد من العمل  -) فإن الدول األعضاء ٤-٢-٥اإلطار (الفرع 
المتعلقــة  المســائلاإلجــراءات فيمــا يخــص مواصــلة مناقشــة وحــل  مــع الفريــق االستشــاري حــول أفضــل المــديرة العامــة
بشـــرية ضـــمن  جائحـــةبيانـــات المتواليـــات الجينيـــة المـــأخوذة مـــن فيروســـات األنفلـــونزا التـــي قـــد تســـبب " بالتعامـــل مـــع

 .اإلطار
  

المتواليــات المتعلقــة ببيانــات  المســائلفهــم لتــولى الفريــق االستشــاري القيــام بعمــل تقنــي  ٢٠١٣ يونيــو/ ومنــذ حزيــران
  الجينية على نحو أفضل كي يقدم المشورة إلى المدير العام.

  

                                                            
الموقـع  [ تحالف قواعد بيانات متواليات النوكليوتيدات الدولي. في: تحالف قواعـد بيانـات متواليـات النوكليوتيـدات الـدولي   ١

 ٢٠١٦]. هينكســــتون، المملكـــــة المتحـــــدة: تحــــالف قواعـــــد بيانـــــات متواليــــات النوكليوتيـــــدات الـــــدولي؛  علــــى شـــــبكة اإلنترنـــــت
)http://www.insdc.org/ ٢٠١٦سبتمبر  أيلول/ ٢٩، تم االطالع في.(  
الموقـع  [ OpenFluنفلـونزا المفتوحـة . في: قاعدة بيانات فيروسـات األOpenFluقاعدة بيانات فيروسات األنفلونزا المفتوحة   ٢

، http://openflu.vital-it.ch/browse.php( ٢٠١٦]. لـــوزان: المعهـــد السويســـري للمعلومـــات البيولوجيـــة؛  علـــى شـــبكة اإلنترنـــت
  ).٢٠١٦سبتمبر  أيلول/ ٢٩االطالع في  تم
ع علــى شــبكة اإلنترنــت]. واشــنطن العاصــمة: قاعــدة بيانــات بحــوث األنفلــونزا. فــي: قاعــدة بيانــات بحــوث األنفلــونزا [الموقــ   ٣

، تــــم االطــــالع فــــي https://www.fludb.org/brc/home.spg?decorator=influenza( ٢٠١٦قاعــــدة بيانــــات بحــــوث األنفلــــونزا؛ 
  ).٢٠١٦سبتمبر  أيلول/  ٢٩
ب لمواجهــة األنفلـــونزا الفريــق االستشــاري المعنـــي باإلطــار. اجتمــاع الفريـــق االستشــاري المعنـــي باإلطــار الخــاص بالتأهـــ   ٤

، جنيـــف، سويســـرا. تقريـــر إلـــى المـــديرة العامـــة. جنيـــف: منظمـــة الصـــحة ٢٠١٤أكتـــوبر  نشـــرين األول/ ٢٤-٢١الجائحـــة، 
، تــم االطــالع http://www.who.int/influenza/pip/advisory_group/oct2014_mr_consolidated.pdf?ua=1( ٢٠١٤العالميــة؛ 

  .٢٩الفقرة )، ٢٠١٦سبتمبر  أيلول/ ٢٤في 
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وسائل التشخيص 
البحوث 

 فيروسات اللقاحات المرشحة
 التركيبية

من المحتمل أن تكون القيود
التنظيمية والمتعلقة باألمن 
البيولوجي أقل تشدداً، مما 

يجعل تبادل بيانات 
المتواليات الجينية أيسر 

من تبادلوأسرع في الغالب 
 المواد البيولوجية

قد تعبر الحدود الوطنية
ومن ثم تخضع لقيود 
االستيراد والتصدير 

وسائر القيود التنظيمية.
قد تؤدي قضايا األمن 

البيولوجي األخرى 
أيضاً إلى تأخير نقل 

العينات.

غير  بيانات متواليات الفيروساتاآللية التي ينبغي عن طريقھا تتبع
ي اإلطار. ومن الممكن أن يتم التتبع عند نقطة اإلتاحة من محددة حالياً ف

قواعد البيانات* أو من خالل استخدام ھذه البيانات في المنتجات. وفي 
حين تتضمن مساھمات الشراكة إتاحة بيانات المتواليات الجينية من 

الشبكة، لم يتم تحديد المجموعة الكاملة للفوائد التي قد تنتج عن بيانات 
تلك البيانات،  المواد البيولوجيةليات الجينية. وإذا تضمن تعريف المتوا
 .٢لالتفاق  هتبادلھا قد يسفر عن توقيع اتفاق مشابفإن 

التتبع في آلية تتبع 
فيروسات األنفلونزا، 

قد يساعد على تحديد  مما
الكيانات المؤھلة لتوقيع 

 .٢االتفاق 

العالمية لتبادل  المبادرة) الخاصة بEpiFluTM* قاعدة بيانات (
يمكن أن تتبع إتاحة بيانات المتواليات  جميع بيانات األنفلونزا

 الجينية عن طريق إلزام المستخدمين بتسجيل الدخول
 

المواد البيولوجية الخاصة بالتأھب لمواجھة: المواد البيولوجية
 (العينات المادية) جائحةاألنفلونزا ال

المتواليات الجينية المأخوذةبيانات  بيانات متواليات الفيروسات:
 من فيروسات األنفلونزا التي قد تسبب جائحة بشرية

 الدول األعضاء

 تبادل الفيروسات

بيانات المتواليات
 الجينية

 المواد البيولوجية

تحديد المتوالية الجينية

منقولة بين المختبرات فقط

يمكن تخزينھا في قواعد البيانات أو إرسالھا
عبر البريد اإللكتروني أو المنشوراتإلكترونياً

بيانات المتواليات 
 الجينية

المواد البيولوجية

فيروسات اللقاحات المرشحة 

تقييم المخاطر 

اللقاحات 
 األدوية المضادة

 للفيروسات
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  عمل الفريق االستشاري بشأن بيانات المتواليات الجينية  ٢-٥
  

المبـــادرة عنـــدما طلبـــت  ٢٠١٣يونيـــو / ت المتواليـــات الجينيـــة فـــي حزيـــرانعمـــل الفريـــق االستشـــاري بشـــأن بيانـــابـــدأ 
بيانـات المتواليـات الجينيـة المـأخوذة مـن فيروسـات  توضـيحًا بشـأن اسـتخدام العالمية لتبـادل جميـع بيانـات األنفلـونزا

 ريق االستشاريالفشأ ن، أ٢٠١٣أكتوبر / وفي تشرين األول ١.بشرية ضمن اإلطار جائحةاألنفلونزا التي قد تسبب 
 ثــاراآلفريــق الخبــراء العامــل التقنــي المعنــي ببيانــات المتواليــات الجينيــة (فريــق الخبــراء)، والــذي تــم تكليفــه بتقيــيم "

العلميــة والتقنيــة والتشــغيلية والمتعلقــة بالملكيــة الفكريــة" عــالوًة علــى "أيــة آثــار مهمــة أخــرى" للتحــول مــن فيروســات 
  ٢بشرية إلى بيانات المتواليات الجينية لهذه الفيروسات. جائحةسبب التي قد ت المادية األنفلونزا

  
، حيــث تــم بحــث االســتخدامات الحاليــة ٢٠١٤أكتــوبر / لريــره النهــائي األول فــي تشــرين األو نشــر فريــق الخبــراء تق

وتتبــع بيانــات المحتملــة التنظيميــة والمتعلقــة بالملكيــة الفكريــة، وجــدوى رصــد مســائل لبيانــات المتواليــات الجينيــة، وال
وعلى وجه التحديد، اتضـحت ضـرورة  ٣، واآلثار المتعلقة باألمن البيولوجي والسالمة البيولوجية.المتواليات الجينية

أن يضع نظام التبادل المنصف للفوائد الناشئة عن بيانات المتواليات الجينية في الحسبان الخصائص الفريدة لهذه 
ا بهــا. ونظــرًا لضــرورة تبــادل هــذه البيانــات بسالســة وعلــى وجــه الســرعة مــن أجــل البيانــات والطريقــة التــي يــتم تبادلهــ

وألغــراض البحــث العلمــي وتطــوير المنتجــات، َســلَّم فريــق الخبــراء بأنــه "مــن  ،تقيــيم المخــاطر فــي الوقــت المناســب
بيانــات المتواليــات ] إبطــاء تبــادل  أو علــى أي تبــادل للفوائــد الضــروري أال يترتــب علــى أيــة آليــات لتبــادل الفوائــد [

  ٤الجينية".
  

ــ قواعــد البيانــات وســائر أصــحاب خــدمات فريــق الخبــراء، وفــي أعقــاب التشــاور مــع مقــدمي  روبعــد النظــر فــي تقري
توصـية قُـِدمت للمــديرة العامـة بشـأن أفضــل  ٢٠١٤أكتــوبر / صـاغ الفريـق االستشــاري فـي تشـرين األول المصـلحة،

بيانات المتواليات الجينية المأخوذة مـن المسائل المتعلقة بالتعامل مع  اإلجراءات فيما يخص مواصلة مناقشة وحل
وأوصــى الفريـق االستشــاري بتنفيـذ عمليــة لتحديــد  .ضـمن اإلطــاربشــرية  جائحـةفيروسـات األنفلــونزا التـي قــد تســبب 

التـي قـد تسـبب  بيانـات المتواليـات الجينيـة المـأخوذة مـن فيروسـات األنفلـونزا"الخصائص المثلى لنظـام التعامـل مـع 
هـو أال و  ) أنشـأ فريـق خبـراء ثانيـًا،١". وتحقيقـًا لتلـك الغايـة، فـإن الفريـق االستشـاري: (بشـرية ضـمن اإلطـار جائحة

فريــق الخبــراء العامــل التقنــي المعنــي بتبــادل بيانــات المتواليــات الجينيــة لألنفلــونزا، للنظــر فــي النظــام األمثــل لتبــادل 
  ٥قة للنظر في الخيارات الممكنة لتبادل الفوائد.) وكلف بإعداد ور ٢البيانات، (

  

                                                            
اإلطار الزمني لبيانات المتواليات الجينية، إجراءات التعامل مع بيانـات المتواليـات الجينيـة ضـمن اإلطـار. فـي: منظمـة    ١

    ٢٠١٦]. جنيف: منظمة الصحة العالمية؛  الموقع على شبكة اإلنترنت الصحة العالمية [
)http://www.who.int/entity/influenza/pip/advisory_group/GSD_timeline.pdf?ua=1 ــــــــــول/ ٢٢، تــــــــــم االطــــــــــالع فــــــــــي  أيل

  ).٢٠١٦ سبتمبر
الفريق االستشاري لإلطار، فريق الخبـراء العامـل التقنـي المعنـي ببيانـات المتواليـات الجينيـة. التقريـر النهـائي المقـدم إلـى    ٢

    ٢٠١٤الفريق االستشاري. جنيف: منظمة الصحة العالمية؛ 
(http://www.who.int/influenza/pip/advisory_group/PIP_AG_Rev_Final_TEWG_Report_10_Oct_2014.pdf تــــــــــــــــــــــــــــــــم ،

  .٢)، الصفحة ٢٠١٦سبتمبر  أيلول/ ٢٢االطالع في 
  .المرجع نفسه   ٣
  .٣، الصفحة المرجع نفسه   ٤
مواجهــة األنفلــونزا الفريــق االستشــاري المعنــي باإلطــار. اجتمــاع الفريــق االستشــاري المعنــي باإلطــار الخــاص بالتأهــب ل   ٥

، جنيـــف، سويســـرا. تقريـــر إلـــى المـــديرة العامـــة. جنيـــف: منظمـــة الصـــحة ٢٠١٤أكتـــوبر  نشـــرين األول/ ٢٤-٢١الجائحـــة، 
، تــم االطــالع http://www.who.int/influenza/pip/pip_ag_oct2014_meetingreport_final_7nov2014.pdf( ٢٠١٤العالميــة؛ 

  .٣٢قرة )، الف٢٠١٦سبتمبر  أيلول/ ٢٢في 
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، أصدر فريق الخبراء العامل التقني المعني بتبادل بيانات المتواليـات الجينيـة لألنفلـونزا ٢٠١٦يونيو / وفي حزيران
تقريـــره النهـــائي، والـــذي حـــدد الخصـــائص المثلـــى لنظـــام تبـــادل البيانـــات، وتضـــمن بعـــض الخيـــارات فـــي إطـــار تلـــك 

بيانــات المتواليــات الجينيــة المــأخوذة مــن فيروســات وشــمل ذلــك جوانــب مــن قبيــل: التوقعــات بتقــديم  ١الخصــائص.
؛ تقـــديم البيانـــات فـــي الوقـــت المناســـب؛ ضـــمان الجـــودة؛ اكتمـــال البيانـــات بشـــرية جائحـــةاألنفلـــونزا التـــي قـــد تســـبب 

ر؛ الــــدعم المقــــدم لإلجــــراءات أمــــن النظــــام؛ تحديــــد المصــــاد/ االســــتخدام؛ اســــتدامة/ ســــهولة اإلتاحــــة ؛التوضــــيحية
مـدى اتسـاع وعمـق المشـاركة مـع أصـحاب المتعلقـة بإلـى الشـواغل المعنـي باالسـتعراض التنظيمية. واستمع الفريق 

  أثناء العملية التي يضطلع بها الفريق العامل. المصلحة، وبخاصة مقدمي خدمات قواعد البيانات،
  
شـاري مـن أمانـة اإلطـار إعـداد ورقـة تنـاقش آليـات تبـادل الفوائـد نظام تبادل الفوائد، طلب الفريـق االستبخصوص و 

السيما الخيارات و ، بشرية جائحةبيانات المتواليات الجينية المأخوذة من فيروسات األنفلونزا التي قد تسبب لبالنسبة 
صـــد الرصـــد األولـــي والر  وقـــد حـــددت الورقـــة نمطـــين أساســـيين للرصـــد: ٢الخاصـــة برصـــد اســـتخدام تلـــك البيانـــات.

نظم الرصد األولي "يتم تنفيذها في نقطة توزيع وٕاتاحـة بيانـات المتواليـات الجينيـة المـأخوذة مـن فيروسـات  النهائي.
ومــن  ٣بشــرية" (علــى ســبيل المثــال، عنــد تنزيــل متواليــة مــا مــن قاعــدة البيانــات). جائحــةاألنفلــونزا التــي قــد تســبب 

] واســتخدامها فــي أعمــال البحــث والتطــوير  تلــك البيانــات دل [ناحيــة أخــرى، ُيجــرى الرصــد النهــائي "بعــد إتمــام تبــا
 ٤للمنتجات النهائية".

  
ــاًء علــى العمــل الــذي تــم حتــى ذلــك التــاريخ، ٢٠١٦أبريــل / وفــي اجتماعــه المعقــود فــي نيســان الفريــق  نــاقش، وبن

بـــادل الفوائـــد بالنســـبة االستشـــاري المبـــادئ الرئيســـية التـــي ينبغـــي أن يســـتند إليهـــا التـــوازن بـــين تبـــادل الفيروســـات وت
فـي الفريق االستشـاري نظر ، ٢٠١٦أكتوبر / وفي اجتماعه المعقود في تشرين األول ٥لبيانات المتواليات الجينية.

مجموعـــة األدوات التشـــغيلية الالزمـــة للتعامـــل مـــع بيانـــات المتواليـــات الجينيـــة، عـــالوًة علـــى االســـتراتيجية الخاصـــة 
  القادمة.خطوات بال
  

  انات المتواليات الجينيةالتوصيات: بي
  

ينبغي أن يطلب المدير العام من الدول األعضاء أن تنظـر فـي تعـديل تعريـف المـواد البيولوجيـة   -١٢
مـــن اإلطـــار، ليتضـــمن بيانـــات المتواليـــات  ١-٤، الـــوارد فـــي الفـــرع جائحـــةالخاصـــة بالتأهـــب لألنفلـــونزا ال

  الجينية.

                                                            
الفريــق االستشــاري المعنــي باإلطــار الخــاص بالتأهــب لمواجهــة األنفلــونزا الجائحــة، فريــق الخبــراء العامــل التقنــي المعنــي    ١

بتبـــادل بيانـــات المتواليـــات الجينيـــة لألنفلـــونزا. الخصـــائص المثلـــى لنظـــام تبـــادل بيانـــات المتواليـــات الجينيـــة لألنفلـــونزا ضـــمن 
    ٢٠١٦حة العالمية؛ اإلطار. جنيف: منظمة الص

)http://www.who.int/influenza/pip/advisory_group/twg_doc.pdf?ua=1 ٢٠١٦سبتمبر  أيلول/ ٢٢، تم االطالع في .(  
أفضل اإلجراءات للتعامل مع بيانات المتواليات الجينية المـأخوذة مـن فيروسـات األنفلـونزا التـي قـد تسـبب جائحـة بشـرية    ٢

لتأهب لألنفلونزا الجائحة، الخيارات الخاصة برصد استخدام بيانات المتواليات الجينية المأخوذة مـن ضمن اإلطار الخاص با
ــــة؛  ــــة. جنيــــف: منظمــــة الصــــحة العالمي ــــد تســــبب جائحــــة بشــــرية فــــي المنتجــــات النهائي ــــونزا التــــي ق  ٢٠١٦فيروســــات األنفل

)http://www.who.int/influenza/pip/advisory_group/gsdoptionspaper_revised.pdf ـــــــــــي ـــــــــــم االطـــــــــــالع ف ـــــــــــول/ ٢٢، ت  أيل
  ).٢٠١٦ سبتمبر

  .٤، الصفحة المرجع نفسه   ٣
  .٦، الصفحة المرجع نفسه   ٤
ري المعنــي باإلطــار الخــاص بالتأهــب لمواجهــة األنفلــونزا الفريــق االستشــاري المعنــي باإلطــار. اجتمــاع الفريــق االستشــا   ٥

ــــــف: منظمــــــة الصــــــحة ٢٠١٦أبريــــــل  نيســــــان/ ٢٢-١٩الجائحــــــة،  ــــــى المــــــديرة العامــــــة. جني ــــــر إل ــــــف، سويســــــرا. تقري ، جني
 أيلـــول/ ٢٤، تـــم االطـــالع فـــي http://www.who.int/influenza/pip/ag_april2016_MeetingRpt.pdf?ua=1( ٢٠١٦ العالميـــة؛
  .٥٣)، الفقرة ٢٠١٦ سبتمبر
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مـن  ٤بالملحق  ٩عضاء أن تنظر في توضيح الفرع ينبغي أن يطلب المدير العام من الدول األ  -١٣
الشـــبكة العالميـــة لترصـــد األنفلـــونزا والتصـــدي لهـــا التابعـــة اإلطـــار، والـــذي يـــنص علـــى أن "تقـــدم مختبـــرات 

المبـــادرة العالميـــة لتبـــادل جميـــع بيانـــات بيانـــات المتواليـــات الجينيـــة فـــي التوقيـــت المناســـب إلـــى للمنظمـــة 
يانات الجينية، أو إلى قواعد البيانات المشابهة، وفقًا ألحكام االتفاق الموحد لنقل ، وٕالى قواعد الباألنفلونزا

  المواد"، وذلك بتعديله ليصبح نصه كما يلي:
  

بيانـات المتواليـات الشبكة العالمية لترصد األنفلونزا والتصدي لها التابعة للمنظمة "تقدم مختبرات 
كثـــر مـــن قواعـــد البيانـــات، التـــي يمكـــن للجمهـــور الجينيـــة فـــي التوقيـــت المناســـب إلـــى واحـــدة أو أ

 االطالع عليها، من اختيارهم، وفقًا ألحكام االتفاق الموحد لنقل المواد".
 
ينبغــــي أن يطلــــب المــــدير العــــام مــــن الــــدول األعضــــاء أن تنظــــر فــــي تحــــديث وتصــــحيح نــــص   -١٤
فــرص التوصــل فية و مــن اإلطــار، والــذي يــنص علــى: "مــع االعتــراف بأهميــة زيــادة الشــفا ٢-٢-٥ الفــرع
توجـه نحـو يخص بيانات المتوالية الجينية لفيروسات األنفلونزا بالنسبة إلى الصحة العموميـة وبوجـود  فيما

المبــــادرة العالميــــة لتبــــادل جميــــع بيانــــات  قاعــــدة بيانــــاتأو  Genbankالجينيــــة قواعــــد البيانــــات اســــتخدام 
  على التوالي". األنفلونزا

  
  يلي: بتعديله بحيث يصبح نصه كما

  
ـــة  "مـــع االعتـــراف ـــة الجيني ـــادة الشـــفافية وفـــرص التوصـــل فيمـــا يخـــص بيانـــات المتوالي ـــة زي بأهمي

الجينيــــــة قواعــــــد البيانــــــات لفيروســــــات األنفلــــــونزا بالنســــــبة إلــــــى الصــــــحة العموميــــــة، وباســــــتخدام 
Genbank  على التوالي." المبادرة العالمية لتبادل جميع بيانات األنفلونزا قاعدة بياناتأو  

  
مــــن األمــــور الحاســــمة تكيــــف اإلطــــار ليــــتالءم مــــع التطــــورات التكنولوجيــــة، وأن يصــــدر الفريــــق   -١٥

االستشــــاري توصــــيات عاجلــــة لتوضــــيح التعامــــل مــــع بيانــــات المتواليــــات الجينيــــة. ويتعــــين علــــى الفريــــق 
مــع االستشــاري أن ينظــر فــي أن يطلــب مــن المراكــز المتعاونــة مــع المنظمــة، اإلبــالغ عــن كيفيــة التعامــل 

هذه البيانات في الواقع، وذلك بهدف تقديم المعلومات المتعلقة بالواقع العملي في الشـبكة العالميـة لترصـد 
األنفلــونزا والتصــدي لهــا، فيمــا يتعلــق بالحصــول علــى هــذه البيانــات، وتبادلهــا، واســتخدامها؛ وذلــك لتوجيــه 

اليــات الجينيــة ضــمن اإلطــار الخــاص توصــيات الفريــق االستشــاري بشــأن التعامــل األمثــل مــع بيانــات المتو 
 .جائحةبالتأهب لمواجهة األنفلونزا ال

 
ينبغي للمدير العام أن يلتمس دعـم الـدول األعضـاء لضـمان أن تظـل بيانـات المتواليـات الجينيـة   -١٦

لفيروس األنفلونزا متاحة للجمهـور فـي قواعـد البيانـات المسـتدامة، وذلـك بهـدف إتاحـة تبـادل هـذه البيانـات 
 نحو موقوت ودقيق لتقييم مخاطر الجوائح واالستجابة السريعة لها. على

  
باإلشـــارة إلـــى أن بيانـــات المتواليـــات الجينيـــة يمكـــن أن تتولـــد مـــن كيانـــات متعـــددة خـــارج الشـــبكة   -١٧

العالميـــة لترصـــد األنفلـــونزا والتصـــدي لهـــا، وأن هنـــاك آراء متباينـــة بشـــأن اآلليـــة المثلـــى إلمكانيـــة التتبـــع 
يتعين على الفريـق االستشـاري النظـر فـي توسـيع نطـاق المشـاركة مـع جميـع أصـحاب المصـلحة والرصد، 
  وتعميقها.
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  : تبادل الفوائد٦الفصل 
  
  ٢االتفاقات الموحدة لنقل المواد   ١-٦
    

  النتائج الرئيسية
  

ت الموحــدة لنقــل كــان قــد تــم توقيــع أربعــة اتفاقــات مــن االتفاقــا ٢٠١٦أكتــوبر / : حتــى تشــرين األول٣٤النتيجــة 
اتفاقـًا مـع  ٤٧مع الجهات المصنعة للقاحات، واتفاق واحد منها مع جهة مصـنعة لوسـائل التشـخيص، و ٢المواد 

جرعـــة تقريبـــًا مـــن لقـــاح  ٣مليـــون ٣٥٠وقـــد أمَّنـــت هـــذه االتفاقـــات الوصـــول إلـــى  ١،٢مؤسســـات أكاديميـــة وبحثيـــة.
أثنـــاء األنفلـــونزا الجائحـــة. وعـــالوًة علـــى ذلـــك، تســـنى تـــأمين األنفلـــونزا الجائحـــة، ليـــتم تســـليمها فـــي الوقـــت الفعلـــي 

مقــرر عالجــي مــن األدويــة المضــادة للفيروســات. ويــرى الفريــق المعنــي باالســتعراض أنــه قــد حــدث تقــدم  ٤مليــوني
، وأن بعــض المفاوضــات مازالــت ٢جيــد، رغــم أنــه لــم يــتم االتصــال بــبعض المؤسســات حتــى اآلن لتوقيــع االتفــاق 

مــع الشــركات التــي تتــيح أكبــر  ٢زت أمانــة اإلطــار علــى التصــدي لالتفاقــات الموحــدة لنقــل المــواد جاريــة. وقــد ركــ
إلـــى تحســـن كبيـــر فـــي حصـــول  ٢٠١٦أكتـــوبر / أدت بالفعـــل االتفاقـــات الموقعـــة حتـــى تشـــرين األول -مكاســـب 

جــات، لتوزيعهــا المنظمــة فــي المســتقبل علــى جرعــات لقــاح الجائحــة، واألدويــة المضــادة للفيروســات، وســائر المنت
  على البلدان التي تحتاجها في حالة حدوث األنفلونزا الجائحة.

  
: تحقــق تقــدم جيــد بشــأن تــأمين اللقاحــات واألدويــة المضــادة للفيروســات المختبــرة الصــالحية مســبقًا، ٣٥النتيجــة 

الشــركات الكبــرى  وذلــك مــن خــالل الــنهج االســتراتيجي الــذي تبنتــه أمانــة اإلطــار، بإعطــاء األولويــة لالتفاقــات مــع
التــي تنــتج هــذه اللقاحــات المختبــرة الصــالحية مســبقًا، قبــل االنتقــال للتفــاوض مــع الشــركات المتوســطة والصــغيرة. 
وشــككت بعــض الــدول األعضــاء فــي مــدى جــدوى تخصــيص المــوارد الالزمــة لإلجــراءات الخاصــة بــإبرام اتفاقــات 

لعمالــة، فــي ضــوء التواضــع النســبي لحجــم اللقاحــات مــع شــركات صــغيرة ومتوســطة كثيفــة ا ٢موحــدة لنقــل المــواد 
والمنتجات األخرى التي يتم تأمينها. ولكن المبدأ الوارد في اإلطار والمعنـي بالنزاهـة واإلنصـاف فـي تبـادل الفوائـد 

التي تقع خارج الشبكة وتتلقى المواد البيولوجية الخاصة بالتأهب لمواجهة  -ينص على أن توقع الجهات المتلقية 
ــًا مــن االتفاقــات الموحــدة لنقــل المــواد  -نفلــونزا الجائحــة األ مــع المنظمــة، وأن تقــوم هــذه الجهــات المتلقيــة  ٢اتفاق

بتقــــديم فوائــــد علــــى أســــاس طبيعتهــــا وقــــدراتها. ويحظــــى هــــذا المبــــدأ بالتقــــدير وتعتــــرف المنظمــــة بأهميــــة معاملــــة 
فـــاض عائـــد المنتجـــات اإلضـــافية التـــي المصـــنعة بإنصـــاف، وأهميـــة الحفـــاظ علـــى هـــذا الهـــدف رغـــم انخ الجهـــات

تأمينهــــا. وقــــد بــــذلت أمانــــة اإلطــــار بالفعــــل جهــــودًا كبيــــرة لتعريــــف الشــــركات الصــــغيرة والمتوســــطة بالفوائــــد  يــــتم
المتاحــــة، وشــــملت هــــذه الجهــــود رفــــع مســــتوى اســــتيعاب متطلبــــات المنظمــــة المعنيــــة بحالــــة اختبـــــار  اإلضــــافية
 -بـدعم مـن الفريـق االستشـاري  -االستعراض أنـه ينبغـي ألمانـة اإلطـار مسبقًا. ويرى الفريق المعني ب الصالحية

أن تواصــل اتخــاذ الخطــوات الالزمــة إلعــداد الشــركات علــى نحــو أفضــل للتفــاوض بشــأن االتفاقــات الموحــدة لنقــل 
  .٢المواد 

  
                                                            

]. جنيف: منظمـة الصـحة  الموقع على شبكة اإلنترنت . في: منظمة الصحة العالمية [٢االتفاقات الموحدة لنقل المواد    ١
تشــــرين  ١٩، تــــم االطــــالع فــــي /http://www.who.int/influenza/pip/benefit_sharing/smta2_signed/en( ٢٠١٦العالميــــة؛ 

  ).٢٠١٦أكتوبر  األول/
ـــــة اإلطـــــار الخـــــاص بالتأهـــــب لمواجهـــــة األنفلـــــونزا الجائحـــــة   ٢ ، منظمـــــة الصـــــحة العالميـــــة، بيانـــــات غيـــــر منشـــــورة، أمان

  .٢٠١٦أكتوبر  األول/  تشرين
  المرجع نفسه.   ٣
  المرجع نفسه.   ٤
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صــــحاب : إن التواصــــل المنــــتظم والعــــالي الجــــودة بــــين أمانــــة اإلطــــار، ودوائــــر الصــــناعة، وســــائر أ٣٦النتيجــــة 
. وفــي بعــض الحــاالت التــي تعقــدت فيهــا المفاوضــات أو تعثــرت، ٢المصــلحة، ســاعد فــي تيســير إبــرام االتفاقــات 

نجحـــت أمانـــة اإلطـــار فـــي تنفيـــذ الـــنهج التـــدريجي الـــذي أوصـــى بـــه الفريـــق االستشـــاري إلحـــراز التقـــدم نحـــو إبـــرام 
االتفاقـات الموحـدة  نـات المؤهلـة ال توقـعومـع ذلـك، فثمـة تصـور بـأن بعـض الكيا ١االتفاقات في الوقت المناسب.

. ويسلم النهج التدريجي بضرورة الحفاظ بحرص على التوازن مـع الشـركات التـي ال تيسـر اسـتكمال ٢لنقل المواد 
المفاوضـات: إذا تـم منـع هـذه الجهـات المصـنعة مـن الحصـول علـى المـواد البيولوجيـة الخاصـة بالتأهـب لمواجهـة 

  ، فمن الممكن أن يلحق ذلك الضرر بالصحة العمومية.٢عدم توقيعها االتفاقات  األنفلونزا الجائحة بسبب
  

مصــممة بنطــاق واســع بالقــدر الكــافي الســتيعاب طيــٍف مــن االلتزامــات، فحتــى  ٢: رغــم أن االتفاقــات ٣٧النتيجــة 
لب األعم إلى لم توافق أي شركات على توفير نقل التكنولوجيا. ويرجع هذا في الغا ٢٠١٦أكتوبر / تشرين األول

عــدم قيــام الكثيــر مــن الجهــات المصــنعة المؤهلــة بالحصــول علــى بــراءة اختــراع للتكنولوجيــات التــي يمكــن إتاحتهــا 
  للترخيص من خالل المنظمة.

  
مـــن الجهـــات المصـــنعة  ٢: الخيـــارات الـــواردة فـــي اإلطـــار بشـــأن االلتزامـــات المتعلقـــة بهـــذه االتفاقـــات ٣٨النتيجـــة 

لقة بالجائحـة (مثـل وسـائل التشـخيص، والمحـاقن، ومـا إلـى ذلـك) محـدودة للغايـة، والبـد مـن لسائر المنتجات المتع
إدراج خيــارات أكثــر لاللتزامــات بخــالف مــواد التشــخيص التــي قــد ال تكــون مفيــدة فــي حالــة األنفلــونزا الجائحــة فــي 

  المستقبل.
  

قـــام فريـــق الخبـــراء االستشـــاري  علـــى طلـــب المنظمـــة، وبنـــاءً ، ٢٠١٣نـــوفمبر / : فـــي تشـــرين الثـــاني٣٩النتيجـــة 
بشأن تكوين واستخدام مخزونات  ٢٠٠٧االستراتيجي المعني بالتمنيع باستعراض السياسات التي أوصى بها عام 

أثنــاء الجائحــة. وتســليمًا باإلتاحــة الفوريــة إلنتــاج لقــاح الجائحــة  A(H5N1)احتياطيــة مــن لقــاح فيــروس األنفلــونزا 
ضــمن اإلطــار الخــاص بالتأهــب لمواجهــة األنفلــونزا الجائحــة، وبالوضــع الوبــائي  ٢الُمــؤمَّن عــن طريــق االتفاقــات 

ضـــمن عوامـــل أخـــرى، أوصـــى هـــذا الفريـــق بعـــدم ضـــرورة اســـتمرار  A(H5N1)العـــالمي الـــذي لـــم يتغيـــر لفيـــروس 
 . بـل ينبغـي للمنظمـة بـدًال مـن ذلـكA(H5N1)المنظمة في تكوين مخزونات احتياطية مـن لقـاح فيـروس األنفلـونزا 

 ٢،٣أن تكفـــل اإلتاحـــة الفوريـــة للقاحـــات الجائحـــة ضـــمن اإلطـــار الخـــاص بالتأهـــب لمواجهـــة األنفلـــونزا الجائحـــة.
  ).٩-٦ينعكس هذا القرار في اإلطار (الفرع  ولم
  

ـــدول األعضـــاء، التـــي لـــديها القـــدرة علـــى إنتـــاج لقاحـــات األنفلـــونزا محليـــًا، بـــإدراج  :٤٠النتيجـــة  البـــد أن تقـــوم ال
ـــنعة بموجـــب االتفـــاق  متطلبـــات الجهـــة فـــي خططهـــم المعنيـــة باالســـتجابة لألنفلـــونزا الجائحـــة.  ٢(الجهـــات) المصَّ

بتزويد المنظمة  ٢ويتعين أن تكفل الدول األعضاء َتمكُّن الجهات المصنعة من الوفاء بالتزاماتها بموجب االتفاق 
  هذه اللقاحات إلى البلدان األخرى.بإمكانية الحصول على لقاحات الجائحة في الوقت الفعلي وبالسماح بتصدير 

                                                            
ستشــاري المعنــي باإلطــار. اجتمــاع الفريــق االستشــاري المعنــي باإلطــار الخــاص بالتأهــب لمواجهــة األنفلــونزا الفريــق اال   ١

، جنيـــف، سويســـرا. تقريـــر إلـــى المـــديرة العامـــة. جنيـــف: منظمـــة الصـــحة ٢٠١٥أكتـــوبر  تشـــرين األول/ ١٦-١٥الجائحـــة، 
ـــول/ ٢٢، تـــم االطـــالع فـــي http://www.who.int/influenza/pip/ag_meetingreport_october2015.pdf( ٢٠١٥العالميـــة؛   أيل
  .٨)، الفقرة ٢٠١٥سبتمبر 

الفريـــــــق االستشـــــــاري المعنـــــــي باإلطـــــــار الخـــــــاص بالتأهـــــــب لمواجهـــــــة األنفلـــــــونزا الجائحـــــــة. التقريـــــــر الســـــــنوي للفريـــــــق    ٢
ـــــــــــــــة؛  شـــــــــــــــارياالست ـــــــــــــــى المـــــــــــــــديرة العامـــــــــــــــة. جنيـــــــــــــــف: منظمـــــــــــــــة الصـــــــــــــــحة العالمي المعنـــــــــــــــي باإلطـــــــــــــــار المقـــــــــــــــدم إل

٢٠١٤ )http://www.who.int/influenza/pip/ag_annual_report_2014.pdf ٢٠١٦ســـبتمبر  أيلـــول/ ٢٠، تـــم االطـــالع فـــي ،(
  .٥-٣فرع ال
 ٢٠١٣نـوفمبر  منظمة الصحة العالمية. اجتماع فريق الخبراء االستشاري االستراتيجي المعني بـالتمنيع، تشـرين الثـاني/   ٣
، تــم http://www.who.int/wer/2014/wer8901.pdf( .20-89:1;2014االســتنتاجات والتوصــيات. الســجل الوبــائي األســبوعي  -

  .١٠)، الصفحة ٢٠١٦سبتمبر  أيلول/ ١٦االطالع في 
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، فقــد اســتحدثت أمانــة ٢: لكــي يتســنى تيســير المفاوضــات الخاصــة باالتفاقــات الموحــدة لنقــل المــواد ٤١النتيجــة 
تحـــدد المتطلبـــات التقنيـــة، مثـــل االختبـــار المســـبق للصـــالحية، وٕاجـــراءات التصـــدير، والموافقـــات  ١اإلطـــار أدوات

  ؤها من قبل الموقعين على هذه االتفاقات.التنظيمية، والتي ينبغي استيفا
  

السريع والمالئم التوقيت من إنتاج اللقاحات الموسمية إلى إنتاج  ٢: نشرت المنظمة تقريرًا عن التحول٤٢النتيجة 
    .٢٠١٣لقاحات الجائحة، ويجري االنتهاء من اإلطار المؤقت إلدارة المخاطر المتعلقة باألنفلونزا الجائحة 

  
لقاحـات األنفلـونزا الجائحـة واألدويـة المضـادة بإتاحـة التـوافر وٕامكانيـة التنبـؤ  ٢فاقات الموحـدة لنقـل المـواد االتتكفل 

لفيروسها وسـائر المنتجـات المعنيـة فـي وقـت الجائحـة. وتسـري هـذه االتفاقـات حتـى انتهـاء الجائحـة التاليـة. وتوجـد 
المـــواد البيولوجيـــة الخاصـــة بالتأهـــب لمواجهـــة ، حســـب اخـــتالف مســـتخدمي ٢ثـــالث فئـــات مختلفـــة مـــن االتفاقـــات 

األنفلـــونزا الجائحـــة. تضـــم الفئـــة "أ" الجهـــات المصـــنعة للقاحـــات واألدويـــة المضـــادة للفيروســـات، وتشـــمل الفئـــة "ب" 
الجهات المصنعة لسائر المنتجات من قبيل لوازم االختبارات التشخيصـية، فـي حـين تتضـمن الفئـة "ج" المؤسسـات 

  ثية.األكاديمية والبح
  

 ٣مليـون ٣٥٠المبرمة بشأن الفئة "أ"، ُيتوقع أن يتم التبـرع بمـا مجموعـه  ٢االتفاقات الموحدة لنقل المواد في إطار 
جرعــة مــن لقاحــات الجائحــة بــدءًا مــن وقــت اإلنتــاج الفعلــي، أو االحتفــاظ بهــا للشــراء مــن جانــب المنظمــة بأســعار 

 ٦وباإلضــافة إلــى ذلــك، تــم االلتــزام بتــوفير مليــوني ٤،٥عالميــة.مــن القــدرة اإلنتاجيــة ال ٪١٠-٧ميســورة، بمــا يمثــل 
للشـراء مـن جانـب مقرر عالجي من األدوية المضادة للفيروسـات، إلـى جانـب االحتفـاظ بثمانيـة ماليـن مقـرر آخـر 

نهـــا إهـــذه االتفاقـــات مـــع المنظمـــة، حيـــث  Rocheبـــرم الجهـــة المصـــنعة "روش" توال  ٧المنظمـــة بأســـعار ميســـورة.
 ٢٠٠٥م المــواد البيولوجيــة الخاصــة بالتأهــب لمواجهــة األنفلــونزا الجائحــة، ولكنهــا تتبــرع طوعيــًا منــذ عــام تســتخد ال

لــدى بمقــررات عالجيــة مــن األدويــة المضــادة للفيروســات مــن أجــل تكــوين "مخــزون احتيــاطي لالســتجابة الســريعة" 
فــي المخــزون االحتيــاطي  Rocheشــركة المنظمــة. وتشــير التقــديرات إلــى أن المقــررات العالجيــة التــي تبرعــت بهــا 

                                                            
].  الموقـع علـى شـبكة اإلنترنـت . في: منظمة الصـحة العالميـة [٢األسئلة المتكررة بشأن االتفاقات الموحدة لنقل المواد    ١

، تــــــم http://www.who.int/influenza/pip/benefit_sharing/smta2_FAQs.pdf( ٢٠١٦جنيــــــف: منظمــــــة الصــــــحة العالميــــــة؛ 
  ).٢٠١٦سبتمبر  أيلول/ ٢٦االطالع في 

االستجابة باستخدام لقاح األنفلونزا إّبان بداية الجائحة، تقرير لمشاورة غير رسمية للمنظمة ُعقدت فـي جنيـف، سويسـرا،    ٢
  ٢٠١٦. جنيف: منظمة الصحة العالمية؛ ٢٠١٥يوليو  تموز/ ١-يونيو حزيران/ ٢٩

)http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/207751/1/WHO_OHE_PED_GIP_2016.1_eng.pdf تـــــــــــــم االطـــــــــــــالع فـــــــــــــي ،
  ).٢٠١٦سبتمبر  أيلول/  ٢٠
ـــــة اإلطـــــار الخـــــاص بالتأهـــــب لمواجهـــــة األنفلـــــونزا الجائحـــــة   ٣ ، منظمـــــة الصـــــحة العالميـــــة، بيانـــــات غيـــــر منشـــــورة، أمان

  .٢٠١٦أكتوبر  األول/  تشرين
ــــدج   ٤ ــــونزا الموســــمية فــــي عــــام  بارتري ــــة العالميــــة للقــــاح األنفل . مجلــــة اللقاحــــات. ٢٠١١ج، كينــــي م ب. القــــدرة اإلنتاجي

  j.vaccine.2012.10.111/10.1016. رقم تعريف الوثيقة اإللكترونية: 31:728-31;2012
الفجـــوات. جنيـــف: ، تحلـــيالت ٢٠١٦-٢٠١٣ مســـاهمات شـــراكة اإلطـــار الخـــاص بالتأهـــب لمواجهـــة األنفلـــونزا الجائحـــة   ٥

 أيلـــــــول/ ٢٢، تـــــــم االطـــــــالع فـــــــي http://www.who.int/influenza/pip/pip_pc_ga.pdf( ٢٠١٣منظمـــــــة الصـــــــحة العالميـــــــة؛ 
  ).٢٠١٦ سبتمبر

ـــــة اإلطـــــار الخـــــاص بالتأهـــــب لمواجهـــــة األنفلـــــونزا الجائحـــــة   ٦ ، منظمـــــة الصـــــحة العالميـــــة، بيانـــــات غيـــــر منشـــــورة، أمان
  .٢٠١٦أكتوبر  األول/  تشرين

ــــــاق الموحــــــد لنقــــــل المــــــواد    ٧ بــــــين مجموعــــــة غالكســــــو المحــــــدودة والمنظمــــــة. فــــــي: منظمــــــة الصــــــحة العالميــــــة  ٢االتف
    ٢٠١٢]. جنيف: منظمة الصحة العالمية؛  شبكة اإلنترنت  على  الموقع [
)http://www.who.int/influenza/pip/benefit_sharing/gsk_smta2_dec_2012.pdf أيلـــــــــــــــول/ ٢٢، تـــــــــــــــم االطـــــــــــــــالع فـــــــــــــــي 

  ).٢٠١٦ سبتمبر
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األكاديميــة المندرجــة و البحثيــة كيانــات ومــن بــين ال ٢٠١٦.١أكتــوبر / فــي تشــرين األول ماليــن مقــرر ٥بلغــت نحــو 
، عـرض نصــفها تقريبـًا تقــديم فوائـد للمنظمــة؛ ُيطلـب مــن ٢اتفاقــات موحـدة لنقــل المـواد تحـت الفئـة "ج" التــي وقعـت 
عرضـه هـذه المؤسسـات، كـان تائد، دون أن يكون ذلك لزامًا عليها. ومن بين مـا و يم فهذه المؤسسات النظر في تقد

هو تبـادل الفوائـد فـي مجـاالت  ٢٠١٦أكتوبر / أكثر االلتزامات شيوعًا التي وقع عليها االختيار حتى تشرين األول
ظمــة والمكاتــب اإلقليميــة المختبــرات والترصــد؛ وتعمــل أمانــة اإلطــار مــع المراكــز المتعاونــة مــع المنتحســين قــدرات 

  .التابعة للمنظمة في سبيل تنفيذ عروض التدريب
  
. وحتــى ٢٠١٢أكتــوبر / مــع جهــة مصــنعة للقاحــات فــي تشــرين األول ٢تــم توقيــع أول اتفــاق مــن هــذه االتفاقــات و 

اتفاقــــات موحــــدة لنقــــل للقاحــــات جهــــة مصــــنعة  ٣٢، وقعــــت أربــــع جهــــات مــــن أصــــل ٢٠١٦ســــبتمبر / أيلــــول ٢٣
(والتـي تنـتج  المتعددة الجنسيات، همـا: شـركة غالكسـو سـميث كاليـن الكبرى ن من الشركاتامنها شركت ،٢ المواد

أما الجهتـان المصـنعتان األخريـان اللتـان وقعتـا علـى  ٢سانوفي باستير. أيضًا األدوية المضادة للفيروسات) وشركة
ان الناميـة) ومجموعـة التكنولوجيـا الحيويـة هذه االتفاقات فهما معهد األمصال الهندي (أكبر جهة مصنعة في البلـد

وقدمت ثمان جهات أخرى  ٣)، وهي شركة رائدة في مجال التكنولوجيا الحيوية بالصين.CNBGالوطنية الصينية (
وفـي وقـت  ٤مصنعة للقاحات بشكل رسمي عروضًا لتبادل الفوائد، وبالتالي فهـي فـي مرحلـة المفاوضـات الرسـمية.

إنتـاج لقاحـات األنفلـونزا الموسـمية إلـى لقاحـات  ر بـأن يقـوم منتجـو اللقاحـات بـالتحول مـنالجائحة، يجب اتخـاذ قـرا
 ٢). وقــــد تــــم توقيــــع اتفــــاق واحــــد مــــن االتفاقــــات الموحــــدة لنقــــل البيانــــات ١-٦األنفلــــونزا الجائحــــة (انظــــر اإلطــــار 

وتــم  ٥دة الجنســيات.)، وتجــري المفاوضــات الرســمية مــع شــركة متعــدQuidelالفئــة "ب" مــع شــركة كويــديل ( بشــأن
  األكاديمية المندرجة تحت الفئة "ج".و مع المؤسسات البحثية  ٦اتفاقاً  ٤٧ توقيع

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                            
    ٢٠١٦الروش؛ -]. بازل: هوفمان الموقع على شبكة اإلنترنت [ Rocheدعم التأهب للجائحة. في: "روش"    ١

http://www.roche.com/content/sustainability/what_we_do/for_patients/access_to_healthcare/making_innovation_
accessible/tamiflu_corpres.htm   

  ).٢٠١٦سبتمبر  أيلول/ ٢٦الع في تم االط(
]. جنيف: منظمـة الصـحة  الموقع على شبكة اإلنترنت . في: منظمة الصحة العالمية [٢االتفاقات الموحدة لنقل المواد    ٢

 أيلـــول/ ١٩، تـــم االطـــالع فـــي /http://www.who.int/influenza/pip/benefit_sharing/smta2_signed/en( ٢٠١٦العالميـــة؛ 

  ).٢٠١٦سبتمبر 
). الرســـالة CNBGمـــع شـــركة صـــنع اللقاحـــات الصـــينية ( ٢منظمـــة الصـــحة العالميـــة تبـــرم اتفاقـــات موحـــدة لنقـــل المـــواد    ٣

. جنيـف: ٢٠١٦يوليـو  ]. تمـوز/ علـى اإلنترنـت اإلخبارية اإللكترونية لإلطار الخاص بالتأهب لمواجهـة األنفلـونزا الجائحـة [
  ٢٠١٦منظمة الصحة العالمية؛ 

)http://us8.campaign-archive1.com/?u=c35eb4938c7246655f6384192&id=5b4741cf8b أيلـول/ ٢٦، تم االطالع فـي 

  ).٢٠١٦سبتمبر 
ـــــة اإلطـــــار الخـــــاص بالتأهـــــب لمواجهـــــة األنفلـــــونزا الجائحـــــة   ٤ ، منظمـــــة الصـــــحة العالميـــــة، بيانـــــات غيـــــر منشـــــورة، أمان

  .٢٠١٦أكتوبر  األول/  تشرين
  المرجع نفسه.   ٥
  لمرجع نفسه.ا   ٦
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آليات اتخاذ القـرار بشـأن التحـول مـن إنتـاج لقاحـات األنفلـونزا الموسـمية إلـى لقاحـات األنفلـونزا  ١-٦اإلطار 
  الجائحة

  
الموسمية. األنفلونزا الجائحة في نفس وقت إنتاج لقاحات األنفلونزا قاحات يتعذر على مرافق إنتاج لقاح األنفلونزا أن تنتج ل

إنتـاج  وفور أن يشير تقييم المخاطر إلى بداية األنفلـونزا الجائحـة، يتعـين اتخـاذ قـرار بشـأن مـا إذا كـان ينبغـي "التحـول" مـن
االتفاقـات الموحـدة ببيـق الترتيبـات الخاصـة اللقاحات الموسمية إلى إنتاج لقاحات الجائحة وبشأن كيفية هذا التحول، مع تط

أو بينمـا / وتنتقل في جزء آخـر منـه تزال األنفلونزا الموسمية جائحة في جزء من العالم بينما ال. وقد تتفشى ال٢لنقل المواد 
ئحـة فـي البلـدان للجا وقـد تتعـرض ١التزال الجهات المصنعة في خضم الوفـاء بـالعقود الخاصـة بإنتـاج اللقاحـات الموسـمية.

أوقــات مختلفــة وبمســتويات مختلفــة مــن الوخامــة. ولــذا فــإن قــرار التحــول قــرار معقــد وعمليــة حساســة للوقــت تســتلزم التفاعــل 
بمـــا فــي ذلـــك المنظمــة، والشـــبكة العالميــة لترصـــد  ،والتعــاون بـــين العديــد مـــن منظمــات القطـــاعين العــام والخـــاص المختلفــة

  ٢ة، ووزارات الصحة، ومقدمي الفيروسات المرشحة للقاحات، والوكاالت التنظيمية.األنفلونزا والتصدي لها، ودوائر الصناع
  

، عقـدت المنظمـة مشـاورة غيـر رسـمية بهـدف وضـع نهـج عـالمي ٢٠١٥يوليـو / يونيـو إلـى تمـوز/ وخالل الفترة من حزيران
وحــددت هــذه المشــاورة عــددًا مــن  بدايــة الجائحــة.عنــد الســتجابة باســتخدام لقــاح األنفلــونزا اتعــاوني إلدارة المخــاطر بشــأن 

إمـا لقاحـات الجائحـة منها العواقب الصحية العمومية الوخيمة المحتملة المترتبة على التحول إلى إنتاج  ،التحديات الرئيسية
وقــد يــؤدي اتخــاذ قــرار ســابق ألوانــه بإيقــاف إنتــاج اللقاحــات  ٣.أكثــر مــن الــالزمأو متــأخر  أكثــر مــن الــالزمبشــكل مبكــر 

بينمـا قـد يـؤدي التحـول المتـأخر  ؛إلى تهديـد تـوافر هـذه اللقاحـات وزيـادة الوفيـات الناجمـة عـن األنفلـونزا الموسـمية الموسمية
إلــى تــأخير االســتجابة وزيــادة وخامــة الجائحــة. وتنطــوي كــل مرحلــة مــن مراحــل العمليــة المعقــدة الخاصــة بتطــوير اللقاحــات 

خير، مما يحدث بالتالي "تـأثيرًا متـداعيًا" قـد ُيقـّوض التحـول فـي الوقـت وتصنيعها على احتمال وجود اختناقات أو حدوث تأ
إنتــاج اللقاحــات الموســمية إلــى إنتــاج لقاحــات الجائحــة. وعلــى ســبيل المثــال فــإن تطــوير الفيروســات المرشــحة  المناســب مــن

ود المناسب مـن اللقـاح، ُتعتبـر دللقاحات، وٕانتاج الكواشف، والتجارب السريرية، وموافقات السلطات التنظيمية، وتحقيق المر 
الشــراء المســبق  كمــا قــد تــؤدي اتفاقــات ٤جميعهــا خطــوات متتابعــة رئيســية ضــمن اإلطــار الزمنــي إلنتــاج لقاحــات الجائحــة.

فـي الوقـت الفعلـي اللقاحـات التنافسية بين الجهات المصـنعة والحكومـات بشـأن اللقاحـات الموسـمية إلـى التـأثير علـى إتاحـة 
إذا كــان يتعــين علــى الجهــات ، وذلــك الخاصــة بالمنظمــة ٢االتفاقــات الموحــدة لنقــل المــواد فــي إطــار ائحــة عنــد بدايــة الج

  المصنعة أن تفي أوًال بتلك االلتزامات التعاقدية.
  

ـــذ المشـــاورة المعقـــودة فـــي عـــام  ـــد تركـــز العمـــل، من ، علـــى اســـتكمال اإلطـــار العملـــي لالســـتجابة باســـتخدام لقـــاح ٢٠١٥وق
، والـذي سيتصـدى أيضـًا ٢٠١٣ االنتهـاء مـن اإلطـار المؤقـت إلدارة المخـاطر المتعلقـة بـاألنفلونزا الجائحـةوعلى  ٥الجائحة

تـم عقـد مشـاورة ثانيـة غيـر رسـمية للمنظمـة. ولـم يـتم  ٢٠١٦يوليـو / وفـي تمـوز لمسألة االسـتجابة باسـتخدام لقـاح الجائحـة.
اإلطـــار العملـــي عـــن معلومـــات أحـــدث النهـــا تضـــمنت أد ، بيـــ٢٠١٦أكتـــوبر / نشـــر الحصـــائل الرئيســـية حتـــى تشـــرين األول

اإلطــار المؤقــت إلدارة المخــاطر المتعلقــة بــاألنفلونزا الجائحــة، لالســتجابة باســتخدام لقــاح الجائحــة، وتوصــية باالنتهــاء مــن 
وتشــكيل فريــق  وتشــكيل أفرقــة عاملــة لحــل المســائل المتعلقــة باالختناقــات الحاليــة المرتبطــة بــالنواحي اإلنتاجيــة والتنظيميــة،

مـــن إنتـــاج اللقاحـــات الموســـمية إلـــى لقاحـــات  التـــي يســـتند إليهـــا قـــرار التحـــول معنـــي بالسياســـات لتحديـــد المبـــادئ الرئيســـية
لشبكة العالمية لترصد األنفلونزا والتصدي لها، وخبراء، ودوائر الصناعة، الجائحة، وتوصية بتكوين لجنة تخصصية تضم ا

المشــورة للمنظمــة فــي الوقــت الفعلــي بشــأن المســائل إســداء المصــلحة المعنيــين، ُبغيــة  والمجتمــع المــدني، وســائر أصــحاب
ظهـور ُنـُذر  من إنتاج اللقاحـات الموسـمية إلـى لقاحـات الجائحـة فـي حالـة اإلعـالن عـن جائحـة أو العملية المتعلقة بالتحول

  الجائحة.

                                                            
الفريــق االستشــاري المعنــي باإلطــار الخــاص بالتأهــب لمواجهــة األنفلــونزا الجائحــة. التقريــر الســنوي للفريــق االستشــاري    ١

. جنيـف: منظمـة ٢٠١٥مـن اإلطـار، التقريـر السـنوي لعـام  ٥-٢-٧المعني باإلطار المقدم إلـى المـديرة العامـة ضـمن الفـرع 
 أيلـــول/ ٢٠، تـــم االطـــالع فـــي http://www.who.int/influenza/pip/ag_annual_report_2015.pdf( ٢٠١٥الصـــحة العالميـــة؛ 

  .٨)، الصفحة ٢٠١٦سبتمبر 
االستجابة باستخدام لقاح األنفلونزا إّبان بداية الجائحة، تقرير لمشاورة غير رسمية للمنظمة ُعقدت فـي جنيـف، سويسـرا،    ٢
    ٢٠١٦يف: منظمة الصحة العالمية؛ . جن٢٠١٥يوليو  تموز/ ١-يونيو حزيران/ ٢٩

)http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/207751/1/WHO_OHE_PED_GIP_2016.1_eng.pdf تـــــــــــــم االطـــــــــــــالع فـــــــــــــي ،
  ).٢٠١٦سبتمبر  أيلول/  ١٩
  المرجع نفسه.   ٣
  المرجع نفسه.   ٤
  المرجع نفسه.   ٥
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الخاصـة بالفئـة "أ" فـي التركيـز علـى تـأمين  ٢واد وقد تمثلت اسـتراتيجية المنظمـة بشـأن االتفاقـات الموحـدة لنقـل المـ
إتاحة لقاحات الجائحة مـن الشـركات الكبـرى التـي يتـوافر لـديها لقاحـات حاليـة مختبـرة الصـالحية مسـبقًا بالمنظمـة. 
ولضـــمان تبديـــد المخـــاوف المتعلقـــة بالمعـــايير والمأمونيـــة، ال تقبـــل منظمـــات األمـــم المتحـــدة (مثـــل منظمـــة الصـــحة 

اليونيســـيف) ســـوى اللقاحـــات المختبـــرة الصـــالحية مســـبقًا. وحيـــث ال يتســـنى إنتـــاج لقـــاح الجائحـــة إال بعـــد العالميـــة و 
وصول ساللة الجائحة المستجدة، يتعين على جميع الشركات التي تريـد توريـد اللقـاح للمنظمـة أن ُتخضـع لقاحاتهـا 

فعــل لقــاح أنفلــونزا مختبــر الصــالحية مســبقًا الجديــدة لالختبــار المســبق للصــالحية. وٕاذا كــان يتــوافر لــدى الشــركة بال
أو الجائحــة)، ففــي هــذه الحالــة ســيكون الوقــت الــالزم لالختبــار المســبق لصــالحية  ةموســمياألنفلــونزا ال(ســواء لقــاح 

أقصر بكثير جدًا في المعتاد. وهذا هو السبب الذي يدفع أمانة  ،ةفاشيعند حدوث  ،الجديدالجائحة لقاح األنفلونزا 
ة لالختبــار المســبق للصــالحية أو علــى أن تضــع موســميلــى تشــجيع الشــركات علــى أن ُتخضــع لقاحاتهــا الاإلطــار إ

لقاحــات مختبــرة ت ، تــوافر ٢٠١٦أكتــوبر / ة. وحتــى تشــرين األولتاليــنموذجــًا يحــاكي لقــاح الجائحــة قبــل الجائحــة ال
المــوقعين علــى االتفاقــات الموحــدة . ويتــوافر لــدى كــل األنفلــونزا لقــاحلجهــات مصــنعة  ١الصــالحية مســبقًا لــدى ســبع

)؛ وكانت المنظمة عاكفة على مناقشة هذه االتفاقات أو التفـاوض بشـأنها مـع CNBGماعدا شركة ( ٢لنقل المواد 
، كانــت ٢٠١٦أكتــوبر / أربــع جهــات مصــنعة أخــرى لــديها لقاحــات مختبــرة الصــالحية مســبقًا. وحتــى تشــرين األول

  ا تعمل على إخضاع لقاحاتها الموسمية لالختبار المسبق للصالحية.شركات صنع اللقاحات الصينية جميعه
  

وتتســم المفاوضــات المتعلقــة بهــذه االتفاقــات بالتعقــد وتســتغرق وقتــًا طــويًال، ويشــترك فيهــا موظفــون أو مستشــارون 
 ٢تفاقات متفرغون. وقد نجحت المنظمة حتى اآلن في تعظيم األثر المتحقق بفضل آلية تبادل الفوائد في إطار اال

عن طريـق التركيـز بصـفة مبدئيـة علـى أكبـر الجهـات المصـنعة للقاحـات. ويقتضـي األمـر جهـودًا ومـوارد إضـافية، 
مثل السفر وجلسات اإلحاطة التقنية الموجزة، من أجـل االنتهـاء مـن المفاوضـات مـع الجهـات المصـنعة المتوسـطة 

 ٢، وقد يمثل االتفـاق ٢ات التقنية في إطار االتفاقات واألصغر، حيث تقل في المعتاد دراية هذه الجهات بالمتطلب
بالنسبة لها تكلفة إضافية كبيرة. وٕاذا كان نشاط الشركة يقتصر على إنتـاج لقاحـات للسـوق المحلـي الـذي تعمـل بـه 

إطالع الشركة على االختبـار  ٢فحسب، فمن الواجب عادًة في تلك الحالة في إطار المفاوضات المتعلقة باالتفاق 
ـــــدى األمـــــم المتحـــــدة، ومتطلبـــــات تصـــــدير المنتجـــــات ال مســـــبق للصـــــالحية بالمنظمـــــة، وعمليـــــة شـــــراء اللقاحـــــات ل

، ٕادراكـًا لهـذه الغايـةوالتوسيم الخاص بأسواق التصدير، وضرورة ترخيص اللقاح في السوق المتلقية. و  ٢البيولوجية،
طــة المــوجزة للشــركات ُبغيــة تحســين نفــذت المنظمــة مجموعــة مــن االتصــاالت التــي شــملت التوعيــة وجلســات اإلحا

وقــد يســاعد إعــداد المبــادئ التوجيهيــة والبروتوكــوالت  ٣واآلثــار المترتبــة علــى تبــادل الفوائــد. ٢المعرفــة باالتفاقــات 
الجهات المصنعة األصغر على تيسـير العمليـة المعنيـة. وباإلضـافة إلـى ذلـك، تسـتطيع الشـركات أيضـًا أن تتصـل 

قنيــين مــن فريــق االختبــار المســبق للصــالحية التــابع للمنظمــة الــذين يتمتعــون بأفضــل وضــع مباشــرًة بالمســؤولين الت
لإلجابـــة علـــى األســـئلة المتعلقـــة بـــالتغليف والتوســـيم، والشـــحن، ومـــا إلـــى ذلـــك. ولكـــن يصـــعب الوقـــوف علـــى كيفيـــة 

جميـع التعقيـدات بصورة أسرع بشكل كبير مع الشركات األصغر في ضوء  ٢استكمال العملية الخاصة باالتفاقات 
  الداخلة في األمر.

                                                            
]. جنيــف:  الموقــع علـى شــبكة اإلنترنـت منظمـة الصــحة العالميـة [ اللقاحـات المختبــرة الصـالحية مســبقًا بالمنظمـة. فــي:   ١

 تشــــــــرين األول/ ٢٦، تــــــــم االطــــــــالع فــــــــي /https://extranet.who.int/gavi/PQ_Web( ٢٠١٦منظمــــــــة الصــــــــحة العالميــــــــة؛ 
  ).٢٠١٦ أكتوبر

 لســنوي للفريــق االستشــاريالفريــق االستشــاري المعنــي باإلطــار الخــاص بالتأهــب لمواجهــة األنفلــونزا الجائحــة. التقريــر ا   ٢
    ٢٠١٤المعني باإلطار المقدم إلى المديرة العامة. جنيف: منظمة الصحة العالمية؛ 

)http://www.who.int/influenza/pip/ag_annual_report_2014.pdf ٢٠١٦ســــــــــبتمبر  أيلــــــــــول/ ٢٠، تــــــــــم االطــــــــــالع فــــــــــي ،(  
  .١-٣الفرع 

. التأهــب لألنفلــونزا الجائحــة: تبــادل فيروســات األنفلــونزا ١٣٨/٢١م تالمجلــس التنفيــذي لمنظمــة الصــحة العالميــة  ثيقــةو    ٣
ــــــة؛  ــــــف: منظمــــــة الصــــــحة العالمي ــــــر مــــــن المــــــديرة العامــــــة. جني ــــــد األخــــــرى: تقري ــــــى اللقاحــــــات والفوائ  ٢٠١٦والتوصــــــل إل

)http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB138/B138_21-ar.pdf ــــــــي ــــــــم االطــــــــالع ف ــــــــول/ ٢٢، ت )، ٢٠١٦ســــــــبتمبر  أيل
  .١٥  الفقرة
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وقــد خاطبــت أمانــة اإلطــار جهــات مصــنعة متوســطة الحجــم فــي شــتى األقــاليم، حيــث تشــترك هــذه الشــركات فــي 
  الخصائص والمسائل المعنية.

  
بلـوغ حالـة وقد تواجه الجهات المصنعة ذات أحجام اإلنتـاج الصـغيرة تحـديات إضـافية؛ حيـث قـد ال يبـدو أن تكلفـة 

ر المسبق للصالحية بالمنظمة تحقق أية فوائد إذا لم تتوافر لـدى الشـركة خطـط لتصـدير لقاحـات األنفلـونزا، االختبا
لنشــاط محتملــة فــتح أســواق جديــدة قــد يتــيح حتــى ولــو كــان الحصــول علــى االختبــار المســبق للصــالحية بالمنظمــة 

حكوميـــة تشـــمل قـــدرتهم علـــى إنتـــاج لجهـــات المصـــنعة المحليـــة المرتبطـــة بعقـــود ينبغـــي لالشـــركة. وٕاضـــافة لـــذلك، 
. علـى سـبيل المثـال، يجـوز ٢مـن إنتاجهـا لتلبيـة متطلبـات االتفـاق  ٪١٠اللقاحات بالكامـل، أن تحـدد كيـف سـتقدم 

من اللقاح كي تقدمها هذه الجهات المصـنعة للمنظمـة،  ٪١٠أن يسمح أصحاب العقود الحكومية باالحتفاظ بنسبة 
زيــادة التكــاليف والمــوارد المطلوبــة لــبعض قــد يترتــب عليــه عــزز إنتاجهــا، ممــا أو ربمــا يتعــين علــى الشــركات أن ت

إلى الحاجة المحتملة إلى توافر قدر أكبر من المرونـة فـي االلتزامـات المطلوبـة مـن الجهـات  االشركات. ويشير هذ
  المصنعة الصغيرة الحجم والمتوسطة الحجم.

  
التشخيص المندرجة تحت الفئة "ب"، حيث يقصر اإلطـار خيـار وتواجه المنظمة تحديًا إضافيًا مع شركات وسائل 

االحتفــاظ علــى لــوازم التشــخيص فقــط. وحيــث ال يتــوافر اليقــين بشــأن أنــواع لــوازم التشــخيص التــي ســتكون / التبــرع
بشـأن منتجـات لـن تكـون هنـاك  ٢مفيدة في األنفلونزا الجائحة في المستقبل، فإن المنظمة تخاطر بتوقيع االتفاقات 

جة إليها. ومن الممكن إتاحـة المزيـد مـن خيـارات تبـادل الفوائـد بالنسـبة لشـركات الفئـة "ب"، مثـل توريـد المعـدات حا
الثانويـــة الخاصـــة بالجائحـــة (المحـــاقن، واإلبـــر، وأدوات االســـتعمال، ومـــا إلـــى ذلـــك)، عـــالوًة علـــى المـــواد الالزمـــة 

  م الفوائد المتحققة من هذه الفئة.ومعالجة المواد، ُبغية تعظيللترصد من قبيل جمع العينات 
  

خطــة العمــل العالميــة الخاصــة بلقاحــات وقــد تزيــد الحاجــة إلــى الــدعم التكنولــوجي مــن خــالل اإلطــار بعــد انتهــاء 
، وربمـــا أضـــحى مـــن الضـــروري توجيـــه المزيـــد مـــن الجهـــود فـــي هـــذه ٢٠١٦نـــوفمبر / األنفلـــونزا فـــي تشـــرين الثـــاني

ت التــي تــدعمها . وتنــتج أربــع شــركات مــن الشــركا٢اقــات الموحــدة لنقــل المــواد الخيــارات األوســع نطاقــًا ضــمن االتف
هذه الخطة لقاحات في الوقت الراهن، فضًال عن خمس شركات أخرى ُيتوقع أن تتوافر لها القدرة على ذلك بحلول 

هذه التـي  ةصنعمجهات الالستدامة الدعم التكنولوجي ال، بيد أنه من المتوقع أن يلزم توفير المزيد من ٢٠١٩عام 
  ١تمر بمرحلة مبكرة.

  
أو لــم تعــرض التزامــات  ٢ومنــذ اعتمــاد اإلطــار، كانــت هنــاك بعــض الحــاالت لشــركات تــأخرت فــي إبــرام االتفــاق 

معقولــة بتبــادل الفوائــد علــى الــرغم مــن تلقيهــا المــواد البيولوجيــة الخاصــة بالتأهــب لمواجهــة األنفلــونزا الجائحــة. وفــي 
، واســتجابًة للمفاوضــات التــي لــم تكــن تشــهد تقــدمًا فــي الوقــت المناســب، قــدم الفريــق ٢٠١٥أكتــوبر / تشــرين األول

االستشــاري توصــية للمــديرة العامــة نصــت علــى أنــه "عنــدما تتخــذ الجهــات المصــنعة الداخلــة فــي مفاوضــات بشــأن 
تخدام الـنهج التــدريجي" مواقـف باديـة التعنـت، ينبغــي ألمانـة اإلطـار أن تلجـأ إلـى اسـ ٢االتفـاق الموحـد لنقـل المـواد 

لتذكير هذه الجهات بأنه يتحتم تعليق الحصول على المواد البيولوجية الخاصة بالتأهب لمواجهة األنفلونزا الجائحة 
يبــدأ الــنهج التــدريجي باتصــاالت غيــر  ٢مــع المنظمــة. ٢بالنســبة للكيانــات التــي ال تبــرم اتفاقــًا موحــدًا لنقــل المــواد 

إلـى مسـتوى بعـد ذلـك ائر الصناعة وجمعيات الجهات المصنعة، مـع إمكانيـة التصـعيد رسمية وأخرى رسمية مع دو 
                                                            

جرومـــــان ج، فرانســـــيس د ب، ســـــوخي ج، روبرتســـــون ج. التحـــــديات والنجاحـــــات لمتلقـــــي المـــــنح والفريـــــق االستشـــــاري    ١
لمبــــادرة نقــــل تكنولوجيــــا لقاحــــات األنفلــــونزا التابعــــة للمنظمــــة. مجلــــة اللقاحــــات. تحــــت الطبــــع. رقــــم تعريــــف الوثيقــــة  التقنــــي

  .j.vaccine.2016.07.047/10.1016  اإللكترونية:
الفريــق االستشــاري المعنــي باإلطــار. اجتمــاع الفريــق االستشــاري المعنــي باإلطــار الخــاص بالتأهــب لمواجهــة األنفلــونزا    ٢

، جنيـــف، سويســـرا. تقريـــر إلـــى المـــديرة العامـــة. جنيـــف: منظمـــة الصـــحة ٢٠١٥أكتـــوبر  تشـــرين األول/ ١٦-١٥الجائحـــة: 
ـــول/ ٢٢، تـــم االطـــالع فـــي http://www.who.int/influenza/pip/ag_meetingreport_october2015.pdf( ٢٠١٥العالميـــة؛   أيل
  .٨)، الفقرة ٢٠١٥سبتمبر 
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دخــول أمانــة اإلطــار فــي حــوار مــع الحكومــات المضــيفة والتــدخالت المباشــرة لكبــار مســؤولي المنظمــة مــع اإلدارة 
كمــالذ  -ة، يــتم العليــا للجهــات المصــنعة. وتســليمًا بالتــأثير الــذي يمكــن لهــذا األمــر إحداثــه علــى الصــحة العموميــ

نفدت تُ سامنع الشركة من الحصول على المواد البيولوجية الخاصة بالتأهب لمواجهة األنفلونزا الجائحة إذا  -أخير 
جميع الخطوات ولـم تحـرز المفاوضـات تقـدمًا. وقـد سـاعد الـنهج التـدريجي بالفعـل فـي المفاوضـات مـع جهتـين مـن 

  الجهات المصنعة.
  

جمهــور أوســع عــن التقــدم الــذي تــم تحقيقــه مــن خــالل اإلعــالن لتــزال ثمــة فجــوات كبيــرة فــي واستشــرافًا للمســتقبل، ال
. كمــا أن اإلبــالغ عــن تبــادل الفوائــد والعمليــات المرتبطــة بهــا علــى نحــو أفضــل ٢االتفاقــات الموحــدة لنقــل المــواد 

، بمــا فــي ذلــك ٢مــواد سيســاعد علــى تخفيــف حــدة بعــض االنتقــادات الموجهــة إلــى نظــام االتفاقــات الموحــدة لنقــل ال
هذه االتفاقات، وذلك في ضوء انخفـاض لة بإبرام األمانة متعلقالتصدي لمسألة التكاليف المرتفعة بصورة متزايدة وال

  عائد االتفاقات مع الجهات المصنعة الصغيرة والمتوسطة والجهات غير المصنعة.
  

  ٢التوصيات: االتفاقات الموحدة لنقل المواد 
  

ة اإلطار تحسين اإلعالن عن التقدم المحرز واإلنجازات التـي تـم تحقيقهـا فـي تـأمين ينبغي ألمان  -١٨
، وذلك من خالل تسليط الضوء على نحو أفضـل علـى األسـاس المنطقـي ٢االتفاقات الموحدة لنقل المواد 

مـن  إلبرام هذه االتفاقات واسـتراتيجية تحديـد األولويـات بشـأنها، ومـن خـالل توضـيح االسـتخدام المسـتهدف
 األدوية المضادة للفيروسات، واللقاحات، وسائر المنتجات الُمؤمَّنة من خالل هذه االتفاقات.

 
ينبغـــي ألمانـــة اإلطـــار وضـــع نهـــج لـــدمج تقـــديم المســـاهمات الماليـــة، وجمـــع العينـــات، ومعالجـــة   -١٩

ــــارات لاللتزامــــات للفئــــة "ب" مــــن االلتزامــــات الخاصــــة باالتفــــاق الموحــــد لنقــــل ا فــــي  ٢لمــــواد المــــواد، كخي
 ، كي ينظر فيه الفريق االستشاري وتأخذ الدول األعضاء القرار النهائي بشأنه.٢ الملحق

 
مــن اإلطــار  ٩-٦ينبغــي أن ينظــر المــدير العــام فــي أن يطلــب مــن الــدول األعضــاء إلغــاء الفــرع   -٢٠

حــــات التأهــــب الخــــاص بالتأهــــب لمواجهــــة األنفلــــونزا الجائحــــة، والمعنــــي بالمخزونــــات االحتياطيــــة مــــن لقا
 لألنفلونزا الجائحة؛ ألنه لم يعد ذا أهمية.

  
التــي لــديها القــدرة علــى إنتــاج ينبغــي أن ينظــر المــدير العــام فــي أن يطلــب مــن الــدول األعضــاء،   -٢١

، االلتــزام بالســماح للجهــات المصـنعة أن تتــيح للمنظمــة فــي الوقــت الفعلــي لقاحــات لقاحـات األنفلــونزا محليــاً 
 .٢منتجات التي ُتؤمِّنها المنظمة بموجب االتفاقات الموحدة لنقل المواد الجائحة، وسائر ال

  
يتعين على منظمة الصحة العالمية سرعة االنتهاء من اإلطـار المؤقـت إلدارة المخـاطر المتعلقـة   -٢٢

زا نــه ســيقدم توضــيحًا بشــأن تنفيــذ التحــول مــن إنتــاج لقاحــات األنفلــونإبــاألنفلونزا الجائحــة واإلبــالغ بــه، إذ 
 الموسمية إلى لقاحات األنفلونزا الجائحة.
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    تحصيل مساهمات الشراكة  ٢-٦
  النتائج الرئيسية

  
لصـيغة مسـاهمات الشـراكة حقـق المشـاركة القويـة المرجـوة  ١: إشراك دوائر الصناعة في التطـوير التعـاوني٤٣النتيجة 

مــن إجمــالي  ٢٪٩٦، وتحصــيل نســبة ٢٠١٢منــه، وأدى إلــى ســداد مــدفوعات المســاهمات فــي وقــت مبكــر فــي عــام 
    .٢٠١٤و ٢٠١٣األموال المستحقة لعامي 

: وعلــى الــرغم مــن ذلــك، اليــزال تحصــيل مســاهمات الشــراكة يمثــل تحــديًا متواصــًال، حيــث لــم تســدد جميــع ٤٤النتيجــة 
ذا األمر يبعث على الشركات المساهمات في الموعد النهائي المتوقع، ولم يسدد عدد قليل منها مساهماته بالكامل. وه

القلـــق ألن آليـــة مســـاهمات الشـــراكة تعتمـــد علـــى وفـــاء جميـــع أصـــحاب المصـــلحة بالتزامـــاتهم. وعلـــى عكـــس االتفاقـــات 
ذات الطبيعة التعاقدية، فـإن نظـام مسـاهمات الشـراكة غيـر ملـزٍم قانونـًا، ولـيس ثمـة آليـات إنفـاذ  ٢الموحدة لنقل المواد 

التفــاوض واحتمــال استشــعار الشــركات بــالحرج إذا انكشــف موقفهــا أمــام الجمهــور.  متاحــة للمنظمــة، اللهــم إال مهــارات
ـــاء بهـــذه  ـــدول األعضـــاء اإلطـــار، وبوســـعها أن تحمـــل شـــركاتها علـــى العمـــل مـــن أجـــل الوف ـــد وقعـــت ال ـــك، فق ومـــع ذل

    االلتزامات.
بمســاهمات الشــراكة. وتــرى  : تــم تحديــد المســائل ذات االهتمــام التــي قــد تــؤثر ســلبًا علــى العمليــة الخاصــة٤٥النتيجــة 

بعض منظمات المجتمـع المـدني وممثلـو دوائـر الصـناعة أن لـيس كـل الكيانـات المؤهلـة لتقـديم المسـاهمات تفعـل ذلـك 
عمليـــًا فـــي واقـــع األمـــر، ممـــا يـــؤدي إلـــى وجـــود تصـــور بغيـــاب اإلنصـــاف. بعـــض الشـــركات (بصـــفة أساســـية الجهـــات 

شـــبكة بصـــفة غيـــر منتظمـــة، تستشـــعر اإلجحـــاف فـــي اشـــتراط تقـــديم المصـــنعة لمنتجـــات التشـــخيص)، التـــي تســـتخدم ال
    مساهمات سنوية، حتى مع استمرار استفادة مبيعات منتجاتهم من الوصول إلى الشبكة في وقت سابق.

: سلط عـدد مـن ممثلـي دوائـر الصـناعة الضـوء علـى مسـألة أن التقلـب فـي قيمـة مسـاهمات الشـراكة، التـي ٤٦النتيجة 
وتمشـيًا مـع توصـيات الفريـق  ٣ها سنويًا، تشكل تحـديات فـي الميزانيـة، وهـم يفضـلون دفـع مبلـغ محـدد.ُيطَلب منهم دفع

، بــدأت دوائــر الصــناعة عمليــة تشــاورية الســتعراض صــيغة مســاهمات ٢٠١٦ أبريــل/ االستشــاري الصــادرة فــي نيســان
يص، والمستحضـــــرات الشـــــراكة، بالعمـــــل مـــــع جميـــــع قطاعـــــات الصـــــناعة ذات الصـــــلة (اللقاحـــــات، ووســـــائل التشـــــخ

    ٤.الصيدالنية)، وأمانة اإلطار الخاص بالتأهب لمواجهة األنفلونزا الجائحة
ألغـراض هـذا بالشـبكة العالميـة لترصـد األنفلـونزا والتصـدي لهـا : تم إجراء مسح للتكاليف الجارية الخاصـة ٤٧النتيجة 

ن أنــه مــن المــرجح أن تكــون التكــاليف الجاريــة مختبــرًا، يتبــي ٤١االســتعراض: وفقــًا للتقــديرات الــواردة مــن عينــة ضــمت 
 ٢-٦ ، وينبغـــي تقـــدير هـــذه التكـــاليف بصـــورة أكثـــر دقـــة (انظـــر اإلطـــار٢٠١٠اإلجماليـــة للشـــبكة قـــد زادت منـــذ عـــام 

  ).٢-٦والجدول 

                                                            
 ٢٠١٥. جنيــف: منظمــة الصــحة العالميــة؛ ٢٠١٥يونيــو  حزيــران/ -اإلجــراءات التشــغيلية الموحــدة لمســاهمات الشــراكة    ١
)http://www.who.int/influenza/pip/benefit_sharing/pc_collection_sop.pdf?ua=1 أيلــــــــــــول/ ٢٤، تــــــــــــم االطــــــــــــالع فــــــــــــي 

  .٢، الملحق ٥)، الصفحة ٢٠١٦ سبتمبر
الحســـاب علـــى أســـاس بيانـــات اإلطـــار الخـــاص بالتأهـــب لمواجهـــة األنفلـــونزا الجائحـــة، التقريـــر الســـنوي عـــن مســـاهمات    ٢

    ٢٠١٦. جنيف: منظمة الصحة العالمية؛ ٢٠١٥الشراكة لعام 
)http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/246229/1/WHO-OHE-PED-2016.01-eng.pdf?ua=1 ــــــــــــي ــــــــــــم االطــــــــــــالع ف ، ت

  ).٢٠١٦سبتمبر  أيلول/  ٢٤
الفريق المعني باسـتعراض اإلطـار الخـاص بالتأهـب لمواجهـة األنفلـونزا الجائحـة. تقريـر االجتمـاع الثالـث للفريـق المعنـي    ٣

 ٢٠١٦. جنيـــــف: منظمـــــة الصـــــحة العالميـــــة؛ ٢٠١٦جائحـــــة باســـــتعراض اإلطـــــار الخـــــاص بالتأهـــــب لمواجهـــــة األنفلـــــونزا ال
)http://www.who.int/influenza/pip/2016-review/meeting30march_1april.pdf تشـــــــــــرين األول/ ٤، تـــــــــــم االطـــــــــــالع فـــــــــــي 

  ).٢٠١٦ أكتوبر
ـــــة اإلطـــــار الخـــــاص بالتأهـــــب لمواجهـــــة األنفلـــــونزا الجائحـــــة   ٤ ورة، ، منظمـــــة الصـــــحة العالميـــــة، بيانـــــات غيـــــر منشـــــأمان

  .٢٠١٦أكتوبر  األول/  تشرين
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شــركة مســاهمة مــن االثنتــين وثالثــين شــركة  ٣٠، ســددت مــدفوعات مســاهمات الشــراكة ٢٠١٦يوليــو / حتــى تمــوزو 
ـــم تحد ـــدها فـــي عـــام التـــي ت ـــدها فـــي  ٣٨و ٢٠١٣،١ي ـــم تحدي ـــين وأربعـــين شـــركة التـــي ت شـــركة مســـاهمة مـــن االثنت

. ٢٠١٦مــارس / آذار ٢حتــى تحصــيلها أمــوال مســاهمات الشــراكة التــي تــم  ١-٦ويعــرض الجــدول  ٢٠١٤.٢ عــام
ة إال بعـد في معظمه إلى دفعة خاصة بشركة مساهمة رئيسـية لـم تتلقهـا المنظمـ ٢٠١٥ويرجع العجز الظاهر عام 

  ذلك التاريخ.
  

  ٣،٤)٢٠١٦مارس / آذار ٢) (في ٢٠١٥-٢٠١٢مساهمات الشراكة ( تحصيل: ١-٦الجدول 
  
  ٢٠١٥ ٢٠١٤  ٢٠١٣  ٢٠١٢ 

 ٢٥٦ ٢٥٠ ١٩٤ ١٦٣  التي تم االتصال بهاالكيانات 
 ٩٠ ١٠٢ ٨٩ ٤٣  اإلجابات على االستبيان

 ٣٩ ٤٢  ٣٢ ٢٤  الشركات المساهمة المحددة
 ١٨ ١٢١ ٠٠٠  ةاألموال المتلقا

 دوالر أمريكي
٢٧ ٥٣٨ ٥٨٦ 

 دوالر أمريكي
٢٦ ٩٦٤ ٠٦٢ 

  دوالر أمريكي
١٨ ٨١٣ ٥٢٢ 

 دوالر أمريكي
  .٢٠١٥. جنيف: منظمة الصحة العالمية؛ ٢٠١٤الجائحة، التقرير السنوي لمساهمات الشراكة  لمواجهة األنفلونزا بالتأهب الخاص اإلطار  ١
  .٢٠١٦. جنيف: منظمة الصحة العالمية؛ ٢٠١٥الجائحة، التقرير السنوي لمساهمات الشراكة  ألنفلونزالمواجهة ا بالتأهب الخاص اإلطار  ٢
  

أمــوال مســاهمات الشــراكة؛ إذ تجــد بعــض تحصــيل  وثمــة تحــديات تواجــه كــًال مــن دوائــر الصــناعة والمنظمــة بشــأن
وكــذلك فقــد  ٥لــدفع علــى أقســاط.الشــركات صــعوبة فــي ســداد المســاهمات علــى دفعــة واحــدة، وبالتــالي ُيســمح لهــا با

أثارت الشركات المساهمة مخاوف بشأن الفواتير التي تصل في وقت متأخر مـن العـام المـالي، وتحـديات الميزانيـة 
مــع  ٢٠٠٩الشــركات، واســتمرار دمــج عــام كــل شــركة مــن التــي تنبــع مــن تقلــب المســاهمات الســنوية المطلوبــة مــن 

  ٦،٧ط السنوات األربع.ة في حساب متوسسابقاألعوام الثالثة ال
                                                            

من جدول األعمال المؤقت. الدورة الثامنة والثالثين بعد المائة للمجلـس التنفيـذي. التأهـب لمواجهـة األنفلـونزا  ٢-٨البند    ١
 الجائحـــة: تبـــادل فيروســـات األنفلـــونزا والتوصـــل إلـــى اللقاحـــات والفوائـــد األخـــرى، تقريـــر مـــن المـــديرة العامـــة. جنيـــف: منظمـــة

، تــــــم http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB138/B138_21-ar.pdf?ua=1؛ ١٣٨/٢١م ت( ٢٠١٦الصــــــحة العالميــــــة؛ 
  .١٦)، الفقرة ٢٠١٦أكتوبر  تشرين األول/ ٢٢االطالع في 

ـــــة اإلطـــــار الخـــــاص بالتأهـــــب لمواجهـــــة األنفلـــــونزا الجائحـــــة   ٢ ، منظمـــــة الصـــــحة العالميـــــة، بيانـــــات غيـــــر منشـــــورة، أمان
  .٢٠١٦أكتوبر  األول/  شرينت
الفريق المعني باسـتعراض اإلطـار الخـاص بالتأهـب لمواجهـة األنفلـونزا الجائحـة. تقريـر االجتمـاع الثالـث للفريـق المعنـي    ٣

 ٢٠١٦. جنيـــــف: منظمـــــة الصـــــحة العالميـــــة؛ ٢٠١٦جائحـــــة باســـــتعراض اإلطـــــار الخـــــاص بالتأهـــــب لمواجهـــــة األنفلـــــونزا ال
)http://www.who.int/influenza/pip/2016-review/meeting30march_1april.pdf تشـــــــــــرين األول/ ٤، تـــــــــــم االطـــــــــــالع فـــــــــــي 

  ).٢٠١٦ أكتوبر
ـــــة اإلطـــــار الخـــــاص بالتأهـــــب لمواجهـــــة األنفلـــــونزا الجائحـــــة   ٤ ورة، ، منظمـــــة الصـــــحة العالميـــــة، بيانـــــات غيـــــر منشـــــأمان

  .٢٠١٦أكتوبر  األول/  تشرين
. جنيـــــــف: منظمـــــــة الصـــــــحة ٢٠١٦أبريـــــــل  نيســـــــان/ ١، النتـــــــائج فـــــــي ٢٠١٥تحصـــــــيل مســـــــاهمات شـــــــراكة التأهـــــــب    ٥

ــــة؛ ، http://www.who.int/influenza/pip/benefit_sharing/2015PCCollectionResults1APR2016.pdf?ua=1( ٢٠١٦ العالمي
  ).٢٠١٦سبتمبر  أيلول/ ٢٤تم االطالع في 

الفريــق االستشــاري المعنــي باإلطــار. اجتمــاع الفريــق االستشــاري المعنــي باإلطــار الخــاص بالتأهــب لمواجهــة األنفلــونزا    ٦
ــــــف: منظمــــــة الصــــــحة ٢٠١٦أبريــــــل  نيســــــان/ ٢٢-١٩الجائحــــــة،  ــــــى المــــــديرة العامــــــة. جني ــــــر إل ــــــف، سويســــــرا. تقري ، جني
 أيلـــول/ ٢٤، تـــم االطـــالع فـــي http://www.who.int/influenza/pip/ag_april2016_MeetingRpt.pdf?ua=1( ٢٠١٦ العالميـــة؛
  .٣٤)، الفقرة ٢٠١٦ سبتمبر

اإلطــار الخــاص بالتأهــب لمواجهــة األنفلــونزا الجائحــة: توزيــع مســاهمات الشــراكة فيمــا بــين الشــركات. جنيــف: منظمــة    ٧
ـــــة؛  ـــــي http://www.who.int/influenza/pip/pc_distribution.pdf?ua=1( ٢٠١٣الصـــــحة العالمي ـــــم االطـــــالع ف ـــــول/ ٢٤، ت  أيل

  .باء٣)، الفرع ٢٠١٦سبتمبر 
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ــًا ال توجــد إجابــات علــى االســتبيان، حيــث تتلقــى المنظمــة ردودًا مــن أقــل مــن نصــف  ومــن منظــور المنظمــة، غالب
الكيانـــات المتعاقـــدة. وغالبـــًا مـــا تتـــأخر هـــذه الـــردود فـــي الوصـــول وال تتضـــمن عـــادًة المعلومـــات الضـــرورية الالزمـــة 

ات". وُيطلــب مــن كــل شــركة علــى وجــه التحديــد أن تضــع نفســها فــي لتطبيــق الصــيغة، مثــل اختيــار "نطــاق المبيعــ
لمنتجـات الخاصـة بـاألنفلونزا. لنطاقـًا، علـى أسـاس الـرقم الخـاص بمتوسـط المبيعـات السـنوية  ٢٣نطاق من ضمن 

ولكــل نطــاق "وزن نســبي" مــرتبط بــه، يكــون مطلوبــًا إلــى جانــب مجمــوع األوزان النســبية األخــرى للنطاقــات الخاصــة 
ويعني هـذا أنـه يتعـذر  ١الكيانات، من أجل الصيغة التي تحسب مساهمة الشراكة الخاصة بآحاد الشركات.بجميع 

  على أمانة اإلطار إصدار الفواتير حتى تتلقى المعلومات الكافية من جميع المنظمات المساهمة.
  
ت الشراكة بشكل جيـد مشكلة بخصوص التدفق النقدي كل عام، حيث ال يتوافق موعد تلقي أموال مساهماحدث وت

مــع الجــدول الزمنــي للبــت فــي خطــط العمــل الخاصــة بالتأهــب لألنفلــونزا المرتبطــة بمســاهمات الشــراكة، وتنفيــذ هــذه 
الخطــط؛ ويـــؤدي أي تــأخير فـــي ســداد المـــدفوعات مــن جانـــب الشــركات المســـاهمة إلــى مزيـــد مــن التفـــاقم فــي هـــذه 

نفيــــذ خطــــط العمــــل وتوزيــــع أمــــوال مســــاهمات الشــــراكة علــــى ســــبيل المثــــال، اضــــطرت المنظمــــة إلــــى ت ٢المشــــكلة.
مســــاهمات مــــن الجهــــات المصــــنعة حتــــى نهايــــة العديــــد مــــن العــــدة شــــرائح نتيجــــًة لعــــدم تلقــــي  علــــى ٢٠١٦ لعــــام
، أوصى الفريق االستشاري بأن يتحرى المدير العام آليات لتقديم األموال ٢٠١٦أبريل / وفي نيسان ٢٠١٥.٣ عام

يع التأهــب بنــاء علــى المســاهمات المتوقعــة، وبــأن تواصــل أمانــة اإلطــار تحــري ســبل إلــى األمانــة مــن أجــل مشــار 
يـتم تحصـيل بالتشاور مع دوائر الصناعة. وباإلضافة لذلك، فحيـث  ٤المساهمات، تحصيل"تعديل وتبسيط" عملية 

ا األمـر قـد يـؤدي هذ بأنأموال مساهمات الشراكة في دورة سنوية، أفادت بعض المكاتب اإلقليمية التابعة للمنظمة 
أو التنبـؤ األطـول / إلى تعقيد الجهود الالزمة الستدامة البرامج، مما يقود بعض األقاليم إلـى الـدعوة إلـى التمويـل و

  أجًال.
  

مــن  ٪٥٠مســاهمات الشــراكة الســنوي لمبلــغ إجمــالي الوقــد تقــرر، عنــد التفــاوض بشــأن اإلطــار، ضــرورة أن يســاوي 
والتـي  ٢٠١٠مية لترصد األنفلونزا والتصدي لها، استنادًا إلى التكاليف الخاصة بعـام التكاليف الجارية للشبكة العال

يجـوز أن على أنه تم النص أيضًا على أن هذه التكـاليف الجاريـة " ٥مليون دوالر أمريكي تقريبًا. ٥٦,٥بلغت نحو 
  ٦تتغير بمضي الزمن، مع تغير مساهمات الشراكة بالتالي".

  
الستعراض أن تجري أمانة اإلطار مسحًا موجزًا للمختبرات التابعة للشبكة بهـدف الحصـول وطلب الفريق المعني با

(انظــر  ٢٠١٠، وبهــدف تحديــد مــدى تغيــر هــذه التكــاليف منــذ عــام ٢٠١٦علــى تقــديرات التكــاليف الجاريــة لعــام 
  ).٢-٦اإلطار 

  
  

                                                            
  .٦و ٥الصفحتان  لمرجع نفسه.ا   ١
الفريــق االستشــاري المعنــي باإلطــار. اجتمــاع الفريــق االستشــاري المعنــي باإلطــار الخــاص بالتأهــب لمواجهــة األنفلــونزا    ٢

ــــــى٢٠١٦أبريــــــل  نيســــــان/ ٢٢-١٩الجائحــــــة،  ــــــر إل ــــــف، سويســــــرا. تقري ــــــف: منظمــــــة الصــــــحة  ، جني المــــــديرة العامــــــة. جني
 أيلـــول/ ٢٤، تـــم االطـــالع فـــي http://www.who.int/influenza/pip/ag_april2016_MeetingRpt.pdf?ua=1( ٢٠١٦ العالميـــة؛
  .٣٤)، الفقرة ٢٠١٦سبتمبر 

  .٣٤و ٣٣الفقرتان  نفسه.المرجع   ٣ 
  .٣٧و ٣٦الفقرتان  المرجع نفسه.   ٤
هب لمواجهة األنفلونزا الجائحة لتبادل فيروسات األنفلونزا والتوصـل إلـى اللقاحـات والفوائـد األخـرى. اإلطار الخاص بالتأ   ٥

ــــــــة؛  ــــــــف: منظمــــــــة الصــــــــحة العالمي ــــــــي /http://www.who.int/influenza/pip/en( ٢٠١١جني ــــــــم االطــــــــالع ف ــــــــول/ ٢٤، ت  أيل
  .١، الحاشية ٣-١٤-٦)، الفرع ٢٠١٦ سبتمبر

  .١، الحاشية ٣-١٤-٦الفرع المرجع نفسه.    ٦
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 –يونيــو / حزيــرانلتصــدي لهــا، : مســح التكــاليف الجاريــة للشــبكة العالميــة لترصــد األنفلــونزا وا٢-٦اإلطــار 
  ٢٠١٦سبتمبر / أيلول

  
ـــة مســـحًا إلـــى جميـــع المختبـــرات التابعـــة للشـــبكة، بمـــا فـــي ذلـــك المراكـــز المتعاونـــة مـــع المنظمـــة  أرســـلت األمان

التابعـة  H5مركزًا)، والمختبرات المرجعية المعنية بـالنمط  ١٤٣مراكز) والمراكز الوطنية لمكافحة األنفلونزا ( ٦(
مختبـرات)، مـع مالحظـة أن بعـض  ٤مختبرًا)، والمختبرات التنظيمية األساسـية التابعـة للمنظمـة ( ١٣(للمنظمة 

مختبــرًا فقــط  ١٩مختبــرًا فقــط، وقــدم  ٤١وتــم الحصــول علــى إجابــات مــن  ١المختبــرات تقــوم بوظــائف مزدوجــة.
صــعوبة تحليلهــا؛ جــدير أوجــه قصــور أدت إلــى العديــد مــن البيانــات المقدمــة  ىمجموعــات بيانــات كاملــة. واعتــر 

بالذكر أن معظم اإلجابات كانت تقديرات للتكاليف فحسب، وأن البيانـات لـم تكـن كاملـة فـي الغالـب، وأنـه تعـين 
  دقة البيانات./ في بعض الحاالت التأكد من صحة

  
اوز مليـــون دوالر أمريكـــي، ممـــا يشـــير إلـــى تجـــ ٣٩مختبـــرًا فقـــط  ٤١بلـــغ إجمـــالي التكلفـــة المقـــدرة المـــأخوذة مـــن 

مليـــون دوالر  ٥٦,٥والـــذي بلـــغ  ٢٠١٠علـــى األرجـــح للتقـــدير الخـــاص بعـــام للشـــبكة إجمـــالي التكـــاليف الجاريـــة 
  أمريكي.

  
وحيث تحصل المختبرات التنظيمية األساسية التابعة للمنظمة علـى مقابـل نظيـر خـدماتها، فقـد تقـرر عـدم إدراج 

اريــة بالنســبة للمراكــز المتعاونــة مــع المنظمــة، والمراكــز تكاليفهــا فــي هــذا التقــدير. ونظــرًا الخــتالف التكــاليف الج
التابعـــة للمنظمـــة، فقـــد تـــم تجميـــع هـــذه  H5الوطنيـــة لمكافحـــة األنفلـــونزا، والمختبـــرات المرجعيـــة المعنيـــة بـــالنمط 

التعبيـــر عـــن التكـــاليف فـــي شـــكل متوســـط تكلفـــة للمختبـــر (انظـــر بعـــد ذلـــك تـــم و . علـــى حـــدةالتكـــاليف بشـــكل 
للوصـول لكـل فئـة، ثـم تـم جمعهـا  ٢٠١٦تقريـب إجمـالي التكـاليف الجاريـة لعـام تـم ثـم فئـة، ) لكـل ٢-٦ الجدول

  مليون دوالر أمريكي. ١٢٢إلى اإلجمالي الكلي المقدر البالغ 
  

. فقــد اســتند التقــدير األول ٢٠١٠ولعلــه توجــد أســباب عــدة تفســر لمــاذا زادت التكــاليف الجاريــة للشــبكة منــذ عــام 
ريـــة؛ علـــى ســـبيل الـــى عـــدد محـــدود مـــن المؤسســـات، ولـــم يشـــتمل علـــى كـــل التكـــاليف الجإلـــى معلومـــات قليلـــة وإ 

المثال، لم يتم إدراج التكاليف المتعلقة بالتدريب، واالعتماد، والمنافع، واستهالك المعدات، والمساهمات العينية. 
لك، فمن المتوقـع أن . وعالوًة على ذ٢٠١١وتضم الشبكة في الوقت الراهن عددًا أكبر من المختبرات عن عام 

تكون قد طرأت زيادة على التكـاليف العامـة والمرتبـات خـالل السـنوات الخمـس أو السـت الماضـية. كمـا أنـه مـن 
شأن التكاليف الخاصة بدوائر الصناعة أن تكون قد زادت على مدار تلـك الفتـرة. وبينمـا تمثـل مسـاهمات الـدول 

ات وفوائــد عالميــة كبيــرة، تتبــاين هــذه المســاهمات وال تتســاوى األعضــاء فــي المختبــرات التابعــة للشــبكة اســتثمار 
  بين الدول األعضاء. فيما
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: التكــــاليف الجاريــــة المقــــدرة المبدئيــــة للشــــبكة العالميــــة لترصــــد األنفلــــونزا والتصــــدي ٢-٦الجــــدول 
  ٢٠١٦١ لها،

  
عدد المختبرات   المؤسسة

  المستجيبة للمسح*
متوسط التكلفة 

  للمختبر
ختبرات في عدد الم

 الشبكة
إجمالي التكلفة 

 المقدرة
المراكــــــــز المتعاونــــــــة مــــــــع 

  المنظمة
١٠ ٨٧٥ ٧٦٩ ٤  

 دوالر أمريكي
مليون دوالر  ٥٤ **٥

 أمريكي
المراكـــز الوطنيـــة لمكافحـــة 

  األنفلونزا
٤١١ ١٩٥ ١٣  

 دوالر أمريكي
مليون دوالر  ٥٨ ١٤٣

 أمريكي
المختبــــــــــــــرات المرجعيــــــــــــــة 

ـــــــــــــــالنمط  ـــــــــــــــة ب  H5المعني
  منظمةالتابعة لل

٧٣٧ ٠٠٠ ٢  
  دوالر أمريكي

ماليين دوالر  ١٠ **١٤
 ***أمريكي

مليون دوالر  ١٢٢    اإلجمالي
 أمريكي تقريباً 

مختبـرًا فقـط مجموعـات بيانـات كاملـة وُيعتـد بهـا؛ المختبـرات التنظيميـة  ١٩مختبـرًا للمسـح، قـدم  ٤١في حين استجاب   * 
  األساسية التابعة للمنظمة غير مدرجة.

بالذكر أنه تم إضافة المراكز المتعاونة مع المنظمة بشأن الدراسات المعنية بإيكولوجيا األنفلونزا لدى الحيوانات جدير  ** 
التابعـة للمنظمـة، وذلـك ألغـراض حسـاب المتوسـط، حيـث كانـت  H5والطيور إلى فئة المختبرات المرجعيـة المعنيـة بـالنمط 

ة مــع المنظمــة التــي تعمــل علــى الفيروســات الموســمية وفيروســات الجائحــة، تكاليفهــا أقــل بصــورة كبيــرة مــن المراكــز المتعاونــ
  التابعة للمنظمة H5وكانت مشابهة للبيانات المقدمة من المختبرات المرجعية المعنية بالنمط 

مجموعــــة البيانــــات ضــــئيلة للغايــــة بشــــكل يتعــــذر معــــه أن تكــــون ذات مغــــزى، ومــــن المحتمــــل أن يكــــون المتوســــط   *** 
  ه.في مبالغاً 

  
ــــين إجمــــالي مســــاهمات الشــــراكة ومجموعــــة مــــن المؤشــــرات  ــــربط ب واقتــــرح بعــــض أصــــحاب المصــــلحة ضــــرورة ال
االقتصادية، من قبيل النـاتج المحلـي اإلجمـالي للبلـد الـذي تقـع بـه الجهـة المصـنعة. ويعمـل ممثلـو دوائـر الصـناعة 

حسـين اسـتقرار هـذه المسـاهمات على بعض المقترحات الخاصـة بتغييـر طريقـة حسـاب مسـاهمات الشـراكة بهـدف ت
  وٕامكانية التنبؤ بها، وسوف يقدم هؤالء الممثلون تلك المقترحات إلى المنظمة.

  
  مساهمات الشراكة تحصيل :التوصيات

  
للشـبكة تكاليف تشـغيل / ينبغي للفريق االستشاري أن ينظر في تحديث تقديرات التكاليف الجارية  -٢٣

، لتكون بمثابة مدخل لتنقيح صـيغة حسـاب مسـاهمات ٢٠١٠لعام ي لها العالمية لترصد األنفلونزا والتصد
الشراكة، بالتعاون مع دوائر الصناعة؛ بهـدف تيسـير دفـع هـذه المسـاهمات فـي الوقـت المحـدد، واسـتدامتها 

  كآلية تمويل لتنفيذ اإلطار الخاص بالتأهب لمواجهة األنفلونزا الجائحة.
  

للــنهج التــدريجي بشــأن االتفــاق  -لتوصــيات الفريــق االستشــاري  وفقــاً  -نظــرًا لالســتخدام النــاجح   -٢٤
، يتعين على الفريق االستشاري النظر في إعداد رد تصعيدي مماثل ٢على االتفاقات الموحدة لنقل المواد 

  في حالة عدم سداد مساهمات الشراكة بالكامل، أو التأخر في سدادها، أو عدم سدادها.
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  تنفيذ مساهمات الشراكة  ٣-٦
    

  النتائج الرئيسية
  

، اتسم تنفيذ آلية تبـادل الفوائـد الخاصـة بمسـاهمات ٢٠١٤: منذ بدء توزيع أموال مساهمات الشراكة في عام ٤٨النتيجة 
، والتــــي تـــم تمديــــدها حتــــى ٢٠١٦-٢٠١٣الشـــراكة بالشــــفافية وتـــواءم بشــــكل جيــــد مـــع خطــــة تنفيــــذ مســـاهمات الشــــراكة 

وأتاحــت مــوارد مســاهمات الشــراكة هــذه  ق االستشــاري الصــادرة إلــى المــدير العــام.وفقــًا لتوصــيات الفريــ ٢٠١٧،١،٢ عــام
  لبعض البلدان وضع خطط متعددة السنوات، وعززت بناء القدرات على نحو هادف مستدام.

  
: تنفيــذ تطــوير القــدرات فــي كــل مجــال مــن مجــاالت العمــل الخمســة (المختبــرات والترصــد؛ وعــبء المــرض؛ ٤٩النتيجــة 
درات التنظيميــــة؛ والتخطــــيط ألغــــراض النشــــر؛ واإلبــــالغ عــــن المخــــاطر) فــــي البلــــدان ذات األولويــــة بــــدأ فــــي وبنــــاء القــــ

. وقد حدث بوجه عام تقـدم ٢٠١٧بحلول نهاية عام غايات المعنية تحقيق الفي الوقت الراهن ب وقعات، مع ت٢٠١٤ عام
مـرض  ضرورة إلى التركيز على الفاشـيات، مثـلكاٍف على الرغم من أن بعض األقاليم قد تأخرت بسبب تحولها بحكم ال

فيــروس اإليبــوال وفيــروس زيكــا. وتــم إحــراز تقــدم جيــد فــي دعــم البلــدان لتحســين القــدرة علــى اكتشــاف فيروســات األنفلــونزا 
فـي تطـوير القـدرات التنظيميـة. و  ،المستجدة ورصدها، وفي الدراسات المعنية بعبء المرض، وفي اإلبالغ عن المخاطر

  ض التأخر في مجال قدرات النشر، ويتزايد في الوقت الراهن التركيز على خطط النشر الوطنية.وحدث بع
  

ـــدى بعـــض أصـــحاب جمـــع ا: ال يتواكـــب اإلنفـــاق دائمـــا مـــع ٥٠النتيجـــة  لمســـاهمات، ممـــا يـــؤدي إلـــى تصـــور خـــاطئ ل
العمــل وفقــًا لألطــر الزمنيــة المصــلحة، إمــا بعــدم الحاجــة إلــى مزيــد مــن أمــوال التأهــب، أو بوجــود إخفــاق فــي تنفيــذ خطــط 

المحــددة لهــا. وُينــذر هــذا الوضــع بتقــويض الــدعم فيمــا بــين الكيانــات التــي تســدد مــدفوعات مســاهمات الشــراكة، وبوجــود 
  إحجام عن تقديم المزيد من المساهمات.

  
حــو منــتظم. وعلــى تعلــن أمانــة اإلطـار عــن اإلنجــازات والتحــديات المتعلقـة بتنفيــذ مســاهمات الشــراكة علـى ن: ٥١النتيجـة 

) عــدم الرضــاء بشــأن ١الــرغم مــن ذلــك، يطــرح أصــحاب المصــلحة بصــفة مســتمرة مســائل محــددة مــع المنظمــة، بشــأن: (
، علـى الـرغم مـن عـدم المسـاس بـأموال االسـتجابة، مـن مسـاهمات الشـراكة االستمرار في جمـع أمـوال مسـاهمات الشـراكة

اهمات تشـكل صـندوقًا للطـوارئ ييسـر االسـتجابة السـريعة فـي بدايـة مما يبين بوضوح القصور في فهم فكرة أن هذه المس
) واألسـاس ٢الجائحة، وأن مقدار أموال االستجابة أقل بكثير مـن المبـالغ الالزمـة لالسـتجابة فـي وقـت تفشـي الجائحـة؛ (

وهـو  ٣يير االختيـار،الذي يستند عليـه اختيـار البلـدان المتلقيـة ذات األولويـة، علـى الـرغم مـن نشـر عمليـة االختيـار ومعـا
) والقصــور فــي فهــم دور أمــوال مســاهمات الشــراكة فــي ٣قــد يبــين رغبــة بلــدان بعينهــا فــي أن تُــدرج فــي هــذه القائمــة؛ ( مــا

  بناء قدرات البلدان لزيادة التأهب لمواجهة األنفلونزا الجائحة.
  

ن تقسـيم نسـب أمـوال مسـاهمات الشـراكة بـين : اقتراح المدير العام المقدم إلى المجلس التنفيذي للمنظمـة بشـأ٥٢النتيجة 
علــى التــوالي، ســوف يسترشــد بالتحليــل الثــاني للفجــوات (تقيــيم الفجــوات  ٣٠ :٧٠الســتجابة، والــذي يبلــغ حاليــًا التأهــب وا

واالحتياجـــات، عـــالوًة علـــى تحليـــل مـــواطن القـــوة ونقـــاط الضـــعف والفـــرص والتهديـــدات بخصـــوص مســـاهمات الشـــراكة) 
  ن جانب أمانة اإلطار.والمزمع إجراؤه م

  
ـــذ ٥٣النتيجـــة  ـــرًا بفهـــم عمليـــة صـــنع القـــرار بالنســـبة لتنفي ـــدول األعضـــاء تـــولي اهتمامـــًا كبي : التـــزال دوائـــر الصـــناعة وال

مســـاهمات الشـــراكة، وتقـــديم مـــدخالت حســـب االقتضـــاء. كمـــا طلبـــت بعـــض المكاتـــب اإلقليميـــة التابعـــة للمنظمـــة إتاحـــة 
                                                            

. جنيــف: منظمــة ٢٠١٦-٢٠١٣اإلطــار الخــاص بالتأهــب لمواجهــة األنفلــونزا الجائحــة، خطــة تنفيــذ مســاهمات الشــراكة    ١
ــــــــــــــة؛  ــــــــــــــم http://www.who.int/influenza/pip/pip_pcimpplan_update_31jan2015.pdf?ua=1( ٢٠١٥الصــــــــــــــحة العالمي ، ت

  .١١-٩)، الصفحات ٢٠١٦سبتمبر  أيلول/ ٢٠االطالع في 
الفريــق االستشــاري المعنــي باإلطــار. اجتمــاع الفريــق االستشــاري المعنــي باإلطــار الخــاص بالتأهــب لمواجهــة األنفلــونزا    ٢

ــــــف: منظمــــــة الصــــــحة ٢٠١٦أبريــــــل  نيســــــان/ ٢٢-١٩الجائحــــــة،  ــــــى المــــــديرة العامــــــة. جني ــــــر إل ــــــف، سويســــــرا. تقري ، جني
 أيلـــول/ ٢٢، تـــم االطـــالع فـــي http://www.who.int/influenza/pip/ag_april2016_MeetingRpt.pdf?ua=1( ٢٠١٦ العالميـــة؛
  .٤٥)، الفقرة ٢٠١٦ سبتمبر

. جنيــف: منظمــة ٢٠١٦-٢٠١٣اإلطــار الخــاص بالتأهــب لمواجهــة األنفلــونزا الجائحــة، خطــة تنفيــذ مســاهمات الشــراكة    ٣
ــــــــــــــة؛  ــــــــــــــم http://www.who.int/influenza/pip/pip_pcimpplan_update_31jan2015.pdf?ua=1( ٢٠١٥الصــــــــــــــحة العالمي ، ت

  .١١-٩)، الصفحات ٢٠١٦سبتمبر  أيلول/ ٢٠االطالع في 
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الشـــراكة كـــي تنـــاقش الـــدروس المســـتفادة، وأبـــدت هـــذه المكاتـــب رغبتهـــا فـــي توســـيع  الفرصـــة للجهـــات المنفـــذة لمســـاهمات
مشاركتها في أعمال التخطيط والتنفيذ والرصـد. وجـدير بالـذكر أنـه يـتم توجيـه الـدعوة للمكاتـب اإلقليميـة التابعـة للمنظمـة 

  للمشاركة في كافة اجتماعات الفريق االستشاري.
  

والســيما الدراســات المعنيــة بعــبء المــرض، والقــدرات  -ة بتنفيــذ مســاهمات الشــراكة : مجــاالت العمــل الخاصــ٥٤النتيجــة 
تكتســي أهميــة أساســية الســتحداث بــرامج لقاحــات األنفلــونزا الموســمية، والتــي  -التنظيميــة، والتخطــيط ألغــراض النشــر 

  توفر بدورها أساسًا حاسم األهمية للتأهب للجائحة.
  

ميــــة تابعـــة للمنظمــــة مســـألة محدوديـــة التمويــــل المتـــاح ضــــمن اإلطـــار لتكــــاليف : طرحـــت عــــدة مكاتـــب إقلي٥٥النتيجـــة 
المعنيين بتنفيذ أنشـطة اإلطـار. ويتمثـل المبـدأ المعمـول بـه حاليـًا فـي ضـرورة اإلبقـاء علـى النسـبة المخصصـة  الموظفين

األنشــطة التــي  لمــوظفي المنظمــة عنــد أدنــى حــد ممكــن، لضــمان توجيــه أقصــى مبلــغ مــن أمــوال مســاهمات الشــراكة إلــى
تنفــــذها البلــــدان. وقــــد تكــــون مصــــادر األمــــوال األخــــرى مالئمــــة للمســــاعدة فــــي تكــــاليف المــــوظفين، وال يشــــجع اإلطــــار 

    ) الجهات المانحة األخرى بوجه عام على تقديم أموال إضافية.١-٣-١٤-٦ (الفرع
  

اكة وفقــًا للقــرارات التــي تتخــذها مســاهمات الشــر تحصــيل يــتم تخصــيص وٕانفــاق األمــوال التــي يــتم تعبئتهــا مــن خــالل 
مــــن إجمــــالي  ٪١٠الــــدول األعضــــاء مــــن خــــالل المجلــــس التنفيــــذي للمنظمــــة. ويــــتم تخصــــيص مبلــــغ ال يتجــــاوز 

المســاهمات لتمويــل عمليــات التشــغيل الخاصــة بأمانــة اإلطــار، والتــي تــدير عمليــة تنفيــذ اإلطــار الخــاص بالتأهــب 
ـــونزا الجائحـــة. ـــتم بعـــد  ١لمواجهـــة األنفل ـــم ي ـــين أنشـــطة التأهـــب  ٢ ٣٠ :٧٠ذلـــك تقســـيم الرصـــيد المتبقـــي بنســـبة ث ب

لألنفلونزا الجائحة وأموال االستجابة لألنفلونزا الجائحة، مع تحديـد التكـاليف غيـر المباشـرة الخاصـة بالـدعم اإلداري 
/ حزيــــران ٣٠(اإليــــرادات حتــــى  ٣-٦مــــن المنظمــــة بشــــفافية باعتبارهــــا تكــــاليف دعــــم البــــرامج. ويعــــرض الجــــدول 

  .٢٠١٥-٢٠١٢) ملخصًا لمجموع المخصصات المتعلقة بمساهمات الشراكة للفترة ٢٠١٦ يونيو
  

  ١)٢٠١٦ يونيو/ حزيران ٣٠*) (حتى ٢٠١٥-٢٠١٢: مجموع مخصصات مساهمات الشراكة (٣-٦الجدول 
  

إجمـــــــــالي أمـــــــــوال 
مســـاهمات الشـــراكة 

  المتلقاة

        المخصصات
  دعم البرامج تكاليف  أمانة اإلطار  االستجابة  التأهب**

٩٢ ١٠٠ ٤٩٩  
  دوالر أمريكي

٥١ ٧٣٨ ٣٣١  
  دوالر أمريكي

٢٣ ٤١٦ ٩٤٨  
  دوالر أمريكي

٨ ٢١٢ ٤٣٣  
  دوالر أمريكي

٩ ٤٣٢ ٧٨٦  
  دوالر أمريكي

  يتضمن األموال التي لم يتم تخصيصها ألنشطة تأهب محددة.  عام الفواتير. ** * 
  . في: منظمة الصحة العالمية ٢٠١٦-٢٠١٢بوابة تنفيذ مساهمات الشراكة، ميزانية   ١
)https://extranet.who.int/pip-pc-implementation/ ٢٠١٦). جنيف: منظمة الصحة العالمية؛  

  
  االستجابة  ١-٣-٦
  

ُيحتفظ بأموال االستجابة في حساب احتيـاطي يتـراكم بمـرور الوقـت بحيـث تكـون المـوارد الماليـة متاحـة علـى الفـور 
ئحـة. وقــام الفريـق االستشــاري بوضـع مجموعــة مـن المبــادئ اإلرشـادية، بالتشــاور مــع ت تفشــي الجاقـللمنظمـة فــي و 

أســاس للقــرارات التــي يتخــذها المــدير العــام بشــأن كيفيــة لتكــون بمثابــة دوائــر الصــناعة وســائر أصــحاب المصــلحة، 

                                                            
  .٦الصفحة  المرجع نفسه.   ١
المبــادئ اإلرشــادية بشــأن اســتخدام أمــوال مســاهمة شــراكة التأهــب ألغــراض "االســتجابة". فــي: منظمــة الصــحة العالميــة    ٢
    ٢٠١٤العالمية؛  ]. جنيف: منظمة الصحة الموقع على شبكة اإلنترنت [
)http://www.who.int/influenza/pip/guiding_principles_pc_response_funds.pdf?ua=1 أيلـــــــول/ ٢١، تــــــم االطــــــالع فــــــي 

  (ب).٢)، الفقرة ٢٠١٦سبتمبر 
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ألنفلــونزا الجائحــة علــى ســبيل المثــال، مــن المتوقــع أن تلــزم األمــوال لتوزيــع لقاحــات ا ١اســتخدام أمــوال االســتجابة.
افقـت الجهـات المصـنعة و ، ولشراء المنتجات اإلضافية التـي ٢االتفاقات الموحدة لنقل المواد المتبرع بها من خالل 

  على توفيرها بأسعار ميسورة.
  
  التأهب  ٢-٣-٦
  

)، ُتخصــص أمـوال التأهــب عبـر خمســة مجـاالت عمــل: ٢٠١٦-٢٠١٣فـي إطـار خطــة تنفيـذ مســاهمات الشـراكة (
ــــالغ عــــن المخ ــــة؛ والتخطــــيط ألغــــراض النشــــر؛ واإلب ــــاء القــــدرات التنظيمي ــــرات والترصــــد؛ وعــــبء المــــرض؛ وبن تب

وتــرتبط األنشــطة المنتقــاة لتلقــي الــدعم فــي إطــار مجــاالت العمــل الخمســة هــذه ارتباطــًا مباشــرًا بنتــائج  ٢المخــاطر.
إلــى بنــاء القــدرات لتعزيــز التأهــب  ، والتــي قيمــت الحــاالت التــي ُتمــس الحاجــة فيهــا٢٠١٣تحلــيالت الفجــوات لعــام 

ولكــل مجــال عمــل توجــد قائمــة بالبلــدان ذات األولويــة للعمــل. وقــد تــم التشــاور  ٣للجائحــة علــى الصــعيد العــالمي.
الخاصـة  ٢٠١٦-٢٠١٣تلك البلدان، وتعرض خطـة تنفيـذ مسـاهمات الشـراكة  اختياربشكل وثيق مع األقاليم عند 

بنــاء قــدرات المختبــرات  مجــال وحيــث يتلقــى ٤البلــدان لكــل مجــال عمــل. اختيــارة باإلطــار التفاصــيل المتعلقــة بعمليــ
  ).٣-٦أكثر تفصيًال (انظر اإلطار  اختياروالترصد غالبية أموال مساهمات الشراكة، فقد تم إجراء عملية 

  
  ٥البلدان لبناء قدرات المختبرات والترصد اختيار: ٣-٦اإلطار 

  
لمحتملـة ذات األولويـة مـن خـالل التقيـيم التقنـي للقـدرات القطريـة للمختبـرات والترصـد لبلدان اباتم وضع قوائم إقليمية 

القـدرات تنفيـذ بشأن األنفلونزا، وذلك باستخدام عوامـل حـددها الفريـق االستشـاري تمثلـت فيمـا يلـي: حالـة تقـدم البلـد؛ و 
لــد بشــأن ترصــد األنفلــونزا الوبــائي ؛ واحتياجــات الب)٢٠٠٥( األساســية المنصــوص عليهــا فــي اللــوائح الصــحية الدوليــة

  .A(H5N1)والمختبري؛ والتعرض لفيروس 
  

ثم قامت المكاتب اإلقليمية التابعة للمنظمة بتنقيح هذه القوائم، واضعة في الحسبان عناصر إضافية هـي: األوضـاع 
ت المانحــة الجــاري السياســية فــي بلــدان اإلقلــيم، وبخاصــة مــا إذا كــان البلــد فــي حالــة طــوارئ معقــدة؛ وتمويــل الجهــا

اإلقلـيم / واالستثمارات فـي البلـد؛ وقـدرة البلـد علـى االسـتيعاب؛ وحجـم سـكان البلـد؛ والموقـع الجغرافـي للبلـد فـي اإلقلـيم
وزارة الصــحة بالعمــل فــي مجــال األنفلــونزا؛ وقــدرة / الســيما بالنســبة للــدول الجزريــة)؛ ومســتوى اهتمــام البلــدو الفرعــي (

  ن القدرات القائمة من أجل توليد بيانات لترصد األنفلونزا ُيمكن تبادلها مع البلدان المجاورة.البلدان على االستفادة م
  

قـدرات  زيـز وقامت األقاليم بتحديد البلدان ذات األولوية حسب قدرتها على تلقي أموال مسـاهمات الشـراكة الالزمـة لتع
األنفلونزا، والسـيما مـن خـالل الشـبكة. المعنيـة بـت اكتشاف فاشيات األنفلـونزا ورصـدها، وقـدرتها علـى تبـادل المعلومـا

    ثم تم إرسال قوائم البلدان الموصى بها إلى المدير العام، عن طريق الفريق االستشاري.

                                                            
  المرجع نفسه.   ١
جنيــف: منظمــة . ٢٠١٦-٢٠١٣اإلطــار الخــاص بالتأهــب لمواجهــة األنفلــونزا الجائحــة، خطــة تنفيــذ مســاهمات الشــراكة    ٢

ــــــــــــــة؛  ــــــــــــــم http://www.who.int/influenza/pip/pip_pcimpplan_update_31jan2015.pdf?ua=1( ٢٠١٥الصــــــــــــــحة العالمي ، ت
  ).٢٠١٦سبتمبر  أيلول/ ٢٢االطالع في 

، تحلـــيالت الفجـــوات. جنيـــف: ٢٠١٦-٢٠١٣ مســـاهمات شـــراكة اإلطـــار الخـــاص بالتأهـــب لمواجهـــة األنفلـــونزا الجائحـــة   ٣
 أيلـــول/ ٢٢، تـــم االطـــالع فـــي http://www.who.int/influenza/pip/pip_pc_ga.pdf?ua=1( ٢٠١٣ة العالميـــة؛ منظمـــة الصـــح

  ).٢٠١٦سبتمبر 
. جنيــف: منظمــة ٢٠١٦-٢٠١٣اإلطــار الخــاص بالتأهــب لمواجهــة األنفلــونزا الجائحــة، خطــة تنفيــذ مســاهمات الشــراكة    ٤

ــــــــــــــة؛  ــــــــــــــم http://www.who.int/influenza/pip/pip_pcimpplan_update_31jan2015.pdf?ua=1( ٢٠١٥الصــــــــــــــحة العالمي ، ت
  .١١-٩)، الصفحات ٢٠١٦سبتمبر  أيلول/ ٢٢االطالع في 

  المرجع نفسه.   ٥
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خطــــة عمــــل عبـــر المنظمــــة. وصــــدرت الشـــرائح األولــــى مــــن  ٥٠، تــــم وضـــع مــــا يربــــو علـــى ٢٠١٤وخـــالل عــــام 
 ٢٠١٤أغسـطس / مليـون دوالر أمريكـي حتـى شـهر آب ١٧,٤و ، وتـم توزيـع نحـ٢٠١٤أبريـل / في نيسان التمويل

علــى المقــر الرئيســي للمنظمــة، والمكاتــب اإلقليميــة، والمكاتــب القطريــة، بهــدف تنفيــذ أنشــطة التأهــب المعتمــدة فــي 
، بلـــــغ إجمـــــالي أمـــــوال مســـــاهمات الشـــــراكة التـــــي تـــــم توزيعهـــــا نحـــــو ٢٠١٥وحتـــــى نهايـــــة  ١المجـــــاالت الخمســـــة.

مــن األمــوال الموزعــة  ٪٧٠يكــي تقريبــًا، مــع اســتحواذ مجــال المختبــرات والترصــد علــى حــوالي دوالر أمر  مليــون ٣١
  ٢).١-٦(انظر الشكل 

  
   

                                                            
. جنيـــف: منظمـــة ٢٠١٥اإلطـــار الخـــاص بالتأهـــب لمواجهـــة األنفلـــونزا الجائحـــة، التقريـــر الســـنوي لمســـاهمات الشـــراكة    ١

  ٢٠١٦الصحة العالمية؛ 
)http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/246229/1/WHO-OHE-PED-2016.01-eng.pdf?ua=1 ــــــــــــي ــــــــــــم االطــــــــــــالع ف ، ت

  .٨)، الصفحة ٢٠١٦سبتمبر  أيلول/  ٢٢
  .٤الصفحة  المرجع نفسه.   ٢
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  ١)٢٠١٥ديسمبر / : توزيع أموال التأهب حسب مجال العمل (نهاية كانون األول١-٦الشكل 
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

. جنيــف: منظمــة ٢٠١٥حــة، التقريــر الســنوي لمســاهمات الشــراكة اإلطــار الخــاص بالتأهــب لمواجهــة األنفلــونزا الجائ  ١
، تــــم http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/246229/1/WHO-OHE-PED-2016.01-eng.pdf?ua=1( ٢٠١٦الصــــحة العالميــــة؛ 

  .٦٥)، الصفحة ٢٠١٦سبتمبر / أيلول ٢٢االطالع في 
  
  

معتمدة، ويتم تتبع النفقات (أي اإلنفاق الفعلـي) واإلبـالغ بـه عبـر ال عملعلى خطط ال ءً يتم توزيع أموال التأهب بنا
المنظمة. وتبين مـن ذلـك أن إنفـاق أمـوال مسـاهمات الشـراكة لـم يواكـب دائمـًا توزيـع األمـوال. فعلـى مـدار مجـاالت 

حتـى ) الـذي تـم إنفاقـه بالفعـل ١-٦العمل الخمسة، جاءت نسب المـال المـوزع (أي علـى النحـو المبـين فـي الشـكل 
ـــــــى النحـــــــو التـــــــالي:  ٢٠١٥نهايـــــــة  )؛ وعـــــــبء ٪٨٠المختبـــــــرات والترصـــــــد (بشـــــــأن شـــــــتى مجـــــــاالت العمـــــــل، عل
)؛ واإلبــالغ عــن المخــاطر ٪٤٤؛ والتخطــيط ألغــراض النشــر ()٪٥٦)؛ وبنــاء القــدرات التنظيميــة (٪٧٦( المــرض

  ٢.٪٧٧معًا  ٢٠١٥وعام  ٢٠١٤وبلغ معدل اإلنفاق الكلي للتأهب في عام  ١).٪٨٥(

                                                            
  .٦٧الصفحة  ع نفسه.المرج   ١
  .٦٥الصفحة  المرجع نفسه.   ٢

 المختبرات والترصد

٨٢٨ ٠٠٠ 
 دوالر أمريكي

 بناء القدرات التنظيمية

 اإلبالغ عن المخاطر

خطيطالت  
 ألغراض
 النشر

 دوالر أمريكي ١ ٥٤٠ ٨٠٠

 دوالر أمريكي ٣ ٩٥٥ ٤٠٦

١ ٩٩٥ ٥٠٠  
دوالر أمريكي   

٢٢ ٣٧٠ ٩٩٧  
 دوالر أمريكي

 عبء المرض
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مجـاالت عمـل وجـود مجاالت العمل الخمسة حتى اآلن، تعترف المنظمـة بباسترشاد تنفيذ مساهمات الشراكة ورغم 
إضــافية قــد تصــبح ذات أهميــة، وأن البلــدان المنخفضــة الــدخل وتلــك المتوســطة الــدخل التــي يــتم دعمهــا فــي الوقــت 

خطـــــة تنفيـــــذ مســـــاهمات  وقـــــد تـــــم تمديـــــد ١.الحـــــالي ســـــتحتاج إلـــــى دعـــــم مـــــن مســـــاهمات الشـــــراكة فـــــي المســـــتقبل
اسـتعراض التقـدم بهـدف في حـين يجـري تنفيـذ تحليـل للفجـوات،  ٢٠١٧،٢حتى نهاية عام  ٢٠١٦-٢٠١٣ الشراكة

تحديــــد مجــــاالت العمـــل المحتملــــة فــــي المســـتقبل. وستصــــب هــــذه بهـــدف المحـــرز فــــي مجـــاالت العمــــل الحاليــــة، و 
همات الشراكة. وتمشيًا مع ذلـك، فقـد جـرى أيضـًا المعلومات كلها في وضع خطة تنفيذ جديدة رفيعة المستوى لمسا

حتـى  لمدة عـام ،بين التأهب واالستجابة ٣٠،٣ :٧٠تمديد نسبة التقسيم الحالية ألموال مساهمات الشراكة، والبالغة 
، علــى أن يــتم تنقيحهــا فــي الخطــة الجديــدة عنــد االقتضــاء وفقــًا أليــة توصــيات مــن المــدير العــام ٢٠١٧نهايــة عــام 
  .٢٠١٧التنفيذي للمنظمة تصدق عليها الدول األعضاء في جمعية الصحة العالمية والمجلس 

  
بشكل وثيق كل ستة أشهر، باستخدام مجموعة من المؤشـرات المتفق عليها ويتم رصد التقدم صوب غايات التنفيذ 

 ٤.ةالمبدئيـ البيانـات األساسـيةوذلـك بهـدف تسـجيل اإلنجـازات قياسـًا علـى ظـروف  لكل مجال من مجاالت العمـل،
نهايـة حتـى ، مع تمديد الخطة ذاتها، ٢٠١٦-٢٠١٣وتم تمديد الغايات المحددة في خطة تنفيذ مساهمات الشراكة 

ثـة مفصـلة عـن األداء، قياسـًا علـى المؤشـرات المعنيـة، فـي وتقـوم المنظمـة سـنويًا بنشـر بيانـات محدّ  ٢٠١٧.٥عام 
  ٢٠١٤.٦،٧التقرير السنوي لمساهمات الشراكة، بدءًا من عام 

  
، في حين ٢٠١٥ملخصًا لإلنجازات الرئيسية في إطار مجاالت العمل الخمسة حتى نهاية  ٤-٦يعرض الجدول و 

بيانات مجاالت العمل الفردية. وفـي حـين توجـد بيانـات أحـدث مـأخوذة مـن  ١٠-٦ إلى ٥-٦تعرض الجداول من 
يعنــي أنــه ال يتــوافر لكــل مجــاالت العمــل  بالنســبة لــبعض هــذه المؤشــرات، فــإن اخــتالف فتــرات التبليــغ ٢٠١٦عــام 

؛ وبالتالي فلبيان التقـدم المحـرز فـي كـل مجـال مـن مجـاالت العمـل عبـر نفـس ٢٠١٥ عام بيانات أحدث من نهاية
  .٢٠١٥الفترة الزمنية، تأتي البيانات المستخدمة من التقرير السنوي لمساهمات الشراكة 

  
                                                            

  .٥٢الصفحة  المرجع نفسه.   ١
الفريــق االستشــاري المعنــي باإلطــار. اجتمــاع الفريــق االستشــاري المعنــي باإلطــار الخــاص بالتأهــب لمواجهــة األنفلــونزا    ٢

ــــــى المــــــديرة العامــــــة٢٠١٦أبريــــــل  نيســــــان/ ٢٢-١٩الجائحــــــة،  ــــــر إل ــــــف، سويســــــرا. تقري ــــــف: منظمــــــة الصــــــحة ، جني . جني
 أيلــول/ ٢٢، تــم االطــالع فــي http://www.who.int/influenza/pip/ag_april2016_MeetingRpt.pdf?ua=1,( ٢٠١٦ العالميــة؛
  .٤٥)، الفقرة ٢٠١٦ سبتمبر

  ٪ من إجمالي إيرادات مساهمات الشراكة ألمانة اإلطار.١٠يتم التقسيم بهذه النسبة بعد تخصيص    ٣
. جنيـــف: منظمـــة ٢٠١٥لخـــاص بالتأهـــب لمواجهـــة األنفلـــونزا الجائحـــة، التقريـــر الســـنوي لمســـاهمات الشـــراكة اإلطـــار ا   ٤

    ٢٠١٦الصحة العالمية؛ 
)http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/246229/1/WHO-OHE-PED-2016.01-eng.pdf?ua=1 ــــــــــــي ــــــــــــم االطــــــــــــالع ف ، ت

  .١١)، الصفحة ٢٠١٦سبتمبر  أيلول/  ٢٢
ـــــة    ٥ اإلطـــــار الخـــــاص بالتأهـــــب لمواجهـــــة األنفلـــــونزا الجائحـــــة، منظمـــــة الصـــــحة العالميـــــة، بيانـــــات غيـــــر منشـــــورة، أمان

  .٢٠١٦أكتوبر  األول/  تشرين
. جنيـــف: منظمـــة ٢٠١٤اإلطـــار الخـــاص بالتأهـــب لمواجهـــة األنفلـــونزا الجائحـــة، التقريـــر الســـنوي لمســـاهمات الشـــراكة    ٦

  ٢٠١٥الصحة العالمية؛ 
)http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/161369/1/WHO_HSE_PED_GIP_PIP_2015.2_eng.pdf?ua=1&ua=1 ـــــــــــم ، ت

  ).٢٠١٦سبتمبر  أيلول/ ٢٢االطالع في 
. جنيـــف: منظمـــة ٢٠١٥اإلطـــار الخـــاص بالتأهـــب لمواجهـــة األنفلـــونزا الجائحـــة، التقريـــر الســـنوي لمســـاهمات الشـــراكة    ٧

  ٢٠١٦الصحة العالمية؛ 
)http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/246229/1/WHO-OHE-PED-2016.01-eng.pdf?ua=1 ــــــــــــي ــــــــــــم االطــــــــــــالع ف ، ت

  ).٢٠١٦سبتمبر  أيلول/  ٢٢
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  ١الخاصة بالتأهبالخمسة ي مجاالت العمل ف ٢٠١٥وعام  ٢٠١٤: لمحات من عام ٤-٦الجدول 
  
  ٢٠١٥  ٢٠١٤  

بناء قدرات 
المختبرات 
  ٢،٣والترصد

لقيـــاس معنيـــًا بالقـــدرات، مؤشـــرًا  ٢١تحديـــد 
التقــــــــــــدم المحــــــــــــرز صــــــــــــوب المخرجــــــــــــات 

  والحصائل.
  

ـــات األساســـيةجمـــع  ـــ البيان  يبلـــدًا ذ ٤٣ي ف
  أولوية لتلقي الدعم في هذا المجال.

األحـداث لألنفلـونزا فـي  ترصد متوطد وفعال قائم على
عـددها ذات األولويـة البـالغ التأهب بلدًا من بلدان  ١٢
  بلدًا. ٤٣
  

ـــــادل  ـــــات  ١٢٨تب ـــــي أنحـــــاء العـــــالم أجمـــــع بيان ـــــدًا ف بل
مــــع المراكــــز المتعاونــــة مــــع المنظمــــة،  ٤الفيروســــات 

التابعــــــة  H5والمختبــــــرات المرجعيــــــة المعنيــــــة بــــــالنمط 
ـــــة األساســـــ ـــــرات التنظيمي ية التابعـــــة للمنظمـــــة، والمختب

  للمنظمة.
  

البيانــات الوبائيــة ب بشــكل متســقبــالتبليغ بلــدًا  ٦٦قيــام 
  إقليمية أو عالمية. اتإلى منص

  
البيانـــــــات ببشـــــــكل متســـــــق بـــــــالتبليغ بلـــــــدًا  ١١٤قيـــــــام 

  الفيروسية إلى منصة إقليمية أو عالمية.
  

 الخارجي للجودة بلدًا في مشروع التقييم ١٠٣مشاركة 
فيـــروس األنفلـــونزا مـــن اف كتشـــ، الالخـــاص بالمنظمـــة

تفاعــــل البــــوليميراز المتسلســــل،  عــــن طريــــق Aالــــنمط 
  .٪١٠٠تسجيلها نسبة و 

سبعة بلدان فـي التـدريب علـى تعلـم مشاركة   عبء المرض
كيفيـــة وضـــع تقـــديرات عـــبء المـــرض علـــى 
المســــــتوى الــــــوطني باســــــتخدام دليــــــل جديــــــد 

  للمنظمة.

تقــــديرات عــــن عــــبء األنفلــــونزا وضــــع بلــــدًا ب ٤٠ قيــــام
باســتخدام منهجيــة المنظمــة والــدعم التقنــي المقــدم مــن 

أولوية بالنسبة لمساهمات  يبلدًا ذ ١٩المنظمة، منها 
  لتأهب.اشراكة 

  
باســتكمال ذات األولويــة التأهــب بلــدان قيــام ثالثــة مــن 

لعــــــــبء األنفلــــــــونزا علــــــــى المســــــــتوى قويــــــــة تقــــــــديرات 
  ٥.الوطني

  
ظمــــة ســــتة بلــــدان بــــالتطبيق التجريبــــي ألداة المنقيــــام 

  المعنية بالعبء االقتصادي.
بناء القدرات 

  التنظيمية
العمــل فــي تنقــيح إجــراءات االســتعراض  ءبــد

ـــــة  المعجـــــل بهـــــدف تيســـــير تـــــرخيص األدوي
ـــــرة  المضـــــادة للفيروســـــات واللقاحـــــات المختب

  الصالحية مسبقًا.
  

ــــــام  ـــــــة بمواصــــــفات قي ــــــة الخبــــــراء المعني لجن
المستحضـــــــرات الصـــــــيدالنية، فـــــــي تشـــــــرين 

اســتحداث واعتمــاد ، ب٢٠١٤وبر أكتــ/ األول
اإلجــــــــراءات التعاونيــــــــة الجديــــــــدة للتصــــــــدي 
للتقييم، وتسريع وتيرة تسجيل المستحضـرات 

، المختبــرة الصــالحية الصــيدالنية واللقاحــات
  .على المستوى الوطنيمسبقًا بالمنظمة، 

تســـريع وتيـــرة الموافقـــات لإجـــراءات المنظمـــة التعاونيـــة 
التنظيميــة علــى المنتجــات الخاصــة بــاألنفلونزا، والتــي 

  ٦بلدًا.  ١٤ها تاعتمد
  

بلـدًا ذي  ١٦بلـدًا مـن  ١٤تقييم القدرات التنظيمية فـي 
  أولوية.
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  ٢٠١٥  ٢٠١٤  
التخطيط ألغراض 

  النشر
صــياغة االتفاقــات النموذجيــة بــين المنظمــة 
ــــــــــدان المتلقيــــــــــة للمنتجــــــــــات المتعلقــــــــــة  والبل

  .بالجائحة

) المعنيــــــــــة بالنشــــــــــر، PIPDEPLOYاســــــــــتحداث أداة (
لتحســــــين نشــــــر المنتجــــــات الخاصــــــة بــــــاألنفلونزا فــــــي 

  البلدان.
اإلبالغ عن 

  المخاطر
تطـــــــوير مـــــــواد تدريبيـــــــة مهمـــــــة، وترجمتهـــــــا 

  ونشرها على اإلنترنت.
ــــــــة و ١٧حضــــــــور  ــــــــدًا مســــــــتهدفًا دورات تدريبي أو / بل

  ٧حلقات عمل معنية باإلبالغ عن المخاطر.
  

بتـوفير شبكة اتصـاالت الطـوارئ التابعـة للمنظمـة قيام 
شخصـــًا يمكـــن نشـــرهم فـــي حـــاالت  ١٥٠قائمـــة تضـــم 

  الطوارئ الصحية على مستوى العالم.
. جنيــف: منظمــة ٢٠١٥اإلطــار الخــاص بالتأهــب لمواجهــة األنفلــونزا الجائحــة، التقريــر الســنوي لمســاهمات الشــراكة    ١

  ٢٠١٦الصحة العالمية؛ 
)http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/246229/1/WHO-OHE-PED-2016.01-eng.pdf?ua=1 تـــــــــم االطـــــــــالع فـــــــــي ،

  .٨)، الصفحة ٢٠١٦سبتمبر  أيلول/  ٢٢
  البيانات اإلقليمية والعالمية. دبيانات من قواع   ٢
ستخدام أموال مساهمات تسنى تحقيق اإلنجازات المتعلقة بالمختبرات والترصد على مستوى المقر الرئيسي للمنظمة با   ٣

  والجهات المانحة األخرى.التأهب شراكة 
  تشير إلى فيروسات األنفلونزا المحتملة الموسمية والجائحة.   ٤
  كوستاريكا، والصين، ومصر.   ٥
ــا المتحــدة وأوغنــدا و    ٦ ــا وكينيــا وموزامبيــق وبوركينــا فاصــو والكــاميرون وبــنن ومــالي وأرميإ جمهوريــة تنزاني ــا ثيوبيــا وغان ني

  وبوتان وميانمار. وسري النكا
وجمهوريــة مولــدوفا ومنغوليــا ونيبــال وســانت لوســيا وســان  وكينيــا بربــادوس وكمبوديــا ودومينيكــا ومصــر وكازاخســتان   ٧

  فنسنت وغرينادين والسنغال والسودان وتركيا وأوكرانيا وأوزبكستان وفييت نام.
  
  ١المختبرات والترصد: مجال العمل ١-٢-٣-٦
  

الضطالع بغالبية األنشـطة المندرجـة فـي مجـال العمـل هـذا تحـت مسـؤولية المكاتـب اإلقليميـة التـي تعمـل مـن يتم ا
خــالل المكاتــب القطريــة لتعزيــز قــدرات المختبــرات والترصــد حيثمــا ُتمــس الحاجــة إليهــا. وعلــى المســتوى اإلقليمــي، 

أمــراض الجهــاز التنفســي الناجمــة عــن ) تعزيــز القــدرات الوطنيــة علــى اكتشــاف فاشــيات ١ينصــب التأكيــد علــى: (
) وتعزيـز القـدرات الوطنيـة علـى رصـد اتجاهـات فيروسـات األنفلـونزا ٢)؛ (١فيروسات األنفلونزا المستجدة (المخرج 

مؤشرًا معنيًا بالقـدرات لتقيـيم التقـدم المحـرز فـي  ١١، تم تحديد ما مجموعه ٢٠١٤). وفي عام ٢المنتقلة (المخرج 
ى اكتشاف فيروسات األنفلونزا المسـتجدة ورصـدها وتبادلهـا، وعلـى الحكـم علـى اسـتدامة النظـام القدرات الوطنية عل

مـن هـذه البلـدان ذات األولويـة  البيانـات األساسـيةبوجه عام فـي البلـدان الثالثـة واألربعـين ذات األولويـة. وتـم جمـع 
  .٢٠١٤أغسطس / في آب

  
علــــى تعزيــــز التعــــاون مــــن خــــالل تبــــادل المعلومــــات  مــــن مؤشــــرات القــــدرات ١٠وعلــــى الصــــعيد العــــالمي، تركــــز 

). ٣(المخــرج  الشــبكة العالميــة لترصــد األنفلــونزا والتصــدي لهــاوالفيروســات، مــع التأكيــد علــى االرتقــاء بجــودة نظــام 
ـــالغ عـــددها  ـــًة، الب ـــدول األعضـــاء كاف ـــدم معلومـــات عـــن  ١٩٦وتعكـــس هـــذه المؤشـــرات العالميـــة ال ـــة، والتـــي تق دول

نزا إلـــــى قاعـــــدتي البيانـــــات العـــــالميتين للمنظمـــــة، أال وهمـــــا منصـــــة "القـــــرارات المســـــتنيرة بشـــــأن فيروســـــات األنفلـــــو 
)، بمـــا فـــي ذلـــك البلـــدان الثالثـــة واألربعـــين ذات األولويـــة. Flunet) وشـــبكة األنفلـــونزا "فلونـــت" (FluID( األنفلـــونزا"

                                                            
  .٣٤-٣٣و ١٤-١٢و ٨و ٤الصفحات  المرجع نفسه.   ١
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لقـدرات المختبـرات والترصـد. وبنهايـة مؤشـرًا  ٢١وبإضافة المؤشرات اإلحدى عشـر المـذكورة أعـاله، يبلـغ المجمـوع 
بلـدًا، وعـدد بلـدان التأهـب التـي  ٣٠بلـدًا إلـى  ٢٦، زاد عدد بلدان التأهب التي تبلغ شـبكة "فلونـت" مـن ٢٠١٥عام 

  بلدًا. ١١) من خمسة بلدان إلى FluIDتبلغ منصة (
 

ات الثالثـــة، يليهمـــا لمحـــة عامـــة قياســـًا علـــى المؤشـــرات الخاصـــة بالمخرجـــ ٦-٦والجـــدول  ٥-٦يعـــرض الجـــدول 
  ملخص بالتقدم المحرز في هذه المجاالت.

  
  ١ على المستوى الوطني ٢والمخرج  ١: مؤشرات المختبرات والترصد للمخرج ٥-٦الجدول 

  
  في البلدان النامية ذات القدرات الضعيفة أو المنعدمة. األنفلونزا ورصدهوباء القدرة على اكتشاف الحصيلة: ُعززت 

  لألقاليم والبلدان التابعة للمنظمةالدعم المقدم 
البيانات   المؤشرات الخاصة بالمخرج

  *األساسية
  الوضع  المستهدف

  بلد تأهب ذو أولوية) ٤٣القدرة على االكتشاف (
  ترصد متوطد وفعال قائم على األحداثعدد البلدان التي يتوافر لديها نظام 

١٢  ٤٣  ٨  

  بلد تأهب ذو أولوية) ٤٣قدرات الرصد (
  البلدان القادرة على التبليغ بالبيانات الفيروسية وتحليلها بشكل متسقعدد 

٣٠  ٣٥  ٢٦  

  ٩  ١٧  ٥  عدد البلدان القادرة على التبليغ بالبيانات الوبائية وتحليلها بشكل متسق
ة الصـــحة . جنيـــف: منظمـــ٢٠١٥اإلطـــار الخـــاص بالتأهـــب لمواجهـــة األنفلـــونزا الجائحـــة، التقريـــر الســـنوي لمســـاهمات الشـــراكة    ١

، تــم االطــالع فــي http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/246229/1/WHO-OHE-PED-2016.01-eng.pdf?ua=1( ٢٠١٦العالميــة؛ 
  .١٣)، الصفحة ٢٠١٦سبتمبر / أيلول  ٢٢
  .٢٠١٤أغسطس / آب ٣١  *
  

  ملخص التقدم المحرز
  

ســـين القـــدرة علـــى اكتشـــاف فيروســـات األنفلـــونزا فـــي تحتـــم بوجـــه عـــام إحـــراز تقـــدم ال بـــأس بـــه فـــي جميـــع األقـــاليم 
  وتبادل المعلومات حول هذه الفيروسات، واستدامة هذه اإلجراءات بمضي الزمن.المستجدة ورصدها، 

  
  توزعت البلدان الثالثة واألربعون ذات األولوية عبر المكاتب اإلقليميـة السـتة التابعـة للمنظمـة، علـى

بلــدًا)، والمكتــب اإلقليمــي لألمــريكتين  ١١فريقيــا التــابع للمنظمــة (النحــو التــالي: المكتــب اإلقليمــي أل
بلــدان)، والمكتــب اإلقليمــي لشــرق المتوســط  ٨منظمــة الصــحة للبلــدان األمريكيــة (/ التــابع للمنظمــة

بلـدان)، والمكتـب اإلقليمـي  ٦بلدان)، والمكتب اإلقليمي ألوروبـا التـابع للمنظمـة ( ٧التابع للمنظمة (
ـــابع للمنظمـــة (لجنـــوب شـــرق آســـي ـــابع  ٦ا الت ـــدان)، والمكتـــب اإلقليمـــي لغـــرب المحـــيط الهـــادئ الت بل

 بلدان). ٥للمنظمة (

  ال يتم تمويل جميع البلدان ذات األولويـة بشـكل مباشـر مـن مسـاهمات شـراكة التأهـب، وٕانمـا تسـتفيد
توى المقـر بعض البلدان من الـدورات التدريبيـة وحلقـات العمـل الممولـة علـى المسـتوى اإلقليمـي ومسـ

الرئيسي. ويعنـي هـذا أن البلـدان قـد تبلـغ عـن قـدرة كاملـة أو جزئيـة للمؤشـر حيثمـا تلقـت دعمـًا غيـر 
 مباشر، أي ليس من خالل خطط العمل الممولة من مساهمات شراكة التأهب.
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  مــــن المتوقــــع للمكتــــب اإلقليمــــي لألمــــريكتين، والمكتــــب اإلقليمــــي لغــــرب المحــــيط الهــــادئ، المكتــــب
ألوروبا، أن تحقق مستهدفاتها على المستوى القطـري بالنسـبة لمؤشـرات المخرجـات القائمـة اإلقليمي 

 .٢٠١٦فبراير / على الجولة الثالثة لجمع البيانات في شباط

  واجه المكتب اإلقليمي ألفريقيا، والمكتب اإلقليمي لشـرق المتوسـط، والمكتـب اإلقليمـي لجنـوب شـرق
مات شـــراكة التأهـــب، بمـــا فـــي ذلـــك فاشـــيات مـــرض فيـــروس آســـيا، تحـــديات خطيـــرة فـــي تنفيـــذ مســـاه

اإليبــوال والحمــى الصــفراء والكــوليرا (المكتــب اإلقليمــي ألفريقيــا)، واضــطرابات مدنيــة وأزمــات الجئــين 
المعـــدات / (المكتـــب اإلقليمـــي لشـــرق المتوســـط)، وتحـــديات متعلقـــة باســـتبدال المـــوظفين وبالكواشـــف

وقـــد يتعـــين علـــى هـــذه األقـــاليم أن تكـــافح مـــن أجـــل بلـــوغ (المكتـــب اإلقليمـــي لجنـــوب شـــرق آســـيا). 
، بيد أنه مازال من المتوقع أن تشهد تحسنًا في القدرات القائمـة علـى ٢٠١٧مستهدفاتها بحلول عام 

  .٢٠١٦فبراير / الجولة الثالثة لجمع البيانات في شباط
  

  ١على الصعيد العالمي ٣: مؤشرات المختبرات والترصد للمخرج ٦-٦الجدول 
  

  في البلدان النامية ذات القدرات الضعيفة أو المنعدمة. األنفلونزا ورصدهوباء القدرة على اكتشاف الحصيلة: ُعززت 
البيانات   المؤشرات الخاصة بالمخرج

  *األساسية
  الوضع  المستهدف

  القدرة على التبادل (عالميًا)
لها ، وتســجيمشــروع التقيــيم الخــارجي للجــودةعــدد البلــدان المشــاركة فــي 

  ٪١٠٠نسبة 

١٠٣  ١٢٠  ١٠٩  

المتعاونــة مــع عــدد البلــدان التــي قامــت بتبــادل الفيروســات مــع المراكــز 
، التابعـــة للمنظمـــة H5المنظمـــة، والمختبـــرات المرجعيـــة المعنيـــة بـــالنمط 

، مــرة واحــدة علــى األقــل خــالل العــامين والمختبــرات التنظيميــة األساســية
  الماضيين

١٢٨  ١٠٨  ٩٠  

ـــدان التـــي  ـــوم عـــدد البل ـــة إلـــى تق ـــالتبليغ بشـــكل متســـق بالبيانـــات الوبائي ب
  إقليمية أو عالمية اتمنص

٦٦  ٧١  ٥٥  

ية إلــى فيروســبــالتبليغ بشــكل متســق بالبيانــات العــدد البلــدان التــي تقــوم 
  عالمية ةمنص

١١٤  ١٢٤  ١٠٨  

. جنيـــف: منظمـــة الصـــحة ٢٠١٥اإلطـــار الخـــاص بالتأهـــب لمواجهـــة األنفلـــونزا الجائحـــة، التقريـــر الســـنوي لمســـاهمات الشـــراكة    ١
، تــم االطــالع فــي http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/246229/1/WHO-OHE-PED-2016.01-eng.pdf?ua=1( ٢٠١٦العالميــة؛ 

  .٣٣)، الصفحة ٢٠١٦سبتمبر / أيلول  ٢٢
  .٢٠١٤أغسطس / آب ٣١ * 
  

  ملخص التقدم المحرز
  

لصــعيد العــالمي، مــع تــوفير حلقــات عمــل وتــدريب بصــفة منتظمــة فــي تــم بوجــه عــام إحــراز تقــدم ال بــأس بــه علــى ا
  األقاليم والبلدان التابعة للمنظمة.

  
 فيـــروس كتشـــاف ، الالخـــاص بالمنظمـــة مشـــروع التقيـــيم الخـــارجي للجـــودةبالنســـبة للمؤشـــر الخـــاص ب

ـــنمط  ـــونزا مـــن ال ـــوليميراز المتسلســـل عـــن طريـــق Aاألنفل ـــاك تقلـــب فـــي عـــدد تفاعـــل الب ، ســـيكون هن
في المختبرات  استبدال الموظفين. ويعكس هذا مسألة ٪١٠٠مختبرات المشاركة التي تسجل نسبة ال

تفاعــل الوطنيــة، وضــرورة مواصــلة تــدريب فنيــي المختبــرات للحفــاظ علــى االســتخدام عــالي الجــودة ل
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فـــي اكتشـــاف فيروســـات األنفلـــونزا. وقـــد يلـــزم تنقـــيح المســـتهدف الخـــاص بهـــذا  البـــوليميراز المتسلســـل
مؤشـــر للوقـــوف علـــى واقـــع تـــدريب مـــوظفي المختبـــرات فـــي البلـــدان. وقـــد يكـــون مـــن المســـتهدفات ال

عــــن  ٪١٠٠المالئمــــة، علــــى ســــبيل المثــــال، "أال يقــــل عــــدد البلــــدان المشــــاركة التــــي تســــجل نســــبة 
 بلد". ١٠٠

  إيجابيـــة، وهـــي تعكـــس نجـــاح  مـــع المراكـــز المتعاونـــة مـــع المنظمـــةُتعتبـــر نتـــائج تبـــادل الفيروســـات
)، والـــذي تـــم إنشـــاؤه ١-٤، الفـــرع ٤ق الشـــحن المعنـــي بفيروســـات األنفلـــونزا (انظـــر الفصـــل صـــندو 

 بغرض تحسين القدرة على تبادل فيروسات األنفلونزا والعينات السريرية.

  ُتعتبر نتائج التبليغ بالبيانات الوبائية والفيروسية على الصعيد العالمي إيجابيـة، ومـن المتوقـع الوفـاء
التحســن فــي تيســير إدخــال البيانــات عنــد  ج. وتعكــس النتــائ٢٠١٧لــول نهايــة عــام بالمســتهدفات بح

شـــبكة ، البرنـــامج العـــالمي لمكافحـــة األنفلـــونزا/ اســـتخدام قواعـــد البيانـــات العالميـــة الخاصـــة بالمنظمـــة
  ) (بالنسبة للبيانات الفيروسية).FluID"فلونت" (بالنسبة للبيانات الوبائية) ومنصة (

  
  ١لعمل: عبء المرضمجال ا  ٢-٢-٣-٦
  

يلــزم تــوافر معلومــات قويــة عــن عــبء مــرض األنفلــونزا علــى المســتوى الــوطني حتــى يتســنى للحكومــات أن تتخــذ 
قرارات بشأن تحديـد أولويـات الوقايـة مـن األنفلـونزا الموسـمية ومكافحتهـا، بمـا فـي ذلـك تعزيـز قـدرات إنتـاج لقاحـات 

دورها للتأهب باستخدام لقاحات األنفلونزا الجائحة. وقد اسُتخِدمت أموال األنفلونزا الموسمية، وهي القدرات الالزمة ب
مســاهمات الشــراكة فــي دعــم البرنــامج العــالمي لمكافحــة األنفلــونزا الســتحداث األدوات الالزمــة لتقــدير عــبء مــرض 

لــى التقــديرات األنفلــونزا الموســمية والعــبء االقتصــادي المترتــب عليــه. وأكبــر التحــديات التــي تقــف أمــام التوصــل إ
الخاصــة بعــبء المــرض علــى المســتوى الــوطني هــو غيــاب البيانــات علــى المســتوى القطــري، والتــي عــادًة مــا تكــون 
بيانات غير كاملة. وتعتمد البيانات القوية عـن مراضـة األنفلـونزا، بمـا فـي ذلـك العـالج بالمستشـفيات، علـى التأكيـد 

الفئــات ن المنخفضــة الــدخل. كمــا يتعــين تــوافر بيانــات محــددة عــن المختبــري، والــذي ال ُيتــاح فــي الغالــب فــي البلــدا
وعـن التكـاليف الطبيـة المباشـرة والتكـاليف غيـر المباشـرة بسـبب ضـياع اإلنتاجيـة علـى  الشديدة التعـرض للمخـاطر،

كلفـة المستوى القطري. ويحتاج األمر إلى المزيد من العمل بشكل كبير الستحداث األدوات الالزمة لتقـدير فعاليـة ت
التــدخالت المعنيــة بــاألنفلونزا، ولتوجيــه القــرارات المعنيــة بالسياســات بشــأن توقيــت ومكــان اســتخدام لقــاح األنفلــونزا 

ثــة بصــفة منتظمــة علــى الصــعيد العــالمي الموســمية. ويتمثــل الهــدف فــي إيجــاد منصــة عالميــة تحــتفظ ببيانــات محدّ 
طر، كي ُتستخدم في تخطـيط السياسـات الوطنيـة المعنيـة واإلقليمي، وبيانات اقتصادية، ومعلومات عن عوامل الخ

التقدم المحرز في مقابل مؤشرات المخرجـات الخاصـة بهـذا المجـال مـن  ٧-٦بمكافحة األنفلونزا. ويوضح الجدول 
  مجاالت العمل.

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                            
  .٣٨-٣٧و ٨الصفحات  المرجع نفسه.   ١
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  )١(: مؤشرات المخرجات الخاصة بعبء المرض٧-٦الجدول 
  

نزا، لــدى راســمي السياســات علــى المســتوى الــوطني، الالزمــة الحصــيلة: تــوافر البيانــات الخاصــة بعــبء مــرض األنفلــو 
  التخاذ قرارات مستنيرة وتحديد أولويات الموارد الصحية

البيانات   
  األساسية

  الوضع  المستهدف

قيــام أقــاليم المنظمــة الســتة كافــًة بإعــداد بيانــات ممثلــة عــن عــبء 
  المرض، لتوجيه تطوير اتخاذ القرار بالبلدان النامية

على   ٦  قال ينطب
الطريق 
  الصحيح

: الوصــول إلــى تقــديرات ممثلــة علــى المســتوى اإلقليمــي ١المخــرج 
  لعبء مرض األنفلونزا، من بلدان معينة

ـــديها  ـــوافرت ل ـــدان المدعومـــة مـــن مســـاهمات الشـــراكة التـــي ت عـــدد البل
  ٢٠١٦تقديرات عن عبء المرض بحلول 

  *٣  ١٩  صفر

العـــالمي لعـــبء : الوصـــول إلـــى تقـــديرات علـــى الصـــعيد ٢المخـــرج 
  مرض األنفلونزا، من بلدان معينة

التقــدير العــالمي لعــبء مــرض األنفلــونزا الــذي يــتم الوصــول إليــه مــن 
  التقديرات التي يتم التوصل إليها على المستوى الوطني

كانون األول/   صفر
ديسمبر 
٢٠١٦  

على 
الطريق 
  الصحيح

. جنيــف: منظمــة ٢٠١٥التقريــر الســنوي لمســاهمات الشــراكة الخــاص بالتأهــب لمواجهــة األنفلــونزا الجائحــة، اإلطــار   )١(
    ٢٠١٦الصحة العالمية؛ 

)http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/246229/1/WHO-OHE-PED-2016.01-eng.pdf?ua=1 تــــــــم ،
  .٣٦)، الصفحة ٢٠١٦سبتمبر / أيلول ٢٢االطالع في 

، فــي حــين ُمَحكَّمــة بمراجعــة الــزمالءار النشــر فــي مجــالت تتــوافر لــدى كوســتاريكا وشــيلي ومصــر تقــديرات فــي انتظــ   *
  بلدًا آخر على االنتهاء من التقديرات. ١٢يعكف 

  
  ملخص التقدم المحرز

  
تــم بوجــه عــام إحــراز تقــدم ال بــأس بــه فــي مجــال العمــل هــذا بفضــل حلقــات العمــل التدريبيــة المعقــودة فــي البلــدان، 

إلســداء المشــورة  ٢٠١٤بء مــرض األنفلــونزا، والــذي انعقــد فــي عــام وبفضــل فريــق الخبــراء االستشــاري المعنــي بعــ
لعبء مرض األنفلونزا. وينظم هذا الفريق مؤتمرات شهرية معقودة عن ُبعد،  اً وتقديم الدعم للبلدان التي تجري تقدير 

نيـة بالعـبء . وثمة تآزر جيد أيضًا مع أداة المنظمة المع٢٠١٦سبتمبر / وقد عقد اجتماعين وجهًا لوجه في أيلول
االقتصــادي للمــرض، وهــي األداة الجــاري تجريبهــا فــي أربعــة مــن بلــدان التأهــب ذات األولويــة (شــيلي وكوســتاريكا 

وٕاندونيسيا)، باإلضافة إلى بلدين آخرين. وقد تكـون مؤشـرات العمليـة مفيـدة فـي  الشعبية جمهورية الو الديمقراطيةو 
  من جانب المنظمة. تتبع مقدار العمل الجاري بشأن عملية التقدير

  
 ـــول ـــدًا (منهـــا  ٤٠، كانـــت ٢٠١٦ســـبتمبر / بحلـــول أيل ـــدان  ١٩بل ـــدًا مـــن بل  ذات األولويـــةالتأهـــب بل

بالنسبة لمجال العمل هذا) تقـوم بوضـع تقـديرات لعـبء مـرض األنفلـونزا باسـتخدام منهجيـة المنظمـة 
اصــة بعــبء المــرض (هــي والــدعم التقنــي المقــدم مــن المنظمــة: اســتكملت ثالثــة بلــدان تقــديراتها الخ

 ).كوستاريكا وشيلي ومصر

 لجمــع البلــدان المعنيــة بعمليــة وضــع التقــديرات، ُبغيــة  ٢٠١٦يوليــو / تــم عقــد حلقــة عمــل فــي تمــوز
تبادل التحديات والحلول والنتائج األوليـة. وتمخضـت حلقـة العمـل عـن تقـديرات أقـوى علـى المسـتوى 

 .٢٠١٦الوطني، ُيتوقع إصدارها بنهاية عام 
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 رغم حدوث بعـض التـأخير فـي مـدخالت ٢٠١٧المتوقع تحقيق المستهدفات بحلول نهاية عام  من ،
معينـة فـي عمليــة وضـع تقـديرات العــبء العـالمي لمــرض األنفلـونزا (أال وهـي تقــديرات الوفيـات علــى 

 مستوى العالم)، بسبب التأخير في إيجاد المنظمات المناسبة للتعاقد معها إلجراء التقديرات.
  
  ١مجال العمل: بناء القدرات التنظيمية  ٣-٢-٣-٦
  

البلــدان غيــر المنتجــة للقاحــات، والتــي ال تتــوافر لــديها نظــم تنظيميــة متطــورة بالشــكل المالئــم، لــن تكــون قــادرة علــى 
المندلعــة  A(H1N1)فيــروس ضــمان ســرعة اعتمــاد اللقاحــات الوافــدة الســتخدامها فــي حالــة الجائحــة. وٕاّبــان جائحــة 

ى عـــدم وجـــود إجـــراءات مشـــتركة لالعتمـــاد مـــن جانـــب الســـلطات التنظيميـــة إلـــى عرقلـــة تســـجيل ، أد٢٠٠٩عـــام 
المنتجـــات الخاصـــة بـــاألنفلونزا فـــي أكثـــر مـــن نصـــف البلـــدان التـــي تلقـــت تبرعـــات مـــن اللقاحـــات المضـــادة لجائحـــة 

نظيميـــة وتنشـــد المخرجـــات والمســـتهدفات الخاصـــة بمجـــال العمـــل هـــذا معالجـــة الفجـــوات الت ٢.A(H1N1)فيـــروس 
البلــــدان التــــي لــــم تــــتمكن مــــن اتبــــاع وثــــائق اإلرشــــادات الخاصــــة بالمنظمــــة بشــــأن تســــجيل المنتجــــات (انظــــر  فــــي

). ويتم استخدام مسـاهمات الشـراكة مـن جانـب إدارة األدويـة األساسـية والمنتجـات الصـحية بالمنظمـة ٨-٦ الجدول
الــوطني فــي تنظــيم المنتجــات الخاصــة بــاألنفلونزا / دون اإلقليمــي/ لتعزيــز الــنظم التنظيميــة علــى الصــعيد اإلقليمــي

  واعتمادها على المستوى الوطني.
  

  )١(: مؤشرات المخرجات الخاصة ببناء القدرات التنظيمية٨-٦الجدول 
  

الحصــيلة: تمكــن البلــدان ذات القــدرات الضــعيفة أو المنعدمــة مــن تنظــيم المنتجــات الخاصــة بــاألنفلونزا بمــا فــي ذلــك 
المضــادة للفيروســات ووســائل التشــخيص، وتمكنهــا مــن اإلســراع بــوتيرة اعتمــاد هــذه الســلع علــى اللقاحــات واألدويــة 

  المستوى الوطني في حاالت األنفلونزا الجائحة
البيانات   

  األساسية
  الوضع  المستهدف

بلــدًا علــى األقــل بتحســين قــدراتها  ١٦، قيــام ٢٠١٦بحلــول عــام 
نفلونزا بمـا فـي ذلـك التنظيمية على مراقبة المنتجات الخاصة بـاأل 

ـــة المضـــادة للفيروســـات ووســـائل التشـــخيص،  اللقاحـــات واألدوي
وعلى اإلسـراع بـوتيرة اعتمـاد تسـجيل هـذه السـلع علـى المسـتوى 

  الوطني في حاالت األنفلونزا الجائحة

بلدًا على  ١٦  ال ينطبق
  األقل

الطريق على 
  الصحيح

 : وضـــع مبـــادئ توجيهيـــة بشـــأن التأهـــب التنظيمـــي١المخـــرج 
للبلدان غير المنتجة للقاحات، كي تتمكن هذه البلدان بفضل تلك 
المبــــادئ التوجيهيـــــة مـــــن تســــريع اعتمـــــاد لقاحـــــات األنفلـــــونزا 

  المستخدمة في برامج التمنيع الوطنية
مـــن جانـــب  التأهـــب التنظيمـــيالمعنيـــة بتوجيهيـــة المبـــادئ اعتمـــاد ال

(لجنـــة  ولوجيــةلجنــة الخبــراء التابعــة للمنظمـــة المعنيــة بالمعــايرة البي
  )المعايرة البيولوجية

في انتظار   ١  صفر
اعتماد لجنة 

المعايرة 
  البيولوجية

                                                            
  .٤٢-٤٠و ٨الصفحات  المرجع نفسه.   ١
. منظمــة الصــحة A(H1N1)ة مــن مبــادرة المنظمــة لنشــر اللقــاح المضــاد لجائحــة فيــروس أهــم الــدروس العمليــة المســتفاد   ٢

  ٢٠١٠العالمية: جنيف؛ 
)http://www.who.int/influenza_vaccines_plan/resources/h1n1_vaccine_deployment_initiaitve_moll.pdf تــم االطــالع ،

  ).٢٠١٦أكتوبر  تشرين األول/ ٤في 
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: ُعززت قدرات السلطات التنظيمية الوطنية على تنظيم ٢المخرج 
ــة  ــاألنفلونزا، بمــا فــي ذلــك اللقاحــات واألدوي المنتجــات الخاصــة ب

  المضادة للفيروسات ووسائل التشخيص
ـــدان التـــي قامـــت بت ـــة عـــدد البل ـــة علـــى مراقب ـــدراتها التنظيمي طـــوير ق

المنتجــــات الخاصــــة بــــاألنفلونزا، بمــــا فــــي ذلــــك اللقاحــــات واألدويــــة 
المضــــادة للفيروســــات ووســـــائل التشــــخيص فـــــي حــــاالت األنفلـــــونزا 
الجائحة، طبقًا لتقيـيم المنظمـة للسـلطات التنظيميـة الوطنيـة ووضـع 

  وتنفيذ خطة التطوير المؤسسي

  **١  *١٦  صفر

إدراج عمليات تنظيمية لتسريع وتيرة اعتمـاد لقاحـات : ٣المخرج 
األنفلونزا واألدوية المضادة للفيروسـات ووسـائل التشـخيص إّبـان 

، فــي خطــط نشــر المنتجــات الخاصــة الطــوارئ الصــحية العموميــة
  باألنفلونزا الجائحة

عــدد البلــدان التــي يتــوافر لــديها نهــج مشــترك لتســريع وتيــرة اعتمــاد 
األنفلونزا الجائحــــــة مــــــن جانــــــب الســــــلطات المنتجــــــات الخاصــــــة بــــــ

  الطوارئ الصحية العموميةالتنظيمية في 

  ****١٤  ***٤٨  صفر

. جنيــف: منظمــة ٢٠١٥اإلطــار الخــاص بالتأهــب لمواجهــة األنفلــونزا الجائحــة، التقريــر الســنوي لمســاهمات الشــراكة  ) ١(
ـــــــــــــــة؛  ‐http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/246229/1/WHO‐OHE‐PED‐2016.01( ٢٠١٦الصـــــــــــــــحة العالمي

eng.pdf?ua=1 ٣٩)، الصفحة ٢٠١٦سبتمبر / أيلول ٢٢، تم االطالع في.  
 وباكســـتان وهـــايتي وبوليفيـــا وأوغنـــدا تنزانيـــا المتحـــدةجمهوريـــة و  وكينيـــا وغانـــا ثيوبيـــاإ و  جمهوريـــة الكونغـــو الديمقراطيـــة  * 

  .الشعبية وجمهورية الو الديمقراطية وكمبوديا وسري النكا ونيبال وجورجيا وأرمينيا والسودان
تم تقييم السلطات التنظيمية الوطنية ألربعة عشر بلدًا من بلدان التأهـب السـتة عشـر. وتـوافرت لـدى بلـد واحـد قـدرة   ** 

. وبـدأ تنفيـذ خطـة ترصـد اآلثـار الدوائيـة الضـارةمقبولة في مجاالت التقييم الثالثـة: الـنظم التنظيميـة، وتـرخيص التسـويق و 
التطــوير المؤسســي فــي أربعــة عشــر بلــدًا مــن بلــدان التأهــب الســتة عشــر. وُيعــد تعزيــز القــدرات التنظيميــة اســتثمارًا طويــل 

  متحقق حتى اآلن.األمد، وال تتوافر بيانات بشأن األثر ال
وأوغنــدا وموزامبيــق وكــوت ديفــوار  جمهوريــة تنزانيــا المتحــدةو  ثيوبيــا وغانــا وكينيــاإ و جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة  *** 

ومـالي وبوليفيـا  ومـالويوجنوب أفريقيا وأنغوال وبوركينا فاصو وغامبيا والكاميرون وبنن وجمهورية أفريقيا الوسـطى وغينيـا 
وأرمينيــــــا وبيــــــرو وباكســــــتان والســــــودان وأفغانســــــتان والــــــيمن والعــــــراق والمغــــــرب  وغيانــــــانيكــــــاراغوا وهــــــايتي وهنــــــدوراس و 

وبوتـــان وميانمـــار  بــنغالديشو  النكـــا وســـريكســـتان ونيبــال يوطاج قيرغيزســـتانوجمهوريـــة مولـــدوفا وكازاخســتان و  وجورجيــا
  وليا والفلبين وبابوا غينيا الجديدةوكيريباتي ومنغ الشعبية وجمهورية الو الديمقراطيةلشتي وكمبوديا  -وتيمور

ثيوبيـــا وغانـــا وكينيـــا وموزامبيـــق وبوركينـــا فاصـــو والكـــاميرون وبـــنن ومـــالي إ جمهوريـــة تنزانيـــا المتحـــدة، وأوغنـــدا و  **** 
  وبوتان وميانمار. وسري النكاوأرمينيا 

  
  ملخص التقدم المحرز

  
خرجــات الثالثــة تــرتبط ارتباطــًا وثيقــًا وكــذلك فهــي تــم بوجــه عــام إحــراز تقــدم فــي مجــال العمــل هــذا، علمــًا بــأن الم

 ٢بمراحل مختلفة من تطوير السـلطات التنظيميـة الوطنيـة. وحيـث يسـتلزم المخـرج التي تمر مصممة لدعم البلدان 
مشاركة البلدان (أي التزام البلدان بتنفيذ خطط التطـوير المؤسسـي، واعتمـاد الـنهج التعـاوني للمنظمـة)،  ٣والمخرج 
منظمـــة تنفـــق الوقـــت والمـــال علـــى حلقـــات العمـــل والتـــدريب والـــدعوة، وهـــي أمـــور ال يـــتم اإلبـــالغ بهـــا نظـــرًا فـــإن ال

لتخصــيص مؤشــرات قائمــة علــى النتــائج لهــذه المخرجــات. وربمــا تســاعد مؤشــرات العمليــة علــى الــتمكن مــن رصــد 
  المخرجات على مستوى أكثر تفصيًال.

  
 ُبغيـة مسـاعدة البلـدان غيـر المنتجـة للقاحـات  تأهـب التنظيمـيالالمعنيـة بتوجيهية المبادئ تم إعداد ال

أو الجائحـة التـي تقـوم بنشـرها وكالـة تابعـة لألمـم / لقاحات األنفلونزا الموسمية و تسريع اعتمادعلى 
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ـــــتم االعتمـــــاد مـــــن جانـــــب  المتحـــــدة. ـــــة ومـــــن المتوقـــــع أن ي ـــــراء التابعـــــة للمنظمـــــة المعني ـــــة الخب لجن
، ومن المنتظـر تحقيـق المسـتهدف الخـاص ٢٠١٦أكتوبر / تشرين األول بحلول البيولوجية بالمعايرة
 .٢٠١٦بحلول نهاية عام  ١بالمخرج 

  ــدًا ذي أولويــة مــن أجــل التصــدي للفجــوات الخطيــرة الموجــودة فــي الــنظم  ١٦تعمــل المنظمــة مــع بل
مـن خـالل  التنظيمية ووظيفتين أخريين ُتعدان ال غنـى عنهمـا بالنسـبة للبلـدان التـي تشـتري اللقاحـات

. وقــد تــم إحــراز تــرخيص التســويق وترصــد اآلثــار الدوائيــة الضــارةالوكــاالت التابعــة لألمــم المتحــدة: 
بلـــدًا لتحديـــد الفجـــوات الموجـــودة فـــي هـــذه  ١٤تقـــدم بالنســـبة لهـــذا المخـــرج، وتحديـــدًا قيِّمـــت المنظمـــة 

مؤسسـي فـي تلـك البلـدان المجاالت البالغة األهمية. وجدير بالذكر أنـه يـتم العمـل بخطـط التطـوير ال
لعالج هذه الفجـوات. ومـن المنتظـر أن يخضـع البلـدان المتبقيـان، مـن البلـدان ذات األولويـة، للتقيـيم 

/ ، مـــــع تطبيـــــق خطـــــط التطـــــوير المؤسســـــي بهـــــا أيضـــــًا. وحتـــــى تشـــــرين األول٢٠١٦بنهايـــــة عـــــام 
المنشـودة" للتأهـب ، لم يحقق سوى بلـد واحـد مـن بلـدان التأهـب السـتة عشـر "القـدرات ٢٠١٦ أكتوبر

التنظيمي في المجاالت الثالثة البالغة األهميـة كلهـا، ولـيس مـن المحتمـل أن تصـل البلـدان الخمسـة 
. ومـع ذلـك فقـد تـم إحـراز تقـدم فـي نقـل البلـدان ٢٠١٧عشر المتبقية إلى هذه المرحلة بحلـول نهايـة 

مســتوى "القــدرات المقبولــة"،  مــن مســتوى "دون القــدرات الحاســمة"، بالنســبة للقــدرات التنظيميــة، إلــى
 وذلك بفضل أنشطة التدريب القطرية.

  ـــدًا، مـــن إجمـــالي  ١٤اعتمـــد ـــنهج المشـــترك للمنظمـــة  ٤٨بل ـــدًا مســـتهدفًا، ال لتســـريع وتيـــرة اعتمـــاد بل
. وقبـــول الـــنهج لمنتجـــات الخاصـــة بـــاألنفلونزا فـــي الطـــوارئ الصـــحية العموميـــةالســـلطات التنظيميـــة ل

وعيــة بالنســبة للبلــدان، ويمثــل هــذا الــنهج أحــد الخيــارات العديــدة لتحســين المشــترك للمنظمــة مســألة ط
القدرات التنظيمية. وقد تم إحـراز تقـدم فـي مجـال العمـل هـذا عـن طريـق عقـد حلقـات العمـل المعنيـة 
بالدعوة في المكتب اإلقليمي لجنوب شرق آسيا ووضع إضافة لإلجراءات التعاونية لتشمل اللقاحات 

الت الطوارئ. ومن غير المحتمل أن تعتمد البلدان الثمانيـة واألربعـون المسـتهدفة المستخدمة في حا
، بيـــد أن المنظمـــة ال تنفـــك تبـــرز أهميـــة اإلجـــراءات ٢٠١٧كلهـــا اإلجـــراءات التعاونيـــة بحلـــول عـــام 

التعاونيــة بالنســبة للمستحضــرات الصــيدالنية واللقاحــات. ومــن المنتظــر عقــد حلقــة عمــل إقليميــة فــي 
 .٢٠١٦في إقليم غرب المحيط الهادئ بنهاية عام  هذا الصدد

  
  ١مجال العمل: التخطيط ألغراض النشر  ٤-٢-٣-٦
  

اختناقات النظم ونقص التنسيق بين العدد الكبير من مختلف المنظمات المشتركة في عملية النشر أموٌر قـد تـؤدي 
الصـــحة العموميـــة فـــي أوقـــات  إلـــى حـــدوث تـــأخير كبيـــر فـــي توزيـــع واســـتخدام لقاحـــات الجائحـــة وســـائر منتجـــات

الفاشــيات. وباإلضــافة إلــى ذلــك، فمــن الضــروري أن تكــون البلــدان المنخفضــة المــوارد فــي وضــع "اســتعداد" لتلقــي 
اإلمــدادات األوليــة المحــدودة مــن لقاحــات الجائحــة واألدويــة المضــادة للفيروســات واإلســراع باســتخدامها علــى النحــو 

الختبــــار نظــــم النشــــر العمليــــة عبــــر البلــــدان ووكــــاالت الــــدعم  ن المحاكــــاةتمــــاريمــــن الممكــــن اســــتخدام و األمثــــل. 
أداة مـــن خـــالل اســـتجابة متضـــافرة. وقـــد ســـاعدت أمـــوال مســـاهمات الشـــراكة علـــى اســـتحداث واختبـــار  المســـتجيبة
، والتـــي تـــم تصـــميمها للبلـــدان لتحديـــد االختناقـــات ونقـــاط اإلخفـــاق فـــي ) المعنيـــة بالنشـــرPIPDEPLOY(المحاكـــاة 

التقدم المحرز في  ٩-٦م اللقاحات إّبان الطوارئ الصحية العمومية، والمساعدة في عالجها. ويوضح الجدول تسلي
  مقابل مؤشرات المخرجات الخاصة بمجال العمل هذا.

  
                                                            

. جنيـــف: منظمـــة ٢٠١٥تأهـــب لمواجهـــة األنفلـــونزا الجائحـــة، التقريـــر الســـنوي لمســـاهمات الشـــراكة اإلطـــار الخـــاص بال   ١
  ٢٠١٦الصحة العالمية؛ 

)http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/246229/1/WHO-OHE-PED-2016.01-eng.pdf?ua=1 ــــــــــــي ــــــــــــم االطــــــــــــالع ف ، ت
  .٤٥و ٨)، الصفحتان ٢٠١٦سبتمبر  أيلول/  ٢٢
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  )١(: مؤشرات المخرجات الخاصة بالتخطيط ألغراض النشر٩-٦الجدول 
  

، بمـا فـي ذلـك اللقاحـات واألدويـة المضـادة للفيروسـات الحصيلة: وضع خطط نشر إمـدادات الجائحـة وتحـديثها بانتظـام
  ووسائل التشخيص

البيانات   
  األساسية

  الحالة  المستهدف

: وضع نهج مشترك إلدارة عمليات النشر، وتبادل هـذا ١المخرج 
  النهج مع أصحاب المصلحة والشركاء في عملية النشر

وضــع نهــج مشــترك للنشــر، مــع اعتمــاده مــن جانــب شــتى أصــحاب 
  مصلحة في عملية النشرال

  المسودة متاحة  ١  صفر

عدد عمليات التدريب وتمارين المحاكاة مع أصحاب المصلحة فـي 
  عملية النشر

تحديد موعد تمرين   ٨  صفر
المحاكاة في 

 *٢٠١٦منتصف 
  : تبسيط نظم االستعداد القطري للنشر، وتحديثها٢المخرج 

  تنقيح اتفاق نموذجي للبلدان المتلقية، وتحديثه
  قيد التنفيذ  ١  صفر

  في انتظار األدوات  ١٦  صفر  للبلدان والشركاءعلى اإلنترنت إتاحة أدوات التخطيط التي تعتمد 
. جنيـــف: منظمـــة الصـــحة ٢٠١٥اإلطـــار الخـــاص بالتأهـــب لمواجهـــة األنفلـــونزا الجائحـــة، التقريـــر الســـنوي لمســـاهمات الشـــراكة   )١(

ــــــــــة؛  ــــــــــم http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/246229/1/WHO-OHE-PED-2016.01-eng.pdf?ua=1( ٢٠١٦العالمي ، ت
  .٤٤)، الصفحة ٢٠١٦سبتمبر / أيلول  ٢٢االطالع في 

  .٢٠١٦أكتوبر / تشرين األول ٢٦لم يتم إجراء تمرين المحاكاة هذا حتى  * 
  

  ملخص التقدم المحرز
  

المحاكـــــاة أداة  تــــم بشــــأن اســــتحداث بشــــكل عــــام تعــــرض مجــــال العمــــل هــــذا للتــــأخير رغـــــم العمــــل الكبيــــر الــــذي
)PIPDEPLOYومــن المتوقــع أن تــأتي خطــط النشــر الوطنيــة فــي بــؤرة المزيــد مــن التطــوير فــي ) المعنيــة بالنشــر .

  ، مع وجود بعض مقاييس العمليات التي تمكن من رصد التقدم المحرز.٢٠١٦عام 
  كـــي يعتمـــدها عمليـــات النشـــر مشـــترك إلدارةالنهج ، تـــم إعـــداد مســـودة وثيقـــة للـــ١بالنســـبة للمخـــرج ،

 أصحاب المصلحة في عملية النشر.

  المحاكاة أداة تأخرت)PIPDEPLOYوالتي كان من المتوقـع أن يـتم تشـغيلها فـي ) المعنية بالنشر ،
، ولكــن التهــوين مــن درجــة تعقــد الصــعوبات التكنولوجيــة أدى إلــى تــأخير إصــدار ٢٠١٦ عــام مطلــع

إجـــراء تمـــرينين أو ثالثـــة مـــن تمـــارين المحاكـــاة، مـــع أصـــحاب  ٢٠١٧األداة. ومـــن المتوقـــع بنهايـــة 
 المصلحة في عملية النشر.

  وســيلزم تعديلــه حســب نمــوذجي للبلــدان المتلقيــةالتفــاق اال ، تــم تبســيط وتحــديث٢بالنســبة للمخــرج ،
أدوات التخطــيط ظــروف الطــوارئ الصــحية العموميــة المعنيــة حــال نشــوئها. ولــم يــتم بعــد اســتحداث 

. ولـــدعم اســـتحداث هـــذه األدوات، يجـــري تقيـــيم خطـــط التطـــوير الوطنيـــة د علـــى اإلنترنـــتالتـــي تعتمـــ
الحالية للبلدان الستة عشر المستهدفة، على أن يتم استحداث األدوات المناسبة لسـد أيـة فجـوات يـتم 

 تحديدها في هذه الخطط.

 سـتهدفة بالنسـبة لبنـاء البلدان الستة عشر المستهدفة بالنسبة للتخطيط ألغراض النشر هي نفسـها الم
بين األنشطة المرتبطة ببعضها البعض بخصـوص تسـجيل  مما يهيئ بذلك تآزراً القدرات التنظيمية، 

  المنتجات ونشر المنتجات في البلدان.
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  ١اإلبالغ عن المخاطر: مجال العمل  ٥-٢-٣-٦
  

قــد يعيــق التــدخالت الصـــحية  اإلبــالغ الفعــال عــن المخــاطر أمـــٌر مهــٌم لتجنــب المعلومــات المضــللة والـــذعر الــذي
، إّبــان االســتجابة الدوليــة لمــرض فيــروس ٢٠١٥وعــام  ٢٠١٤العموميــة. وكمــا علمتنــا الــدروس المســتفادة فــي عــام 

اإليبــوال فــي غــرب أفريقيــا، فــإن القــدرة علــى اإلبــالغ عــن المخــاطر علــى المســتوى الــوطني والــدولي عنصــٌر حاســم 
بلــدًا  ٣٠ي هــذا الســياق، تــم اســتخدام أمــوال مســاهمات الشــراكة الســتهداف األهميــة لفعاليــة االســتجابة للطــوارئ. وفــ

للمنظمة. وقـد تـم إعـداد مجموعـة واسـعة النطـاق مـن  شبكة اتصاالت الطوارئ التابعةذي أولوية، عالوًة على دعم 
وتــم  ا الجائحــة.المبــادئ التوجيهيــة، واألدوات، والمنــاهج، والمــواد لبنــاء المهــارات فــي اإلبــالغ عــن مخــاطر األنفلــونز 

)، ومــن خــالل قاعــدة بيانــات تفاصــيل iLearnتوزيــع هــذه المــواد مــن خــالل موقــع المنظمــة علــى اإلنترنــت ومعهــد (
مشــارك فــي التــدريب. وتــم االنتهــاء مــن المــواد الخاصــة بتــدريب الصــحفيين  ١٠٠٠االتصــال التــي تضــم أكثــر مــن 

لجائحة، وُعقـدت حلقـات عمـل إعالميـة فـي هـذا الصـدد علـى على كتابة التقارير على نحو مسؤول إّبان األنفلونزا ا
المستوى دون اإلقليمي. وتم استخدام تمـارين المحاكـاة وتمـارين "أدوار المـوظفين"، والتـي استضـافتها ثمانيـة بلـدان، 

التقــــدم المحــــرز قياســــًا علــــى مؤشــــرات  ١٠-٦لبنــــاء قــــدرات اإلبــــالغ عــــن المخــــاطر واختبارهــــا. ويوضــــح الجــــدول 
  الخاصة بمجال العمل هذا. المخرجات

  
  )١(اإلبالغ عن المخاطرالمخرجات الخاصة بمؤشرات   :١٠-٦جدول ال
  
  : ُعززت قدرات اإلبالغ عن المخاطر مع التركيز بشكل خاص على التواصل بشأن األنفلونزا الجائحةحصيلةال
البيانات   

  األساسية
  الوضع  المستهدف

ب ومنصـات اإلبـالغ عـن : تزايدت سبل الحصول على التدري١الُمخرج 
مما مكن جميع البلدان مـن االسـتجابة بصـورة أكثـر فاعليـة  ،المخاطر

  لألنفلونزا الجائحة المحتملة
باتـــت األدوات والمـــواد التدريبيـــة المتعلقـــة بـــاإلبالغ عـــن المخـــاطر والتـــي 
ــــــدول األعضــــــاء مــــــن خــــــالل  ــــــى شــــــبكة اإلنترنــــــت متاحــــــة لل تعتمــــــد عل

  ٢٠١٥ ديسمبر/ أيلولاإلصدارات بجميع اللغات بحلول 

متاح   ١٩٤  صفر
  باإلنكليزية

 ٥١٣  ٥٠٠  صفر  عدد المستخدمين المسجلين للمواد المتاحة على شبكة اإلنترنت

التــي تــم اســتكمالها، بشــأن التــدريب علــى اإلبــالغ  التدريبيــةعــدد الــدورات 
  *عن المخاطر بموجب اللوائح الصحية الدولية على شبكة اإلنترنت

 ٩٦ ٢٠٠  صفر

القــدرة علــى اإلبــالغ عــن المخــاطر فــي البلــدان  إنشــاء : تــم٢خــرج المُ 
 منعدمةأو تمتع بقدرات محدودة التي تاألولوية ذات 

ستكون الدول األعضاء المستهدفة قد اسـتفادت مـن برنـامج اإلبـالغ عـن 
  ٢٠١٦المخاطر بموجب اللوائح الصحية الدولية بنهاية 

 ١٧ ٣٠  صفر

دان قبـل لـالطـوارئ لتقـديم الـدعم للب : تشغيل شبكة اتصـاالت٣الُمخرج 
  طوارئ الصحة العمومية وخاللها وبعدها

المخـاطر  نسبة طلبـات الـدعم لمواجهـة الزيـادة المفاجئـة فـي اإلبـالغ عـن
  ٢٠١٦/ ٢٠١٥ في ساعة ٧٢التي استجابت لها المنظمة خالل

 ٪١٠٠ ٪٨٠  صفر

. جنيـــف: منظمـــة الصـــحة ٢٠١٥ريـــر الســـنوي لمســـاهمات الشـــراكة اإلطـــار الخـــاص بالتأهـــب لمواجهـــة األنفلـــونزا الجائحـــة، التق  )١(
، تـــــــم http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/246229/1/WHO-OHE-PED-2016.01-eng.pdf?ua=1( ٢٠١٦العالميـــــــة؛ 

  .٤٦)، الصفحة ٢٠١٦سبتمبر / أيلول  ٢٢االطالع في 
                                                            

  .٤٧و ٨الصفحتان  سه.المرجع نف   ١
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  ملخص التقدم المحرز
  

ـــهًا بشـــكل عـــام أحـــرز مجـــال العمـــل هـــذا تقـــدم صـــوب غاياتـــه المتوخـــاة، بـــل تجـــاوز التوقعـــات بالنســـبة  ال بـــأس ب
والبـالغ  ،. لذلك ينبغي مواصلة العمل إلدراج جميع البلدان ذات األولويةمبكراً من خالل الوصول للغاية  ٣ مخرجلل

ف اللغــة فــي التــدريب علــى اإلبــالغ عــن المخــاطر، وإلتاحــة المــواد التدريبيــة بلغــات أخــرى بخــال ،بلــداً  ٣٠عــددها 
  اإلنكليزية.
  التــدريب علــى اإلبــالغ عــن المخــاطر، مــع إتاحــة المــواد التمهيديــة تــوفير تحقــق تقــدم ال بــأس بــه فــي

 تقـدماً تاحـة طيـف كبيـر مـن المـواد األكثـر إبجميع لغات األمم المتحدة واللغة البرتغالية، ناهيـك عـن 
وموقــع  )iLearn(خــالل معهــد باإلنكليزيــة. وســوف يــتم التعامــل مــع القصــور فــي نشــر المــواد مــن 

فـــي  www.openWHO.org منصـــةمـــن خـــالل إطـــالق ، منظمـــة علـــى اإلنترنـــت وقـــوائم االتصـــالال
الدخول، ونشـر  ةالجديدصة يسر المنت. وسوف ٢٠١٦أكتوبر / في تشرين األول االموعد المحدد له

تــيح تتبــع أعــداد المســتخدمين وتعليقــاتهم تى نطــاق أوســع، وســوف واســتخدام هــذه المــواد التدريبيــة علــ
علــى األرجــح بلــوغ الغايــة المســتهدفة الســتكمال التــدريب  تســنىسي صــةالمن هبشــكل أفضــل. ومــع هــذ

  .٢٠١٧نترنت أو تجاوزها بنهاية إلعلى شبكة ا
 ان ذات األولويـة البلـد القدرة علـى اإلبـالغ عـن المخـاطر فـيإنشاء من المتوقع بلوغ الغاية الخاصة ب

والتــي يتعــذر  ،. وســوف تُــدعم البلــدان ذات األولويــة٢٠١٧ عــام بلــدًا، بنهايــة ٣٠والتــي يبلــغ عــددها 
ستضـيفها تعـن طريـق مبـادرات التـدريب التـي ، إليهـاه المباشرة وجهًا لوجالتدريبية وصول التدخالت 

 ويتم تدعيمها من خالل أنشطة التوجيه. صةالمن
 غايتــه المتمثلــة فــي تقــديم الــدعم للبلــدان قبــل طــوارئ الصــحة  الت الطــوارئشــبكة اتصــار حقــق تطــوي

كـان لـدى هـذه الشـبكة قائمـة  ٢٠١٦أكتـوبر / شهر تشـرين األول العمومية وخاللها وبعدها. وبحلول
هم لـدى اإلبـالغ عـن جائحـة نشـر موظفًا ومستشارًا وشريكًا وخبيرًا ومسؤوًال حكوميُا يمكن  ١٥٠تضم 
لطــوارئ الصــحية المنظمــة لالطــوارئ فائــدة عبــر برنــامج اتصــاالت وتحقــق شــبكة ســاعة.  ٧٢خــالل 

نظــرًا إلتاحــة قــدراتها لجميــع عمليــات طــوارئ الصــحة العموميــة، ممــا يهيــئ بــذلك تــآزرًا بــين التأهــب 
يضـمن  وسائر المجاالت األخرى. كما أن نشر المتدربين بصورة منتظمة لمواجهة األنفلونزا الجائحة

 .القدرة الحالية وممارستهاصيانة  أيضاً 
  

  التحديات التشغيلية
  

وخاصـة  ،ألنفلونزا الجائحة مع سـائر مبـادرات الصـحة العموميـةمواجهة امن الطبيعي أن تتداخل أنشطة التأهب ل
 اتمسـاهمالممولـة مـن بـرامج العلى الصعيد اإليجابي، يعني هـذا أن و مع جهود مكافحة أنواع األنفلونزا األخرى. 

البرامج األخرى وتقدم الـدعم لهـا. وعلـى الـرغم تتواءم مع و  ،وتخلق كفاءات ،كن أن ُتحقق فوائد إضافيةالشراكة يم
احتمــال مضــاعفة الجهــد المبــذول مــا لــم ينفــذ التخطــيط المشــترك والترصــد بعنايــة وبشــكل  أيضــاً هنــاك فمــن ذلــك، 

قيقة أن األقاليم لديها أولويات متنافسة التعامل مع ح أيضاً نفلونزا ألمواجهة امفصل. وعلى جميع أنشطة التأهب ل
وفي حالة اإلطار الخـاص بالتأهـب  ؛على الدوام اتالسياسراسمي وأن األنفلونزا ال تأتي في صدارة جدول أعمال 

  تنفيذ مساهمات الشراكة.عند يسهم هذا في التفاوتات عبر األقاليم والبلدان  ،لمواجهة األنفلونزا الجائحة
  

داث توازن ضروري بين سرعة إنفاق األموال والحاجـة لمراقبـة جـودة خطـط العمـل. وعلـى الـرغم إح دائماً وسيتعين 
هـذه العمليـة. وعلـى الـرغم تيسـير محـاوالت أيضـًا لفثمة نفاق، إلمما تتسم به المنظمة على الدوام من التحفظ في ا

فــإن عــدم المواءمــة بــين الشــراكة)،  ات(تحصــيل مســاهم ٢-٦فــرع ال ٦مــن ذلــك، كمــا ســبقت اإلشــارة فــي الفصــل 
الشـراكة، وتوقيـت ضـرورة توزيعهـا علـى خطـط العمـل، قـد تفـاقم  اتها تلقي أمـوال مسـاهميالفترة الزمنية التي يتم ف

ســوف تســتمر مســألة، فخــر. وٕالــى أن يــتم عــالج هــذه البفعــل تــأخر مــدفوعات المســاهمين وعــدم دفــع الــبعض اآل
 لعمل وعرقلة التأهب للجائحة.تداعياتها فيما يتعلق بتأخير البدء في خطط ا
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أمانــة اإلطــار فــي إجــراء تقيــيم خــارجي مســتقل لتنفيــذ مســاهمات الشــراكة، والمزمــع إجــراؤه بــدءًا مــن وقــد شــرعت 
  . وسوف يقوم بما يلي:٢٠١٧أبريل / وحتى نيسان ٢٠١٦أكتوبر / تشرين األول

  
  ُخرجـات والحصـائل المسـتهدفة تقيم التقدم المحرز في كل مجال من مجاالت العمل بغيـة تحقيـق الم

 ١؛٢٠١٦-٢٠١٣الشراكة الرفيعة المستوى  اتالمحددة في خطة تنفيذ مساهم

  قيــاس األثــر علــى المــدى القريــب والمتوســط والبعيــد، الــذي حققــه كــل مجــال مــن مجــاالت العمــل، 
 ؛لتحديد الكيفية التي ساعد بها هذا في إعداد المجتمع العالمي لمواجهة األنفلونزا الجائحة

  الخاصــة بالتأهــب  الشــراكة اتمســاهم دارة أمــوالإتحديــد الــدروس المســتفادة التــي يمكــن أن تحســن
 لمواجهة األنفلونزا الجائحة في المستقبل.

  
  التوصيات: تنفيذ مساهمة الشراكة

  
  يتعـــــــــين علـــــــــى الفريـــــــــق االستشـــــــــاري النظـــــــــر فـــــــــي أن تُـــــــــدَرج فـــــــــي خطـــــــــة تنفيـــــــــذ مســـــــــاهمات   -٢٥

ـــدم المحـــرز فـــي تـــدابير  ٢٠٢٢-٢٠١٨الشـــراكة  ـــيح رصـــد التق خاصـــة بتطـــور ســـير العمليـــات، بحيـــث تت
 مجاالت العمل الرئيسية على نحو أفضل.

يتعين علـى الفريـق االستشـاري أن يطلـب إعـداد تقـارير ماليـة ومراجعـة الحسـابات بشـكل منـتظم،   -٢٦
ر أن تبــين كيــف وأن يضــمن تطبيــق آليــات المســاءلة الماليــة المالئمــة، وأن يطلــب أيضــًا مــن أمانــة اإلطــا

  ٢غير كافية بدرجة كبيرة عند ظهور جائحة.أموال االستجابة المتحصلة من مساهمات الشراكة ستكون 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

                                                            
. جنيــف: منظمــة ٢٠١٦-٢٠١٣اإلطــار الخــاص بالتأهــب لمواجهــة األنفلــونزا الجائحــة، خطــة تنفيــذ مســاهمات الشــراكة    ١

ــــــــــــــة؛  ــــــــــــــم http://www.who.int/influenza/pip/pip_pcimpplan_update_31jan2015.pdf?ua=1( ٢٠١٥الصــــــــــــــحة العالمي ، ت
  ).٢٠١٦سبتمبر  أيلول/ ٢٢االطالع في 

(ب) فـــي هـــذا التقريـــر، والتـــي تـــنص علـــى مـــا يلـــي: "ينبغـــي لمنظمـــة الصـــحة العالميـــة اإلعـــالن عـــن ٢انظـــر التوصـــية    ٢
بانتظــام وعلــى نحــو أكثــر فعاليــة،  األهــداف والتقــدم المحــرز فــي تنفيــذ اإلطــار الخــاص بالتأهــب لمواجهــة األنفلــونزا الجائحــة

ميــة لترصــد األنفلــونزا والتصــدي لهــا، ودوائــر الصــناعة، والمجتمــع المــدني، لشــبكة العالللــدول األعضــاء، والمختبــرات التابعــة ل
 توضيح ما يلي على نحو أفضل: -على وجه التحديد  -وسائر أصحاب المصلحة. وينبغي لها 

التــدابير الخاصــة بتنفيــذ مســاهمات الشــراكة؛ ينبغــي تســليط الضــوء علــى هــذه التــدابير بصــفة منتظمــة فــي تقــارير ) ب(
ستشاري، وجلسات اإلحاطة الموجزة التي تعقب االجتماعات؛ حتى يصير التقدم المحرز أظهر للعيان ويتم الفريق اال

  ."االعتراف به اعترافًا واضحاً 
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  : تصريف الشؤون٧الفصل 
  

  
  النتائج الرئيسية

  
: على الرغم من الحداثة النسبية لإلطار الخاص بالتأهب لمواجهة األنفلـونزا الجائحـة، إال أنـه يتميـز ٥٦النتيجة 
ام بهيكـل لتصـريف الشـؤون يقـوم بـدوره بشـكل جيـد، حيـث يراقـب طريقـة عمـل اإلطـار. وقـد اسـتفاد هـذا بشكل عـ

اإلطار من االلتزام القوي على كل مسـتوى مـن مسـتويات المنظمـة الثالثـة: المقـر الرئيسـي، والمكاتـب اإلقليميـة، 
  والمكاتب القطرية.

  
يســي فــي تصــريف الشــؤون علــى نحــو فعــال، وذلــك مــن : يواصــل الفريــق االستشــاري القيــام بــدور رئ٥٧النتيجــة 

خـــالل تقـــديم اإلشـــراف واإلرشـــادات علـــى نحـــو يتســـم بالحيـــاد وااللتـــزام والطـــابع العملـــي، وهـــو مـــا يمثـــل مداوالتـــه 
  المستقلة.

  
التكوين المنشود للفريق االستشاري عمليًا، من خالل مراعاة التوازن الجيد في المهارات وفي  : تحقق٥٨النتيجة 

األقـــاليم. فقـــد اســـتفاد جميـــع المشـــاركين مـــن مشـــاركة مكاتـــب المنظمـــة اإلقليميـــة فـــي اجتماعـــات الفريـــق  ثيـــلتم
وعنـدما اسـتلزم األمـر بّينـات مـن واقـع الخبـرة  االستشـاري، ومـن ثـم ينبغـي تشـجيع األقـاليم علـى زيـادة مشـاركتها.

عامــة بتأســيس األفرقــة العاملــة التقنيــة وأفرقــة للمواقــف، بــادر الفريــق االستشــاري إلــى اإليعــاز للمــديرة ال وتحلــيالً 
  المتواليات الجينية. الخبراء العاملة المعنية ببيانات

  
األعضاء بالمسائل المعنية، وبما تراكم لديـه مـن خبـرات  : زادت قيمة الفريق االستشاري بفضل إلمام٥٩النتيجة 

فريــق االستشــاري، وتمديـــدها لمــدة ثـــالث بمــرور الوقــت. ومـــع ذلــك فـــإن مــدة الــثالث ســـنوات الثابتــة ألعضـــاء ال
سنوات إضافية لمرة واحـدة فقـط، تعنـي أن عضـوية الفريـق االستشـاري عـادة مـا تتجـدد تمامـًا كـل ثـالث سـنوات. 
وهــذا التنــاوب الــدوري، وٕان كــان يــأتي بــالنفع مــن حيــث مــا يطرحــه األعضــاء الجــدد مــن مــدخالت حديثــة، لكنــه 

  كرة المؤسسية من جراء خروج األعضاء المحنكين.المخاطرة بفقدان الذا يضاً أيعني 
  

يـتم التصـرف  ٢٠١١للفريـق المعنـي باالسـتعراض، نجـد أنـه منـذ عـام  : اسـتنادًا إلـى البّينـات المقدمـة٦٠النتيجة 
بناًء على التوصيات التي يقدمها الفريق االستشاري إلى أمانة اإلطار، وٕالى المديرة العامة. وقد تـم االنتهـاء مـن 

رير الســـنوية للفريـــق االستشـــاري، وتقـــارير المـــديرة العامـــة الثنائيـــة الســـنوات، وتســـليمها فـــي الوقـــت المحـــدد التقـــا
وٕاتاحتها على هيئة منشورات على موقع اإلطار على شبكة اإلنترنت. وتقدم المديرة العامـة تقريـرًا كـل عـام حـول 

مــن ثــم تصــبح الــدول األعضــاء علــى درايــة اإلطــار إلــى المجلــس التنفيــذي للمنظمــة وجمعيــة الصــحة العالميــة. و 
تامة بما يتخذه اإلطار من إجراءات وبالتقدم المحرز. ولكن مما ال شك فيه أن اتساق المحتوى المحـدد للتقـارير 

 السنوية للفريق االستشاري، مع تقارير المديرة العامة الثنائية السنوات، سيحسن الفاعلية.
  

مي المعلومات الرئيسيين، ممن أجرى معهـم الفريـق المعنـي باالسـتعراض : اعترفت مجموعة من مقد٦١النتيجة 
األعضـــاء ودوائـــر الصــــناعة  مقـــابالت، بانتظـــام وشــــفافية التواصـــل والمشـــاركة بــــين الفريـــق االستشـــاري والــــدول

ا وبعد قولنا هذا، حري بن ومنظمات المجتمع المدني، وأعربت عن تقديرها لهذا التواصل والشفافية في التواصل.
أن نشـــير إلـــى أن مجموعـــة صـــغيرة نســـبيًا مـــن منظمـــات المجتمـــع المـــدني هـــي التـــي تشـــارك بشـــكل متســـق مـــع 
األمانة؛ وقد يعزى ذلك إلى عدم وضوح استيعاب األطراف األخرى ألهمية اإلطار بالنسبة لعملهم. وال مراء في 

ة توســـيع نطـــاق المشـــاركة أن األمانـــة قـــادرة علـــى الوصـــول لطيـــف أكبـــر مـــن مجموعـــات المجتمـــع المـــدني بغيـــ
وتعميقها، مما سـيتمخض عـن أوجـه نظـر جديـدة تصـب فـي صـالح اإلطـار الخـاص بالتأهـب لمواجهـة األنفلـونزا 

  الجائحة.
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المراكـز المتعاونــة مــع  وخصوصــاً : بعــض أعضـاء الشــبكة العالميــة لترصـد األنفلــونزا والتصـدي لهــا، ٦٢النتيجـة 
 ومــع الفريــق االستشــاري وأمانــة مــن التفاعــل بــين بعضــهم الــبعض المنظمــة، يستشــعرون ضــرورة تحقيــق المزيــد

ــ إذا كــان االتصــال المنــتظم  ة التقنيــة. وقــد تتحقــق كــذلك فائــدةاإلطــار، بمــا فــي ذلــك عنــد تشــكيل األفرقــة العامل
والمباشر، بـين الفريـق االستشـاري ودوائـر الصـناعة ومنظمـات المجتمـع المـدني، يتضـمن أيضـًا الخبـراء التقنيـين 

منظمـة واحـدة فقـط أو اثنتـين مـن منظمـات المجتمـع المـدني  لتابعين للشبكة. ومع ذلك، فمن المهم مالحظـة أنا
  هي التي تعمل مع أمانة اإلطار والفريق االستشاري بشكل متسق.

  
: الغرض من اإلطار الخاص بالتأهب لمواجهة األنفلونزا الجائحة هو تعزيز الشبكة العالميـة لترصـد ٦٣النتيجة 

ألنفلونزا والتصدي لهـا. وبـالرغم مـن اتسـاع مـدى الوصـول الجغرافـي للشـبكة ونطـاق تشـغيلها، التـزال قيـادة هـذه ا
الشــبكة غيــر رســمية إلــى حــد كبيــر، ويجــري تنســيق النظــام الخــاص بهــا مــن خــالل البرنــامج العــالمي لمكافحــة 

غيــاب التمثيــل المعتــرف بــه للشــبكة  األنفلــونزا. وقــد أدى عــدم وجــود هيكــل رســمي للقيــادة مــن داخــل الشــبكة إلــى
  بأكملها في العمليات الخاصة باإلطار.

  
)، تـم تجميـع ٢٠١٦في إطـار عمليـة إصـالح عمـل المنظمـة فيمـا يتعلـق بـإدارة الطـوارئ الصـحية ( :٦٤النتيجة 

طــار كــل أعمــال المنظمــة المتعلقــة بــالطوارئ فــي إطــار برنــامج الطــوارئ الصــحية الجديــد، بمــا فــي ذلــك أمانــة اإل
واليزال التزام المنظمة بهذا اإلطار على حاله، ولم يطرأ عليه أي  ١.الخاص بالتأهب لمواجهة األنفلونزا الجائحة

تغيير نتيجة عملية إعادة التنظيم الداخلي للمنظمة. وتعتمد أمانة اإلطار اعتمادًا كبيرًا على التعـاون الوثيـق مـع 
سـيما البرنـامج العـالمي لمكافحـة األنفلـونزا، وهـو الوحـدة التقنيـة المعنيـة العديد مـن الوحـدات التقنيـة بالمنظمـة، وال

الشـــبكة العالميـــة لترصـــد األنفلـــونزا والتصـــدي لهـــا، التـــي تقـــوم بـــدورها بـــدعم تنفيـــذ اإلطـــار. وعليـــه فـــإن  بتنســـيق
عمليـــــــة مـــــــن عمليـــــــات إعـــــــادة تنظـــــــيم الهيكـــــــل الـــــــداخلي ســـــــتحتاج إلـــــــى التأكـــــــد مـــــــن أن المـــــــدخل التقنـــــــي  أي
بدقـة مـع أمانـة اإلطـار ويـوفر المعلومـات التـي تسـاعد علـى  لمكافحـة األنفلـونزا سـيظل متماشـياً  العالمي نامجللبر 

 .تنفيذه
  

 : ُأبلــغ الفريــق المعنــي باالســتعراض بالتوســع فــي نشــر المــوارد والمــوظفين فــي العديــد مــن المجــاالت٦٥النتيجــة 
لمكاتـب اإلقليميـة، والمكاتـب القطريـة) وعبـر العديـد مـن كافـًة (المقـر الرئيسـي، وا على مستويات المنظمة الثالثـة

اإلطـار مـع الشـركات بشـأن  تبـادل الفيروسـات، وتنفيـذ مسـاهمات الشـراكة، وعمـل أمانـة مجـاالت األنشـطة، مثـل
اللقاحات التي سيتم اختبار صالحيتها مسبقًا. وسوف تتطلب بعٌض من هذه التوصيات محل االستعراض موارد 

    الدراسات المنشودة على سبيل المثال.إضافية، إلجراء 
  
  لألنفلونزا الجائحة لمواجهة الفريق االستشاري المعني باإلطار الخاص بالتأهب  ١-٧
  

يتم تنفيذ اإلطار الخاص بالتأهب لمواجهة األنفلونزا الجائحة تحت إشراف جمعية الصحة العالميـة بموجـب نصـائح 
ويعـين  ٢.اإلطار داخل المنظمـة وبـين الكيانـات الهامـة ذات الصـلة بالمنظمـةالمدير العام، والذي يدعم أيضًا تنفيذ 

                                                            
الطوارئ الصحية، برنامج المنظمة للطوارئ الصحية، تقريـر مـن المـديرة  إصالح عمل منظمة الصحة العالمية في إدارة   ١

؛ ٦٩/٣٠(ج ٢٠١٦]. جنيف: منظمة الصـحة العالميـة؛  الموقع على شبكة اإلنترنت العالمية [العامة. في: منظمة الصحة 
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA69/A69_30-ar.pdf ٢٠١٦سبتمبر  أيلول/ ٢٢، تم االطالع في.(  

اإلطار الخاص بالتأهب لمواجهة األنفلونزا الجائحة لتبادل فيروسات األنفلونزا والتوصـل إلـى اللقاحـات والفوائـد األخـرى.    ٢
ــــــــة؛  ــــــــف: منظمــــــــة الصــــــــحة العالمي ــــــــي /http://www.who.int/influenza/pip/en( ٢٠١١جني ــــــــم االطــــــــالع ف ــــــــول/ ٢١، ت  أيل

  .١-٧)، الفرع ٢٠١٦ سبتمبر
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فهـو يقـوم  ١.االسـتعراض المدير العام فريقًا استشاريًا مستقًال، وهو "الدعامة الثالثة" لتصـريف شـؤون اإلطـار وهيكـل
إلـى جانـب إعـداد التقـارير  بالرصد والتقييم، عن طريق الخبـراء، لتنفيـذ اإلطـار الخـاص بالتأهـب لألنفلـونزا الجائحـة،

المسندة بالبّينات والتقييم ورفع التوصيات للمدير العام بخصوص أداء اإلطار. وال ينخرط الفريـق االستشـاري بنفسـه 
وعند الضـرورة يمكـن أن يوصـي الفريـق االستشـاري المـدير العـام بإنشـاء فريـق عامـل تقنـي  ٢في الوظائف اإلدارية.

بّينـــات وتحلــيالت حـــول مســـألة محـــددة، مثـــل التعامــل مـــع بيانـــات المتواليـــات الجينيـــة  أو فريــق خبـــراء عامـــل لتقـــديم
  ٣إلطار الخاص بالتأهب لمواجهة األنفلونزا الجائحة.اضمن  التي قد تسبب جائحة بشريةلفيروسات األنفلونزا 

 
ريـق يعقـد اجتمـاعين كـان الف ٢٠١١،٤تشـرين الثـاني/ نـوفمبر  الـذي عقـد فـي الفريـق االستشـاري األول منـذ اجتمـاع

سنويًا بالمقر الرئيسي للمنظمة بجنيف. وُنشرت تقـارير هـذه االجتماعـات علـى موقـع اإلطـار علـى شـبكة اإلنترنـت، 
بمــا فــي ذلــك التوصــيات المقدمــة إلــى المــديرة العامــة. وكانــت البعثــات الدائمــة للــدول األعضــاء بجنيــف تطلــع علــى 

كــل اجتمــاع مــن اجتماعــات الفريــق االستشــاري تفــاعًال مــع  اً ضــمن أيضــالمعلومــات بعــد االجتماعــات مباشــرة. وقــد ت
لكترونيـة إلا الرسـالة اإلخباريـةالمصـلحة لسـماع اآلراء بشـأن تنفيـذ اإلطـار. وتُنشـر  دوائر الصـناعة وسـائر أصـحاب

تمرات بانتظـام مـؤ  لإلطار كل شهرين لموافاة جميع أصحاب المصلحة بالمستجدات والمطبوعات الجديدة؛ كما تعقـد
  عن ُبعد مع دوائر الصناعة ومجموعات المجتمع المدني لالتصال بشكل مباشر.

  
عضــوًا مـن خـالل اختيـار ثـالث مـن الـدول األعضـاء فــي  ١٨يـتم اختيـار أعضـاء الفريـق االستشـاري البـالغ عـددهم 

 ســمي السياســاتكــل إقلــيم مــن أقــاليم المنظمــة، ويــتم اختيــارهم بمــا يضــمن تشــكيل مــزيج مــن المهــارات الخاصــة برا
للتعيـين  والفتـرة القياسـية ٥.وخبراء الصحة العمومية والخبراء التقنيين المشهود لهم دوليًا بالكفاءة في مجال األنفلـونزا

هـــي ثـــالث ســـنوات، مـــع الســـماح لألعضـــاء المـــؤهلين بالعمـــل لمـــدتين. واســـتمر جميـــع أعضـــاء الفريـــق االستشـــاري 
تقرار خالل السنوات األولى من تنفيذ اإلطار، مع تجديـد ثلـث الفريـق للحفاظ على االس ٢٠١٥األصليين حتى عام 

عضــوًا) كــل عــام بعــد إتمــام ثالثــة أعــوام مــن التعيــين،  ١٨(أي ســتة مــن أصــل  ٢٠١٥االستشــاري بــدءًا مــن عــام 
وهــذا الــنمط الخــاص بالتجديــد المتعاقــب علــى مــدار ثــالث ســنوات يهــدف الــي  ٦.يتماشــى مــع االختصاصــات بمــا

لــى االســتمرارية والــذاكرة المؤسســية الخاصــة بــالفريق االستشــاري، واإلبقــاء علــى التــوازن الجغرافــي ومــزيج الحفــاظ ع
  عند تغير عضوية الفريق. المهارات

                                                            
تبــادل فيروســات األنفلــونزا والتوصــل إلــى اللقاحــات والفوائــد األخــرى: تقريــر الفريــق  التأهــب لمواجهــة األنفلــونزا الجائحــة:   ١

]. جنيـف: منظمـة الصـحة  الموقع على شبكة اإلنترنت االستشاري. تقرير من المديرة العامة. في: منظمة الصحة العالمية [
، تــــــم االطــــــالع http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB130/B130_18-ar.pdf?ua=1؛ ١٣٠/١٨م ت( ٢٠١١العالميــــــة؛

  .٢ ) الفقرة٢٠١٦سبتمبر  أيلول/ ٢١في 
نفلونزا الجائحة لتبادل فيروسات األنفلونزا والتوصـل إلـى اللقاحـات والفوائـد األخـرى. اإلطار الخاص بالتأهب لمواجهة األ   ٢

ــــــــة؛  ــــــــف: منظمــــــــة الصــــــــحة العالمي ــــــــي /http://www.who.int/influenza/pip/en( ٢٠١١جني ــــــــم االطــــــــالع ف ــــــــول/ ٢١، ت  أيل
  ).٣(٢-١-٧)، الفرع ٢٠١٦ سبتمبر

].  الموقــع علــى شــبكة اإلنترنــت التعامــل مــع بيانــات المتواليــات الجينيــة ضــمن اإلطــار. فــي: منظمــة الصــحة العالميــة [   ٣
، تـــم االطـــالع فـــي /http://www.who.int/influenza/pip/advisory_group/gsd/en( ٢٠١٦جنيـــف: منظمـــة الصـــحة العالميـــة؛ 

  ).٢٠١٦أيلول/ سبتمبر  ٢٠
تبــادل فيروســات األنفلــونزا والتوصــل إلــى اللقاحــات والفوائــد األخــرى: تقريــر الفريــق  التأهــب لمواجهــة األنفلــونزا الجائحــة:   ٤

]. جنيـف: منظمـة الصـحة  نتالموقع على شبكة اإلنتر  االستشاري. تقرير من المديرة العامة. في: منظمة الصحة العالمية [
، تــــــم االطــــــالع http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB130/B130_18-ar.pdf?ua=1؛ ١٣٠/١٨م ت( ٢٠١١العالميــــــة؛

  .٢ ) الفقرة٢٠١٦سبتمبر  أيلول/ ٢١في 
لخاص بالتأهب لمواجهة األنفلونزا الجائحة لتبادل فيروسات األنفلونزا والتوصـل إلـى اللقاحـات والفوائـد األخـرى. اإلطار ا   ٥

ــــــــة؛  ــــــــف: منظمــــــــة الصــــــــحة العالمي ــــــــي /http://www.who.int/influenza/pip/en( ٢٠١١جني ــــــــم االطــــــــالع ف ــــــــول/ ٢١، ت  أيل
  .١-٣، الفريق االستشاري، االختصاصات الفرع ٣)، الملحق ٢٠١٦ مبرسبت
  .٢-٣، الفريق االستشاري، االختصاصات، الفرع ٣الملحق  المرجع نفسه.   ٦



198    ٨الملحق 

وفـي شــهر نيسـان/ أبريــل مـن كــل عـام، توجــه أمانــة اإلطـار جهــدًا كبيـرًا لتثقيــف األعضـاء الســتة الجـدد فــي الفريــق، 
االجتماعــات ســيكون مــن أمضــوا عــامين فقــط فــي الفريــق االستشــاري هــم أكثــر  ولكــن التعاقــب يعنــي أنــه فــي بعــض

األعضاء خبرة. وتم حث الفريق المعني باالستعراض على النظر في كيفية الحفاظ على التوازن المالئم بين التأثير 
جـود طـرق عديـدة الحفاظ علـى الـذاكرة المؤسسـية واالسـتمرارية. وعلـى الـرغم مـن و  اإليجابي لألعضاء الجدد وأهمية

إلضفاء المزيد من المرونة على مدة العضوية، فإن العديد من هذه النهوج تجعل من الصعوبة بمكان الحفاظ علـى 
اإلطـــار الخـــاص بالتأهـــب لمواجهـــة األنفلـــونزا  التـــوازن الجغرافـــي للفريـــق االستشـــاري ومـــزيج المهـــارات التـــي يتطلبهـــا

  الجائحة.
  

إلـى المـدير العـام عـن التقـدم المحـرز والتحـديات التـي تقـف كحجـرة عثـرة أمـام  سـنوياً  تقريـراً ويقدم الفريق االستشاري 
القــدرات التقنيــة الالزمــة للشــبكة العالميــة لترصــد األنفلــونزا  ١:تنفيـذ اإلطــار. يغطــي التقريــر ســبعة مجــاالت، أال وهــي

هــب لألنفلــونزا الجائحــة فــي الشــبكة؛ التأ والتصــدي لهــا التابعــة للمنظمــة؛ واألداء التشــغيلي لهــذه الشــبكة؛ وأولويــات
المخزونـات االحتياطيـة مـن اللقاحـات، بنـاء القـدرات)؛  والمبادئ التوجيهيـة وأفضـل الممارسـات (علـى سـبيل المثـال:

وغيرهـــا مـــن فيروســـات األنفلـــونزا التـــي قـــد تســـبب جائحـــة  H5N1 (A(وتقويـــة وتعزيـــز الترصـــد لألنفلـــونزا مـــن الـــنمط 
ات األنفلونزا؛ وتبادل فيروسات األنفلونزا والتوصل إلى اللقاحات والفوائد األخرى؛ واستخدام بشرية؛ وآلية تتبع فيروس

المساهمات المالية وغير المالية. وقد تم نشر أول تقرير سـنوي منفصـل حـول مسـاهمات الشـراكة فـي شـهر نيسـان/ 
 ٢٠١٥.٢أبريل 

  
جمعيـة الصــحة العالميـة، مـن خـالل المجلـس التنفيــذي طـالع الكـل عـامين تقريــرًا ثنـائي السـنوات يقـدم المـدير العـام 

قـــدرات المختبـــرات  ٣ للمنظمـــة، علـــى الوضـــع والتقـــدم المحـــرز فـــي المجـــاالت الخمســـة ألنشـــطة اإلطـــار، أال وهـــي:
للقاح األنفلونزا؛ ووضع االتفاقات التي أبرمت مع دوائر الصناعة، بمـا فـي ذلـك  القدرة اإلنتاجية العالميةوالترصد؛ و 

مات حول الحصول على اللقاحـات واألدويـة المضـادة للفيروسـات والمـواد األخـرى الخاصـة بالجائحـة؛ وكـذلك المعلو 
التقرير المالي بشأن استخدام مسـاهمات الشـراكة؛ والخبـرة الناشـئة مـن اسـتخدام التعريـف الخـاص بـالمواد البيولوجيـة 

لســنوية والثنائيــة الســنوات متاحــة علــى موقــع اإلطــار الخاصــة بالتأهــب لمواجهــة األنفلــونزا الجائحــة. جميــع التقــارير ا
  ٤على شبكة اإلنترنت.

  
والمواضـــيع المزمـــع أن تغطيهـــا التقـــارير الســـنوية والتقـــارير الثنائيـــة الســـنوات محـــددة فـــي اإلطـــار الخـــاص بالتأهـــب 

ويلقــي  ٥:)١-٧لمواجهــة األنفلــونزا الجائحــة، وهــي حاليــًا غيــر مرتبطــة ببعضــها الــبعض بشــكل جيــد (انظــر الجــدول 
  هذا على كاهل أمانة اإلطار عمًال إضافيًا ضخمًا عند إعداد الوثائق.

                                                            
  .٥-٢-٧الفرع  المرجع نفسه.   ١
منظمـــة . جنيـــف: ٢٠١٤اإلطـــار الخـــاص بالتأهـــب لمواجهـــة األنفلـــونزا الجائحـــة، التقريـــر الســـنوي لمســـاهمات الشـــراكة    ٢

  ٢٠١٥الصحة العالمية؛ 
)http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/161369/1/WHO_HSE_PED_GIP_PIP_2015.2_eng.pdf?ua=1&ua=1 ـــــــــــم ، ت

  ).٢٠١٦ل/ سبتمبر أيلو  ٢٢االطالع في 
اإلطار الخاص بالتأهب لمواجهة األنفلونزا الجائحة لتبادل فيروسات األنفلونزا والتوصـل إلـى اللقاحـات والفوائـد األخـرى.    ٣

أيلـــــــــول/  ٢١، تـــــــــم االطـــــــــالع فـــــــــي /http://www.who.int/influenza/pip/en( ٢٠١١جنيـــــــــف: منظمـــــــــة الصـــــــــحة العالميـــــــــة؛
  .١-٤-٧)، الفرع ٢٠١٦ سبتمبر

الموقـع  الفريق االستشاري المعنـي باإلطـار. تقـارير الفريـق االستشـاري المعنـي باإلطـار. فـي: منظمـة الصـحة العالميـة [   ٤
    ٢٠١٦]. جنيف: منظمة الصحة العالمية؛ على شبكة اإلنترنت

)http://www.who.int/influenza/pip/pip_meetings_consultations/en/ ٢٠١٦أيلول/ سبتمبر  ٢٢، تم االطالع في.(  
 التتـــــابع فـــــي هـــــذا الجـــــدول ال يلتـــــزم باألرقـــــام والترتيـــــب االبجـــــدي ألنـــــه يتبـــــع تلـــــك الخاصـــــة بالمنشـــــورات المرجعيـــــة.    ٥

http://www.who.int/influenza/pip/pip_pcimpplan_update_31jan2015.pdf?ua=1 أيلـــــــــــــول/ ٢٢، تـــــــــــــم االطـــــــــــــالع فـــــــــــــي 
  .٦)، الصفحة ٢٠١٦ سبتمبر
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 الخاص بالتكـاليف المتعلقـة بتنفيـذ ويضع اإلطار الخاص بالتأهب لمواجهة األنفلونزا الجائحة أيضًا حدودًا للتمويل
 ٪١٠ار مـن خـالل مبلـغ ال يتجـاوز اإلطار الخاص بالتأهب لمواجهة األنفلونزا الجائحة للمنظمة. ُتَمول أمانـة اإلطـ

مــن أمــوال خطــة عمــل مســاهمات  ٪٢٠والحــد األقصــى الــذي يصــل إلــى  ١مــن إجمــالي أمــوال مســاهمات الشــراكة،
الشراكة يمكن أن يوجه للعاملين في األقاليم. ونتيجة لذلك، تتوزع الموارد والموظفون في العديد من المجـاالت علـى 

ة (المقــر الرئيســي، والمكاتــب اإلقليميــة، والمكاتــب القطريــة)، وكــذلك مــن أجــل جميــع مســتويات عمــل المنظمــة الثالثــ
إدارة تبادل الفيروسات وتنفيذ مساهمات الشراكة وفي فريق البرنامج العالمي لمكافحة األنفلـونزا للعمـل مـع الشـركات 

محـل االسـتعراض  بشأن اللقاحات التـي سـيتم اختبـار صـالحيتها مسـبقًا. وسـوف تتطلـب بعـٌض مـن هـذه التوصـيات
 موارد إضافية، على سبيل المثال من أجل عمل الدراسات المنشودة.

  
  : متطلبات إعداد التقارير بشأن اإلطار الخاص بالتأهب لمواجهة األنفلونزا الجائحة١-٧الجدول 

  
  
  

تقرير المدير العام الثنائي السنوات 
  )١-٤-٧ فرع(ال

، ٥-٢- ٧ فرعالتقرير السنوي للفريق االستشاري (ال
  ٢)٦-٢ فرع، ال٣والملحق 

 تبادل
  الفيروسات

 قدرات المختبرات والترصد ) ١(
  

(و) تبـــــادل فيروســـــات األنفلـــــونزا والتوصـــــل إلـــــى اللقاحـــــات 
  والفوائد األخرى

  األنفلونزا فيروسات تتبع آلية) ھ(
(أ) القدرات التقنية الالزمة للشبكة العالمية لترصد األنفلـونزا 

  ة للمنظمةوالتصدي لها التابع
ـــــشـــــبكة التشـــــغيلي للداء (ب) األ ـــــونزا  ةالعالمي لترصـــــد األنفل

  للمنظمة ةوالتصدي لها التابع
جائحـــة بالشـــبكة العالميـــة ال) أولويـــات التأهـــب لألنفلـــونزا ج(

لترصـــد األنفلـــونزا والتصـــدي لهـــا التابعـــة للمنظمـــة، المبـــادئ 
التوجيهيـــــــة وأفضـــــــل الممارســــــــات (علـــــــى ســـــــبيل المثــــــــال: 

  ، بناء القدرات)من اللقاحات االحتياطيةالمخزونات 
 وفيروسـات A(H5N1)(د) تقوية وتعزيز الترصد لألنفلـونزا 

  األنفلونزا األخرى التي قد تسبب جائحة بشرية
الخبــــرة الناشــــئة مــــن اســــتخدام التعريــــف   )٥(

الخـــاص بـــالمواد البيولوجيـــة الخاصـــة بالتأهـــب 
  لمواجهة األنفلونزا الجائحة

  

 تبادل
  الفوائد

القـــــــدرة اإلنتاجيـــــــة العالميـــــــة للقـــــــاح )  ٢(
  األنفلونزا

(و) تبـــــادل فيروســـــات األنفلـــــونزا والتوصـــــل إلـــــى اللقاحـــــات 
  والفوائد األخرى

وضــع االتفاقــات التــي أبرمــت مــع دوائــر   )٣(
الصـــــناعة، بمـــــا فـــــي ذلـــــك المعلومـــــات حـــــول 
الحصـــول علــــى اللقاحــــات واألدويــــة المضــــادة 

  صة بالجائحةللفيروسات والمواد األخرى الخا

  

اســــــــــــتخدام شــــــــــــأن التقريــــــــــــر المــــــــــــالي ب  )٤(
  الشراكة اتمساهم

  ) استخدام المساهمات المالية وغير الماليةز(

                                                            
. جنيــف: منظمــة ٢٠١٦-٢٠١٣اإلطــار الخــاص بالتأهــب لمواجهــة األنفلــونزا الجائحــة، خطــة تنفيــذ مســاهمات الشــراكة    ١

ــــــــــــــة؛ الصــــــــــــــ ــــــــــــــم http://www.who.int/influenza/pip/pip_pcimpplan_update_31jan2015.pdf?ua=1( ٢٠١٥حة العالمي ، ت
  .٦)، الصفحة ٢٠١٦سبتمبر  أيلول/ ٢٢االطالع في 

  من اإلطار الخاص بالتأهب لمواجهة األنفلونزا الجائحة يعرض نفس النص. ٦-٢الفرع  ،٣والملحق  ٥-٢-٧الفرع    ٢
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  الشبكة العالمية لترصد األنفلونزا والتصدي لهامراقبة   ٢-٧
  

ة ومحـــددة أساســـيإرشـــادية ) مبـــادئ ٥و ٤اإلطـــار الخـــاص بالتأهـــب لمواجهـــة األنفلـــونزا الجائحـــة (الملحقـــان  يُيرســـ
أال وهــي:  ،يتعلــق باختصاصــات األنــواع المختلفــة لمختبــرات الشــبكة العالميــة لترصــد األنفلــونزا والتصــدي لهــا فيمــا

المختبــرات المرجعيــة و الوطنيــة لمكافحـة األنفلــونزا المتعاونــة مـع المنظمــة،  المراكـز المتعاونــة مــع المنظمـة، والمراكــز
منظمـة. تغطـي هـذه االختصاصـات للمختبـرات التنظيميـة األساسـية التابعـة لوا، التابعـة للمنظمـة H5المعنية بـالنمط 

جانب البنود الخاصة بالتأهب لألنفلونزا الجائحـة. وتخضـع جميـع مختبـرات الشـبكة العامة إلى المتطلبات التشغيلية 
مــن  اباختصاصـاته قـومت تإذا كانــمـا لنظـام مراجعـة مســتمرة عـن طريـق البرنــامج العـالمي لمكافحـة األنفلــونزا لتقيـيم 

  المراكز المتعاونة مع المنظمة كل أربع سنوات. تم مراجعةتعلى سبيل المثال:  :عدمه
  

المراكــز الوطنيــة لمكافحــة األنفلــونزا هــي المرافــق الوطنيــة الســيادية التــي تضــطلع بمســؤوليات باعتبارهــا عضــوًا مــن 
ارهـــا تخضـــع لإلطـــار الخـــاص بالتأهـــب لألنفلـــونزا أعضـــاء الشـــبكة العالميـــة لترصـــد األنفلـــونزا والتصـــدي لهـــا، وباعتب

مــن أجــل أوجــه محــددة لعملهــا الخــاص بإطــار التأهــب مدفوعــة الجائحــة، ولكــن ال توجــد عالقــة تعاقديــة وال أمــوال 
المنظمة لهذه الشبكة الطوعيـة، علـى سـبيل المثـال مـن حيـث مراقبة لألنفلونزا الجائحة واألنفلونزا الموسمية. لذا فإن 

إن اختيـار المراكـز الوطنيـة لمكافحـة األنفلـونزا للتوقيـت  ة.محـدودمراقبـة  ،ا آللية تتبع فيروسات األنفلونزااستخدامهم
المناســب لتبــادل الفيروســات مــع المراكــز المتعاونــة مــع المنظمــة هــو األســاس ألي تقيــيم ألدائهــا. ومثــل هــذا التبــادل 

نات ترصد فيروس األنفلـونزا الخـاص بالشـبكة العالميـة يدعم مشاورات المنظمة التي تجرى كل ستة أشهر لتحلل بيا
ـــونزا والتصـــدي لهـــا، و  ـــونزا بالنســـبة لموســـم يـــؤدي إلـــى إصـــدار لترصـــد األنفل توصـــيات بشـــأن تركيبـــة لقاحـــات األنفل

والجينيـة للفيروسـات الموسـمية  ةالمستضـدياألنفلونزا القادم. ومن بين مهام هذه االجتماعات استعراض الخصـائص 
 مـــاطواألن A(H9)وفيـــروس  ،A(H5) ، وفيـــروسA(H7N9) فيـــروس ت التـــي تهـــدد بحـــدوث جائحـــة مثـــلوالفيروســـا
أو فيروسات األنفلونزا المتحورة التي تقوم مختبرات الشبكة باكتشـافها وتحليلهـا. كمـا أنهـا تسـتعرض  األخرى الفرعية

التحـديثات المنتظمـة بشـأن  اً يضـوهنالـك أ ١.الفيروسـات المرشـحة للقاحـات بغـرض التأهـب للجائحـة الحاجـة لتطـوير
والتـي  ٢،٣اإلقلـيم وعـدد مـرات نشـر التحـديثات،حسـب الترصد العالمي لفيروس األنفلونزا التي تظهر نشاط الترصـد 

  أداء المراكز الوطنية لمكافحة األنفلونزا. ترصد جميعها
  

التنظيمية األساسـية التابعـة للمنظمـة المختبرات مع المنظمة ومديري  ةكز المتعاوناتجتمع أمانة اإلطار بمديري المر 
ســبتمبر الختيـار فيــروس اللقـاح، وتعمــل بشـكل وثيــق مـع الشــبكة العالميـة لترصــد / فبرايــر وأيلـول/ فـي شــهري شـباط

خطــط تنفيـــذ وضــع فــي  اً محــدود اً الشــبكة تنخـــرط انخراطــ علــى الــرغم مــن أن مختبـــراتو األنفلــونزا والتصــدي لهــا. 
توى مــــن أجــــل بنــــاء القــــدرات للمختبــــرات والترصــــد، فــــإن ممثلــــي الشــــبكة عبــــروا ة المســــرفيعــــالشــــراكة  اتمســــاهم
المعني باالستعراض عن رغبتهم في المزيد من المشاركة المنتظمـة مـع الفريـق االستشـاري، علـى نفـس نسـق  للفريق

 ةفرقــــألتلــــك المنفــــذة مــــع دوائــــر الصــــناعة والمجتمــــع المــــدني، كمــــا أثيــــرت بعــــض المخــــاوف إزاء اختيــــار الخبــــراء ل
  .ةملاالع التقنية

                                                            
اجتماع تشاوري ومعلوماتي لمنظمة الصحة العالميـة حـول التركيبـة الخاصـة بلقاحـات فيـروس األنفلـونزا بالنسـبة لنصـف    ١

جنيـــف: منظمـــة الصـــحة  ]. نترنـــتالموقـــع علـــى شـــبكة اإل فـــي: منظمـــة الصـــحة العالميـــة [. ٢٠١٧-٢٠١٦الكـــرة الشـــمالي 
، تـــــــــــــــــــم /http://www.who.int/influenza/vaccines/virus/recommendations/consultation201602/en( ٢٠١٦العالميـــــــــــــــــــة؛ 
  ).٢٠١٦ سبتمبر أيلول/ ٢٢االطالع في 

جنيــف:  ]. الموقـع علــى شـبكة اإلنترنــت . فــي: منظمــة الصـحة العالميــة [٢٧٢ -علـى ســبيل المثـال، تحــديث األنفلـونزا    ٢
  ٢٠١٦منظمة الصحة العالمية؛ 

)http://www.who.int/influenza/surveillance_monitoring/updates/latest_update_GIP_surveillance/ تـــــم االطـــــالع فـــــي ،
  ).٢٠١٦سبتمبر  أيلول/ ٢٢
جنيـف: منظمـة الصـحة  ]. الموقع على شبكة اإلنترنـت في: منظمة الصحة العالمية [ملخص شبكة األنفلونزا "فلونت".    ٣

أيلــول/  ٢٢، تــم االطــالع فــي http://www.who.int/influenza/gisrs_laboratory/updates/summaryreport( ٢٠١٦العالميــة؛ 
  ).٢٠١٦ سبتمبر
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الشـبكة العالميـة لترصـد األنفلـونزا والتصـدي لهـا. وقـد تـم التوسـع فـي الوصـول اإلطار في دعـم ويتمثل أحد أهداف 
تــزال قيــادة هــذه الشــبكة . وعلــى الــرغم مــن ذلــك، ال٢٠١١عــام الجغرافــي لهــذه الشــبكة، وفــي نطاقهــا، وعملهــا، منــذ 

برنـامج العـالمي لمكافحـة األنفلـونزا. وقـد الق النظام الخـاص بهـا مـن خـالل غير رسمية إلى حد كبير، ويجري تنسي
أدى عدم وجود هيكل رسمي للقيادة من داخل الشبكة إلى غياب التمثيل المعترف به للشبكة بأكملها فـي العمليـات 

  الخاصة باإلطار.
  

  نؤوالتوصيات: تصريف الش
  

على االستمرارية والمعرفـة فـي الفريـق االستشـاري، ينبغي للمدير العام النظر في خيارات للحفاظ   -٢٧
  بما في ذلك إمكانية شغل األعضاء عضوية الفريق لفترة تعيين ثانية غير محددة المدة.

 
ينبغي تنسيق التقارير السنوية التي يقدمها الفريق االستشاري للمدير العام، والتقارير الثنائية التي   -٢٨

 حة العالمية، وذلك لتبسيط اإلبالغ.يقدمها المدير العام لجمعية الص
  

ينبغي ألمانة اإلطار والفريق االستشاري توسيع المشاركة مع المجتمـع المـدني وتعميقهـا، لتشـمل   -٢٩
  عددًا أكبر من المنظمات المشاركة.

 
الشـبكة العالميـة باإلشارة إلى الدور الحاسم الذي تضطلع بـه المراكـز المتعاونـة مـع المنظمـة فـي   -٣٠

، ينبغــي للفريــق االستشــاري التعــاون بشــكل أكثــر انتظامــًا مــع هــذه المراكــز األنفلــونزا والتصــدي لهــا لترصــد
 وسائر المختبرات الرئيسية التابعة للشبكة، بما في ذلك عند إنشاء األفرقة التقنية العاملة.

  
د األنفلــونزا للشــبكة العالميــة لترصــينبغــي للمــدير العــام أن يتنــاول مســألة نقــص التمثيــل الرســمي   -٣١

على إيجـاد هـذا التمثيـل بأسـرع  والشبكة وتشجيع برنامج المنظمة العالمي لمكافحة األنفلونزا، والتصدي لها
 ما يمكن.

  
ينبغي للمدير العام أن يضمن أن أي عملية إلعادة التنظيم الـداخلي إلدارات المنظمـة فـي إطـار   -٣٢

واإلطـار مواءمـة ومتكاملـة بشـكل وثيـق مـع الشـبكة ة برامج الطوارئ الصحية الجديـدة تكفـل أن تظـل أنشـط
المنظمة العالمي لمكافحة األنفلونزا، وذلك لضمان قيـادة أقـوى علـى المسـتويين العلمـي والتقنـي فـي برنامج 

 تنفيذ اإلطار.
  

ينبغــي للمــدير العــام أن يواصــل إتاحــة المــوارد البشــرية والماليــة الالزمــة لتنفيــذ األنشــطة المتناميــة   -٣٣
  طار الخاص بالتأهب لألنفلونزا الجائحة والتوصيات الناتجة عن هذا االستعراض.لإل
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  : الروابط مع برامج المنظمة وسائر الصكوك القانونية٨الفصل 
  

مـا هـو أبعـد إلـى للحـد األقصـى، النظـر  اإلطار الخاص بالتأهب لمواجهة األنفلونزا الجائحة يتطلب الوصول بتأثير
، أي إلــى البيئــة القانونيــة والمؤسســية المعقــدة التــي يعمــل فــي ســياقها. فأوجــه المعنــي تفــاقمــن النطــاق المحــدد لال

الصــكوك القانونيــة األخــرى وبــرامج منظمــة الصــحة العالميــة. فهنــاك نظيرتهــا فــي التكليــف فــي اإلطــار تتــداخل مــع 
ــــد  ــــة ســــياقات علــــى وجــــه التحدي واللــــوائح الصــــحية  ١،خطــــة العمــــل العالميــــة الخاصــــة بلقاحــــات األنفلــــونزا –ثالث

تتداخل مع نطاق  –("بروتوكول ناغويا")  ٣اتفاقية التنوع البيولوجيبالملحق ناغويا  وبروتوكول ٢،)٢٠٠٥(  الدولية
  ).١-٨نظر الجدول ااإلطار الخاص بالتأهب لمواجهة األنفلونزا الجائحة (

  
لخاصـة بـاألمن الصـحي العـالمي لفهـم كيفيـة المبادرات الكبرى ا األنفلونزا أيضا بالعديد منجائحة ترتبط مخاطر و 

واحدًا من أهم هذه  ٤تجهيز العالم بشكل عام للتصدي للطوارئ المستقبلية. ويعتبر برنامج األمن الصحي العالمي
لتعزيـــز قـــدرة العـــالم علـــى التصـــدي  اً حيـــث تبـــذل البلـــدان والمنظمـــات الدوليـــة والمجتمـــع المـــدني جهـــود المبـــادرات،

ها واالســـتجابة الســـريعة لهـــا. يحتـــوي برنـــامج األمـــن الصـــحي العـــالمي علـــى اكتشـــافالمعديـــة و لتهديـــدات األمـــراض 
حزمة من اإلجراءات بعضها يدعم التأهب للجائحة، بما في ذلك األمـراض الحيوانيـة المنشـأ والتمنيـع وأنظمـة  ١١

حـدة للتنميـة المسـتدامة هـو كما أن الهدف الثالث من أهـداف األمـم المت ٥.ي للترصدفعلال المختبر الوطني والوقت
حصـول النـاس ضـمان وتتضـمن غاياتـه  .ضمان تمتع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية في جميع األعمـار

، ودعــم بأســعار ميســورة ةفعالــعلــى األدويــة المضــادة للفيروســات واللقاحــات ذات الجــودة العاليــة والمأمونــة والكافــًة 
وعلى وجه التحديد  -وتعزيز قدرة كافة البلدان  ،ة للفيروسات واللقاحاتالبحث والتطوير الخاص باألدوية المضاد

الـــوطني علـــى الصـــعيد المخـــاطر الصـــحية  مـــن أجـــل اإلنـــذار المبكـــر وتقليـــل المخـــاطر وٕادارة - البلـــدان الناميـــة
  ٦.والعالمي

  
  
  

                                                            
جنيـف:  ]. الموقع على شبكة اإلنترنـت مية [خطة العمل العالمية الخاصة بلقاحات األنفلونزا. في: منظمة الصحة العال   ١

ــــــة؛  ــــــي /http://www.who.int/influenza_vaccines_plan/en( ٢٠١٦منظمــــــة الصــــــحة العالمي  أيلــــــول/ ٢٢، تــــــم االطــــــالع ف
  ).٢٠١٦ سبتمبر

  ٢٠٠٨عة الثانية. جنيف: منظمة الصحة العالمية؛ )، الطب٢٠٠٥اللوائح الصحية الدولية (   ٢
)http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/43883/1/9789241580410_eng.pdf أيلــــــــــــــــول/ ٢٢، تــــــــــــــــم االطــــــــــــــــالع فــــــــــــــــي 

  ).٢٠١٦ سبتمبر
ناغويا بشأن الحصول على المـوارد الجينيـة والتقاسـم العـادل والمنصـف للمنـافع الناشـئة عـن اسـتخدامها. فـي: بروتوكول    ٣

 ٢٠١١يـــال: اتفاقيـــة التنـــوع البيولـــوجي، األمـــم المتحـــدة؛  ]. مـــونتر الموقـــع علـــى شـــبكة اإلنترنـــت اتفاقيـــة التنـــوع البيولـــوجي [
)https://www.cbd.int/abs/ ٢٠١٦سبتمبر  أيلول/ ٢٢، تم االطالع في.(  
مراكز مكافحة األمراض والوقاية منها وخطة األمن الصحي العالمي. في: مراكـز مكافحـة األمـراض  -الصحة العالمية    ٤

ـــــة منهـــــا [ ـــــى شـــــبكة اإلنترنـــــت والوقاي ـــــة الموقـــــع عل ـــــا: مراكـــــز مكافحـــــة األمـــــراض والوقاي ـــــا، جورجي  ٢٠١٦منهـــــا؛  ]. أتالنت
)http://www.cdc.gov/globalhealth/security/index.htm ٢٠١٦سبتمبر  أيلول/ ٢١، تم االطالع في.(  
الموقــع علــى شــبكة  خطــة األمــن الصــحي العــالمي: حزمــة اإلجــراءات. فــي: مراكــز مكافحــة األمــراض والوقايــة منهــا [   ٥

  ٢٠١٦]. أتالنتا، جورجيا: مراكز مكافحة األمراض والوقاية منها؛  اإلنترنت
)http://www.cdc.gov/globalhealth/security/actionpackages/default.htm ٢٠١٦سبتمبر  أيلول/ ٢١، تم االطالع في.(  
فــي: قاعــدة معرفــة التنميــة المســتدامة، إدارة الشــؤون االقتصــادية واالجتماعيــة بــاألمم المتحــدة  .أهــداف التنميــة المســتدامة   ٦
    ٢٠١٦]. نيويورك: األمم المتحدة؛  الموقع على شبكة اإلنترنت [
)https://sustainabledevelopment.un.org/?menu=1300 ٢٠١٦سبتمبر  أيلول/ ٢١، تم االطالع في.(  
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للــوائح الصــحية وا : ملخــص الـروابط بــين اإلطـار الخــاص بالتأهـب لمواجهــة األنفلــونزا الجائحـة،١-٨الجـدول 
  ناغويابروتوكول العمل العالمية الخاصة بلقاحات األنفلونزا، و خطة )، و ٢٠٠٥الدولية (

  
اإلطار الخاص بالتأهب   الموضوع

لمواجهة األنفلونزا 
  الجائحة

اللوائح الصحية 
 )٢٠٠٥الدولية (

خطة العمل 
العالمية الخاصة 
  بلقاحات األنفلونزا

بروتوكول 
  ناغويا

          للجائحةتحسين التأهب 

         تحسين االستجابة للجائحة

 ،تبـــــــادل المـــــــواد البيولوجيـــــــة
  في ذلك الفيروسات بما

  ١-١-٥ فرعال
  

اختصاصات  ٥الملحق 
المراكز الوطنية لمكافحة 

األنفلونزا، المراكز 
المتعاونة مع منظمة 
  الصحة العالمية

  

  

  

تبـــــــادل معلومـــــــات الصـــــــحة 
  العمومية

  )٢( ٣-١-٥ فرعال
  

  ٥ملحق ال
 ٢-٦المادة 

    

        ٧-٦ الفرع  التنظيمية اتبناء القدر 

زيــــــــــــادة الحصــــــــــــول علــــــــــــى 
  اللقاحات

 ١٠-٦و ٩-٦فروع ال
  ١١- ٦و

  
، االتفاقات ٢الملحق 

  ٢الموحدة لنقل المواد 

    

  

 اتتعزيـــــــز قـــــــدرات المختبـــــــر 
  والترصد 

  ٦-٦ فرعال
      ١الملحق   ٤- ١٤-٦ فرعال

القـــــــــدرة اإلنتاجيـــــــــة تطـــــــــوير 
  نفلونزالقاح األل

  ١٣-٦ فرعال
  

، االتفاقات ٢الملحق 
، ٢الموحدة لنقل المواد 

 ٦أ، ٥أ ١-٤المادة 

    

  

  ١٣-٦ فرعال  نقل التكنولوجيا
، االتفاقات ٢الملحق 

، ٢الموحدة لنقل المواد 
  ٦أ، ٥أ ١-٤المادة 

    
  

الحصـــــول علـــــى المنتجـــــات 
ـــــــــا والمعلومـــــــــات  والتكنولوجي

  وتبادل الفوائد
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   ١العمل العالمية الخاصة بلقاحات األنفلونزاخطة   ١-٨
  

  الرئيسيةالنتائج 
  

: هنــاك أوجــه مهمــة للتــآزر بــين اإلطــار الخــاص بالتأهــب لمواجهــة األنفلــونزا الجائحــة وبرنــامج خطــة ٦٦النتيجــة 
ن أجـل ويشمل هذا التشـجيع علـى نقـل التكنولوجيـا وبنـاء القـدرات مـ ٢.العمل العالمية الخاصة بلقاحات األنفلونزا

الدراسات المعنية بعبء المرض، والسلطات التنظيمية، واإلبالغ عـن المخـاطر. بيـد أنـه ال توجـد اتفاقـات مبرمـة 
  لنقل التكنولوجيا. اً حالي

  
: إن اســـــتعراض خطـــــة العمـــــل العالميـــــة الخاصـــــة بلقاحـــــات األنفلـــــونزا، الـــــذي ســـــيجري فـــــي شـــــهر ٦٧النتيجـــــة 
ًا إلدراجه فـي التقيـيم المعنـي بتحديـد جوانـب الخطـة (دراسـات عـبء ، سيكون متاح٢٠١٦نوفمبر / الثاني تشرين
التـي يمكـن و الـدعم اللوجيسـتي)  /نشـر اللقاحـات /اإلرشادات التقنية للجهـات المصـنعة للقاحـات الجديـدة /المرض

، عنــد أن تظــل جــزءًا مــن تنفيــذ مســاهمات الشــراكة ضــمن اإلطــار الخــاص بالتأهــب لمواجهــة األنفلــونزا الجائحــة
  .قتضاءاال
  

: كمية لقاحات األنفلونزا الجائحـة التـي يؤمِّنهـا اإلطـار الخـاص بالتأهـب لمواجهـة األنفلـونزا الجائحـة، ٦٨النتيجة 
وكذلك القدرة العالمية على إنتاج اللقاحات (بما في ذلك قـدرة اللقاحـات الجديـدة المتاحـة مـن خـالل برنـامج خطـة 

تــزال حتــى اآلن غيــر كافيــة لتلبيــة الطلــب العــالمي المتوقــع عنــد ا) الة الخاصــة بلقاحــات األنفلــونز العمــل العالميــ
  ظهور األنفلونزا الجائحة.

  
رامج المنظمــة األوجــه الخاصــة ببــتتــداخل بعــض أوجــه اإلطــار الخــاص بالتأهــب لمواجهــة األنفلــونزا الجائحــة مــع 

وأدخـل عليهـا المزيـد مـن  ٢٠٠٦خطة العمل العالمية الخاصة بلقاحات األنفلونزا التي وضعت في عام فاألخرى. 
، تتمثل أغراضها في زيادة القدرة على تصنيع لقاح األنفلونزا بالنسبة للدول النامية، وتركز ٢٠١١التنقيح في عام 

والبحث والتطوير في هذا لقاح الجائحة، نتاج إعلى زيادة تصنيع اللقاح الموسمي واستخدامه، وتعزيز القدرة على 
  ٣،٤د.الصد

  
 مليـون دوالر أمريكـي ٥٠فيهـا نحـو خطة العمل العالمية الخاصة بلقاحات األنفلـونزا اسـتثمرت المنظمـة منذ بدء و 

ت أمـوال خطـة العمـل خدمِ واستُ  ٥.تقريبًا، كما ساهمت البلدان والهيئات األخرى بما يقرب من مليار دوالر أمريكي
                                                            

جنيـف:  ]. الموقع على شبكة اإلنترنـت خطة العمل العالمية الخاصة بلقاحات األنفلونزا. في: منظمة الصحة العالمية [   ١
ــــــة؛  ــــــي /http://www.who.int/influenza_vaccines_plan/en( ٢٠١٦منظمــــــة الصــــــحة العالمي  أيلــــــول/ ٢٢، تــــــم االطــــــالع ف

  ).٢٠١٦ سبتمبر
وضـــعت المنظمـــة خطـــة العمـــل العالميـــة الخاصـــة بلقاحـــات األنفلـــونزا، بالتعـــاون مـــع خبـــراء الصـــحة العموميـــة والخبـــراء    ٢

صـنعة للقاحـات، ووكـاالت التمويـل مـن البلـدان المتقدمـة والناميـة. وسـتعقد جلسـة المشـاورات الثالثـة األكاديميين، والجهات الم
  .٢٠١٦نوفمبر  واألخيرة بشأن هذه الخطة في شهر تشرين الثاني/

ف: جنيـ ]. الموقع على شبكة اإلنترنـت خطة العمل العالمية الخاصة بلقاحات األنفلونزا. في: منظمة الصحة العالمية [   ٣
ــــــة؛  ــــــي /http://www.who.int/influenza_vaccines_plan/en( ٢٠١٦منظمــــــة الصــــــحة العالمي  أيلــــــول/ ٢١، تــــــم االطــــــالع ف

  ).٢٠١٦ سبتمبر
الخاصة بلقاحات األنفلونزا: تعزيز القـدرة خطة العمل العالمية الخاصة بلقاحات األنفلونزا، مشاريع خطة العمل العالمية    ٤

جنيـف: منظمـة الصـحة  ]. الموقـع علـى شـبكة اإلنترنـت فـي: منظمـة الصـحة العالميـة [ونقل التكنولوجيـا فـي الـدول الناميـة. 
ــــول/ ٢١، تــــم االطــــالع فــــي /http://www.who.int/influenza_vaccines_plan/objectives/projects/en( ٢٠١٦العالميــــة؛   أيل

  ).٢٠١٦سبتمبر 
جرومـــــان ج، فرانســـــيس د ب، ســـــوخي ج، روبرتســـــون ج. التحـــــديات والنجاحـــــات لمتلقـــــي المـــــنح والفريـــــق االستشـــــاري    ٥

. مجلــــة اللقاحــــات. تحــــت الطبــــع. رقــــم تعريــــف الوثيقــــة لمبــــادرة نقــــل تكنولوجيــــا لقاحــــات األنفلــــونزا التابعــــة للمنظمــــة التقنــــي
  .j.vaccine.2016.07.047/10.1016اإللكترونية: 
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 ٢٠١٧وعـام  ٢٠٠٧جة لذلك، فيما بـين عـام وكنتي ١.ةُمصنعجهة  ١٤العالمية الخاصة بلقاحات األنفلونزا لدعم 
مليــون جرعــة إضــافية  ٦٠٠نتــاج إتاحــة إمكانيــة إمــن  ٢تمكنــت خطــة العمــل العالميــة الخاصــة بلقاحــات األنفلــونزا

الكبـرى دويـة عملـت الشـراكة مـع شـركات األ ،األنفلونزا الجائحة. وفـي العديـد مـن الحـاالتلقاح من جرعات  تقريباً 
هـذه ل َبـالشـركات المدعومـة مـن قِ  أن ُتوسع ٢٠١٩-٢٠١٨اح. ومن المتوقع بحلول الثنائية نتاج اللقإعلى تيسير 

  نتاج لقاح األنفلونزا الجائحة ليصل إجمالي عدد الجرعات إلى مليار جرعة.إعلى  تهاخطة قدر ال
  

/ لثــانيفــي تشــرين ا ،والتــي تغطــي عشــر ســنوات ،تنتهــي واليــة خطــة العمــل العالميــة الخاصــة بلقاحــات األنفلــونزا
. وقــد نظــر الفريــق المعنــي باالســتعراض فــي الكيفيــة التــي يمكنــه بهــا مواصــلة دعــم عمــل البرنــامج ٢٠١٦نــوفمبر 

الدراسـات المعنيـة بعـبء المـرض أو تقـديم الـدعم التقنـي للبلـدان  حتى بعد إغالقـه. علـى سـبيل المثـال: مـن خـالل
زا حـــول تصــنيع اللقـــاح والتســجيل والتوزيـــع. وفـــي خطــة العمـــل العالميــة الخاصـــة بلقاحـــات األنفلــونمـــن مــة و دعمال

خطة العمل العالمية الخاصة بلقاحات األنفلـونزا  اتستهدفهتي ال اتللقاح ةمصنعالجهات الزال فيه تي الالوقت الذ
نحـو تحقيـق القـدرة تلـك الجهـات  فـي دعـم تقـدم مسـاهمات الشـراكة ، يمكـن اسـتخدام أمـوالاعمـل علـى بنـاء أنفسـهت

علـى  نتاج اللقاح الموسمي ولقاح الجائحة، وذلك من خـالل البـرامج التدريبيـة واستشـارات الخبـراءإى المستدامة عل
لبنــاء الــدعم قائمــة ال ةالمصــنعالجهــات . وســينتفع مثــل هــذا االقتــراح مــن المناقشــات التــي تجــرى مــع ســبيل المثــال

لتمويـل مثـل هـذا التـدريب فـي حالـة  ٢المواد االستفادة من آلية االتفاقات الموحدة لنقل  اً والتعاون. كما يمكن أيض
وسـائل فئـات المشـاركين مثـل: شـركات بعض لـبالنسـبة  ٢وجود مرونة في خيارات االتفاقـات الموحـدة لنقـل المـواد 

م إدخــــال التــــدريب الخــــاص يِّ َقــــ. وعلــــى نفــــس الشــــاكلة، فــــإن أمانــــة اإلطــــار تُ "ج"التشــــخيص والكيانــــات مــــن الفئــــة 
دعمــه  "ج"مــن الفئــة  ٢يمكــن للمســاهمين فــي االتفاقــات الموحــدة لنقــل المــواد  اً خيــار  هتبــار اعببــالمختبرات والترصــد 

  في التأهب. الستكمال استثمار مساهمات الشراكة
  

  التوصية: خطة العمل العالمية الخاصة بلقاحات األنفلونزا
  

ل العالميــة النظــر فــي الــدروس المســتفادة مــن خطــة العمــ يتعــين علــى الفريــق االستشــاري لإلطــار  -٣٤
، لتحديـد أي جوانـب مـن شـأنها ٢٠١٦نوفمبر / الخاصة بلقاحات األنفلونزا، والتي تنتهي في تشرين الثاني

  أن تدعم تنفيذ هذا اإلطار.
  
  ٣)٢٠٠٥اللوائح الصحية الدولية (  ٢-٨
  

  النتائج الرئيسية
  

القــدرات األساســية للــوائح  شــراكة التأهــب فوائــد إضــافية فــي تحســين ات: قــد يكــون ألمــوال مســاهم٦٩النتيجــة 
منــذ بــدء ف)، وخاصــة فــي مجــال قــدرات المختبــرات والترصــد. علــى الــرغم مــن ذلــك، ٢٠٠٥الصــحية الدوليــة (

 فقــط، والبيانــات بشــأن العالقــة بــين أمــوال مســاهمات الشــراكة ٢٠١٤توزيــع أمــوال مســاهمات الشــراكة فــي عــام 
 م تتــوافر بعــد. لــذا يمكــن اجــراء تحليــل بخصــوص تــأثير) لــ٢٠٠٥والقــدرات األساســية للــوائح الصــحية الدوليــة (

) فـــي االســـتعراض القـــادم ٢٠٠٥أمـــوال مســـاهمات الشـــراكة علـــى القـــدرات األساســـية للـــوائح الصـــحية الدوليـــة (
  لإلطار الخاص بالتأهب لمواجهة األنفلونزا.

                                                            
  المرجع نفسه.   ١
  المرجع نفسه.   ٢
)، حــول اللــوائح الصــحية الدوليــة. فــي: منظمــة ٢٠٠٥تعزيــز األمــن الصــحي عــن طريــق تنفيــذ اللــوائح الصــحية الدوليــة (   ٣

، تـم /http://www.who.int/ihr/en( ٢٠١٦جنيف: منظمة الصحة العالميـة؛  ]. شبكة اإلنترنت الموقع على الصحة العالمية [
  ).٢٠١٦سبتمبر  أيلول/ ٢٤االطالع في 
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"بالوقايــة ا الــدول األعضــاء ، وتقــوم بموجبهــاً ) مــن الصــكوك الملزمــة قانونــ٢٠٠٥تعتبــر اللــوائح الصــحية الدوليــة (
ومن بين  ١".ضدهصحية عمومية وتوفير استجابة والحماية من انتشار المرض على الصعيد الدولي، ومكافحته، 

مثــــل قــــدرات المختبــــرات والترصــــد  ،البلــــدان بتــــأمين القــــدرات األساســــيةهــــذه اللــــوائح تطالــــب  ،النصــــوص األخــــرى
مـــن المــرجح أن تنظـــر الـــدول األطـــراف فـــي اللـــوائح الصـــحية فلـــذا  ٢.ومنعهـــا واالســـتجابة لهـــا اتالفاشـــياكتشــاف و 

مـن طـوارئ الصـحة محتملـة فرعـي جديـد علـى أنهـا طارئـة مـط نمـن نفلونزا بشرية أحالة أي ) إلى ٢٠٠٥الدولية (
وتتبــادل معلومـات الصــحة العموميــة ذات الصـلة بهــذا الحــدث.  ،وتخطـر المنظمــة ،العموميـة التــي تثيـر قلقــًا دوليــاً 

جائحة غرار األنفلونزا طارئة من طوارئ الصحة العمومية التي تثير قلقًا دوليًا، على جائحة المرجح أن تكون من 
  .٢٠٠٩عام 

  
اإلطـار الخـاص بالتأهـب لمواجهـة األنفلـونزا  عادة ما تتركز المناقشـات الخاصـة بـالروابط بـين وعلى الرغم من أنه
 فمـــثالً  .اختالفـــات هامـــة اً التـــآزر بـــين الصـــكين، فهنـــاك أيضـــ ) علـــى٢٠٠٥الصـــحية الدوليـــة ( الجائحـــة واللـــوائح

ولــيس لــدوائر الصــناعة أو  ٣،٤،فحســب للــدول األطــراف اً ) ملزمــة قانونــ٢٠٠٥نصــوص اللــوائح الصــحية الدوليــة (
الفاعلــة األخــرى فــي تنفيــذ اللــوائح عناصــر خــرين. وتتعــاون المنظمــة مــع دوائــر الصــناعة والأصــحاب المصــلحة اآل

بـــــــااللتزام بـــــــاللوائح الصـــــــحية  اً قانونـــــــ ةغيـــــــر ملزمـــــــذه الجهـــــــات الفاعلـــــــة )، لكـــــــن هـــــــ٢٠٠٥وليـــــــة (الصـــــــحية الد
  ).٢٠٠٥( الدولية

  
ــــونزا الجائحــــةو  ــــدان،  يشــــجع اإلطــــار الخــــاص بالتأهــــب لمواجهــــة األنفل ــــادل العينــــات الماديــــة بــــين البل ــــى تب عل

بـين تبـادل الفيروسـات  اً توازنـ صـراحةً  اإلطـار يُيرسـو ) على ذلـك. ٢٠٠٥اللوائح الصحية الدولية ( تشجع ال بينما
في اللوائح  بينما يوجدو الصحة العمومية. إتاحة في نصاف ن توازن المصلحة التجارية مع اإلضماوتبادل الفوائد ل

) نصــــوص للتشــــجيع علــــى التبــــادل الســــريع للبيانــــات والمعلومــــات األخــــرى فــــي الوقــــت ٢٠٠٥الصــــحية الدوليــــة (
كما هو الحـال فـي اإلطـار الخـاص بالتأهـب لمواجهـة  نصوص بشأن تبادل الفوائد نها ال تحتوي علىفإالمناسب، 

) أن هـذا ٢٠٠٥األنفلونزا الجائحة. ومن الفوائد األخرى لتبادل المعلومات والبيانـات فـي اللـوائح الصـحية الدوليـة (
وتنبيه السكان ع بشكل أسر المرض باكتشاف يسمح للدول األعضاء والمنظمات من قبيل منظمة الصحة العالمية 

  المعرضين للمخاطر والتبكير بتنفيذ إجراءات الصحة العمومية.
  
الخــاص بالتأهــب لمواجهــة األنفلــونزا الجائحــة،  ) واإلطــار٢٠٠٥هنــاك نقــاط تــآزر بــين اللــوائح الصــحية الدوليــة (و 

الطـوارئ الصـحية  اكتشافعلى  اً فكالهما تأسس لدعم األمن الصحي العالمي عن طريق إعداد العالم ليكون قادر 
واالســـتجابة لهـــا. وعلـــى الـــرغم مـــن أن اإلطـــار الخـــاص بالتأهـــب لمواجهـــة األنفلـــونزا الجائحـــة مخصـــص لجائحـــة 
ـــاء القـــدرة  ـــدان ذات المـــوارد المحـــدودة فـــي بن ـــديهما هـــدف مشـــترك أال وهـــو دعـــم البل ـــونزا، إال أن الصـــكين ل األنفل

  المرض.اكتشاف و 
  

                                                            
  ٢٠٠٨)، الطبعة الثانية. جنيف: منظمة الصحة العالمية؛ ٢٠٠٥اللوائح الصحية الدولية (   ١
)http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/43883/1/9789241580410_eng.pdf أيلــــــــــــــــول/ ٢٢، تــــــــــــــــم االطــــــــــــــــالع فــــــــــــــــي 

  ).٢٠١٦ سبتمبر
  .١الملحق  المرجع نفسه.   ٢
ــــــة (   ٣ ــــــوائح الصــــــحية الدولي ــــــا بأحكــــــام الل ــــــدول الملزمــــــة قانون ــــــدول األطــــــراف هــــــي ال ــــــى تشــــــرين األول/٢٠٠٥ال  ). وحت

  دولة من الدول األطراف. ١٩٦، ضمت اللوائح ٢٠١٦ أكتوبر
 ]. الموقــع علــى شــبكة اإلنترنــت . فــي: منظمــة الصــحة العالميــة [)٢٠٠٥للــوائح الصــحية الدوليــة (الــدول األطــراف فــي ا   ٤

تـــــم االطـــــالع فـــــي ، /http://www.who.int/ihr/legal_issues/states_parties/en( ٢٠١٦منظمـــــة الصـــــحة العالميـــــة: جنيـــــف؛ 
  ).٢٠١٦ أكتوبر تشرين األول/  ٤
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) عـادت بـالنفع علـى العمليـة األوليـة فـي اختيـار ٢٠٠٥لـوائح الصـحية الدوليـة (القـدرات األساسـية لفي الواقع فـإن 
الفجـــوات لتحديـــد  ،٢٠١٣عـــام التـــي ُأجريـــت فـــي  ١الفجـــوات تال أن تحلـــيالإ .البلـــدان لتنفيـــذ مســـاهمات الشـــراكة

األساســية  اتمؤشــرات القــدر  تلجائحــة واالســتجابة لهــا، اســتخدماألنفلــونزا لفــي القــدرة علــى التأهــب األكثــر خطــورًة 
 ،المختبــرات والترصــد ات) كنقطــة انطــالق، وخاصــة فيمــا يتعلــق بقــدر ٢٠٠٥الخاصــة بــاللوائح الصــحية الدوليــة (

ة وضـع منهجيـتضـمنت  ،لتحديد البلدان التي سوف تستهدفها أموال تنفيذ مسـاهمات الشـراكة. وعلـى سـبيل المثـال
 )٢٠٠٥، مؤشـرات اللـوائح الصـحية الدوليـة (المسـتجدة" الفيروسـات اكتشـافبقدرة البلدان على "الخاصة الدرجات 

  ٢قائم على األحداث".الالتي تقيس "الترصد و  ١-٢-٣الواردة في البند 
  
مـن المـرجح أن يكـون لتنفيـذ اإلطـار الخـاص بالتأهـب لمواجهـة األنفلـونزا الجائحـة مـن خـالل بنـاء قـدرات البلـدان و 

ولكن  .)٢٠٠٥اللوائح الصحية الدولية (الخاصة بقدرات األساسية الإنشاء تأثير إيجابي في مساعدة البلدان على 
 ن األمــوال الخاصــة بتنفيــذ مســاهمات الشــراكةإمــن المهــم مالحظــة أن تلــك الفوائــد قــد تجعــل القــرار صــعبًا حيــث 

األنفلــــونزا، بينمــــا القــــدرات األساســــية للــــوائح الصــــحية  األنفلونزا وترصــــدالمعنيــــة بــــمختبــــرات ال اتتعــــزز فقــــط قــــدر 
  جميع التهديدات الصحية الناشئة.خص المختبرات والترصد فيما ي ات) تتعلق بقدر ٢٠٠٥( الدولية

  
  التوصية: اللوائح الصحية الدولية

  
) ٢٠٠٥ينبغــي تنفيــذ األنشــطة الــواردة ضــمن اإلطــار مــع وضــع أحكــام اللــوائح الصــحية الدوليــة (  -٣٥

رات، الداعمــة والمكملــة للجهــود الــواردة ضـــمن فــي الحســبان، وينبغــي مواءمــة الجهــود الخاصــة ببنـــاء القــد
). ويمكــــن التصــــدي لــــذلك عــــن طريــــق توثيــــق التفاعــــل علــــى مســــتويات ٢٠٠٥اللــــوائح الصــــحية الدوليــــة (

) واإلطـار لتعظـيم أوجـه التـآزر وجوانـب ٢٠٠٥المنظمة الثالثة كافـًة بشـأن تنفيـذ اللـوائح الصـحية الدوليـة (
  الكفاءة.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                            
: تحلـــيالت الفجـــوات. جنيـــف: ٢٠١٦-٢٠١٣ لمواجهـــة األنفلـــونزا الجائحـــة مســـاهمات شـــراكة اإلطـــار الخـــاص بالتأهـــب   ١

 أيلـــــــول/ ٢٢، تـــــــم االطـــــــالع فـــــــي http://www.who.int/influenza/pip/pip_pc_ga.pdf( ٢٠١٣منظمـــــــة الصـــــــحة العالميـــــــة؛ 
  .١١) الصفحة ٢٠١٦ سبتمبر

رات األساســــــية للــــــوائح الصــــــحية القائمــــــة المرجعيــــــة والمؤشــــــرات الخاصــــــة برصــــــد التقــــــدم المحــــــرز فــــــي تطــــــوير القــــــد   ٢
(منظمــــــــة الصــــــــحة العالميــــــــة/ مجموعــــــــة  ٢٠١٣الــــــــدول األطــــــــراف. جنيــــــــف: منظمــــــــة الصــــــــحة العالميــــــــة؛  فــــــــي الدوليــــــــة
  ؛٢-٢٠١٣والبيئة/ إدارة القدرات واإلنذار والتصدي على الصعيد العالمي /  الصحي  األمن

)http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/84933/1/WHO_HSE_GCR_2013.2_eng.pdf ، تــــــــم االطــــــــالع فــــــــي
  ).٢٠١٦أكتوبر  تشرين األول/  ٤
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  ١غويا الملحق باتفاقية التنوع البيولوجيبروتوكول نا  ٣-٨
 

لتبــادل  ُيعتبــر اإلطــار الخــاص بالتأهــب لمواجهــة األنفلــونزا الجائحــة صــكًا متاحــًا ألطــراف متعــددة :٧٠النتيجــة 
  .الفوائد، وهو يبدو متوائمًا مع أهداف بروتوكول ناغويا

  
ع قواعـــد بشـــأن الحصـــول علـــى أســـفرت المفاوضـــات الحكوميـــة الدوليـــة بشـــأن اإلطـــار عـــن وضـــ :٧١النتيجـــة 

فيروسات األنفلونزا التي قد تسبب جائحة بشرية، وتبـادل الفوائـد. وعلـى العكـس مـن ذلـك، فـإن تنفيـذ بروتوكـول 
ناغويــا قــد يثيــر التباســًا بشــأن تبــادل فيروســات األنفلــونزا، حيــث قــد يســتدعي األمــر التفــاوض بشــأن العديــد مــن 

أقر االتحاد األوروبي وقد قد يؤدي إلى تأخير الحصول على الفيروسات. المعامالت الثنائية، وهو األمر الذي 
فيمـا يتصـل بـاألنفلونزا الجائحـة،  اً تخصصـي اً صـكباعتبـاره اإلطـار الخـاص بالتأهـب لمواجهـة األنفلـونزا ب بالفعل

 بعـد. لتنفيـذ بروتوكـول ناغويـا لـم تأخـذ هـذه الخطـوة تعلى الرغم من أن البلـدان األخـرى التـي وضـعت تشـريعا
وحيث يتزايد عدد البلدان التي تضع تشريعات وطنية لتنفيذ بروتوكول ناغويا، تزداد الحاجة الملحـة لحسـم هـذه 

  الشكوك والحد من المخاطر التي يتعرض لها األمن الصحي العالمي.
  

 .طاق واسععلى تنفيذ بروتوكول ناغويا غير مفهومة على نالمترتبة ة العمومية يثار الصحاآل: إن ٧٢النتيجة 
أفضــــل علــــى نحــــو ن المعرفــــة والفهــــم والــــوعي إفــــ ،لتوضــــيح هــــذه االثــــار اً فبينمــــا تصــــدر أمانــــة المنظمــــة تقريــــر 

  ة.يفي قطاع الصحة العموم الزمة أمورببروتوكول ناغويا 
  

) مـن البروتوكـول. ٤(٤ال يحدد بروتوكول ناغويا بشكل صـريح آليـة للتسـليم بصـك ضـمن المـادة  :٧٣النتيجة 
ن كيانــًا موثوقــًا بــه ورســميًا ومتمتعــًا بالمصــداقية الدوليــة، مــن قبيــل اجتمــاع أطــراف البروتوكــول أو جمعيــة أبيــد 

الصـــحة العالميـــة، يمكنـــه اتخـــاذ قـــرار بـــأن يشـــكل اإلطـــار الخـــاص بالتأهـــب لمواجهـــة األنفلـــونزا الجائحـــة صـــكًا 
أن ييســـر مـــن شـــأن هـــذا القـــرار ة لهـــا. و تخصصـــيًا دوليـــًا بشـــأن التأهـــب لمواجهـــة األنفلـــونزا الجائحـــة واالســـتجاب

جميـع البلـدان بالطريقـة عامـل عـن طريـق ضـمان ت هـاوتبادلالفوائـد لـى توصـل إتحقيق أهداف اإلطار المعنية بال
فيروسات األنفلونزا التي قـد تسـبب جائحـة بشـرية. وسـيغطي اإلطـار مسـألة الحصـول علـى فيروسـات مع ذاتها 

رية وتبادلها ألغراض بروتوكـول ناغويـا، ومـن ثـم لـن يسـتدعي إبـرام اتفاقـات األنفلونزا التي قد تسبب جائحة بش
  ثنائية على أساس كل حالة على حدة.

  
وهــي تشــتمل علــى ثالثــة  ٣.دولــة مــن الــدول األطــراف ١٩٦هــي معاهــدة مبرمــة بــين  ٢إن اتفاقيــة التنــوع البيولــوجي

اســتدامة اســتخدام المــوارد البيولوجيــة ضــمان ) ٢) الحفــاظ علــى التنــوع البيولــوجي (١أال وهــي: ( ،أغــراض رئيســية
م بروتوكول ناغويا بشأن يصمقد تم تالموارد الجينية". و  التقاسم العادل والمنصف للفوائد الناشئة عن استخدام" )٣(

اتفاقيــة التنــوع الملحــق ب ،الحصــول علــى المــوارد الجينيــة والتقاســم العــادل والمنصــف للفوائــد الناشــئة عــن اســتخدامها

                                                            
، طلب المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية من المديرة العامة إجـراء دراسـة بشـأن ٢٠١٦يناير  في كانون الثاني/   ١

لمعنـــي باالســـتعراض مـــن . وقـــد اســـتفادت نتـــائج الفريـــق ااآلثـــار الصـــحية العموميـــة المترتبـــة علـــى تنفيـــذ بروتوكـــول ناغويـــا
  التحديثات والبيانات المرتبطة بتلك العملية.

يـــال: اتفاقيـــة التنـــوع  ]. مـــونتر الموقـــع علـــى شـــبكة اإلنترنـــت اتفاقيـــة التنـــوع البيولـــوجي. فـــي: اتفاقيـــة التنـــوع البيولـــوجي [   ٢
  ).٢٠١٦سبتمبر  أيلول/ ٢٢ ، تم االطالع في/https://www.cbd.int/convention( ٢٠١٦البيولوجي، األمم المتحدة؛ 

عـن هـذا  اً الدول األطـراف فـي اتفاقيـة التنـوع البيولـوجي غيـر ملزمـة تلقائيـا بموجـب بروتوكـول ناغويـا، لكـن عليهـا عوضـ   ٣
دولــة مــن  ٧٨، ضــم بروتوكــول ناغويــا ٢٠١٦أكتــوبر  تشــرين األول/ ٤التصــديق علــى ذلــك االتفــاق بشــكل منفصــل. حتــى 

  الدول األطراف.
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لمســاعدة فــي تنفيــذ الغــرض الثالــث مــن أغــراض اتفاقيــة التنــوع البيولــوجي. وهــذا يتطلــب مــن بهــدف ا ١ي،البيولــوج
لفوائـد المـوارد الجينيـة بـين الـدول (وخاصـة مـع قاسـم المنصـف التكفـل الدول تهيئة البيئة القانونية والتنظيمية التـي ت

  المحلية التي تقدم المعارف).المجتمعات  أوسكان األصليين بلد المنشأ) وداخل الدول (مجتمعات ال
  
اآلثـــار أن تتحـــرى طلـــب المجلـــس التنفيـــذي للمنظمـــة مـــن أمانـــة المنظمـــة  ٢٠١٦ينـــاير / فـــي شـــهر كـــانون الثـــانيو 

، قامـت أمانـة المنظمـة بـإجراء دراسـة تركـز . واستجابة لـذلكناغويا الصحية العمومية المترتبة على تنفيذ بروتوكول
علــى نطــاق واســع، بمــا فــي ذلــك بيانــات  الُممِرضــات) تبــادل ١ل ناغويــا فــي مجــالين وهمــا: (علــى تــأثير بروتوكــو 
والشــبكة العالميــة لترصــد األنفلــونزا  الجائحــة اإلطــار الخــاص بالتأهــب لمواجهــة األنفلــونزا) ٢المتواليــات الجينيــة (

اإلطــار الخــاص بالتأهــب ويــا و "لتحســين التنــاغم بــين بروتوكــول ناغالمعنيــة والتصــدي لهــا، بمــا فــي ذلــك الخيــارات 
 إلطـــــار الخـــــاص بالتأهـــــب لمواجهـــــة األنفلـــــونزاالمتواصـــــل لســـــتعراض اال الجائحـــــة فـــــي ســـــياق لمواجهـــــة األنفلـــــونزا

فـي ظـل  هـاوتبادل إلى الفوائد لتوصتتداخل أحكام بروتوكول ناغويا بشكل ملحوظ مع نظام الو  ٢".٢٠١٦ الجائحة
األمــر الــذي يثيــر اهتمامــًا خاصــًا هــو مــدى اعتبـــار ولكــن . الجائحــة نزااإلطــار الخــاص بالتأهــب لمواجهــة األنفلــو 

  في ظل بروتوكول ناغويا.تخصصيًا  اً اإلطار الخاص بالتأهب لمواجهة األنفلونزا الجائحة صك
  
 ." من الموردعن علمالحصول على "موافقة مسبقة بيطالب بروتوكول ناغويا المستخدم المستقبلي للموارد الجينية و 
لشــروط المتفــق عليهــا" مــن أجــل تبــادل ا"توصــل إلــى للكــل طــرف مــع جــراء مفاوضــات فــي المعتــاد إهــذا ي يقتضــو 

للتوصــل  اً اإلطــار الخــاص بالتأهــب لمواجهــة األنفلــونزا الجائحــة نظامــيتــيح  ،بروتوكــول ناغويــاعلــى غــرار و  .الفوائــد
األنفلـونزا التـي قـد تسـبب جائحــة  فيروسـاتمـن أجـل  اً خصيصــعلـى نطـاق ضـيق مم ، لكنـه ُصـإلـى الفوائـد وتبادلهـا

  :التالي ستثناءمع االويعترف بروتوكول ناغويا بجواز وجود مثل هذه االتفاقات،  .بشرية
  

بمـا يتسـق مـع أغـراض االتفاقيـة وهـذا  للتوصـل إلـى الفوائـد وتبادلهـاطبق صك دولي تخصصـي  أينما
فــي ق علـى الطــرف أو األطــراف ال يطبــ ذا البروتوكــولهــ يتعــارض معهمــا، فـإنودون أن البروتوكـول 

  ٣.بالموارد الجينية المحددة التي يغطيها الصك التخصصي ومقاصدهعلق فيما يت يالصك التخصص
  
موافقــة لتبــادل الفيروســات داخــل الشــبكة العالميــة لترصــد األنفلــونزا والتصــدي لهــا لكــان مــن المزمــع أن يخضــع لــو و 

التفــاوض لتزامــات الشــروط المتفــق عليهــا (التــي قــد تتطلــب ال كــذلكببروتوكــول ناغويــا و الخاصــة المســبقة عــن علــم 
ن مـمتطلبـات اإلطـار الخـاص بالتأهـب لمواجهـة األنفلـونزا الجائحـة، فعـالوًة علـى ) اتشروط كل عينة فيروسـحول 
تبادل الفيروسات داخـل الشـبكة إلى إبطاء وبالتالي الوضع أن يؤدي إلى احتمال مضاعفة الجهد المبذول هذا شأن 
 ةمصــنعالجهــات الاســتمع الفريــق المعنــي باالســتعراض للمخــاوف مــن أن مطالبــة  ،. علــى ســبيل المثــالل كبيــربشــك
ـــم و  اتللقاحـــ ـــة منشـــأحـــول بالتفـــاوض حـــول الموافقـــة المســـبقة عـــن عل ، بشـــأن الشـــروط المتفـــق عليهـــا مـــع كـــل دول

                                                            
وكول ناغويا بشأن الحصول على المـوارد الجينيـة والتقاسـم العـادل والمنصـف للمنـافع الناشـئة عـن اسـتخدامها. فـي: بروت   ١

 ٢٠١١يـــال: اتفاقيـــة التنـــوع البيولـــوجي، األمـــم المتحـــدة؛  ]. مـــونتر الموقـــع علـــى شـــبكة اإلنترنـــت اتفاقيـــة التنـــوع البيولـــوجي [
)https://www.cbd.int/abs/ ٢٠١٦أكتوبر  تشرين األول/ ٤، تم االطالع في.(  
بشــأن الحصــول علــى المــوارد الجينيــة االختصاصــات، إصــدار دراســة حــول ُســُبل احتمــال تــأثير تنفيــذ بروتوكــول ناغويــا    ٢

واآلثـار  الُممِرضـاتوالتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها (الملحق باتفاقية التنوع البيولوجي) علـى تبـادل 
  ٢٠١٦لة على الصحة العمومية. جنيف: منظمة الصحة العالمية: المحتم

)http://www.who.int/entity/influenza/pip/2016-review/NagoyaStudyTORs.pdf أيلـــــــــــــــول/ ٢٢، تـــــــــــــــم االطـــــــــــــــالع فـــــــــــــــي 
  ).٢٠١٦ سبتمبر

شـــــــئة عـــــــن بروتوكـــــــول ناغويـــــــا بشـــــــأن الحصـــــــول علـــــــى المـــــــوارد الجينيـــــــة والتقاســـــــم العـــــــادل والمنصـــــــف للمنـــــــافع النا   ٣
 ٢٠١١يـــــــال: اتفاقيـــــــة التنـــــــوع البيولـــــــوجي، األمـــــــم المتحـــــــدة؛  الملحـــــــق باتفاقيـــــــة التنـــــــوع البيولـــــــوجي. مـــــــونتر اســـــــتخدامها،

)https://www.cbd.int/abs/doc/protocol/nagoya-protocol-en.pdf ٢٠١٦ســــــــــبتمبر  أيلــــــــــول/ ٢٢، تــــــــــم االطــــــــــالع فــــــــــي ،(
  .٤، الفقرة ٤  المادة
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ويبطـــئ وتيـــرة  ،ويعقـــدها اتحـــيمكـــن أن يزيـــد تكلفـــة تطـــوير اللقا، أمـــٌر الفيروســـات المرشـــحة للقاحـــات بشـــكل فـــردي
لــم يــتم اإلعــالن عــن أي وحتــى اآلن،  .منتجــات نهائيــة أقــل فائــدةً  وجــود فــي بعــض الحــاالت عــنيســفر و  ،التطــوير

الـدول  زال الوضـوح يغيـب عمـا إذا كانـت، وماناغوياطبقًا لبروتوكول " اً تخصصي اً "صكباعتباره  رسمياً  اً عالنإصك 
 "اً تخصصـي اً "صـكباعتبـاره اإلطـار الخـاص بالتأهـب لمواجهـة األنفلـونزا الجائحـة  قد قامت بتحديـد األطراف مجتمعةً 

بروتوكــول فــي طــراف األاجتمــاع التنــوع البيولــوجي أو اتفاقيــة فــي طــراف األعلــى ســبيل المثــال مــن خــالل مــؤتمر  -
عــض اآلليــات عــن طريــق با للتشــريعات المعنيــة بالتنفيــذ، أو دول عــن طريــق تنفيــذهأو مــن جانــب آحــاد الــناغويــا، 
هـذا فـي جـراء إأي األطـراف فـي البروتوكـول  اجتمـاعال االتفاقيـة و فـي طـراف األن لـم يتخـذ مـؤتمر حتـى اآلو أخـرى. 
اعتـرف باإلطـار الخـاص قد الرغم من أن االتحاد األوروبي في تشريعاته التي تنفذ بروتوكول ناغويا على و  .الصدد

  فإن الدول األطراف األخرى لم تقم بالمثل. ١،اً تخصصي اً صك باعتبارهبالتأهب لمواجهة األنفلونزا الجائحة 
  
عــدم وجــود الــذين أفــادوا بين يالرئيســإلــى مقــدمي المعلومــات الفريــق المعنــي باالســتعراض اســتمع فــي الوقــت الــراهن و 

بلـدان  ىفعلـى سـبيل المثـال تسـع .الُممِرضـاتل مشـكلة فـي تبـادل مثـوأن هـذا بـات ي ،ببروتوكـول ناغويـاكـاٍف وعي 
رســالها ممرضــات للــدول المســتقبلة التــي إاللتــزام بــالبروتوكول، لكنهــا تواجــه صــعوبات عنــد ى الــإالتحــاد األوروبــي ا

  على متطلبات هذا البروتوكول. ليست معتادةً 
  

  التوصية: بروتوكول ناغويا
  

 ينبغي النظـر فـي اإلطـار الخـاص بالتأهـب لمواجهـة األنفلـونزا الجائحـة باعتبـاره صـكًا تخصصـياً   -٣٦
  دوليًا لتوضيح تنفيذ بروتوكول ناغويا بالنسبة للتأهب لألنفلونزا الجائحة واالستجابة لها:

  
 ٢٠١٦ديســـمبر / يتـــيح اجتمـــاع األطـــراف فـــي بروتوكـــول ناغويـــا، المزمـــع عقـــده فـــي كـــانون األول ،

ونزا فرصًة للنظـر فـي التسـليم باإلطـار باعتبـاره صـكًا تخصصـيًا دوليـًا بشـأن التأهـب لمواجهـة األنفلـ
الجائحــة واالســتجابة لهــا. ويــرى الفريــق المعنــي باالســتعراض أن اجتمــاع األطــراف ســيخدم أهــداف 

 اإلطار إذا أحسن استغالل تلك الفرصة.
 

  لمســـألة التســـليم  ٢٠١٧وباإلضـــافة إلـــى ذلـــك، ينبغـــي أن تتصـــدى جمعيـــة الصـــحة العالميـــة لعـــام
 ناغويا.باإلطار باعتباره صكًا تخصصيًا دوليًا ضمن بروتوكول 

  
 
 
 
  
 
 
 
 

                                                            
بشـأن  ٢٠١٤أبريـل  نيسـان/ ١٦الخاصة بالبرلمان األوروبي والمجلس في  ٥١١/٢٠١٤) رقم.الئحة (االتحاد األوروبي   ١

تــدابير االلتــزام بالنســبة للمســتخدمين مــن بروتوكــول ناغويــا بشــأن الحصــول علــى المــوارد الجينيــة والتقاســم العــادل والمنصــف 
ة لالتحـاد األوروبـي. ستراسـبورغ: برلمـان االتحـاد للمنافع الناشئة عـن اسـتخدامها فـي االتحـاد األوروبـي. فـي: الجريـدة الرسـمي

  )(L 150/59 ٢٠١٤األوروبي؛
 )http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0511&from=EN ١٦)، الفقرة.  
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  : أعضاء الفريق المعني باالستعراض١التذييل 
  
 ويليام كوابينا أمبوفوستاذ األ
  

  جامعة غانا، أكرا، غانا. –رئيس قسم علم الفيروسات، معهد نوغوشي التذكاري لألبحاث الطبية 
  

هـد نوغوشـي التـذكاري مشـارك ورئـيس قسـم علـم الفيروسـات، فـي معالسـتاذ األأمبوفـو منصـب  ويليـاميشغل األسـتاذ 
  غانا. -لألبحاث الطبية بجامعة غانا في أكرا

  
الفحــص زمالــة البحــث بمعهــد نوغوشــي التــذكاري لألبحــاث الطبيــة، وتــرأس قســم علــى درجــة أمبوفــو حصــل األســتاذ 

الجزيئـــي والمصـــلي للعـــدوى  الفحـــصتركـــز عملـــه علـــى و . بالمعهـــدالمجهر اإللكترونـــي وعلـــم أمـــراض األنســـجة بـــ
  والتدخالت المضادة للفيروسات. الفيروسية

  
برنـامج غانـا ل يـةتوجيهاللجنـة الجامعـة غانـا، وبفـي أمبوفو عضو بالمجلس األكاديمي بكلية علوم الصـحة ستاذ األو 

لجنــة الفــي  اً كمــا شــارك أيضــ .بعلــم األوبئــة والمختبــراتمعنــي الو ة الصــحة العموميــة كليــلالتــابع  التــدريبي الميــداني
تقنيـة ال يةلتنسـيقالجنـة ال) بوزارة الصحة فـي غانـا، وفـي ٢٠٠٥الصحية الدولية ( لمعنية باللوائحالوطنية ا يةالتوجيه
 عضـــو فـــي مركـــز عمليـــات طـــوارئ اإليبـــوال اً وهـــو أيضـــ .الويبمـــرض فيـــروس اإلة التابعـــة للـــوزارة والمعنيـــة بالوطنيـــ

  .بغاناالوطني 
  

االســتجابة لمــرض فيــروس وتضــمن عملــه دعــم قــت لمنظمــة الصــحة العالميــة، ؤ أمبوفــو كمستشــار مســتاذ عمــل األ
فريـــق الخبـــراء االستشـــاري الفريـــق العامـــل المعنـــي باللقاحـــات والتمنيـــع، والـــذي شـــكله اإليبـــوال، وكعضـــو ســـابق فـــي 
إلطـــار الخـــاص المعنـــي با. وتقلـــد مـــؤخرًا رئاســـة الفريـــق االستشـــاري التـــابع للمنظمـــةاالســـتراتيجي المعنـــي بـــالتمنيع 

خطـة لكما أنه عضو فـي الفريـق االستشـاري  .الخاص بمنظمة الصحة العالمية فلونزا الجائحةبالتأهب لمواجهة األن
وعمــل كمستشــار فــي لجنــة طــوارئ اللــوائح الصــحية الدوليــة  ،العالميــة الخاصــة بلقاحــات األنفلــونزاالمنظمــة عمــل 

  التابعة للمنظمة والمعنية بمرض فيروس اإليبوال.
  

  (الرئيس) ساتا -الدكتورة كريستين مويلوا كاسيبا
  

 سفيرة المنظمة السابقة للنوايا الحسنة لمكافحة العنف القائم على نوع الجنس، زامبيا
  

ساتا واحدة من أكثر التخصصيين شهرة في مجال طب التوليد وطـب النسـاء فـي  -الدكتورة كريستين مويلوا كاسيبا
عامـًا، وحاضـرت علـى  ٢٥لوساكا ألكثر مـن زامبيا. وقد مارست عملها كطبيبة في المستشفى الجامعي التعليمي ب

  في كلية الطب بجامعة زامبيا.الماضية عامًا مدار الخمسة عشر 
  

ســاتا بخبــرة واســعة فــي مجــال الصــحة الجنســية واإلنجابيــة، بــدءًا مــن األمــراض الُمعديــة  -وتتمتــع الــدكتورة كاســيبا
وصـــوًال إلـــى تنظـــيم األســـرة، والرعايـــة  - يـــدزاأل/ بمـــا فـــي ذلـــك فيـــروس العـــوز المنـــاعي البشـــري -المنقولـــة جنســـيًا 

، فـي حـاالت الطـوارئوطـب التوليـد  وأنـواع سـرطان الصـحة اإلنجابيـة، الشاملة لإلجهاض، والمالريـا أثنـاء الحمـل،
  .ورعاية الولدان

  
نف تحســين صــحة األمهــات والولــدان، ومعالجــة القضــايا المتعلقــة بــالععوة إلــى ســاتا بالــد - وتلتــزم الــدكتورة كاســيبا
خـالل ينـت كسـفيرة المنظمـة للنوايـا الحسـنة لمكافحـة العنـف القـائم علـى نـوع الجـنس عُ قـد و  .القائم على نـوع الجـنس

  .٢٠١٤أكتوبر / تشرين األولإلى  ٢٠١٢أكتوبر / تشرين األولالفترة من 
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  دكتورة فرانسيس مكجراثال
  

  حة، نيوزيلنداكبيرة المستشارين في مكتب رئيس إدارة الخدمات الطبية، وزارة الص
  
لــرئيس إدارة الخــدمات  ينمستشــار بيــرة الك دكتورة مكجــراث طبيبــة تخصصــية فــي الصــحة العموميــة، وتعمــل حاليــاً الــ

للـوزراء تقديم المشورة وتتولى الدكتورة فرانسيس مكجراث من خالل منصبها هذا  .الطبية في وزارة الصحة بنيوزلندا
الحــاالت بشــأن  ي عنــد الحاجــةرئيســمستشــار العموميــة، كمــا تعمــل كوالــزمالء بشــأن اســتراتيجية وقضــايا الصــحة 

اآلثــار الصــحية بشــأن ، و ٢٠٠٩عــام المندلعــة نفلــونزا األيــة، والســيما جائحــة معدالطارئــة مثــل فاشــيات األمــراض ال
  للمواقع البيئية الملوثة.

  
والسياســات العامــة العموميــة رة واســعة فــي سياســات الصــحة بــولــديها خ اجتــازت الــدكتورة مكجــراث الدراســات العليــا

الصــحة لشــؤون وحــدات قطــاع الصــحة، بمــا فــي ذلــك عملهــا كمــدير بالنيابــة مختلــف واإلدارة العليــا فــي العديــد مــن 
للعديـد مـن وزارات الصـحة. كمـا مثلـت نيوزلنـدا فـي العديـد مـن اجتماعـات الصـحيين مستشـارين الالعمومية وككبير 

التابعـــة لمنظمـــة الصـــحة  ئاللجنـــة اإلقليميـــة إلقلـــيم غـــرب المحـــيط الهـــادجمعيـــة الصـــحة العالميـــة وفـــي اجتماعـــات 
العالمية. كما عملت في الدول النامية بما في ذلك أمريكا الوسـطى وتايلنـد، كمـا عملـت لمـدة سـنة فـي وزارة صـحة 

  جزر كوك.
  

  وسبق أن عملت الدكتورة مكجراث كممارس عام في المناطق الريفية والفقيرة في نيوزيلندا.
  
  دكتورة طلعت مختاري آزادال
  

  األنفلونزالمكافحة مركز الوطني اإليراني المديرة 
  

مــن جامعــة طهــران، وماجســتير الصــحة العموميــة الطــب البيطــري حصــلت الــدكتورة مختــاري آزاد علــى درجــة فــي 
 جامعـــة طهـــران للعلـــوم الطبيـــة، ودرجـــة تخصصـــية فـــي علـــوممـــن ) ١٩٨٢ودرجـــة دكتـــوراه فـــي علـــم الفيروســـات (

  للعلوم الطبية.إيران جامعة من ) ١٩٩١المختبرات الطبية السريرية (
  
ة الصــحة العموميــة بجامعــة كليــالــدكتورة مختــاري آزاد أســتاذة علــم الفيروســات ورئيســة قســم علــم الفيروســات فــي و 

 وهـــي تشـــغل منصـــب مـــديرة المركـــز الـــوطني لمكافحـــة األنفلـــونزا. ومنـــذ ١٩٨٥طهـــران للعلـــوم الطبيـــة. ومنـــذ عـــام 
فـي البحـث واسـعة الحصبة األلمانية. ولـديها خبـرة / الحصبةالوطني المعني بمختبر الأصبحت رئيسة  ٢٠٠٦ عام

مجـاالت علـم مختلـف فـي دارسـين ل اهحيث أشرفت على رسائل ماجستير في العلـوم ورسـائل دكتـور  ،والتعليم العالي
ــًا شــخيص الجزيئيــة. وهــي التوســائل والعــزل و المصــلية الوبائيــات مبحــث فــي  الفيروســات وخاصــةً  عضــو فــي حالي

تركيبة شأن عمل كمستشارة مؤقتة للمنظمة بهي تإيران. و ب ةالوطنيتطعيم األنفلونزا ولجنة الالوطنية لمكافحة لجنة ال
  لقاح األنفلونزا.

  
  السيدة جوهان نيوستيد

  
  رة الصحة، المملكة المتحدةاوز برئيسة سياسات الغذاء، مديرية الصحة العمومية 

  
علــى الصــعيد و الصــحة العموميــة مجــال ة فــي واســعرة بــلســيدة نيوســتيد موظفــة مدنيــة بالمملكــة المتحــدة تتمتــع بخا

صـناعة دوائـر الوحدة المعنية بسياسات الغذاء في وزارة الصـحة بلنـدن، وتقـود العمـل مـع حاليًا ترأس هي الدولي. و 
  خاصة فيما يتعلق بالحد من السمنة.بو  ،الغذاء
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التأهــب لألنفلـونزا الجائحــة واألمــن الصـحي للمملكــة المتحــدة، مـن العمــل فــي مجـال ت ســنوات وقبـل ذلــك قضـت ســ
لمنظمـــة الصـــحة ا داخـــل إقلـــيم أوروبـــ، و القضـــايا العالميـــة فـــي االتحـــاد األوروبـــيوكانـــت غالبيـــة ذلـــك العمـــل بشـــأن 

ت وفد المملكة المتحـدة خـالل العالمية، وعلى نطاق أوسع بكثير مع المنظمة والشركاء العالميين اآلخرين. كما قاد
فــي للمنظمــة  يألوروبــاقلــيم اإلمفاوضــات اإلطــار الخــاص بالتأهــب لمواجهــة األنفلــونزا الجائحــة، وترأســت اجتمــاع 

  مراحل الحقة من المفاوضات.
  

الصــحية بــإنجلترا. وعملــت فــي  ا الحيويــةتكنولوجيــال اتالســيدة نيوســتيد رئاســة القســم الخــاص بتطــوير سياســوتولــت 
ومثلـــت مصـــالح المملكـــة المتحـــدة هنـــاك لمـــدة خمـــس ســـنوات  ،ة التعـــاون والتنميـــة فـــي الميـــدان االقتصـــاديمنظمـــ
  يتعلق بالصحة والعلم والتكنولوجيا. فيما

  
  (الرئيس بالنيابة) دكتورة تيريزا تامال
  

  يةكندال، وكالة الصحة العمومية تهامكافحو األمراض  مساعد نائب الوزير، فرع الوقاية من
  
("الوكالــة"). وتقــوم مــن  يــةكندالالصــحة العموميــة لوكالــة الصــحة العموميــة كبيــر مســؤولي ورة تيريــزا تــام نائبــة دكتالــ

واالسـتجابة لقضـايا الصـحة  يـةيومالالصحة العمومية فـي األنشـطة كبير مسؤولي خالل منصبها هذا بتقديم الدعم ل
  من األهمية عند الكنديين. عالٍ  العمومية التي لها قدرٌ 

  
الــدور فــإن  افــي الوكالــة. ومــن خــالل هــذ تهــامكافحو األمــراض  مســاعد نائــب الــوزير لفــرع الوقايــة مــني أيضــًا وهــ
ألمـــراض المعديـــة. تـــأثيرات ادكتورة تـــام علـــى أنشـــطة الوكالـــة يهـــدف الـــي جعـــل الكنـــديين أقـــل عرضـــًة لالـــشـــراف إ

والقيـادة الوطنيـة لنطـاق  ات،السياسـوتطـوير  ،وبحـوث العلـوم ،التشخيص المختبريةوسائل و  ،ويتضمن هذا الترصد
ن قــدمت الــدكتورة تــام القيــادة العليــا بشــأن مبــادرات وبــرامج أســبق و وقــد عــريض مــن تهديــدات األمــراض المعديــة. 

الصــحة العموميــة و  ؛والتأهــب واالســتجابة للطــوارئ الصــحية ةالتنفســيمــراض التمنيع واألالمعنيــة بــالوكالــة الرئيســية 
العاملـــة بالصـــحة العموميـــة  ىوالقـــو  ؛واألمـــن البيولـــوجي المختبـــري ؛ل النقـــل العموميـــةوســـائفـــي علـــى حـــدود كنـــدا و 

  ).٢٠٠٥( وتنفيذ اللوائح الصحية الدولية ؛والترصد وقدرات البنية التحتية األخرى
  
مـع تمتعهـا  ،دكتورة تـام تخصصـية فـي األمـراض المعديـة لـدى األطفـال واختصاصـية ميدانيـة فـي علـم الوبائيـاتوال

بمـــــا فـــــي ذلـــــك فاشـــــية ســـــارس وجائحـــــة  ،كبيـــــرة فـــــي إدارة الفاشـــــيات ومواقـــــف الطـــــوارئ الصـــــحية المعقـــــدة بخبـــــرة
ــا. أوفاشــية مــرض فيــروس اإليبــوال فــي غــرب  A(H1N1) األنفلــونزا ت كخبيــرة دوليــة فــي العديــد مــن وقــد عملــفريقي

جائحـة بشـأن لمنظمـة تابعـة لعمـل  ةول فرقأاللجان والبعثات الدولية التابعة لمنظمة الصحة العالمية، بما في ذلك 
ة باستئصــال األنفلــونزا وشــلل نيــكمستشــارة للمنظمــة فــي البعثــات الدوليــة المتعــددة المع ت أيضــاً عملــاألنفلــونزا. كمــا 
  الديش.غاألطفال في بن

 
  ج تانغشاروينساثيينرو دكتور فيال
  

  تايلندكبير مستشارين، برنامج السياسة الصحية الدولية، وزارة الصحة العمومية، 
  
تانغشاروينســاثيين كبيــر خبــراء فــي اقتصــاديات الصــحة بــوزارة الصــحة العموميــة بتايلنــد، ومستشــار فيــروج دكتور الــ

. يآسـيا والمحـيط الهـادالتـابع لمرصـد بحـوث المركـز أيضـًا يـرأس حيـث ، بـالوزارةلبرنامج السياسة الصـحية الدوليـة 
عمـل لمـدة فـي الطـب،  اً تلقـى تـدريبوبعد أن العديد من البلدان. ة في شاملدعم تنفيذ التغطية الصحية الهو يتولى و 

أفضــل طبيــب "وحصــل علــى جــائزة  ،تايلنــدفــي أحــد األقــاليم الفقيــرة بفــي مستشــفيات المنــاطق الريفيــة  تســع ســنوات
  من الجمعية الطبية التايلندية. ١٩٨٦في عام  "ريفي
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وطــب  العامــة لنــدن للصــحةكليــة بالصــحي يــل ط والتمو يحصــل علــى درجــة الــدكتوراه فــي التخطــ ١٩٩٠وفــي عــام 
ــــمداريــــةالمنــــاطق ال ــــدكتوراه حــــول التمويــــل الصــــحي  ١٩٩١نح وســــام وودروف فــــي عــــام . وُم عــــن رســــالته فــــي ال

ة يالصــحالــنظم تحســين فــي ســهاماته إنظيــر  ٢٠١١دويــن تشــادويك فــي عــام إكمــا حصــل علــى وســام  ي،لمجتمعــا
  .اً ور منش اً علمي مقاالً  ١٥٥وله  .لمصلحة الفقراء

  
ـــتـــرأس  دكتور تانغشاروينســـاثيين مفاوضـــات مدونـــة المنظمـــة العالميـــة لقواعـــد الممارســـة بشـــأن توظيـــف العـــاملين ال

  ن.و الثالثة والستالصحة العالمية ها جمعية اعتمدتالتي و الصحيين على المستوى الدولي، 
  

  مكارم ويبيسونوالدكتور األستاذ 
  

 يةالعالمشؤون بالندونيسي المختص لمجلس اإلارئيس 
  

وقـد ألمم المتحدة في نيويورك وجنيـف. دى اندونيسي السابق والممثل الدائم لهو السفير اإل األستاذ مكارم ويبيسونو
مــدير للتعــاون االقتصــادي متعــدد ك)، و ٢٠٠٢-٢٠٠٠لشــؤون الخارجيــة (للعالقــات االقتصــادية لكمــدير عــام عمــل 

 ئآســــيا والمحــــيط الهــــادمنطقــــة ل عامــــاً  اً ة. وبوصــــفه مــــدير ندونيســــيوزارة الخارجيــــة اإلبــــ) ١٩٩٤-١٩٩٣األطــــراف (
نهاء وفاق بالي الثاني الذي خلق رابطة أمم جنوب شرق آسيا المعروفـة إفقد ساعد في  ،)٢٠٠٤-٢٠٠٢( فريقياأو 

ولين الخاصـــة برابطـــة أمـــم جنـــوب شـــرق ؤ ندونيســـي الجتماعـــات كبـــار المســـباســـم آســـيان. وقـــاد الوفـــد اإل اختصـــاراً 
ومنظمــة التعــاون االقتصــادي لــدول آســيا والمحــيط والمنتــدى اإلقليمــي لآلســيان واآلســيان زائــد ثالثــة  (آســيان) آســيا
، والمنســق ١٩٦٧(آبيــك). وكــان مقــرر األمــم المتحــدة الخــاص فــي األراضــي الفلســطينية المحتلــة منــذ عــام  ئالهــاد

  يا.ندونيسإجمهورية في وزارة التعليم والثقافة بندونيسيا إالعام ليوروباليا 
  

نســان، وكبيــر ، ومستشــار اللجنــة الوطنيــة لحقــوق اإليــةشــؤون العالمبالندونيســي المخــتص لمجلــس اإلاوهــو رئــيس 
  ندونيسيا.إمستشاري الشؤون الدولية لرئيس مجلس نواب 

  
لشـؤون  ندونيسيوزير الصحة اإل يمستشار كبير سيان اآلويبيسونو قبل منصبه كمدير تنفيذي برابطة  األستاذكان 
كرئيس للمجلس االقتصادي واالجتماعي لألمم المتحدة ومؤتمر األمم المتحدة للتجارة عمل أيضًا . و اون الدوليالتع

مستشــار لفــرق عمــل عضــو و كعمــل أيضــًا ن األســتاذ ويبيســونو أالــي  والتنميــة أو مــا يعــرف باألونكتــاد، هــذا إضــافةً 
  األمم المتحدة المتعددة.

  
وجامعـة  ،والجامعـة الكاثوليكيـة أتمـا جايـا ،وجامعـة بارامادينـا ،الدفاع الوطنيمعهد محاضر في األستاذ ويبيسونو و 
يحمـــل األســـتاذ ويبيســـونو درجـــة الماجســـتير فـــي االقتصـــاد السياســـي و وجامعـــة غادجـــاه مـــادا اإلندونيســـية.  ،زهـــراأل

كمـــا حصـــل علـــى  .ةمريكيـــألالـــدولي والـــدكتوراه فـــي العلـــوم السياســـية مـــن جامعـــة واليـــة أوهـــايو بالواليـــات المتحـــدة ا
  مريكية.ماجستير في العالقات الدولية من جامعة جونز هوبكنز بالواليات المتحدة األ
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      : أساليب العمل المفصلة٢التذييل 
  تعيين اللجنة المعنية باالستعراض

  
ــــق الاجتمــــع  ــــي بالااالستشــــاري فري ــــي معن ــــونزا الجائحــــة ف اســــتثنائية  دورةإلطــــار الخــــاص بالتأهــــب لمواجهــــة األنفل
الـــدول اللتمـــاس آراء  ،، قبيـــل اجتمـــاع الفريـــق المعنـــي باالســـتعراض٢٠١٥ أكتـــوبر/ تشـــرين األول ١٤-١٣ يـــومي

. ههـيوتوج االسـتعراضاختصاصـات أصحاب المصلحة بشـأن سائر األعضاء ودوائر الصناعة والمجتمع المدني و 
لي المدير العـام للمنظمـة بشـأن إدارة إح وتوصيات بتقرير يضم نصائدورة االستثنائية تقدم الفريق االستشاري من ال

مــــع الــــدول مشــــاركة وال ؛والشــــفافية ؛رشــــادية األربعــــة: االســــتقالل والنزاهــــةإلاالســــتعراض، بمــــا فــــي ذلــــك المبــــادئ ا
    ١.التكرارية والعملية ؛األعضاء وأصحاب المصلحة

تماشـيًا و  .وعينـت ثمانيـة أعضـاء بـالفريق مـع الفريـق المعنـي باالسـتعراض ةالعامـ ةاجتمعـت المـدير لـذلك،  واستجابةً 
 اتالسياســـراســـمي مـــن المهـــارات الخاصـــة ب اً مزيجـــيعكســـوا ُاختيـــر األعضـــاء ل ٢مـــع توصـــيات الفريـــق االستشـــاري،
عضـوين سـابقين في مجال األنفلـونزا، وضـم يين ممن يتمتعون بسمعة دولية تقنوخبراء الصحة العمومية والخبراء ال

ضـعت قائمـة ضـمت وُ  .وكان هناك تـوازن جنسـاني جيـد ،ثلت كافة أقاليم المنظمة الستةمُ و من الفريق االستشاري. 
    .١الفريق المعني باالستعراض في التذييل 

سـاتا كـرئيس، والـدكتورة تـام كـرئيس بالنيابـة بالنسـبة الجتمـاع  -الـدكتورة كاسـيبامعني باالستعراض اختار الفريق الو 
مـن أمانـة الفريـق المعنـى باالسـتعراض بمنظمـة  اً عنـي باالسـتعراض دعمـتلقـى الفريـق المو . فصـاعداً  أغسطس/ آب

    الصحة العالمية.
    االجتماعات

 -مـــارس/ آذار ٣٠فـــي  :عقـــد الفريـــق المعنـــي باالســـتعراض أربعـــة اجتماعـــات بـــالمقر الرئيســـي بالمنظمـــة بجنيـــف
آب/  ٢٩و ؛٢٠١٦يوليـو  تمـوز/ ١ –يونيو  حزيران/ ٢٧و ؛٢٠١٦مايو / أيار ١١-٩و ؛٢٠١٦ نيسان/ أبريل ١

المـــؤتمرات كمـــا عقـــد الفريـــق المعنـــي باالســـتعراض اجتمـــاعين عـــن طريـــق . ٢٠١٦أيلـــول/ ســـبتمبر ٢ –أغســـطس 
شـــرت تقـــارير جميـــع هـــذه نُ و  .٢٠١٦فبرايـــر / شـــباط ١٩و ٢٠١٦ينـــاير / كـــانون الثـــاني ٧: فـــي المعقـــودة عـــن ُبعـــد

جريــت مشــاورات متعــددة بــين الفريــق المعنــي أُ و  ٣ة.لكترونــي لمنظمــة الصــحة العالميــاالجتماعــات علــى الموقــع اإل
  لكترونية.الفريق المعني باالستعراض من خالل تبادل الرسائل اإل باالستعراض وأمانة

  
ســـــئلة بـــــالمقر الرئيســـــي بالمنظمـــــة بجنيـــــف األلتبـــــادل و إعالميـــــة الـــــدول األعضـــــاء لحضـــــور جلســـــة  وُدعـــــي ممثلـــــ

 ، وبعــــد اجتماعــــات الفريــــق المعنــــي باالســــتعراض فــــي٢٠١٦ر فبرايــــ/ عــــن ُبعــــد فــــي شــــباطالمعقــــود المــــؤتمر  بعــــد
 لجميــــعكانــــت هــــذه الجلســــات مفتوحــــة و . ٢٠١٦أغســــطس / وآب ٢٠١٦يونيــــو / وحزيــــران ٢٠١٦مــــارس  /آذار

  ٤.أصحاب المصلحة وعامة الجمهور، من خالل البث الحي المباشر على شبكة اإلنترنت على موقع المنظمة
                                                            

ائية للفريــق االستشــاري الفريــق االستشــاري المعنــي باإلطــار الخــاص بالتأهــب لمواجهــة األنفلــونزا الجائحــة. الــدورة االســتثن  ١
، جنيف، سويسرا. تقريـر ٢٠١٥كتوبرأ تشرين األول/ ١٤-١٣المعني باإلطار الخاص بالتأهب لمواجهة األنفلونزا الجائحة، 

    ٢٠١٥مقدم إلي المديرة العامة. جنيف: منظمة الصحة العالمية؛ 
)http://www.who.int/influenza/pip/advisory_group/ag_spec_session_report.pdf ــــــــــــولأ ٢٤، تــــــــــــم االطــــــــــــالع فــــــــــــي  /يل
  ).٢٠١٦ بتمبرس
  .المرجع نفسه   ٢
لإلطـار، تقـارير  ٢٠١٦الفريق المعني باستعراض اإلطار الخاص بالتأهب لمواجهة األنفلـونزا الجائحـة. اسـتعراض عـام    ٣

]. جنيـف: منظمـة  شبكة اإلنترنـت الموقع على اجتماعات الفريق المعني باستعراض اإلطار. في: منظمة الصحة العالمية [
ــــة؛  ــــي /http://www.who.int/influenza/pip/2016-review/meetings/en( ٢٠١٦الصــــحة العالمي ــــم االطــــالع ف ــــول/ ٢٠، ت  أيل

  ).٢٠١٦سبتمبر 
  المرجع نفسه.   ٤
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، وكجــزء مــن اجتماعــات الفريــق المعنــي باالســتعراض، ٢٠١٦أغســطس  /آب ٢٩و ٢٠١٦مــارس / آذار ٣٠فــي و 
رى الفريق المعني باالستعراض مشاورات مفتوحة بالمقر الرئيسي للمنظمة بجنيف مع الدول األعضاء والمجتمع جأ

 لكترونــي لمنظمــةعلــى الموقــع اإل اً حيــ اً بثــ اً يضــأثــت هــذه الجلســات المفتوحـة أصــحاب المصــلحة، وبُ ســائر المـدني و 
ن إللقـــاء البيانـــات وطـــرح األســـئلة وتســـليم المـــذكرات المكتوبـــة فـــي كـــل جلســـة و وُدعـــي المشـــارك ١الصـــحة العالميـــة.

  مفتوحة.
  
العمـل أحـدث المعلومـات عـن سـاتا،  - رئيسة الفريق المعني باالستعراض، الدكتورة كاسيبالذلك، عرضت  ٕاضافةً و 

، ٢٠١٦مــايو / أيــار ٢٥عالميــة التاســعة والســتين فــي الخــاص بــالفريق المعنــي باالســتعراض فــي جمعيــة الصــحة ال
  ٢.لكتروني الحيعن طريق البث اإل أيضاً  اً الذي كان متاحو 
  

  جمع المعلومات
  
ين وتلقــت ُمــدخالت مكتوبــة مــنهم، أو يجــرت اللجنــة المعنيــة باالســتعراض مقــابالت مــع مقــدمي المعلومــات الرئيســأ
 ،ودوائــر الصــناعة ،شــبكة العالميــة لترصــد األنفلــونزا والتصــدي لهــاوممثلــي ال ،يهمــا، بمــا فــي ذلــك الــدول األعضــاءأ

، أجــــرى الفريــــق المعنــــي جمــــاالً إ أصــــحاب المصــــلحة. و ســــائر و  ذات الصــــلة، وقواعــــد البيانــــات ،والمجتمــــع المــــدني
ضـعت أسـماء وُ و مكتوبـة. المـداخالت الين وتلقـى العديـد مـن يمقابلة مع مقدمي المعلومات الرئيسـ ٤٠باالستعراض 

  ين في قائمة الشكر والتقدير لهم.يمي المعلومات الرئيسمقد
  
 تقــارير اجتمــاع الفريــق االستشــاريبمــا فــي ذلــك والتقــارير الرئيســية وثــائق اســتعرض الفريــق المعنــي باالســتعراض الو 

 ٤؛وتقــارير الفريــق االستشــاري الســنوية إلــى المــديرة العامــة ٣لإلطــار الخــاص بالتأهــب لمواجهــة األنفلــونزا الجائحــة؛
لــي المجلــس إحــول اإلطــار الخــاص بالتأهــب لمواجهــة األنفلــونزا الجائحــة  اتســنو الثنائيــة ال ةالعامــ ةوتقــارير المــدير 

تقريـر الو  ٦،٧؛٢٠١٥عـام و  ٢٠١٤لعـام والتقـارير السـنوية لمسـاهمات الشـراكة  ٥التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية؛
لخبــــراء العامــــل التقنــــي المعنــــي ببيانــــات المتواليــــات فريــــق ابالخــــاص  ٢٠١٤أكتــــوبر / تشــــرين األولالنهــــائي فــــي 

                                                            
  المرجع نفسه.   ١
أحــدث المعلومــات عــن أعمــال الفريــق فــي ســاتا، رئــيس الفريــق المعنــي باالســتعراض.  -الــدكتورة كريســتين مويلــوا كاســيبا   ٢

، الجلســـة المســـائية. فـــي: منظمـــة ٢٠١٦مـــايو  أيـــار/ ٢٥جمعيـــة الصـــحة العالميـــة التاســـعة والســـتين. اللجنـــة "أ"، األربعـــاء 
ـــــــــــــــة [ ـــــــــــــــت الصـــــــــــــــحة العالمي ـــــــــــــــى شـــــــــــــــبكة اإلنترن ـــــــــــــــع عل ـــــــــــــــة؛  الموق ـــــــــــــــف: منظمـــــــــــــــة الصـــــــــــــــحة العالمي  ٢٠١٦]. جني

)http://www.who.int/mediacentre/events/2016/wha69/webstreaming/en/ أيلــــــــــــــــــــول/ ٢٩، تــــــــــــــــــــم االطــــــــــــــــــــالع فــــــــــــــــــــي 
  ).٢٠١٦ سبتمبر

الفريــــــق االستشــــــاري المعنــــــي باإلطــــــار الخــــــاص بالتأهــــــب لمواجهــــــة األنفلــــــونزا الجائحــــــة. تقــــــارير الفريــــــق االستشــــــاري    ٣
حة ]. جنيــــــــف: منظمــــــــة الصــــــــ الموقــــــــع علــــــــى شــــــــبكة اإلنترنــــــــت باإلطــــــــار. فــــــــي: منظمــــــــة الصــــــــحة العالميــــــــة [ المعنــــــــي

 أيلــــــــول/ ٢٢، تــــــــم االطــــــــالع فــــــــي /http://www.who.int/influenza/pip/pip_meetings_consultations/en( ٢٠١٦العالميــــــــة؛
  ).٢٠١٦سبتمبر 

  المرجع نفسه.   ٤
  المرجع نفسه.   ٥
 ة. جنيــف: منظمــ٢٠١٤التقريــر الســنوي لمســاهمات الشــراكة  اإلطــار الخــاص بالتأهــب لمواجهــة األنفلــونزا الجائحــة.   ٦

    ٢٠١٥الصحة العالمية؛ 
)http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/161369/1/WHO_HSE_PED_GIP_PIP_2015.2_eng.pdf?ua=1&ua=1 ـــــــــــم ، ت

  ).٢٠١٦سبتمبر  أيلول/ ٢٤االطالع في 
منظمـــة . جنيـــف: ٢٠١٥التقريـــر الســـنوي لمســـاهمات الشـــراكة اإلطـــار الخـــاص بالتأهـــب لمواجهـــة األنفلـــونزا الجائحـــة.    ٧

    ٢٠١٦الصحة العالمية؛ 
)http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/246229/1/WHO-OHE-PED-2016.01-eng.pdf?ua=1 ــــــــــــي ــــــــــــم االطــــــــــــالع ف ، ت

  ).٢٠١٦سبتمبر  أيلول/  ٢٤
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فريــق الخبــراء العامــل التقنــي المعنــي بتبــادل بيانــات المتواليــات الجينيــة النهــائي الخــاص ب ٢٠١٦وتقريــر  ١؛الجينيــة
بشـــأن تـــأثير تنفيـــذ بروتوكـــول ناغويـــا علـــى الصـــحة العموميـــة؛  ٢٠١٦ســـة المنظمـــة لعـــام اومســـودة در  ٢؛لألنفلـــونزا
بدايـة إّبان لقاح األنفلونزا باستخدام الخاص بالمشاورات غير الرسمية حول االستجابة  ٢٠١٥لمنظمة لعام وتقرير ا
 ٣.الجائحة

  
أصـــحاب ســائر مــن الـــدول األعضــاء و إلــى الحصـــول علــى مــدخالت ســعى الفريــق المعنــي باالســـتعراض بنشــاط و 

مكتـب األمـم المتحـدة لـدى البعثات الدائمة مع لكتروني تواصل عبر البريد اإلتم الهدف، هذا التحقيق ولالمصلحة. 
اإلطــار الخــاص بالتأهــب  عــوا للمســاهمة بوجهــات نظــرهم بشــأندُ الــذين و  ،ذات الصــلةنظمــات المســائر بجنيــف و 

موقـع المنظمـة لالسـتعراض أسـئلة محـددة للفريـق المعنـي باالسـتعراض  اً لمواجهة األنفلونزا الجائحة. كما نشـر أيضـ
يـة جوانـب أجهـات النظـر حـول و عضاء وأصحاب المصلحة، مع طلب لإلجابـات وعـرض بشكل منفصل للدول األ

  ٤.أخرى لتنفيذ اإلطار
  
والممثلـين والمـوظفين ومـديري البـرامج  ةالعامـ ةالمعني باالستعراض خالل مداوالته لقاءات مـع المـدير  أجرى الفريقو 
ضــعت أســماء مقــدمي المعلومــات وُ و العالميــة. لمكاتــب اإلقليميــة لمنظمــة الصــحة باطقــم العمــل األخــرى أيــين و تقنال

معلومـات تقنيـة مـوجزة تلقـى أعضـاء الفريـق المعنـي باالسـتعراض و ين بالمنظمـة فـي قائمـة الشـكر والتقـدير. يالرئيسـ
ـــونزا الجائحـــة ) مفاوضـــات ١بمـــا فـــي ذلـــك: ( ،بشـــأن الجوانـــب المختلفـــة لإلطـــار الخـــاص بالتأهـــب لمواجهـــة األنفل

ات، وتبــــادل الفيروســــ ،) الشــــبكة العالميــــة لترصــــد األنفلــــونزا والتصــــدي لهــــا٢( ،٢ل المــــواد االتفاقــــات الموحــــدة لنقــــ
المعنـي باالسـتعراض  الفريـقوحيـث يعمـل ) بيانـات المتواليـات الجينيـة. ٤(ها، جمـع مسـاهمات الشـراكة وتنفيـذ )٣(

مانــة الفريــق المعنــي أر و تقنيــة مكتوبــة مــن أمانــة اإلطــاإعــداد وثــائق المعلومــات وطلــب  ، فقــد الــتمسمســتقلبشــكل 
باالســـتعراض. كمـــا طالـــب الفريـــق المعنـــي باالســـتعراض بتوضـــيح المشـــاكل التـــي ظهـــرت خـــالل جمـــع المعلومـــات 

جابـــــات مكتوبـــــة علـــــى األســـــئلة التـــــي طرحهـــــا الفريـــــق المعنـــــي إالمنظمـــــة  وقـــــدم موظفـــــو وفتـــــرات كتابـــــة التقـــــارير. 
  الفريق المعني باالستعراض.وتحدثوا بشكل غير رسمي ومنفتح مع أعضاء  ،باالستعراض

  
الخاصــة بلقاحــات األنفلــونزا، خطــة العمــل العالميــة التقــدم المحــرز فــي حــول لمحــة عامــة قــدمت أمانــة المنظمــة و 

ن أبها  مكنوالكيفية التي ي ،الخاص بالتأهب لمواجهة األنفلونزا الجائحة والروابط بين خطة العمل العالمية واإلطار
  .ئهالمية بعد انتهايستمر عمل خطة العمل العا

  
                                                            

المقـدم إلـى  الفريق االستشاري لإلطار، فريق الخبـراء العامـل التقنـي المعنـي ببيانـات المتواليـات الجينيـة. التقريـر النهـائي   ١
  ٢٠١٤الفريق االستشاري. جنيف: منظمة الصحة العالمية؛ 

)http://www.who.int/influenza/pip/advisory_group/PIP_AG_Rev_Final_TEWG_Report_10_Oct_2014.pdf?ua=1 ،
  ).٢٠١٦أكتوبر  تشرين األول/ ١٩تم االطالع في 

لمواجهــة األنفلــونزا الجائحــة، فريــق الخبــراء العامــل التقنــي المعنــي  الفريــق االستشــاري المعنــي باإلطــار الخــاص بالتأهــب   ٢
بتبـــادل بيانـــات المتواليـــات الجينيـــة لألنفلـــونزا. الخصـــائص المثلـــى لنظـــام تبـــادل بيانـــات المتواليـــات الجينيـــة لألنفلـــونزا ضـــمن 

  ٢٠١٦اإلطار. جنيف: منظمة الصحة العالمية؛ 
)http://www.who.int/influenza/pip/advisory_group/twg_doc.pdf?ua=1 ٢٠١٦سبتمبر  أيلول/ ٢٢، تم االطالع في.(  
االستجابة باستخدام لقاح األنفلونزا إّبان بداية الجائحة: تقرير لمشاورة غير رسمية للمنظمة ُعقدت فـي جنيـف، سويسـرا،    ٣
    ٢٠١٦. جنيف: منظمة الصحة العالمية؛ ٢٠١٥يوليو  تموز/ ١ -يونيو حزيران/ ٢٩

)http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/207751/1/WHO_OHE_PED_GIP_2016.1_eng.pdf تـــــــــــــم االطـــــــــــــالع فـــــــــــــي ،
  ).٢٠١٦سبتمبر  أيلول/  ١٩
لإلطـــار الخـــاص بالتأهـــب لمواجهـــة األنفلـــونزا الجائحـــة، األســـئلة الموجهـــة للـــدول األعضـــاء، األســـئلة  ٢٠١٦اســـتعراض    ٤

]. جنيـــف: منظمـــة الصـــحة  الموقـــع علـــى شـــبكة اإلنترنـــت الصـــحة العالميـــة [الموجهـــة ألصـــحاب المصـــلحة. فـــي: منظمـــة 
 تشـــــــــــــــرين األول/ ١٩، تـــــــــــــــم االطـــــــــــــــالع فـــــــــــــــي /http://www.who.int/influenza/pip/2016-review/en( ٢٠١٦العالميـــــــــــــــة؛ 

  ).٢٠١٦ أكتوبر
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 ووضعهاتقييم التوصيات 
  

جراء تحليل تفصيلي لإلطار الخاص بالتأهب لمواجهـة األنفلـونزا إبدأ الفريق المعني باالستعراض عمله عن طريق 
كـون أعضـاء الفريـق المعنـي باالسـتعراض و . التـي تعتـرض سـبيله لتحـدياتافـي تنفيـذه و مراحل الرئيسية الجائحة ولل

، ات) تبـادل الفيروسـ١(بـاآلتي: ختصاصـات مـن حيـث ارتباطهـا رعية لتغطية األسـئلة المحـددة فـي االفأفرقة  ةثالث
 .) تصـريف الشـؤون والـروابط مـع الصـكوك األخـرى٣( ؛) تبـادل الفوائـد٢( ؛بما في ذلـك بيانـات المتواليـات الجينيـة

ين الــذين ســوف يــتم يمــات الرئيســوحــدد مقــدمي المعلو  ،فرعيــة األســئلة ذات الصــلةفريــق مــن األفرقــة الكــل وضــع و 
 التوصــيات العمليــة والقابلــةوضــع هم بــالنفع علــى االســتعراض و تعــود مــدخالتوهــم الــذين قــد  ،جــراء مقابلــة معهــمإ

  .في وقت الحق للتطبيق
  
 ،أو تحليـل مـواطن القـوة ونقـاط الضـعف والفـرص والتهديـدات ،أجرى الفريق المعني باالستعراض التحليل الربـاعيو 

 واالتفاقـات ،وبيانـات المتواليـات الجينيـة اتاإلطار، بما في ذلك تبـادل الفيروسـ الخاصة بتنفيذ جوانبالن للعديد م

والروابط مع الصـكوك األخـرى مثـل  ،وتصريف الشؤون ،وجمع مساهمات الشراكة وتنفيذها ،٢الموحدة لنقل المواد 
ن الصــحي العــالمي. وســاعد هــذا التحليــل فــي األمــبرنــامج ) و ٢٠٠٥الصــحية الدوليــة ( بروتوكــول ناغويــا واللــوائح

 .المنشــودة ومســودة التوصــياتعــالوًة علــى الحصــائل إلطــار أو تمنعــه، لتحديــد العوامــل التــي تــدعم التنفيــذ النــاجح 
  .اً الحقعليها التوصيات األولية وٕادخال التعديالت وضع وبعد التحليل االستراتيجي لكل مسودة توصية، تم 

  
لكترونـي للمنظمـة شـرت علـى الموقـع اإلية للفريق المعني باالستعراض علـى الـدول األعضـاء ونُ ولزعت النتائج األوُ 

  ٢٠١٦.١أغسطس / آب ١٨لالستجابة بتاريخ 
  

  استعراض التوصيات
  

إلـى  تقديمـهل ٢٠١٦نـوفمبر / الثـانيفـي تشـرين  ةالعامـ ةقدم الفريـق المعنـي باالسـتعراض تقريـره النهـائي إلـى المـدير 
  .٢٠١٧مايو / وجمعية الصحة العالمية في أيار ٢٠١٧يناير / في كانون الثاني للمنظمة المجلس التنفيذي

  
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

  

                                                            
األوليــة. فــي: منظمــة الصــحة  الفريــق المعنــي باســتعراض اإلطــار الخــاص بالتأهــب لمواجهــة األنفلــونزا الجائحــة، النتــائج   ١

    ٢٠١٦]. جنيف: منظمة الصحة العالمية؛  الموقع على شبكة اإلنترنت العالمية [
)http://www.who.int/influenza/pip/2016-review/pip_review_group_prelim_findings.pdf?ua=1 تـــــــــــــم االطـــــــــــــالع فـــــــــــــي ،

  ).٢٠١٦أكتوبر  شرين األول/  ١٩
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   الصحة تأهب لتحسين الخمسية العالمية االستراتيجية الخطة مسّودة
  ١مبادئ توجيهية: ٢٠٢٢- ٢٠١٨ واستجابتها العالمية العمومية

  
  ] ٢٠١٧أيار/ مايو  ١٨ – ٢، الملحق ٧٠/١٦ج [

  
  

  معلومات أساسية
  

 المراجعـــة لجنـــة عـــن الصـــادرة وصـــياتتللدة خطـــة التنفيـــذ العالميـــة وّ (مســـ ١٤٠/١٤م تالوثيقـــة األمانـــة فـــي ت ذكـــر 
شـأنها أن تـولي  مـنأن ) لهـا واالسـتجابة اإليبـوال فاشـية مواجهـة فـي) ٢٠٠٥( الدوليـة الصـحية اللـوائح بدور المعنية

، كـي واسـتجابتها العالميـة العمومية الصحة تأهببشأن  خمسية عالمية استراتيجية خطةمسودة عداد أهمية كبيرة إل
مـن خـالل المجلـس التنفيـذي فـي دورتـه  ٢٠١٨حة العالميـة الحاديـة والسـبعين فـي أيـار/ مـايو تُقدم إلى جمعية الص

  .٢٠١٨في كانون الثاني/ يناير  الثانية واألربعين بعد المائة
  

  النطاق
  

 الصـحية اللـوائحمبادئ توجيهية وتوجهات استراتيجية لمواصـلة تنفيـذ  خمسيةال عالميةال ستراتيجيةاال خطةتتضمن ال
، بهـــدف تعزيـــز القـــدرات علـــى المســـتوى العـــالمي واإلقليمـــي والقطـــري فـــي مجـــال التأهـــب لطـــوارئ )٢٠٠٥( ليـــةالدو 

  الصحة العمومية المحتمل انتشارها على الصعيد الدولي والكشف عنها وتقييمها واالستجابة لها.
  

  المبادئ التوجيهية
  

  .مبدًأ توجيهيًا مترابطاً  ١٢على أساس  خمسيةال عالميةال ستراتيجيةاال خطةسيتم إعداد ال
 
  التشاور  -١
  

، وسيشـمل ذلـك مشـاورات ٢٠١٧سيتبع إعـداد الخطـة عمليـة تشـاورية مـن أيـار/ مـايو حتـى تشـرين الثـاني/ نـوفمبر 
تقنية محددة، ومشاورات على شبكة اإلنترنت مع الدول األعضاء، ومشاورات تقنية على الصعيد اإلقليمـي، وجلسـة 

قــل لمســؤولي االتصــال مــن البعثــات الدائمــة لــدى مكتــب األمــم المتحــدة فــي جنيــف. وســوف إعالميــة واحــدة علــى األ
 ٢٠١٨في كانون الثاني/ يناير  األربعين بعد المائةالثانية و المجلس التنفيذي في دورته ُتعرض مسّودة الخطة على 

  .٢٠١٨لتقديمها إلى جمعية الصحة العالمية الحادية والسبعين في أيار/ مايو 
  
  لملكية الُقطريةا  -٢
  

إن بنـــاء القـــدرات الخاصـــة بـــاألمن الصـــحي والتأهـــب لطـــوارئ الصـــحة العموميـــة واالســـتجابة لهـــا، واســـتدامة هـــذه 
القــدرات، مســؤولية أساســية تضــطلع بهــا الحكومــات الوطنيــة. وتراعــي الحكومــات فــي هــذه العمليــة ســياقاتها الوطنيــة 

                                                      
 ).١١(٧٠ج ص عانظر المقّرر اإلجرائي    ١
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ياســـية إلرســـاء وتنفيــذ قـــدرات كافيـــة علـــى المســـتوى الـــوطني ودون الصــحية واالجتماعيـــة واالقتصـــادية واألمنيـــة والس
  الوطني.

  
  الدور القيادي للمنظمة وتصريف الشؤون  -٣
  

 الصـحة تأهـبل الخطـة االسـتراتيجية العالميـة الخمسـية عملية إعداد وتنفيذ الصحية للطوارئ المنظمة برنامجسيقود 
مــة تقــارير إلــى األجهــزة الرئاســية عــن التقــدم المحــرز، فــي إطــار أمانــة المنظ . وســتقدمواســتجابتها العالميــة العموميــة

  وتنفيذها. )٢٠٠٥( الدولية الصحية اللوائحالتبليغ المنتظم عن تطبيق 
  
  الشراكات الواسعة  -٤
  

التأهــب لطــوارئ تحتــاج الكثيــر مــن البلــدان إلــى الــدعم التقنــي كــي تقــيم قــدراتها وتعززهــا فــي مجــال األمــن الصــحي و 
طوارئ الصحة العمومية. البلدان في ميدان األمن الصحي و  ية. ويدعم العديد من الشركاء العالميينالصحة العموم

وكمـــا جـــاء فـــي قـــرارات جمعيـــة الصـــحة العالميـــة الثامنـــة والخمســـين، فـــإن منظمـــة الصـــحة العالميـــة تتعـــاون وتنســـق 
الدولية، ومنظمـة األغذيـة والزراعـة، أنشطتها، حسب االقتضاء، مع الجهات التالية: األمم المتحدة، ومنظمة العمل 

واللجنـة الدوليـة للصـليب  الدوليـة، البحرية المنظمة، و الدولي المدني الطيران ظمةومن والوكالة الدولية للطاقة الذرية،
، واالتحـــاد الجـــوي للنقـــل الدوليـــة الرابطـــةاألحمـــر، واالتحـــاد الـــدولي لجمعيـــات الصـــليب األحمـــر والهـــالل األحمـــر، و 

 الجهــاتكمــا ســُينظر كــذلك فــي التعــاون مــع ســائر  ١.الحيوانيــة لألوبئــة الــدولي والمكتــبحن البحــري، الــدولي للشــ
 المعنية. الصناعة اتحاداتو  الدول غير الفاعلة

  
  النهج المشترك بين القطاعات  -٥
  

بيل تســتلزم االســتجابة للتهديــدات الُمحدقــة بــاألمن الصــحي العمــومي وجــود نهــج منســق متعــدد القطاعــات (علــى ســ
المثال مع قطاعات الزراعة والنقل والسياحة والتمويل). وتتوافر لدى بلدان كثيرة منابر أو آليـات للتنسـيق الصـحي، 

تأهــب  "الصــحة الواحــدة". وستشــدد الخطـة االســتراتيجية العالميــة الخمســية علــى أهميـة التخطــيط مــن أجــلمثـل نهــج 
  الصحة العمومية عبر القطاعات المتعددة.

  
 ل مع النظام الصحيالتكام  -٦
  

لقد أدت فاشية مرض فيروس اإليبوال إلـى وضـع قضـيتي األمـن الصـحي وقـدرة الـُنظم الصـحية علـى الصـمود علـى 
ـــوائح بموجـــب الالزمـــة األساســـية القـــدراترأس خطـــة التنميـــة. وســـيؤدي الجمـــع بـــين   )٢٠٠٥( الدوليـــة الصـــحية الل

مــن الصــحي والــُنظم الصــحية، ممــا يقــود إلــى وجــود ُنظــم ووظــائف الصــحة العموميــة األساســية معــًا إلــى تعزيــز األ
  صحية قادرة على الصمود.

  
  مشاركة المجتمع المحلي  -٧
  

ال يتسنى تحقيق التأهب الفعال للطوارئ إال بالمشاركة النشـطة مـن جانـب الحكومـات المحليـة، ومنظمـات المجتمـع 
المجتمعــات المحليــة الملكيــة فــي مســألة تأهبهــا، وأن المــدني، والقــادة المحليــين، وآحــاد المــواطنين. ويجــب أن تتــولى 

  تعزز التأهب للطوارئ التي تتراوح في نطاقها بدءًا من األحداث المحلية أو الوطنية وصوًال إلى الجوائح والكوارث.

                                                      
  ). تنقيح اللوائح الصحية الدولية. متاح على:٢٠٠٥( ٣-٥٨ج ص عالقرار    ١

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA58-REC1/arabe/REC1-Part5_ar.pdf )أيــــــــــــــار ١ فــــــــــــــي االطــــــــــــــالع تــــــــــــــم/ 
  ).٢٠١٧ مايو
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 "ليس إال حلقاتنا أضعف قوة من قوتناالتركيز على السياق الهش: "  -٨
  

في حين يقدم برنامج المنظمة للطوارئ الصحية الدعم للبلدان كافًة في تأهبها لمخـاطر الصـحة العموميـة وطوارئهـا 
 ١واالستجابة لها، سينصب التركيز المبدئي على مجموعة من البلدان ذات األولوية التي تعـاني مـن أوضـاع هشـة.

رات األساسية الوطنية وتقديرات المخاطر األخرى، على وسيضع تحديد البلدان ذات األولوية في الحسبان تقييم القد
  ٢.INFORMسبيل المثال عن طريق استخدام منهجية 

  
  التكامل اإلقليمي  -٩
  

المكاتــب اإلقليميــة التابعــة للمنظمــة خطــط تنفيــذ إقليميــة،  الخطــة االســتراتيجية العالميــة الخمســية، ســتعداســتنادًا إلــى 
اســتراتيجية  – لهــا واالســتجابة لألمــراض المتكامــل الترصــدات الحاليــة مــن قبيــل: واضــعًة فــي الحســبان اُألُطــر واآلليــ

ـــا، إطـــار  – ةلمســـتجدا األمـــراضلمواجهـــة  الهـــادئ والمحـــيط آســـيا اســـتراتيجيةو  ٣خاصـــة بالمكتـــب اإلقليمـــي ألفريقي
ية بشـأن إطار واسـتراتيج – ٢٠٢٠والصحة  ٤استراتيجي مشترك إلقليمي جنوب شرق آسيا وغرب المحيط الهادئ،

) والتـــي أنشـــأتها ٢٠٠٥ولجنـــة التقيــيم اإلقليميـــة المعنيـــة بــاللوائح الصـــحية الدوليــة ( ٥السياســات بـــاإلقليم األوروبــي،
 وسائر النهوج اإلقليمية. ٦اللجنة اإلقليمية لشرق المتوسط،

  
  التمويل المحلي  -١٠

  
األساســـية الالزمـــة بموجـــب اللـــوائح  لتحقيـــق االســـتدامة علـــى المـــدى الطويـــل، ينبغـــي دعـــم ميزنـــة وتمويـــل القـــدرات

) باستخدام موارد محلية، في جزء منها على األقل. وسوف تعمل المنظمة مـع البلـدان مـن ٢٠٠٥الصحية الدولية (
 الخاصـة األساسـية القـدرات رسـاءأجل التشجيع على تخصيص موارد مالية محلية لخطط العمـل الوطنيـة الالزمـة إل

. أمــا فــي البلــدان التــي تحتــاج إلــى مــوارد خارجيــة كبيــرة، فســتقدم أمانــة المنظمــة عليهــا والحفــاظ واالســتجابة بالترصــد
اســـتنادًا إلـــى مبـــادئ التعـــاون اإلنمـــائي الفعـــال الـــدعم لتعزيـــز اآلليـــات المؤسســـية الالزمـــة لتنســـيق التعـــاون الـــدولي، 

  ٧مساءلة).، والتركيز على النتائج، والشراكات الشاملة، والشفافية، والالملكية الُقطرية(
  
  

                                                      
انظـــر الوثيقـــة "أحـــدث المســـتجدات. برنـــامج المنظمـــة للطـــوارئ الصـــحية: التقـــدم المحـــرز واألولويـــات. الحـــوار الخـــاص    ١

متاحـــــــــــة علـــــــــــى: لبلـــــــــــدان ذات األولويـــــــــــة. . لالطـــــــــــالع علـــــــــــى قائمـــــــــــة ا٢٠١٦تشـــــــــــرين األول/ أكتـــــــــــوبر  ٣١بالتمويـــــــــــل. 
http://www.who.int/about/finances-accountability/funding/financing-dialogue/whe-update.pdf?ua=1  تــم االطــالع فــي)

  ).٢٠١٧أيار/ مايو  ١
  إلدارة المخاطر أداة لفهم مخاطر األزمات والكوارث اإلنسانية. متاح على:  INFORMمؤشر    ٢

http://www.informindex.org/Portals/0/InfoRM/INFORM%20Global%20Results%20Report%202017%20FINAL%20

WEB.pdf?ver=2016-11-21-164053-717   
  ).٢٠١٧أيار/ مايو  ١(تم االطالع في 

٣   http://www.afro.who.int/en/integrated-disease-surveillance/idsr.html  ٢٠١٧ أيلول/ سبتمبر ٢٨(تم االطالع في.(  
٤   http://www.wpro.who.int/emerging_diseases/documents/docs/ASPED_2010.pdf?ua=1  تــــــــــــــم االطــــــــــــــالع فــــــــــــــي)
  ).٢٠١٧يار/ مايو أ  ١
٥   http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0011/199532/Health2020-Long.pdf?ua=1  ــــــــــي ــــــــــم االطــــــــــالع ف (ت
  ).٢٠١٧أيار/ مايو   ١
٦   http://applications.emro.who.int/docs/RC62_Resolutions_2015_R3_16576_EN.pdf?ua=1  ـــــــــم االطـــــــــالع فـــــــــي (ت
  ).٢٠١٧أيار/ مايو   ١
  مبادئ. (متاحة على  –الشراكة العالمية للتعاون اإلنمائي الفعال    ٧

http://www.afro.who.int/health-topics/integrated-disease-surveillance ٢٠١٧ يار/ مايوأ ١، تم االطالع في.(  
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  )٢٠٠٥(  الدولية الصحية اللوائح عليها تنص التي لمتطلباتبا الخمسية العالمية االستراتيجية الخطةربط   -١١
 

خمســة توجهــات اســتراتيجية فيمــا يتعلــق بمتطلبــات اللــوائح الصــحية  الخمســية العالميــة االســتراتيجية الخطــةســتقترح 
وًة علـى الجوانـب التشـغيلية والتقنيـة الطوعيـة التـي ال تمثـل متطلبـات الدولية بالنسبة للدول األطراف وللمنظمـة، عـال

  .)٢٠٠٥( الدولية الصحية اللوائح عليها تنص
  

 الرصد والمساءلة النتائج، بما في ذلك التركيز على  -١٢
  

وسـيتم  إطار الرصد الخاص بها الذي يتضمن مؤشرات وُأطُـرًا زمنيـة، الخمسية العالمية االستراتيجية لخطةسيكون ل
  إعداد هذا اإلطار من خالل عملية تشاورية ويتم استخدامه للتبليغ السنوي لجمعية الصحة بشأن التقدم المحرز.

  
  

______________________  
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   بشأن العالمية العمل خطة
  ٢٠٢٥١-٢٠١٧ للخرف العمومية الصحية االستجابة

  
  ] ٢٠١٧بريل أنيسان/  ٣ –، الملحق ٧٠/٢٨ج [

  
  نبذة عامة عن الوضع العالمي

  
 علــىعلــى األكثــر وتــؤثر تــدريجيًا  تصــيب الشــخص عديــدة أمراضــاً ُيعتبــر الخــرف مصــطلحًا شــامًال يضــم   -١

علــى صــون األنشــطة التــي يزاولهــا فــي قدرتــه  تتــداخل بشــكل كبيــر مــعو  ه،ســلوكياتو المعرفيــة  هدراتــق وســائر ذاكرتــه
ـــة. وُيعـــد مـــرض ألزهـــايمر هـــو الشـــكل األكثـــر شـــيوعًا للخـــرف وقـــد يســـهم فـــي ـــين  حياتـــه اليومي ـــراوح ب  ٦٠نســـبة تت

الخـــرف المصـــاحب الخرف الوعـــائي، و اإلصـــابة بـــتتضـــمن األشـــكال الرئيســـية األخـــرى ، فيمـــا مـــن الحـــاالت ٪٧٠و
ألجسام ليوي، ومجموعة من األمـراض التـي تسـهم فـي اإلصـابة بـالخرف الجبهـي الصـدغي. ويتعـذر تمييـز الحـدود 

  مختلطُة من المرض. بًا ما تجتمع في آٍن واحٍد أشكالالفاصلة بين مختلف أشكال الخرف وغال
  
مـن المسـنين  ٪٥لم (أو نحـو مليون شخص فـي جميـع أنحـاء العـا ٤٧، أثر الخرف على ٢٠١٥وفي عام   -٢

مليون شخص بحلـول  ١٣٢وٕالى  ٢٠٣٠مليون شخص في عام  ٧٥إلى  ارتفاعه من المتوقعفي العالم)، وهو رقم 
شــخص  مليــون ٩,٩. وتشــير التقــديرات المســتمدة مــن االستعراضــات التــي ُأجريــت مــؤخرًا إلــى أن قرابــة ٢٠٥٠عــام 

حالة واحدة جديدة لإلصابة بالمرض كـل ثـالث ثـواٍن. هذا الرقم مثل يو بالخرف سنويًا، ابون على مستوى العالم ُيص
٪ تقريبــًا مــن المصــابين بــالخرف مّمــن يعيشــون حاليــًا فــي بلــدان منخفضــة الــدخل وأخــرى متوســطة ٦٠ويوجــد نســبة 

 ٢،٣).٪٧١الدخل، ومن المتوقع أن ُتمنى تلك البلدان بمعظم الحاالت الجديدة لإلصابة بالمرض (بنسبة 
  
إلصـابة بـالخرف، ظهـور أعـراض ال خطـر عامـلهـو أقـوى السـن  مـن المعـروف بشـكل حاسـم أن أنهغم ر و   -٣

وهـو على المسنين فحسب، كذلك فإن الخرف ليس من العواقب الحتمية المترتبة على الشيخوخة، وال يقتصر تأثيره 
بلـوغ قبـل  هأعراضـ رظهـو  الُمحـّددة بوصـفهاالخـرف فـي سـن صـغيرة (ظهور أعراض من حاالت  ٪٩يستأثر بنسبة 

بعض البحـوث وجـود عالقـة بـين اإلصـابة بضـعف اإلدراك وعوامـل ثبتت وقد أ ٤سن الخامسة والستين من العمر).
وهــي تشــمل الخمــول البــدني والســمنة ، والمشــتركة مــع أمــراض أخــرى غيــر ســارية الخطــر المرتبطــة بــنمط المعيشــة

ضـغط داء السـكري وفـرط كـذلك و لكحـول علـى نحـو ضـار، واتباع نظم غذائية غير متزنة وتعـاطي التبـغ وتعـاطي ا
الخطــر األخـــرى التــي ُيحتمــل تعــديلها والمتعلقـــة بــالخرف علــى نحـــو أدق،  ومــن عوامــل .الــدم فــي منتصــف العمـــر

اإلصابة باالكتئاب في منتصف العمر وتدّني مستوى التحصيل التعليمي والعزلة االجتماعية وقلة النشاط المعرفي. 

                                                      
 ).١٧(٧٠ج ص عانظر المقّرر اإلجرائي    ١

منظمــــة الصــــحة واالتجاهــــات المســــتقبلية. جنيــــف، راهن ت الخــــرف وأثــــره: الوضــــع الــــمنظمــــة الصــــحة العالميــــة. وبائيــــا   ٢
  المتاحة على الموقع اإللكتروني التالي: WHO/MSD/MER/15.3الوثيقة . ٢٠١٥  ؛العالمية

)http://www.who.int/mental_health/neurology/dementia/dementia_thematicbrief_epidemiology.pdf تـــــــــــــم االطـــــــــــــالع ،
  .)٢٠١٧آذار/ مارس   ٨
٣          Prince M, Wimo A, Guerchet M, Ali GC, Wu Yutzu, Prina M.  World Alzheimer Report 2015.   

The global impact of dementia:  an analysis of prevalence, incidence, cost and trends. London: 
Alzheimer’s Disease International; 2015.  

. الخــــرف: أولويــــة صــــحية عموميــــة. جنيــــف: منظمــــة الصــــحة لأللزهــــايمر ومنظمــــة الصــــحة العالميــــةالمنظمــــة الدوليــــة    ٤
آذار/  ٨، تم االطـالع فـي /http://www.who.int/mental_health/publications/dementia_report_2012/en( ٢٠١٢ العالمية؛
  .)٢٠١٧مارس 
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 ١، توجد عوامل خطر جينية أخرى غير قابلة للتعـديل تزيـد مـن خطـورة إصـابة الشـخص بـالخرف،وٕاضافة إلى ذلك
  ٢كما يوجد بّينات تشير إلى إصابة النساء بالخرف أكثر من الرجال عمومًا.

  
الخرف سبب رئيسي يقف وراء عجز المسنين وتبعيتهم في أنحاء العالم أجمع، وال يقتصـر التـأثير الكبيـر و   -٤

بب فيــه علــى األفــراد فحســب وٕانمــا أيضــًا علــى مقــدمي الرعايــة واألســر والمجتمعــات المحليــة والمجتمعــات الــذي يتســ
٪ مــن ســنين العمــر التــي يعيشــها الفــرد عــاجزًا جــراء إصــابته بمــرض غيــر ١١,٩عمومــًا. وهــو يســتأثر بمــا نســبته 

  الرقم. أن يتواصل ارتفاع هذاعلى مستوى العالم، فمن المتوقع  متوسط العمر المتوقعوفي ضوء تحسن  ٣ساٍر.
  
ويؤدي الخرف إلى زيادة تكاليف الرعاية التي تتكبدها الحكومات والمجتمعات المحلية واألسر واألفـراد فـي   -٥

  .األجل الطويل، وٕالى خسائر في إنتاجية االقتصادات
نســبة  مليــار دوالر أمريكــي، مّمــا شــكل ٨١٨بنحــو  ٤الخــرفعــالج ، ُقــدِّرت تكــاليف ٢٠١٥فــي عــام   •

للبلـدان المنخفضـة  ٪٠,٢٪ من الناتج المحلي اإلجمـالي علـى مسـتوى العـالم، بنسـب تتـراوح مـن ١,١
للبلــدان المرتفعــة الــدخل. وتشــير التقــديرات إلــى أنــه بحلــول  ٪١,٤الــدخل وتلــك المتوســطة الــدخل إلــى 

تريليــون  ٢إلــى رتفع ، فــإن تكــاليف رعايــة المصــابين بــالخرف فــي جميــع أنحــاء العــالم ســت٢٠٣٠عــام 
دوالر أمريكــي، وهــو مبلــغ إجمــالي يمكــن أن يقــوِّض التنميــة االجتماعيــة واالقتصــادية علــى الصــعيد 

الطويلـة نظـم الرعايـة الصـحية واالجتماعيـة  الخـدمات الصـحية واالجتماعيـة، بمـا فيهـا العالمي ويربك
 ٢على وجه التحديد.األجل 

ـــة ك  • ـــارًا مالي ـــالخرف وأســـرهم آث ـــة الصـــحية يواجـــه المصـــابون ب ـــدهم لتكـــاليف الرعاي ـــرة مـــن جـــراء تكب بي
. وتتقاسم خدمات الرعاية غيـر الرسـمية وخـدمات الرعايـة واالجتماعية وتدني مستوى الدخل أو فقدانه

٪) ٤٥االجتماعيــة فــي البلــدان المرتفعــة الــدخل التكــاليف المتكبــدة عــن رعايــة مرضــى الخــرف بواقــع (
المقابـل بالبلـدان المنخفضـة الـدخل وتلـك المتوسـطة الـدخل أن ٪) على التوالي، بينما يتبّين في ٤٠و(

وســوف تســهم  ٢٪) تتضــاءل مقارنــة بتكــاليف الرعايــة غيــر الرســمية.١٥تكــاليف الرعايــة االجتماعيــة (
الخرف فــي البلــدان المنخفضــة الــدخل وتلــك بــ فــي معــدالت اإلصــابة الزيــادة المتوقعــة غيــر المتناســبة

  زيادة حاالت التفاوت بين البلدان وشرائح السكان.المتوسطة الدخل بشكل أكبر في 
 
وفي الوقت ذاتـه، فـإن هنـاك فجـوة واسـعة تتخلـل الحاجـة إلـى خـدمات الوقايـة مـن الخـرف وعالجـه ورعايـة   -٦

المصابين به وتقديم تلك الخدمات فعليًا. ويتدنى مستوى تشخيص الخرف في أرجـاء العـالم كافـة. وٕان تـم تشـخيص 
ُيشخَّص في مرحلة متأخرة نسبيًا في سياق اإلصابة به. وكثيرًا ما تتجـزأ مسـارات الرعايـة الطويلـة  الخرف، فعادًة ما

، إن لــم تكــن غيــر موجــودة بالكليــة. (انطالقــًا مــن مرحلــة تشخيصــه وحتــى نهايــة العمــر) األجــل للمصــابين بــالخرف
عن الوصم ووجود عوائق أمام تشـخيص وغالبًا ما ُيلقى بالالئمة على نقص الوعي بالخرف وعدم فهمه، مما يسفر 

مــن حقــوق اإلنســان فــي المجتمــع المحلــي وفــي بــالخرف ون المصــاب كثيــرًا مــا يحــرمو المــرض ورعايــة المصــابين بــه. 
وباإلضــافة إلــى ذلــك، ال ُيشــرك دومــًا المصــابون بــالخرف فــي عمليــات صــنع القــرار،  دور الرعايــة علــى حــد ســواء.

   تفضيالتهم.ُتراعى في األغلب إرادتهم وال وال
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  تكاليف الرعاية الطبية واالجتماعية المباشرة وتكاليف الرعاية غير الرسمية.   ٤
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مليـون وظيفـة جديـدة فـي  ٤٠أنه سوف تكون هناك حاجة إلى إلى منظمة والبنك الدولي الوتشير تقديرات   -٧
مليـون عامـل صـحي  ١٨، وٕالـى حـوالي ٢٠٣٠مجال الرعاية الصحية واالجتماعية على مستوى العالم بحلـول عـام 

ة مـن الخـدمات تغطية كبيرة وفعالة بطائفة واسـع قيقتح لمن أجإضافي، بصفة أساسية في األماكن القليلة الموارد 
القــوى العاملــة فــي مجــال الصــحة  زيــادة أعــدادعنــد التصــدي لمــرض الخــرف، ســيكون حاســمًا . و الالزمــة الصــحية

بمـزيج مناسـب مـن المهـارات عـالوًة علـى التـدخالت والخـدمات المتاحـة مـن أجــل والتـي تتمتـع والصـحة االجتماعيـة 
  رعاية المصابين به.و عالجه و تشخيصه و الوقاية من الخرف 

  
  الرؤية واألهداف والمبادئ الشاملة

  
  الرؤية

  
يمكــن فيــه فــي إيجــاد عــالم العالميــة بشــأن االســتجابة الصــحية العموميــة للخــرف رؤيــة خطــة العمــل  تتمثــل  -٨

يحيــوا حيــاة  أنمقــدمي خــدمات الرعايــة لهــم يتســنى فيــه للنــاس المصــابين بــالخرف و الوقايــة مــن اإلصــابة بــالخرف و 
الكرامـة واالحتـرام ب التمتـع لتفعيل طاقاتهم الكامنة في إطار ماالدعم الذي يحتاجون إليهالرعاية و ُمرضية، وأن يتلقوا 

  والمساواة.واالستقالل 
  

  األهداف
  
ومقدمي الرعاية لهـم وأسـرهم، الخرف ب تحسين نوعية حياة المصابين هدف خطة العمل العالمية في يتمثل  -٩

  المجتمعات والبلدان.كذلك على و  تقليل آثار الخرف السلبية عليهمعلى في الوقت نفسه  والعمل
  
  شاملةالمبادئ ال
  

  التالية: المبادئ السبعة الشاملة لىإ العالمية خطة العمل ترتكز  -١٠
والبــرامج والتشــريعات ينبغــي للسياســات والخطــط  .لمصــابين بــالخرفخاصــة بالاحقــوق اإلنســان   (أ)

 واإلجــراءات أن تراعــي احتياجــات المصــابين بــالخرف وتوقعــاتهم وحقــوق اإلنســان الخاصــة بهــم والتــدخالت
ومـع غيرهـا مــن الصـكوك الدوليـة واإلقليميـة لحقــوق  اتفاقيـة حقــوق األشـخاص ذوي اإلعاقـةبمـا يتـواءم مـع 

 .اإلنسان

ن بــالخرف ينبغــي تمكــين المصــابي .تمكــين المصــابين بــالخرف ومقــدمي الرعايــة لهــم وٕاشــراكهم  (ب)
ــــة لهــــم  ــــدعوة والسياســــات والتخطــــيط والمنظمــــات التــــي تمــــثلهم ومقــــدمي الرعاي وٕاشــــراكهم فــــي مجــــاالت ال

 الخرف.ب المتعلقة والتشريعات وتقديم الخدمات والرصد والبحوث

، مـن الضـروري .الممارسات الُمَسنَّدة بالبيِّنات للحـد مـن مخـاطر الخـرف ورعايـة المصـابين بـه  (ج)
فــي وضــع اســتراتيجيات وتــدخالت بشــأن الحــد مــن  أو أفضــل الممارســات لبيِّنــات العلميــة و/ا االســتناد إلــى

بحيث تركز على الناس وتتسم بالمردودية واالستدامة ويمكـن تحمـل  مخاطر الخرف ورعاية المصابين به،
 االعتبارات الثقافية.و مبادئ الصحة العمومية تكاليفها وتراعي 

تقتضــي االســتجابة  .بشــأن االســتجابة الصــحية العموميــة للخــرف التعــاون المتعــدد القطاعــات  (د)
الحـد الوقاية من المرض و بين أصحاب المصلحة كافًة ُبغية تحسين فيما الشاملة والمنسقة للخرف التعاون 

المشـــاركة علـــى تحقيـــق هـــذا التعـــاون  المصـــابين بـــه. ويســـتدعي رعايـــةه وتشخيصـــه وعالجـــه و مخـــاطر  مـــن
(بوسـائل منهـا من قبيـل قطـاع الصـحة  ،جميع القطاعات العامة ذات الصلة جانبمستوى الحكومات من 

تنســيق الجهــود المبذولــة حاليــًا فــي مجــال مكافحــة األمــراض غيــر الســارية والصــحة النفســية والشــيخوخة) 
الشـراكات إقامة التعليم والتوظيف والقضاء واإلسكان، فضًال عن كل من وقطاعات  ةاالجتماعيالخدمات و 

 نات المعنية التابعة للمجتمع المدني والقطاع الخاص.مع الكيا
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يجـب أن تشـتمل عمليـة إعـداد وتنفيـذ  .للخـرفتان الشـاملوالرعاية االجتماعيـة التغطية الصحية   (ه)
الوصـول البرامج الصـحية المعنيـة بالتغطيـة الصـحية الشـاملة علـى الحمايـة مـن المخـاطر الماليـة وضـمان 

(بمــا فيهــا خــدمات  التعزيزيــة والوقائيــة والتشخيصــية ن خــدمات الرعايــةة مــطائفــة واســع بشــكل منصــف إلــى
 لمصابين بالخرف ومقدمي الرعاية لهم.جميع االالزمة لالدعم الملّطفة والتأهيلية واالجتماعية) 

 جميع الجهـود الراميـة إلـى تنفيـذ االسـتجابات الصـحية العموميـة للخـرفيجب أن تؤيد  .اإلنصاف  (و)
ن الجنسين واتخاذ منظور يراعي الفوارق بين الجنسين، مع أخذ جميـع مـواطن ضـعف بيتحقيق اإلنصاف 

 ٢٠٣٠البلــدان فــي الحســبان، بحســب ســياقها المناســب، وذلــك بمــا يتفــق مــع خطــة التنميــة المســتدامة لعــام 
 .التي تسّلم بضرورة تمكين الناس المعرضين للخطر، بمن فيهم المصابون بالعجز والمسّنون والمهاجرون

تشــمل الخطــوات الراميــة إلــى  .موعالجهــم ورعــايته للمصــابين بــالخرف إيــالء االهتمــام المناســب  ز)(
االستفادة مـن المعـارف والخبـرات الحاليـة لتحسـين الوقايـة مـن الخـرف والحـد مـن  التركيز على هذا الميدان

صــوب إيجــاد  معــارف جديــدة موجهــة وتكــوينمخــاطره ورعايــة المصــابين بــه ومقــدمي الرعايــة لهــم ودعمهــم 
نمـاذج اسـتحداث تدخالت فعالة للحد من المخـاطر، و تنفيذ عالجات معدِّلة للمرض أو عالج يشفي منه، و 

  ة للرعاية.مبتكر 
  

  والوطنيينواإلقليميين لدول األعضاء واألمانة والشركاء الدوليين وغايات ا إجراءات
  

تجابة الصـحية العموميـة للخـرف يقتضـي اتخـاذ خطة العمل العالمية الخاصة بشأن االسل إن التنفيذ الفعال  -١١
. والشــركاء دون الــوطنيين الشــركاء الــدوليين واإلقليميــين والــوطنيينو مانــة األإجــراءات مــن جانــب الــدول األعضــاء و 

  الجهات التالية على سبيل المثال ال الحصر: ، رهنًا بالسياق الوطني،ويتضمن هؤالء الشركاء
لتعـاون منظمـة ا لوكـاالت الدوليـة المتعـددة األطـراف (علـى سـبيل المثـالوكاالت التنمية بما في ذلك ا  •

)، والوكــاالت والبنــك الــدولي ووكــاالت التنميــة التابعــة لألمــم المتحــدة والتنميــة فــي الميــدان االقتصــادي
التنمية اإلقليميـة)، والوكـاالت الحكوميـة الدوليـة دون اإلقليميـة،  مصارفاإلقليمية (على سبيل المثال 

 االت التنمية والمساعدات الثنائية؛ووك

البحثيــة بمــا فــي ذلــك شــبكة المراكــز المتعاونــة مــع منظمــة الصــحة الوكــاالت المؤسســات األكاديميــة و   •
العالميــــة بشــــأن الصــــحة النفســــية، والشــــيخوخة، والعجــــز، وحقــــوق اإلنســــان، والمحــــددات االجتماعيــــة 

 للصحة، وسائر الشبكات ذات الصلة؛

الرعايـــة لهـــم وأســـرهم والجمعيـــات التـــي و بـــالخرف ومقـــدمون بمـــا فـــي ذلـــك المصـــاب المجتمـــع المـــدني،  •
 ؛تمثلهم، والمنظمات المعنية بالخرف والمنظمات المرتبطة بها

 القطاع الخاص، والتأمين الصحي، ووسائط اإلعالم.  •
  

عبــر ومشــتركة ومــن الممكــن أن تتضــمن إجــراءات متعــددة  األربــع أدوار هــذه الفئــات فــي الغالــب تتــداخلو   -١٢
، والوقايـــة منـــه لخـــرففهـــم ا ، وخـــدمات الرعايـــة الصـــحية واالجتماعيـــة، وتعزيـــزكـــّل مـــن تصـــريف الشـــؤون مجـــاالت

والمعلومات والبيِّنات والبحوث. وال غنى عن التقييمات القطرية الحتياجات شتى الشركاء وقدراتهم من أجل توضيح 
  اب المصلحة.األدوار واإلجراءات التي ستضطلع بها مجموعات أصح

  
 ،هــذه مــن أجــل بلوغهــا علــى الصــعيد العــالميخطــة العمــل العالميــة فــي  وُتحــدد الغايــات العالميــة الــواردة  -١٣

الغايـات العالميـة، ولكـن مـع مراعـاة هـذه الغايات الوطنية الخاصة بهـا استرشـادًا بان تحّدد كل دولة عضو  وبإمكان
كيـــف ينبغـــي دمـــج هـــذه الغايـــات العالميـــة فـــي التخطـــيط  الظـــروف الوطنيـــة. وســـوف تقـــرر كـــل دولـــة عضـــو أيضـــاً 

 والعمليات (بما في ذلك نظم جمع البيانات) والسياسات واالستراتيجيات على المستوى الوطني.
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 ،بــأن كــل دولــة عضــو تواجــه تحــديات معينــة فــي تنفيــذ مجــاالت العمــل هــذهالعالميــة خطــة العمــل  موتســلَّ   -١٤
مــن أجــل التكّيــف مــع الســياق  كــل دولــة عضــو التــي ســتحتاجها اءات المقترحــةبالتــالي مجموعــة مــن اإلجــر تقتــرح و 

  .الوطني
  

  مجاالت العمل
  

  التالية التي تشكل اإلطار الهيكلي األساسي: مجاالت العمل السبعةمن العالمية خطة العمل  تتألف  -١٥
 الخرف كأولوية صحية عمومية  )١(

 ومصادقتهالوعي بالخرف   )٢(

 الخرفالحد من مخاطر   )٣(

 ودعمهم تشخيص الخرف وعالجه ورعاية المصابين به  )٤(

 دعم مقدمي الرعاية لمرضى الخرف  )٥(

 نظم المعلومات الخاصة بالخرف  )٦(

  البحث واالبتكار في مجال الخرف  )٧(
  
  

  : الخرف كأولوية صحية عمومية١مجال العمل 
  

غيـر مباشـر التـي تتـأثر بـه بشـكل مباشـر أو في ضوء اتساع الشريحة السكانية التي تتأثر بالخرف بشـكل   -١٦
ودرجة تعقد هذا المرض، يقتضي الخرف نهجًا صحيًا عموميًا واسعًا شامًال للحكومة ككل يضـم أصـحاب مصـلحة 

ونظـام الرعايـة االجتماعيـة (سـواء مـن القطـاع العـام  استجابة شاملة من النظام الصـحي ويؤدي إلى توجيهمتعددين 
طاعــات الحكوميــة األخــرى ويشــرك المصــابين بــالخرف ومقــدمي الرعايــة إلــيهم وغيــرهم مــن أم مــن ذاك الخــاص) والق

  .أصحاب المصلحة والشركاء المعنيين
 
رعايــة لوالبــرامج المتكاملـة لواألطـر السياسـات والتشـريعات والخطــط وتنســيق إن وضـع  .األسـاس المنطقــي  -١٧

ذكاء الوعي والترويج التباع أنمـاط حيـاة صـحية والحـد (بوسائل منها إنهج شامل متعدد القطاعات اتباع من خالل 
ه ســيدعم االعتــراف بــالمرض ويتصــدى لالحتياجــات المعقــدة للمصــابين بــمــن المخــاطر والعــالج والرعايــة والبحــث) 

والمعـايير المنصـوص عليهـا فـي اتفاقيـة حقـوق  مبـدأ التغطيـة الصـحية الشـاملةبما يتماشـى مـع  داخل سياق كل بلد
  .اإلعاقةاألشخاص ذوي 

  
أو خطـط أو ُأطُــر أو اسـتراتيجيات مـن البلــدان بوضـع أو تحـديث سياسـات  ٪٧٥قيـام : ١ الغايـة العالميـة  -١٨

 ٢٠٢٥.١خطط أخرى، بحلول عام  وطنية معنية بالخرف، سواء قائمة في حد ذاتها أو مدمجة في سياسات/
  

  اإلجراءات المقترحة للدول األعضاء
  

دون وطنيـة تتصـدى أخـرى أو  وطنيـة و/أو أطـر اتيجيات أو سياسات أو خطط استر  وضع وتدعيم وتنفيذ  -١٩
فـــي السياســـات المتعلقـــة بـــاألمراض غيـــر الســـارية  أو مدمجـــة صـــكوك منفصـــلة لمـــرض الخـــرف، ســـواء فـــي شـــكل

                                                      
  .هذا الملحق تذييل فية بالغاية العالمية ووسيلة التحقق وارد ةالخاص اتالمؤشر    ١
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تلبيــة احتياجــات اإلنصــاف والكرامــة وحقــوق اإلنســان الخاصــة بالمصــابين بــالخرف و والصــحة النفســية والشــيخوخة و 
  .وغيرهم من أصحاب المصلحة المعنيين التشاور مع المصابين بالخرففي إطار  لرعاية لهممقدمي ا

  
آليـــات لرصــد حمايـــة حقــوق اإلنســـان الخاصـــة بالمصــابين بـــالخرف ورغبــاتهم وتفضـــيالتهم وتنفيـــذ وتعزيــز   -٢٠

ن الصـــكوك التشـــريعات ذات الصـــلة، وذلـــك تمشـــيًا مـــع أغـــراض اتفاقيـــة حقـــوق األشـــخاص ذوي اإلعاقـــة وغيرهـــا مـــ
الدوليـة واإلقليميـة لحقــوق اإلنسـان. وتشــمل تلـك اآلليـات ضــمانات بشـأن مفــاهيم مـن مثـل األهليــة القانونيـة، وتقريــر 
المصــير، واتخــاذ القــرارات التــي تحظــى بالتأييــد، والتوكيــل، وتــوفير الحمايــة مــن االســتغالل واإليــذاء فــي المؤسســات 

 .وكذلك في المجتمع
  

ه داخـل تنسـيق عاملـة معنيـة بـة أو آليـ عاملة مسؤولة عن موضوع الخـرف أقسامل أو مراكز اتصإانشاء و   -٢١
مـن  هـا)،يكافئ باألمراض غير السارية أو بالصحة النفسية أو بالشيخوخة داخـل وزارة الصـحة (أو مـا المعني الكيان
يجي والتنفيذ واآلليات وجود خطوط واضحة للمسؤولية بشأن التخطيط االستراتتوفير التمويل المستدام و ضمان  أجل

  الخاصة بالتعاون المتعدد القطاعات، وتقييم الخدمات، والرصد، وتقديم تقارير عن الخرف.
  

المـوارد البشـرية و احتياجات الخدمات التـي يـتم تحديـدها مع  المتناسبةالمستدامة و تخصيص الموارد المالية   -٢٢
عنيــة بــالخرف، ووضــع اآلليــات الالزمــة لتتبــع اإلنفــاق علــى الم الوطنيــة وغيرهــا مــن المــوارد الالزمــة لتنفيــذ الخطــط

  الخرف في القطاعات الصحية واالجتماعية وغيرها من القطاعات ذات الصلة مثل التعليم والتوظيف.
  

  ألمانةا إجراءات
  

يميـــة وتـــدعيم القــدرات العالميــة واإلقلواألقــاليم، تقــديم الــدعم التقنــي واألدوات واإلرشـــادات للــدول األعضــاء   -٢٣
  :على النحو التالي والوطنية

في القيادة داخل وزارات الصحة وسائر القطاعات ذات الصلة من أجل وضع استراتيجيات أو خطط   •
تخطـــيط متعـــدد أو دون وطنيـــة ُمَســـنَّدة بالبيِّنـــات وتـــدعيمها وتنفيـــذها ومـــا يـــرتبط بهـــا مـــن  وطنيـــة و/

 ؛الخرف على وتوفير الميزانيات وتتبع اإلنفاق القطاعات للموارد

تقـدير وفي تقييم وتنفيذ الخيارات الُمَسنَّدة بالبيِّنات التي تناسب احتياجات الدول األعضـاء وقـدراتها، و   •
تزويــد الشــركاء الــوطنيين والــدوليين أثــر السياســات العامــة المعنيــة بــالخرف علــى الصــحة عــن طريــق 

 ؛منظمة وشبكات تبادل المعارفالمع  تدعيم مراكز مرجعية وطنية ومراكز متعاونةأو  ٕانشاءبالدعم و 

الخرف مــع تلــك المعنيــة بــاألمراض غيــر الســارية والشــيخوخة والصــحة وفــي تنســيق البــرامج المعنيــة بــ  •
النفســية والــنظم الصــحية ذات الصــلة، ومــع عمليــة إيتــاء الخــدمات واإلجــراءات الكفيلــة بتعظــيم أوجــه 

 يدة.التآزر واالستفادة من الموارد القائمة وتلك الجد
 
مشـكلة الخـرف، التـي ُتعنـى ب تجميع وتبـادل المعـارف وأفضـل الممارسـات بشـأن وثـائق السياسـات الحاليـةو   -٢٤

بمــا يتوافــق مــع  بمــا فــي ذلــك مــدونات الممارســات واآلليــات الالزمــة لرصــد حمايــة حقــوق اإلنســان وتنفيــذ التشــريعات
  اإلقليمية المعنية بحقوق اإلنسان.حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وسائر الصكوك الدولية و  اتفاقية

  
مــع البلــدان علـى المســتويات الدوليــة واإلقليميــة والوطنيــة مــن أجــل ات الشــراكٕاقامــة التعــاون و ودعــم تعزيـز و   -٢٥
مـع مبـدأ التغطيـة الصـحية مواءمـة تلـك الجوانـب االسـتجابة للخـرف و مجـال متعدد القطاعات فـي  عملضطالع باال

 ةوالقضــائي ةالصــحي ات الخــدماتقطاعــ :علــى النحــو التــالي لقطاعــات ذات الصــلةالشــاملة، بمــا فــي ذلــك جميــع ا
الرعاية لهم وأفراد أسرهم، والمنظمات التابعة لمنظومة و بالخرف ومقدمون المجتمع المدني، والمصابو ، ةواالجتماعي

  .مية الدوليةواألفرقة المشتركة بين الوكاالت التابعة لألمم المتحدة والمنظمات الحكو  األمم المتحدة
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  والوطنيينواإلقليميين اإلجراءات المقترحة للشركاء الدوليين 
  

إيجاد وتدعيم الجمعيـات والمنظمـات التـي تضـم المصـابين بـالخرف وأسـرهم ومقـدمي الرعايـة لهـم، وتعزيـز   -٢٦
) بوصــفهم التعــاون بــين هــذه الجمعيــات والمنظمــات مــع المنظمــات القائمــة المعنيــة بــالعجز (أو المنظمــات األخــرى

  شركاء في الوقاية من الخرف وعالجه.
 
ومقـــدمي التحفيـــز والمشـــاركة الفاعلـــة فـــي الحـــوار الـــدائر بـــين الجمعيـــات التـــي تمثـــل المصـــابين بـــالخرف و   -٢٧

والعـــاملين الصـــحيين والســـلطات الحكوميـــة فـــي إصـــالح القـــوانين والسياســـات واالســـتراتيجيات والخطـــط الرعايـــة لهـــم 
حقـــوق اإلنســـان ل جتماعيـــة ذات الصـــلة بـــالخرف مـــع إيـــالء اهتمـــام واضـــح فـــي الوقـــت ذاتـــهوالبـــرامج الصـــحية واال

 .فضًال عن تمكينهم وٕاشراكهم ودمجهم الخاصة بالمصابين بالخرف ومقدمي الرعاية لهم
  

سياسـات وتشـريعات واسـتراتيجيات وخطـط وطنيـة معنيـة بـالخرف عـالوًة علـى تطبيـق وضـع و  ودعم عملية  -٢٨
وسلطة رسمية للمصابين بالخرف ومقدمي الرعاية لهم بهدف التأثير في عمليـة تصـميم وتخطـيط  دور رسميإسناد 

  وتنفيذ السياسات والقوانين والخدمات المرتبطة بالخرف.
  

  الوعي بالخرف ومصادقته: ٢مجال العمل 
  
، بـالمرض ولـيس طـورًا لإلصـابة مـن الشـيخوخةوحتمـي يشيع اعتقاد خاطئ مفاده أن الخرف جـزء طبيعـي   -٢٩

مخــاوف مــن الفهــم  ويوّلــد أيضــًا انعــدام .وجــود عوائــق أمــام تشــخيص المــرض ورعايــة المصــابين بــه ممــا يســفر عــن
وصــم والتمييــز. وعــالوة علــى ذلــك، كثيــرًا مــا ُيحــرم المصــابون بــالخرف مــن التمتــع ويســفر عــن البــالخرف اإلصــابة 

  بحقوق اإلنسان في المجتمع ودور الرعاية على حد سواء.
  

وينبغي أن تعّزز برامج التوعية بالخرف فهم الخرف على نحو دقيـق ومختلـف أنواعـه الفرعيـة بوصـفه مـن   -٣٠
األمــراض الســريرية؛ وأن تحــّد مــن الوصــم والتمييــز النــاجمين عــن اإلصــابة بــه؛ وأن تثّقــف النــاس بحقــوق اإلنســان 

د قــدرة الســكان عمومــًا علــى االعتــراف الخاصــة بالمصــابين بــه وباتفاقيــة حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة؛ وأن تعّضــ
بـــأعراض الخـــرف وبـــوادره المبكـــرة؛ وأن تعـــّزز معرفـــة الجمهـــور بعوامـــل الخطـــر المرتبطـــة بـــالخرف؛ وتـــرّوج بالتـــالي 

  التباع أنماط حياة صحية وسلوكيات تحّد من مخاطره في جميع النواحي.
  

الوصـول إليهـا تحّسـن فـرص تمتـع الجميـع ويمتلك المجتمع المصادق للخرف بيئة مجتمعية شاملة ويسهل   -٣١
بالصــحة والمشــاركة واألمــن، وذلــك مــن أجــل ضــمان جــودة حيــاة وكرامــة المصــابين بــالخرف ومقــدمي الرعايــة لهــم 
وأســـرهم. وتشـــتمل الجوانـــب الرئيســـية المشـــتركة للمبـــادرات الصـــديقة للخـــرف علـــى ضـــمان حقـــوق اإلنســـان الخاصـــة 

نــاجم عــن اإلصــابة بــه والتــرويج لزيــادة مشــاركة المصــابين بــه فــي المجتمــع بالمصــابين بــالخرف ومعالجــة الوصــم ال
ودعــم أســر المصــابين بــه ومقــدمي الرعايــة لهــم. ويــرتبط مفهــوم صــداقة الخــرف ارتباطــًا وثيقــًا بالمجتمعــات الصــديقة 

ئلــة إن هنــاك للشــيخوخة أيضــًا، وينبغــي أن تراعــي المبادرتــان كلتاهمــا المصــادقتان للخــرف والشــيخوخة الحقيقــة القا
  عددًا كبيرًا من المسنين الذين يعيشون بمفردهم وهم منعزلون جّدًا في بعض األحيان.

  
ويمكــن أن تفضــي حمــالت التوعيــة بــالخرف والبــرامج الصــديقة لــه المعــّدة خّصيصــًا لتــوائم ســياقات ثقافيــة   -٣٢

التـــي تجّســـد إرادة جتماعيـــة المعـــززة إلـــى تـــدعيم الحصـــائل الصـــحية واالمعّينـــة وتلّبـــي احتياجـــات المجتمـــع تحديـــدًا 
لمصابين بالخرف ومقـدمي الرعايـة لهـم والمجتمـع ا حياةنوعية  عالوًة على تحسينالمصابين بالخرف وتفضيالتهم، 

  على نطاق أوسع.
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وجعل بيئة  زيادة الوعي العام بالخرف وتقبله وفهمهيتمّكن المصابون بالخرف، بفضل  .األساس المنطقي  -٣٣
اســتقاللهم الــذاتي مــن خــالل تحســين المشــاركة تعظــيم مســتوى ، مــن المشــاركة فــي المجتمــع و يقة لــهالمجتمــع صــد
  االجتماعية.

 
من البلدان حملة توعية عامة عاملة واحدة على األقل بشأن  ٪١٠٠ تشّن نسبةأن : ١-٢ الغاية العالمية  -٣٤

  ٢٠٢٥.١بحلول عام ه لمصابين بمل لاقامة مجتمع شإل اً الخرف تعزيز 
 
ًا لخــرف تعزيــز صــديقة لواحــدة علــى األقــل مبــادرة مــن البلــدان  ٪٥٠تقــدم نســبة  أن :٢-٢العالميــة  الغايــة  -٣٥

  ١ .٢٠٢٥ بحلول عامه لمصابين بإلقامة مجتمع شامل ل
  

  اإلجراءات المقترحة للدول األعضاء
  

ـــة يتنظـــيم حمـــالت صـــح  -٣٦ ـــة وطنيـــة ومحلي ـــدًا ة عموميـــة وتوعي بالتعـــاون مـــع تخـــص المجتمـــع والثقافـــة تحدي
المصـــابين بـــالخرف ومقـــدمي الرعايـــة لهـــم والمنظمـــات التـــي تمـــثلهم ووســـائط اإلعـــالم وســـائر أصـــحاب المصـــلحة 

والحــد مــن الوصــم الدقيقــة بــالخرف، الجمهــور معرفــة  االرتقــاء بمسـتوىالمعنيـين. وســيؤدي هــذا العمــل التعــاوني إلــى 
والتأكيد على الحاجـة إلـى اسـتجابات تراعـي المنظـور مبّكرًا، والترويج لتشخيصه وتبديد األوهام بشأنه، الناجم عنه، 

  استقاللهم الذاتي.بوٕالى االعتراف بحقوق اإلنسان الخاصة بالمصابين بالخرف و وتناسب الوسط الثقافي الجنساني 
  

ع سـلالراحـة و التـوفير وسـائل ، بوسـائل منهـا المبنيـةات المجتمعيـة كـل الجوانـب الخاصـة بالبيئـودعم تغييـر   -٣٧
صديقة للشيخوخة وللخرف ومعززة لالحتـرام والقبـول بشـكل يلبـي من أجل زيادة طابعها الشمولي وجعلها خدمات الو 

  .والسالمة والدمج المشاركة تتيح المجال أمام تحقيقاحتياجات المصابين بالخرف ومقدمي الرعاية لهم و 
  

فـي المجتمـع والقطـاعين العـام الصديقة للخرف تشجيع المواقف ل مكّيفة وفقًا للسياقات المعنية وضع برامج  -٣٨
التــي تسترشــد بخبــرات المصــابين بــالخرف ومقــدمي الرعايــة لهــم. واســتهداف شــتى الجماعــات المجتمعيــة والخــاص و 

وأفــراد  ،ون: طــالب المــدارس والمعلمــهــا علــى ســبيل المثــال ال الحصــر مــا يلــيوجماعــات أصــحاب المصــلحة بمــا في
وسائر مقدمي الخـدمات  المالية خدماتالنقل والو اف والعاملون في خدمات المطافئ ومقدمو خدمات اإلسعالشرطة 

  .والمتطوعون ،الدينيةالعامة، والمنظمات التعليمية و 
  

  ألمانةا إجراءات
  

علــى النحــو  تــدعيم القــدرات العالميــة واإلقليميــة والوطنيــةفــي مجــال  تقــديم الــدعم التقنــي للــدول األعضــاء  -٣٩
  :التالي

صـنع القـرار ضـمن عملية المصابين بالخرف ومقدمي الرعاية لهم والمنظمات التي تمثلهم في إشراك   •
وبشــأن  ، وحملهــم علــى االنخــراط فــي تلــك العمليــة،منظمــة نفســهاالتــي تضــطلع بهــا العمليــات إطــار ال

 ؛المشكالت التي تخصهم

اء الـوعي بـالخرف والحـد إذكـق بلـوصـياغتها وتنفيـذها ونشـرها فيمـا يتعأفضل الممارسـات  عند اختيار  •
 هم.ضدّ  تمييزالو ه من وصم المصابين ب

  

                                                      
  .هذا الملحق ييلتذ المؤشر الخاص بالغاية العالمية ووسيلة التحقق واردان في   ١
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ودمـج  ١إلى شبكة المنظمة العالمية والمنصـة التفاعليـة للمـدن والمجتمعـات الصـديقة للشـيخوخة، واالستناد  -٤٠
ك وذلـ عن طريق توثيـق وتقيـيم المبـادرات الحاليـة الصـديقة للخـرف،وٕاقامة صالت بينها لمبادرات الصديقة للخرف ا

  .ونشر تلك المعلومات تحديد البيِّنات بما يجدي نفعًا في شتى السياقات من أجل
  

تعزيــز الفهــم والــوعي بــالخرف وبحقــوق اإلنســان الخاصــة بالمصــابين بــالخرف والــدور الــذي تضــطلع بــه و   -٤١
تـــي تمثـــل مـــع المنظمـــات الالقائمـــة عـــالوًة علـــى صـــون وتـــدعيم الشـــراكات  ،أو مقـــدمو الرعايـــة اآلخـــرون أســـرهم و/

  المصابين بالخرف ومقدمي الرعاية لهم.
  

  ووضع إرشادات للدول األعضاء بشأن كيفية تنفيذ المبادرات الصديقة للخرف ورصدها وتقييمها.  -٤٢
  

  والوطنيينواإلقليميين اإلجراءات المقترحة للشركاء الدوليين 
  

  ي:القيام بما يلب المصلحة في اإشراك جميع أصح  -٤٣
 ف من الناحيتين االجتماعية واالقتصادية؛بجسامة تأثير الخر إذكاء الوعي   •

أســرهم فــي جميــع الجوانــب الخاصــة بوضــع وتــدعيم و إشــراك المصــابين بــالخرف ومقــدمي الرعايــة لهــم   •
 للمصابين بالخرف؛ الخدمات التي تدعم االستقالل الذاتي

 ؛الرعاية لهممقدمي دعم لمصابين بالخرف و خاصة بالاحقوق اإلنسان  حماية وتعزيز  •

 معالجة أوجه اإلجحاف بين صفوف فئات السكان المستضعفة.  •
  

ــــالخرف فــــي أنشــــطة المجتمــــع األوســــع نطاقــــًا، وتعزيــــز مشــــاركتهم الثقافيــــة و   -٤٤ ضــــمان إشــــراك المصــــابين ب
  واالجتماعية والمدنية عن طريق النهوض باستقاللهم الذاتي.

  
ع البرامج ذات الصلة رفعًا لمستوى الوعي بالخرف وٕاضـفاًء وتبادل المعلومات في مجال وضع وتنفيذ جمي  -٤٥

  للمزيد من طابع الصداقة والشمولية على المجتمعات.
  
  

  لحد من مخاطر الخرفا: ٣مجال العمل 
  
متزايدة تشـير إلـى وجـود عالقـة متبادلـة بـين الخـرف مـن جهـة واألمـراض غيـر السـارية وعوامـل ثمة بّينات   -٤٦

والســمنة واتبــاع نظــم  الحيــاة مــن جهــة أخــرى. وتشــمل عوامــل الخطــر هــذه الخمــول البــدنيالخطــر المرتبطــة بــنمط 
ضـغط الـدم فـي  فـرطاإلصـابة بداء السـكري و غذائية غيـر متزنـة وتعـاطي التبـغ وتعـاطي الكحـول علـى نحـو ضـار و 

ي تشــمل خطــر أخــرى ُيحتمــل تعــديلها تتعلــق بــالخرف تحديــدًا وهــ وامــلٕاضــافة إلــى ذلــك، يوجــد عمنتصــف العمــر. و 
فـي منتصـف العمـر. ويمكـن العزلة االجتماعية وتدّني مسـتوى التحصـيل التعليمـي وقلـة النشـاط المعرفـي واالكتئـاب 

تعــرض األفــراد والســكان لعوامــل الخطــر هــذه التــي ُيحتمــل تعــديلها انطالقــًا مــن مرحلــة أن يفضــي تخفــيض مســتوى 
لئك األفراد والسكان على التوصل إلى خيارات أوفر صـحة الطفولة واالستمرار فيها طوال العمر، إلى تعزيز قدرة أو 

  .واتباع أنماط حياة تعّزز التمتع بصحة جيدة
  
  

                                                      
١   https://extranet.who.int/agefriendlyworld/  ٢٠١٧آذار/ مارس  ٨(تم االطالع في.(  
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ات ربمـــا تحـــد مـــن مخـــاطر تراجـــع القـــدر و  وقائيـــةتاليـــة التـــدابير ال مـــؤداه أنفـــي اآلراء وثمـــة توافـــق متزايـــد   -٤٧
قايــة مــن اإلصــابة بالســمنة وتقليــل معـــدالت زيــادة النشـــاط البــدني والو المعرفيــة واإلصــابة بــالخرف، وهــي كالتــالي: 

اإلصــابة بهــا والتــرويج التبــاع نظــم غذائيــة متزنــة وصــحية واإلقــالع عــن تعــاطي التبــغ وتعــاطي الكحــول علــى نحــو 
ضار والمشاركة االجتماعية وتعزيز االضطالع بأنشطة معرفية محفزة وبأنشطة التعلم، وكذلك الوقاية من اإلصابة 

  .ضغط الدم وتدبيرهما عالجيًا، وخصوصًا في منتصف العمر وكذلك من االكتئاب بداء السكري وارتفاع
  

عــن طريــق تــدريجيًا ه اإلصــابة بــيمكــن الحــد مــن مخــاطر اإلصــابة بــالخرف أو تــأخير  .األســاس المنطقــي  -٤٨
ة القطاعـات تقديم تـدخالت ُمَسـنَّدة بالبيِّنـات ومتعـددى لعتحسين قدرات أصحاب مهن الرعاية الصحية واالجتماعية 

عوامــل خطـر اإلصــابة بــالخرف ب، والتوعيـة عمـوم الســكان إلــىومناســبة للوسـط الثقــافي ومراعيـة للمنظــور الجنسـاني 
يشترك فيها الخرف مع سائر األمـراض هي عوامل والتي وتدبير حاالته عالجيًا على نحو استباقي، القابلة للتعديل 
  غير السارية.

  
المحــددة فــي خطــة العمــل العالميــة بشــأن الوقايــة مــن المعنيــة الغايــات العالميــة تحقيــق : ٣ الغايــة العالميــة  -٤٩

مــن أجــل الحــد مــن ، وفــي أيــة تنقيحــات ُتــدخل عليهــا ُمســتقبًال، ٢٠٢٠-٢٠١٣األمــراض غيــر الســارية ومكافحتهــا 
 ١.، واإلبالغ عن تحقيقهاالمخاطر

  
  للدول األعضاء اإلجراءات المقترحة

  
السياسات والحمالت األخرى المعنية بالحد من مخاطر األمراض غير السارية عبر البرامج و بالخرف  ربط  -٥٠

م نظـــلمزاولـــة النشـــاط البـــدني واتبـــاع تـــرويج العـــن طريـــق المعنيـــة بتعزيـــز الصـــحة القطاعـــات المتعـــددة ذات الصـــلة 
التبــغ وتعــاطي بوســائل منهــا مراقبــة وزن األفــراد المصــابين بالســمنة واإلقــالع عــن تعــاطي ، متزنــةو  ةصــحي ةغذائيــ

كـــذلك ، و الحـــافزة للقـــدرات الفكريـــة االضـــطالع باألنشـــطةو الكحـــول علـــى نحـــو ضـــار واللجـــوء إلـــى التثقيـــف الرســـمي 
  الرعاية.الوقاية و المشاركة االجتماعية طيلة العمر طبقًا لمبدأ توازن 

  
ـــذ وضـــع وتو   -٥١ ـــة نفي ـــنَّدة بالبيِّنـــات ومراعي حـــاالت العجـــز لو ني للمنظـــور الجنســـاللســـن و وتعزيـــز تـــدخالت ُمَس

، وخاصــًة ضــمن إطــار نظــام الرعايــة الصــحية األوليــة تحســـينًا أصــحاب المهــن الصــحيةوالوســط الثقــافي وتــدريب 
والتـــدبير العالجـــي لعوامـــل خطـــر اإلصـــابة بـــالخرف القابلـــة للتعـــديل تـــدبيرًا  لمعـــارف هـــؤالء المـــوظفين وممارســـاتهم،

التـدخالت بصـفة روتينيـة كلمـا تـوافرت بيِّنـات  تلـك مخـاطر. وتحـديثالحد مـن الشأن بإسداء المشورة  عند ،استباقياً 
  .عنها علمية جديدة

  
  ألمانةا إجراءات

  
األمــراض غيــر  الوقايــة مــن عمــل بشــأنالة فــي خطــة الُمحــّدد بــاإلجراءات القيــام، فــي إطــار إقامــة صــالت  -٥٢

علـى تحقيـق  الميـة واإلقليميـة والوطنيـةالـدعم التقنـي وتـدعيم القـدرات الع بتقـديم ،٢٠٢٠-٢٠١٣ومكافحتهـا  السارية
  :ما يلي

 ؛إذكاء الوعي بالروابط الموجودة بين الخرف وسائر األمراض غير السارية  •

إدمــاج الحــد مــن عوامــل خطـــر اإلصــابة بــالخرف القابلــة للتعـــديل ومكافحتهــا فــي عمليــات التخطـــيط   •
 ؛الصحي وبرامج التنمية على المستوى الوطني

                                                      
    :، المتاحة على الرابط اإللكتروني التالي٤، الملحق ١/ سجالت/٦٦/٢٠١٣ج ص عانظر الوثيقة    ١

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA66-REC1/A66_REC1-ar.pdf#page=87  ــــــــــــي ــــــــــــم االطــــــــــــالع ف (ت
 ).٢٠١٧أيلول/ سبتمبر   ٢٠
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 .ذ تدخالت متعددة القطاعات ُمَسنَّدة بالبيِّنات للحد من مخاطر الخرفدعم صياغة وتنفي  •
  

لحـد مـن عوامـل خطـر بشـأن اتـدخالت سياسـية  ًا لتنفيـذدعمـونشـرها  البيِّنـات وتبـادل تدعيم قاعدة البيِّناتو   -٥٣
معــدل انتشــار ن عــ البيِّنــات المتاحــةضــم عــن طريــق تــوفير قاعــدة بيانــات ت هاتعــديلتــي ُيحتمــل لا الخرفاإلصــابة بــ

  والنتائج المترتبة على الحد منها. تلك خطرالعوامل 
  

  والوطنيينواإلقليميين اإلجراءات المقترحة للشركاء الدوليين 
  

  :تحقيق ما يلي إلى االضطالع بأنشطة رامية في على االنخراط ب المصلحةاجميع أصح تشجيع  -٥٤

لمنظـــور ة لجميـــع الفئـــات العمريـــة والمراعيـــة للشـــاملصـــحة الســـكان االمعنيـــة بســـتراتيجيات لالتـــرويج ال  •
علــى المســتويات الوطنيــة واإلقليميــة والمبنيــة علــى اإلنصــاف، وتعمــيم تلــك االســتراتيجيات الجنســاني 

 ،والدوليــة ُبغيــة دعــم نمــط المعيشــة الصــحي الحافــل بالنشــاط البــدني والنفســي واالجتمــاعي لكــل النــاس
 ؛الرعاية لهمو دمومق وأسرهم بالخرفون بما في ذلك المصاب

اتخــاذ إجــراءات معّينــة ُمجّربــة فــي مجــال الحــد مــن خطــر اإلصــابة بــالخرف، والســيما أثنــاء منتصــف   •
 ؛العمر

، دعم الجهود الوطنية للوقاية من األمراض غير السـارية ومكافحتهـا بوجـه عـام والخـرف بوجـه خـاص  •
 دة بالبيِّنات ونشر نتائج البحث.ن أفضل الممارسات الُمَسنَّ ع تبادل المعلومات قبيل من بوسائل

  
  تشخيص الخرف وعالجه ورعاية المصابين به ودعمهم: ٤مجال العمل 

  
، به  الالحقة لإلصابةالمراحل  في يرتبط الخرف باحتياجات معقدة ومستويات مرتفعة من التبعية والمراضة  -٥٥

ويقــل الطويلــة األجــل. يهــا خــدمات الرعايــة االجتماعيــة، بمــا فممــا يســتلزم مجموعــة مــن الخــدمات الصــحية والرعايــة 
الخرف مـــن حيـــث اإلصـــابة بحـــاالت مراضـــة صـــحية أخـــرى يمكـــن أن أيضـــًا احتمـــال تشـــخيص وضـــع المصـــابين بـــ

تتسبب، إن ُتِركت من دون عالج، فـي تـدهور حـالتهم بسـرعة وعجـزهم عـن الحصـول علـى خـدمات الرعايـة والـدعم 
(بوسـائل المـرض وتشخيصـه وعالجـه حـاالت تحديـد التـي تلـزمهم خـدمات تشـمل الو الالزمة لتدبير حالتهم عالجيـًا. 

خـدمات  وغيرها مـنوالرعاية الملطفة/ الرعاية في نهاية العمر وٕاعادة التأهيل منها دوائية وأخرى نفسية واجتماعية) 
   .دفةالها يوم منظم حافل باألنشطة وتخصيص من قبيل المساعدة المنزلية والنقل والغذاء والخدماتالدعم 

  
والحصــول علــى خــدمات الرعايــة التــي تلّبــي فــي المجتمــع  مــن العــيش وينبغــي تمكــين المصــابين بــالخرف  -٥٦

رغبــاتهم وتفضــيالتهم. وضــمانًا لتمكيــنهم مــن صــون قــدراتهم الوظيفيــة بمســتوى يتفــق مــع إعمــال حقــوقهم األساســية 
هم برعايـة صــحية واجتماعيـة متكاملـة ترّكـز علــيهم وتمـتعهم بحريـاتهم األساسـية والكرامـة اإلنســانية، فإنـه يلـزم تزويـد

ويسهل الوصول إليها بأسعار معقولة، بمـا فيهـا الرعايـة الطويلـة األجـل، التـي تشـمل جميـع األنشـطة، سـواء قـدمتها 
خــدمات الرعايــة الصــحية أم االجتماعيــة أم الملطفــة، أم تأّتــت مــن بيئــة صــديقة للخــرف. والرعايــة الملطفــة عنصــر 

ناصــر سلســلة الرعايــة المقدمــة للمصــابين بــالخرف انطالقــًا مــن مرحلــة تشخيصــه وحتــى نهايــة العمــر أساســي مــن ع
ومرورًا بمراحل فقدان األفراد التي ُتمنـى بهـا األسـر ومقـدمو الرعايـة، وهـي رعايـة تـزّود المصـابين بـالخرف ومقـدمي 

  طيط الرعاية مسبقًا.الرعاية لهم بدعم مادي ونفسي واجتماعي وروحي، ومنه الدعم المقترن بتخ
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فيهـا نظـام  خطة العمل بعض المبادئ المتعلقة بتنظيم الرعاية الصحية واالجتماعية وتطويرها، بماوتقترح   -٥٧
الرعاية الطويلة األجل لمرضى الخرف. ويقتضي تقديم الرعاية المستدامة في إطار كامل سلسـلة الخـدمات انطالقـًا 

يلي: تشخيص الخرف في الوقت المناسب؛ دمج عـالج مرضـاه ورعـايتهم فـي من التشخيص وحتى نهاية العمر ما 
الرعاية األوليـة؛ االسـتمرار فـي تنسـيق الرعايـة الصـحية واالجتماعيـة، بمـا فيهـا الرعايـة الطويلـة األجـل بـين مختلـف 

عايـة لقـاء مقدمي خدمات الرعاية ومستويات النظام؛ التعاون المتعدد التخصصـات والناشـط بـين مقـدمي خـدمات الر 
الحصــول علــى مقابــل وتقــديمها مــن دون مقابــل. ويجــب أن يكفــل تخطــيط االســتجابات للطــوارئ اإلنســانية والتعــافي 

  .منها اإلتاحة الواسعة النطاق للدعم الفردي للمصابين بالخرف والدعم النفسي واالجتماعي على صعيد المجتمع
  

. ومـن األمـور ذات األهميـة ة ومؤهلة للقيـام بـذلك كمـا ينبغـييلزم أن تُنّفذ تلك التدخالت قوى عاملة مدّربو   -٥٨
الحاســمة اســتمرارية الرعايــة بــين مختلــف مقــدمي الرعايــة والقطاعــات المتعــددة ومســتويات النظــام المعنــي والتعــاون 

 حتى نهاية العمر.أعراض اإلصابة بالخرف و أولى  النشط بين مقدمي الرعاية بمقابل ودون مقابل، بدءًا من ظهور
هـا يعـيش في ومن الالزم وجود رعاية متكاملة ُمَسنَّدة بالبيِّنات متمركزة حول الشخص المعني في جميع البيئـات التـي

المصابون بالخرف، بدءًا من منازلهم والمجتمع ومرافـق الحيـاة المسـاعدة ودور التمـريض، وصـوًال إلـى المستشـفيات 
تحــديات تتمثــل فــي  التــي تقــدمها درات القــوى العاملــة والخــدماتتواجــه مهــارات وقــغالبــًا مــا ودور رعايــة المســنين. و 

  االحتياجات المعقدة للمصابين بالخرف.
  

وتفضـــيالتهم واحتـــرام اســـتقالليتهم مـــن الممكـــن تلبيـــة احتياجـــات المصـــابين بـــالخرف  .األســـاس المنطقـــي  -٥٩
والنفســية الصــحية  خــدماتالتزويــدهم بمــن خــالل انطالقــًا مــن مرحلــة تشــخيص حــالتهم وحتــى نهايــة العمــر، وذلــك 

فــي  والطويلــة األجــلواالجتماعيــة المتكاملــة والمناســبة للوســط الثقــافي والتــي ترّكــز علــى الفــرد والخــدمات المجتمعيــة 
  ، عند االقتضاء.بمدخالت األسر ومقدمي الرعاية كذلكتزويدهم الدعم و و  مجالي الرعاية

  
من المصـابين  ٪٥٠حالة  ١ى األقل كحد أدنى، تشخيصأن يتم في نصف البلدان عل: ٤ الغاية العالمية  -٦٠

 ٢٠٢٥.٢بحلول عام  بالخرف
 

  اإلجراءات المقترحة للدول األعضاء
  

 فـــي نظـــام الرعايـــة الصـــحية واالجتماعيـــةدمج للمصـــابين بـــالخرف ُيـــ ةومنســـق ةوضـــع مســـار رعايـــة فعالـــ  -٦١
عنـد الحاجـة إليهـا. وينبغـي  وترّكز علـى الفـردلة خدمات رعاية متكامتقديم  ُبغية يشمل الرعاية الطويلة األجل) (بما
، قطاعـات متعـددة خدمات جيدة في مجالي الرعاية والتدبير العالجي بحيث تحرص على دمج هذا المسار يقدم أن

ـــة،  ومنهـــا ـــة الصـــحية األولي ـــة األجـــل، الرعاي ـــة الطويل ـــة المتخصصـــة، والرعايـــة فـــي المنـــزل، والرعاي ـــة الطبي والرعاي
والمســاعدة المنزليــة، وخــدمات الغــذاء والنقــل، وســائر خــدمات وخــدمات الرعايــة الملطفــة، لتأهيــل، وخــدمات إعــادة ا

 أداءفــي ميــدان ٕامكانــاتهم تعـزز قــدرات المصــابين بـالخرف و  مســتمرة فــي حزمــةواألنشــطة الهادفـة الرفـاه االجتماعيــة 
  .وظائفهم

  
الصــحية بفئتــيهم العامــة والمتخصصــة لكــي والمهــارات الالزمــة لمــوظفي القــوى العاملــة المعــارف  وتكــوين  -٦٢

يزّودوا المصابين بالخرف بخدمات رعاية صحية واجتماعية مسندة بالبّينات ومناسـبة ثقافيـًا وموجهـة صـوب إعمـال 
حقوق اإلنسان، بما فيها خدمات الرعاية الطويلة األجـل. (قـد تشـمل اآلليـات الموضـوعة فـي هـذا المضـمار تـدريس 

شـخيص الخـرف وعالجـه ورعايـة المصـابين بـه فـي إطـار تـوفير التـدريب الطبـي وشـبه الطبـي الكفاءات األساسـية لت
لكوادر الدراسة الجامعية والدراسـات العليـا، وتنفيـذ بـرامج التـدريب المسـتمر لجميـع المهنيـين المعنيـين بتقـديم الرعايـة 

                                                      
ـــة مـــا بعـــد    ١ ـــة مناســـبة فـــي مرحل ـــة صـــحية واجتماعي ـــذين ُتشـــّخص حـــالتهم علـــى رعاي ينبغـــي أن يحصـــل جميـــع األفـــراد ال

  التشخيص.
  .هذا الملحق تذييل المؤشر الخاص بالغاية العالمية ووسيلة التحقق واردان في   ٢
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ل الهيئـــــات التنظيميـــــة.) الصـــــحية واالجتماعيـــــة، وذلـــــك بالتعـــــاون مـــــع الجهـــــات الرئيســـــية صـــــاحبة المصـــــلحة، مثـــــ
وتخصيص الميزانيـات والمـوارد الالزمـة لتـدريب أولئـك المهنيـين أثنـاء الخدمـة، أو دمـج تلـك الميزانيـات والمـوارد فـي 

  .برامج محّددة
  

تحسين نوعية الرعاية المقدمة في نهايـة العمـر عـن طريـق مـا يلـي: االعتـراف بـأن اإلصـابة بـالخرف فـي و   -٦٣
ة تتطلــب رعايـــة ملطفـــة؛ رفـــع مســتوى الـــوعي بمســـألة تخطـــيط الرعايــة فـــي مراحـــل متقدمـــة مرحلــة متقدمـــة هـــي حالـــ

بالنســبة إلــى جميــع المصــابين بــالخرف مــن أجــل توثيــق رغبــاتهم فــي نهايــة حيــاتهم؛ االســتعانة بمســارات ُيتحّقــق مــن 
ي المكــان الــذي صــحتها بشــأن نهايــة العمــر وضــمان مراعــاة قــيم المصــابين بــالخرف وتفضــيالتهم واالعتنــاء بهــم فــ

  ة.الرعاية الملطفيختارونه؛ توفير التدريب لعاملي الرعاية الصحية المهنيين وللمتخصصين في تقديم 
  

ــــة و   -٦٤ ــــة المجتمعي ــــات الرعاي ــــدًا عــــن المستشــــفيات نحــــو بيئ ــــة بعي ــــل المنهجــــي لموضــــع الرعاي شــــبكات والالنق
رعايــــة جيــــدة  وتقــــدم خــــدمات االجتماعيــــة،نظــــم الرعايــــة الصــــحية و  المتعــــددة التخصصــــات التــــي تــــدمج مجتمعيــــةال

  وتدخالت ُمَسنَّدة بالبيِّنات.
  

والمناسـبة المراعيـة للمنظـور الجنسـاني على الفرد و  التي تركز تعزيز الوصول إلى مجموعة من الخدماتو   -٦٥
 لمصــلحةالمنظمــات غيــر الحكوميــة المحليــة وســائر أصــحاب اب منهــا االتصــالوســائل ب ثقافيــًا والملبيــة لالحتياجــات،

بشــأن  مســتنيرة قــرارات اتخــاذو  التوصــل إلــى خيــارات ن المصــابين بــالخرف مــنتــوفير المعلومــات التــي تمّكــ مــن أجــل
المصــابين بــالخرف وأســرهم التعــاون النشــط بــين  وتوثيــق عــرى حقــوقهم وتفضــيالتهمواحتــرام  .الرعايــة المقدمــة إلــيهم

  حتى نهاية العمر.أعراض الخرف و أولى  ءًا من ظهوربد ومقدمي الخدمات في هذا المجاللهم مقدمي الرعاية و 
  

  ألمانةا إجراءات
  

ات تقـــديم الخـــدمالمتبعـــة فـــي مجـــال  تقـــديم الـــدعم التقنـــي للـــدول األعضـــاء الـــذي يوثـــق أفضـــل الممارســـات  -٦٦
لخـرف وضـع مسـارات رعايـة مرضـى االـدعم فـي ميـدان الدول األعضـاء بتزويد الُمَسنَّدة بالبيِّنات وتنسيق الرعاية، و 
  وفقًا لمبدأ التغطية الصحية الشاملة.

  
 الشـاملة للكفـاءات النموذجيـةالتـدريب منـاهج  ٕاعداد وتنفيذ مبادئ توجيهيـة وأدوات ومـواد تـدريب مـن قبيـلو   -٦٧

وتقــــديم الــــدعم للــــدول  .ميــــدانال فــــي جتماعيــــةالالزمــــة لعــــاملي الرعايــــة الصــــحية واالالمتعلقــــة بــــالخرف و األساســــية 
صياغة استراتيجيات الموارد البشرية الالزمة للخرف، بوسائل منها تحديد الثغرات واالحتياجات  في مجالاألعضاء 

الخاصة والمتطلبات من التدريب لعاملي الرعاية الصحية واالجتماعيـة، فضـًال عـن تـوفير التعلـيم الجـامعي والتعلـيم 
  .قًا من مرحلة التشخيص وحتى نهاية العمرالتي تركز على الفرد انطال بشأن تقديم الرعاية الطويلة األجلالعالي 

  
العمل الخـاص بسـد المنظمة بشأن برنامج من تدعيم تنفيذ المكون الخاص بالخرف شأن إرشادات ب تقديمو   -٦٨

بشــأن و وتــدريب المزيــد مــن المــوظفين، ، المــوارد البشــرية بنــاء قــدراتل اً تعزيــز  ١الفجــوات فــي مجــال الصــحة النفســية
  التدخالت الُمَسنَّدة بالبيِّنات من خالل الرعاية الصحية األولية.تنفيذ ديم الرعاية الجيدة و القدرة على تقتعزيز 

  
  
  
  
  

                                                      
ـــــــالي:    ١ ـــــــي الت ـــــــم االطـــــــالع فـــــــي  /http://www.who.int/mental_health/mhgap/enانظـــــــر الموقـــــــع اإللكترون آذار/  ٨(ت

 ).٢٠١٧ مارس
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  والوطنيينواإلقليميين اإلجراءات المقترحة للشركاء الدوليين 
  

إعـداد معلومـات وأدوات تـدريب ُمَسـنَّدة بالبيِّنـات وسـهلة  بوسائل مـن قبيـلدعم المصابين بالخرف وأسرهم،   -٦٩
المتاحة ُبغية السماح بتشخيص المـرض فـي الوقـت المناسـب  واالستفادة من الخدماتالستخدام بخصوص الخرف ا

وُبغية تعزيز الرعاية المستمرة الطويلة األجـل، أو عـن طريـق إنشـاء خطـوط المسـاعدة الوطنيـة والمواقـع اإللكترونيـة 
  المزودة بمعلومات ومشورة على المستويات المحلية.

  
 تزويـد المصـابين بـالخرف ة الصـحية واالجتماعيـة علـىالرعايـ كادر عـاملي تدريبميدان في  م الدعموتقدي  -٧٠
حتياجـات تلبيـة االفيمـا يتصـل بوذلك عن طريق تطوير نـواحي التـدريب خدمات العالج والرعاية الُمَسنَّدة بالبيِّنات، ب
الخـرف، وضـمان إشـراك يزيـد تركيزهـا علـى  علـى نحـو تنقـيح المنـاهجمجـال لمؤسسـات التعليميـة فـي ل دعمقديم التو 

  .، حسب االقتضاءالمصابين بالخرف في إعداد وتقديم التعليم والتدريب
  

ن المصــابين بــالخرف تمّكــ اســتراتيجية فعالــةبوصــفها  إعــادة التأهيــل المجتمعــي التــرويج لتطبيــق اســتراتيجية  -٧١
الشـــخص المصـــاب  وتكفـــل بقـــاءزم لصـــونها، تـــزّودهم بالـــدعم الـــالحقـــوقهم و صـــون اســـتقاللهم الـــذاتي و  صـــون مـــن

  بالخرف في صميم جميع الحوارات بشأن التشخيص والعالج والرعاية.
  

  دعم مقدمي الرعاية لمرضى الخرف: ٥مجال العمل 
  
مقـدمو الرعايـة بالمصاب بالخرف ومدخالتهم بشـأن رعايتـه. و حسب عالقتهم بيمكن تحديد مقدمي الرعاية   -٧٢

معظمهــم مــن األقــارب أو مــن أفــراد األســرة الكبيــرة، علــى أن األصــدقاء المقــربين والجيــران لمرضــى الخــرف هــم فــي 
ُيعنــى مقــدمو و واألشــخاص العــاديين العــاملين لقــاء أجــر أو المتطــوعين يمكــن أيضــًا أن يتكّفلــوا بمســؤوليات الرعايــة. 

تنظــيم الرعايــة التــي يقــدمها فــي  –ًا دورًا كبيــر  يــؤدونأو  والــدعم للمصــابين بــالخرف عمليــة"الرعايــة "الالرعايــة بتقــديم 
أن يكونـوا بالتـالي ومـن المـرجح لهم. وغالبًا ما يكون مقـدمو الرعايـة مّمـن يعرفـون المصـاب بـالخرف جيـدًا،  آخرون

والتــي لهــا أهميــة بالغــة فــي وضــع خطــط العــالج ذاك المصــاب ة بــالمتعلقــ علــى درايــة وعلــم بالتفاصــيل والمعلومــات
علــى  مقــدمي الرعايــة إلــىنظــر ينبغــي أن يُ  لــذا. الشخصــية االحتياجــاتتلبيــة القائمــة علــى أســاس و فعالــة والرعايــة ال

األوساط على نحو يتوافق مع إرادة المصـاب بـالخرف  في تخطيط الرعاية وتقديمها في جميعون شركاء أساسيأنهم 
  .ويلّبي احتياجاته

  
مقدم الرعاية هـذا بالخرف قد يؤثر على صحة  ينحد المصابأبمقدم الرعاية اعتناء  وتجدر اإلشارة إلى أن  -٧٣

المصــاب حاجــة فــي كــل مــن  نظم الصــحيةالــ تنظــر . ويجــب أنرفاهــه وعالقاتــه االجتماعيــة علــىو البدنيــة والنفســية 
، بمـــا يشـــمل تأثيراتهـــا تأثيرهـــا الكبيـــر علـــى مقـــدمي الرعايـــة واألســـرو لمســـاعدة مـــن اآلخـــرين إلـــى ا الكبيـــرةبـــالخرف 
احتياجـاتهم كـي يسـتجيبوا تلبيـة خصيصـًا ل معـّدةوخـدمات . وينبغي أن يحصل مقدمو الرعاية على دعـم يةاالقتصاد
  .تلك المتطلباتلمتطلبات البدنية والنفسية واالجتماعية التي يقتضيها دورهم في تقديم الرعاية ويتعاملوا مع ل بفعالية

  
تلبية  متعددة القطاعات لمقدمي الرعاية على ماتوخددعم إيجاد وتنفيذ رعاية و يساعد  .األساس المنطقي  -٧٤

  الصحية واالجتماعية.من الناحيتين هم ويحول دون تدهور رفاه احتياجاتهم
  

مـن البلـدان بتقـديم بـرامج دعـم وتـدريب لمقـدمي الرعايـة للمصـابين بـالخرف  ٪٧٥قيـام : ٥ الغاية العالميـة  -٧٥
  ٢٠٢٥.١وأسر المصابين بالخرف بحلول عام 

  

                                                      
  المؤشر الخاص بالغاية العالمية ووسيلة التحقق واردان في تذييل هذا الملحق.١   
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  دول األعضاءلل ءات المقترحةاإلجرا
  

معلومــات يســهل الوصــول إليهــا ومســندة بالبّينــات وبــرامج تــدريب وخــدمات دعــم مؤقتــة وغيرهــا مــن تــوفير   -٧٦
الموارد المعّدة خصيصًا لتلبيـة احتياجـات مقـدمي الرعايـة تحسـينًا لمعـارفهم ومهـاراتهم، مثـل التعامـل مـع السـلوكيات 

خرف مــن العــيش فــي المجتمــع والحيلولــة دون تعــّرض مقــدمي الرعايــة لهــم لإلجهــاد الصــعبة، وتمكينــًا للمصــابين بــال
  .والمشاكل الصحية

  
وتوفير برامج لتدريب موظفي الرعاية الصحية والرعايـة االجتماعيـة علـى تحديـد حـاالت اإلجهـاد واإلرهـاق   -٧٧

  .التي يتعرضون لها والحد من التعرض لها
  

ــــة  -٧٨ ــــة  وتطــــوير حماي ــــدمي الرعاي ــــيعهم بأو تعزيزهــــا، مق ــــل تمت ــــة وتعويضــــات العجــــز، مث ــــافع االجتماعي المن
وتزويدهم بالسياسات والتشريعات المناهضة للتمييز، من قبيل التمييز في العمل، ودعمهم على نحـو يتعـدى دورهـم 

  .في مجال تقديم الرعاية في جميع األوساط
  

هتمــام لرغبــات وتفضــيالت المصــابين بــالخرف وٕاشــراك مقــدمي الرعايــة فــي تخطــيط الرعايــة، مــع إيــالء اال  -٧٩
  وأسرهم.

  
   ألمانةا إجراءات

  
فــي  والقيــام ،فــي حيــاة المصــابين بــالخرفأهميتــه  وتوضــيح مقــدمي الرعايــةعمــل أهميــة  تكــوين بّينــات عــن  -٨٠

عضـاء بالتأثير غير المتناسب للمرض على النساء، وتقديم الـدعم التقنـي للـدول األ برفع مستوى الوعي الوقت نفسه
دعــم الــدول األعضــاء فــي إعــداد و  .ة فــي تــوافر خــدمات دعــم مقــدمي الرعايــةالمختطــ عــن طريــق رصــد االتجاهــات

 نهـج متعـدد القطاعـات باتبـاعوذلـك  ،ُمَسـنَّدة بالبيِّنـات لمقـدمي الرعايـة مؤقتـة معلومات وبرامج تدريب وخدمات دعم
  .وتدعيم قياس حصائله

  
لتحسـين معـارفهم ومهـاراتهم والحـد لمقـدمي الرعايـة  ُمَسـنَّدة بالبيِّنـاتسـعار و معقولـة األمـوارد إتاحـة تيسير و   -٨١

 االســتفادة مــن عــن طريــق مــن تعرضــهم لإلجهــاد النفســي وتعزيــز تعــاملهم معــه وكفــاءتهم الذاتيــة وصــحتهم، وذلــك
مـة الخـاص بالـدعم (مثـل برنـامج المنظ الهاتف الجـوالو  مثل تكنولوجيا اإلنترنت ،تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

  من أجل التعليم والتدريب على المهارات والدعم االجتماعي. ١،))iSupport(اإللكتروني 
  

  والوطنيينواإلقليميين اإلجراءات المقترحة للشركاء الدوليين 
  

حمــايتهم مــن التمييــز، و مقــدمي الرعايــة واألســر فــي حيــاة المصــابين بــالخرف،  بشــأن إشــراكزيــادة الــوعي   -٨٢
واسـطة قدرتهم على االستمرار في تقديم الرعاية بأسلوب مراٍع للمنظور الجنساني، وتمكـين مقـدمي الرعايـة ب تعزيزو 

الوصـول  مجـال محـددة فـي لتحـديات التصدي التي تمّكنهم من لتطوير مهارات الدعوة الذاتيةأمامهم فرص إتاحة ال
  .ويلة األجلواالجتماعية، بما فيها الرعاية الط الصحيةالرعاية خدمات  إلى
  

المعارف ومهارات تقـديم الرعايـة  لتحسين واألسر مقدمي الرعايةل المساعدة في تنفيذ برامج تدريب مالئمةو   -٨٣
  .والرفاه حتراماتباع نهج يرّكز على الناس يعّزز االو  ؛على امتداد تطور الخرف

  
  
  

                                                      
  برنامج المنظمة الخاص بالدعم اإللكتروني والمعني بمقدمي الرعاية للمصابين بالخرف    ١
)http://www.who.int/mental_health/neurology/dementia/isupport/en/ ٢٠١٧آذار/ مارس  ٨، تم االطالع في.(  
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  نظم المعلومات الخاصة بالخرف: ٦مجال العمل 
  
والروتينــي علــى مســتوى الســكان لمجموعــة أساســية مــن المؤشــرات المتعلقــة بــالخرف إن الرصــد المنهجــي   -٨٤

صـوب لتحسين الخدمات وقياس التقـدم المحـرز ما ُيّتخذ من إجراءات مسندة بالبّينات لتوجيه يوفر البيانات الالزمة 
قــدمي الرعايــة لهــم معنيــة بــالخرف. ويمكــن تحســين المســارات الوظيفيــة للمصــابين بــالخرف وم سياســات وطنيــةنفيــذ ت

دخــال تعــديالت كبيــرة مراعيــة فــي إيســتدعي لكــن ذلــك و و/ أو تعزيزهــا، لمعلومــات لنظــم وأســرهم عــن طريــق إنشــاء 
ات الصـحية واإلداريـة وتسـجيلها وربطهـا البيانـ جمـعالعمليـات الروتينيـة لالوقت نفسه لألطـر التنظيميـة القائمـة علـى 

  .مع نظام الرعاية الصحية واالجتماعيةن تعامالت المصابين بالخرف موتبادلها في كل تعامل تصنيفها و بغيرها 
واالجتماعيـة الرعايـة الصـحية م يمكن أن يوفر الرصد والتقييم المنهجيـان السـتخدام نظـ .األساس المنطقي  -٨٥

 ٕامكانيــةو  وقايــة النــاس مــن الخــرف يمكــن أن يحســنو أفضــل البيِّنــات المتاحــة لوضــع السياســات وتقــديم الخــدمات، 
كامــل سلســلة تقــديمها انطالقــًا مــن مرحلــة  عبــره علــى خــدمات الرعايــة وتنســيق تلــك الخــدمات لمصــابين بــحصــول ا

  .الحد من مخاطره وحتى نهاية العمر
  

من البلدان بصورة روتينية بجمع مجموعة أساسية من مؤشرات الخرف مـن  ٪٥٠قيام : ٦ الغاية العالمية  -٨٦
ـــــغتماعيـــــة الوطنيـــــة الخاصـــــة بهـــــا، والتـــــي خـــــالل نظـــــم المعلومـــــات الصـــــحية واالج عنهـــــا كـــــل ســـــنتين بحلـــــول  تبّل

  ٢٠٢٥.١ عام
  
  إلجراءات المقترحة للدول األعضاءا
  

التـي يـتم إدماجهـا  وتنفيـذها وتحسـينها، حسـب اللـزوم، بمـا فيهـا السـجالت وطنيـة رصـدو  ترصـد نظمإنشاء   -٨٧
عالية الجـودة بشـأن الخـرف. و ت متعددة القطاعات توافر بيانامن أجل تحسين  في نظم المعلومات الصحية الحالية

المسـتويين  بالخـدمات والمـوارد المتاحـة علـىرسـم خـرائط ، و جتماعيةإتاحة بيانات الرعاية الصحية واالالتمكين من و 
عبر كامل سلسلة الرعاية انطالقًا من مرحلـة الحـد مـن  تحسين تقديم الخدمات والتغطية الوطني واإلقليمي من أجل

  .ر وحتى نهاية العمرالمخاط
  

داعمــة فيمـا يتصـل بقيــاس بيانـات الرعايــة الصـحية واالجتماعيــة ات سياســات أو تشـريع وضـع تحـديث أوو   -٨٨
المعلومـات م البيانات وتبادلها، وٕادماج هذه المعلومـات بصـورة روتينيـة فـي نظـ تلك وجمع ،لمرضى الخرفالمقدمة 

  عن الخرف.ية روتينتقديم تقارير ل اً تيسير  ةالصحية الوطني
  

ورعايــة المصــابين بــه وتــوفير المــوارد الوضــع الوبــائي للخــرف عــن  البيانــاتمــا يلــزم مــن جمــع واســتخدام و   -٨٩
  .ذات الصلة تنفيذ السياسات والخطط لمن أجفي البلد الالزمة له 

  
  ألمانةا إجراءات

  
  ي:عند قيامها بما يل تقديم الدعم التقني للدول األعضاء  -٩٠

 وذلـك مـن أجـل نظم المعلومـات الصـحية، هاإصالح نظم جمع البيانات الوطنية، بما فيأو  وضع و/  •
 ؛ات المتعددة القطاعات بشأن الخرفتدعيم جمع البيان

الالزمــة لجمــع البيانــات الخاصــة بــالخرف وتحليلهــا واســتخدامها الوطنيــة المــوارد تــوفير بنــاء القــدرات و   •
، السـائدة فـي الحسـبان ت تأخـذ الظـروف الوطنيـةمـن خـالل وضـع غايـات ومؤشـراعلى نحـو منهجـي 

 إطار الرصد العالمي وغاياته.مؤشرات واءمة في الوقت ذاته بأكبر قدر ممكن مع تموتكون 
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وتقـديم اإلرشـادات والمسـاعدة التقنيـة  خطـة العمـل هـذهتتوافـق مـع  لمؤشـراتمـن اأساسـية  مجموعـة وضعو   -٩١
مرصـــد لرصـــد الحصـــائل. ويـــوفر  البيانـــاتتلـــك تيســـير اســـتخدام و  توتـــوفير التـــدريب فيمـــا يتعلـــق بجمـــع المعلومـــا

مؤشــرات األساســية تلــك المــن  اآلليــة الالزمــة لرصــد البيانــات الُمســتمدة منهجيــاً  المنظمــة العــالمي المعنــي بــالخرف
د دعــم تخطــيط الخــدمات الُمَســنَّ  أجــلالمعــارف مــن البيانــات و منصــة لتبــادل  ويــؤمنســير اســتخدام تلــك البيانــات، وتي

  .واالجتماعية نظم الرعاية الصحيةو الخرف كل من بالبيِّنات وتبادل أفضل الممارسات وتدعيم السياسات المعنية ب
  

وتوفير المعلومات الالزمة لرصـد الغايـات العالميـة  تكوينلدول األعضاء بالدعم التقني في مجال وتزويد ا  -٩٢
  ف.عالمي المعني بالخر الل المرصد الواإلقليمية والوطنية، حسب اللزوم، من خ

  
  والوطنيينواإلقليميين اإلجراءات المقترحة للشركاء الدوليين 

  
علــى  نظــم الترصــد والمعلومــات قــدرات تقــديم الــدعم للــدول األعضــاء واألمانــة فــي إعــداد األدوات، وتــدعيم  -٩٣

 واالجتماعيـــة صـــحيةالرعايـــة الرصـــد  ؛المؤشـــرات األساســـية المعنيـــة بـــالخرف جمـــع البيانـــات عـــن :القيـــام بمـــا يلـــي
مـن إجـراء تقيـيم لالتجاهـات  ؛ التمكـينوأسـرهملهـم لمصـابين بـالخرف ومقـدمي الرعايـة المقدمة إلـى ا وخدمات الدعم

  الزمن.مرور بالمختطة 
  

الخـــرف عـــن  البيانـــات تكـــوين ومقـــدمي الرعايـــة لهـــم فـــيوأســـرهم الـــدعوة إلـــى إشـــراك المصـــابين بـــالخرف و   -٩٤
  ا.وجمعها وتحليلها واستخدامه

  
  البحث واالبتكار في مجال الخرف: ٧مجال العمل 

  
البحــــث  ه ال غنـــى عـــن، فإنـــهتحســـين حيـــاة المصـــابين بـــو الخرف بـــ اإلصـــابة ض معـــدالتيخفـــتإذا ُأريـــد   -٩٥

علــى لبحــث واالبتكــار فــي مجــال الخــرف ا أهميــة يوميــة. وال تقتصــر ممارســةوعــن تحويلهمــا كــذلك إلــى  واالبتكــار
تســاعد  موضــع التنفيــذآليــات وضــع  بــل تشــمل أيضــاً  ،فحســبلبنــى التحتيــة المناســبة لهمــا تــوفير مصــادر التمويــل وا

وترتفــع  الدراســات البحثيــة.إجــراء لمصــابين بــالخرف ومقــدمي الرعايــة لهــم وأســرهم فــي االســتعانة كمــا ينبغــي با علــى
ســبب تــدني معــدالت البحــث والتطــوير فــي مجـال الخــرف أكثــر منهــا فـي ســائر المجــاالت العالجيــة، وذلـك بتكـاليف 

نجــاح التجــارب، وطــول الوقــت الُمســتغرق فــي تطويرهــا، وانخفــاض معــدالت االســتعانة بــاألفراد فــي إجرائهــا؛ وهــو 
تفاوت ُيحِبط االستثمار في هذا المجال. ويلزم إجـراء بحـوث إليجـاد عـالج للخـرف، ولكـن يلـزم أيضـًا إجـراء بحـوث 

يصــه وعالجــه ورعايــة المصــابين بــه، بمــا يشــمل التخصصــات أخــرى بشــأن الوقايــة منــه والحــد مــن مخــاطره وتشخ
  .المتعلقة بالعلوم االجتماعية والصحة العمومية والبحوث في مجال التنفيذ

  
الدول األعضاء وأصحاب المصلحة المعنيين وبينهم، مع التركيز بوجه خاص وسيفضي التعاون فيما بين   -٩٦

نــوب وبـين بلــدان الجنــوب والجنــوب والتعــاون الثالثــي بشــأن تنفيــذ علـى توثيــق عــرى التعــاون بــين بلــدان الشــمال والج
برنامج العمل العالمي للبحوث المتعلقة بالخرف، إلى زيادة احتمال إحراز تقدم فعال على المسـتوى العـالمي صـوب 

  .تحسين الوقاية من الخرف وتشخيصه وعالجه ورعاية المصابين به
  

ونــداء موّجــه بشــأن اســتخدامها فــي ميــدان  الصــحية االبتكاريــة تولوجيــاوثمــة اهتمــام متزايــد باســتخدام التكن  -٩٧
هـذه هـدف وت. الوقاية من الخرف والحد من مخـاطره واإلبكـار فـي تشخيصـه وعالجـه ورعايـة المصـابين بـه ودعمهـم

ي ومقـدمه لمصابين بـا تيسير ودعم التعامل مع الخرف من أجل تحسين المعارف والمهارات وآلياتاالبتكارات إلى 
في حياتهم اليومية، والعمل في الوقت نفسه على تلبية احتياجاتهم الُمحّددة بوجـه خـاص بطريقـة مسـندة  الرعاية لهم

  .بالبّينات ومراعية لخصوصيات الشيخوخة والمنظور الجنساني والوسط الثقافي
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ســتراتيجي فــي مجــال إن التنفيــذ النــاجح للبحــث واالبتكــار االجتمــاعي والتكنولــوجي اال .األســاس المنطقــي  -٩٨
الوقايــة مــن الخــرف وتشخيصــه وعالجــه ورعايــة الخــرف يمكــن أن يزيــد احتماليــة إحــراز تقــدم فعــال صــوب تحســين 

  .المصابين به
  

فـــــي الفتـــــرة الواقعـــــة بـــــين  المعنيـــــة بـــــالخرفالعالميـــــة لبحـــــوث مضـــــاعفة مخرجـــــات ا: ٧ الغايـــــة العالميـــــة  -٩٩
 ٢٠٢٥.١و ٢٠١٧ عامي

  
  ول األعضاءاإلجراءات المقترحة للد

  
وتشخيصـه وعالجـه ورعايـة المصـابين بـه وطني للبحـوث المعنيـة بالوقايـة مـن الخـرف عمل برنامج وضع   -١٠٠

وتنفيــذ برنــامج العمــل هــذا ورصــد تنفيــذه، وذلــك بالتعــاون مــع المؤسســات األكاديميــة والبحثيــة؛ وهــو عمــل قــد ُينجــز 
الفجـوات الموجـودة فـي سـد ركـز علـى ت يالتـ حث ذات الصلةبوصفه عمًال قائمًا في حد ذاته أو ُيدمج في برامج الب

تـدعيم قـدرات البحـث الالزمـة ألشـكال التعـاون و  المتبعـة فـي هـذا المضـمار. دعم السياسـات أو الممارسـاتلـالبيِّنات 
ن بمــ ،أصــحاب المصــلحة المعنيــين عــن طريــق إشــراك األكــاديمي بشــأن أولويــات البحــوث الوطنيــة المعنيــة بــالخرف

: تحســـين البنيـــة التحتيـــة للبحـــوث بشـــأن الخـــرف لُمّتخـــذة مـــا يلـــيا قـــد تشـــمل الخطـــواتن بـــالخرف. و صـــابو فـــيهم الم
 بشـأن الخـرف، وٕانشـاء مراكـزالجـودة ة عاليـ إجـراء بحـوثعلـى  ، وتعزيز إمكانيـات البـاحثينبه والمجاالت المرتبطة

  .بشأنه البحثمعنية ب تمّيز
  

تحســـين المعنيـــة بـــالخرف و يـــة بتكار تكنولوجيـــات الصـــحية االحـــوث والفـــي البالُموّظفـــة  اتزيـــادة االســـتثمار و   -١٠١
تخصـيص ميزانيـات لتعزيـز ب اً تحديـدالقيـام ال يتجزأ من االستجابة الوطنية للخرف. و  تصريف شؤونها بوصفها جزءاً 

ث وٕاتاحتهـا تحقق ما يلي: دعـم البحـوث التعاونيـة الوطنيـة والدوليـة؛ تعزيـز تبـادل بيانـات البحـو المشاريع التي تنفيذ 
إلـى مـن الجانـب النظـري بالفعل عن الخـرف  معروف منها المعارف حول كيفية تحويل ما هو تكوينبشكل مفتوح؛ 

  .ي؛ دعم استبقاء القوى العاملة المعنية بالبحثعملذاك ال
  

ســـــية الملبّيـــــة بتصـــــميمها وتقييمهـــــا لالحتياجـــــات الماديـــــة والنفالتكنولوجيـــــة  االبتكـــــارات اســـــتحداث تعزيـــــزو   -١٠٢
واالجتماعيـــة للمصـــابين بـــالخرف أو مقــــدمي الرعايـــة لهـــم أو األفـــراد المعرضــــين لخطـــر اإلصـــابة بـــالخرف، وهــــي 

 المســاعدة تالتكنولوجيــاوســائل تشــخيص المــرض ورصــده وتقييمــه و علــى ســبيل المثــال ال الحصــر ابتكــارات تشــمل 
  النمذجة. /النماذج الجديدة للرعاية أو تقنيات التنبؤو  المستحضرات الصيدالنيةو 
  

األخالقية الوطنية المتعلقة بالبحث، وتعضيد عملية إدراج تكافؤ الفرص وسبل وصول وتطبيق المتطلبات   -١٠٣
المصابين بالخرف ومقدمي الرعاية لهم إلى الخدمات في البحوث السريرية واالجتماعية التـي تهمهـم بوصـفها جـزءًا 

  .ال يتجزأ منها
  

  ألمانةا إجراءات
  

إجـراء فـي مجـال وبنائهـا عالمي للبحوث والتعاون مع الدول األعضـاء لتـدعيم القـدرات عمل برنامج إعداد   -١٠٤
 .بـــالخرفلقـــة عتفـــي السياســـات والخطـــط الوطنيـــة ودون الوطنيـــة الم هـــاالبحـــوث المعنيـــة بـــالخرف عـــن طريـــق دمج

أوجـه القدرات واألسـاليب و وتعزيز زيادة االستثمارات الُموّظفة في مجال إجراء البحوث المعنية بالخرف  والدعوة إلى
مــن شــبكة  بوســائل مــن ضــمنها، إنشــاء، الحيــوي والعلــوم االجتماعيــة بالطــب المتعلقــة البحــث تالتعــاون فــي مجــاال

  المراكز المتعاونة مع المنظمة والبلدان من جميع أقاليم المنظمة ومنظمات المجتمع المدني.
  

                                                      
  ية ووسيلة التحقق واردان في تذييل هذا الملحق.المؤشر الخاص بالغاية العالم   ١
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عمليــة ن بــالخرف والمنظمــات المعنيــة بهــم، فــي المصــابو  همن فــيٕاشــراك أصــحاب المصــلحة المعنيــين، بمــو   -١٠٥
شــبكات عالميــة إنشــاء وتيســير  وتعزيــز تنفيــذ ذاك البرنــامج؛ عــالمي للبحــوث المعنيــة بــالخرفعمــل إعــداد برنــامج 

مجال  الطارئة على وتنفيذ بحوث متعددة القطاعات مرتبطة بعبء المرض، وبالتطورات ؛للتعاون في مجال البحث
. بشــأنه ةالمقدمــ خــاطر الخــرف وعالجــه ورعايــة المصــابين بــه والسياســات المعنيــة بــه وتقيــيم الخــدماتالحــد مــن م

التعـــاون الـــدولي وتبـــادل الخبـــرات والسياســـات والممارســـات فيمـــا بـــين البلـــدان مـــن خـــالل رســـم خـــرائط توثيـــق عـــرى و 
  .المحّققة منه والمخرجاتالُموّظفة في ميدان البحث منهجية لالستثمارات 

 
دعــم إدراج االبتكــار التكنولــوجي فــي السياســات والخطــط الوطنيــة ودون الوطنيــة المعنيــة بــالخرف، وتقــديم و   -١٠٦

وتعزيـز توفيرهـا، وذلـك تعظيمـًا المبتكـرة المسـاعدة و  تالتكنولوجيـا استحداثمجال الدعم التقني للدول األعضاء في 
  الموارد. واضع الشحيحةالم ، والسيما فيلقدرات المصابين بالخرف على أداء وظائفهم

  
  والوطنيينواإلقليميين اإلجراءات المقترحة للشركاء الدوليين 

  
أولويـات البحـوث المعنيـة حديـد عـن طريـق التعـاون فـي ت ،االقتضـاء ، حسـبدعم الدول األعضاء واألمانة  -١٠٧

يـذ البحـوث المعنيـة بـالخرف فـي ، وتنفوزيادتـه وتعبئة الدعم الماليوالترويج لزيادة االستثمارات الحكومية، بالخرف، 
راســمي السياســات والجمهــور والمصــابين بــالخرف ى لــإنشــر نتــائج البحــث بلغــة ميســورة بالنســبة و مختلــف البيئــات، 

  ومقدمي الرعاية لهم وأسرهم.
  

الـــدعوة إلـــى إشـــراك المصـــابين بـــالخرف ومقـــدمي الرعايـــة لهـــم فـــي البحـــوث التطبيقيـــة والتجـــارب الســـريرية و   -١٠٨
التكنولوجيــــا الجديــــدة التــــي تراعــــي االخــــتالف الفيزيولــــوجي واخــــتالف االحتياجــــات والتفضــــيالت الخاصــــة وتقيــــيم 

  بالمصابين بالخرف ومقدمي الرعاية لهم.
  

المساعدة في تنفيذ وتقييم التكنولوجيا االبتكارية وهياكل تقديم الخدمة المجتمعية والمفاهيم الجديـدة لرعايـة و   -١٠٩
ســــتخدام تكنولوجيــــا المعلومــــات واالتصــــاالت فــــي تحســــين تنفيــــذ البــــرامج، والحصــــائل اوتشــــجيع  مرضــــى الخــــرف.

المعلومـــات عـــن التـــدخالت وأفضـــل نشـــر والترصـــد، و ٕاعـــداد التقـــارير الصـــحية، وتعزيـــز الصـــحة، وُنظـــم الرصـــد و 
ــــر الُمستخلصــــة الممارســــات وال ــــة األســــعار  خــــرففــــي مجــــال العب ــــة المردودالمعقول ــــةوالعالي  حســــب ،والمســــتدامة ي

  .االقتضاء
  

تعزيز القدرات الوطنية في مجال البحث والتطوير واالبتكار فيما يتعلق بجميع جوانب الوقاية من الخرف و   -١١٠
والحــد مــن مخــاطره وعالجــه ورعايــة المصــابين بــه بطريقــة مســتدامة وعاليــة المردوديــة، وذلــك بوســائل منهــا تعزيــز 

  ة.سية البحثيالزماالت والمنح الدرا وٕاعدادالقدرات المؤسسية 
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  التذييل
  

  الغايات  بلوغالمؤشرات الخاصة بقياس التقدم الُمحرز صوب 
  خطة العمل العالمية بشأن االستجابة لالمحددة 

  ووسائل التحقق الصحية العمومية للخرف
  
  

لـدول لتقـارير الالزمـة لٕاعداد االمعلومات و من االحتياجات المتعلقة ب فرعيةفئة  تلّبيتدابير توّفر المؤشرات   
وحصـــائل تلـــك  لخرففـــي تنفيـــذ سياســـاتها وبرامجهـــا المعنيـــة بـــارصـــد التقـــدم المحـــرز كـــي تـــتمّكن مـــن األعضـــاء ل

ى طابع الغايات الطوعي والعالمي، فإن من غير المتوقع أن تقوم كل دولـة إل اً نظر السياسات والبرامج كما ينبغي. و 
فـي أن تسـعى معـًا صـوب بـدرجات متفاوتـة بإمكانها أن تسـهم ولكن حّددة، الغايات المُ ميع ببلوغ جبالضرورة طرف 

والتدريب والدعم التقني للـدول ستوّفر اإلرشادات  األمانةالعمل العالمية أن  خطة من ٦مجال العمل بلوغها. ويبّين 
. قة بمؤشرات الخرفالبيانات المتعلالمعنية بجمع وطنية المعلومات النظم فيما يخص على طلبها،  األعضاء، بناءً 

مـن خـالل منصـة ها وتسهيل استخدامالبيانات رصد الالزمة ل ليةاآلالخرف المنظمة العالمي المعني بمرصد ويوّفر 
وتبــادل أفضــل الممارســات  دعــم تخطــيط الخــدماتاالســتناد إلــى البّينــات فــي مــن أجــل ارف لتبــادل البيانــات والمعــ

الصحية والرعاية الطويلة األجل، وذلك بهدف التعويل على م الرعاية الخرف وكذلك نظالمتعلقة بوتعزيز السياسات 
ي غايــة فــلكــل لهــا. وســُتحّدد البيانــات األساســية  ديــدة أو موازيــةخــرى جإنشــاء أعوضــًا عــن نظــم المعلومــات القائمــة 

  .مرحلة تنفيذ خطة العمل العالميةأثناء وقت مبكر 
  

  : الخرف كأولوية صحية عمومية١مجال العمل 
٪ مــن البلــدان بوضــع أو تحــديث سياســات أو اســتراتيجيات أو خطــط أو ُأُطــر وطنيــة ٧٥قيــام  غاية العالميةال

خطـــط أخـــرى،  مدمجـــة فـــي سياســـات/م قائمـــة فـــي حـــد ذاتهـــا أكانـــت معنيـــة بـــالخرف، ســـواء 
  .٢٠٢٥بحلول عام 

كانــت ء وجــود سياســات أو اســتراتيجيات أو خطــط أو أطــر وطنيــة عمليــة بشــأن الخــرف، ســوا  المؤشر
مدمجـــــة فـــــي السياســـــات أو الخطـــــط أو م الخـــــرف أشـــــأن قائمـــــة فـــــي حـــــد ذاتهـــــا بصـــــكوكًا 

(مثــــل تلــــك المعنيــــة بالصــــحة النفســــية والشــــيخوخة المعنيــــة بــــالخرف االســــتراتيجيات األخــــرى 
  .واألمراض غير السارية والعجز)

لخطـــط لبلـــدان التــي لـــديها نظـــام اتحـــادي علــى مـــدى تـــوافر السياســـات أو ايــدل المؤشـــر فـــي ا
٪ أو أكثــر مــن الواليــات أو األقــاليم الموجــودة داخــل ٥٠المعنيــة بــالخرف فيمــا يخــص نســبة 

  .البلد
تضــــم الطائفــــة المقترحــــة مــــن المبــــادئ األساســــية المتعلقــــة  خطــــةأو  التــــوافر الفعلــــي لسياســــة وسيلة التحقق

  .بالخرف والمجاالت المقّرر أن تكّيفها الدول األعضاء وفقًا للسياق الوطني
التعليقـــــــــات/ االفتراضـــــــــات/ 

 األساس المنطقي
تكـون السياسـات أو الخطـط المعنيـة بـالخرف قائمـة فـي حـد ذاتهـا أو مدمجـة فـي سياسـات  قد

تنفيـذ و  اسـتخدام" عمليـة"أو خطط أخرى معنية بالصحة أو الشيخوخة أو العجز. ويعنـي لفـظ 
ــــة  ــــيفــــي اتلــــك السياســــات أو االســــتراتيجيات أو الخطــــط أو األطــــر الوطني ــــد المعن ــــذي  لبل ال

  لتنفيذها. والتعليمات الالزمة المواردو  يخّصص األموال
 ســنوات التطــورات ١٠كثيــر مــن السياســات والخطــط التــي يزيــد عمرهــا علــى قــد ال تجّســد الو 

عــالج الخــرف ورعايــة والُمتبعــة فــي ميــدان الممارســات الُمَســنَّدة بالبيِّنــات  علــى ة مــؤخراً الطارئــ
المبـادئ األساسـية المتعلقـة  وستتماشـى .حقـوق اإلنسـانالدوليـة لايير معـعلى الالمصابين به و 

  مع المبادئ واإلجراءات الشاملة المبّينة في خطة العمل العالمية. بالخرفالمصابين  رعايةب
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  : الوعي بالخرف ومصادقته٢مجال العمل 
لة واحدة على األقـل بشـأن ٪ من البلدان حملة توعية عامة عام١٠٠ تشّن نسبة أن  ١-٢ الغاية العالمية

  .٢٠٢٥بحلول عام ه لمصابين بمل لاقامة مجتمع شإل اً تعزيز  الخرف
ًا تعزيـــز  لخـــرفصــديقة لواحــدة علـــى األقـــل مبـــادرة ٪ مــن البلـــدان ٥٠أن تقــدم نســـبة   ٢-٢

  .٢٠٢٥ بحلول عامه لمصابين بإلقامة مجتمع شامل ل
واحـدة علـى األقـل جماهيريـة عالميـة حملـة إ واحـد/جماهيري وجود برنامج إعالمي   ١-٢ المؤشر

التلفزيـــون  البلــد ككـــل عبــر علـــى نطــاقمــثًال نشــرها  إذكــاء الـــوعي بــالخرف (تــم نشـــره/بشــأن 
أو لوحــات اإلعالنــات لمــدة ثالثــة أســابيع علــى  وســائل اإلعــالم المطبوعــة و/فــي واإلذاعــة و 

  .خالل أحدث فترة استطالع األقل) في السنة الماضية/
واحــدة علــى األقــل صــديقة للخــرف و/ أو للشــيخوخة تســتهدف الخــرف مبــادرة وجــود   ٢-٢

  .٢٠٢٥ بحلول عامه لمصابين بًا إلقامة مجتمع شامل لتعزيز على وجه التحديد 
جرد الُمنّفذ حاليًا من حمالت التوعية بالخرف والمبادرات الصديقة للخـرف/ للشـيخوخة، علـى  وسيلة التحقق

  ها على حدة.أساس توصيف مشاريعها، كّل واحد من
ـــــــــــات/ االفتراضـــــــــــات/  التعليق

 األساس المنطقي
مســــتوى الــــوعي وتغييــــر البيئــــة االجتماعيــــة والماديــــة علــــى حــــد ســــواء.  مــــن الضــــروري رفــــع

يفضــي بالضــرورة رفــع مســتوى الــوعي علــى أســاس فــردي مــن خــالل شــن حمــالت التوعيــة  وال
ا إلــى ذلــك البــرامج المعــّدة إلــى زيــادة االنــدماج االجتمــاعي بالطريقــة التــي يمكــن أن تفضــي بهــ

  لغرض إحداث تغييرات في البيئات المادية واالجتماعية.
علــى اســتراتيجيات  –وينبغــي أن تشــتمل مــن بــاب التفضــيل  –وقــد تشــتمل حمــالت التوعيــة 

ــــى حــــد ســــواء (مثــــل حمــــالت اإلعــــالم  ــــى مســــتوى الســــكان عل شــــاملة وأخــــرى موضــــوعة عل
رف والتمييـز ضـدهم) وتلـك الموّجهـة إلـى الفئـات الجماهيري المناهضة لوصم المصابين بـالخ

الضعيفة المشّخصة محليًا (من قبيل المسنين والنساء واألفراد الذين يتـدنى مسـتوى تحصـيلهم 
الدراسي وفئات السكان المعرضة لخطر كبير، مثل المـدخنين واألقليـات العرقيـة). وفيمـا يلـي 

على نحو دقيق ومختلف أنواعـه الفرعيـة  الجوانب الرئيسية لتلك الحمالت: تعزيز فهم الخرف
بوصفه من األمراض السريرية؛ الحد من الوصم والتمييز الناجمين عن اإلصـابة بـه؛ تحسـين 
المعرفــة بحقــوق اإلنســان الخاصــة بالمصــابين بــه وباتفاقيــة حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة؛ 

بكــرة؛ تعزيــز معرفــة تعضــيد قــدرة الســكان عمومــًا علــى االعتــراف بــأعراض الخــرف وبــوادره الم
الجمهـــور بعوامـــل الخطـــر المرتبطـــة بـــالخرف، والتـــرويج بالتـــالي التبـــاع أنمـــاط حيـــاة صـــحية 

  وسلوكيات تحّد من المخاطر في جميع النواحي.
وتؤدي وسائط اإلعالم دورًا رئيسيًا في تكوين المعـارف واآلراء والسـلوكيات، ويمكـن أن تكـون 

 . وبنـاءً سـمي السياسـات المتعلقـة بالتوعيـة بـالخرف وفهمـهمؤثرة للغايـة فـي كـل مـن األفـراد ورا
المعنيــة بــالخرف مكونــًا رئيســيًا الجماهيريــة علــى ذلــك، ينبغــي أن تصــبح الحمــالت اإلعالميــة 

  إذكاء الوعي بالخرف.من مكونات 
إليهـا الوصـول  يسـهل والمجتمع "الصديق للخرف" هو مجتمع تتوافر فيه بيئة مجتمعية شاملة

 ، وذلـكللتمتع بالصحة واألمـن والمشـاركة فـي المجتمـع لناس كافةً أمام االفرص ة وتعّظم إتاح
ضمان جودة حياة المصابين بالخرف وأسرهم ومقدمي الرعاية لهم وصون كـرامتهم.  من أجل

حقـوق  مـا يلـي: صـون لمبـادرات الصـديقة للخـرفبـين االمشـتركة الرئيسـية وتتضمن الجوانـب 
التشجيع علـى  ه؛ب الناجم عن اإلصابة معالجة الوصم ؛لخرفاإلنسان الخاصة بالمصابين با

المصـابين بـالخرف دعـم  ؛فـي المجتمـعومقدمي الرعاية لهم مشاركة المصابين بالخرف  زيادة
على االستمرار في العيش على نحـو مسـتقل وتحقيـق اإلنجـازات فـي حيـاتهم داخـل المجتمـع، 

 عــام اختيــار مؤشــرتمثــل الغــرض مــن ي. و وألســرهم مقــدمي الرعايــة لهــمفضــًال عــن دعمهــم ل
تـأثير علـى مجموعـة ال ي تعظـيمصـديقة للخـرف)، فـ مبـادرة واحـدة علـى األقـلوجـود وهو  أال(

ات الصــــديقة للخــــرف نهجــــًا متعــــدد للمبــــادر  واســــعة مــــن المخرجــــات. ويســــتلزم التنفيــــذ النــــاجح
     القطاعات يشمل الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص.
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  : الحد من مخاطر الخرف٣ مجال العمل
المحـددة فـي خطـة العمـل العالميـة بشـأن الوقايـة مـن األمـراض المعنية تحقيق الغايات العالمية  الغاية العالمية

  ، وفي أية تنقيحات ُتدخل عليها ُمستقبًال.٢٠٢٠-٢٠١٣غير السارية ومكافحتها 
  لنشاط البدنيانتشار نقص ا ٪ فـي معـدل١٠تحقيق تخفيض نسبي بمقدار   المؤشر

األشــخاص  حاليــًا بــينتعــاطي التبــغ  انتشــار ٪ فـــي معـــدل٣٠ض نســبي بمقــدار تخفــي تحقيــق
  عامًا أو أكثر ١٥البالغين من العمر 

٪ علـــى األقـــل فـــي معـــدالت تعـــاطي الكحـــول علـــى نحـــو ١٠ض نســـبي بمقـــدار تحقيـــق تخفـــي
  السياق الوطنيوضمن ضار، حسب االقتضاء، 

  بداء السكري والسمنة وقف ارتفاع معدالت اإلصابة
ه ٪ فـي معـدل انتشـار ضـغط الـدم المرتفـع أو احتـواء انتشـار ٢٥ض نسبي بمقدار تحقيق تخفي

  ًا للظروف الوطنيةوفق
٪ فـــي إجمـــالي معـــدل الوفيـــات الناجمـــة عـــن أمـــراض القلـــب ٢٥ض نســـبي قـــدره يخفـــتتحقيـــق 

  ي المزمنةواألوعية الدموية أو السرطان أو داء السكري أو أمراض الجهاز التنفس
خطــة العمــل العالميــة بشــأن الوقايــة مــن األمــراض مــن  ٢المؤشــرات المحــّددة حاليــًا فــي التــذييل 

  ٢٠٢٠.١-٢٠١٣غير السارية ومكافحتها 
خطـة العمـل  إلى األجهزة الرئاسـية للمنظمـة علـى النحـو المنصـوص عليـه فـي التقارير المقدمة وسيلة التحقق

  ٢٠٢٠-٢٠١٣ غير السارية ومكافحتها العالمية بشأن الوقاية من األمراض
ـــــــــات/ االفتراضـــــــــات/  التعليق

 األساس المنطقي
ربمـــا تحـــد مـــن مخـــاطر تراجـــع و وقائيـــة تاليـــة التـــدابير ال فـــي اآلراء مـــؤداه أنثمـــة توافـــق متزايـــد 

البــدني والســمنة، ات المعرفيــة واإلصــابة بــالخرف، وهــي كالتــالي: تقليــل معــدالت الخمــول القــدر 
ي التبـــغ وتعـــاطي الكحـــول علـــى نحـــو ضـــار، والوقايـــة مـــن اإلصـــابة بـــداء واإلقـــالع عـــن تعـــاط

   .السكري وارتفاع ضغط الدم وتدبيرهما عالجياً 
خطــة العمــل العالميــة  ُحــدِّدت ســت غايــات مــن الغايــات العالميــة االختياريــة التســع الــواردة فــي

يــات قــادرة ، علــى أنهــا غا٢٠٢٠-٢٠١٣ بشــأن الوقايــة مــن األمــراض غيــر الســارية ومكافحتهــا
 على التأثير إيجابيًا في الحد من مخاطر اإلصابة بالخرف. 

  
  ودعمهم : تشخيص الخرف وعالجه ورعاية المصابين به٤مجال العمل 
٪ مـــن المصـــابين ٥٠أن يـــتم فـــي نصـــف البلـــدان علـــى األقـــل كحـــد أدنـــى، تشـــخيص حالـــة  الغاية العالمية

  .٢٠٢٥بحلول عام  بالخرف
إلـــى نظـــام بســـبل الوصـــول ون يتمتعـــ الســـكان الـــذين صـــفوف فـــي بـــالخرفالمصـــابين  عـــدد  المؤشر

أو االجتماعيــــــــة ويــــــــتم تشــــــــخيص حــــــــالتهم باإلصــــــــابة بــــــــالخرف  الرعايــــــــة الصــــــــحية و/
  .األسباب)  (لجميع

فـــي بلـــد مـــا مّمـــن يراجعـــون الخـــدمات وُتشـــّخص  بـــالخرف عـــدد المصـــابينالكســـر:  بســـط وسيلة التحقق
  إصابتهم بالمرض.

ووفقــــًا  بــــين الســــكان بحســــب التقــــديرات فــــي بلــــد مــــا انتشــــار الخــــرف مقــــام الكســــر: معــــدل
  المعني بالخرف. في إطار عمل المرصد المنظمة للحسابات التي تجريها

التعليقـــــــات/ االفتراضـــــــات/ 
 األساس المنطقي

، وهــو تــدبير نســبي إلكترونيــة ســجالتمحاضــر و إداريــة و مــن مصــادر  لبيانــاتقــد ُتســتمد ا
  مي.على الصعيد العال موّحد

  

                                                      
  متاحة على الرابط اإللكتروني التالي: ، ال٤، الملحق ١سجالت/ /٦٦/٢٠١٣ج ص عانظر الوثيقة    ١

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA66-REC1/A66_REC1-ar.pdf#page=87 ــــــــــــــــول/  ٢٠ (تــــــــــــــــم االطــــــــــــــــالع أيل
  ).٢٠١٧ سبتمبر
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  دعم مقدمي الرعاية لمرضى الخرف: ٥مجال العمل 
٪ من البلدان بتقديم برامج دعم وتدريب لمقدمي الرعاية للمصابين بالخرف بحلـول ٧٥قيام  الغاية العالمية

  .٢٠٢٥عام 
مقـدمي دعم وطني عامل واحد على األقل أو عدة برامج دون وطنيـة عاملـة لـتوافر برنامج   المؤشر

  هم.دريبأو تالرعاية 
  .ة بمقدمي الرعايةالمعني البرامج جرد الُمنّفذ حاليًا من وسيلة التحقق

التعليقـــــــات/ االفتراضـــــــات/ 
 األساس المنطقي

خطــة تنفيــذ و ها مــوارد ماليــة وبشــرية مخصصــة ديبــرامج لــ أنهــاعلــى  ُتعــرف البــرامج العاملــة
  .ةحققنتائج الموبيِّنات موثقة بشأن التقدم المحرز أو ال

الرعايـة تقـديم لمقـدمي الرعايـة علـى المهيـأة تشتمل أنواع البرامج أو أشكال الدعم  مكن أني
مـن قبيـل علـى مواضـيع التـدريب التعليمـي لمقـدمي الرعايـة تـوفير و ٕاسداء المشـورة المؤقتة و 
بـين المـريض ومقـدم  ٕاقامـة العالقـاتو  ةشـفوي غيـر بأسـاليب الرعاية والتواصـلتقديم تقنيات 
  الرعاية.

تـوافر خدمـة واحـدة أو برنـامج مـدى لـى ع لبلدان التي لديها نظـام اتحـاديفي اشر المؤ يدل 
 نسـبتها تغطيـة جغرافيـة تامـةككـل يحقـق الواليـات أو  واحد على األقل على مستوى األقاليم

  في البلد المعني.الموجودة األقاليم أو  ٪ أو أكثر من الواليات٥٠
  
 

  خرفنظم المعلومات الخاصة بال: ٦مجال العمل 
٪ مــن البلــدان بصــورة روتينيــة بجمــع مجموعــة أساســية مــن مؤشــرات الخــرف مــن ٥٠قيــام  الغاية العالمية

غ عنهــا كــل خــالل نظــم المعلومــات الصــحية واالجتماعيــة الوطنيــة الخاصــة بهــا، والتــي تبلَّــ
  .٢٠٢٥سنتين بحلول عام 

المحـــددة والمتفـــق عليهـــا  مؤشـــرات الخـــرفمـــن  جمـــع المجموعـــة األساســـيةالقيـــام روتينيـــًا ب  المؤشر
  .ال) واإلبالغ عنها كل سنتين (نعم/

اإلبــالغ الروتينــي عــن مجموعــة مؤشــرات الخــرف األساســية وتقــديمها إلــى مرصــد المنظمــة  وسيلة التحقق
  العالمي المعني بالخرف كل سنتين.

التعليقـــــــات/ االفتراضـــــــات/ 
 األساس المنطقي

 متعلقة بالغايات المحددة لخطة العمل هـذه،تتضمن مؤشرات الخرف األساسية المؤشرات ال
المؤشــرات الرئيســية األخــرى الخاصــة بسياســات ومــوارد الــنظم الصــحية جنــب مــع إلــى  جنبـاً 

أيضـًا، يمكـن العمـر. و و واالجتماعية. ومن الضروري تصـنيف البيانـات حسـب نـوع الجـنس 
نظــم المعلومــات مــن ســتمدة البيانــات المســتكمال مســوح ال للجــوء إلــى إجــراءعنــد الحاجــة، ا

الروتينيــة. وســوف تقــدم األمانــة المشــورة للبلــدان بشــأن مجموعــة مــن المؤشــرات األساســية 
شـأن بالمشـورة إلـى البلـدان ة وستسـدي األمانـ الواجب جمعها بالتشاور مع الدول األعضاء.

الــــدول مــــن  عنهــــا بيانــــات جمــــعمجموعــــة مــــن المؤشــــرات المتعلقــــة بــــالخرف التــــي يمكــــن 
من أنشـطة فـي أغلـب  مرصد العالمي المعني بالخرفال ق ما يضطلع بهاألعضاء في سيا

 .األحيان
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  البحث واالبتكار في مجال الخرف: ٧مجال العمل 
 ٢٠١٧ المعنيـة بـالخرف فـي الفتـرة الواقعـة بـين عـامي العالميةالبحوث  مخرجاتمضاعفة  الغاية العالمية

  .٢٠٢٥و
بحثيــة وث المتعلقــة بــالخرف (المحــّددة بوصــفها مقــاالت عــدد المقــاالت المنشــورة عــن البحــ  المؤشر

  منشورة في مجالت مفهرسة وخاضعة الستعراض األقران).
  بحسب بلد المنشأ. إجراء بحوث مركزية كل سنتين عن المصنفات العلمية ُترّتب وسيلة التحقق

التعليقـــــــات/ االفتراضـــــــات/ 
 األساس المنطقي

بالخرف على النحو المبّين فـي الدراسـات البحثيـة  المؤشر مخرجات البحوث المتعلقةيقيس 
  .المنشورة على الصعيد الوطني في المجالت المفهرسة والخاضعة الستعراض األقران

ستقوم المنظمة بجمع البيانـات وتحليلهـا واإلبـالغ عنهـا علـى أساسـين عـالمي وٕاقليمـي (فـي 
  إطار عمل مرصدها العالمي المعني بالخرف).
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  ١أخرى عالميةخطط عمل واستراتيجيات وبرامج  ىإل ديةؤ مروابط 
  
  غيـر  المعديـة غيـراإلعالن السياسي لالجتماع الرفيع المستوى للجمعيـة العامـة بشـأن الوقايـة مـن األمـراض)

  :التالي اإللكتروني الرابط على متاح ،السارية) ومكافحتها
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/66/L.1 

 اإللكترونــي الــرابط علــى متاحــة ،٢٠٢٠-٢٠١٣العمــل الشــاملة الخاصــة بالصــحة النفســية فــي الفتــرة  خطــة 
  http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA66-REC1/A66_REC1-en.pdf#page=106  :التالي

  متاحة على الرابط ٢٠٢٠-٢٠١٣خطة العمل العالمية بشأن الوقاية من األمراض غير السارية ومكافحتها ،
  http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA66-REC1/A66_REC1-en.pdf#page=130  اإللكتروني التالي:

  متاحة على الرابط اإللكتروني التالي:٢٠٢١-٢٠١٤خطة عمل المنظمة العالمية بشأن العجـز للفتـرة ، 
http://www.who.int/disabilities/ http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA67-REC1/A67_2014_REC1-

en.pdf#page=112  

 متاحـة علـى الـرابط  منظمة الصحة للبلدان األمريكية. االستراتيجية وخطة العمـل بشـأن الخـرف لـدى المسـنين
  اإللكتروني التالي:

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=31496&Itemid=27

0&lang=en  

 ) متاحــــة علــــى الــــرابط )٢٠٢٠-٢٠١٦االســــتراتيجية وخطــــة العمــــل العالميتــــان بشــــأن الشــــيخوخة والصــــحة ،
  )١، الملحق ١سجالت/ /٦٩/٢٠١٦ج ص ع(الوثيقة  /http://apps.who.int/gb/or اإللكتروني التالي:

 متاحة على الرابط اإللكتروني التالي:أهداف التنمية المستدامة ، 
 http://www.who.int/topics/sustainable-development-goals/en/  

منظمــة الصــحة العالميــة. قيــاس مــدى صــداقة المــدن للشــيخوخة: دليــل اســتخدام المؤشــرات األساســية، متــاح   ●
  /http://www.who.int/kobe_centre/publications/AFC_guide/enعلى الرابط اإللكتروني التالي: 

  
قائمة الوثائق األخرى المرتبطـة بخطـة العمـل العالميـة بشـأن االسـتجابة الصـحية العموميـة 

  ١للخرف
  
  تشــخيص الخــرف ،الصــحة النفســية الخــاص بســد الفجــوات فــي مجــال منظمــة الصــحة العالميــةبرنــامج عمــل ،

 متاح على الرابط اإللكتروني التالي 
http://www.who.int/mental_health/mhgap/evidence/dementia/q6/en/  

  برنامج المنظمة المعنونiSupportمتـاح مقـدمي الرعايـة للمصـابين بـالخرفمعني بلاتروني : البرنامج اإللك ،
 : على الرابط اإللكتروني التالي

http://www.who.int/mental_health/neurology/dementia/isupport/en/  

 متاح على الرابط اإللكتروني التالي٢٠١٤ة أطلس المنظمة عن الصحة النفسي ،: 
http://www.who.int/mental_health/evidence/atlas/mental_health_atlas_2014/en/  

                                                      
  .٢٠١٧آذار/ مارس  ٨تم االطالع على جميع المواقع اإللكترونية في    ١
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 متاحــة علــى الــرابط اإللكترونــي ٢-٢النفســية، اإلصــدار  أداة منظمــة الصــحة العالميــة لتقيــيم نظــم الصــحة ،
  /http://www.who.int/mental_health/evidence/WHO-AIMS/en :التالي

  بط اإللكتروني التاليجاهزيتها، متاح على الرافر الخدمات و اتو الصحة العالمية. تقييم مدى منظمة: 
http://www.who.int/healthinfo/systems/sara_introduction/en/  

 الخاصة بمنظمة الصحة العالمية، متاحة على الرابط اإللكتروني التاليالجودة "الحق في مجموعة أدوات ": 
http://www.who. http://www.who.int/mental_health/policy/quality_rights/en/  

 متــاح علــى الــرابط اإللكترونــي التــالي:)٢٠٠٧لمــدن الصــديقة للشــيخوخة (عــن ا دليــل المنظمــة العــالمي ، 

http://www.who.int/ageing/publications/Global_age_friendly_cities_Guide_English.pdf   

 متاحـة علـى الـرابط ملخصات المعارف الخاصة بالمنظمة بشأن تـأثير تعـاطي التبـغ: تعـاطي التبـغ والخـرف ،
 اإللكتروني التالي:

http://www.who.int/tobacco/publications/mental_health/dementia_tks_14_1/en/   
  نيـــة باالبتكـــار وفئــــات الســـكان المســــنين (كـــوبي، اليابــــان، تقـــارير المنتـــديات العالميــــة التابعـــة للمنظمــــة والمع ●

)، متاحــــــة علــــــى الــــــروابط ٢٠١٥تشــــــرين األول/ أكتــــــوبر  ٩-٧و ٢٠١٣كــــــانون األول/ ديســــــمبر  ١٢-١٠
  اإللكترونية التالية: 

http://www.who.int/kobe_centre/publications/GFIAP_report.pdf   
  /http://www.who.int/kobe_centre/ageing/innovationforum/gfiap2_report/enو

  /http://www.who.int/kobe_centre/publications/gfiap_report/enو
اإللكترونـي  ، متـاح علـى الـرابط٢٠١٥منظمة الصـحة العالميـة. التقريـر العـالمي بشـأن الشـيخوخة والصـحة،   ●

 /http://www.who.int/ageing/events/world-report-2015-launch/enالتالي: 
  
  

______________________  
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  خطة التنفيذ لتوجيه مواصلة اتخاذ اإلجراءات بشأن التوصيات
  ١الواردة في تقرير اللجنة المعنية بالقضاء على سمنة األطفال

  
 ] ٢٠١٧ مارس/ آذار ٢٧ – الملحق ،٧٠/٣١ج [

  
 )،٢٠١٥( ٧٠/١القرار  التي اعتمدتها الجمعية العامة لألمم المتحدة في ٢تحدد أهداف التنمية المستدامة -١

كتحـــد مـــن التحـــديات الصـــحية فـــي خطـــة التنميـــة ومكافحتهـــا  )غيـــر الســـارية( غيـــر المعديـــة الوقايـــة مـــن األمـــراض
. ويثير فـرط الـوزن والسـمنة بوصـفهما عـاملين مـن عوامـل الخطـر المرتبطـة بـاألمراض غيـر ٢٠٣٠ المستدامة لعام

ــا  زيــادة متوســط العمــر مت فــي أســه الكثيــر مــن الفوائــد الصــحية التــيالســارية القلــق بوجــه خــاص ويحتمــل أن يلغي
إلــى  ٢٠٢٠٣-٢٠١٣خطــة العمــل العالميــة بشــأن الوقايــة مــن األمــراض غيــر الســارية ومكافحتهــا وتــدعو المتوقــع. 

خطة التنفيذ الشاملة الخاصة بتغذية األمهات والرضـع وصـغار وتحدد وقف االرتفاع في معدالت سمنة المراهقين، 
على أن معدل انتشـار . ٢٠٢٥عدل فرط الوزن لدى األطفال بحلول عام الهدف المتمثل في عدم زيادة م ٤األطفال

يرتفـــع فـــي جميـــع أنحـــاء العـــالم وتســـجل حـــاالت فـــرط الـــوزن لـــدى العديـــد مـــن  ٥ســـمنة الرضـــع واألطفـــال والمـــراهقين
وعليـــه، تمـــسَّ الحاجـــة إلـــى تجديـــد  هـــا.علـــى وشـــك أن يعـــانوا مناألطفـــال الـــذين ال يعـــانون بعـــد مـــن الســـمنة لكـــنهم 

 جراءات من أجل تحقيق هذه األهداف.اإل
 
مليـون طفـل ويعـانون مـن فـرط  ٤٢ويقيم حوالي ثالثة أرباع األطفال دون سن الخامسة الذين يبلغ عددهم  -٢

وفـي البلـدان التـي تشـهد اسـتقرارًا فـي معـدل انتشـار فـرط الـوزن والسـمنة، تتنـامى  ٦الوزن والسـمنة فـي آسـيا وأفريقيـا.
لصـــــحية، وتظـــــل معـــــدالت الســـــمنة ترتفـــــع لـــــدى األشـــــخاص ذوي الوضـــــع االجتمـــــاعي اإلجحافـــــات االقتصـــــادية وا

وفـي تحصـيله الدراسـي واالقتصادي المنخفض واألقليات اإلثنية. ويمكن أن تؤثر السمنة في صحة الطفل المباشـرة 
عــرض مــن الســمنة لــدى بلــوغهم ســن الرشــد وأن يتتســتمر معانــاة األطفــال وهنــاك احتمــال كبيــر أن ونوعيــة حياتــه. 

                                                      
 ). ١٩(٧٠ج ص عانظر المقّرر اإلجرائي    ١

ـــــــــالي:    ٢ ـــــــــي الت ـــــــــع اإللكترون ـــــــــى الموق ـــــــــي  https://sustainabledevelopment.un.org/sdgsعل ـــــــــم االطـــــــــالع ف آذار/  ٦(ت
 ).٢٠١٧ مارس

عــالن السياســي لالجتمــاع الرفيــع ) بشــأن متابعــة اإل٢٠١٣( ١٠-٦٦ع ص جخطــة اعتمــدتها جمعيــة الصــحة فــي القــرار    ٣
المســــــتوى للجمعيــــــة العامــــــة بشــــــأن الوقايــــــة مــــــن األمــــــراض غيــــــر المعديــــــة (غيــــــر الســــــارية) ومكافحتهــــــا؛ انظــــــر الوثيقــــــة 

  لالطالع على نص خطة العمل. ٤، الملحق ١/ سجالت/٦٦/٢٠١٣ع  ص  ج
الشـاملة الخاصـة بتغذيـة األمهـات  ) بشـأن خطـة التنفيـذ٢٠١٢( ٦-٦٥ع ص جخطة اعتمدتها جمعية الصحة في القرار    ٤

 لالطالع على نص خطة التنفيذ. ٢، الملحق ١/ سجالت/٦٥/٢٠١٢ع ص جوالرضع وصغار األطفال؛ انظر الوثيقة 

أنــه الشــخص الــذي لــم يتجــاوز الثامنــة عشــرة مــن العمــر. وتعــّرف المنظمــة ُيعــّرف الطفــل فــي اتفاقيــة حقــوق الطفــل علــى    ٥
سـنة. وفـي االستقصـاءات العالميـة، ُيشـار إلـى البيانـات  ١٩سـنوات و ١٠ذي يتـراوح عمـره بـين المراهق علـى أنـه الشـخص الـ

ســنة وأكثــر بوصــفها بيانــات تخــص األشــخاص البــالغين.  ١٨بشــأن فــرط الــوزن والســمنة لــدى األشــخاص الــذين تبلــغ أعمــارهم 
ويســاوي  ،الــذين يشــملون المــراهقين ،عشــرةوفــي هــذا الســياق، تشــير ســمنة األطفــال بالتــالي إلــى جميــع األطفــال دون التاســعة 

انحرافات معيارية فـوق قيمـة وسـيط معـايير المنظمـة لنمـو الطفـل فـي حالـة  ٣منسب كتلة الجسم حسب السن لديهم أكثر من 
وأكثــر مــن انحــرافين معيــاريين فــوق قيمــة وســيط معــايير المنظمــة للنمــو فــي حالــة األطفــال الــذين  ،األطفــال دون ســن الخامســة

  سنة. ١٩سنوات و ٥ح أعمارهم بين تتراو 
٦    UNICEF, WHO, The World Bank Group. Levels and trends in child malnutrition: UNICEF-WHO-World Bank 

joint child malnutrition estimates (2016 edition), available at: http://www.who.int/nutgrowthdb/estimates2015/en/ 
(accessed 6 March 2017).                                                                                                                                             
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بــأمراض غيــر ســارية خطيــرة. وعلــى الــرغم مــن ارتفــاع معــدل انتشــار فــرط الــوزن  لخطــر اإلصــابةأولئــك األطفــال 
والســـمنة علـــى الصـــعيد العـــالمي، مـــازال الـــوعي بحجـــم مشـــكلة ســـمنة األطفـــال وعواقبهـــا منعـــدمًا فـــي عـــدة ســـياقات، 

الوقاية من سمنة األطفال أولوية مـن أولويـات وخصوصًا في بلدان يشيع فيها نقص التغذية ويحتمل أال ُتعتبر فيها 
قــد عبــًأ مزدوجــًا تواجــه الصــحة العموميــة. وٕاذ تشــهد البلــدان تحــوًال اجتماعيــًا واقتصــاديًا و/ أو تغــذويًا ســريعًا، فإنهــا 

نوا يجمع بين التغذية غير الكافية وفرط زيادة الوزن في األسرة نفسها وحتى لدى األفـراد نفسـهم. واألطفـال الـذين عـا
يتعرضـون بوجـه خـاص لخطـر المعانـاة مـن فـرط  في مرحلة الطفولة المبكـرةمن نقص التغذية إما داخل الرحم وٕاما 
بيئـة مسـببة للسـمنة، أي فـي بيئـة تشـجع مـدخوًال عاليـًا للطاقـة وسـلوكًا متسـمًا الوزن والسمنة إذا ُوجدوا بعد ذلـك فـي 

ولوجية والسلوكية لمثل تلـك البيئـة تـأثرًا شـديدًا بعوامـل تتعلـق بـالنمو بقلة الحركة. ويمكن أن تتأثر استجابة الفرد البي
يتعـرض لهـا الفـرد طـوال العمـر اعتبـارًا مـن فتـرة مــا قبـل الحمـل وعبـر األجيـال وبالضـغوط التـي يمارسـها األنــداد أو 

 والقواعد االجتماعية.
 
ضــع واألطفــال والمــراهقين وعــدم وٕاذ اعترفــت المــديرة العامــة بــبطء التقــدم المحــرز فــي التصــدي لســمنة الر  -٣

الســتعراض الواليــات واالســتراتيجيات  ٢٠١٤فــي عــام  اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى ســمنة األطفــالاتســاقه، أنشــأت 
القائمــة واالســتناد إليهــا وســد ثغراتهــا بهــدف الوقايــة مــن معانــاة الرضــع واألطفــال والمــراهقين مــن الســمنة. والهــدف 

راضــة والوفيــات بســبب األمــراض غيــر الســارية وتقليــل اآلثــار النفســية واالجتماعيــة المنشــود هــو الحــد مــن خطــر الم
 السلبية الناجمة عن السمنة لدى األطفال والبالغين وتقليص خطر معاناة الجيل القادم من السمنة.

  
ـــــة -٤ ـــــة عضـــــو ونظـــــرت فـــــي  ١٠٠وتشـــــاورت مـــــع أكثـــــر مـــــن  ١وٕاذ استعرضـــــت اللجنـــــة البّينـــــات العلمي دول

، وضــــعت الصــــيغة النهائيــــة لتقريرهـــا الــــذي تضــــّمن مجموعــــة شــــاملة ومتكاملــــة مــــن قــــًا إلكترونيــــاً تعلي ١٨٠ حـــوالي
ويعـــرض التقريـــر مبـــررات هـــذه التوصـــيات ويتضـــّمن المعلومـــات األساســـية  ٢التوصـــيات للتصـــدي لســـمنة األطفـــال.

يــادة وجميــع الجهــات المتعلقــة بهــذه المســودة لخطــة التنفيــذ. وقــد دعــت اللجنــة الحكومــات إلــى االضــطالع بــدور الق
للحـد مـن خطـر السـمنة مـن صاحبة المصلحة إلى االعتـراف بمسـؤوليتها األخالقيـة فـي إطـار العمـل باسـم األطفـال 

إصــالح البيئــات المســببة للســمنة واتبــاع نهــج يــدوم طــوال العمــر وتحســين معالجــة األطفــال خــالل اإلقــرار بأهميــة 
 الجتهم.المعانين من السمنة أو االستجابة لمقتضيات مع

  
) ١٢(٦٩ع ص ج اإلجرائــي، اعتمــدت جمعيــة الصــحة العالميــة التاســعة والســتون المقــرر ٢٠١٦وفــي عــام  -٥

خطـــة تنفيـــذ توجــه مواصـــلة اتخـــاذ  ٣أن يضـــع، بالتشـــاور مــع الـــدول األعضــاء،الــذي طلبـــت فيــه مـــن المـــدير العــام 
 اإلجراءات بشأن التوصيات الواردة في تقرير اللجنة.

  
شــئة عــن ذلــك مــن قســمين. ويعــرض القســم األول هــدف خطــة التنفيــذ ونطاقهــا ومبادئهــا وتتــألف الخطــة النا -٦

التوجيهيــة. ويحـــدد القســـم الثـــاني اإلجـــراءات الالزمـــة للقضـــاء علـــى ســـمنة األطفـــال فـــي المجـــاالت المحـــددة التاليـــة: 
عـًا) العناصـر الرئيسـية لنجـاح ثالثـًا) الرصـد والمسـاءلة؛ (رابالقيادة؛ (ثانيًا) مجموعة توصـيات اللجنـة السـت؛ ( (أوًال)

 التنفيذ؛ (خامسًا) أدوار الجهات صاحبة المصلحة ومسؤولياتها.
  

                                                      
١             WHO. Consideration of the evidence on childhood obesity for the Commission on Ending Childhood 

Obesity: Report of the ad hoc working group on science and evidence for ending childhood obesity. Geneva: 

World Health Organization, 2016.                                                                                                                               
٢                Commission on Ending Childhood Obesity. Report of the Commission on Ending Childhood Obesity.   

Geneva: World Health Organization, 2016, available at: 

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/204176/1/9789241510066_eng.pdf?ua=1 (accessed 6 March 2017).    

 وحسب االقتضاء، منظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي.    ٣
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 خطة التنفيذ
  

  الهدف والنطاق
  
اللجنــة المعنيــة بالقضــاء تســتند خطــة التنفيــذ هــذه إلــى التوصــيات والمبــررات المصــاحبة الــواردة فــي تقريــر  -٧

والجهــات الشــريكة األخــرى بشــأن اإلجــراءات التــي يلــزم علــى ســمنة األطفــال وتهــدف إلــى توجيــه الــدول األعضــاء 
اتخاذهــا لتنفيــذ هــذه التوصــيات. وتعتــرف بــأن الــدول األعضــاء تواجــه تحــديات مختلفــة متعلقــة بجميــع أشــكال ســوء 

والفرق في تقاسم المسؤولية  ،بأوجه االختالف في األطر الدستورية فيما بين الدول األعضاءالتغذية. وتسلم الخطة 
والتبـــاين فـــي سياســـات الصـــحة العموميـــة الموجـــودة فـــي مختلـــف البلـــدان. وينبغـــي إدمـــاج  ،تويات الحكومـــةبـــين مســـ

اإلجــراءات الراميــة إلــى القضــاء علــى ســمنة األطفــال فــي السياســات والبــرامج الراهنــة عبــر مختلــف المجــاالت علــى 
هــداف خطــة التنميــة المســتدامة جميــع المســتويات. ويتــواءم الهــدف المتمثــل فــي القضــاء علــى ســمنة األطفــال مــع أ

لجميــع أشــكال نهايــة وضــع مــن قبيــل الغايــات المدرجــة فــي أهــداف التنميــة المســتدامة التــي تــدعو إلــى  ٢٠٣٠ لعــام
تحقيـق )، و ٤-٣سـارية (الغايـة تخفيض الوفيات المبكرة الناجمة عن األمراض غيـر ال)، و ٢-٢(الغاية  سوء التغذية

المسـاواة داخـل  الحد من انعدامو )، ٤والمساهمة في التعليم الجيد (الهدف )، ٨-٣(الغاية  التغطية الصحية الشاملة
). وٕاذا اتخذت الـدول األعضـاء إجـراءات سـريعة وشـاملة للوقايـة مـن سـمنة األطفـال ١٠(الهدف  البلدان وفيما بينها

ين صــحة األمهــات وعالجهــا، فسيواَصــل بعــد ذلــك تعزيــز مبــادرات صــحية أخــرى تشــمل المبــادرات الراميــة إلــى تحســ
واألطفـــال والمـــراهقين وتغـــذيتهم ونشـــاطهم البـــدني، ممـــا يســـهم فـــي تحقيـــق الغايـــات األوســـع نطاقـــًا لضـــمان الصـــحة 

السـبل  ١والعافية. ويتيح هذا التآزر محـورًا إضـافيًا لتركيـز الجهـود مـن أجـل التـأثير الطويـل األمـد. ويصـف الشـكل 
بالجمع بـين اسـتراتيجيات مختلفـة مثـل االسـتراتيجية العالميـة لألمـين التي تسمح لجهود القضاء على سمنة األطفال 

العــام لألمــم المتحــدة بشــأن صــحة المــرأة والطفــل والمراهــق، واإلعــالن السياســي لالجتمــاع الرفيــع المســتوى للجمعيــة 
ل مــن أجــل العامــة بشــأن الوقايــة مــن األمــراض غيــر المعديــة (غيــر الســارية) ومكافحتهــا، وعقــد األمــم المتحــدة للعمــ

ضافة القيمة إليها مما يسهم في تحسين الصحة والعافية لدى هذا الجيل والجيل القادم )، وإ ٢٠٢٥–٢٠١٦التغذية (
 من األطفال.
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  : جهود القضاء على سمنة األطفال تسهم في عدة استراتيجيات أخرى١الشكل 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المبادئ التوجيهية
 
 تدعم خطة التنفيذ هذه.ت اللجنة المعنية بالقضاء على سمنة األطفال المبادئ التوجيهية التالية التي حدد -٨
 

المسـؤولية األخالقيـة والقانونيـة عـن تقـع علـى عـاتق الحكومـة والمجتمـع  حق الطفل في الصـحة.  ) أ(
حمايـة حـق  ر السـمنة مـن خـاللاتخاذ اإلجراءات باسم الطفل مع مراعاة مصـلحته الفضـلى للحـد مـن خطـ

لسـمنة األطفـال وتتسـق تـدابير االسـتجابة الشـاملة مـن أجـل التصـدي الطفل في الصحة وحقـه فـي الغـذاء. 
مع القبول العالمي لحق الطفل في التمتع بالصحة وااللتزامات التي تعهدت بها الدول األطراف في اتفاقية 

 ١حقوق الطفل.

األولية عن اتخاذ اإلجراءات وتنفيذ  المسؤولية البد للحكومات من قبولالتزام الحكومة وقيادتها.   ) ب(
وسيسـفر عـدم اتخـاذ اإلجـراءات عـن عواقـب  باسم األطفال الذين ُتلزم أخالقيـًا بحمـايتهم.السياسات الفعالة 

 وخيمة من حيث الصحة والعافية ومن الناحيتين االجتماعية واالقتصادية.

نهـج يشـمل اتبـاع قايـة مـن السـمنة وعالجهـا الو  تـدابيرتتطلـب  .اتباع نهـج يشـمل الحكومـة ككـل  (ج)
السياســـات علـــى مســـتوى جميـــع القطاعـــات الحصـــائل الصـــحية بشـــكل  فـــي إطـــاره راعـــيالحكومـــة ككـــل وت

ومــن تجنــب اآلثــار الصــحية الضــارة جميــع القطاعــات علــى تحقيــق أهــدافها. منهجــي. ويمكــن أن يســاعد 
                                                      

) بشـأن حـق الطفـل فـي التمتـع ٢٠١٣( ١٥التعليـق العـام رقـم اتفاقية األمـم المتحـدة لحقـوق الطفـل، لجنـة حقـوق الطفـل،    ١
  .CRC/C/GC/15؛ الوثيقة ٤٧)، الفقرة ٢٤بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه (المادة 

االستراتيجية العالمية لألمين العام لألمم المتحدة 
  بشأن صحة المرأة والطفل والمراهق:
 البقاء على قيد الحياة والنماء والتحول

  أهداف
  التنمية المستدامة

 ٨-٣و ٤-٣و ٢-٢الغايات 

المتحدة للعمل عقد األمم 
  من أجل التغذية

)٢٠٢٥ –٢٠١٦(  
(إطار العمل الخاص 

بالمؤتمر الدولي الثاني 
 المعني بالتغذية)

ظمة خطة التنفيذ الشاملة للمن
الخاصة بتغذية األمهات 
 والرضع وصغار األطفال

خطة عمل المنظمة العالمية 
للوقاية من األمراض غير 

السارية ومكافحتها 
 ٢٠٢٠- ٢٠١٣ للفترة
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تـــدخالت إضـــافية منســـقة مـــن أجـــل تحقيـــق  الجلـــي أن الـــُنهج الحاليـــة ليســـت كافيـــة ومـــن الضـــروري إتاحـــة
وعلى سبيل المثال،  ١األهداف المتمثلة في وقف ارتفاع معدل انتشار سمنة األطفال والمراهقين والبالغين.

ـــادة فـــرص ممارســـة النشـــاط  ـــيم دورًا حاســـمًا فـــي تـــوفير التثقيـــف التغـــذوي والصـــحي وزي يـــؤدي قطـــاع التعل
ؤثر سياســــات الزراعــــة والتجــــارة وعولمــــة النظــــام الغــــذائي وتــــ والنهــــوض ببيئــــات مدرســــية صــــحية. البــــدني
 القــــدرة علــــى تحّمــــل تكــــاليف األغذيــــة ومــــدى توفرهــــا ونوعيتهــــا علــــى الصــــعيدين الــــوطني والمحلــــي. فــــي

أنشـــطة التخطـــيط والتصـــميم الحضـــريين وتخطـــيط النقـــل برمتهـــا تـــأثيرًا مباشـــرًا فـــي فـــرص ممارســـة  وتـــؤثر
ويمكــن للهياكــل الحكوميــة المشــتركة بــين القطاعــات، علــى غــرار  ية.البــدني وٕاتاحــة األغذيــة الصــح النشــاط

فرقـــة عمـــل رفيعـــة المســـتوى ومشـــتركة بـــين الـــوزارات ُتعنـــى بشـــؤون صـــحة الطفـــل والمراهـــق وتـــدرج ســـمنة 
المصـالح المتبادلـة وتيسـر التنسـيق والتعـاون وتبـادل المعلومـات عبـر تحـدد  األطفال فـي عـداد مهامهـا، أن

  آليات التنسيق.

يدعو تعقيد مسألة السمنة إلى اتباع نهج شامل يشرك الحكومة  .اتباع نهج يشمل المجتمع ككل  )(د
والمجتمــع المــدني  واألمهــات ومقــدمي الرعايــة علــى جميــع مســتوياتها وســائر الجهــات الفاعلــة مثــل اآلبــاء

سـة إلـى اتخـاذ والمؤسسات األكاديميـة والمؤسسـات الخيريـة والقطـاع الخـاص. ويسـتدعي االنتقـال مـن السيا
اإلجــراءات الراميــة إلــى الوقايــة مــن ســمنة األطفــال وعكــس اتجاههــا أن تبــذل كــل شــرائح المجتمــع جهــودًا 
منسقة وتشارك مشاركة نشطة على المستوى المحلي والـوطني واإلقليمـي والعـالمي بـإيالء العنايـة المناسـبة 

مــران أساســيان لضــمان انتشــار التــدخالت لتضــارب المصــالح. والملكيــة المشــتركة والمســؤولية المتقاَســمة أ
  الفعالة وتأثيرها.

ـــة التـــدخالت، وخصوصـــًا ينبغـــي  .اإلنصـــاف  (هـ) ـــدة أن تضـــمن الحكومـــات اإلنصـــاف فـــي تغطي لفائ
 التـي تكـون شـديدة التعـرض لخطـرالفئات السكانية المسـَتبعدة أو المهمشـة أو الفئـات المستضـعفة األخـرى 

. وتقــــّوض الســــمنة وحــــاالت المراضــــة ة مــــن الســــمنة علــــى حــــد ســــواءوالمعانــــاســــوء التغذيــــة بكــــل أشــــكاله 
وعـدم المسـاواة.  أوجه التحسين المحتملة في الرصيد االجتمـاعي والصـحي وتزيـد اإلجحـافالمصاحبة لها 

هـــذه الفئـــات الســـكانية غالبـــًا مـــا تفتقـــر إلـــى األغذيـــة الصـــحية وتعنـــي المحـــددات االجتماعيـــة للصـــحة أن 
ومــن الضــروري  ارســة النشــاط البــدني والخــدمات الصــحية الوقائيــة وخــدمات الــدعم.واألمــاكن المأمونــة لمم

  إيالء العناية لضمان إعداد التدخالت بطرق مقبولة ومراعية لالعتبارات الثقافية.

تــدعو أهــداف التنميــة المســتدامة إلــى القضــاء علــى ســوء  .المواءمــة مــع خطــة التنميــة العالميــة  (و)
الســــارية تخفــــيض الوفيــــات المبكــــرة الناجمــــة عــــن األمــــراض غيــــر ) و ٢-٢يــــة التغذيــــة بكــــل أشــــكاله (الغا

   التغطيــــــة الصــــــحية الشــــــاملة). وسيســــــاهم الحــــــد مــــــن ســــــمنة األطفــــــال أيضــــــًا فــــــي تحقيــــــق ٤-٣ (الغايــــــة
). وسـيكفل إدمـاج القضـاء ١٠(الهـدف المساواة  والحد من انعدام) ٤) والتعليم الجيد (الهدف ٨-٣(الغاية 

في األطر الوطنية للتنمية والتمويل من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة استجابة على سمنة األطفال 
  جميع القطاعات.

سـلطت اللجنـة األضـواء علـى ضـرورة الحـد  .عمـرمراحل الجميع في نهج شامل ل الجهودإدماج   (ز)
مـــاج إد مـــن خطـــر ســـمنة األطفـــال مـــن خـــالل اتخـــاذ اإلجـــراءات حتـــى فـــي فتـــرة مـــا قبـــل الحمـــل. وســـيعود

وغيرهـــا مـــن المنظمـــة الراهنـــة التـــدخالت الراميـــة إلـــى الوقايـــة مـــن ســـمنة األطفـــال وعالجهـــا فـــي مبـــادرات 
بفوائـــد إضـــافية علـــى الصـــحة فـــي األمـــد باالعتمـــاد علـــى نهـــج شـــامل لجميـــع مراحـــل العمـــر،  ،المبـــادرات

                                                      
) بشـــأن متابعـــة اإلعـــالن السياســـي لالجتمـــاع الرفيـــع المســـتوى للجمعيـــة العامـــة بشـــأن ٢٠١٣( ١٠-٦٦ع ص جالقـــرار     ١

) بشــأن خطــة التنفيــذ الشــاملة ٢٠١٢( ٦-٦٥ع ص جالوقايــة مــن األمــراض غيــر المعديــة (غيــر الســارية) ومكافحتهــا، والقــرار 
 ألطفال.الخاصة بتغذية األمهات والرضع وصغار ا
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ة بشــأن صــحة المــرأة وتشــمل هــذه المبــادرات االســتراتيجية العالميــة لألمــين العــام لألمــم المتحــد ١األطــول.
والطفل والمراهق، واإلعالن السياسي لالجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة بشأن الوقاية من األمراض 
غير المعدية (غير السارية) ومكافحتها، وٕاعالن روما بشأن التغذية المعتمد خـالل المـؤتمر الـدولي الثـاني 

)، وعقـد األمـم المتحـدة ٢٠١٤تشـرين الثـاني/ نـوفمبر  ٢١إلـى  ١٩المعني بالتغذيـة (رومـا، فـي الفتـرة مـن 
وســائر  أخــرى للمنظمــةاســتراتيجيات وخطــط تنفيــذ عــدة وهنــاك ). ٢٠٢٥–٢٠١٦للعمـل مــن أجــل التغذيــة (

 لاطفــــاألصــــغار ع و هــــات والرضــــتغذيــــة األمتحســــين تصــــل بتاألمــــم المتحــــدة التابعــــة لمنظومــــة  الهيئــــات
ــًا بالعناصــر الرئيســية لــنهج شــامل للوقايــة مــن علــى أمثــل وجــه وتــرتب تهموصــحوالمــراهقين  ط ارتباطــًا وثيق

التــي تقــدم التوجيــه ذات الصــلة ويمكــن االطــالع علــى المبــادئ والتوصــيات المعنيــة فــي الوثــائق  الســمنة.
عمر. وينبغي أن ُتدمج المبادرات الرامية إلى التصدي لسمنة األطفال في مجاالت مراحل الجميع الشامل ل

وتحســين  حقهـم األساســي فـي الصـحة عمـاللمسـاعدة األطفــال علـى إوتســتند إليهـا المـذكورة  العمـل الراهنـة
  النظام الصحي.التي ُتلقى على  اءعباألبالحد في الوقت ذاته من عافيتهم 

 ومن الضروري إرساء آليـةلمكافحة سمنة األطفال.  السياسي والماليالبد من االلتزام  المساءلة.  (ح)
وضــع السياســات وتنفيــذها وحصــائل هــذه السياســات ممــا ييســر مســاءلة الحكومــات وٕاطــار متينــين لرصــد 

  والجهات الفاعلة غير الدول بشأن االلتزامات التي تتعهد بها.

المدرجة فـي أهـداف التنميـة المسـتدامة إلـى تحقيـق  ٨-٣تدعو الغاية  .التغطية الصحية الشاملة  (ط)
االسـتفادة مـن سلسـلة أنشـطة ملة تمّكن األشـخاص مـن التغطية الصحية الشاملة عبر خدمات صحية متكا

ومـــن هـــذا  ٢تعزيـــز الصـــحة والوقايـــة مـــن األمـــراض والتشـــخيص والعـــالج والتـــدبير العالجـــي طيلـــة العمـــر.
ومعالجــة  الوقايــة مــن فــرط الــوزن والســمنةالمنطلــق، ينبغــي اعتبــار إتاحــة التــدخالت وتغطيتهــا ألغــراض 

 وا مـن السـمنةالذين هم على وشك أن يعـانال المعانين من فرط الوزن األطفال المعانين من السمنة واألطف
  من العناصر المهمة للتغطية الصحية الشاملة.

  
 اإلجراءات الالزمة للقضاء على سمنة األطفال

 
اقترحــت اللجنــة ســت مجموعــات مــن التوصــيات للتصــدي للبيئــة المســببة للســمنة وتــدخالت تنفــذ فــي فتــرات  -٩

 العمر للوقاية من السمنة ومعالجة األطفال المعانين من السمنة. زمنية حاسمة من مراحل
 

وسيتطلب تنفيذ التوصيات على نحو فعـال االلتـزام والقيـادة علـى المسـتوى السياسـي وتـوفير القـدرات لتنفيـذ  -١٠
 .٢التدخالت الالزمة والرصد الفعال لمساءلة مختلف الجهات صاحبة المصلحة. ويرد توضيح اإلطار في الشكل 

  
  

                                                      
١               The Minsk Declaration: the life-course approach in the context of Health 2020, available 

at: http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0009/289962/The-Minsk-Declaration-EN-
rev1.pdf?ua=1 (accessed 6 March 2017).  

بشــأن الصــحة العالميــة والسياســة الخارجيــة الصــادر عــن الجمعيــة  ٦٩/١٣٢علــى النحــو المعبــر عنــه أيضــًا فــي القــرار    ٢
  العامة لألمم المتحدة.
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 الرصد والمساءلة

  الحصائل المتوسطة

  بيئة أوفر صحة
  سلوك أوفر صحة

الحد من عوامل الخطر 
 البيولوجية

 بناء القدرات

  
  

الحصيلة الطويلة 
  األمد

خفض معدل 
انتشار سمنة 

 األطفال

  التدخالت
  يتعزيز النظام الغذائي الصح  - ١
  تعزيز النشاط البدني  - ٢
  الرعاية قبل الحمل وأثناءه  - ٣
النظام الغذائي والنشاط البدني في مرحلة   - ٤

  الطفولة
صحة األطفال في سن الدراسة وتغذيتهم   - ٥

  ونشاطهم البدني
 إدارة الوزن  - ٦

دة
قيا
 ال

  : إطار العمل للقضاء على سمنة األطفال٢الشكل 

  

وأعدت مكاتب المنظمة اإلقليمية عـدة اسـتراتيجيات وخطـط عمـل تتنـاول بعـض جوانـب التوصـيات الـواردة  -١١
ويمكـــن إدمـــاج هـــذه األدوات ومواصـــلة تـــدعيمها عنـــد االقتضـــاء مـــن خـــالل  ١قبـــل وضـــع اســـتراتيجية عالميـــة. أدنـــاه

 المعنية بالقضاء على سمنة األطفال. مواءمتها مع توصيات اللجنة
 

ومن األساسي اتباع نهج متعدد القطاعات إلحراز تقـدم مسـتمر. وتتضـمن األقسـام التاليـة توجيهـات بشـأن  -١٢
اإلجراءات الالزمة التي يجب على الدول األعضاء النظر فيها، واإلجراءات الداعمة التي تتخذها الجهـات صـاحبة 

أهداف هـذه الخطـة للتنفيـذ. واعترافـًا بالسياسـات القائمـة فـي بعـض الـدول األعضـاء المصلحة األخرى، بغية تحقيق 
، تشـــجَّع الـــدول األعضـــاء علـــى مـــنح األولويـــة لإلجـــراءات بكـــل أشـــكالهوالمعـــدالت المتباينـــة النتشـــار ســـوء التغذيـــة 

 المعتمدة على نهج تدريجي وفقًا للسياق المحلي والعوامل المسببة للسمنة وفرص التدخل.
  

  شاملة ومتكاملة ومتعددة القطاعاتتوفير القيادة التخاذ إجراءات   أوًال:
  

  المبررات
  

عن ضمان تمتـع مواطنيهـا بالصـحة فـي أول مراحـل العمـر. تقع على عاتق الحكومات المسؤولية النهائية  -١٣
سياسـات األطفال تنسـيق مسـاهمات جميـع القطاعـات والمؤسسـات الحكوميـة فـي وضـع الوتتطلب الوقاية من سمنة 

وتنفيــذها. وتشــمل القيــادة االســتراتيجية الوطنيــة إنشــاء هياكــل لتصــريف الشــؤون علــى نطــاق طائفــة مــن القطاعــات 
السياســات  ذوالبــد مــن تخصــيص المــوارد لتنفيــتعتبــر ضــرورية إلدارة وضــع القــوانين والسياســات والبــرامج وتنفيــذها. 

                                                      
. كوبنهــاغن: مكتــب ٢٠٢٠-٢٠١٥خطـة العمــل األوروبيــة الخاصـة بالغــذاء والتغذيـة مكتـب المنظمــة اإلقليمـي ألوروبــا.    ١

؛ ومكتب المنظمة اإلقليمـي لجنـوب شـرق آسـيا. خطـة العمـل االسـتراتيجية لتخفيـف العـبء ٢٠١٥المنظمة اإلقليمي ألوروبا؛ 
يمـــــي لجنـــــوب شـــــرق . دلهـــــي: مكتـــــب المنظمـــــة اإلقل٢٠٢٥-٢٠١٦المـــــزدوج لســـــوء التغذيـــــة فـــــي إقلـــــيم جنـــــوب شـــــرق آســـــيا 

ـــدان األمريكيـــة. خطـــة العمـــل للوقايـــة مـــن الســـمنة لـــدى األطفـــال والمـــراهقين. واشـــنطن ٢٠١٦ آســـيا؛ ؛ ومنظمـــة الصـــحة للبل
؛ ومكتب المنظمة اإلقليمي لغرب المحيط الهـادئ. خطـة العمـل لتخفيـف ٢٠١٤العاصمة: منظمة الصحة للبلدان األمريكية؛ 

. مانيال: مكتب المنظمة اإلقليمي لغرب المحـيط ٢٠٢٠-٢٠١٥يم غرب المحيط الهادئ العبء المزدوج لسوء التغذية في إقل
  .٢٠١٥الهادئ؛ 
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ورية أيضــًا إلدارة المشــاركة مــع الجهــات الفاعلــة غيــر الــدول وتعزيــز قــدرة القــوى العاملــة. وتعــد القيــادة الوطنيــة ضــر 
مثل المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات األكاديميـة، بهـدف النجـاح فـي تنفيـذ البـرامج واألنشـطة 

 واالستثمارات ورصدها وتقييم تأثيرها.
 

فيــذ توصــية اللجنــة بشــأن أدوار لتناإلجــراءات التــي ينبغــي أن تتخــذها الــدول األعضــاء  ١ويقتــرح الجــدول  -١٤
ويحــدد الخطــوات التــي ينبغــي اتخاذهــا لضــمان فعاليــة اإلجــراءات. وُيحتمــل أن تكــون الــدول األعضــاء ومســؤولياتها 

 بعض البلدان قد نفذت بعضًا من هذه السياسات ويمكنها أن تستند إلى هذه السياسات وتعززها.
  
إلجــراءات المقترحــة التــي ينبغــي أن تتخــذها الــدول األدوار والمســؤوليات الموصــى بهــا وا  :١الجدول 

  األعضاء
  

  األدوار والمسؤوليات الموصى
  الخطوات التي ينبغي أن تتخذها الدول األعضاء  بها التي حددتها اللجنة

امــــــتالك ناصــــــية األمــــــور وتــــــوفير القيــــــادة   ) أ(
وااللتـــزام السياســـي للتصـــدي لســـمنة األطفـــال فـــي 

  األمد الطويل.

تظم بأعضـــــاء البرلمانـــــات لترســـــيخ االتصـــــال المنـــــ ضـــــمان
  االلتزام الرفيع المستوى بالوقاية من سمنة األطفال.

حوارات سياسية منتظمة رفيعـة المسـتوى بشـأن سـمنة  إجراء
  األطفال.

  للتصدي لسمنة األطفال. مستدامةتعبئة موارد 
 التـــدخالتإعـــداد ميزانيـــة وتشـــريع أو صـــك تنظيمـــي لتنفيـــذ 

  من سمنة األطفال. الرئيسية الرامية إلى الحد
تنســـــــــيق مســـــــــاهمات جميـــــــــع القطاعـــــــــات   ) ب(

والمؤسســـات الحكوميـــة المســـؤولة عـــن السياســـات 
يلـي:  التي تشمل على سبيل المثال ال الحصر مـا

التعلـــــيم؛ األغذيـــــة والزراعـــــة؛ التجـــــارة والصـــــناعة؛ 
التنميــــــة؛ الشــــــؤون الماليــــــة واإليــــــرادات؛ الرياضــــــة 

الحضري؛ ؛ االتصاالت؛ التخطيط البيئي و والترفيه
  النقل والشؤون االجتماعية؛ التجارة.

إنشاء مجموعة متعددة القطاعات أو توسيع نطاق مجموعة 
ـــة لتنســـيق أنشـــطة  راهنـــة تشـــمل الوكـــاالت الحكوميـــة المعني
ـــيم علـــى  وضـــع السياســـات وتنفيـــذ التـــدخالت والرصـــد والتقي

  مستوى الحكومة ككل، بما في ذلك نظم المساءلة.

ات عــــن منســــب كتلــــة ضــــمان جمــــع البيانــــ  (ج)
الجسم حسب السن فيما يتعلـق باألطفـال، بمـا فـي 
ذلك الفئات العمرية التـي ال ُترصـد حاليـًا، وتحديـد 

  أهداف وطنية بشأن سمنة األطفال.

تحديد أهداف وطنية أو محلية محددة المدة للحد من سـمنة 
األطفـــال وآليـــات للرصـــد تشـــمل منســـب كتلـــة الجســـم حســـب 

أخرى مالئمة تصنَّف حسـب السـن  رتدابيالسن إضافة إلى 
  والجنس والوضع االجتماعي واالقتصادي.

أو  توصـــــياتوضـــــع مبـــــادئ توجيهيـــــة أو   (د)
تدابير سياسية تكفـل اإلشـراك المناسـب للقطاعـات 
المعنيـــــــة، بمـــــــا فيهـــــــا القطـــــــاع الخـــــــاص، حســـــــب 

اإلجـراءات الراميـة إلـى الحـد مـن االقتضاء، لتنفيذ 
  .سمنة األطفال

ســيق مشــاركة الجهــات الفاعلــة غيــر الــدول وضــع آليــات لتن
  وخضوعها للمساءلة في إطار تنفيذ التدخالت.

وضــــع آليـــــات/ سياســـــات واضــــحة إلدارة حـــــاالت تضـــــارب 
  المصالح.
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  توصيات اللجنة  ثانيًا:
  

  المبررات
  

ال يمكــن لتــدخل واحــد أن يضــع حــدًا لتنــامي وبــاء الســمنة. ويقتضــي النجــاح فــي التصــدي لســمنة األطفــال  -١٥
وتنــاول العناصـر الحاســمة فـي جميــع مراحـل العمــر باتخـاذ إجــراءات منسـقة ومتعــددة  مقاومـة البيئـة المســببة للسـمنة
 القطاعات تخضع للمساءلة.

 
وتتوفر في الدول األعضاء بعض البرامج ذات الصلة التي تقدم التوجيهات بشأن النظام الصحي والنشاط  -١٦

اقات مثل المدارس ومؤسسات رعاية األطفال وفي جميع مراحل العمر. البدني على مستوى الفئات السكانية في سي
وتســلط توصــيات اللجنــة األضــواء علــى الحاجــة الملحــة إلــى إضــافة عناصــر أخــرى للوقايــة مــن الســمنة وعالجهــا 

 ستسهم في تحقيق مجموعة من األهداف الخاصة بصحة األمهات والرضع وصغار األطفال والمراهقين.
  

نتشـار سـمنة األطفـال وعوامـل الخطـر المسـاهمة فـي هـذه المشـكلة واألوضـاع السياسـية وتختلف معدالت ا -١٧
واالقتصــادية بــين الــدول األعضــاء. وتهــدف اإلجــراءات الموصــى بهــا أدنــاه إلــى تمكــين البلــدان مــن تقيــيم مجموعــة 

لرابــع ســبل مــنح التــدخالت المتكاملــة التــي يمكــن تنفيــذها علــى أفضــل وجــه فــي ســياقاتها الخاصــة. ويفّصــل القســم ا
األولويــة لإلجــراءات ووضــع نهــج تــدريجي للتنفيــذ بهــدف دعــم الحكومــات فــي اتخــاذ تلــك اإلجــراءات. وتتــاح بعــض 
األدوات والموارد على الصعيدين العالمي واإلقليمي لدعم الدول األعضاء في وضع السياسات والتـدخالت وتنفيـذها 

 ورصدها وتقييمها. 
  

ه أمثلة على اإلجراءات التي قد تنظر الدول األعضاء في اتخاذها بغية تنفيـذ وتعرض الجداول الواردة أدنا -١٨
توصــيات اللجنــة الســت. ويمكــن أن تُــدمج التــدخالت الراميــة إلــى التصــدي لســمنة األطفــال فــي الخطــط والسياســات 

 والبرامج الوطنية الراهنة وتستند إليها.
  

ل األغذيــة الصــحية وتحــد مــن مــدخول اإلجــراءات الراميــة إلــى تنفيــذ بــرامج شــاملة تعــزز مــدخو -١
  )٢(الجدول  األغذية غير الصحية والمشروبات التي تحلى بالسكر لدى الطفل والمراهق

  
  المبررات

  
تشـــجع المـــدخول العـــالي للطاقـــة والخمـــول البـــدني، بمـــا فـــي ذلـــك الســـلوك البيئـــة المســـببة للســـمنة هـــي بيئـــة  -١٩

قة والقواعـد شاط البدني المتاحة والميسورة الكلفة والمنال والمسوّ . ويشمل ذلك األغذية وفرص النالمتسم بقلة الحركة
بــد مــن تمكــين األطفــال واألســر كــي يتخــذوا قــرارات أوفــر صــحة وال باألغذيــة والنشــاط البــدني.االجتماعيــة المتصــلة 

صـحية والنشـاط األغذيـة ال بشأنوستقوَّض المعارف التي تقوم عليها القرارات بشأن النظام الغذائي والنشاط البدني. 
ع فيهـا البدني في حال تضارب الرسائل المنقولة عن طريـق التسـويق فـي وسـائل اإلعـالم وفـي السـياقات التـي يتجّمـ

األطفال. وتكتسـي التـدابير الطوعيـة وٕاجـراءات التنظـيم الـذاتي عـادة أهميـة محـدودة مـا لـم تشـارك الحكومـة مشـاركة 
تحديـد العقوبـات فـي حـال عـدم االمتثـال. ويمكـن أن تعرقـل فـي يـذ و نشطة فـي وضـع المعـايير واإلطـار الزمنـي للتنف

الـنهج الطوعيــة وٕاجــراءات التنظــيم الــذاتي أيضــًا التقــدم إذا اســُتخدمت لتأجيــل التنظــيم الفعــال. ويقتضــي التمكــين مــن 
 أفـراد اختيار نمط حياة صحي إتاحة األغذية الصحية وفرص النشـاط البـدني وجعلهـا ميسـورة الكلفـة بسـهولة لجميـع

ويفتــرض أيضــًا أن يشـارك األطفــال األكثــر حرمانــًا والمعرضـون بوجــه خــاص لخطـر المعانــاة مــن الســمنة  ،المجتمـع
  مشاركة تامة في التدخالت.
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  األعضاء الدول تتخذها أن ينبغيالصادرة عن اللجنة والخطوات التي  ١التوصية   :٢الجدول 
  

  ها الدول األعضاءالخطوات التي ينبغي أن تتخذ  توصيات اللجنة
ضــــــــمان إعــــــــداد معلومــــــــات    ١-١

ومبــــــادئ توجيهيــــــة تغذويــــــة مناســــــبة 
ومحــــددة الســــياق تســــتهدف البــــالغين 
واألطفـــال علـــى حـــد ســـواء وتعميمهـــا 
علــى كــل شــرائح المجتمــع، علــى أن 

  تكون بسيطة ومفهومة وميّسرة.

إطـــالع الســــكان علـــى فــــرط الــــوزن والســـمنة لــــدى األطفـــال وعواقبهمــــا علــــى 
  والعافية.الصحة 

تحـــديث التوجيهـــات بشـــأن الوقايـــة مـــن ســـمنة األطفـــال مـــن خـــالل اســـتهالك 
  أغذية صحية طيلة العمر، عند االقتضاء.

ضمان تعمـيم مبـادئ توجيهيـة خاصـة بالنظـام الغـذائي وقائمـة علـى األغذيـة 
بشــكل ميّســر علــى األطفــال ومقــدمي الرعايــة ومــوظفي المــدارس وأصــحاب 

  المهن الصحية.
ت للتوعيــة العامــة بشــأن النظــام الغــذائي الصــحي والحاجــة إلــى إعــداد حمــال

ـــدني وشـــنها بتمويلهـــا ومواصـــلتها علـــى النحـــو  هـــذا النظـــام وٕالـــى النشـــاط الب
  المالئم مع مرور الوقت.

ــــى    ٢-١ ــــة عل فــــرض ضــــريبة فعال
  المشروبات التي تحلى بالسكر.

كر تحليـــــل إدارة الضـــــريبة المفروضـــــة علـــــى المشـــــروبات التـــــي تحلـــــى بالســـــ
  وتأثيرها.

فــرض ضـــريبة فعالـــة علــى المشـــروبات التـــي تحلــى بالســـكر وفقـــًا إلرشـــادات 
  المنظمة.

تنفيـــــذ مجموعـــــة التوصـــــيات    ٣-١
بشـــأن تســـويق األغذيـــة والمشـــروبات 

مـــن أجـــل  ١غيـــر الكحوليـــة لألطفـــال
الحد من تعرض األطفال والمـراهقين 
لتســويق األغذيــة غيــر الصــحية ومــن 

  تأثير تسويقها.

ثــر التشــريعات واللــوائح والمبــادئ التوجيهيــة للتصــدي لتســويق األغذيــة تقيــيم أ
  غير الصحية والمشروبات غير الكحولية لألطفال، عند االقتضاء.

اعتماد تـدابير فعالـة مثـل التشـريعات أو اللـوائح وتنفيـذها لفـرض القيـود علـى 
تســويق األغذيــة والمشــروبات غيــر الكحوليــة لألطفــال والحــد مــن خــالل ذلــك 

  ن تعرض األطفال والمراهقين لذلك التسويق.م
وضع آليات تضمن فعالية إنفاذ التشريعات أو اللوائح بشأن تسـويق األغذيـة 

  والمشروبات غير الكحولية لألطفال.
وضـــع مواصـــفات المغـــذيات    ٤-١

لتحديــــد األغذيــــة والمشــــروبات غيــــر 
  الصحية.

يم التســويق وضــع نمــوذج وطنــي لتحديــد مواصــفات المغــذيات مــن أجــل تنظــ
وفــرض الضــرائب والتوســيم واإلمــداد فــي المؤسســات العامــة، باالســتناد إلــى 

  ٢نماذج المنظمة اإلقليمية أو العالمية لتحديد مواصفات المغذيات.

                                                      
) بشـأن تسـويق األغذيـة والمشـروبات غيـر الكحوليـة ٢٠١٠( ١٤-٦٣ع  ص  جالتي اعتمـدتها جمعيـة الصـحة فـي القـرار     ١

  .٣، الملحق ١سجالت/ /٦١/٢٠٠٨ع  ص  جلألطفال؛ انظر أيضًا الوثيقة 
انظــر نمــوذج منظمــة الصــحة للبلــدان األمريكيــة لتحديــد مواصــفات المغــذيات، المتــاح علــى الموقــع اإللكترونــي التــالي:     ٢

http://iris.paho.org/xmlui/handle/123456789/18621 ــــــد مواصــــــفات ــــــا لتحدي ــــــب المنظمــــــة اإلقليمــــــي ألوروب ؛ ونمــــــوذج مكت
  المغذيات المتاح على الموقع اإللكتروني التالي: 

 http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0005/270716/Nutrient-children_web-new.pdf?ua=1 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر ؛ وتقري
على المستوى اإلقليمي مع إقليم غـرب المحـيط الهـادئ،  االجتماع التقني لتكييف نموذج المنظمة لتحديد مواصفات المغذيات

    المتاح على الموقع اإللكتروني التالي:
http://iris.wpro.who.int/bitstream/handle/10665.1/13410/RS-2015-GE-52-PHL-eng.pdfالتقنـــي عـــن  ؛ وتقريـــر االجتمـــاع

  ، المتاح على الموقع اإللكتروني التالي: ٢٠١٠تحديد مواصفات المغذيات، 
http://www.who.int/nutrition/publications/profiling/WHO_IASO_report2010.pdf?ua=1 طــالع علــى جميــع المواقــع (تــم اال

  ).٢٠١٧آذار/ مارس  ٦في 
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  ها الدول األعضاءالخطوات التي ينبغي أن تتخذ  توصيات اللجنة
إرســــاء التعــــاون بــــين الــــدول    ٥-١

األعضــــــاء للحــــــد مــــــن أثــــــر تســــــويق 
األغذيـــة والمشـــروبات غيـــر الصـــحية 

  عبر الحدود.

مشــتركة بــين البلــدان بشــأن السياســات واالقتراحــات  المشــاركة فــي مناقشــات
الرامية إلى تنظيم تسويق األغذية غيـر الصـحية والمشـروبات غيـر الكحوليـة 
لألطفال عبر الحدود عن طريق لجان المنظمة اإلقليمية وغيرها من اآلليات 

  اإلقليمية المعنية.
تطبيـــق نظـــام عـــالمي موحـــد    ٦-١

  لتوسيم المغذيات.
الل لجنة دستور األغذية الدولي (هيئـة الدسـتور الغـذائي) علـى العمل من خ

المســتوى الــدولي مــن أجــل وضــع نظــام موحــد لتوســيم األغذيــة ودعــم جهــود 
التوعيـــة الكتســـاب المعـــارف الصـــحية مـــن خـــالل التوســـيم اإللزامـــي لجميـــع 

  األغذية والمشروبات المعبأة مسبقًا.
  ذوي على المستوى المحلي.اعتماد قوانين ولوائح إلزامية للتوسيم التغ

تطبيــــــــــــــق نظــــــــــــــام توســــــــــــــيم    ٧-١
توضــــــيحي علــــــى غــــــالف العبــــــوات، 
علـــــــى أن تدعمـــــــه أنشـــــــطة للتوعيـــــــة 
العامـــة للبـــالغين واألطفـــال ألغـــراض 

  اكتساب المعارف التغذوية.

النظـــر فـــي إجـــراء اختبـــار قبـــل التســـويق/ االســـتهالك لتطبيـــق نظـــام توســـيم 
ـــــى نمـــــ ـــــاًء عل ـــــى غـــــالف العبـــــوات بن ـــــد مواصـــــفات توضـــــيحي عل وذج لتحدي

  المغذيات.
اعتمــاد نظــام توســيم توضــيحي إلزامــي علــى غــالف العبــوات أو تطــويره عنــد 
ـــد الطـــابع الصـــحي  االقتضـــاء باالســـتناد إلـــى أفضـــل البّينـــات المتاحـــة لتحدي

  لألغذية والمشروبات.
ــــــــــــل    ٨-١ ــــــــــــة ســــــــــــياقات مث مطالب

المــدارس ومؤسســات رعايــة األطفــال 
ية والمرافــــــــــــق واألحــــــــــــداث الرياضــــــــــــ

الخاصــــــة باألطفــــــال بتهيئــــــة بيئــــــات 
  توفر أغذية صحية.

وضــع المعــايير المتعلقــة باألغذيــة التــي يمكــن إتاحتهــا أو بيعهــا فــي ســياقات 
رعاية األطفال والمرافق واألحداث الرياضية الخاصة باألطفـال (انظـر أيضـًا 

) بنــــــاًء علـــــى نمــــــوذج وطنـــــي لتحديــــــد مواصــــــفات ١-٥و ٩-٤التوصـــــيتين 
  المغذيات.

ق قــوانين ولــوائح ومعــايير بشــأن مثــل تلــك األغذيــة علــى خــدمات توريــد تطبيــ
األغذيــــة للمــــدارس ومؤسســــات رعايــــة األطفــــال والســــياقات المعنيــــة األخــــرى 

  الراهنة.
زيـــــــــــــادة إتاحـــــــــــــة األغذيـــــــــــــة    ٩-١

  الصحية في المجتمعات المحرومة.
إشــراك الجهــات الفاعلــة وتخصــيص المــوارد خــارج النظــام الصــحي مــن أجــل 

إتاحــــة األغذيــــة المغذيــــة وتوافرهــــا وٕامكانيــــة تحمــــل تكاليفهــــا بشــــكل  تحســــين
مســتمر فــي المجتمعــات المحرومــة (مــن خــالل الحــوافز المقدمــة إلــى الباعــة 

  بالتجزئة وسياسات تحديد المناطق لبيع األغذية على سبيل المثال).
ــاًء علــى المبــادئ  وضــع لــوائح ومعــايير متعلقــة ببــرامج الــدعم االجتمــاعي بن

  جيهية الوطنية والدولية بشأن النظام الغذائي.التو 
  حفز إنتاج الفواكه والخضر على المستوى المحلي مثل الزراعة الحضرية.

  
اإلجراءات الرامية إلى تنفيذ بـرامج شـاملة تعـزز النشـاط البـدني وتحـد مـن السـلوك المتسـم بقلـة  -٢

  )٣(الجدول  الحركة لدى الطفل والمراهق
  

  المبررات
 

النشاط البدني اعتبارًا من سن الدراسة وسرعان مـا تصـبح قلـة النشـاط البـدني القاعـدة االجتماعيـة. يتقّلص   -٢٠
ـــدني  ـــه مـــن المعـــروف أن النشـــاط الب ـــة مـــع أن ـــة الدموي يحـــد مـــن خطـــر اإلصـــابة بالســـكري وأمـــراض القلـــب واألوعي

ذلـك، يمكـن أن تـؤثر التجـارب قدرة الطفل على الـتعلم وصـحته النفسـية وعافيتـه. وعـالوة علـى  والسرطانات ويحّسن
  في مرحلة الطفولة في السلوك المرتبط بالنشاط البدني في جميع مراحل العمر.
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  الخطوات التي ينبغي أن تتخذها الدول األعضاء  توصيات اللجنة
دات لألطفـال والمـراهقين توفير اإلرشـا   ١-٢

وآبــائهم ومقــدمي الرعايــة والمعلمــين وأصــحاب 
المهــــن الصــــحية بشــــأن حجــــم الجســــم الســـــليم 
والنشــــــاط البــــــدني وســــــلوك النــــــوم واالســــــتخدام 

  المناسب ألجهزة التسلية المزّودة بشاشات.

إعــــداد حمــــالت للتوعيــــة العامــــة تكــــون مســــندة بالبّينــــات ومحــــددة 
ناسب وشنها بخصوص أهمية النشاط الهدف ومزودة بالتمويل الم

  البدني.
تحـــديث المـــواد الراهنـــة عنـــد االقتضـــاء لتشـــمل اإلرشـــادات بشـــأن 

  النشاط البدني طيلة العمر.
تعميم اإلرشادات بشأن النشاط البدني بشكل ميّسر على األطفـال 

  ومقدمي الرعاية وموظفين المدارس وأصحاب المهن الصحية.
والمبــادرات الشــاملة للمــدارس ككــل  اســتخدام التوعيــة عبــر األنــداد

من أجل التـأثير فـي سـلوك النشـاط البـدني لـدى األطفـال والقواعـد 
  االجتماعية.

ـــــي    ٢-٢ ـــــة ف ـــــق الكافي ـــــوافر المراف ضـــــمان ت
المبـــاني المدرســـية واألمـــاكن العامـــة لممارســـة 
النشــاط البــدني أثنــاء فتــرات االســتراحة لجميــع 

ـــال ذوو اإلع ـــيهم األطف ـــال (بمـــن ف اقـــة)، األطف
مع توفير أماكن مراعية الحتياجات الجنسين، 

  حسب االقتضاء.

إتاحة المرافق المأمونة والموارد والفرص لجميع األطفـال لممارسـة 
النشـــاط البـــدني أثنـــاء فتـــرات االســـتراحة، بالتعـــاون مـــع قطاعـــات 
أخرى (مثل قطاع التخطيط والنقل الحضـريين) والجهـات صـاحبة 

  المصلحة.

  
دمـــــج التوجيهـــــات بشـــــأن الوقايـــــة مـــــن األمـــــراض غيـــــر الســـــارية اميـــــة إلـــــى اإلجـــــراءات الر  -٣

الحاليــة بشــأن الرعايــة المقدمــة قبــل الحمــل وقبــل الــوالدة وتعزيزهــا للحــد مــن خطــر ســمنة  والتوجيهــات
  )٤ (الجدول األطفال

  
  المبررات

  
عــرض الطفــل وأن تــؤثر صــحة األم فــي نمــو الجنــين وت الســمنة مــن جيــل إلــى جيــليمكــن أن ينتقــل خطــر   -٢١

وتؤثر الرعاية المقدمة إلى المرأة قبل الحمل وأثناءه وبعده تأثيرًا شديدًا في صحة طفلها لخطر المعاناة من السمنة. 
علــى الوقايـة مــن  بشـأن الرعايــة المقدمـة قبــل الحمـل وقبــل الـوالدةوتركــز التوجيهـات الحاليــة  ونمـوه فـي وقــت الحـق.

تغّير حاالت التعرض للبيئـات المسـببة للسـمنة، فمـن الضـروري وضـع مبـادئ  نقص تغذية األم والجنين. ونظرًا إلى
توجيهيــة تتصــدى لســوء التغذيــة بجميــع أشــكاله (بمــا فــي ذلــك المــدخول المفــرط للطاقــة) ولخطــر معانــاة المولــود مــن 

ضـًا مــن وتقـي التـدخالت الراميـة إلــى التصـدي لعوامـل الخطـر المرتبطـة بسـمنة األطفـال أي السـمنة فـي وقـت الحـق.
  وتسهم بالتالي في تحسين صحة األم والوليد. ١حصائل الحمل الضارة األخرى

  
  
  
  
  
  

                                                      
١    Temel S, van Voorst SF, Jack BW, Denktas S, Steegers EA. Evidence-based preconceptional lifestyle 

interventions. Epidemiol Rev. 2014; 36:19-30.                                                                                                           . 
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  الخطوات التي ينبغي أن تتخذها الدول األعضاء  توصيات اللجنة
تشــخيص فــرط ســكر الــدم وفــرط    ١-٣

  الدم الحملي وتدبيرهما العالجي.ضغط 
ضـــمان إدراج فحـــص تحـــري فـــرط ضـــغط الـــدم وفـــرط ســـكر الـــدم فـــي 

  خدمات الرعاية قبل الوالدة.
ـــــوزن    ٢-٣ ـــــادة المناســـــبة لل رصـــــد الزي

  الحملي وتدبيرها العالجي.
ضــمان إدراج قيــاس الــوزن وزيــادة الــوزن الحملــي فــي خــدمات الرعايــة 

  قبل الوالدة.
ـــــــى التغذيـــــــة زيـــــــادة التر    ٣-٣ كيـــــــز عل

المناســــــــبة فــــــــي التوجيهــــــــات والنصــــــــائح 
الموجهة إلى األمهات واآلباء المحتملـين 

  قبل الحمل وأثناءه.
وضع توجيهات واضحة وتـوفير    ٤-٣

الـــــدعم لتعزيـــــز التغذيـــــة الجيـــــدة والـــــنظم 
ــــــــدني،  ــــــــة الصــــــــحية والنشــــــــاط الب الغذائي
وتجنــــــــــــب تعــــــــــــاطي التبــــــــــــغ والكحــــــــــــول 

خــــــــرى والمخــــــــدرات والمــــــــواد الســــــــامة األ
  والتعرض لها.

ضــــمان إدراج المشــــورة بشــــأن النظــــام الغــــذائي والتغذيــــة فــــي خــــدمات 
  الرعاية قبل الوالدة.

إدراج المعلومـــات عـــن الصـــلة بـــين ســـلوك اآلبـــاء المحتملـــين المتصـــل 
بنظامهم الغذائي ونشاطهم البدني وصحتهم وخطر سمنة األطفال في 

  المنهج الدراسي لمقدمي الرعاية الصحية.
التوجيهــات وتــوفير الــدعم بخصــوص النظــام الغــذائي الصــحي  تعمــيم

والنشــاط البــدني لفائــدة اآلبــاء المحتملــين الــذين قــد ال يحصــلون علــى 
  خدمات الرعاية قبل الحمل أو قبل الوالدة.

  
صحي والنوم وممارسة النشـاط البـدني الغذائي النظام الإجراءات لتوفير اإلرشادات والدعم بشأن   -٤

ـــة ال ـــة المبكـــرة لضـــمان نمـــو األطفـــال علـــى النحـــو فـــي مرحل  واكتســـابهم لعـــادات صـــحية المالئـــمطفول
   )٥ (الجدول

   المبررات
في تكوين سـلوكيات التغذيـة الجيـدة والنشـاط البـدني التـي تحـد  األهمية تعتبر سنوات العمر األولى حاسمة  -٢٢

األشهر الستة األولى من العمر، والذي  من خطر اإلصابة بالسمنة. ويعد االقتصار على الرضاعة الطبيعية خالل
يليه بدء استخدام األغذية التكميلية المالئمة، عامًال أساسيًا لنماء الرضيع ونموه وتغذيته على الوجه األمثل كما قد 

تغذيــة الخاصــة بيكــون مفيــدًا فــي التــدبير العالجــي لــوزن النســاء بعــد الــوالدة. وتســتهدف اإلرشــادات العالميــة الحاليــة 
ضــع وصــغار األطفــال، نقــص التغذيــة فــي المقــام األول. ومــن األهميــة بمكــان أيضــًا النظــر فــي المخــاطر التــي الر 

 تطرحها الُنظم الغذائية غير الصحية في مرحلة الرضاعة والطفولة المبكرة.
  

  األعضاء الدول تتخذها أن ينبغيالصادرة عن اللجنة والخطوات التي  ٤التوصية   :٥ الجدول
 

 الخطوات التي ينبغي أن تتخذها الدول األعضاء جنةتوصيات الل
إنفاذ تدابير تنظيميـة مثـل    ١-٤

"المدونـــــة الدوليـــــة لقواعـــــد تســـــويق 
بــدائل لــبن األم" والقــرارات الالحقــة 

  لجمعية الصحة العالمية.

ضمان أن التشريعات واللوائح الخاصة بتسويق بدائل لبن األم تمتثـل لجميـع 
لقواعد تسويق بدائل لـبن األم وقـرارات جمعيـة الصـحة أحكام المدونة الدولية 
 الالحقة ذات الصلة.

 
"الخطـوات  تطبيـقضمان    ٢-٤

العشــــــــــــر للرضــــــــــــاعة الطبيعيـــــــــــــة 
ـــًا كـــامالً  مـــن ِقبـــل  الناجحـــة" تطبيق

 جميع مرافق األمومة.

طبـــق جميـــع مرافـــق األمومـــة "الخطـــوات العشـــر ت كـــيالالزمـــة وضـــع اللـــوائح 
بناء ُنظم التقيـيم أو تعزيزهـا مـن و  " تطبيقًا كامًال.للرضاعة الطبيعية الناجحة

 أجل التحقق بانتظام من امتثال مرافق األمومة لهذه اللوائح.
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 الخطوات التي ينبغي أن تتخذها الدول األعضاء جنةتوصيات الل
الترويج للفوائد التـي تعـود    ٣-٤

بهــا الرضــاعة الطبيعيــة علــى األم 
والطفـــل ســـواًء بســـواء عـــن طريـــق 
التوعيــة الواســعة النطــاق لألمهــات 

 مله.واآلباء والمجتمع المحلي بأك

الرضــاعة الطبيعيــة علــى تعزيــز  الفوائــد التــي تعــود بهــاإدراج معلومــات عــن 
الحـــد مـــن مخـــاطر إصـــابته علـــى و  ،لرضـــيع وتمتعـــه بالصـــحةلنمـــو المالئـــم ال

بســـمنة األطفـــال، فـــي اإلرشـــادات الموجهـــة إلـــى األمهـــات واآلبـــاء والرســـائل 
 العامة.

دعــــــم ممارســــــة األمهــــــات    ٤-٤
تــدابير للرضــاعة الطبيعيــة باتخــاذ 

تنظيميــــــة مثــــــل إجــــــازة األمومــــــة، 
وٕاتاحة مرافق ووقت لإلرضاع في 

 مكان العمل.

وسـن تشــريع يقضــي  ١٨٣التصـديق علــى اتفاقيـة منظمــة العمــل الدوليـة رقــم 
الصـــادرة عـــن منظمـــة العمـــل الدوليـــة  ١٩١بفـــرض جميـــع أحكـــام التوصـــية 

 بشأن إجازة األمومة وٕاتاحة وقت ومرافق لإلرضاع في مكان العمل.
 

وضع لوائح بشأن تسويق    ٥-٤
األغذية والمشروبات التكميلية بما 
يتماشــــى مــــع توصــــيات المنظمــــة 
للحـــــــــد مـــــــــن اســـــــــتهالك الرضـــــــــع 

ة غذيـــــــــــــوصـــــــــــــغار األطفـــــــــــــال لأل
والمشــــــــــروبات الغنيــــــــــة بالــــــــــدهون 

  والسكر والملح.

تقيـــيم أثــــر التشــــريعات واللــــوائح والمبــــادئ التوجيهيــــة التــــي تتصــــدى لتســــويق 
 للرضع وصغار األطفال عند اللزوم. األغذية التكميلية

اعتمـــاد تـــدابير فعالـــة مثـــل التشـــريعات واللـــوائح وتنفيـــذها، لفـــرض قيـــود علـــى 
 التسويق غير المالئم لألغذية التكميلية للرضع وصغار األطفال.

فيمــــا يتعلــــق  وتطبيقهــــاإنشــــاء آليــــات لإلنفــــاذ الفعــــال للتشــــريعات أو اللــــوائح 
 ع وصغار األطفال.بتسويق األغذية التكميلية للرض

تقـــــــــــــــــــــديم اإلرشـــــــــــــــــــــادات    ٦-٤
مقـــــــدمي إلــــــى الواضــــــحة والـــــــدعم 
ــــــة  ــــــات  لتجنــــــبخــــــدمات الرعاي فئ

محــددة مــن األغذيــة (مثــل األلبــان 
ة بالسـكر  وعصائر الفاكهة المحـالَّ
أو األغذية الغنيـة بالطاقـة والفقيـرة 
بالمغــذيات) مــن أجــل الوقايــة مــن 

  الزيادة المفرطة في الوزن.

 ت التالية بشأن تغذية الرضع وصغار األطفال:إدراج اإلرشادا
بـــدء اســـتخدام األغذيـــة التكميليـــة المناســـبة، وتجنـــب اســـتخدام الســـكر أو  )١(

ممارســـة التغذيـــة التـــي تلبـــي االحتياجـــات لتشـــجيع  )٢( ؛يـــات المضـــافةحلّ المُ 
 الرضـــع وصـــغار األطفـــال علـــى تنـــاول طيـــف واســـع مـــن األغذيـــة الصـــحية؛

أال  لغنيـــة بالســـكر والـــدهون والملـــح التـــي ينبغـــياألغذيـــة والمشـــروبات ا )٣(
الغذائيــــة المالئمــــة  الوجبــــات حجــــم )٤( للرضــــع وصــــغار األطفــــال؛ ُتعطــــى

  لألطفال من مختلف األعمار.

اإلرشـــــــــــــــــــــادات  تقـــــــــــــــــــــديم   ٧-٤
مقـــــــدمي إلــــــى الواضــــــحة والـــــــدعم 

خـــــدمات الرعايـــــة للتشـــــجيع علـــــى 
استهالك طيـف واسـع ومتنـوع مـن 

 األغذية الصحية. 
ديم اإلرشــــــــادات إلــــــــى تقــــــــ   ٨-٤

مقــــــدمي خــــــدمات الرعايــــــة بشــــــأن 
ـــــــــــــــــُنظم الغذائيـــــــــــــــــة  التغذيـــــــــــــــــة وال
والحصص الغذائية المالئمـة لهـذه 

  الفئة العمرية.

 تأييد تدريب العاملين الصحيين المجتمعيين أو مجموعات دعم النظراء على
 التغذية التكميلية المالئمة.
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 الخطوات التي ينبغي أن تتخذها الدول األعضاء جنةتوصيات الل
ضـــــــمان تقـــــــديم األغذيـــــــة    ٩-٤

لخفيفــــــة والمشــــــروبات والوجبــــــات ا
الصــــــــحية فقــــــــط فــــــــي أمــــــــاكن أو 
مؤسســــــــــــــات رعايــــــــــــــة األطفــــــــــــــال 

 الرسمية.
 

تحديــد معــايير التغذيــة اإللزاميــة لألغذيــة والمشــروبات المقدمــة (بمــا فــي ذلــك 
الوجبات) أو المباعة (بما في ذلك ماكينات البيع اآللية والمتـاجر المدرسـية) 

 في أماكن أو مؤسسات رعاية األطفال العامة والخاصة.
ق هذه القوانين واللوائح والمعايير الخاصة باألغذية علـى خـدمات توريـد تطبي

 األغذية في أماكن رعاية األطفال القائمة وسائر األماكن ذات الصلة.

ضــــــمان إدراج التوعيــــــة    ١٠-٤
بشــأن األغذيــة وفهمهــا فــي منــاهج 
ــــــــــــة  أمــــــــــــاكن أو مؤسســــــــــــات رعاي

  األطفال الرسمية.

لتغذيـــة واألغذيـــة والصـــحة علـــى نحـــو وضـــع المنـــاهج التعليميـــة الخاصـــة با
 تدريب المعلمين على تقديم المناهج.و مشترك بين قطاعي التعليم والصحة. 

فـــي المنـــاهج األساســـية،  دمـــج عناصـــر التعلـــيم الخاصـــة بالتغذيـــة والصـــحة
 في ذلك المهارات العملية التي توضع بالتعاون مع قطاع التعليم. بما

ضـــــــمان إدراج النشـــــــاط    ١١-٤
فـــــــــي الـــــــــروتين اليـــــــــومي  البـــــــــدني

مـــــــــــاكن أو مؤسســـــــــــات رعايـــــــــــة أل
 .ومناهجها األطفال الرسمية

 تحديد معايير النشاط البدني في أماكن رعاية األطفال.
تقــديم اإلرشــادات إلــى مقــدمي الرعايــة بشــأن تــوفير النشــاط البــدني المــأمون 

ميـع ة الحركيـة، لجيوالمالئم من الناحية اإلنمائية، واأللعاب واألنشطة الترفيه
 األطفال.

تقـــديم اإلرشـــادات بشـــأن    ١٢-٤
ـــــرات  ـــــة، وفت ـــــوم الكافي ســـــاعات الن
انعــدام الحركــة أو فتــرات اســتخدام 
األجهــــــــــزة المــــــــــزودة بالشاشــــــــــات، 
والنشـــــــــــاط البـــــــــــدني أو األلعـــــــــــاب 
الحركيــة للفئــة البالغــة بــين ســنتين 

 وخمس سنوات من العمر.
 

ة مـــن العمـــر، وضـــع إرشـــادات بشـــأن النشـــاط البـــدني لألطفـــال دون الخامســـ
المالئمــة للســن مــن أجــل دعــم المشــاركة فــي  واألفكــارفــي ذلــك األنشــطة  بمــا

النشــــاط البــــدني وتشــــجيع ممارســــته طــــوال العــــام فــــي المنــــزل وفــــي المجتمــــع 
 المحلي.

وضـــع المبـــادئ التوجيهيـــة بشـــأن ســـاعات النـــوم الكافيـــة واســـتخدام األطفـــال 
) واألفكــار ١-٢لتوصــية والمــراهقين لوســائل الترفيــه ذات الشاشــات (انظــر ا

الخاصـــة بتجنـــب األنشـــطة التـــي ال تتضـــمن الحركـــة، بمـــا فـــي ذلـــك تجنـــب 
اإلفــراط فــي زمــن متابعــة الشاشــات، ووضــع نمــاذج النشــاط البــدني المنــتظم 

 لألسر.
إشـــــراك المجتمـــــع ككـــــل    ١٣-٤

فــــي دعــــم القــــائمين علــــى الرعايــــة 
وأمـــاكن رعايـــة األطفـــال مـــن أجـــل 

حية تعزيــــز أنمــــاط المعيشــــة الصــــ
 لصغار األطفال.

إجراء حمالت التوعية وبث المعلومات في سبيل إذكاء الوعي بشـأن عواقـب 
 .األطفالسمنة 

التـــرويج للفوائـــد التـــي يعـــود بهـــا النشـــاط البـــدني علـــى مقـــدمي الرعايـــة وعلـــى 
الطفـــل ســـواًء بســـواء عـــن طريـــق التوعيـــة الواســـعة النطـــاق لمقـــدمي الرعايـــة 

 والمجتمع المحلي بأكمله.
يـــز التواصـــل والمشـــاركة المجتمعيـــة مـــن أجـــل إذكـــاء الـــوعي وتهيئـــة بيئـــة تعز 

علــى العمــل السياســي علــى تحســين النظــام  وخلــق الطلــب المجتمعــيمواتيــة 
 الغذائي والنشاط البدني لألطفال.

تحديـــد المناصـــرين/ القـــادة المجتمعيـــين/ منظمـــات المجتمـــع المـــدني للعمـــل 
 معهم وضمان التمثيل المجتمعي.
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إجــراءات لتنفيــذ بــرامج شــاملة لتعزيــز البيئــات المدرســية الصــحية، والتوعيــة بالشــؤون الصــحية   -٥
 )٦(الجدول  والتغذوية، وممارسة النشاط البدني في صفوف األطفال والمراهقين في سن المدرسة

  
  المبررات

 
غيـــر الصـــحية، وقـــد ُأقـــر ُيعـــد األطفـــال والمراهقـــون شـــديدي الــــتأثر بأنشـــطة تســـويق األغذيـــة والمشـــروبات   -٢٣

وقــد تــؤثر الضــغوط التــي يمارســها األقــران والتصــورات بشــأن مظهــر  ١بضــرورة حمايــة األطفــال مــن هــذه األنشــطة.
ـــدني. ويتعـــرض المراهقـــون بصـــفة خاصـــة  ـــال مـــن النظـــام الغـــذائي والنشـــاط الب ـــالي علـــى موقـــف األطف الجســـم المث

طفــال األصــغر ســنًا واألســر. ولســوء الحــظ أن هنــاك عــددًا لمجموعــة مختلفــة مــن المــؤثرات وقــوى الســوق مقارنــة باأل
كبيـرًا مــن األطفــال فــي ســن المدرسـة غيــر ملتحقــين بــالتعليم الرســمي، حيـث تمثــل ســنوات التعلــيم المدرســي اإللزامــي 
مدخًال يسيرًا إلشراك هذه الفئة العمريـة ودمـج العـادات الصـحية المتعلقـة باألكـل وبالنشـاط الصـحي مـن أجـل تـوفير 

لحمايــة مــن الســمنة طــوال العمــر. ولكــي تكلــل البــرامج الراميــة إلــى تحســين التغذيــة والنشــاط البــدني فــي األطفــال ا
ض التقــدم الُمحــرز نتيجــة لحــاالت والمــراهقين بالنجــاح، ينبغــي إشــراك مختلــف أصــحاب المصــلحة وضــمان أال ُيقــوَّ 

األغذيـــة والمشـــروبات فــي هـــذه البـــرامج. تضــارب المصـــالح، مثــل تلـــك التـــي قــد تنشـــأ عنـــد مشــاركة دوائـــر صــناعة 
وستساعد المشاركة النشيطة لقطاع التعليم ودمج األنشطة في المبادرات المدرسية الرامية إلى تعزيز الصـحة، علـى 
ضمان نجاح هـذه البـرامج وتحسـين التحصـيل المدرسـي. ويلـزم إشـراك األطفـال األكبـر سـنًا والمـراهقين ومجتمعـاتهم 

 ٢.دخالت الرامية إلى الحد من سمنة األطفال وتنفيذهاالمحلية في وضع الت
  

 الصادرة عن اللجنة والخطوات التي ينبغي أن تتخذها الدول األعضاء ٥التوصية   :٦الجدول 
 

 الخطوات التي ينبغي أن تتخذها الدول األعضاء توصيات اللجنة
ات إرســاء المعــايير الخاصــة بالوجبــ  ١-٥

المقدمــــــــة فــــــــي المــــــــدارس أو األغذيــــــــة أو 
المشــــــروبات التــــــي ُتبــــــاع فــــــي المــــــدارس، 

يتماشى مع المبادئ التوجيهيـة للتغذيـة  بما
 الصحية.

وضـــــع حـــــد لتقـــــديم األغذيـــــة غيـــــر   ٢-٥
الصــــــــحية أو بيعهــــــــا، مثــــــــل المشــــــــروبات 
ة بالســكر، واألغذيــة الغنيــة بالطاقــة  المحــالَّ

 سية.والفقيرة بالمغذيات، في البيئة المدر 

تحديــد معــايير التغذيــة اإللزاميــة لألغذيــة والمشــروبات المقدمــة (بمــا فــي ذلــك 
الوجبات) أو المباعة (بما فـي ذلـك ماكينـات البيـع اآلليـة والمتـاجر المدرسـية) 

 في بيئات المدارس العامة والخاصة.
تطبيق هذه القـوانين واللـوائح والمعـايير الخاصـة باألغذيـة علـى خـدمات توريـد 

 ة في المدارس الموجودة وسائر األماكن ذات الصلة.األغذي

ضـــــــمان إتاحـــــــة الميـــــــاه الصـــــــالحة   ٣-٥
 للشرب في المدارس والمرافق الرياضية.

ضـــمان أن جميـــع المرافـــق المدرســـية والرياضـــية تـــوفر ميـــاه الشـــرب المأمونـــة 
 مجانًا.

اشــــــــتراط إدراج التوعيــــــــة التغذويــــــــة   ٤-٥
ارس. والصحية في المناهج األساسية للمد

 

وضــــع المنــــاهج التعليميــــة الخاصــــة بالتغذيــــة واألغذيــــة والصــــحة علــــى نحــــو 
 تدريب المعلمين على تقديم المناهج.و مشترك بين قطاعي التعليم والصحة. 

فــــي المنــــاهج األساســــية،  دمــــج عناصــــر التعلــــيم الخاصــــة بالتغذيــــة والصــــحة
 عليم. في ذلك المهارات العملية التي توضع بالتعاون مع قطاع الت بما

                                                      
 ) بشـأن حـق الطفـل فـي التمتـع بـأعلى مسـتوى صـحي٢٠١٣( ١٥لجنة األمم المتحدة لحقـوق الطفـل، التعليـق العـام رقـم    ١

 .CRC/C/GC/15، الوثيقة ٢٠١٣نيسان/ أبريل  ١٧)، ٢٤(المادة  يمكن بلوغه

٢         School policy framework. Implementation of the WHO global strategy on diet, physical activity 
and health. Geneva: World Health Organization; 2008.  
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 الخطوات التي ينبغي أن تتخذها الدول األعضاء توصيات اللجنة
إذكــــــــــاء الــــــــــوعي بشــــــــــأن التغذيــــــــــة   ٥-٥

وتحسين مهارات األمهات واآلباء ومقدمي 
 الرعاية. 

عــــــداد حصــــــص تعليميــــــة إلإتاحــــــة   ٦-٥
ألطفــال وأمهــاتهم وآبــائهم صــالح ااألغذيــة ل

 والقائمين على رعايتهم.

العمـــل مـــع المـــدارس والمجتمعـــات المحليـــة علـــى تعلـــيم المهـــارات مـــن خـــالل 
 المجتمعية. الدورات/ األفرقة

إدراج التربيــة الرياضــية الجيــدة فــي   ٧-٥
هــــو كــــاف  المنــــاهج المدرســــية وتــــوفير مــــا

 ومناسب من موظفين ومرافق لدعم ذلك.

 تحديد المعايير الخاصة بالتربية الرياضية الجيدة في المناهج المدرسية.

 
عالجــي لــوزن األطفــال إجــراءات لتــوفير خــدمات قائمــة علــى األســرة ومتعــددة العناصــر للتــدبير ال  -٦

 )٧(الجدول  من خالل نمط المعيشة ،والشباب الذين يعانون من السمنة
  

  المبررات
 

عندما يكون األطفال مصابين بالفعل بالسـمنة أو بفـرط الـوزن، مـن شـأن التـدبير العالجـي للـوزن مـن أجـل   -٢٤
ن حّسـسـمنة أو الوقايـة منهـا، أن يُ إنقاص منسب كتلة الجسم حسب السن والحد من حاالت المراضة الناجمة عـن ال

الحصائل الصحية الحالية والمستقبلية. وُتعد خدمات الرعاية الصحية األولية مهمة في الكشف المبكـر عـن السـمنة 
. والرصد المنتظم للنمو في مرافق الرعاية الصـحية الالزم لهما العالجي التدبيروالمضاعفات المرتبطة بها، وتوفير 

مــدارس يتــيح الفرصــة لتحديــد األطفــال المعرضــين لمخــاطر اإلصــابة بالســمنة. ويلــزم إيــالء عنايــة األوليــة أو فــي ال
خاصــة الحتياجــات الصــحة النفســية لألطفــال المصــابين بالســمنة أو بفــرط الــوزن، بمــا فــي ذلــك المســائل المتعلقــة 

 بالوصم وبتسلط األقران.
  ينبغي أن تتخذها الدول األعضاءالصادرة عن اللجنة والخطوات التي  ٦التوصية   :٧الجدول 

 
 الخطوات التي ينبغي أن تتخذها الدول األعضاء توصيات اللجنة

تطـــوير الخـــدمات المالئمـــة الخاصـــة   ١-٦
ألطفــال والمــراهقين ابالتـدبير العالجــي لـوزن 

المصابين بفرط الوزن أو السمنة ودعم هـذه 
الخدمات، على أن تكون قائمة على األسـرة 

متعـــددة (بمـــا فـــي ذلـــك  وأن تشـــمل عناصـــر
التغذيــــــة والنشــــــاط البــــــدني والــــــدعم النفســــــي 
االجتمــــــــاعي) وأن تتــــــــولى تقــــــــديمها أفرقــــــــة 
متعددة التخصصـات حاصـلة علـى التـدريب 
المالئــــم ومــــزودة بــــالموارد المناســــبة، كجــــزء 

 من التغطية الصحية الشاملة.

، تنفيــــذ بروتوكــــول مالئــــم للســــياق ومتعــــدد العناصــــر للتــــدبير العالجــــي للــــوزن
يشـــمل النظـــام الغـــذائي والنشـــاط البـــدني وخـــدمات الـــدعم النفســـي االجتمـــاعي 

 المصممة خصيصًا لمالءمة األطفال واألسر.
مواءمــــة الخــــدمات مــــع المبــــادئ التوجيهيــــة الســــريرية القائمــــة، وتحديــــد أدوار 
ـــة بوضـــوح، فـــي ســـبيل تنفيـــذ العمـــل المتعـــدد  مقـــدمي الرعايـــة الصـــحية األولي

 الفعالية. التخصصات على نحو من
تثقيف مقدمي الرعايـة الصـحية األوليـة المعنيـين وتـدريبهم علـى التعـرف علـى 
 سمنة األطفال والوصم المرتبط بها وعلى توفير التدبير العالجي الالزم لهما.

إدراج خـــدمات التـــدبير العالجـــي لـــوزن األطفـــال كجـــزء مـــن التغطيـــة الصـــحية 
 الشاملة.

 
  )٨(الجدول  ل إحراز التقدم الفعالالرصد والمساءلة من أج  :ثالثاً 

 
من شأن الرصد أن يفيد في استمرار الوعي بمشكلة سمنة األطفال وُيعد ضروريًا لتتبع التقـدم الُمحـرز فـي   -٢٥

وضـــع التــــدخالت وتنفيــــذها وفعاليتهـــا. ولــــيس مــــن المســـتغرب أن تتحســــب الحكومــــات لزيـــادة أعبــــاء التبليــــغ بشــــأن 
د حاليـًا عـدد مـن آليـات الرصـد التـي يمكـن للبلـدان االسـتناد إليهـا ودمجهـا فـي إطـار االلتزامـات التـي قطعتهـا. ويوجـ
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وطنـــي شـــامل لرصـــد ســـمنة األطفـــال. وتشـــمل هـــذه اآلليـــات المؤشـــرات واإلطـــار الخاصـــين برصـــد أهـــداف التنميـــة 
ثــة ية العالميــة المحدّ المســتدامة، والفريــق المســتقل للمســاءلة التــابع لألمــين العــام لألمــم المتحــدة والمعنــي باالســتراتيج

بشأن صحة المرأة والطفل والمراهق، واإلطار العالمي لرصد األمراض غير السارية، واإلطار العالمي لرصد تغذيـة 
وٕاطــار الرصــد والتقيــيم لالســتراتيجية العالميــة بشــأن النظــام الغــذائي والنشــاط  ١،األمهــات والرضــع وصــغار األطفــال

 ٢البدني والصحة.
 

تحديـد لمرحلـة ثانيـة مـن العمـل  تنفيـذيلـزم  ، ولـذالدول األعضاء في زيادة أعباء التبليغ بـال داعوال ترغب ا  -٢٦
صــدار المشــورة وإلجميــع المؤشــرات وآليــات التبليــغ ذات الصــلة القائمــة بالفعــل التــي يمكــن تســخيرها لرصــد التنفيــذ، 

ر. وســوف تضــع األمانــة إطــارًا لتقيــيم التقــدم التقنيــة واألدوات الالزمــة للرصــد والمســاءلة التــي تأخــذ ذلــك فــي االعتبــا
هــذا  يســوقالُمحــرز بشــأن خطــة التنفيــذ، يحــدد البيانــات األساســية والمؤشــرات والقطاعــات المســؤولة. كمــا ينبغــي أن 

اإلطار أمثلة محددة على أدوار مختلف القطاعات/ الوزارات في دعم اسـتجابة ُتحشـد علـى صـعيد الحكومـة بأسـرها 
 األطفال وعالجها.  للوقاية من سمنة

  توصيات اللجنة بشأن الرصد والمساءلة والخطوات التي ينبغي أن تتخذها الدول األعضاء  :٨ الجدول
  

 الخطوات التي ينبغي أن تتخذها الدول األعضاء توصيات اللجنة
ـــــى  ـــــوف عل إنشـــــاء ُنظـــــم الرصـــــد للوق
البيِّنــــات الدالــــة علــــى أثــــر التــــدخالت 

ســمنة  وفعاليتهــا فــي الحــد مــن انتشــار
األطفــــــــال واســــــــتخدام البيانــــــــات فــــــــي 

 تحسين السياسات والتنفيذ.

وزن األطفــال وطــولهم فــي جميــع أمــاكن الرعايــة األوليــة فــي القيــاس المنــتظم لــضــمان 
 ظل مراقبة الجودة الكافية.

إنشـــاء ُنظـــم الرصـــد للوقـــوف علـــى البيِّنـــات الدالـــة علـــى أثـــر التـــدخالت وفعاليتهـــا فـــي 
 استخدام البيانات في تحسين السياسات والتنفيذ.تحقيق أهداف السياسات و 

إنشـــــاء آليـــــة للمســـــاءلة تشـــــجع علـــــى 
مشــــاركة المنظمــــات غيــــر الحكوميــــة 
والمؤسســــات األكاديميــــة فــــي أنشــــطة 

 المساءلة. 

إنشاء آليات التنسيق من أجل إشـراك الجهـات الفاعلـة غيـر الـدول فـي أنشـطة الرصـد 
اءلة بشـــأن أهـــداف التنميـــة المســـتدامة، والمســـاءلة، علـــى أن تتـــواءم مـــع آليـــات المســـ

واالســـتراتيجية العالميـــة بشـــأن صـــحة المـــرأة والطفـــل والمراهـــق، وعقـــد األمـــم المتحـــدة 
)، وٕاطــار الرصــد العــالمي بشــأن الوقايــة مــن ٢٠٢٥-٢٠١٦للعمــل مــن أجــل التغذيــة (

 األمراض غير السارية ومكافحتها ومجموعة مؤشرات التقدم المرتبطة بها.
 

إرشادات للدول األعضاء بشأن تحديد الحصائل القصيرة  ٣م النموذج المنطقي المعروض في الشكل ويقد  -٢٧
  قياس المحددات على نحو موحد.من أجل المدى والطويلة المدى لوضع مؤشرات معينة 

                                                      
) بشـــأن تغذيـــة األمهـــات والرضـــع وصـــغار األطفـــال: وضـــع مجموعـــة ٢٠١٥() ١٤(٦٨ج ص عانظـــر المقـــرر اإلجرائـــي    ١

 .٧، الملحق ١سجالت/ /٦٨/٢٠١٥ج ص عوالوثيقة المؤشرات األساسية 

٢  WHO global strategy on diet, physical activity and health: a framework to monitor and evaluate 

implementation. Geneva: World Health Organization, 2008.                                                                                        
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صابين بفرط الوزن أو السمنة

الم
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والبــد أن تصــاحب االلتزامــات القويــة ُنظــم وثيقــة للتنفيــذ وآليــات واضــحة المعــالم للمســاءلة مــن أجــل إحــراز   -٢٨
لســمنة  الــنهج الشــامل للمجتمــع ككــل أفضــل الفــرص للتصــدي يــئالتقــدم الفعــال فــي الوقايــة مــن ســمنة األطفــال. ويه

كيانـات و األطفال. ويمكـن للحكومـات وسـائر الجهـات الفاعلـة والسـيما المجتمـع المـدني أن ُتخضـع بعضـها الـبعض 
  ١القطاع الخاص للمساءلة لضمان اعتمادها للسياسات وامتثالها للمعايير.

طفـال علـى وتتحمل الحكومات المسؤولية الرئيسية عن وضع إطار سياسي وتنظيمي للوقاية مـن سـمنة األ  -٢٩
الصـــعيد الُقطـــري. ويتطلـــب نهـــج إشـــراك الحكومـــة ككـــل تحديـــد التسلســـل الواضـــح للمســـؤولية والمســـاءلة وٕاخضـــاع 
المؤسســات المعنيــة المكلفــة بوضــع التــدخالت أو تنفيــذها للمســاءلة بشــأن أداء هــذه المهــام. ويمكــن تيســير ذلــك عــن 

) أداة لضـمان ٤مثـل المصـفوفة (انظـر الشـكل طريق وضـع مصـفوفة لتخطـيط السياسـات واإلجـراءات. ويمكـن أن ت
المســــاءلة علــــى نطــــاق الحكومــــة ككــــل، عــــن طريــــق التحديــــد الواضــــح لإلجــــراءات، والجهــــات الفاعلــــة، والمهــــام أو 
المخرجـــات أو الحصـــائل التـــي تخضـــع الجهـــة الفاعلـــة للمســـاءلة بشـــأنها، ورصـــد اإلجـــراءات والعمليـــات فـــي ســـبيل 

العمليــــات الالزمــــة و الكيانــــات الحكوميــــة كــــذلك بطيــــف واســــع مــــن األدوات إخضــــاع األطــــراف للمســــاءلة. وتحظــــى 
ـــة الخارجيـــة للمســـاءلة، بمـــا فـــي ذلـــك العمليـــات القانونيـــة والترتيبـــات التنظيميـــة والحـــوافز  إلخضـــاع الجهـــات الفاعل

 االقتصادية والنهوج القائمة على السوق وعلى اإلعالم. 

ر حاسم األهمية في ممارسة الضغوط االجتماعيـة واألخالقيـة وفي إمكان المجتمع المدني أن يضطلع بدو   -٣٠
وينبغـي أن يشـكل القضـاء علـى سـمنة األطفـال جـزءًا مـن برنـامج  ٢والسياسية على الحكومـات كـي تفـي بالتزاماتهـا.

المجتمع المدني الخاص بالدعوة والمساءلة. ويكتسي تحسين التنسيق بين منظمات المجتمع المدني وتعزيـز قـدرتها 
ى الرصــد الفعــال وضــمان المســاءلة بشــأن االلتزامــات المقطوعــة، أهميــة حيويــة. وقــد ترغــب الحكومــات فــي أن علــ

تنظر في إتاحة الفرص أمام المجتمع المدني للمشاركة رسـميًا فـي عمليـة صـنع القـرار والتنفيـذ والتقيـيم وفـي ضـمان 
 المساءلة المتبادلة والشفافية.

يضطلع بدور في التصدي لسمنة األطفـال، مـع المراعـاة الواجبـة ألنشـطته وفي إمكان القطاع الخاص أن   -٣١
الرئيســـية، ولكـــن عـــادة مـــا يتطلـــب ذلـــك وضـــع المزيـــد مـــن اســـتراتيجيات المســـاءلة. ويلـــزم تحديـــد مخـــاطر تضـــارب 

شــأ المصــالح وتقييمهــا وٕادارتهــا بطريقــة شــفافة ومالئمــة عنــد المشــاركة مــع الجهــات الفاعلــة غيــر الــدول. ومــن هنــا تن
  أهمية مدونات قواعد السلوك وعمليات تقييم االمتثال الخاضعة للمراجعة الخارجية تحت إشراف الحكومة.

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                      
١   Swinburn B, Kraak V, Rutter H, Vandevijvere S, Lobstein T, Sacks G, et al. Strengthening of accountability 

systems to create healthy food environments and reduce global obesity. Lancet. 2015;385:2534-45.                       

٢     Huang TTK, Cawley JH, Ashe M, Costa SA, Frerichs LM, Zwicker L, et al. Mobilisation of public support for 

policy actions to prevent obesity. Lancet. 2015;385:2422-31.                                                                               
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 مصفوفة التخطيط للسياسات واإلجراءات من أجل الرصد والمساءلة   :٤الشكل 
 

 اإلجراءات
 (توصيات اللجنة)

 عالجتهاتحديد اإلجراءات/ مجموعات اإلجراءات المعينة التي ينبغي م
  
⇩ 

 الجهات الفاعلة

 من الذي سيتولى صياغة السياسة أو اإلجراء الذي ينبغي تنفيذه؟
 ] سؤال منفصل من الذي سيتولى تنفيذ السياسة/ اإلجراء؟ [

 هل توجد جهات فاعلة أخرى معنية، وٕان وجدت فما هي؟
⇩ 

توزيع المسؤوليات بشأن 
 المهام والحصائل

هات الفاعلة المعنية للمساءلة بشـأنه؟ علـى ما الذي ستخضع كل جهة من الج
  سبيل المثال:

 
 صياغة سياسة/ برنامج
 تنفيذ سياسة/ برنامج

 االمتثال للسياسة
المتوســــط المالئــــم)  إحــــراز التقــــدم القابــــل للقيــــاس صــــوب الهــــدف النهــــائي (أو

 للسياسة
جمــــع البيانــــات المصــــنفة وفقــــًا للمحــــددات الرئيســــية مثــــل نــــوع الجــــنس والســــن 

 وى االجتماعي االقتصادي والتعليم وتحليلهاوالمست
⇩ 

 الرصد
مــن الــذي ســيتولى رصــد المهــام أو اإلجــراءات التــي تخضــع الجهــات الفاعلـــة 

 للمساءلة بشأنها؟
⇩ 

 اإلخضاع للمساءلة
 (العالقات الخاصة بالمساءلة)

مــن الــذي ســيتولى إخضــاع الجهــات الفاعلــة (أي الجهــات التــي تتــولى صــياغة 
 إلجراءات التي ينبغي تنفيذها) للمساءلة؟السياسات أو ا

 من الذي سيتولى إخضاع الجهات الفاعلة التي تنفذ اإلجراءات للمساءلة؟و 
 من الذي سيتولى إخضاع الجهات الفاعلة المعنية األخرى للمساءلة؟و 

⇩ 
 رصد المؤشرات

(العملية والمخرجات 
 والحصائل)

لتـي تخضـع الجهـات الفاعلـة ما هي المؤشرات التي توفر مقاييس لإلجـراءات ا
 للمساءلة بشأنها؟

⇩ 
األدوات والعمليات الالزمة 

 لعملية المساءلة
 كيف سُتخضع الجهات الفاعلة للمساءلة بشأن أدائها؟

  
  
  
  
  



 271 جمعية الصحة العالمية السبعون 

  

 العناصر الرئيسية للتنفيذ الناجح   :رابعاً 
عض العناصر المعينـة علـى عند تنفيذ اإلجراءات الرامية إلى القضاء على سمنة األطفال، ينبغي مراعاة ب  -٣٢

 النحو الذي أكدت عليه اللجنة في تقريرها.

 تحديد األولويات 

قــــد تشــــهد األقــــاليم والبلــــدان والمنــــاطق الوطنيــــة دون اإلقليميــــة معــــدالت متفاوتــــة النتشــــار ســــمنة األطفــــال   -٣٣
ات الصحية. كما قد يكون وتوزيعها االجتماعي االقتصادي، كما قد تختلف فيها القدرات االقتصادية وقدرات الخدم

فيها مزيج من الحاالت التغذويـة التـي ينبغـي معالجتهـا علـى نحـو متـزامن، بمـا فـي ذلـك فـرط الـوزن ونقـص التغذيـة 
وعـوز المغــذيات الدقيقــة. ومــن شــأن التحليـل الــذي يراعــي بيانــات االنتشــار حسـب المحــددات الرئيســية للصــحة مثــل 

االقتصـادي والِعـْرق، إذا مـا اقتـرن هـذا التحليـل بعمليـة لتحديـد األولويـات، نوع الجـنس والسـن والمسـتوى االجتمـاعي 
أن يساعد الحكومات على اختيار توليفات التدخالت وترتيب تنفيذها لمعالجة سمنة األطفال على نحو فعـال. ومـن 

ـــدخل مثـــل فـــرض الضـــرائب علـــى المشـــروبات المحـــّالة بالســـكر، أن تســـاعد  شـــأن التـــدخالت القـــادرة علـــى إدرار ال
الحكومــات علــى تــدبير تكــاليف تنفيــذ هــذه التــدخالت. وتوجــد أدوات مختلفــة لتحديــد األولويــات يمكنهــا توجيــه هــذه 

كمــــا أن التــــدخالت والتوليفــــات التآزريــــة التــــي يصــــبح بفضــــلها الخيــــار الصــــحي هــــو الخيــــار األســــهل،  ١العمليــــة.
رهم، والتوعيـة بشـأن سـمنة األطفـال، قـد تكـون فعالـة والتدخالت التي تمتـاز بأنهـا تحفـز النقـاش الشـامل للسـكان بأسـ

فـــي إذكـــاء الـــوعي العـــام وبنـــاء الـــدعم الـــالزم للتشـــريعات واللـــوائح. كمـــا أنـــه مـــن األهميـــة بمكـــان، ضـــمان مشـــاركة 
أصـحاب المصـلحة المعنيـين فــي عمليـة تحديـد األولويــات ورسـم السياسـات، مـع االنتبــاه لحـاالت تضـارب المصــالح 

البلــدان مــدعوة إلــى اتخــاذ إجــراءات بشــأن الوقايــة مــن فــرط الــوزن لــدى األطفــال، حتــى فــي ظــل  المحتملــة. وجميــع
 سرعة تطور الوباء.ى لإمستويات االنتشار الشديدة التدني، نظرًا 

 الوعي والتواصل والتثقيف 

فــال. تــؤثر القــيم واألعــراف علــى التصــورات بشــأن الصــحة ووزن الجســم المرغــوب فيــه، والســيما لــدى األط  -٣٤
ويكتســـي التواصـــل مـــن أجـــل تحســـين المعـــارف وتصـــحيح التصـــورات الخاطئـــة وضـــمان دعـــم المجتمعـــات المحليـــة 
ومشــاركتها فــي السياســات والتــدخالت التــي ُتشــجع علــى تغييــر الســلوك، أهميــة حيويــة. ويمكــن لمبــادرات الــتعلم مــن 

لمراهقين واألسر واألفراد في العمل معًا علـى األقران والمبادرات الشاملة للمجتمع المحلي ككل أن تشرك األطفال وا
تصميم النهوج الجديدة للوقاية من السمنة ومكافحتهـا، وأن تمكـنهم مـن العمـل، بـل وهـو األهـم، أن توجـد طلبـًا علـى 
الخـــدمات والتـــدخالت ودعمـــًا لهمـــا. كمـــا ُتعـــد بـــرامج بنـــاء القـــدرات التـــي تســـتهدف تعلـــيم مقـــدمي الرعايـــة الصـــحية 

صحيين المجتمعيين المزيد من المهارات في التواصل والتوعية، حاسـمة األهميـة أيضـًا مـن أجـل التنفيـذ والعاملين ال
 الفعال للبرامج. 

ـــــة،   -٣٥ وينبغـــــي شـــــن حمـــــالت وســـــائل اإلعـــــالم المســـــندة بالبّينـــــات والقائمـــــة علـــــى مبـــــادئ التســـــويق المتكامل
وســع فــي برنــامج العمــل وكســب تأييــده. وقــد تبــين أن علــى النطــاق المناســب وبــالتواتر المالئــم، لتبريــر الت وتنفيــذها

النهــــوج مهمــــة لتغييــــر التصــــورات والمواقــــف والنوايــــا، ولتعزيــــز المناقشــــات المجتمعيــــة حــــول الســــمنة والنشــــاط  هــــذه
والُنظم الغذائية الصحية. كمـا يمكـن أن تكـون هـذه الحمـالت والبـرامج موجهـة إلـى اآلبـاء واألمهـات ومقـدمي  البدني

 ًال.الرعاية مث

                                                      
١    Prioritizing areas for action in the field of population-based prevention of childhood obesity: a set 

of tools for Member States to determine and identify priority areas for action. Geneva: World Health 
Organization, 2012.                                                                            
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 تعبئة الموارد 

تحتاج الحكومات وأصحاب المصالح إلى الموارد من أجل تنفيذ اإلجراءات وتحديد نهوج ابتكاريـة للتمويـل   -٣٦
المحلي والدولي. وفي إمكان فرض الضرائب على المشروبات المحّالة بالسكر أن يدر الدخل لبرامج مكافحة سمنة 

 الواجب لتجنب تضارب المصالح أو إدارته. األطفال، ومع ذلك فيتعين إيالء االهتمام

 وإلحداث أثر طويل األجل، يلزم توفير الموارد المحلية والدولية المستدامة من أجل تنفيذ توصيات اللجنة.  -٣٧

 بناء القدرات

ُيعـــد تعزيـــز القـــدرات المؤسســـية وتـــوفير التـــدريب المالئـــم للعـــاملين فـــي الرعايـــة الصـــحية والمـــوظفين فـــي   -٣٨
عايـــة األطفـــال والمـــدارس، ضـــروريًا أيضـــًا مـــن أجـــل التنفيـــذ النـــاجح لتوصـــيات اللجنـــة. وفضـــًال عـــن ذلـــك، ر  أمـــاكن
اإلمكانــــات والقـــدرات الزمــــة أيضـــًا لــــدعم رســــم السياســـات القائمــــة علـــى الســــكان وتنفيـــذها وتقييمهــــا وٕانفاذهــــا،  فـــإن
غذيــــة والمشــــروبات غيــــر فــــرض ضــــرائب علــــى المشــــروبات المحــــّالة بالســــكر ووضــــع قيــــود علــــى تســــويق األ مثــــل

 لألطفال. الكحولية

ويمكــن للشــبكات أن تقــدم الــدعم إلــى البلــدان التــي تلتــزم بتنفيــذ أنشــطة محــددة وببنــاء القــدرات، مــن خــالل   -٣٩
 منصات تبادل الخبرات والسياسات بين الدول األعضاء. 

 أدوار أصحاب المصلحة ومسؤولياتهم    :خامساً 
لمزيد من اإلجراءات بشأن توصيات اللجنـة، التـزام العديـد مـن الوكـاالت إلـى جانـب يتطلب التنفيذ الناجح ل  -٤٠

الدول األعضاء بالمساهمة والتركيز والدعم (انظر الفرع الثاني). وقد حددت اللجنـة مجموعـات أصـحاب المصـلحة 
 التالية ذات األدوار والمسؤوليات المحددة.

 أمانة المنظمة

تولـــد. وســـوف تتـــولى األمانـــة قيـــادة الحـــوار الرفيـــع المســـتوى وتنظيمـــه داخـــل يجـــب الحفـــاظ علـــى الـــزخم الم  -٤١
منظومة األمم المتحدة ومع الدول األعضاء وفيما بينها. وسيتمثل هدفها في تحقيق االلتزامات المقطوعة في خطـة 

مـم المتحـدة بشـأن ، واإلعـالن السياسـي لالجتمـاع الرفيـع المسـتوى للجمعيـة العامـة لأل٢٠٣٠التنمية المستدامة لعام 
الوقايــة مــن األمــراض غيــر المعديــة (غيــر الســارية) ومكافحتهــا، وٕاعــالن رومــا بشــأن التغذيــة، وغيرهــا مــن اُألطــر 
السياسية العالمية واإلقليمية ذات الصلة، مـن خـالل اإلجـراءات التـي وضـحتها اللجنـة المعنيـة بالقضـاء علـى سـمنة 

 األطفال في تقريرها. 

ظمــة لوظائفهــا المتعلقــة بوضــع القواعــد علــى الصــعيد العــالمي ومــن خــالل شــبكة مكاتبهــا وباســتخدام المن  -٤٢
اإلقليميـة والُقطريــة، ســيمكنها أن تقــدم المســاعدة التقنيــة عــن طريــق وضــع المبــادئ التوجيهيــة واألدوات والمعــايير أو 

اذ علــى الصــعيد الُقطــري. االســتناد إليهــا لوضــع توصــيات اللجنــة وســائر واليــات المنظمــة ذات الصــلة موضــع النفــ
ويمكــن لألمانــة أن تبــث اإلرشــادات بشــأن التنفيــذ والرصــد والمســاءلة، وأن ترصــد التقــدم الُمحــرز فــي القضــاء علــى 

 غ بشأنه.لِّ سمنة األطفال وتب
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 اإلجراءات 

التعـــاون مـــع الهيئـــات األخـــرى فـــي منظومـــة األمـــم المتحـــدة التـــي تشـــمل والياتهـــا التغذيـــة وســـمنة   (أ)
، والســـيما منظمـــة األغذيـــة والزراعـــة، وبرنـــامج األمـــم المتحـــدة اإلنمـــائي، وبرنـــامج األمـــم المتحـــدة األطفـــال

 للمستوطنات البشرية، واليونيسيف، وبرنامج األغذية العالمي.
إضــفاء الطــابع المؤسســي علــى نهــج شــامل يــدوم طــوال العمــر للقضــاء علــى ســمنة األطفــال علــى   (ب)

 معنية في المقر الرئيسي للمنظمة ومكاتبها اإلقليمية والقطرية.نطاق جميع المجاالت التقنية ال
وضـــع المبـــادئ التوجيهيـــة بالتشـــاور مـــع الـــدول األعضـــاء بشـــأن المشـــاركة البنـــاءة مـــع القطـــاع   (ج)

 الخاص في سبيل الوقاية من سمنة األطفال.
علــى الصــعيد  تعزيــز القــدرة علــى تقــديم الــدعم التقنــي للعمــل علــى القضــاء علــى ســمنة األطفــال  (د)

 : مثالً  العالمي واإلقليمي والوطني، عن طريق ما يلي
بنـــاء القـــدرات القانونيـــة والتنظيميـــة، بوســـائل مـــن بينهـــا تنظـــيم حلقـــات العمـــل والـــدورات  )١(

 ؛بالتعاون مع سائر القطاعات الحكومية
، وضع المبادئ التوجيهية بشأن الوقاية من مخاطر السمنة أثنـاء الرعايـة السـابقة للـوالدة )٢(

وبشأن النشاط البدني للنساء الحوامل وصغار األطفال، وبشـأن سـاعات النـوم المالئمـة واسـتخدام 
 ؛األجهزة ذات الشاشات من ِقبل األطفال والمراهقين

تقــديم الـــدعم التقنـــي واألدوات إلـــى الـــدول األعضــاء علـــى النحـــو المطلـــوب، عـــن طريـــق  )٣(
المثـال، مـن أجـل دعـم تنفيـذ توصـيات  إنشاء لجـان أو فـرق عمـل متعـددة القطاعـات، علـى سـبيل

 ؛اللجنة
تـــوفير منصـــة لتمكـــين التعـــاون بـــين الـــدول األعضـــاء ذات األولويـــات المتشـــابهة لتنفيـــذ  )٤(

 التوصيات.
دعــم الوكــاالت الدوليــة والحكومــات الوطنيــة وأصــحاب المصــلحة المعنيــين فــي تحويــل االلتزامــات   (ه)

 األطفال على الصعيد العالمي واإلقليمي والوطني.القائمة إلى إجراءات مالئمة للقضاء على سمنة 
تعزيز البحوث التعاونيـة فـي مجـال القضـاء علـى سـمنة األطفـال مـع التركيـز علـى الـنهج الشـامل   (و)

 لمراحل الحياة.
تشجيع الوسائل االبتكارية لتمويل تنفيذ استراتيجيات الوقاية من سمنة األطفال، مـع إيـالء العنايـة   (ز)

 ت تضارب المصالح.الواجبة لحاال
 عن التقدم العالمي في القضاء على سمنة األطفال.تقديم تقرير   (ح)

 المنظمات الدولية

مـــن شـــأن التعـــاون بـــين المنظمـــات الدوليـــة بمـــا فـــي ذلـــك الكيانـــات فـــي منظومـــة األمـــم المتحـــدة أن يعـــزز   -٤٣
د وبنــاء القــدرات والبحــوث التعاونيــة. ويمكــن الشــراكات والشــبكات العالميــة واإلقليميــة المعنيــة بالــدعوة وتعبئــة المــوار 

لفرقة العمل المشتركة التابعة لألمم المتحدة والمعنية بالوقاية من األمراض غير المعديـة (غيـر السـارية) ومكافحتهـا 
 أن تدعم الدول األعضاء في التصدي لسمنة األطفال.
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 اإلجراءات 

 معنية في التصدي لسمنة األطفال.التعاون على بناء القدرة ودعم الدول األعضاء ال  (أ)

ـــرامج الُقطريـــة المنفـــذة فـــي إطـــار عمـــل األمـــم المتحـــدة   (ب) دمـــج الوقايـــة مـــن ســـمنة األطفـــال فـــي الب
 للمساعدة اإلنمائية.

 تقديم الدعم من أجل وضع اإلرشادات بشأن النظام الغذائي الصحي والنشاط البدني وبثها.  (ج)

األمم المتحدة المعنية بالتغذية من أجل استعراض الممارسات التعاون مع المنظمات في منظومة   (د)
الحالية فـي مجـال تنفيـذ البـرامج الخاصـة بالغـذاء والتغذيـة وضـمان مسـاهمة البـرامج فـي الوقايـة مـن سـمنة 

 األطفال.

المشاركة مع الحكومات في تنفيذ التدخالت الرامية إلى القضاء على سمنة األطفـال، عـن طريـق   (ه)
تــي يمكنهــا دعــم تنفيــذ توصــيات اللجنــة مثــل فرقــة عمــل األمــم المتحــدة المشــتركة بــين الوكــاالت الجهــات ال

المعنيـــة بالوقايـــة مـــن األمـــراض غيـــر المعديـــة (غيـــر الســـارية) ومكافحتهـــا، وشـــبكة األمـــم المتحـــدة المعنيـــة 
المتحـدة اإلنمـائي  بتعزيز التغذية، والبرنامج العـالمي المشـترك بـين منظمـة الصـحة العالميـة وبرنـامج األمـم

 لتنشيط االستجابة الوطنية لألمراض غير السارية. 

 المنظمات غير الحكومية

تتولى الحكومات وضع اُألطر الخاصة بالسياسات، ومـع ذلـك ففـي بعـض البلـدان قـد ُتعـد المهـام الخاصـة   -٤٤
الفاعلة وٕاخضاعها للمساءلة  بوضع المعلومات عن التغذية وٕاعداد حمالت التوعية، وتنفيذ البرامج، ورصد الجهات

بشـــأن االلتزامـــات المقطوعـــة، مهامـــًا مشـــتركة بـــين الحكومـــات والمجتمـــع المـــدني. ويمكـــن للحركـــات االجتماعيـــة أن 
 تشرك األعضاء من المجتمع المحلي وأن توفر منصة للدعوة والعمل.

 اإلجراءات 

 لمعلومات. إبراز أهمية الوقاية من سمنة األطفال عن طريق الدعوة وبث ا  (أ)

تحفيــز المســتهلكين علــى المطالبــة بــأن تــدعم الحكومــات أنمــاط المعيشــة الصــحية وأن تقــدم دوائــر   (ب)
صــــناعة األغذيــــة والمشــــروبات غيــــر الكحوليــــة منتجــــات صــــحية وأال تســــّوق األغذيــــة والمشــــروبات غيــــر 

 الصحية لألطفال.

زمــــة لتنفيــــذ التوصــــيات الخاصــــة دعــــوة الحكومــــات إلــــى وضــــع اُألطــــر القانونيــــة والتنظيميــــة الال  (ج)
 بالقضاء على سمنة األطفال. 

 والمساءلة وتنفيذها. المساهمة في إنشاء آلية للرصد  (د)
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 القطاع الخاص

لــيس القطــاع الخــاص بالكيــان المتجــانس إذ إنــه يشــمل قطــاع اإلنتــاج الغــذائي الزراعــي، ودوائــر صــناعة   -٤٥
جزئة، وشركات توريد األغذيـة، ومصـنعي السـلع الرياضـية، وشـركات األغذية والمشروبات غير الكحولية، وباعة الت

اإلعــالن والترفيــه، ووســائل اإلعــالم، وغيرهــا. ولــذا فمــن األهميــة بمكــان النظــر فــي مســتوى مشــاركة الحكومــات مــع 
ومـات أن سـمنة األطفـال. ويلـزم علـى الحك فيًا يًا أو سلبيإيجابتأثيرًا كيانات القطاع الخاص التي قد تؤثر أنشطتها 

تشــارك مشـــاركة بنــاءة مـــع القطـــاع الخــاص لتشـــجيع تنفيـــذ السياســات والتـــدخالت التـــي تحــددها الحكومـــات وتتـــولى 
 قيادتها.

وهنـــاك بعـــض مبـــادرات القطـــاع الخـــاص القائمـــة التـــي فـــي إمكانهـــا أن تحـــد مـــن ســـمنة األطفـــال. وينبغـــي   -٤٦
ات وكانت غير مصحوبة بآثار سلبية، مثل تأخير وضـع سندة بقاعدة من البَينمُ تشجيع هذه المبادرات حيثما كانت 

اللوائح األشد فعالية. ونظرًا ألن العديد من الشركات يعمل على الصعيد العالمي، فـإن التعـاون الـدولي بـين فروعهـا 
المختلفـــة يكتســــي أهميــــة حيويــــة. علـــى أنــــه يجــــب االهتمــــام أيضــــًا بالكيانـــات والحــــرفيين علــــى المســــتويين المحلــــي 

مـــي. وفـــي حـــين أن بعـــض عالقـــات التعـــاون مـــع دوائـــر الصـــناعة قـــد أدت إلـــى بعـــض الحصـــائل المشـــجعة واإلقلي
يتعلــق بالنظــام الغــذائي والنشــاط البــدني، فقــد اتضــح أن بعضــها اآلخــر يحــّول المســؤولية مــن دوائــر صــناعة  فيمــا

مــع المحلــي. ويمكــن األغذيــة والمشــروبات إلــى المســتهلك وأن الغــرض منهــا هــو تحســين صــورة الشــركة فــي المجت
لمبــادرات دوائــر صــناعة األغذيــة الراميــة إلــى تقليــل المحتــوى مــن الــدهون والســكر والملــح وتقلــيص أحجــام وجبــات 
األغذية المجهزة وزيادة إنتـاج الخيـارات االبتكاريـة والصـحية والمغذيـة، أن تـؤدي إلـى تسـريع وتيـرة تحقيـق المكاسـب 

ذت علــى نطــاق واســع. وينبغــي للشــركات المتعــددة الجنســيات أن تطبــق الصــحية علــى الصــعيد العــالمي إذا مــا ُنفــ
نهوجًا متسقة في التوسيم والتسويق على نطاق حافظاتها العالمية بأكملها، لضمان أن اإلجراءات تُتخـذ علـى نطـاق 

ق أعلــى تختلــف مــن بلــد إلــى آخــر. وعنــد القيــام بــذلك، ينبغــي للشــركات المتعــددة الجنســيات أن تطبــ العــالم وأنهــا ال
المعــايير التـــي تخضـــع لهـــا منتجاتهـــا. ومـــع ذلـــك، يلــزم أن تتوجـــه المشـــاركة بـــين الحكومـــات والقطـــاع الخـــاص إلـــى 
الهــدف الخــاص بالصــحة، وأن تتســم بالشــفافية وتخضــع للمســاءلة، وأن تــولي عنايــة خاصــة إلدارة حــاالت تضــارب 

 ١المصالح المحتملة.

  اإلجراءات

سـهم فـي النظـام الغـذائي الصـحي، وتيسـير تُ بات غيـر الكحوليـة التـي دعم إنتاج األغذيـة والمشـرو   (أ)
  الحصول عليها.

 
 تيسير سبيل ممارسة النشاط البدني والمشاركة فيه.  (ب)

 

  المؤسسات الخيرية
 

تتمتــع المؤسســات الخيريــة بمكانــة فريــدة تتــيح لهــا اإلســهام مســاهمة كبيــرة فــي الصــحة العموميــة العالميــة   -٤٧
  في أنشطة الرصد والمساءلة. والمشاركة أيضاً 

 

                                                      
١   Addressing and managing conflicts of interest in the planning and delivery of nutrition programmes at country 

level, available at: http://www.who.int/nutrition/events/2015_conflictsofinterest_nut_programmes/en/ (accessed 6 

March 2017).                                                                                                                                                          
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  اإلجراءات 
 
ض صــحتهم وتحصــيلهم الدراســي لعواقــب خطيــرة وطويلــة المــدى، رّ عــتُ اإلقـرار بــأن ســمنة األطفــال   (أ)

   ومعالجة هذه المسألة المهمة.
 

 تعبئة األموال الالزمة لدعم البحوث، وبناء القدرات، وتقديم الخدمات، والرصد والمساءلة.  (ب)
  

  كاديمية ورابطات المهنيين الصحيينالمؤسسات األ 
 

ســاهم المؤسســات األكاديميــة فــي الوقايــة مــن ســمنة األطفــال ومكافحتهــا بــإجراء الدراســات حــول تُ يمكــن أن   -٤٨
عوامل الخطر والمحددات البيولوجية والسلوكية والبيئية، وحول فعالية التدخالت في كل مجال مـن هـذه المجـاالت. 

ي مجال الصحة بدور مهم في إذكاء الوعي العام بشأن عواقـب سـمنة األطفـال المباشـرة وتضطلع رابطات الفنيين ف
أن تقـدم الـدعم أيضـًا فـي إمكانهـا و والطويلة األجل على الصحة والعافية، وفي الدعوة إلـى تنفيـذ التـدخالت الفعالـة. 

 سهم في الرصد والمساءلة.تُ في تدريب الفنيين في مجال الصحة وأن 

  اإلجراءات 
 
إبراز أهمية الوقاية من سـمنة األطفـال وعالجهـا عـن طريـق بـث المعلومـات ذات الصـلة ودمجهـا   أ)(

 في المناهج المالئمة على جميع المستويات (التعليم الجامعي والعالي).

ســد الثغــرات المعرفيــة عــن طريــق البحــث الــذي ال تشــوبه مصــالح تجاريــة مــن أجــل الوقــوف علــى   (ب)
  ذ السياسات.البّينات الداعمة لتنفي

 دعم أنشطة الرصد والمساءلة وتقييمها.  (ج)
 

  االستنتاجات
 

ض سمنة األطفال عافية األطفال الجسمانية واالجتماعية والنفسـية، وهـي مـن عوامـل الخطـر المعروفـة وّ تق  -٤٩
لي لســمنة البــالغين واألمــراض غيــر الســارية. وثمــة حاجــة عاجلــة إلــى العمــل اآلن علــى تحســين صــحة الجيــل الحــا

بـــل يلـــزم حشـــد  وحـــدها،والجيـــل التـــالي مـــن األطفـــال. وال يمكـــن حـــل مشـــكلة فـــرط الـــوزن والســـمنة بـــالجهود الفرديـــة 
اســتجابة شــاملة لتهيئــة بيئــات صــحية قــادرة علــى دعــم الخيــارات الصــحية لألفــراد باالســتناد إلــى المعــارف والمهــارات 

الحكومة وتوليها زمام القيـادة، واالسـتثمار الطويـل األجـل، المتعلقة بالصحة والتغذية. وتتطلب هذه االستجابة التزام 
ومشاركة المجتمع ككل في سبيل حماية حق األطفال في التمتع بالصحة والعافية. وسيكون إحراز التقدم ممكنـًا إذا 

ملتزمــة بالعمــل معــًا علــى تحقيــق الهــدف الجمــاعي المتمثــل فــي القضــاء علــى ســمنة جميعهــا الجهــات الفاعلــة  تظلــ
 طفال. األ
  

______________________  
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  المنتجات الطبية االجتماع الخامس آللية الدول األعضاء بشأن
  ١المتدنيـة النوعيـة/ المزورة/ المغشوشة التوسيم/ المغشوشة/ المزيفة

  
  ] ٢٠١٧ مارس/ آذار ٢٠ – ٣ التذييل، ٧٠/٢٣ج [

  
  آلية الدول األعضاء في منظمة الصحة العالمية بشأن

  المغشوشة التوسيم/ المغشوشة/ المزيفة النوعيـة/ المزورة/المنتجات الطبيـة المتدنيـة 
  

  التعاريف العملية
  

 المقدمة
  
الطبيـة المتدنيــة النوعيــة/ المـزورة/ المغشوشـة أثناء االجتماع الرابع آللية الدول األعضاء بشـأن المنتجـات   -١

يقضـي بإنشـاء  ٢، اتُخـذ قـرار٢٠١٥تشـرين الثـاني/ نـوفمبر  ٢٠و ١٩، الـذي ُعقـد فـي التوسيم/ المغشوشـة/ المزيفـة
ـــة ل ــــة/ المـــزورة/فريـــق عامـــل معنـــي بتنقـــيح التعـــاريف العملي ــــة النوعي ــــة المتدني المغشوشـــة التوســـيم/  لمنتجـــات الطبي

  بناًء على تلك التعاريف التي يستعملها حاليًا النظام العالمي للترصد والرصد. ٣،المغشوشة/ المزيفة
  

 النطاق
  
ل إلى التوصل إلى فهم مشترك ومبسط، وتوضيح ما الذي يعنيه مصطلح "منـتج طبـي يسعى الفريق العام  -٢

ولجميـع أصـحاب المصـلحة اآلخـرين؛  للـدول األعضـاء" مغشوش التوسيم/ مغشوش/ مزيف متدني النوعيـة/ مزور/
ــ اً منتجــوالتوصــية لالجتمــاع الخــامس آلليــة الــدول األعضــاء بتعريــف ينطبــق علــى مــا ُيعتبــر  النوعيـــة/ متــدني  اً طبي

  ًا./ مزيفاً مغشوش التوسيم/ مغشوش /اً مزور 
  
  المحـــــــــددة فـــــــــي القـــــــــرار  االختصاصـــــــــاتوبنـــــــــاًء علـــــــــى ذلـــــــــك ُذكـــــــــر فـــــــــي الحاشـــــــــية ذات الصـــــــــلة مـــــــــن   -٣

تســـتعمل آليـــة الـــدول األعضـــاء مصـــطلح "المنتجـــات الطبيــــة المتدنيــــة النوعيــــة/ أنـــه " ٤)٢٠١٢( ١٩-٦٥ج ص ع
ل األجهــزة الرئاســية لمنظمــة َبــإلــى حــين اعتمــاد تعريــف لــه مــن قِ  "ة/ المزيفــةالمــزورة/ المغشوشــة التوســيم/ المغشوشــ

ويتبــين مــن المناقشــات الســابقة التــي دارت بــين الــدول األعضــاء أن هنــاك توافقــًا فــي اآلراء بينهــا  .الصــحة العالميــة
وٕاذا تــم علــى قبــول اســتعمال مصــطلح "مغشــوش" ألغــراض العمــل المضــطلع بــه فــي إطــار آليــة الــدول األعضــاء. 

التوصل إلى توافق في اآلراء بين الدول األعضاء فيمكن، بناًء على ذلك، االستعاضة بالمصطلح الذي تتفـق عليـه 
  ."المنتجات الطبيـة المتدنيـة النوعيـة/ المزورة/ المغشوشة التوسيم/ المغشوشة/ المزيفة"عن مصطلح 

  

                                                      
 ).٢١(٧٠ج ص عانظر المقّرر اإلجرائي    ١

  .A/MSM/4/10انظر الوثيقة    ٢
)، A/SSFFC/WG/5مـن الوثيقـة  ٣ُيعرف مصطلح "منتج طبي" بأنه دواء أو لقاح أو وسـيلة تشـخيص مختبريـة (الفقـرة    ٣

  وقد يشمل أيضًا األجهزة الطبية في وقت مناسب في المستقبل.
  .١/ سجالت/٦٥/٢٠١٢ج ص عانظر الوثيقة    ٤
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ر فيــه، ســواء أكــان موجــودًا أم قــد تــتم صــياغته فــي وال نيــة القتــراح تشــريع وطنــي و/ أو إقليمــي أو التــأثي  -٤
الطبيـــة المتدنيـــة النوعيـــة/ المســتقبل مــن جانــب الــدول األعضــاء و/ و المنظمــات اإلقليميــة فيمــا يتعلــق بالمنتجــات 

. وأيـًا كانـت المصـطلحات التـي تعتمـدها كـل دولـة عضـو فـإن مـن المزورة/ المغشوشة التوسـيم/ المغشوشـة/ المزيفـة
  ود فهم واضح بخصوص المصطلحات وتوافقها مع التعاريف العملية التي تعتمدها آلية الدول األعضاء.المهم وج

  
 المنهجية

  
المنتجـات الطبيــة المتدنيــة النوعيــة/ المـزورة/ المغشوشـة يتيح تصنيف التقارير التي ترد إلى المنظمـة عـن   -٥

تقـارير، مـع الفصـل بـين المنتجـات الطبيـة المتدنيـة النوعيـة إجراء مقارنة وتحليل أدق لل التوسيم/ المغشوشة/ المزيفة
 مغشوشـة أو مغشوشـة التوسـيم أو مـزورةوبين المنتجات الطبية التي تشكل، عن عمد/ عـن احتيـال، عرضـًا كاذبـًا (

  ) وتلك غير المسجلة/ غير المرخصة في بلد التسويق (انظر الشكل).مزيفة أو
  

ذي ينبغي أن يستعمله كل من النظام العالمي للترصد والرصد التـابع الالمنتجات الطبيـة الشكل: تصنيف 
  لمنظمة الصحة العالمية وآلية الدول األعضاء

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
ويحدد جدول التصنيف الوارد في الشكل المعروض أعـاله ثالثـة تصـنيفات منفصـلة وينفـي بعضـها بعضـًا   -٦

  . منظمة الصحة العالميةلالنظام العالمي للترصد والرصد التابع إلى للمنتجات الطبية التي ترد عنها تقارير 
  
المنتجــات  المنتجــات الطبيــة المصــرح بهــاوألغــراض هــذه الوثيقــة والتصــنيفات الــواردة أدنــاه يعنــي مصــطلح   -٧

، حسب قليميةلسلطات التنظيمية الوطنية و/ أو اإلالطبية التي تمتثل للوائح التشريعات الوطنية واإلقليمية. ويمكن ل
اللوائح أو التشريعات الوطنية واإلقليميـة، أن تسـمح بتسـويق أو توزيـع المنتجـات الطبيـة مـع تسـجيلها/ ترخيصـها أو 

  دون تسجيلها/ ترخيصها.
  
  
  
  
  
  

  غير المسجلة/  المتدنية النوعية
 ر المرخصةغي

 المغشوشة

ـــة  ـــر المطابق المســـماة أيضـــًا غي
للمواصـــــفات، وهـــــي المنتجـــــات 
الطبيــــة المصــــرح بهــــا وال تفــــي 
بمعــايير جودتهـــا أو مواصـــفاتها 

 .أو ال تفي بهما

هــي المنتجــات الطبيــة التــي لــم 
ضع للتقيـيم و/ أو لـم تحصـل تخ

علــــــى الموافقــــــة مــــــن جانــــــب 
الســــلطات التنظيميــــة الوطنيــــة/ 

ـــــة بخصـــــوص الســـــوق  اإلقليمي
الـذي يــتم تســويقها/ توزيعهــا أو 

ـــــًا  فيهـــــااســـــتعمالها  ـــــك رهن وذل
 المســموح بهـا بموجــببالشـروط 

ــــة  ــــة أو اإلقليمي الالئحــــة الوطني
 .التشريع الوطني أو اإلقليميو 

هـــــي المنتجـــــات الطبيـــــة التـــــي 
ـــى نحـــو كـــاذب، عـــن  تظهـــر عل
عمد أو عن احتيـال، هويتهـا أو 

 .تركيبها أو مصدرها
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 المنتجات الطبية المتدنية النوعية  (أ)

تفـي بمعـايير جودتهـا مصـرح بهـا وال الطبيـة المنتجـات ال، وهـي "غيـر المطابقـة للمواصـفات"المسماة أيضًا 
  ١.أو مواصفاتها أو ال تفي بهما

  
 غير المسجلة/ غير المرخصةالمنتجات الطبية   (ب)

  
لم تخضع للتقييم و/ أو لم تحصل على الموافقة من جانب السلطات التنظيمية التي طبية المنتجات الهي 

، وذلـك رهنـًا بالشـروط فيهـا هاأو اسـتعمال الوطنية/ اإلقليمية بخصـوص السـوق الـذي يـتم تسـويقها/ توزيعهـا
  .المسموح بها بموجب الالئحة الوطنية أو اإلقليمية والتشريع الوطني أو اإلقليمي

  
الســلطات التنظيميــة وهــذه المنتجــات الطبيــة قــد تكــون أو ال تكــون حصــلت علــى التصــريح المناســب مــن 

  لمنشئها الجغرافي. الوطنية/ اإلقليمية
  

  المنتجات الطبية المغشوشة  (ج)
  

عـــن احتيـــال، هويتهـــا أو تركيبهـــا أو  /هـــي المنتجـــات الطبيـــة التـــي تظهـــر علـــى نحـــو كـــاذب، عـــن عمـــد
  .مصدرها

  
  وال يندرج ضمن هذا التعريف أي اعتبار يتعلق بحقوق الملكية الفكرية. 

  
لمنـتج طبـي مصـرح بـه، ويشير هذا العرض عن عمد/ عن احتيال إلى ألي استبدال أو غش أو استنساخ 

  أو صنع أي منتج طبي ليس منتجًا مصرحًا به.
  

يشــير مصــطلح "الهويــة" إلــى االســم أو التوســيم أو التغليــف أو إلــى المســتندات التــي تــدعم أي منــتج طبــي 
  مصرح به.

  
يشير مصطلح "التركيـب" إلـى أي عنصـر أو مكـون للمنـتج الطبـي حسـب المواصـفات المنطبقـة المصـرح/ 

  .التنظيمية الوطنية و/ أو اإلقليمية ةالسلطها من جانب المعترف ب
  

يشير مصطلح "المصدر" إلى التعريف، بما في ذلـك اسـم وعنـوان مـن يحمـل تصـريح التسـويق أو الصـانع 
  و المصدِّر أو الموزع أو بائع التجزئة، حسب االقتضاء.أأو المستورد 

  
  نها غير مصرح بتسويقها في بلد ما.وينبغي أال ُتعتبر المنتجات الطبية مغشوشة لمجرد كو 

  
 حقوق الملكية الفكرية

 
ـــدول األعضـــاء   -٨ ــــة/ المـــزورة/ بشـــأنإن اختصاصـــات آليـــة ال ــــة المتدنيــــة النوعي المغشوشـــة  المنتجـــات الطبي

التوسيم/ المغشوشة/ المزيفة تسـتبعد بوضـوح مـن واليـة اآلليـة حمايـة حقـوق الملكيـة الفكريـة، ومـن ثـم تسـتخدم نفـس 
، ويــرتبط يير فـي التعــاريف التـي ينبغــي اسـتعمالها فــي مـداوالتها وعملهـا ومصــطلح "المزيفـة" معــرف اآلن عـادةً المعـا

                                                      
إذا كــان الصــانع المصــرح لــه يتعمــد عــدم الوفــاء بمعــايير الجــودة أو المواصــفات تلــك نتيجــة العــرض الكــاذب للهويــة أو    ١

  تج الطبي "مغشوشًا".التركيب أو المصدر فينبغي عندئٍذ أن ُيعتبر المن
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 ١بحمايــة حقــوق الملكيــة الفكريــة. ولألغــراض المرجعيــة يــدرج مصــطلح "الســلع التــي تحمــل عالمــات تجاريــة مقلــدة"
اق الجوانب المتصلة بالتجارة من حقـوق حسب تعريفهما في اتف ٢ومصطلح "السلع التي تمثل حقوق مؤلف منتحلة"

  الملكية الفكرية.
  
وفـــي ســـياق المنتجـــات الطبيـــة يظهـــر مصـــطلح "المغشوشـــة" ليشـــمل علـــى النحـــو المالئـــم جميـــع األنـــواع   -٩

  المختلفة من العرض الكاذب المتعمد ألي منتج طبي بطريقة تتيح االستبعاد المحدد لحقوق الملكية الفكرية.
  

  الخاتمة والتوصية
  

ال يقصد من هذه الوثيقة أن تكـون بحثـًا شـامًال للنصـوص القانونيـة والتعـاريف ولكـن يقصـد منهـا بـاألحرى   -١٠
أن تشكل بداية لعمليـة تبسـيط المصـطلحات الحاليـة التـي يسـتعملها كـل مـن النظـام العـالمي للترصـد والرصـد التـابع 

  للمنظمة وآلية الدول األعضاء من منظور الملكية الفكرية. 
  

وبنــــاًء علــــى مــــداوالت الفريــــق العامــــل يوصــــى بــــأن تســــتعيض الــــدول األعضــــاء عــــن اســــتعمال مصــــطلح   -١١
" بمصـطلح "المنتجـات الطبيـة المغشوشـة التوسـيم/ المغشوشـة/ المزيفـة المنتجات الطبيـة المتدنيـة النوعيـة/ المـزورة/"

جميع الوثائق المستقبلية بشـأن موضـوع  المتدنية النوعية والمغشوشة" حيث إن المصطلح سيستعمل في اسمها وفي
  المنتجات الطبية من هذا النوع.

  
  

______________________  

                                                      
"الســـلع التـــي تحمـــل عالمـــات تجاريـــة مقلـــدة: أي ســـلع، بمـــا فـــي ذلـــك العبـــوات، تحمـــل دون إذن عالمـــة تجاريـــة مطابقـــة    ١

للعالمة التجارية المسجلة بصورة مشروعة فيمـا يتصـل بمثـل هـذه السـلع، أو التـي ال يمكـن تميزهـا فـي جوانبهـا األساسـية عـن 
  التي تعتدي بذلك حقوق صاحب العالمة التجارية المعنية وفقًا لقوانين البلد المستورد."تلك العالمة التجارية، و 

"الســلع التـــي تمثــل حقـــوق مؤلــف منتحلـــة: أي ســـلع تكــون منســـوخة دون إذن مــن صـــاحب الحــق أو الشـــخص المفـــوض    ٢
د يشـكل صـنع السـلع المنسـوخة حسب األصول من قبله في البلد المنـتج والتـي تصـنع بصـورة مباشـرة أو غيـر مباشـرة مـن مـوا

  منها تعديًا على حقوق المؤلف أو حق متصل بذلك وفقًا لقوانين البلد المستورد."
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 ).٢٣(٧٠ج ص عانظر المقّرر اإلجرائي    ١

خارطة الطريق لتعزيز مشاركة قطاع الصحة في النهج االستراتيجي لإلدارة الدولية 
  ١وما بعده ٢٠٢٠للمواد الكيميائية من أجل تحقيق الهدف المنشود لعام 

            اإلجراءاتمجاالت 

 الهدف العام للنهج االستراتيجي
  ، ٢٠٢٠بحلول عام تحقيق اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية طوال دورة عمرها حتى يتم، 

  استخدام المواد الكيميائية وانتاجها بطرق تؤدي إلى الحد من اآلثار الضارة البالغة على صحة اإلنسان والبيئة.

  ٢٠٣٠خطة التنمية المستدامة لعام 
  تحقيق اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية طوال دورة عمرها هي قضية شاملة ستسهم في تحقيق كثير من، 

 كن جميع، أهداف التنمية المستدامة السبع عشر.إن لم ي
 يرد فيها تحديدًا ذكر المواد الكيميائية.التي والغايات أدناه هي الغايات 

  القيادة والتنسيق المؤسسية القدرات المعارف والبّينات الحد من المخاطر

اســــــــــــــــتراتيجيات حمايــــــــــــــــة 
 الصحة

 
إعــدادات الرعايــة الصــحية 

 السليمة
 

  إذكاء الوعي
 

قـــــدير المخـــــاطر والرصـــــد ت
 البيولوجي والترصد

 
          قياس التقدم المحرز  

 
 التبادل والتعاون

 

السياســة الوطنيــة واألطــر 
 التنظيمية

 
 اللـــــــــــــــــــــوائح الصـــــــــــــــــــــحية 

           )٢٠٠٥الدولية (
 

 التدريب والتثقيف
 

الصــحة فــي جميــع السياســات 
  الخاصة بالمواد الكيميائية

مشـــــــــــاركة قطـــــــــــاع الصـــــــــــحة 
  والتنسيق

المشاركة مع سائر القطاعات  
          وأصحاب المصلحة

 

   ١٢الهدف 
 ٤-١٢الغاية 

الحــد بدرجــة كبيــرة مــن عــدد الوفيــات واألمــراض 
الناجمــة عــن التعــّرض للمــواد الكيميائيــة الخطــرة 

ربــــة بحلــــول وتلويــــث وتلــــّوث الهــــواء والمــــاء والت
 ٢٠٣٠ عام

تحســـين نوعيـــة الميـــاه عـــن طريـــق الحـــد مـــن التلـــوث 
ووقف إلقاء النفايات والمواد الكيميائيـة الخطـرة وتقليـل 
تســّربها إلـــى أدنـــى حـــد، وخفــض نســـبة ميـــاه المجـــاري 
ـــدوير  ـــادة إعـــادة الت ـــى النصـــف، وزي غيـــر المعالجـــة إل
وٕاعادة االستخدام المأمونـة بنسـبة كبيـرة علـى الصـعيد 

 ٢٠٣٠المي، بحلول عام الع

للمــــــواد الكيميائيــــــة  تحقيــــــق اإلدارة الســــــليمة بيئيــــــاً 
لألطــر الدوليــة  والنفايــات طــوال دورة عمرهــا، وفقــاً 

المتفق عليها، والحد بدرجة كبيرة من إطالقها فـي 
الهــواء والمــاء والتربــة مــن أجــل التقليــل إلــى أدنــى 
حـــــد مـــــن آثارهـــــا الضـــــارة علـــــى صـــــحة اإلنســـــان 

 ٢٠٢٠ول عام والبيئة، بحل

   ٦الهدف 
 ٣-٦الغاية 

   ٣الهدف 
 ٩-٣الغاية 
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 يجيات حماية الصحةاسترات

وضع وتنفيذ استراتيجيات وبرامج لتعزيز 
الصـــــحة وحمايتهـــــا وبـــــرامج طـــــوال دورة 
عمــــــر المــــــواد الكيميائيــــــة ذات األولويــــــة 
العاليــة، والســيما للفئــات الســكانية األكثــر 

 عرضة للمخاطر. 
 

فاقيــــات المشــــاركة بنشــــاط فــــي تنفيــــذ االت
البيئيــــة المتعــــددة األطــــراف ذات الصــــلة 
بــــــــالمواد الكيميائيــــــــة والنفايــــــــات، ودعــــــــم 
ــــــــب الصــــــــحية  ــــــــذ، والســــــــيما الجوان التنفي
الوقائيــــة. دعــــم التصــــديق علــــى اتفاقيـــــة 
ميناماتـــا بشـــأن الزئبـــق، وتنفيـــذها، وبنـــاء 
القــدرات مــن أجــل تقيــيم ومعالجــة اآلثــار 
الصـــحية الناجمـــة عـــن التعـــرض للزئبـــق 

ــــــــــرار  شــــــــــياً اتم  ١١-٦٧ج ص عمــــــــــع الق
)٢٠١٤.( 
 

التعـــــــــاون مـــــــــن أجـــــــــل تحديـــــــــد البـــــــــدائل 
المنخفضة المخـاطر والتـرويج لهـا، أخـذًا 
ــــــــــار دورة عمــــــــــر المــــــــــواد  بعــــــــــين االعتب
ــــــات،  ــــــك النفاي والمنتجــــــات، بمــــــا فــــــي ذل

 وتعزيز استخدام تلك البدائل.  
 

تقــــــديم اإلرشــــــادات للوقايــــــة مــــــن اآلثــــــار 
الســـلبية علـــى الصـــحة لمجموعـــة معينـــة 

  .من المواد الكيميائية المثيرة للقلق
 

وضـــــــــــع الصـــــــــــيغة النهائيـــــــــــة للمبـــــــــــادئ 
التوجيهيــــــة بشــــــأن الوقايــــــة مــــــن التســــــمم 
بالرصـاص والتـدبير العالجـي لـه؛ وتنفيــذ 
المبـــــادئ التوجيهيـــــة المقبلـــــة، والـــــتخلص 
التـــــدريجي مـــــن الـــــدهانات التـــــي تحتـــــوي 

 وفقـاً  ٢٠٢٠على الرصاص بحلول عـام 
حـالف العـالمي لألهداف التي وضعها الت

 للتخلص من الرصاص في الطالء.

 د.أ

 األمانة

 د.أ

  د.أ*

 مواقع الرعاية الصحية السليمة

تقــــــديم اإلرشــــــادات للمواقــــــع الصــــــحية 
وتسـهيل  لتشـجيع بـدائل أكثـر مأمونيـة

، واإلدارة الســـليمة للنفايـــات هااســـتخدام
الناتجة عـن الرعايـة الصـحية، اسـتنادًا 
إلــــــــى اإلرشــــــــادات ذات الصــــــــلة مــــــــن 
منظمة الصـحة العالميـة وغيرهـا، مثـل 

مـدت بموجـب دات التي اعتُ تلك اإلرشا
االتفاقيات البيئية المتعددة األطراف.  

 
إعــــداد وتنفيــــذ حمــــالت إذكــــاء الــــوعي 
للعـــاملين فـــي الرعايـــة الصـــحية حـــول 
المواد الكيميائيـة المثيـرة للقلـق وأفضـل 
الممارســــــات المتبعــــــة لــــــإلدارة اآلمنــــــة 
للمواد الكيميائية داخل قطاع الصحة، 

واآلثـــار  بمــا فــي ذلــك اآلثــار المهنيــة،
المتعلقــــــــــة بــــــــــالمريض أو المجتمــــــــــع، 
واآلثــــــار البيئيــــــة فــــــي مواقــــــع الرعايــــــة 

 الصحية.  
 

مـــن إرشـــادات المنظمـــة فـــي  االســـتفادة
اســتخدام الزئبــق فــي الرعايــة الحــد مــن 

الصــــــــــحية وٕادارة النفايــــــــــات الملوثـــــــــــة 
ــــالزئبق (تم  ١٠و ٤مــــع المــــواد  شــــياً اب

مـــــــن اتفاقيـــــــة ميناماتـــــــا والقـــــــرار  ١١و
 ).١١-٦٧ص ع  ج

 د.أ

 د.أ

  د.أ

 الحد من المخاطر
اإلجـــــراءات التـــــي تركـــــز علـــــى إدارة المخـــــاطر مـــــن جانـــــب قطـــــاع الصـــــحة وداخلـــــه، بمـــــا فـــــي ذلـــــك 
استراتيجيات حماية الصـحة، وتنظـيم المـواد الكيميائيـة، وتثقيـف الجمهـور، وتبـادل المعلومـات وأفضـل 

 إذكاء الوعي

إعـــداد وٕاطـــالق حمــــالت إلذكـــاء الــــوعي 
ـــــة  حـــــول القضـــــايا الصـــــحية ذات األولوي
المتصــــلة بــــالمواد الكيميائيــــة طــــوال دورة 

اإللكترونيـــــــــة،  النفايـــــــــات(مثـــــــــل  عمرهـــــــــا
ــــــــدات الهــــــــوام الشــــــــديدة الخطــــــــورة،  ومبي
والرصـــــــاص، والزئبـــــــق، وســـــــائر المـــــــواد 

ــــر  ــــى الصــــحة الكيميائيــــة المثي ــــق عل ة للقل
ـــة)، واألخطـــار المهنيـــة، والمـــواد  العمومي
الكيميائية الخاضـعة لإلجـراءات الدوليـة، 

 وصحة األمهات واألطفال.
 

تشــجيع التبليــغ بالمعلومــات ذات الصــلة، 
ــــــى المــــــواد  ــــــدريب عل ــــــك الت ــــــي ذل بمــــــا ف
الكيميائيــــــة المســــــتخدمة فــــــي المنتجــــــات 
والعمليـــــات، وذلـــــك للتمكـــــين مـــــن اتخـــــاذ 

ت المســـــتنيرة مـــــن جانـــــب جميـــــع القـــــرارا
األطــــــــراف الفاعلــــــــة طــــــــوال دورة عمــــــــر 
المنتجــــات، فضــــًال عــــن تشــــجيع البــــدائل 

 األكثر مأمونية. 
 

نشـــــر واســـــتخدام مقـــــاالت عـــــن القضـــــايا 
الصـــحية ذات الصـــلة بـــالمواد الكيميائيـــة 
فـــي المجـــالت التـــي يستعرضـــها النظـــراء 
ـــــة الصـــــحية، والقضـــــايا  والمعنيـــــة بالرعاي

ــــــــة، والســــــــموم يات، وغيرهــــــــا مــــــــن الطبي
ـــــك  المجـــــالت ذات الصـــــلة، بمـــــا فـــــي ذل

  المجالت التابعة لهيئات مهنية.
 

  دعم إعداد المكونات المتعلقة 
بمركز تبادل المعلومـات الخـاص بـالنهج 

 .*االستراتيجي
 

ــــــذ  ــــــرات المكتســــــبة مــــــن تنفي توثيــــــق الخب
مختلف حمـالت إذكـاء الـوعي وٕاجـراءات 
ة الحد من المخـاطر واسـتراتيجيات الوقايـ

وتبـــــــادل هـــــــذه المعلومـــــــات مـــــــع ســـــــائر 
  األطراف.

 د.أ

 الجميع

 األمانة

  الحصيلة:
تحســين الصــحة، علــى األجلــين القصــير والطويــل، ولألجيــال المقبلــة، مــن خــالل الحــد مــن المخــاطر الصــحية جــراء التعــرض 

رهــا، بمــا فــي ذلــك النفايــات الناتجــة عــن زيــادة أنشــطة حمايــة الصــحة بقطــاع الصــحة علــى للمــواد الكيميائيــة طــوال دورة عم
 الوطني واإلقليمي والدولي، ونتيجة زيادة االهتمام والوعي داخل قطاع الصحة وفي المجتمع عمومًا. المستوى

اتيجي علـى دعـم األنشـطة المرتبطـة بقطـاع الصـحة، علـى النحـو المطلـوب اإلجراءات التي تندرج ضمن والية المنظمة، وتسهم فـي زيـادة قـدرة أمانـة الـنهج االسـتر * 
            وبالنسبة لإلجراءات التي يعنى بها أكثر من طرف فاعل قيادي، فعندئذ، تسري هذه المذكرة على دور المنظمة فحسب.   .٤-٦٩ج ص عتماشيًا مع القرار 

 الجميع

 الجميع

 الجميع

 الجميع

 أمانة منظمة الصحة العالمية األمانة:عضاء؛ الدول األ د.أ:جميع الجهات صاحبة المصلحة؛  الجميع:

 الجميع

 الجميع

 الجميع

 الجميع
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 المعارف والبينات
إجــراءات تركــز علــى ســد الثغــرات فــي المعــارف والمنهجيــات المتعلقــة بتقــدير المخــاطر، وتعزيــز الرصــد 

 البيولوجي والترصد، وتقدير عبء المرض الناجم عن المواد الكيميائية، وقياس التقدم المحرز.

  الحصيلة:
لرصـد البيولـوجي والترصـد، امشاركة قطاع الصحة في الجهود التعاونية لسد الثغـرات الحاليـة فـي المعـارف والمنهجيـات المتعلقـة بتقـدير المخـاطر و  تعزيز
عــبء المــرض، وقيــاس التقــدم المحــرز. ويشــمل ذلــك زيــادة المشــاركة فــي الشــبكات وٕانشــاء آليــات تعاونيــة جديــدة، حســب الضــرورة، لتيســير تبــادل  وتقــدير

  المعارف والتعاون داخل قطاع الصحة بشأن قضايا تقنية محددة.

 د البيولوجي والترصدتقدير المخاطر والرص

المشاركة في الجهود الرامية إلى سـد الثغـرات 
فـــي المعـــارف العلميـــة، بمـــا فـــي ذلـــك العمـــل 

 ،مـثالً الجاري في إطار الـنهج االسـتراتيجي، (
، بشأن المواد الكيميائية المثيرة للغدد الصـماء

والمواد النانوية، والمستحضرات الدوائيـة التـي 
تســتمر فــي البيئــة، والتعــرض لمــواد كيميائيــة 
متعـــــــــددة فـــــــــي آن واحـــــــــد، ونـــــــــوع الجـــــــــنس، 

 والصالت مع األمراض غير السارية).   
 

ــــى  ــــي إعــــداد طــــرق متواءمــــة عل المســــاهمة ف
الصعيد العالمي، وأدوات ونهوج جديـدة لتقيـيم 

ــة، والتعــرض المخــاطر (مثــل النهــوج المتكا مل
لمـــواد كيميائيـــة متعـــددة فـــي آن واحـــد) تأخـــذ 
بعــين االعتبــار أنمــاط االســتعمال، والظــروف 
المناخية، ونوع الجـنس، وقـدرات البلـد، حيثمـا 

 كان ذلك مناسبًا.    
 

التحقيــــق فــــي الصــــلة بــــين التعــــرض واآلثــــار 
تمـــــــع، ومنهـــــــا الصــــــحية علـــــــى مســـــــتوى المج

الناجمة عن التلوث والمواقع الملوثة.         
 

تحديد المواد الكيميائية ذات األولوية لتقـديرها 
وٕادارتهــا علــى المســتوى الــوطني مــن منظــور 

 صحي.    
 

العمـل مـن أجــل تكامـل نظــم الرصـد والترصــد 
الصحية والبيئيـة للمـواد الكيميائيـة طـوال دورة 

ي واإلقليمـــــي عمرهـــــا علـــــى المســـــتوى الـــــوطن
 والدولي.     

 
  تيسير التنسيق بين وزارات الصحة

  ومؤسسات الرعاية الصحية، 
ومراكـــــــز معلومـــــــات الســـــــموم، وغيرهـــــــا مـــــــن 

 لتعزيز التيقظ للسموم وترصدها.   الجهات،
 

مواصـــــلة استكشـــــاف العالقــــــات بـــــين المــــــواد 
الكيميائيـــة وتغيـــر المنـــاخ، واآلثـــار المحتملـــة 

 على الصحة.

 د.أ

 د.أ

 د.أ

 األمانة
 

 التبادل والتعاون

ـــــــــي  المشـــــــــاركة واالنخـــــــــراط بنشـــــــــاط ف
الشــــبكات، والمســــاهمة فيهــــا، بمــــا فــــي 
ذلــك شــبكة تقــدير المخــاطر الكيميائيــة 

مراكــــــــز ل INTOXوشــــــــبكة إنتــــــــوكس 
  السموم التابعتان للمنظمة.

 
المشــاركة فــي مواقــع إلكترونيــة تفاعليــة 

أو منتــديات نقاشــية لقضــايا محــددة  و/
تتعلـــق بـــالمواد الكيميائيـــة والصـــحة، أو 

 ترعى إنشاءها إذا لزم األمر.    
 

إتاحة بيانات المواد الكيميائيـة المتعلقـة 
بالصحة (مثل تقييم المخاطر، والرصد 

ـــي، وترصـــد األمـــراض)، البشـــري وال بيئ
حيثمــــا أمكــــن وحيثمــــا اقتضــــى األمــــر، 
وتوفيرهـــــــــــــا بســـــــــــــهولة ويســـــــــــــر إلـــــــــــــى 
المجتمعــات المحليــة والدوليــة، بمــا فــي 
ذلــــك اللجــــان العلميــــة والتقنيــــة الدوليــــة 

 ذات الصلة.   
 

التعـــــاون مـــــع ســـــائر المحافـــــل العلميـــــة 
التــــــي تــــــدرس األمــــــراض ذات الصــــــلة 
بــــــــــــــالمواد الكيميائيــــــــــــــة، وخصوصــــــــــــــًا 

 راض غير السارية.األم
 

تبــادل الخبــرات بشــأن وضــع المؤشــرات 
 لقياس التقدم المحرز واستخدامها.

 د.أ

 د.أ

 قياس التقدم المحرز

تحســين نظــم تســجيل األحــوال المدنيــة 
واإلحصـــاءات الحيويـــة، وتعزيـــز نظـــم 
توثيـــــق أســــــباب دخـــــول المستشــــــفيات 
والوفيات الناجمة عن التعـرض للمـواد 

 الكيميائية.    
 

  استحداث طرق موّحدة أفضل 
يـة علـى لتقدير تـأثيرات المـواد الكيميائ

الصـــحة مـــن أجـــل تحســـين التقـــديرات 
   والتنبؤات المتعلقة بعبء المرض.

 
استحداث طـرق موّحـدة أفضـل لتقـدير 
األثـــــــــــــر االجتمـــــــــــــاعي االقتصـــــــــــــادي 
لألمـــــــراض الناجمـــــــة عـــــــن التعـــــــرض 

 للمواد الكيميائية. 
 

  التعاون مع المجتمع الدولي 
  لتحسين المؤشرات العالمية 

ز من أجل قيـاس أفضـل للتقـدم المحـر 
الهـــــــــــدف المنشـــــــــــود صـــــــــــوب بلـــــــــــوغ 

وخطة التنميـة المسـتدامة  ٢٠٢٠ لعام
يتعلــق بآثــار المــواد  فيمــا ٢٠٣٠لعــام 

  الكيميائية على الصحة.
 

تحديد وبيان المؤشرات الوطنية للتقدم 
المحــرز فــي الحــد مــن عــبء المــرض 
النــاجم عــن المــواد الكيميائيــة، تماشــيًا 
مـــع المؤشـــرات العالميـــة حيثمـــا أمكـــن 

     ذلك.   
 

إنشـــــاء آليـــــات لجمـــــع وٕادارة البيانـــــات 
ـــديم  والمعلومـــات الصـــحية الالزمـــة لتق
تقــــــارير عــــــن التقــــــدم المحــــــرز بشــــــأن 

وســـائر الصـــكوك  الـــنهج االســـتراتيجي
 الدولية.

 د.أ

 األمانة  د.أ

 األمانة د.أ

 د.أ

 الجميع

 الجميع

 الجميع

 عالجمي

 الجميع

 الجميع

 الجميع

 الجميع

 الجميع
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  القدرات المؤسسية
سســية الوطنيــة فــي مجــال التصــدي للتهديــدات الصــحية الناجمــة عــن إجــراءات لتعزيــز القــدرات المؤ 

  المواد الكيميائية، بما في ذلك االستجابة للحوادث والطوارئ الكيميائية.

  الحصيلة:
 زيادة قدرة النظم الصحية ومرونتها للتصدي لجميع الجوانب المتعلقة بالسالمة الكيميائية.

 السياسة الوطنية واألطر التنظيمية

 د.أ

 د.أ

 د.أ

 د.أ

 د.أ

تحديد الثغـرات ودعـم سياسـة وطنيـة وأطـر 
تنظيميـــة أقـــوى للتصـــدي لآلثـــار الصـــحية 
ـــة طـــول دورة عمرهـــا، مـــع  للمـــواد الكيميائي
تركيـــــز علـــــى العناصـــــر األساســـــية األحـــــد 

مــــن وثيقــــة  ١٩عشــــر المبينــــة فــــي الفقــــرة 
 التوجــه العــام واإلرشــادات الخاصــة بــالنهج

 االستراتيجي.       
 

المســاهمة فــي الجهــود الدوليــة الراميــة إلــى 
إعــــــداد أدوات وٕارشــــــادات لوضــــــع األطــــــر 
الوطنية، مثل دليل برنـامج اإلدارة السـليمة 
للمواد الكيميائية المشترك بين المنظمات.  

 
ـــــــى  ـــــــة مرتكـــــــزة عل ـــــــادئ توجيهي إعـــــــداد مب
الصـــــــحة بشـــــــأن الميـــــــاه والهـــــــواء والتربـــــــة 

والمنتجــات والتعــرض فــي مكــان واألغذيــة 
ـــــــى قواعـــــــد المنظمـــــــة  العمـــــــل، اســـــــتنادًا إل
ــــــة، حســــــب  ومعاييرهــــــا ومبادئهــــــا التوجيهي
 االقتضاء، والمشاركة في إعدادها.       

 
دعـــم تنفيـــذ النظـــام المتـــوائم علـــى الصـــعيد 
العالمي لتصنيف المواد الكيميائيـة ووضـع 

، وتنســـيقه علـــى البطاقــات التعريفيـــة عليهــا
 الدولي، حسب االقتضاء.      المستوى 

 
دعم اللوائح لمنـع صـرف المـواد الكيميائيـة 
الســــــــــامة والــــــــــدعوة لتكنولوجيــــــــــا مالئمــــــــــة 
الســــتردادها وٕاعــــادة تــــدويرها، فضــــًال عــــن 
التخـــــــزين اآلمـــــــن لهـــــــا والـــــــتخلص منهـــــــا، 

ــــــــرارين  شــــــــياً اتم ، ٢٥-٦٣ج ص عمــــــــع الق
)، واالتفاقيــــــــات ٢٠١٠( ٢٦-٦٣ع  ص  جو

ف ذات الصلة.     البيئية المتعددة األطرا
 

دعـــــــــم الرصـــــــــد األقـــــــــوى إلنتـــــــــاج المـــــــــواد 
ــــــــة والنفايــــــــات الخطــــــــرة، ونقلهــــــــا  الكيميائي
واســــتخدامها وٕاطالقهــــا، وتشــــجيع التعــــاون 
اإلقليمـــي والـــدولي بهـــدف تعزيـــز االمتثـــال 
لألنظمــــــة القائمــــــة ومنــــــع االتجــــــار غيــــــر 

 المشروع.

 )٢٠٠٥اللوائح الصحية الدولية (

 األمانة
  

 د.أ

 د.أ

 د.أ

 د.أ

 د.أ

 األمانة
 

تعزيـــز القـــدرات األساســـية للتأهـــب  إنشـــاء/
ـــــة والتأهـــــب  للحـــــوادث والطـــــوارئ الكيميائي

الت الطــــوارئ واكتشــــافها واالســــتجابة لحــــا
ــــــك: ترصــــــد األحــــــداث  لهــــــا، بمــــــا فــــــي ذل
الكيميائيـــة والتحقـــق منهـــا واإلخطـــار بهـــا، 
وتقـــدير المخـــاطر والتبليـــغ عنهـــا، وقـــدرات 

 التفتيش في موانئ الدخول.     
 

االســـــتمرار فـــــي إعـــــداد وتحســـــين األدوات 
واإلرشـادات وسـائر وسـائل الـدعم للبلـدان، 

القـــــدرات األساســـــية  حتـــــى يتســـــنى تعزيـــــز
ـــــة،  للتأهـــــب للحـــــوادث والطـــــوارئ الكيميائي
وتعزيز إذكـاء الـوعي بـين جميـع أصـحاب 

 المصلحة.      
 

  دولية لنشرها قوى عاملةتشكيل 
بهــــــــدف االســــــــتجابة لحــــــــاالت الطــــــــوارئ  

الكيميائية، مثل المساهمة في قائمة خبراء 
ـــــــي مجـــــــال الحـــــــوادث  تابعـــــــة للمنظمـــــــة ف

           والطوارئ الكيميائية.  
 

تعزيـــــز مراكـــــز وشـــــبكات الســـــموم القائمـــــة 
وٕانشـــــاء أخـــــرى جديـــــدة، لتضـــــطلع بــــــدور 
التنسيق عند الضرورة بغية تحقيق الهدف 
المتمثـــــــــل فـــــــــي إتاحـــــــــة خدمـــــــــة خاصـــــــــة 

 بمعلومات السموم لجميع البلدان.    
 

تطــــــوير أو تحســــــين الشــــــبكات اإلقليميــــــة 
لتنســــــــــيق القــــــــــدرات المختبريــــــــــة القائمــــــــــة 

 دلها.    وتعزيزها وتبا
 

تحســـــين التواصـــــل والتعـــــاون بـــــين مراكـــــز 
االتصــال الوطنيــة لتنفيــذ اللــوائح الصــحية 

)، والـــــنهج االســـــتراتيجي، ٢٠٠٥الدوليـــــة (
ــــــة المتعــــــددة األطــــــراف  ــــــات البيئي واالتفاقي
المتعلقـــــــة بــــــــالمواد الكيميائيــــــــة والنفايــــــــات 
لالســتفادة مــن أوجــه التــآزر، مثــل الحاجــة 

والقــــدرات إلــــى تقــــدير المخــــاطر والترصــــد 
 المختبرية وتقديم التقارير.

 التدريب والتثقيف

 األمانة

ــــة  ــــات جماهيري ــــة لفئ نشــــر مــــواد تدريبي
منظمـــــــــات غيـــــــــر مســـــــــتهدفة (مثـــــــــل ال

الحكوميــــــة، والمســــــؤولين الحكــــــوميين، 
والمدرســــــــــــــين والمهنيــــــــــــــين الطبيــــــــــــــين 
والعــاملين فــي الرعايــة الصــحية) علــى 
مواضيع محـددة (مثـل تقـدير المخـاطر 
الصـــــحية ورصـــــدها، وجمـــــع البّينـــــات، 
وتشــــــــخيص االضـــــــــطرابات الصـــــــــحية 
وعالجهـــــــــــــــا، والتوعيـــــــــــــــة بالســـــــــــــــالمة 
الكيميائيــة، ووضــع البطاقــات التعريفيــة 

 ى المنتجات).   عل
 

تحســـين المنـــاهج الدراســـية فـــي كليـــات 
الطــــــــــب وغيرهــــــــــا مــــــــــن المؤسســــــــــات 
األكاديميـــة مـــن أجـــل التصـــدي لآلثـــار 
الصـــــــــــحية المترتبـــــــــــة علـــــــــــى المـــــــــــواد 
الكيميائيــــــــــــة، مــــــــــــع التركيــــــــــــز علــــــــــــى 
الســموميات والصــحة المهنيــة والصــحة 
العموميــــــة، وتشــــــجيع التــــــدريب داخــــــل 
المستشـــــــــــــــــــــــفيات أو الزمـــــــــــــــــــــــاالت أو 

وتشــجيع إدراج المنــاهج  التخصصــات؛
الدراســــية فــــي بــــرامج أكاديميــــة أخــــرى 
للتــــرويج للكيميــــاء اآلمنــــة والمســــتدامة 
 (مثل، برنامج األمان في التصميم).  

 
 ةتـــوفر بوابـــة إلكترونيـــة للمـــواد التدريبيـــ

الخاصـــــــــة بالمنظمـــــــــة بشـــــــــأن المـــــــــواد 
الكيميائيـــــــة والصـــــــحة كمســـــــاهمة فـــــــي 

ومـات الخـاص لإنشاء مركز تبادل المع
 .نهج االستراتيجيبال
 

إيصــــال رابطــــات المهنيــــين الصــــحيين 
بمجموعــات أو مؤسســات صــحة البيئــة 
أو تحليـــل المخـــاطر لتعزيـــز المشـــاركة 
ـــــــــق بقضـــــــــايا إدارة المـــــــــواد  فيمـــــــــا يتعل

 الكيميائية والمعرفة بها.

 الجميع

 الجميع

 الجميع

 الجميع
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______________________  

 القيادة والتنسيق
ــالمواد الكيميائيــة،  وٕاشــراك اإلجــراءات الراميــة إلــى تشــجيع إدمــاج االعتبــارات الصــحية فــي جميــع السياســات الخاصــة ب

الــوطني واإلقليمـي والـدولي، وٕاشــراك قطـاع الصـحة مــع  ىقطـاع الصـحة فــي أنشـطة إدارة المـواد الكيميائيــة علـى المسـتو 
   سائر القطاعات.

  الحصيلة:
زيادة مستوى الوعي، وٕادماج االعتبارات الصحية، ومشاركة قطاع الصحة في أنشطة إدارة المواد الكيميائية علـى جميـع 

الوطني واإلقليمي والدولي، والتعاون مع القطاعات األخرى، ما يؤدي إلى زيـادة تسـليط الضـوء علـى اإلدارة  يات،المستو 
  ميائية طوال دورة عمرها ومنحها المزيد من األولوية.السليمة للمواد الكي

الصـــحة فـــي جميـــع السياســـات 
 الخاصة بالمواد الكيميائية

 د.أ

تحســـــين مســـــتوى الـــــوعي بآثـــــار التعـــــرض 
للمــواد الكيميائيــة طــوال دورة عمرهــا علــى 
 الصحة، والتكاليف الناجمة عن ذلك.     
ـــــــز إدراج األولويـــــــات الصـــــــحية فـــــــي  تعزي
ـــــة،  ـــــالمواد الكيميائي السياســـــات الخاصـــــة ب

ــــــــ ل الثغــــــــرات بهــــــــا، وخصائصــــــــها، وتحلي
وخطـــط واســـتراتيجيات التنفيـــذ علـــى جميـــع 
المســــتويات، بمــــا فــــي ذلــــك خطــــة التنميــــة 

  .      ٢٠٣٠المستدامة 
الســعي إلــى تنفيــذ مبــادرات لحشــد المــوارد 
الماليـــة مـــن أجـــل قطـــاع الصـــحة، شـــامًال 
المنظمة، في سبيل تحقيق اإلدارة السـليمة 

  .للمواد الكيميائية والنفايات
تنظـــــيم جلســـــات إحاطـــــة رفيعـــــة المســـــتوى 
بشـــــــــــأن المـــــــــــواد الكيميائيـــــــــــة والصـــــــــــحة، 
للسياســــــــــيين وكبــــــــــار المســــــــــؤولين علــــــــــى 
المستويات الوطني واإلقليمي والدولي.     

  
تعزيــز المكــوِّن الخــاص بــالمواد الكيميائيــة 
فــــي اإلجــــراءات الصــــحية والبيئيــــة، ســــواء 
الوطنيـــة أو اإلقليميـــة أو الدوليـــة، بمـــا فـــي 

ـــــــك ـــــــى أرفـــــــع  ذل اإلجـــــــراءات المتخـــــــذة عل
   المستويات.      

إدراج نــــــــوع الجــــــــنس واإلنصــــــــاف كأحــــــــد 
المكونـــــــــــــات فـــــــــــــي جميـــــــــــــع السياســـــــــــــات 
واالســتراتيجيات والخطــط المتعلقــة بــاإلدارة 

 السليمة للمواد الكيميائية والنفايات.

المشـــاركة مـــع ســـائر القطاعـــات 
 وأصحاب المصلحة

اركة في شبكات التنسيق المتعـددة المش د.أ
القطاعــات المســتدامة والفعالــة والعمليــة 
لتعظــيم الجهــود الجماعيــة، علــى النحــو 

 المتوخى في النهج االستراتيجي.  
 

تيســــــــــير إدمــــــــــاج جميــــــــــع القطاعــــــــــات 
وأصـــــــــــــــحاب المصـــــــــــــــلحة المعنيـــــــــــــــين 
ومشـــــاركتهم النشـــــطة فـــــي إدارة المـــــواد 
ـــــى  ـــــة طـــــوال دورة عمرهـــــا، عل الكيميائي

لمســــــــــتويات، مــــــــــع التســــــــــليم جميــــــــــع ا
بالتشــــــارك فــــــي القيــــــادة بــــــين قطــــــاعي 

  الصحة والبيئة.  
تســــليط الضــــوء علــــى اآلثــــار المتعــــددة 
ــــــي مجــــــال  القطاعــــــات لالســــــتثمارات ف
الصحة على االقتصادات والمجتمعـات 

  المحلية.  
بنـــــاء القـــــدرات داخـــــل قطـــــاع الصـــــحة 

يتعلق باالتفاقيـات البيئيـة المتعـددة  فيما
حــــث عــــن فــــرص لتبــــادل األطــــراف والب

المعلومــــــات وتنســــــيق واالســــــتفادة مــــــن 
الجهود المبذولة في إطار الشبكات في 

  سائر القطاعات.  
االنخــــــــراط بنشــــــــاط فــــــــي المفاوضــــــــات 
اإلقليمية والدولية ذات الصـلة، بمـا فـي 
ذلـــك تلـــك المتصـــلة باالتفاقيـــات البيئيـــة 
ــــل التنميــــة،  المتعــــددة األطــــراف، وتموي

مــــا أمكــــن وعنــــد والتعــــاون التقنــــي، وكل
االقتضـــــاء، وضـــــع بنـــــد دائـــــم لمناقشـــــة 

 القضايا المتعلقة بقطاع الصحة.

 مشاركة قطاع الصحة والتنسيق

 د.أ

 د.أ

 د.أ

 د.أ

 األمانة

تســــمية مركــــز اتصــــال فــــي وزارة الصــــحة 
يـة معني بالقضايا المتعلقـة بـالمواد الكيميائ

ـــــذ خارطـــــة  ـــــك تنفي ـــــي ذل والصـــــحة، بمـــــا ف
الطريــق هــذه، وٕانشــاء شــبكة وطنيــة للمــواد 

 الكيميائية والصحة.   
 

إنشــــاء شـــــبكة عالميـــــة للمـــــواد الكيميائيـــــة، 
تربطهـــا صـــالت بالشـــبكات دون اإلقليميـــة 
واإلقليميــة والدوليــة القائمــة، لتســهيل تنفيــذ 
قطــــــاع الصــــــحة لخارطــــــة الطريــــــق هــــــذه 

ة فـــــــي الـــــــنهج فـــــــي ذلـــــــك المشـــــــارك (بمـــــــا
 ).    االستراتيجي

 
المشـــــــاركة فـــــــي تحديـــــــد أولويـــــــات قطـــــــاع 
 الصــحة ودمجهــا فــي العمليــة التــي ُتجــرى

ـــدورات  إلعـــداد فـــي الفتـــرة الفاصـــلة بـــين ال
توصـــــــــيات بشـــــــــأن الـــــــــنهج االســـــــــتراتيجي 
واإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات 

 .   ٢٠٢٠بعد عام 
 

ارات ودعـم المشاركة بنشاط فـي اتخـاذ القـر 
تعزيز األطر الوطنيـة التنظيميـة والمتعلقـة 
بالسياســات ذات الصــلة بــالمواد الكيميائيــة 

 والصحة.   
 

المشــاركة فــي المحافــل الوطنيــة واإلقليميــة 
بشـــــأن المـــــواد الكيميائيـــــة، بمـــــا فـــــي ذلـــــك 
المحافــل الخاصــة بمــا ُيســتجد مــن قضــايا 
متعلقة بالسياسـات فـي الـنهج االسـتراتيجي 

مــــن القضــــايا موضــــع االهتمــــام، وبغيرهــــا 
وكذلك الخاصة باألمراض غير السارية.  

 
ــــذ اســــتراتيجية تعزيــــز مشــــاركة قطــــاع  تنفي
الصــــحة فــــي تطبيــــق الــــنهج االســــتراتيجي 

 .والترويج له لدى جهات أخرى

 الجميع

 الجميع

 الجميع

 الجميع

 الجميع

 الجميع

 الجميع

 الجميع

 الجميع

 الجميع
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  ١٤الملحق 
 

  إلى األمانة نتيجة للقرارات  اآلثار المالية واإلدارية المترتبة بالنسبة
  والمقّررات اإلجرائية الُمعتمدة من جانب جمعية الصحة

  
الموارد البشـرية الصـحية وتنفيـذ مضـامين هيئـة األمـم المتحـدة الرفيعـة المسـتوى المعنيـة  :٦-٧٠ج ص عالقرار 

  بالعمالة في مجال الصحة والنمو االقتصادي 
 البرمجية والميزانية العام العمل ببرنامج الصلة  :ألف

، وُمخــرج (مخرجــات) ٢٠١٩-٢٠١٤حصــيلة (حصــائل) برنــامج العمــل العــام الثــاني عشــر للفتــرة   -١
  ، التي سيسهم في تحقيقها هذا القرار.٢٠١٧-٢٠١٦الميزانية البرمجية للفترة 

  :٢٠١٩-٢٠١٤ئل) برنامج العمل العام الثاني عشر للفترة حصيلة (حصا
وضع السياسات وتـوفير التمويـل والمـوارد البشـرية لزيـادة إتاحـة الخـدمات الصـحية المتكاملـة التـي تركـز 

  .على الناس
  :٢٠١٧-٢٠١٦ُمخرج (مخرجات) الميزانية البرمجية للفترة 

هة صوب تحقيق التغطيـة : تنفيذ االستراتيجيات المعنية بالقو ٢-٢-٤الُمخرج  ى العاملة الصحية والموجَّ
  الصحية الشاملة في البلدان.

  وستدعم خطة العمل أيضًا الُمخرجات على مستوى فئات أخرى على غرار ما يلي:
: زيــادة قـدرة البلــدان علـى تنفيــذ التـدخالت الرئيســية الراميـة إلــى مكافحـة فيــروس العــوز ١-١-١الُمخـرج 

يـــق المشـــاركة النشـــيطة فـــي الحـــوار الخـــاص بالسياســـات، ووضـــع اإلرشـــادات المنـــاعي البشـــري عـــن طر 
  واألدوات الخاصة بالقواعد والمعايير، وبث المعلومات االستراتيجية، وتقديم الدعم التقني؛

: تمكـــين البلـــدان مـــن تحســـين التغطيـــة بالرعايـــة الصـــحية المتعلقـــة بالتـــدبير العالجـــي ٣-١-٢الُمخـــرج 
الدموية والسرطان والسـكري وأمـراض الجهـاز التنفسـي المزمنـة وعوامـل خطرهـا  ألمراض القلب واألوعية

 من خالل تعزيز النظم الصحية؛

نسـان فـي إلدماج ورصـد المسـاواة بـين الجنسـين والعدالـة وحقـوق اإ: تمكين البلدان من ٢-٣-٣الُمخرج 
  سياسات وبرامج الصحة الوطنية؛

مخـــاطر الصـــحية ورســـم السياســـات أو االســـتراتيجيات أو : تمكـــين البلـــدان مـــن تقيـــيم ال١-٥-٣الُمخـــرج 
اللوائح وتنفيـذها مـن أجـل الوقايـة مـن اآلثـار الصـحية المترتبـة علـى المخـاطر البيئيـة والمهنيـة وتخفيفهـا 

  وٕادارتها؛
) علـى الصـعيد القطـري وتـوفير التـدريب ٢٠٠٥: تنفيذ ورصد اللوائح الصـحة الدوليـة (١-١-٥الُمخرج 

األعضاء لمساعدتها على تطوير القدرات األساسية الالزمـة بموجـب اللـوائح واالسـتفادة والنصائح للدول 
  منها بشكل أكبر؛

  : تولي المنظمة القيادة واإلدارة على نحو فعَّال وفقًا لألولويات القيادية.١-١-٦الُمخرج 
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 عشـــر الثـــاني العـــام العمـــل برنـــامج فـــي المبـــّين النحـــو علـــى بالنتـــائج صـــلة أيـــة هنـــاك تكـــن لـــم إذا  -٢
 مقتضـــب مبـــرر تقـــديم فيرجـــى ،٢٠١٧-٢٠١٦ للفتـــرة البرمجيـــة والميزانيـــة ٢٠١٩-٢٠١٤ للفتـــرة
  .القرار في ذلك لمراعاة

  ال ينطبق.
  اإلطار الزمني الُمقّدر (بالسنوات أو األشهر) لتنفيذ أية ُمنجزات ُمستهدفة أخرى.   -٣

 لصــــــــحة والنمــــــــو االقتصــــــــاديا خطــــــــة العمــــــــل الخماســــــــية الخاصــــــــة بالعمالــــــــة فــــــــي مجــــــــال تشــــــــمل
االســـتراتيجية العالميـــة للمنظمـــة بشـــأن وتـــوفر المزيـــد مـــن الـــدعم مـــن أجـــل تنفيـــذ  ٢٠٢١-٢٠١٧ الفتـــرة

التي اعتمدتها جمعية الصحة العالميـة التاسـعة والسـتون  ٢٠٣٠القوى العاملة : الموارد البشرية الصحية
  ).٢٠١٦( ١٩-٦٩ع  ص  جفي القرار 

ابة المنظمـة ألهـداف التنميـة المسـتدامة. وتـدمج نهجـًا واسـع النطـاق يـؤثر وتتسق خطة العمل مـع اسـتج
  .١٧و ٨و ٥و ٤و ٣في األهداف 

منظمـة العمـل الدوليـة ومنظمـة التعـاون والتنميـة فـي و  وستنفَّذ خطة العمل بالتعاون مـع الـدول األعضـاء
ـــة  الميـــدان االقتصـــادي ـــة. وتركـــز علـــى والكيانـــات اإلقليمي وات التغييـــر وعوامـــل أدوالمتخصصـــة المعني
العمــل المشـــترك بــين القطاعــات بمــا يشـــمل أصــحاب المصــلحة المتعــددين؛ تعزيـــز : التمكــين مــن قبيــل

حقـــوق اإلنســـان؛ التمويـــل و الـــنظم الصـــحية بهـــدف تحقيـــق التغطيـــة الصـــحية الشـــاملة؛ احتـــرام المســـاواة 
مجــاالت / العمــل فــي الفئــات وسيســهم تنفيــذ خطــة. المســتدام؛ البحــث العلمــي واالبتكــار؛ الرصــد والتقيــيم

ـــة العمـــر وبرنـــامج  البـــرامج الخاصـــة بـــاألمراض الســـارية واألمـــراض غيـــر الســـارية وتعزيـــز الصـــحة طيل
  .المنظمة للطوارئ الصحية

  اآلثار الميزنية  باء:
  ، بماليين الدوالرات األمريكية:إجمالي التكاليف الُمقّدرة لتنفيذ القرار - ١

ـــص منـــه مليـــون دوالر أمري ٧٠مبلـــغ قـــدره  مليـــون دوالر  ٤٥كـــي (علـــى مـــدى خمـــس ســـنوات) سيخصَّ
  أمريكي للمنظمة.

وتجســد الميزانيــة اإلرشــادية للمــوظفين واألنشــطة مجموعــة العمــل القطــري والمنــافع العامــة العالميــة فــي 
خطة العمل. وستشارك المكاتب اإلقليمية والمقر الرئيسي فـي اإلجـراءات الرئيسـية التـي تتصـل ببرنـامج 

وحـدة التفتـيش المشـتركة التابعـة المشترك بين القطاعـات والمنـافع العامـة العالميـة وتـدمج توصـية العمل 
لمنظومـــة األمـــم المتحـــدة الموجهـــة إلـــى المنظمـــة بتعمـــيم العمالـــة الكاملـــة والمنتجـــة والعمـــل الالئـــق فـــي 

بلـدًا  ٢٠و ١٥ا بـين برنامجها. ويتوقع تركيز العمل على التعليم والعمالـة فـي البلـدان التـي يتـراوح عـدده
وتعتبر أكثر البلدان تخلفـًا مـن حيـث التقـدم المحـرز مـن أجـل تحقيـق التغطيـة الصـحية الشـاملة. وسـتمد 

مــن تكــاليف المنظمــة لتعيــين المــوظفين واألنشــطة بــالموارد علــى المســتويين اإلقليمــي  ٪٥٠نســبة تنــاهز 
  والقطري.

  
  الثنائية، بماليين الدوالرات األمريكية:المتطلبات الميزنية المقدرة األخرى في هذه   أ-٢

  مليون دوالر أمريكي.
وتكون األنشطة والمنجزات المستهدفة اإلضافية خالل األشهر الستة المتبقية من الثنائية ممكنة ضـمن 

  .٤حيز ميزانية الفئة 
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  الموارد المتاحة أثناء هذه الثنائية  ب-٢
  فيذ القرار، بماليين الدوالرات األمريكية:الموارد الُمتاحة في هذه الثنائية لتمويل تن  -

، لتنفيــذ األنشــطة ذات األولويــة خــالل ٢-٢-٤، الُمخــرج ٤مليــون دوالر أمريكــي فــي الفئــة  ٠,٥
  األشهر الستة المتبقية من الثنائية.

  نطاق أي ثغرة في التمويل، بماليين الدوالرات األمريكية:  -
  مليون دوالر أمريكي. ٠,٥

رة غيــر الُمتاحــة بعــُد التــي ستســاعد علــى ســد أي ثغــرة فــي التمويــل، بماليــين المــوارد الُمقــدّ   -
  الدوالرات األمريكية:

منظمـة العمـل الدوليـة ومنظمـة التعـاون والتنميـة فـي الميـدان و ستشارك منظمـة الصـحة العالميـة 
  في تنسيق تعبئة الموارد دعمًا لخطة العمل. االقتصادي

(إذا كانــت ذات صــلة)، بماليــين  ٢٠١٩-٢٠١٨ألخــرى فــي الثنائيــة المتطلبــات الميزنيــة المقــدرة ا  -٣
  الدوالرات األمريكية:

  .٢٠١٩-٢٠١٨ مليون دوالر أمريكي ينبغي تكييفه ضمن الميزانية البرمجية المقترحة ٢٣مبلغ قدره 
  

  ؟٢٠١٩-٢٠١٨هل ُأدِرجت هذه في الميزانية البرمجية 
منظمــة العمــل الدوليــة و والتنســيق مــع الــدول األعضــاء الُمعــدة بالتشــاور  الخمســيةســتكّيف خطــة العمــل 

والوكـاالت اإلقليميـة والمتخصصـة المعنيـة علـى مـدى  ومنظمة التعاون والتنمية فـي الميـدان االقتصـادي
ضــــــمن الميزانيــــــة البرمجيــــــة  ٢٠١٧إلــــــى نيســــــان/ أبريــــــل  ٢٠١٦الفتــــــرة مــــــن كــــــانون األول/ ديســــــمبر 

  الموارد اإلضافية. بدعم من أنشطة تعبئة ٢٠١٩-٢٠١٨ المقترحة
  

المتطلبات الميزنية المقدرة األخرى فـي الثنائيـات المقبلـة (إذا كانـت ذات صـلة)، بماليـين الـدوالرات   -٤
  األمريكية:

  مليون دوالر أمريكي. ٢١
  

 تحسين الوقاية من اإلنتان وتشخيصه وتدبيره العالجي  :٧-٧٠ج ص ع القرار

  البرمجية يزانيةوالم العام العمل ببرنامج الصلة  :ألف
 أي وفـي ،٢٠١٩-٢٠١٤ للفتـرة عشـر الثـاني العـام العمـل برنـامج مـن حصـيلة ةأي في بيان الرجاء - ١

  .القرار هذا سهميُ س ٢٠١٧-٢٠١٦ للفترة البرمجية الميزانية من ُمخرج
زيــــادة إتاحــــة التــــدخالت  ، الحصــــيلة:٣، الفئــــة ٢٠١٩-٢٠١٤برنــــامج العمــــل العــــام الثــــاني عشــــر للفتــــرة 

 وتـــوفير السياســـات وضـــع: الحصـــيلة، ٤والفئـــة ؛ ة بتحســـين صـــحة المـــرأة والوليـــد والطفـــل والمراهـــقالخاصـــ
، ٥؛ والفئــة النــاس علــى تركــز التــي المتكاملــة الصــحية الخــدمات إتاحــة لزيــادة البشــرية والمــوارد التمويــل

 يمكـن سـريعة جابةاست لحشد الكافي والتأهب الصمود على القدرة بناء على البلدان قدرة زيادةالحصيلة: 
  . الكبرى والجوائح لألوبئة وفعالة بها التنبؤ

ــــــــرة  ــــــــة للفت ــــــــة البرمجي  ٦-١-٣و ٤-١-٣و ٢-١-٣و ١-١-٣، الُمخرجــــــــات: ٢٠١٧-٢٠١٦الميزاني
 .٢-٢-٥و ٣-٢-٤و
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إذا لـــم تكـــن هنـــاك أيـــة صـــلة بالنتـــائج علـــى النحـــو المبـــّين فـــي برنـــامج العمـــل العـــام الثـــاني عشـــر   -٢
، فيرجـــى تقـــديم مبـــرر مقتضـــب ٢٠١٧-٢٠١٦والميزانيـــة البرمجيـــة للفتـــرة  ٢٠١٩-٢٠١٤ للفتـــرة

  لمراعاة ذلك في القرار.
 .ينطبق ال

للتنفيذ (بالسنوات أو الشهور) فيما يتعلق بأيـة منجـزات مسـتهدفة  المقدرالرجاء بيان اإلطار الزمني   -٣
   .إضافية
  .سنة ٤,٥

  ات المستهدفة اإلضافيةالميزنية المترتبة على تنفيذ المنجز  اآلثار  :باء
  :المتطلبات الميزنية اإلضافية المقدرة بماليين الدوالرات األمريكية - الحالية الثنائية - ١

  ال يوجد.
ــين   )١( ــة بمالي ــة الحالي ــذ القــرار المقتــرح فــي الثنائي ــان مســتوى المــوارد المتاحــة لتمويــل تنفي يرجــى بي

  الدوالرات األمريكية:
 تمويل القرار المقترح في الثنائية الحالية؟ل المتاحة الموارد مقدارما  -

مليون دوالر أمريكي (المساهمات العينية بالموظفين على نطاق المكاتب اإلقليمية والمقـر  ٠,٤٠
  .الرئيسي للمنظمة)

  ما مقدار ثغرة التمويل؟  -
  مليون دوالر أمريكي. ١,٦٨

  تساعد في سد ثغرة التمويل؟ما هي الموارد المقدرة، غير المتاحة بعد، إن ُوجدت، والتي س  -
  صفر.

  :(عند اللزوم): المتطلبات الميزنية المقدرة، بماليين الدوالرات األمريكية ٢٠١٩-٢٠١٨  -٢
  مليون دوالر أمريكي. ٥,٠٣
  المجموع  األنشطة  الموظفون  المستوى

  ١,٢٠  ١,٢٠  ٠,٠٠  الُقطرية المكاتب
  ١,٨٣  ٠,٤٨  ١,٣٥  اإلقليمية المكاتب
  ٢,٠٠  ٠,٨٠  ١,٢٠  الرئيسي المقر

    ٥,٠٣  ٢,٤٨  ٢,٥٥  المجموع
ـــزوم)  ٢٠١٩-٢٠١٨الثنائيـــات المســـتقبلية بعـــد الثنائيـــة   -٣ المتطلبـــات الميزنيـــة المقـــدرة،  -(عنـــد الل

  :بماليين الدوالرات األمريكية
  مليون دوالر أمريكي. ٥,٠٣
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ــــة  :١١-٧٠ج ص عالقرار  ــــع المســــتوى للجمعي ــــث الرفي ــــة مــــن التحضــــير لالجتمــــاع الثال العامــــة بشــــأن الوقاي
  ٢٠١٨ األمراض غير الُمعدية (غير السارية) ومكافحتها، المقرر عقده في عام

 البرمجية والميزانية العام العمل ببرنامج الصلة  :ألف

، وُمخـــرج (مخرجـــات) ٢٠١٩-٢٠١٤حصـــيلة (حصـــائل) برنـــامج العمـــل العـــام الثـــاني عشـــر للفتـــرة   -١
  ، التي سيسهم في تحقيقها هذا القرار.٢٠١٧-٢٠١٦الميزانية البرمجية للفترة 

   :٢٠١٩-٢٠١٤حصيلة (حصائل) برنامج العمل العام الثاني عشر للفترة 
  .زيادة إتاحة التدخالت الرامية إلى الوقاية من األمراض غّير السارية وعوامل خطرها وتدبيرها العالجي

  :٢٠١٧-٢٠١٦ُمخرج (مخرجات) الميزانية البرمجية للفترة 
: تسريع وضع و/ أو تنفيـذ السياسـات والخطـط الوطنيـة المتعـددة القطاعـات للوقايـة مـن ١-١-٢خرج المُ 

  األمراض غّير السارية ومكافحتها.

إذا لـــم تكـــن هنـــاك أيـــة صـــلة بالنتـــائج علـــى النحـــو المبـــّين فـــي برنـــامج العمـــل العـــام الثـــاني عشـــر   -٢
، فيرجـــى تقـــديم مبـــرر مقتضـــب ٢٠١٧-٢٠١٦والميزانيـــة البرمجيـــة للفتـــرة  ٢٠١٩-٢٠١٤ للفتـــرة

  لمراعاة ذلك في القرار.
  ال ينطبق.

  اإلطار الزمني الُمقّدر (بالسنوات أو األشهر) لتنفيذ أية ُمنجزات ُمستهدفة أخرى.   -٣
. ومعظم األنشطة والمنجزات المسـتهدفة التـي سـتُنفذ تحضـيرًا ٢٠١٧سُينفذ هذا القرار في حزيران/ يونيو 

الرفيع المستوى للجمعية العامة بشأن الوقاية من األمراض غير الُمعدية (غيـر السـارية)  الثالث لالجتماع
. ولضـــمان التحقيـــق ٢٠١٨-٢٠١٧ســـتحدث فـــي الثنائيـــة ، ٢٠١٨المقـــرر عقـــده فـــي عـــام ، ومكافحتهـــا

وتشـمل خطـة العمـل الخاصـة . ٢٠١٩الكامل للنتائج المتوخـاة مـن االجتمـاع، قـد يسـتمر العمـل فـي عـام 
  .٢٠١٩-٢٠١٨التنسيق العالمية للوقاية من األمراض غير السارية ومكافحتها الفترة بآلية 

  اآلثار الميزنية  باء:
  ، بماليين الدوالرات األمريكية:إجمالي التكاليف الُمقّدرة لتنفيذ القرار  -١

  مليون دوالر أمريكي. ١٢,٣

  يين الدوالرات األمريكية:المتطلبات الميزنية المقدرة األخرى في هذه الثنائية، بمال  أ-٢
مليون دوالر أمريكـي. ويمكـن إدراج هـذا ضـمن  ٢,٥، ٢٠١٧تبلغ المتطلبات الميزنية المقدرة خالل عام 

  حدود الميزانية القائمة بالفعل.

  الموارد المتاحة أثناء هذه الثنائية  ب-٢
  والرات األمريكية:الموارد الُمتاحة في هذه الثنائية لتمويل تنفيذ القرار، بماليين الد -  

    المجموع  األنشطة  الموظفون  المستوى  
    صفر  صفر  صفر  المكاتب الُقطرية  
    صفر  صفر  صفر  المكاتب اإلقليمية  
    ٢‚٥  ٠‚٩  ١‚٦  المقر الرئيسي  
    ٢‚٥  ٠‚٩  ١‚٦  المجموع  
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  نطاق أي ثغرة في التمويل، بماليين الدوالرات األمريكية: -
  ية الحالية.ال توجد ثغرة في تمويل الثنائ

الموارد الُمقّدرة غير الُمتاحة بعُد التي ستساعد على سد أي ثغرة فـي التمويـل، بماليـين الـدوالرات  -  
  األمريكية:
  ال ينطبق.

(إذا كانـــت ذات صـــلة)، بماليـــين  ٢٠١٩-٢٠١٨المتطلبـــات الميزنيـــة المقـــدرة األخـــرى فـــي الثنائيـــة   -٣
  الدوالرات األمريكية:

    المجموع  األنشطة  الموظفون  المستوى  
    صفر  صفر  صفر  المكاتب الُقطرية  
    صفر  صفر  صفر  المكاتب اإلقليمية  
    ٩‚٨  ٣,٦  ٦,٢  المقر الرئيسي  
    ٩‚٨  ٣,٦  ٦,٢  المجموع  

  ؟٢٠١٩-٢٠١٨هل ُأدِرجت هذه في الميزانية البرمجية الُمقترحة 
  نعم.

ــ  -٤ ة (إذا كانــت ذات صــلة)، بماليــين الــدوالرات المتطلبــات الميزنيــة المقــدرة األخــرى فــي الثنائيــات المقبل
  األمريكية:

ــًا لســُتحدد المتطلبــات الميزنيــة المقــدرة فــي الثنائيــات القادمــة  االجتمــاع لمتطلبــات التــي ستتضــح بعــد وفق
الثالــــث الرفيــــع المســــتوى للجمعيــــة العامــــة بشــــأن الوقايــــة مــــن األمــــراض غيــــر الُمعديــــة (غيــــر الســــارية) 

العمــــــــل الخاصــــــــة بآليــــــــة التنســــــــيق العالميــــــــة خطــــــــة و  ٢٠١٨فــــــــي عــــــــام  ومكافحتهــــــــا، المقــــــــرر عقــــــــده
 .٢٠١٩-٢٠١٨للفترة 

  
  الوقاية من السرطان ومكافحته في سياق نهج متكامل :١٢-٧٠ج ص عالقرار 
 البرمجية والميزانية العام العمل ببرنامج الصلة  :ألف

  
، وُمخـــرج (مخرجـــات) ٢٠١٩-٢٠١٤حصـــيلة (حصـــائل) برنـــامج العمـــل العـــام الثـــاني عشـــر للفتـــرة   -١

  ، التي سيسهم في تحقيقها هذا القرار.٢٠١٧-٢٠١٦الميزانية البرمجية للفترة 

   :٢٠١٩-٢٠١٤حصيلة (حصائل) برنامج العمل العام الثاني عشر للفترة 
  ؛زيادة إتاحة التدخالت الرامية إلى الوقاية من األمراض غّير السارية وعوامل خطرها وتدبيرها العالجي

  صالت أخرى بما يلي: وهناك
 ؛زيادة تغطية اللقاحات للفئات السكانية والمجتمعات التي يصعب الوصول إليها

 ؛زيادة إتاحة التدخالت الخاصة بتحسين صحة المرأة والوليد والطفل والمراهق

 دمج مبادئ المساواة بين الجنسين واإلنصاف وحقوق اإلنسان في سياسات وبرامج األمانة والبلدان

 ؛من المخاطر البيئية على الصحةالحد 
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جميع البلـدان لـديها سياسـات واسـتراتيجيات وخطـط صـحية وطنيـة شـاملة ُحـدِّثت خـالل السـنوات الخمـس 
 ؛األخيرة

وضــع السياســات وتــوفير التمويــل والمــوارد البشــرية لزيــادة إتاحــة الخــدمات الصــحية المتكاملــة التــي تركــز 
 على الناس؛

نولوجيـــات الصـــحية اآلمنـــة والفعالـــة والعاليـــة الجـــودة واســـتخدامها علـــى نحـــو تحســـين إتاحـــة األدويـــة والتك
 ؛رشيد

  .جميع البلدان لديها ُنظم للتسجيل المدني واإلحصاءات الحيوية تعمل جيداً 
  :٢٠١٧-٢٠١٦ُمخرج (مخرجات) الميزانية البرمجية للفترة 

المتعلقـــة بالتـــدبير العالجــــي  : تمكـــين البلـــدان مـــن تحســـين التغطيــــة بالرعايـــة الصـــحية٣-١-٢الُمخـــرج 
والســكري وأمـــراض الجهــاز التنفســـي المزمنــة وعوامـــل خطرهــا عـــن  لألمــراض القلبيـــة الوعائيــة والســـرطان

  .طريق تعزيز الُنظم الصحية
  وهناك صالت أخرى بما يلي:

 : تنفيذ خطة العمل العالمية الخاصة باللقاحات ورصـدها مـع التركيـز علـى تعزيـز تقـديم١-٥-١المخرج 
  ؛الخدمات ورصد التمنيع من أجل تحقيق أهداف عقد اللقاحات

: تمكــين البلــدان مــن تنفيــذ ورصــد الخطــط االســتراتيجية المتكاملــة بشــأن صــحة المواليــد ٢-١-٣الُمخــرج 
واألطفــال مــع التركيــز علــى التوســع فــي إتاحــة التــدخالت العاليــة الجــودة الراميــة إلــى تحســين النمــو فــي 

ة ووضـــع حـــد لوفيـــات المواليـــد واألطفـــال الناجمـــة عـــن االلتهـــاب الرئـــوي واإلســـهال مرحلـــة الطفولـــة المبكـــر 
  ؛والحاالت الصحية األخرى والتي يمكن تالفيها

تمكــين البلــدان مــن تنفيــذ ورصــد التــدخالت الفعالــة لتلبيــة االحتياجــات غيــر الملبَّــاة فــي  :٣-١-٣الُمخــرج 
  مجال الصحة الجنسية واإلنجابية؛

مج مبادئ المساواة بين الجنسين واإلنصـاف وحقـوق اإلنسـان فـي اآلليـات المؤسسـية : د١-٣-٣الُمخرج 
  ؛التابعة للمنظمة ومنجزات برامجها المستهدفة

: تعزيـز قـدرة البلـدان علـى تقيـيم المخـاطر الصـحية، ورسـم السياسـات أو االسـتراتيجيات ١-٥-٣الُمخرج 
ية المترتبة على المخـاطر البيئيـة والمهنيـة وتخفيفهـا أو اللوائح وتنفيذها من أجل الوقاية من اآلثار الصح

  ؛وٕادارتها
: تحســـــين قـــــدرة البلـــــدان فـــــي مجـــــال تصـــــريف الشـــــؤون مـــــن أجـــــل وضـــــع السياســـــات ١-١-٤المخـــــرج 

واالســتراتيجيات والخطــط الصــحية الوطنيــة الشــاملة، وتنفيــذها واستعراضــها (بمــا فــي ذلــك العمــل المتعــدد 
  ؛يع السياسات" وسياسات اإلنصاف)القطاعات ونهج "دمج الصحة في جم

: تـــوفير نظـــم تقـــديم الخـــدمات المنصـــفة والمتكاملـــة التـــي تركـــز علـــى النـــاس بالبلـــدان، ١-٢-٤المخـــرج 
  ؛وتعزيز نهوج الصحة العمومية

هـة صـوب تحقيـق التغطيـة ٢-٢-٤المخرج  : تنفيذ االستراتيجيات المعنية بالقوى العاملـة الصـحية والموجَّ
  ؛البلدان الصحية الشاملة في

: تحســين جــودة األدويــة والتكنولوجيــات الصــحية األخــرى ومأمونيتهــا مــن خــالل القواعــد ٣-٣-٤المخــرج 
  ؛وتعزيز الُنظم التنظيمية واالختبار المسبق للصالحية والمعايير والمبادئ التوجيهية
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 عشـــر لثـــانيا العـــام العمـــل برنـــامج فـــي المبـــّين النحـــو علـــى بالنتـــائج صـــلة أيـــة هنـــاك تكـــن لـــم إذا  -٢
 مقتضـــب مبـــرر تقـــديم فيرجـــى ،٢٠١٧-٢٠١٦ للفتـــرة البرمجيـــة والميزانيـــة ٢٠١٩-٢٠١٤ للفتـــرة
  .القرار في ذلك لمراعاة

  ال ينطبق.
  اإلطار الزمني الُمقّدر (بالسنوات أو األشهر) لتنفيذ أية ُمنجزات ُمستهدفة أخرى.   - ٣

  .٢٠٢٣األول/ ديسمبر  إلى كانون ٢٠١٧ُيقترح تنفيذ القرار من حزيران/ يونيو 

  اآلثار الميزنية  باء:
  ، بماليين الدوالرات األمريكية:إجمالي التكاليف الُمقّدرة لتنفيذ القرار - ١

    مليون دوالر أمريكي. ٦٣,٠
  المتطلبات الميزنية المقدرة األخرى في هذه الثنائية، بماليين الدوالرات األمريكية:  أ-٢

    اجها في الميزانية البرمجية المعتمدة للثنائية الحالية.ال توجد تكاليف إضافية ينبغي إدر 
  الموارد المتاحة أثناء هذه الثنائية  ب-٢

  الموارد الُمتاحة في هذه الثنائية لتمويل تنفيذ القرار، بماليين الدوالرات األمريكية:  -
  المجموع  األنشطة  الموظفون  المستوى

  ١,٣  ٠,٩  ٠,٤  المكاتب الُقطرية
  ٤,٩  ٣,٠  ١,٩  يميةالمكاتب اإلقل
  ٣,١  ١,٩  ١,٢  المقر الرئيسي

    ٩,٣  ٥,٨  ٣,٥  المجموع
  نطاق أي ثغرة في التمويل، بماليين الدوالرات األمريكية:  -

  ال توجد ثغرة في تمويل الثنائية الحالية.
المـــوارد الُمقـــّدرة غيـــر الُمتاحـــة بعـــُد التـــي ستســـاعد علـــى ســـد أي ثغـــرة فـــي التمويـــل، بماليـــين   -

  ات األمريكية:الدوالر 
  .ال ينطبق

(إذا كانـــت ذات صـــلة)، بماليـــين  ٢٠١٩-٢٠١٨المتطلبـــات الميزنيـــة المقـــدرة األخـــرى فـــي الثنائيـــة   -٣
  الدوالرات األمريكية:

  المجموع  األنشطة  الموظفون  المستوى
  ٤,٣  ٣,٣  ١,٠  المكاتب الُقطرية
  ٨,١  ٤,٨  ٣,٣  المكاتب اإلقليمية
  ٦,٧  ٤,٠  ٢,٧  المقر الرئيسي

    ١٩,١  ١٢,١  ٧,٠  لمجموعا
  ؟٢٠١٩-٢٠١٨هل ُأدِرجت هذه في الميزانية البرمجية الُمقترحة 

  .نعم
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المتطلبــات الميزنيــة المقــدرة األخــرى فــي الثنائيــات المقبلــة (إذا كانــت ذات صــلة)، بماليــين الــدوالرات   -٤
  األمريكية:

ــــــة  ــــــي الثنائي ــــــدرة لمكافحــــــة الســــــرطان ف ــــــة المق ــــــات الميزني ــــــغ المتطلب ــــــون  ٢٠,١، ٢٠٢١-٢٠٢٠تبل ملي
مليــــــــــــون دوالر أمريكــــــــــــي، بزيــــــــــــادة قــــــــــــدرها  ٢١,١، ٢٠٢٣-٢٠٢٢دوالر أمريكــــــــــــي، وفــــــــــــي الثنائيــــــــــــة 

. وســــــوف ُتراعــــــى هــــــذه المتطلبــــــات الميزنيــــــة فــــــي ٢٠١٩-٢٠١٨لكــــــل ثنائيــــــة بــــــدءًا مــــــن الثنائيــــــة  ٪٥
  الميزانيات البرمجية المقترحة الالحقة.

  
   السمع قدانوف الصمم من الوقاية :١٣-٧٠ج ص عالقرار 
 البرمجية والميزانية العام العمل ببرنامج الصلة  :ألف

، وفـي ٢٠١٩-٢٠١٤الرجاء بيان في أي أثر وحصيلة مـن برنـامج العمـل العـام الثـاني عشـر للفتـرة   -١
  سيسهم هذا القرار. ٢٠١٧-٢٠١٦أي ُمخرج من الميزانية البرمجية للفترة 

آلثار: الحد من الوفيات المبكرة الناجمـة عـن األمـراض غيـر ا :٢٠١٩-٢٠١٤برنامج العمل العام للفترة 
  ؛السارية؛ والوقاية من الوفاة والمرض والعجز نتيجة لحاالت الطوارئ

  .٢-٤-٢خرج المُ  ؛٤-٢الحصيلة: 
 عشـــر الثـــاني العـــام العمـــل برنـــامج فـــي المبـــّين النحـــو علـــى بالنتـــائج صـــلة أيـــة هنـــاك تكـــن لـــم إذا  -٢

 مقتضـــب مبـــرر تقـــديم فيرجـــى ،٢٠١٧-٢٠١٦ للفتـــرة البرمجيـــة يزانيـــةوالم ٢٠١٩-٢٠١٤ للفتـــرة
  .القرار في ذلك لمراعاة

  ال ينطبق.
  ما اإلطار الزمني المقترح لتنفيذ هذا القرار؟   -٣

  .٢٠٢١إلى عام  ٢٠١٧من عام 
فــي الفــرع إذا كــان اإلطــار الزمنــي يمتــد لميزانيــات برمجيــة مســتقبلية يرجــى ضــمان تقــديم المزيــد مــن المعلومــات 

  الخاص بحساب التكاليف.
  اآلثار الميزنية المترتبة على تنفيذ القرار  باء:
  الثنائية الحالية: المتطلبات الميزنية المقدرة، بماليين الدوالرات األمريكية  -١

  المجموع  األنشطة  الموظفون  المستوى
  ٠,٢٥٠  ٠,١٥٠  ٠,١٠٠  المكاتب الُقطرية
  ٠,٤٢٥  ٠,١٢٥  ٠,٣٠٠  المكاتب اإلقليمية
  ١,٥٠٠  ٠,٥٠٠  ١,٠٠٠  المقر الرئيسي

    ٢,١٧٥  ٠,٧٧٥  ١,٤٠٠  المجموع
هــل المتطلبــات الميزنيــة المقــدرة فيمــا يتعلــق بتنفيــذ القــرار مدرجــة بالكامــل فــي الميزانيــة البرمجيــة   (أ)١

  الحالية؟ (نعم/ ال)
  .نعم  
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  اآلثار التمويلية بالنسبة إلى الميزانية في الثنائية الحالية:  (ب)١
  ما المبلغ الممول في الثنائية الحالية؟  -

  مليون دوالر أمريكي. ١,٧
  ما هي الثغرات؟  -

  مليون دوالر أمريكي. ٠,٤٧٥
  ما هي اإلجراءات المقترحة لسد هذه الثغرات؟  -

بما في ذلك الحوار الخاص بالتمويل، ، سيتم سد الثغرات من خالل الجهود المنسقة لتعبئة الموارد
  مويل الممكن من المساهمات الطوعية.فيما يتعلق بالت

  بماليين الدوالرات األمريكية  ،المتطلبات الميزنية المقدرة: التالية الثنائية  -٢
  المجموع  األنشطة  الموظفون  المستوى
  ٠,٩٥  ٠,٧٥  ٠,٢٠  المكاتب الُقطرية
  ١,١٠  ٠,٥٠  ٠,٦٠  المكاتب اإلقليمية
  ٢,٨٥  ١,٣٥  ١,٥٠  المقر الرئيسي

    ٤,٩٠  ٢,٦٠  ٢,٣٠  المجموع
  :التالية في الثنائية الميزانية إلى بالنسبة التمويلية اآلثار  (أ)٢

  ؟التالية الثنائية في حالياً  الممول المبلغ ما  -
  مليون دوالر أمريكي. ١,٧

  ما هي ثغرات التمويل؟   -
  مليون دوالر أمريكي. ٣,٢

  ما هي اإلجراءات المقترحة لسد هذه الثغرات؟   -
ات من خالل الجهود المنسقة لتعبئة الموارد، بما في ذلك الحوار الخاص بالتمويل، سيتم سد الثغر 

  فيما يتعلق بالتمويل الممكن من المساهمات الطوعية.
  

   تعزيز التمنيع لتحقيق أهداف خطة العمل العالمية الخاصة باللقاحات :١٤-٧٠ج ص عالقرار 
 رمجيةالب والميزانية العام العمل ببرنامج الصلة  :ألف
، وُمخـــرج (مخرجـــات) ٢٠١٩-٢٠١٤حصـــيلة (حصـــائل) برنـــامج العمـــل العـــام الثـــاني عشـــر للفتـــرة   -١

  ، التي سيسهم في تحقيقها هذا القرار.٢٠١٧-٢٠١٦الميزانية البرمجية للفترة 
   :٢٠١٩-٢٠١٤حصيلة (حصائل) برنامج العمل العام الثاني عشر للفترة 

  ية والمجتمعات التي يصعب الوصول إليها.زيادة تغطية اللقاحات للفئات السكان
  :٢٠١٧-٢٠١٦ُمخرج (مخرجات) الميزانية البرمجية للفترة 

: تنفيــذ خطــة العمــل العالميــة الخاصــة باللقاحــات ورصــدها مــع التركيــز علــى تعزيــز تقــديم ١-٥-١الُمخــرج 
  الخدمات ورصد التمنيع من أجل تحقيق أهداف عقد اللقاحات؛

  تعزيز تنفيذ ورصد استراتيجيات التخلص من الحصبة والحصبة األلمانية؛: تيسير ٢-٥-١الُمخرج 
: تحديــــد خصــــائص المنتجــــات المســــتهدفة فيمــــا يتعلــــق باللقاحــــات الجديــــدة والتكنولوجيــــات ٣-٥-١الُمخــــرج 

األخرى المتعلقة بالتمنيع، وكذلك أولويات البحث، المعرَّفة والمتفق عليها، مـن أجـل اسـتحداث اللقاحـات ذات 
  همية بالنسبة إلى الصحة العمومية والتغلب على العقبات التي تعترض التمنيع.األ
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 عشـــر الثـــاني العـــام العمـــل برنـــامج فـــي المبـــّين النحـــو علـــى بالنتـــائج صـــلة أيـــة هنـــاك تكـــن لـــم إذا  -٢
 مقتضـــب مبـــرر تقـــديم فيرجـــى ،٢٠١٧-٢٠١٦ للفتـــرة البرمجيـــة والميزانيـــة ٢٠١٩-٢٠١٤ للفتـــرة
  .قرارال في ذلك لمراعاة

  ال ينطبق.
  اإلطار الزمني الُمقّدر (بالسنوات أو األشهر) لتنفيذ أية ُمنجزات ُمستهدفة أخرى.   -٣

. وقــد طلبــت جمعيــة الصــحة العالميــة الخامســة والســتون فــي القــرار ٢٠٢١-٢٠١٧ســينفَّذ القــرار خــالل الفتــرة 
كــل عــام ل المجلــس التنفيــذي جمعيــة الصــحة مــن خــال) مــن المــدير العــام أن يبلَّــغ ٢٠١٢( ١٧-٦٥ع  ص  ج

وحتــى حلــول موعــد عقــد جمعيــة الصــحة العالميــة الحاديــة والســبعين بالتقــدم المحــرز مــن أجــل تحقيــق أهــداف 
التمنيع العالمية. وعلمـًا بـأن األمانـة سـتقدم تقريـرًا عـن وضـع الصـيغة النهائيـة لخطـة العمـل العالميـة الخاصـة 

  ، والبد من االضطالع باألنشطة حتى ذلك الحين.٢٠٢١م باللقاحات (أخر تقدير ورصد وتقييم) في عا
  اآلثار الميزنية  باء:
  ، بماليين الدوالرات األمريكية:إجمالي التكاليف الُمقّدرة لتنفيذ القرار  -١

  ).٢٠٢١و ٢٠١٧مليون دوالر أمريكي (بين عامي  ٢٥٨

  الدوالرات األمريكية:المتطلبات الميزنية المقدرة األخرى في هذه الثنائية، بماليين   أ-٢
  ماليين دوالر أمريكي. ٧

والبــد مـــن هـــذه المتطلبـــات الميزنيـــة اإلضـــافية لتغطيـــة تكــاليف األنشـــطة الجديـــدة الناشـــئة علـــى مـــدى الثنائيـــة 
لعمل على الوقايـة مـن األوبئـة، فيها اآلتي: دعم تنفيذ مخطط المنظمة األولي للبحث والتطوير من أجل ا بما

ريع التجريبيـــة الخاصـــة باللقاحـــات المضـــادة للمالريـــا؛ وتعزيـــز ترصـــد الحصـــبة وســـائر وتيســـير تنفيـــذ المشـــا
األمـــراض التـــي يمكـــن الوقايـــة منهـــا باللقاحـــات، حتـــى مـــع انخفـــاض المـــوارد المتاحـــة عبـــر المبـــادرة العالميـــة 

مي مـن التحـالف العـالالستئصال شلل األطفال؛ وتقديم الدعم إلى بلدان غير مؤهلة للحصول على الدعم من 
أجل اللقاحات والتمنيع في إتاحة لقاحات جديدة ال يستفاد منها استفادة كاملـة وتعزيـز برامجهـا التمنيعيـة، بمـا 
فــي ذلــك الحفــاظ علــى قاعــدة بيانــات المنتجــات واألســعار والمشــتريات الخاصــة باللقاحــات وتوســيع نطاقهــا، 

ماليــين دوالر أمريكــي يشــمل  ٧ن مبلــغ وٕانشــاء منتــدى للتبــادل خــاص بالطلــب علــى اللقاحــات وعرضــها. وإ 
  تكاليف عقود الموظفين والمشتريات والخبراء االستشاريين لتوفير الدعم التقني.

  الموارد المتاحة أثناء هذه الثنائية  ب-٢
  الموارد الُمتاحة في هذه الثنائية لتمويل تنفيذ القرار، بماليين الدوالرات األمريكية:  -

  ال توجد.
  في التمويل، بماليين الدوالرات األمريكية: نطاق أي ثغرة  -

ماليــين دوالر  ٧ســيتطلب تنفيــذ األنشــطة علــى النحــو المطلــوب فــي القــرار مبلغــًا تســاوي قيمتــه المقــدرة 
  أمريكي للفترة المتبقية من الثنائية.

دوالرات الموارد الُمقـّدرة غيـر الُمتاحـة بعـُد التـي ستسـاعد علـى سـد أي ثغـرة فـي التمويـل، بماليـين الـ  -
  األمريكية:

جهــات  ســتنفَّذ بعــض أنشــطة جمــع األمــوال بعــد اعتمــاد القــرار لســد الثغــرة فــي التمويــل. وقــد أبــدت عــدة
  شريكة اهتمامها بزيادة استثماراتها في المجاالت المشار إليها في القرار.

  
ة)، بماليـين الـدوالرات (إذا كانـت ذات صـل ٢٠١٩-٢٠١٨المتطلبات الميزنية المقدرة األخرى في الثنائيـة   -٣

  األمريكية:
  مليون دوالر أمريكي. ٧٣

والبــد مــن المتطلبــات الميزنيــة اإلضــافية لتغطيــة تكــاليف األنشــطة الجديــدة فيمــا يتعلــق مــثًال بمخطــط المنظمــة 
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علــى الوقايــة مــن األوبئــة، والمشــاريع التجريبيــة الخاصــة باللقاحــات األولــي للبحــث والتطــوير مــن أجــل العمــل 
ة للمالريا. ويكتسي تعزيز ترصد الحصبة وسـائر األمـراض التـي يمكـن الوقايـة منهـا باللقاحـات أهميـة المضاد

رئيسية لتحقيق أهداف خطة العمل العالمية الخاصة باللقاحات ويستلزم ميزانية وموارد إضافية. وهناك حاجة 
ل المرحلــة االنتقاليــة لبرنــامج إلــى خطــة لضــمان توظيــف البلــدان لالســتثمارات الالزمــة الســتمرار التمنيــع خــال

التحــالف استئصــال شــلل األطفــال ومواصــلة الــدعم المقــدم إلــى البلــدان التــي تمــر بمرحلــة مــا بعــد الــدعم مــن 
وتعزيزه بهدف تخفيف وطأة أي خطر تتعرض لـه اسـتدامة بـرامج التمنيـع العالمي من أجل اللقاحات والتمنيع 

  تئصال شلل األطفال.الفعالة لدى انخفاض التمويل من برنامج اس
  ؟٢٠١٩-٢٠١٨هل ُأدِرجت هذه في الميزانية البرمجية الُمقترحة 

  .٢٠١٩-٢٠١٨ستكيَّف هذه التكاليف قدر اإلمكان ضمن الميزانية البرمجية 
  
المتطلبــات الميزنيــة المقــدرة األخــرى فــي الثنائيــات المقبلــة (إذا كانــت ذات صــلة)، بماليــين الــدوالرات   -٤

  األمريكية:
  .٢٠٢١-٢٠٢٠مليون دوالر أمريكي للثنائية  ١٧٨

  
  تعزيز صحة الالجئين والمهاجرين :١٥-٧٠ج ص عالقرار 
 البرمجية والميزانية العام العمل ببرنامج الصلة  :ألف

، وُمخـرج (مخرجـات) الميزانيــة ٢٠١٩-٢٠١٤حصـيلة (حصـائل) برنـامج العمـل العـام الثـاني عشـر للفتـرة   -١
  ، التي سيسهم في تحقيقها هذا القرار.٢٠١٧-٢٠١٦البرمجية للفترة 

  :٢٠١٩-٢٠١٤حصيلة (حصائل) برنامج العمل العام الثاني عشر للفترة 
أي حصـــيلة محـــددة بشـــأن الهجـــرة فـــي  ٢٠١٩-٢٠١٤ال يتضـــمن برنـــامج العمـــل العـــام الثـــاني عشـــر للفتـــرة 

  الوقت الحالي.
  :٢٠١٧-٢٠١٦ُمخرج (مخرجات) الميزانية البرمجية للفترة 

أي حصـــيلة محـــددة بشـــأن الهجـــرة. ومـــع ذلـــك، ربطـــت  ٢٠١٧-٢٠١٦ تتضـــمن الميزانيـــة البرمجيـــة للفتـــرة ال
تـوفير نظـم تقـديم الخـدمات المنصـفة ( ١-٢-٤المنظمة أنشطتها الحالية في مجال الصحة والهجـرة بـالُمخرج 

تمكـين البلـدان ( ٣-٢-٤ ) والُمخـرجوالمتكاملة التي تركز على الناس بالبلدان وتعزيز نهوج الصـحة العموميـة
) فــي مــن تحســين ســالمة المرضــى وجــودة الخــدمات وتمكــين المرضــى فــي ســياق التغطيــة الصــحية الشــاملة

  .٢٠١٧-٢٠١٦الميزانية البرمجية للفترة 
  عشــــر الثــــاني العــــام العمــــل برنــــامج فــــي المبــــّين النحــــو علــــى بالنتــــائج صــــلة أيــــة هنــــاك تكــــن لــــم إذا  -٢

 لمراعــاة مقتضــب مبــرر تقــديم فيرجــى ،٢٠١٧-٢٠١٦ للفتــرة البرمجيــة انيــةوالميز  ٢٠١٩-٢٠١٤ للفتــرة
  .القرار في ذلك

 مـــــــــــن الميزانيـــــــــــة البرمجيـــــــــــة  ١-٢-٤يتعلـــــــــــق القـــــــــــرار بالمخرجـــــــــــات المقترحـــــــــــة فـــــــــــي مجـــــــــــال البرنـــــــــــامج 
) مــن المـدير العــام جملــة أمــور ٢٠١٧) (٩(١٤٠م ت. ويمثــل هــذا المقـرر اإلجرائــي ٢٠١٩-٢٠١٨المقترحـة 

يعــّد، بالتشــاور والتعــاون الكــاملين مــع الــدول األعضــاء، وحســب االقتضــاء، منظمــات التكامــل  مــن بينهــا أن
االقتصـــادي اإلقليمـــي، وبالتعـــاون مـــع المنظمـــة الدوليـــة للهجـــرة والمفوضـــية الســـامية لألمـــم المتحـــدة لشـــؤون 

زيـــز صـــحة الالجئـــين وأصـــحاب المصـــلحة المعنيـــين اآلخـــرين، مســـّودة إطـــار أولويـــات ومبـــادئ توجيهيـــة لتع
الالجئــين والمهــاجرين لكــي تنظــر فيهــا جمعيــة الصــحة العالميــة الســبعون، وخطــة عمــل عالميــة بشــأن صــحة 
الالجئــين والمهــاجرين لكــي تنظــر فيهــا جمعيــة الصــحة العالميــة الثانيــة والســبعون. ويطلــب أيضــًا مــن المــدير 

جئين والمهـاجرين علـى نحـو كـاف العام إجـراء تحليـل للوضـع وضـمان تنـاول الجوانـب الصـحية المتعلقـة بـالال
في االتفاق العالمي بشأن الالجئين واالتفاق العالمي من أجل الهجرة اآلمنة والمنظمة والقانونية اللذين ينبغـي 

  .٢٠١٨  تقديمهما إلى الجمعية العامة لألمم المتحدة في عام
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  ستهدفة أخرى. اإلطار الزمني الُمقّدر (بالسنوات أو األشهر) لتنفيذ أية ُمنجزات مُ   -٣
  سنتان ونصف.

  اآلثار الميزنية  باء:
  ، بماليين الدوالرات األمريكية:إجمالي التكاليف الُمقّدرة لتنفيذ القرار  -١

ــــغ قيمــــة التكــــاليف  ــــو  ٤,٣٦تبل ــــران/ يوني ــــين حزي ــــرة ب ــــون دوالر أمريكــــي فــــي الفت وكــــانون األول/  ٢٠١٧ملي
  .  ٢٠١٩  ديسمبر

فستكون مرهونـة بخطـة العمـل العالميـة بشـأن صـحة الالجئـين والمهـاجرين التـي أما تكاليف ما بعد هذه الفترة 
  ستوضع كي تنظر فيها جمعية الصحة العالمية الثانية والسبعون.

  المتطلبات الميزنية المقدرة األخرى في هذه الثنائية، بماليين الدوالرات األمريكية:  أ-٢
  مليون دوالر أمريكي. ٠,٥٤

  أثناء هذه الثنائية الموارد المتاحة  ب-٢
  الموارد الُمتاحة في هذه الثنائية لتمويل تنفيذ القرار، بماليين الدوالرات األمريكية:  -

  صفر.
  نطاق أي ثغرة في التمويل، بماليين الدوالرات األمريكية:  -

  مليون دوالر أمريكي. ٠,٥٤
فـي التمويـل، بماليـين الـدوالرات الموارد الُمقّدرة غير الُمتاحـة بعـُد التـي ستسـاعد علـى سـد أي ثغـرة   -

  األمريكية:
  صفر.

(إذا كانـت ذات صـلة)، بماليـين الـدوالرات  ٢٠١٩-٢٠١٨المتطلبات الميزنية المقدرة األخرى في الثنائيـة   -٣
  األمريكية:

  مليون دوالر أمريكي. ٣,٨٢
  

  المجموع  األنشطة  الموظفون  المستوى
  ٠,١٠  ٠,١٠  ٠,٠٠  المكاتب القطرية

  ١,٧٠  ٠,٥٠  ١,٢٠  إلقليميةالمكاتب ا
  ٢,٠٢  ٠,٤٥  ١,٥٧  المقر الرئيسي

    ٣,٨٢  ١,٠٥  ٢,٧٧  المجموع
  ؟٢٠١٩-٢٠١٨هل ُأدِرجت هذه في الميزانية البرمجية الُمقترحة 

ــــــــــة البرمجيــــــــــة الُمقترحــــــــــة  ــــــــــي الميزاني ــــــــــك ف مــــــــــن حيــــــــــث المنجــــــــــزات المســــــــــتهدفة  ٢٠١٩-٢٠١٨ُأدرج ذل
ــــدول  : تجــــري مناقشــــة التفاصــــيل٢٠١٩-٢٠١٨للفتــــرة  المحــــددة لهــــذه المنجــــزات المســــتهدفة والعمــــل مــــع ال

األعضاء. وهذا أمر يعزى إلـى كـون هـذا المجـال مجـاًال جديـدًا مـن مجـاالت عمـل المنظمـة يسـتند إلـى إطـار 
األولويــات والمبــادئ التوجيهيــة لتعزيــز صــحة الالجئــين والمهــاجرين الجــاري وضــعه بنــاًء علــى طلــب المجلــس 

  التنفيذي.
ـــ  -٤ ـــدوالرات المتطلب ـــين ال ـــة (إذا كانـــت ذات صـــلة)، بمالي ـــات المقبل ـــة المقـــدرة األخـــرى فـــي الثنائي ات الميزني

  األمريكية:
  .٢٠١٨ستقدَّر المتطلبات الميزنية عند وضع اإلطار وخطة العمل العالمية في عام  –ال ينطبق 
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متكامـل لمكافحـة األمـراض  االستجابة العالمية الخاصة بمكافحـة النواقـل: اتبـاع نهـج :١٦-٧٠ج ص عالقرار 
  المنقولة بالنواقل 

 البرمجية والميزانية العام العمل ببرنامج الصلة  :ألف

، وُمخـــرج (مخرجـــات) ٢٠١٩-٢٠١٤حصـــيلة (حصـــائل) برنـــامج العمـــل العـــام الثـــاني عشـــر للفتـــرة   -١
  ، التي سيسهم في تحقيقها هذا القرار.٢٠١٧-٢٠١٦الميزانية البرمجية للفترة 

   :٢٠١٩-٢٠١٤صائل) برنامج العمل العام الثاني عشر للفترة حصيلة (ح
  زيادة إتاحة العالج بالخط األول من األدوية المضادة للمالريا لحاالت اإلصابة بالمالريا المؤكدة؛  -
  زيادة إتاحة األدوية األساسية المضادة ألمراض المناطق المدارية المهملة واستدامتها؛  -
  ؛فيما بين القطاعات من أجل التصدي للمحددات االجتماعية للصحةزيادة تنسيق السياسات   -
  الحد من المخاطر البيئية على الصحة؛  -
جميــع البلــدان لــديها سياســات واســتراتيجيات وخطــط صــحية وطنيــة شــاملة ُحــدِّثت خــالل الســنوات الخمــس   -

  األخيرة؛
لخــدمات الصــحية المتكاملــة التــي تركــز وضــع السياســات وتــوفير التمويــل والمــوارد البشــرية لزيــادة إتاحــة ا  -

  على الناس؛
تحســين إتاحــة األدويــة والتكنولوجيــات الصــحية المأمونــة والفعالــة والعاليــة الجــودة واســتخدامها علــى نحـــو   -

  رشيد؛
) فـي ٢٠٠٥تحظى البلدان كافة بالحد األدنى من القدرات األساسية التي حددتها اللوائح الصحية الدوليـة (  -

  ر واالستجابة لجميع المخاطر؛مجال اإلنذا
زيادة قدرة البلدان على بناء القدرة علـى الصـمود والتأهـب الكـافي لحشـد اسـتجابة سـريعة ويمكـن التنبـؤ بهـا   -

  وفعالة لألوبئة والجوائح الكبرى؛
  ؛تحظى البلدان بالقدرة على إدارة مخاطر الصحة العمومية المرتبطة بحاالت الطوارئ  -
مجـال الصـحة العالميـة، مـع تـولي المنظمـة القيـادة فـي تمكـين الجهـات الفاعلـة العديـدة  تعزيز االتساق فـي  -

  .المختلفة من االضطالع بدور نشط وفعال في المساهمة في ضمان الصحة لكل الناس
  :٢٠١٧-٢٠١٦ُمخرج (مخرجات) الميزانية البرمجية للفترة 

جية المسـنَّدة بالبيِّنـات بشـأن المالريـا مـع التركيـز : تمكين البلـدان مـن تنفيـذ الخطـط االسـتراتي١-٣-١الُمخرج 
علــى التغطيــة الفعالــة بالتــدخالت الراميــة إلــى مكافحــة النواقــل واختبــارات التشــخيص والعــالج، ورصــد فعاليــة 
العــالج ومقاومــة المبيــدات الحشــرية وترصــدها عــن طريــق تعزيــز القــدرات لــدعم الجهــود الراميــة إلــى الحــد مــن 

  المالريا؛
: إعــداد التوصــيات بشــأن السياســات والمبــادئ التوجيهيــة االســتراتيجية والتقنيــة المحدَّثــة ٢-٣-١رج الُمخــ

بشـــأن مكافحـــة النواقـــل، واالختبـــار التشخيصـــي، والعـــالج المضـــاد للمالريـــا، والتـــدبير العالجـــي المتكامـــل 
المالريـا والـتخلص لألمراض الحمويـة، والترصـد، والكشـف الوبـائي، واالسـتجابة لتسـريع الحـد مـن حـاالت 

  منها؛
: تيســير تنفيــذ خارطــة الطريــق التــي وضــعتها المنظمــة بشــأن أمــراض المنــاطق المداريــة ١-٤-١الُمخــرج 

  المهملة ورصدها؛
: تيسـير تنفيـذ ورصـد التـدخالت الراميـة إلـى مكافحـة أمـراض المنـاطق المداريـة المهملـة ٢-٤-١الُمخرج 

  ندة بالبيِّنات والدعم التقني؛من خالل المبادئ التوجيهية التقنية المس
: تطوير المعارف الجديدة والحلول واستراتيجيات التنفيذ التي تلبي االحتياجات الصحية ٣-٤-١الُمخرج 

  للبلدان التي يتوطنها المرض.
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 عشـــر الثـــاني العـــام العمـــل برنـــامج فـــي المبـــّين النحـــو علـــى بالنتـــائج صـــلة أيـــة هنـــاك تكـــن لـــم إذا  -٢
 مقتضـــب مبـــرر تقـــديم فيرجـــى ،٢٠١٧-٢٠١٦ للفتـــرة البرمجيـــة والميزانيـــة ٢٠١٩-٢٠١٤ للفتـــرة
  .القرار في ذلك لمراعاة

  ال ينطبق.
  اإلطار الزمني الُمقّدر (بالسنوات أو األشهر) لتنفيذ أية ُمنجزات ُمستهدفة أخرى.   -٣

ى إلــــــ ٢٠١٧أشــــــهر. ويشــــــمل اإلطــــــار الزمنــــــي االســــــتراتيجي الفتــــــرة مــــــن تمــــــوز/ يوليــــــو  ٦ســــــنة و ١٣
  .٢٠٣٠لمواءمته مع خطة التنمية المستدامة لعام  ٢٠٣٠األول/ ديسمبر  كانون

  اآلثار الميزنية  باء:
  ، بماليين الدوالرات األمريكية:إجمالي التكاليف الُمقّدرة لتنفيذ القرار - ١

مليــــون  ٢٣,٨٤مليــــون دوالر أمريكــــي؛ واألنشــــطة:  ٢٩,٣٤مليــــون دوالر أمريكــــي (الموظفــــون:  ٥٣,١٨
  مريكي).دوالر أ

  بماليين الدوالرات األمريكية، ٢٠٣٠-٢٠١٧إجمالي التكاليف للفترة 
  المجموع  األنشطة  الموظفون  المستوى

  ٣٩,٢٥  ١٧,٢٢  ٢٢,٠٣  القطري واإلقليمي وفيما بين البلدان
  ١٣,٩٣  ٦,٦٢  ٧,٣١  العالمي
    ٥٣,١٨  ٢٣,٨٤  ٢٩,٣٤  المجموع

  الثنائية، بماليين الدوالرات األمريكية: المتطلبات الميزنية المقدرة األخرى في هذه  أ-٢
  مليون دوالر أمريكي). ٠,٤٥مليون دوالر أمريكي؛ واألنشطة:  ٠,٥٥مليون دوالر أمريكي (الموظفون: 

وســتكيَّف المنجــزات المســتهدفة اإلضــافية فــي الحــدود القصــوى الراهنــة للميزانيــة بالنســبة إلــى الفئــة خــالل 
  الثنائية الحالية.

  المتاحة أثناء هذه الثنائية الموارد  ب-٢
  الموارد الُمتاحة في هذه الثنائية لتمويل تنفيذ القرار، بماليين الدوالرات األمريكية:  -

  ال تتوفر األموال لتمويل تنفيذ القرار في الوقت الحالي.
  نطاق أي ثغرة في التمويل، بماليين الدوالرات األمريكية:  -

  مليون دوالر أمريكي.
قّدرة غير الُمتاحة بعُد التي ستساعد على سد أي ثغرة في التمويـل، بماليـين الـدوالرات الموارد المُ   -

  األمريكية:
  ستجري تعبئة الموارد للثنائية الحالية من خالل تعبئة المساهمات الطوعية.
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(إذا كانـــت ذات صـــلة)، بماليـــين  ٢٠١٩-٢٠١٨المتطلبـــات الميزنيـــة المقـــدرة األخـــرى فـــي الثنائيـــة   -٣
  رات األمريكية:الدوال 

مليــون دوالر  ٣,٦٠مليــون دوالر أمريكــي؛ واألنشــطة:  ٤,٣٨مليــون دوالر أمريكــي (الموظفــون:  ٧,٩٨
  أمريكي).

  ، بماليين الدوالرات األمريكية٢٠١٩-٢٠١٨إجمالي التكاليف للفترة 
  المجموع  األنشطة  الموظفون  المستوى

  ٥,٨٨  ٢,٦٠  ٣,٢٨  القطري واإلقليمي وفيما بين البلدان
  ٢,١٠  ١,٠٠  ١,١٠  العالمي
  ٧,٩٨  ٣,٦٠  ٤,٣٨  المجموع

  ؟٢٠١٩-٢٠١٨هل ُأدِرجت هذه في الميزانية البرمجية الُمقترحة 
ضـمن الميزانيـة اإلجماليـة فـي  ٢٠١٩-٢٠١٨ستكيَّف التكاليف المتصلة بتنفيذ هذا القـرار فـي الثنائيـة 

  .٢٠١٩-٢٠١٨الميزانية البرمجية المقترحة 
ميزنيــة المقــدرة األخــرى فــي الثنائيــات المقبلــة (إذا كانــت ذات صــلة)، بماليــين الــدوالرات المتطلبــات ال  -٤

  األمريكية:
(الموظفـون:  ٢٠٣٠-٢٠٢٠مليـون دوالر أمريكـي فـي الفتـرة  ٤٤,٢٠تبلغ التكـاليف المقـدرة لتنفيـذ القـرار 

م تغييـر أسـعار مليـون دوالر أمريكـي) علـى فـرض عـد ١٩,٧٩مليون دوالر أمريكي؛ واألنشطة:  ٢٤,٤١
  صرف العمالت.

  ، بماليين الدوالرات األمريكية٢٠٣٠-٢٠٢٠إجمالي التكاليف للفترة 
  المجموع  األنشطة  الموظفون  المستوى

  ٣٢,٦٣  ١٤,٢٩  ١٨,٣٤  القطري واإلقليمي وفيما بين البلدان
  ١١,٥٧  ٥,٥٠  ٦,٠٧  العالمي
    ٤٤,٢٠  ١٩,٧٩  ٢٤,٤١  المجموع

  
  تخطيط االنتقال في مجال شلل األطفالشلل األطفال:  ):٩(٧٠ج ص عالمقرر اإلجرائي 
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، وُمخـــرج (مخرجـــات) ٢٠١٩-٢٠١٤حصـــيلة (حصـــائل) برنـــامج العمـــل العـــام الثـــاني عشـــر للفتـــرة   -١
  اإلجرائي.، التي سيسهم في تحقيقها هذا المقرر ٢٠١٧-٢٠١٦الميزانية البرمجية للفترة 

   :٢٠١٩-٢٠١٤حصيلة (حصائل) برنامج العمل العام الثاني عشر للفترة 
عــدم وجــود أي حــاالت شــلل نــاتج عــن فيــروس شــلل األطفــال البــري أو فيــروس شــلل األطفــال الثنــائي التكــافؤ 

  المشتق من اللقاحات على الصعيد العالمي.
  :٢٠١٧-٢٠١٦ُمخرج (مخرجات) الميزانية البرمجية للفترة 

: وضــع الصــيغة النهائيــة لخطــة العمــل الخاصــة بمــوروث شــلل األطفــال ووضــعها موضــع ٤-٥-٥لُمخــرج ا
  التنفيذ على الصعيد العالمي.
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 عشـــر الثـــاني العـــام العمـــل برنـــامج فـــي المبـــّين النحـــو علـــى بالنتـــائج صـــلة أيـــة هنـــاك تكـــن لـــم إذا  -٢
 مقتضـــب مبـــرر تقـــديم رجـــىفي ،٢٠١٧-٢٠١٦ للفتـــرة البرمجيـــة والميزانيـــة ٢٠١٩-٢٠١٤ للفتـــرة
  .اإلجرائي المقرر في ذلك لمراعاة

  ال ينطبق.
  اإلطار الزمني الُمقّدر (بالسنوات أو األشهر) لتنفيذ أية ُمنجزات ُمستهدفة أخرى.   -٣

خطــة العمــل والخيــارات االســتراتيجية للمنظمــة بشــأن المرحلــة االنتقاليــة للمبــادرة العالميــة مــن المقــرر وضــع 
وتقديمها إلـى المجلـس التنفيـذي كـي ينظـر فيهـا فـي دورتـه  ٢٠١٧األطفال بحلول نهاية عام  الستئصال شلل

. وسيتواصــل وضــع خطــة العمــل ٢٠١٨الثانيــة واألربعــين بعــد المائــة التــي ســتعقد فــي كــانون الثــاني/ ينــاير 
. ٢٠١٨ ايواالســـتراتيجية وتحســـينها لتقـــديمها إلـــى جمعيـــة الصـــحة العالميـــة الحاديـــة والســـبعين فـــي أيـــار/ مـــ

  وسُيدرج اإلطار الزمني لتنفيذ الخطة (والتكاليف) في خطة العمل االستراتيجية.
  اآلثار الميزنية  باء:

  
  ، بماليين الدوالرات األمريكية:إجمالي التكاليف الُمقّدرة لتنفيذ المقرر اإلجرائي  -١

لتقـديمها إلـى  ٢٠١٧نهايـة عـام  سيتطلب وضع خطة العمل والخيارات االسـتراتيجية وتحديـد التكـاليف بحلـول
المائـة،  جمعية الصحة العالمية الحادية والسبعين من خالل المجلس التنفيذي في دورته الثانية واألربعين بعـد

وموظف مـن  ٦تخصيص الموارد المقدرة من الموظفين في المنظمة على النحو التالي: موظف من الرتبة ف
أشـــهر (للفتــرة المتبقيــة مـــن  ٧لمــدة  ٥لــدعم مـــن الرتبــة خ عوموظــف ل ٤وموظــف مــن الرتبـــة ف ٥الرتبــة ف

فـــي المكتــب اإلقليمــي لشـــرق المتوســط والمكتـــب  ٥) فــي المقـــر الرئيســي وموظــف مـــن الرتبــة ف٢٠١٧ عــام
فـــي المكتـــب اإلقليمـــي لجنـــوب شـــرق آســـيا. وتبلـــغ  ٤اإلقليمـــي ألفريقيـــا وموظـــف بنصـــف دوام مـــن الرتبـــة ف

  مليون دوالر أمريكي. ١,٠٦ساوي ما ي ٢٠١٧تكاليف الموظفين لعام 
ــــه خــــالل أول ســــتة أشــــهر مــــن عــــام  ــــوفير مــــالك المــــوظفين ذات ــــغ قيمــــة التكــــاليف  ٢٠١٨وســــيتوجب ت وتبل

  مليون دوالر أمريكي.  ٠,٨٩
مـــــا يســـــاوي  ٢٠١٧ويقـــــدر أن تبلـــــغ قيمـــــة التكـــــاليف التشـــــغيلية الخاصـــــة باالجتماعـــــات والوثـــــائق فـــــي عـــــام 

  مليون دوالر أمريكي.  ٠,٠٣
  مليون دوالر أمريكي. ١,٩٨التكاليف المقدرة خالل ثالثة عشر شهرًا بالتالي ما مجموعه وتبلغ 

وســيلزم أيضــًا تــوفير الــدعم العينــي مــن المــوظفين فــي إطــار برنــامج استئصــال شــلل األطفــال والبــرامج ذات 
المكاتـب القطريـة الصلة (مثـل بـرامج المنظمـة للطـوارئ الصـحية والتمنيـع واللقاحـات والمـواد البيولوجيـة) وفـي 

غيــر أنــه لــيس محــدد التكــاليف. ويعتمــد هــذا التقــدير جزئيــًا علــى المــوارد المطلوبــة حتــى اآلن لتنســيق تخطــيط 
  المرحلة االنتقالية.

  
  المتطلبات الميزنية المقدرة األخرى في هذه الثنائية، بماليين الدوالرات األمريكية:  أ-٢

 ١-علــى النحــو المــذكور فــي الفــرع بــاء ٢٠١٧ي خــالل عــام مليــون دوالر أمريكــ ١,٠٩ســتبلغ التكــاليف 
  .٢٠١٧-٢٠١٦غير أن هذه التكاليف سُتكّيف في حدود حافظة الميزانية البرمجية 

  الموارد المتاحة أثناء هذه الثنائية  ب-٢
  الموارد الُمتاحة في هذه الثنائية لتمويل تنفيذ المقرر اإلجرائي، بماليين الدوالرات األمريكية:  -

  ن المحتمل الحصول على األموال لتنفيذ المقرر اإلجرائي في حدود الموارد الراهنة.م
  نطاق أي ثغرة في التمويل، بماليين الدوالرات األمريكية:  -

  ال يوجد.
الموارد الُمقـّدرة غيـر الُمتاحـة بعـُد التـي ستسـاعد علـى سـد أي ثغـرة فـي التمويـل، بماليـين الـدوالرات   -

  األمريكية:
  .ال ينطبق
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(إذا كانـــت ذات صـــلة)، بماليـــين  ٢٠١٩-٢٠١٨المتطلبـــات الميزنيـــة المقـــدرة األخـــرى فـــي الثنائيـــة   -٣
  الدوالرات األمريكية:

أشـهر  ٦يقدر أن تبلغ قيمة تكاليف تنفيـذ خطـة العمـل والخيـارات االسـتراتيجية ومواصـلة تحسـينها خـالل أول 
ســبة إلــى المــوظفين علــى مســتوى المقــر الرئيســي مليــون دوالر أمريكــي بالن ٠,٨٩مــا يســاوي  ٢٠١٨مــن عــام 

  .١-واألقاليم على النحو المبين في الفرع باء
  ؟٢٠١٩-٢٠١٨هل ُأدِرجت هذه في الميزانية البرمجية الُمقترحة 

إن التخطــيط لتحقيــق المنجــزات المســتهدفة عمليــة جاريــة إال أن التكــاليف ســُتدرج قــدر اإلمكــان فــي الميزانيــة 
. وســُتدرج تكــاليف تنفيــذ خطــة العمــل والخيــارات االســتراتيجية فــي التقريــر ٢٠١٩-٢٠١٨ البرمجيــة المعتمــدة

الــذي ســيقدَّم إلــى المجلــس التنفيــذي فــي دورتــه الثانيــة واألربعــين بعــد المائــة وجمعيــة الصــحة العالميــة الحاديــة 
  والسبعين.

ـــة (إذا كانـــت  -٤ ـــات المقبل ـــة المقـــدرة األخـــرى فـــي الثنائي ـــدوالرات  المتطلبـــات الميزني ـــين ال ذات صـــلة)، بمالي
  األمريكية:

  ينبغي تحديدها في خطة العمل والخيارات االستراتيجية.
  

  استعراض اإلطار الخاص بالتأهب لمواجهة األنفلونزا الجائحة ):١٠(٧٠ج ص عالمقرر اإلجرائي 
 البرمجية والميزانية العام العمل ببرنامج الصلة  :ألف

، وُمخـــرج (مخرجـــات) ٢٠١٩-٢٠١٤لعمـــل العـــام الثـــاني عشـــر للفتـــرة حصـــيلة (حصـــائل) برنـــامج ا  -١
  ، التي سيسهم في تحقيقها هذا المقرر اإلجرائي.٢٠١٧-٢٠١٦الميزانية البرمجية للفترة 

  :٢٠١٩-٢٠١٤حصيلة (حصائل) برنامج العمل العام الثاني عشر للفترة 
  ال ينطبق.

  :٢٠١٧-٢٠١٦ُمخرج (مخرجات) الميزانية البرمجية للفترة 
  ال ينطبق.

 عشـــر الثـــاني العـــام العمـــل برنـــامج فـــي المبـــّين النحـــو علـــى بالنتـــائج صـــلة أيـــة هنـــاك تكـــن لـــم إذا  -٢
 مقتضـــب مبـــرر تقـــديم فيرجـــى ،٢٠١٧-٢٠١٦ للفتـــرة البرمجيـــة والميزانيـــة ٢٠١٩-٢٠١٤ للفتـــرة
  .اإلجرائي المقرر في ذلك لمراعاة
ا الجائحــة مــن أجــل تبــادل فيروســات األنفلــونزا وٕاتاحــة اإلطــار الخــاص بالتأهــب لمواجهــة األنفلــونز يســاهم 

  من برنامج المنظمة للطوارئ الصحية. ٢-وهاء ١-والفوائد األخرى في الحصيلتين هاءاللقاحات 
 لمواجهـة األنفلـونزا بالتأهـب الخـاص الفريق المعنـي باسـتعراض اإلطـاروتنظر الدول األعضاء في تقرير 

إلــى اســتعراض اإلطــار  بالتأهــب الخــاصمــن اإلطــار  ٢-٤-٧الفــرع . وتــرد اإلشــارة فــي ٢٠١٦الجائحــة 
بهـــدف اقتـــراح مراجعـــات تجســـد التطـــورات حســـب االقتضـــاء علـــى جمعيـــة الصـــحة  ٢٠١٦بحلـــول عـــام 

  عن طريق المجلس التنفيذي. ٢٠١٧العالمية في عام 
  خرى. اإلطار الزمني الُمقّدر (بالسنوات أو األشهر) لتنفيذ أية ُمنجزات ُمستهدفة أ  -٣

  شهرًا. ٣٠حتى 
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  اآلثار الميزنية  باء:
  ، بماليين الدوالرات األمريكية:إجمالي التكاليف الُمقّدرة لتنفيذ المقرر اإلجرائي  -١

  مليون دوالر أمريكي. ٢,٩١
  المتطلبات الميزنية المقدرة األخرى في هذه الثنائية، بماليين الدوالرات األمريكية:  أ-٢

مليـون دوالر  ٠,٨٤نفيذ األنشطة المبينة في المقـرر اإلجرائـي مبلغـًا إضـافيًا قـدره من المقدر أن يتطلب ت
عــن  الجائحــة لمواجهــة األنفلــونزا بالتأهــب الخــاص اإلطــار. وٕاذ يخــرج ٢٠١٧أمريكــي لتمويلهــا فــي عــام 

  نطاق الميزانية البرمجية، يمكن أن يكّيف تنفيذ المقرر اإلجرائي دون زيادة حيز الميزانية.
  الموارد المتاحة أثناء هذه الثنائية  ب-٢

  الموارد الُمتاحة في هذه الثنائية لتمويل تنفيذ المقرر اإلجرائي، بماليين الدوالرات األمريكية:  -
  ال توجد.

  نطاق أي ثغرة في التمويل، بماليين الدوالرات األمريكية:  -
  مليون دوالر أمريكي. ٠,٨٤

التي ستساعد على سد أي ثغرة في التمويل، بماليين الـدوالرات  الموارد الُمقّدرة غير الُمتاحة بعدُ   -
  األمريكية:
  ال توجد.

(إذا كانـــت ذات صـــلة)، بماليـــين  ٢٠١٩-٢٠١٨المتطلبـــات الميزنيـــة المقـــدرة األخـــرى فـــي الثنائيـــة   -٣
  الدوالرات األمريكية:

  مليون دوالر أمريكي. ٢,٠٧
  ؟٢٠١٩-٢٠١٨رحة هل ُأدِرجت هذه في الميزانية البرمجية الُمقت

  عن نطاق الميزانية البرمجية. الجائحة لمواجهة األنفلونزا بالتأهب الخاص اإلطاريخرج 
المتطلبــات الميزنيــة المقــدرة األخــرى فــي الثنائيــات المقبلــة (إذا كانــت ذات صــلة)، بماليــين الــدوالرات   -٤

  األمريكية:
  ال ينطبق.

  
حية فــــي األرض الفلســــطينية المحتلــــة، بمــــا فيهــــا القــــدس األحــــوال الصــــ ):١٢(٧٠ج ص عالمقرر اإلجرائي 

  الشرقية، وفي الجوالن السوري المحتل
 البرمجية والميزانية العام العمل ببرنامج الصلة  :ألف

، وُمخـــرج (مخرجـــات) ٢٠١٩-٢٠١٤حصـــيلة (حصـــائل) برنـــامج العمـــل العـــام الثـــاني عشـــر للفتـــرة   -١
  تي سيسهم في تحقيقها هذا المقرر اإلجرائي.، ال٢٠١٧-٢٠١٦الميزانية البرمجية للفترة 

  :٢٠١٩-٢٠١٤حصيلة (حصائل) برنامج العمل العام الثاني عشر للفترة 
سيشــــــــمل العمــــــــل المقــــــــرر االضــــــــطالع بــــــــه جميــــــــع حصــــــــائل برنــــــــامج العمــــــــل العــــــــام الثــــــــاني عشــــــــر 

  .٢٠١٩-٢٠١٤للفترة 
  :٢٠١٧-٢٠١٦ُمخرج (مخرجات) الميزانية البرمجية للفترة 

  .٢٠١٧-٢٠١٦ل المقرر االضطالع به جميع ُمخرجات الميزانية البرمجية للفترة سيشمل العم
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 عشـــر الثـــاني العـــام العمـــل برنـــامج فـــي المبـــّين النحـــو علـــى بالنتـــائج صـــلة أيـــة هنـــاك تكـــن لـــم إذا  -٢
 مقتضـــب مبـــرر تقـــديم فيرجـــى ،٢٠١٧-٢٠١٦ للفتـــرة البرمجيـــة والميزانيـــة ٢٠١٩-٢٠١٤ للفتـــرة
  .اإلجرائي ررالمق في ذلك لمراعاة

  ال ينطبق.
  اإلطار الزمني الُمقّدر (بالسنوات أو األشهر) لتنفيذ أية ُمنجزات ُمستهدفة أخرى.   -٣

  ).٢٠١٨إلى أيار/ مايو  ٢٠١٧سنة واحدة (من أيار/ مايو 

  اآلثار الميزنية  باء:
  مريكية:، بماليين الدوالرات األإجمالي التكاليف الُمقّدرة لتنفيذ المقرر اإلجرائي  -١

مليــــــــون دوالر أمريكــــــــي؛ واألنشــــــــطة:  ٣,٨٦مليــــــــون دوالر أمريكــــــــي (الموظفــــــــون:  ١٠,١١المجمــــــــوع: 
  مليون دوالر أمريكي). ٦,٢٥

  المتطلبات الميزنية المقدرة األخرى في هذه الثنائية، بماليين الدوالرات األمريكية:  أ-٢
مليون  ٤,٢٣الر أمريكي؛ واألنشطة: مليون دو  ٢,٢٥مليون دوالر أمريكي (الموظفون:  ٦,٤٨المجموع: 

  دوالر أمريكي) ينبغي تكييفه في حدود حافظة الميزانية البرمجية الراهنة.

  الموارد المتاحة أثناء هذه الثنائية  ب-٢
  الموارد الُمتاحة في هذه الثنائية لتمويل تنفيذ المقرر اإلجرائي، بماليين الدوالرات األمريكية:  -

  كي.مليون دوالر أمري ١,٣٩
  نطاق أي ثغرة في التمويل، بماليين الدوالرات األمريكية:  -

سيتواصــــل تحصــــيل التمويــــل عــــن طريــــق المســــاهمات الطوعيــــة، بمــــا فــــي ذلــــك خطــــة االســــتجابة 
  األرض الفلسطينية المحتلة.االستراتيجية من أجل 

بماليين الـدوالرات  الموارد الُمقّدرة غير الُمتاحة بعُد التي ستساعد على سد أي ثغرة في التمويل،  -
  األمريكية:
  ال ينطبق.

(إذا كانـــت ذات صـــلة)، بماليـــين  ٢٠١٩-٢٠١٨المتطلبـــات الميزنيـــة المقـــدرة األخـــرى فـــي الثنائيـــة   -٣
  الدوالرات األمريكية:

مليون  ٢,٠٢مليون دوالر أمريكي؛ واألنشطة:  ١,٦١مليون دوالر أمريكي (الموظفون:  ٣,٦٣المجموع: 
  دوالر أمريكي).

  ؟٢٠١٩-٢٠١٨ُأدِرجت هذه في الميزانية البرمجية الُمقترحة  هل
  نعم.
  

المتطلبــات الميزنيــة المقــدرة األخــرى فــي الثنائيــات المقبلــة (إذا كانــت ذات صــلة)، بماليــين الــدوالرات   -٤
  األمريكية:
  ال ينطبق.
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   للخرف العمومية صحيةال االستجابة بشأن العالمية العمل خطة مسّودة  :)١٧(٧٠ج ص عاإلجرائي  قررمال

  البرمجية والميزانية العام العمل ببرنامج الصلة  :ألف
 أي وفـي ،٢٠١٩-٢٠١٤ للفتـرة عشـر الثـاني العـام العمـل برنـامج مـن حصـيلة ةأيـ فـي بيان الرجاء  -١

  .المقرر اإلجرائي هذا مشروع سيسهم ٢٠١٧-٢٠١٦ للفترة البرمجية الميزانية من ُمخرج
 الخــــدمات إتاحــــة زيـــادة، الحصــــيلة: ٢ الفئــــة، ٢٠١٩-٢٠١٤ للفتـــرة عشــــر الثــــاني مالعـــا العمــــل برنـــامج

 الميزانيــــــــــةتعــــــــــاطي مــــــــــواد اإلدمــــــــــان.  عــــــــــن الناجمــــــــــة واالضــــــــــطرابات النفســــــــــية بالصــــــــــحة الخاصــــــــــة
 والخطــط السياســات وتنفيــذ وضــع علــى البلــدان قــدرة تعزيــز( ١-٢-٢، المخــرج ٢٠١٧-٢٠١٦ البرمجيــة

). ٢٠٢٠-٢٠١٣ النفسـية الصـحة بشـأن الشـاملة العمـل خطـة مـع يتماشى بما الوطنية المعلومات ظمنُ و 
 علـى المتكاملـة النفسـية الصـحة خـدمات تطـوير علـى التقنية القدرة لديها التي البلدان( ٢-٢-٢ خرجالمُ و 

  ).والتعافي والعالج والوقاية النفسية الصحة تعزيز سلسلة صعيد
 

إذا لم تكن هناك أية صـلة بالنتـائج، كمـا  المقرر اإلجرائيالرجاء إدراج مبرر موجز للنظر في مشروع   -٢
والميزانيــــة البرمجيــــة  ٢٠١٩-٢٠١٤فــــي برنــــامج العمــــل العــــام الثــــاني عشــــر للفتــــرة  مبينــــة هــــي
  .٢٠١٧-٢٠١٦ للفترة

ى  ٢٠١٩-٢٠١٨ المقترحـة البرمجيـة الميزانية تتضمن  ةاإلقليميـ تـباالمكمستوى  منجزات مستھدفة عل
 وطنيـة اسـتراتيجيات /خطـط /سياسـات وتنفيـذ لوضعقاليم األ في للبلدان والدعم توجيهال تقديمما يخص في

 لخـــرفل عـــالمي مرصـــد إنشـــاءفيمـــا يخـــص  يالرئيســـ مقـــر؛ وُمنجـــزات مســـتهدفة علـــى مســـتوى الللخـــرف
 .هاالخرف وتنفيذ استراتيجيات وضع في األعضاء الدول ومساعدة

يذ ( بالسنوات أو الشهور) فيما يتعلق بأية منجزات مستهدفة الرجاء بيان اإلطار الزمني المتوقع للتنف  -٣
   إضافية؟

  .للخرف العمومية الصحية االستجابة بشأن العالمية العمل خطة ثمانية أعوام بالنسبة إلى مدة
  الميزنية المترتبة على تنفيذ المنجزات المستهدفة اإلضافية اآلثار  :باء
  :يزنية اإلضافية المقدرة بماليين الدوالرات األمريكيةالمتطلبات الم - الحالية الثنائية  -١

  :٢٠١٧ديسمبرإلى كانون األول/  يوليوتغطي الفترة من تموز/ 
 مليــــــــون دوالر أمريكــــــــي، األنشـــــــــطة ٠,٧٠ون الموظفــــــــ( مليــــــــون دوالر أمريكـــــــــي ١,٣٣ همجموعــــــــمــــــــا 
  .مليون دوالر أمريكي) ٠,٦٣
 تكلفـــةمـــن ٪ ٧٥ يعـــادل مـــا( واحـــد شـــخصو  ،٢برتبـــة ف٪) ١٠٠( واحـــد شـــخص: الرئيســـي مقـــرال فـــي

) متفـــرغ واحـــد موظـــف تكلفـــةمـــن ٪ ٢٥ يعـــادل مـــا( واحـــد وشـــخص، ٤برتبـــة ف) متفـــرغ واحـــد موظـــف
 اإلداري الــدعم قــدمي واحــد وشــخص والخــرف،وميــة العم الصــحة مجــال فــي دوليــة ةخبــر يتمتــع ب ٥ف برتبــة

  .٥برتبة خ) متفرغ واحد موظف تكلفةمن ٪ ٥٠ يعادل ما(
 فـي االحتياجـاتب معرفـة لديهم والخرف العامة الصحة مجال في يوندول اءخبر : اإلقليمي وىالمست علىو 

  إقليم. كل في ٤برتبة ف) متفرغ واحد موظف تكلفةمن ٪ ٥٠ يعادل ما( أقاليمهم
المقترح في الثنائية الحالية بماليـين  المقرر اإلجرائييرجى بيان مستوى الموارد المتاحة لتمويل تنفيذ   )١(

  دوالرات األمريكية:ال
 المقترح في الثنائية الحالية؟ المقرر اإلجرائيلتمويل  المتاحة الموارد مقدارما    -

  مليون دوالر أمريكي. ٠,١١
  ما مقدار ثغرة التمويل؟  -

  مليون دوالر أمريكي. ١,٢٢
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  ما هي الموارد المقدرة، غير المتاحة بعد، إن ُوجدت، والتي ستساعد في سد ثغرة التمويل؟  -
    .مليون دوالر أمريكي (منحة منتظرة من المفوضية األوروبية) ٠,٠٨

  :(عند اللزوم): المتطلبات الميزنية المقدرة، بماليين الدوالرات األمريكية ٢٠١٩-٢٠١٨  -٢
مليـــــــــون  ٢,٥٠مليـــــــــون دوالر أمريكـــــــــي، األنشـــــــــطة  ٢,٨٠مليـــــــــون دوالر أمريكـــــــــي (الموظفـــــــــون  ٥,٣٠
  أمريكي). دوالر

المتطلبـــات الميزنيـــة المقـــدرة،  -(عنـــد اللـــزوم)  ٢٠١٩-٢٠١٨المســـتقبلية بعـــد الثنائيـــة الثنائيـــات   -٣
  بماليين الدوالرات األمريكية:

مليــــــــون دوالر أمريكـــــــــي،  ٢,٨٠مليــــــــون دوالر أمريكــــــــي (الموظفــــــــون  ٥,٣٠: ٢٠٢١-٢٠٢٠الثنائيــــــــة 
  مليون دوالر أمريكي). ٢,٥٠ األنشطة

مليــــــــون دوالر أمريكـــــــــي،  ٢,٨٠أمريكــــــــي (الموظفــــــــون مليــــــــون دوالر  ٥,٣٠: ٢٠٢٣-٢٠٢٢الثنائيــــــــة 
  مليون دوالر أمريكي). ٢,٥٠ األنشطة

مليــــــــون دوالر أمريكـــــــــي،  ٢,٨٠مليــــــــون دوالر أمريكــــــــي (الموظفــــــــون  ٥,٣٠: ٢٠٢٥-٢٠٢٤الثنائيــــــــة 
  مليون دوالر أمريكي). ٢,٥٠ األنشطة

مليـون  ٧,٥٠، األنشـطة مليـون دوالر أمريكـي ٨,٤٠مليون دوالر أمريكي (الموظفـون  ١٥,٩٠المجموع: 
  دوالر أمريكي) بالنسبة للثنائيات الثالث.

  
  الُبعد الصحي العمومي لمشكلة المخدرات العالمية  ):١٨(٧٠ج ص عالمقرر اإلجرائي 

 البرمجية والميزانية العام العمل ببرنامج الصلة  :ألف

وُمخـــرج (مخرجـــات) ، ٢٠١٩-٢٠١٤حصـــيلة (حصـــائل) برنـــامج العمـــل العـــام الثـــاني عشـــر للفتـــرة   -١
  ، التي سيسهم في تحقيقها هذا المقرر اإلجرائي.٢٠١٧-٢٠١٦الميزانية البرمجية للفترة 

  :٢٠١٩-٢٠١٤حصيلة (حصائل) برنامج العمل العام الثاني عشر للفترة 
  ؛البشري المناعي العوز فيروس مع المتعايشين لألشخاص الرئيسية التدخالت إتاحة زيادة
  ؛اإلدمان مواد تعاطي عن الناجمة واالضطرابات النفسية بالصحة الخاصة تالخدما إتاحة زيادة

  .رشيد نحو على واستخدامها الجودة والعالية والفعالة المأمونة الصحية والتكنولوجيات األدوية إتاحة تحسين
  :٢٠١٧-٢٠١٦ُمخرج (مخرجات) الميزانية البرمجية للفترة 

ـــى١-١-١الُمخـــرج  ـــدان عل ـــادة قـــدرة البل ـــة إلـــى مكافحـــة فيـــروس العـــوز  : زي تنفيـــذ التـــدخالت الرئيســـية الرامي
المناعي البشري عن طريـق المشـاركة النشـيطة فـي الحـوار الخـاص بالسياسـات، ووضـع اإلرشـادات واألدوات 

  الخاصة بالقواعد والمعايير، وبث المعلومات االستراتيجية، وتقديم الدعم التقني؛
ن علــى تنفيــذ التــدخالت الرئيســية الراميــة إلــى مكافحــة التهــاب الكبــد عــن : زيــادة قــدرة البلــدا٢-١-١الُمخــرج  

طريـــق المشـــاركة النشـــيطة فـــي الحـــوار الخـــاص بالسياســـات، ووضـــع اإلرشـــادات واألدوات الخاصـــة بالقواعـــد 
           ؛ والمعايير، وبث المعلومات االستراتيجية، وتقديم الدعم التقني

اتيجيات والُنظم والتدخالت الُقطرية وتعزيزها فيما يتعلـق باالضـطرابات : توسيع نطاق االستر ٣-٢-٢الُمخرج 
  الناجمة عن تعاطي الكحول والمواد النفسانية التأثير األخرى؛

: تمكــين البلــدان مــن وضــع السياســات الوطنيــة بشــأن تحســين إتاحــة األدويــة والتكنولوجيــات ١-٣-٤الُمخــرج 
ا وتقييمهــــا؛ وتعزيـــز االختيـــار المســــند بالبيِّنـــات واالســــتخدام الصـــحية األخـــرى أو تحــــديثها وتنفيـــذها ورصـــده

  الرشيد.
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 عشـــر الثـــاني العـــام العمـــل برنـــامج فـــي المبـــّين النحـــو علـــى بالنتـــائج صـــلة أيـــة هنـــاك تكـــن لـــم إذا  -٢
 مقتضـــب مبـــرر تقـــديم فيرجـــى ،٢٠١٧-٢٠١٦ للفتـــرة البرمجيـــة والميزانيـــة ٢٠١٩-٢٠١٤ للفتـــرة
  .جرائياإل المقرر في ذلك لمراعاة

  ال ينطبق.
  اإلطار الزمني الُمقّدر (بالسنوات أو األشهر) لتنفيذ أية ُمنجزات ُمستهدفة أخرى.   -٣

  سنوات). ٥( ٢٠٢٢أيار/ مايو  - ٢٠١٧حزيران/ يونيو 
  اآلثار الميزنية  باء:
  ، بماليين الدوالرات األمريكية:إجمالي التكاليف الُمقّدرة لتنفيذ المقرر اإلجرائي  -١

  مليون دوالر أمريكي ١,٣٥: ٢٠١٧-٢٠١٦ثنائية ال
  مليون دوالر أمريكي ٥,٧٥: ٢٠١٩-٢٠١٨الثنائية 
  مليون دوالر أمريكي ٥,٧٥: ٢٠٢١-٢٠٢٠الثنائية 

  مليون دوالر أمريكي ١٢,٨٥المجموع:   
  المتطلبات الميزنية المقدرة األخرى في هذه الثنائية، بماليين الدوالرات األمريكية:  أ-٢

 العالميـة الصـحة منظمـة بـين التعـاون نطـاق توسـيع يمكـن التاليـة، اإلضـافية ُمنجزات الُمسـتهدفةإلى ال بالنظر
اســــتجابة  وذلــــك المخــــدرات، لمراقبــــة الدوليــــة والهيئــــة والجريمــــة بالمخــــدرات المعنــــي المتحــــدة األمــــم ومكتــــب

 فــي أمريكـي دوالر مليـون ٠,٣ لــغمبويمكـن إدراج  فعالـة، وتنفيــذ تنسـيق بآليـات المتزايــدة القطريـة لالحتياجـات
  .الحالي ميزانيةسقف ال حدود

  الموارد المتاحة أثناء هذه الثنائية  ب-٢
  الموارد الُمتاحة في هذه الثنائية لتمويل تنفيذ المقرر اإلجرائي، بماليين الدوالرات األمريكية:  -

  مليون دوالر أمريكي. ٠,٣
  مليون دوالر أمريكي. ١,٠٥ات األمريكية: نطاق أي ثغرة في التمويل، بماليين الدوالر   -

  مليون دوالر أمريكي ١,٣٥التكلفة: 
  مليون دوالر أمريكي ٠,٣٠الموارد المتاحة: 

  مليون دوالر أمريكي. ١,٠٥: التمويل في ثغرةال
الموارد الُمقّدرة غير الُمتاحة بعُد التي ستساعد على سد أي ثغرة في التمويل، بماليين الـدوالرات   -

  ريكية:األم
  مليون دوالر أمريكي. ١,٠٥

(إذا كانـــت ذات صـــلة)، بماليـــين  ٢٠١٩-٢٠١٨المتطلبـــات الميزنيـــة المقـــدرة األخـــرى فـــي الثنائيـــة   -٣
  الدوالرات األمريكية:

  مليون دوالر أمريكي. ٥,٧٥
  ؟٢٠١٩-٢٠١٨هل ُأدِرجت هذه في الميزانية البرمجية الُمقترحة 

  نعم.
درة األخــرى فــي الثنائيــات المقبلــة (إذا كانــت ذات صــلة)، بماليــين الــدوالرات المتطلبــات الميزنيــة المقــ  -٤

  األمريكية:
  مليون دوالر أمريكي. ٥,٧٥
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  تقرير اللجنة المعنية بالقضاء على سمنة األطفال: خطة التنفيذ ):١٩(٧٠ج ص عالمقرر اإلجرائي 
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، وُمخـــرج (مخرجـــات) ٢٠١٩-٢٠١٤(حصـــائل) برنـــامج العمـــل العـــام الثـــاني عشـــر للفتـــرة  حصـــيلة  -١
  ، التي سيسهم في تحقيقها هذا المقرر اإلجرائي.٢٠١٧-٢٠١٦الميزانية البرمجية للفترة 

   :٢٠١٩-٢٠١٤حصيلة (حصائل) برنامج العمل العام الثاني عشر للفترة 
  ير السارية.، المجال البرمجي: األمراض غ٢حصائل الفئة 

  :٢٠١٧-٢٠١٦ُمخرج (مخرجات) الميزانية البرمجية للفترة 
: تسريع وضع و/ أو تنفيـذ السياسـات والخطـط الوطنيـة المتعـددة القطاعـات للوقايـة مـن ١-١-٢الُمخرج 

  األمراض غير السارية ومكافحتها؛
عوامــل الخطــر القابلــة  : تمكــين البلــدان مــن تنفيــذ االســتراتيجيات الراميــة إلــى الحــد مــن٢-١-٢الُمخــرج 

للتغيير المتعلقة باألمراض غير السارية (تعاطي التبغ والنظام الغذائي والخمول البـدني وتعـاطي الكحـول 
  على نحٍو ضار)، بما في ذلك المحددات االجتماعية األساسية؛

الجــــي : تمكـــين البلـــدان مـــن تحســـين التغطيــــة بالرعايـــة الصـــحية المتعلقـــة بالتـــدبير الع٣-١-٢الُمخـــرج 
ألمــراض القلــب واألوعيــة الدمويــة والســرطان والســكري وأمــراض الجهــاز التنفســي المزمنــة وعوامــل الخطــر 

  المرتبطة بها عن طريق تعزيز الُنظم الصحية؛
: تنفيذ إطـار الرصـد مـن أجـل التبليـغ عـن التقـدم المحـرز فـي الوفـاء بااللتزامـات الـواردة ٤-١-٢الُمخرج 

ع الجمعية العامة لألمم المتحدة الرفيع المستوى بشأن الوقاية من األمـراض في اإلعالن السياسي الجتما
غير المعدية (غير السارية) ومكافحتها وفي خطة العمل العالمية لمنظمة الصـحة العالميـة بشـأن الوقايـة 

  .٢٠٢٠-٢٠١٣من األمراض غير السارية ومكافحتها 
 عشـــر الثـــاني العـــام العمـــل برنـــامج فـــي لمبـــّينا النحـــو علـــى بالنتـــائج صـــلة أيـــة هنـــاك تكـــن لـــم إذا  -٢

 مقتضـــب مبـــرر تقـــديم فيرجـــى ،٢٠١٧-٢٠١٦ للفتـــرة البرمجيـــة والميزانيـــة ٢٠١٩-٢٠١٤ للفتـــرة
  .اإلجرائي المقرر في ذلك لمراعاة

  ال ينطبق.
  اإلطار الزمني الُمقّدر (بالسنوات أو األشهر) لتنفيذ أية ُمنجزات ُمستهدفة أخرى.   - ٣

إلــــى كــــانون األول/  ٢٠١٨نفيــــذ المقــــرر اإلجرائــــي فــــي الفتــــرة مــــن كــــانون الثــــاني/ ينــــاير مــــن المقتــــرح ت
  .٢٠٢٣ ديسمبر

وستشــرف األمانــة علــى تنســيق وضــع إطــار للرصــد والتقيــيم للســماح بــالتبليغ الــدوري عــن التقــدم المحــرز 
ديم اإلرشاد إلـى اللجنة المعنية بالقضاء على سمنة األطفال وتقعلى الصعيد العالمي في تنفيذ توصيات 

الدول األعضاء بشأن تطوير أنشطة الرصد والتقييم والمسـاءلة علـى المسـتوى الـوطني وتعزيزهـا. وسـتنفَّذ 
  .٢٠١٩-٢٠١٨هذه األنشطة خالل الثنائية 

ـــم لـــدعم بنـــاء القـــدرات فـــي  وستوضـــع مجموعـــة مـــن ملخصـــات السياســـات وأدلـــة التنفيـــذ ذات الصـــلة وتعمَّ
. وهـــذا أمـــر ســـيعزز دعـــم تنفيـــذ الـــدول األعضـــاء ٢٠١٩-٢٠١٨ريـــة فـــي الفتـــرة المكاتـــب اإلقليميـــة والقط

للـــُنهج االبتكاريـــة الراهنـــة والجديـــدة للتصـــدي لســـمنة األطفـــال. وسيباشـــر العمـــل التقنـــي لســـد الثغـــرات فـــي 
المعـــارف والممارســـات المتعلقـــة باألســـاليب وُنظـــم الرصـــد لتقـــدير الســـلوكيات الرئيســـية ووزن الجســـم لـــدى 

ســـنة. وسُترســـى أنشـــطة  ١٧ســـنوات و ٥دون ســـن الخامســـة واألطفـــال المتراوحـــة أعمـــارهم بـــين األطفـــال 
  .٢٠١٩-٢٠١٨ الدعم التقني وبناء القدرات عبر المراكز والشبكات اإلقليمية في الفترة
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  اآلثار الميزنية  باء:
  كية:، بماليين الدوالرات األمريإجمالي التكاليف الُمقّدرة لتنفيذ المقرر اإلجرائي  -١

  مليون دوالر أمريكي. ١٢,٦١
  المتطلبات الميزنية المقدرة األخرى في هذه الثنائية، بماليين الدوالرات األمريكية:  أ-٢

  ال توجد.
  الموارد المتاحة أثناء هذه الثنائية  ب-٢

  ة:الموارد الُمتاحة في هذه الثنائية لتمويل تنفيذ المقرر اإلجرائي، بماليين الدوالرات األمريكي  -
  صفر.

  نطاق أي ثغرة في التمويل، بماليين الدوالرات األمريكية:  -
  صفر.

الموارد الُمقّدرة غير الُمتاحة بعُد التي ستساعد على سد أي ثغرة في التمويل، بماليين الـدوالرات   -
  األمريكية:

  ال ينطبق.
ات صـــلة)، بماليـــين (إذا كانـــت ذ ٢٠١٩-٢٠١٨المتطلبـــات الميزنيـــة المقـــدرة األخـــرى فـــي الثنائيـــة   -٣

  الدوالرات األمريكية:
  المجموع  األنشطة  الموظفون  المستوى
  ٠‚٥  ٠‚٣  ٠‚٢  المكاتب الُقطرية
  ٠‚٨  ٠‚٥  ٠‚٣  المكاتب اإلقليمية
  ٢‚٧  ١‚٦  ١‚١  المقر الرئيسي

    ٤‚٠  ٢‚٤  ١‚٦  المجموع
  ؟٢٠١٩-٢٠١٨هل ُأدِرجت هذه في الميزانية البرمجية الُمقترحة 

  .نعم
بــات الميزنيــة المقــدرة األخــرى فــي الثنائيــات المقبلــة (إذا كانــت ذات صــلة)، بماليــين الــدوالرات المتطل  -٤

  األمريكية:
اللجنـــة المعنيـــة بالقضـــاء علـــى ســـمنة األطفـــال توصـــيات تبلـــغ قيمـــة المتطلبـــات الميزنيـــة المقـــدرة لتنفيـــذ 

كـــــي فـــــي الثنائيـــــة مليـــــون دوالر أمري ٤,٤١و ٢٠٢١-٢٠٢٠مليـــــون دوالر أمريكـــــي فـــــي الثنائيـــــة  ٤,٢
. ٢٠١٩-٢٠١٨لكــــل ثنائيـــــة مقارنــــة بالثنائيـــــة  ٪٥بزيــــادة كــــل مـــــن المبلغــــين بنســـــبة  ٢٠٢٣-٢٠٢٢

وســتؤخذ هــذه المتطلبــات الميزنيــة المقــدرة فــي الحســبان خــالل الميزانيــات البرمجيــة المقترحــة الالحقــة. 
الــوطني فــي تنفيــذ وســتدعم المخصصــات التقيــيم المتواصــل للتقــدم المحــرز علــى الصــعيدين العــالمي و 

اللجنــــة المعنيــــة بالقضــــاء علــــى ســــمنة األطفــــال وتقــــديم الــــدعم التقنــــي واإلرشــــاد إلــــى الــــدول توصــــيات 
  األعضاء.
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  غالتب مكافحة بشأن اإلطارية العالمية الصحة منظمة اتفاقية
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، وُمخـــرج (مخرجـــات) ٢٠١٩-٢٠١٤حصـــيلة (حصـــائل) برنـــامج العمـــل العـــام الثـــاني عشـــر للفتـــرة   -١
  ، التي سيسهم في تحقيقها هذا المقرر اإلجرائي.٢٠١٧-٢٠١٦الميزانية البرمجية للفترة 

  :٢٠١٩-٢٠١٤عشر للفترة حصيلة (حصائل) برنامج العمل العام الثاني 
  .السارية غير األمراض: البرمجي المجال. ٢ الفئةحصائل 

  :٢٠١٧-٢٠١٦ُمخرج (مخرجات) الميزانية البرمجية للفترة 
 مـن للوقايـة القطاعـات المتعـددة الوطنيـة والخطـط السياسـات تنفيـذ أو/ و وضع تسريع: ١-١-٢ الُمخرج

  .ومكافحتها السارية غّير األمراض
 القابلــة الخطــر عوامــل مــن الحــد إلــى الراميــة االســتراتيجيات تنفيــذ مــن البلــدان تمكــين: ٢-١-٢ المخــرج
 والخمـــول صـــحي، غّيـــر غـــذائي نظـــام واتبـــاع التبـــغ، تعـــاطي( الســـارية غّيـــر بـــاألمراض المتعلقـــة للتغييـــر
  .األساسية االجتماعية المحددات ذلك في بما ،)ضار نحوٍ  على الكحول وتعاطي البدني،

 عشـــر الثـــاني العـــام العمـــل برنـــامج فـــي المبـــّين النحـــو علـــى بالنتـــائج صـــلة أيـــة هنـــاك تكـــن لـــم اإذ  -٢
 مقتضـــب مبـــرر تقـــديم فيرجـــى ،٢٠١٧-٢٠١٦ للفتـــرة البرمجيـــة والميزانيـــة ٢٠١٩-٢٠١٤ للفتـــرة
  .اإلجرائي المقرر في ذلك لمراعاة

  ال ينطبق.
  أية ُمنجزات ُمستهدفة أخرى.  اإلطار الزمني الُمقّدر (بالسنوات أو األشهر) لتنفيذ  -٣

  غير محدود.

  اآلثار الميزنية  باء:
  ، بماليين الدوالرات األمريكية:إجمالي التكاليف الُمقّدرة لتنفيذ المقرر اإلجرائي  -١

  صفر.
  المتطلبات الميزنية المقدرة األخرى في هذه الثنائية، بماليين الدوالرات األمريكية:  أ-٢

  .ءال شي
  

  د المتاحة أثناء هذه الثنائيةالموار   ب-٢
  الموارد الُمتاحة في هذه الثنائية لتمويل تنفيذ المقرر اإلجرائي، بماليين الدوالرات األمريكية:  -

  صفر.
  نطاق أي ثغرة في التمويل، بماليين الدوالرات األمريكية:  -

  صفر.
التمويل، بماليين الـدوالرات  الموارد الُمقّدرة غير الُمتاحة بعُد التي ستساعد على سد أي ثغرة في  -

  األمريكية:
  ال ينطبق.
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(إذا كانـــت ذات صـــلة)، بماليـــين  ٢٠١٩-٢٠١٨المتطلبـــات الميزنيـــة المقـــدرة األخـــرى فـــي الثنائيـــة   -٣
  الدوالرات األمريكية:

  صفر.
  

  ؟٢٠١٩-٢٠١٨هل ُأدِرجت هذه في الميزانية البرمجية الُمقترحة 
  ال ينطبق.

  
المقــدرة األخــرى فــي الثنائيــات المقبلــة (إذا كانــت ذات صــلة)، بماليــين الــدوالرات المتطلبــات الميزنيــة   -٤

  األمريكية:
  صفر.

  
  آلية الدول األعضاء بشأن المنتجات الطبية المتدنية النوعية والمغشوشة ):٢١(٧٠ج ص عالمقرر اإلجرائي 
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، وُمخـــرج (مخرجـــات) ٢٠١٩-٢٠١٤) برنـــامج العمـــل العـــام الثـــاني عشـــر للفتـــرة حصـــيلة (حصـــائل  -١
  ، التي سيسهم في تحقيقها هذا المقرر اإلجرائي.٢٠١٧-٢٠١٦الميزانية البرمجية للفترة 

   :٢٠١٩-٢٠١٤حصيلة (حصائل) برنامج العمل العام الثاني عشر للفترة 
نــة والفعالــة والعاليــة الجــودة واســتخدامها علــى نحــو إتاحــة األدويــة والتكنولوجيــات الصــحية المأمو تحســين 

  رشيد.
  :٢٠١٧-٢٠١٦ُمخرج (مخرجات) الميزانية البرمجية للفترة 

: تحســين جــودة األدويــة والتكنولوجيــات الصــحية األخــرى ومأمونيتهــا مــن خــالل القواعــد ٣-٣-٤الُمخــرج 
  المسبق للصالحية. والمعايير والمبادئ التوجيهية وتعزيز الُنظم التنظيمية واالختبار

إذا لـــم تكـــن هنـــاك أيـــة صـــلة بالنتـــائج علـــى النحـــو المبـــّين فـــي برنـــامج العمـــل العـــام الثـــاني عشـــر   -٢
، فيرجـــى تقـــديم مبـــرر مقتضـــب ٢٠١٧-٢٠١٦والميزانيـــة البرمجيـــة للفتـــرة  ٢٠١٩-٢٠١٤ للفتـــرة

  لمراعاة ذلك في المقرر اإلجرائي.
  ال ينطبق.

  لسنوات أو األشهر) لتنفيذ أية ُمنجزات ُمستهدفة أخرى. اإلطار الزمني الُمقّدر (با  -٣
) إذا اعتمــــدت جمعيــــة الصــــحة المقــــرر ٢٠١٧ثالثــــة أشــــهر (مــــن حزيــــران/ يونيــــو إلــــى آب/ أغســــطس 

 ٣اإلجرائي. وسيحدَّث الموقع اإللكتروني للمنظمة لتجسيد إقرار التعاريف على النحو المبين فـي التـذييل 
؛ وُيســتعاض عــن تعبيــر "المنتجــات الطبيــة المتدنيـــة النوعيـــة/ المــزورة/ ٧٠/٢٣المرفــق بملحــق الوثيقــة ج

المغشوشة التوسيم/ المغشوشـة/ المزيفـة" بتعبيـر "المنتجـات الطبيـة المتدنيـة النوعيـة والمغشوشـة" فـي اسـم 
  آلية الدول األعضاء.

  اآلثار الميزنية  باء:
  ، بماليين الدوالرات األمريكية:يإجمالي التكاليف الُمقّدرة لتنفيذ المقرر اإلجرائ  -١

  ال تترتب أي تكاليف.
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  المتطلبات الميزنية المقدرة األخرى في هذه الثنائية، بماليين الدوالرات األمريكية:  أ-٢
  ال تترتب أي تكاليف.

  الموارد المتاحة أثناء هذه الثنائية  ب-٢
  رائي، بماليين الدوالرات األمريكية:الموارد الُمتاحة في هذه الثنائية لتمويل تنفيذ المقرر اإلج  -

  ال تترتب أي تكاليف.
  نطاق أي ثغرة في التمويل، بماليين الدوالرات األمريكية:  -

  ال ينطبق.
المــوارد الُمقــّدرة غيــر الُمتاحــة بعــُد التــي ستســاعد علــى ســد أي ثغــرة فــي التمويــل، بماليــين   -

  الدوالرات األمريكية:
  ال ينطبق.

(إذا كانـــت ذات صـــلة)، بماليـــين  ٢٠١٩-٢٠١٨نيـــة المقـــدرة األخـــرى فـــي الثنائيـــة المتطلبـــات الميز   -٣
  الدوالرات األمريكية:

  ال تترتب أي تكاليف.
  ؟٢٠١٩-٢٠١٨هل ُأدِرجت هذه في الميزانية البرمجية الُمقترحة 

  ال ينطبق.
  

، بماليــين الــدوالرات المتطلبــات الميزنيــة المقــدرة األخــرى فــي الثنائيــات المقبلــة (إذا كانــت ذات صــلة)  -٤
  األمريكية:
  ال ينطبق.

  
  ٢٠٣٠التقدم المحرز في تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام  ):٢٢(٧٠ج ص عالمقرر اإلجرائي 
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جـــات) ، وُمخـــرج (مخر ٢٠١٩-٢٠١٤حصـــيلة (حصـــائل) برنـــامج العمـــل العـــام الثـــاني عشـــر للفتـــرة   -١
  ، التي سيسهم في تحقيقها هذا المقرر اإلجرائي.٢٠١٧-٢٠١٦الميزانية البرمجية للفترة 

  :٢٠١٩-٢٠١٤حصيلة (حصائل) برنامج العمل العام الثاني عشر للفترة 
  ال ينطبق.

  :٢٠١٧-٢٠١٦ُمخرج (مخرجات) الميزانية البرمجية للفترة 
  ال ينطبق.

 عشـــر الثـــاني العـــام العمـــل برنـــامج فـــي المبـــّين النحـــو علـــى بالنتـــائج صـــلة أيـــة هنـــاك تكـــن لـــم إذا  -٢
 مقتضـــب مبـــرر تقـــديم فيرجـــى ،٢٠١٧-٢٠١٦ للفتـــرة البرمجيـــة والميزانيـــة ٢٠١٩-٢٠١٤ للفتـــرة
  .اإلجرائي المقرر في ذلك لمراعاة

 والميزانيـــــة ٢٠١٩-٢٠١٤ عشـــــر الثـــــاني العمـــــل العـــــام برنـــــامج الـــــذي تـــــّم فيـــــه النظـــــر فـــــي الوقـــــت فـــــي
 يمكـــن الوعليـــه فـــ ،آنـــذاك المســـتدامة التنميـــة أهـــدافلـــم ُتســـتكمل  ،واعتمادهمـــا ٢٠١٧-٢٠١٦ البرمجيـــة
  .هيكل النتائج في امإدراجه
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  اإلطار الزمني الُمقّدر (بالسنوات أو األشهر) لتنفيذ أية ُمنجزات ُمستهدفة أخرى.   -٣
 حتــــى ٢٠١٨ عــــام مــــن ابتــــداء ســــنوات ثــــالث كــــل هعنــــ تقريــــرالمحــــرز وتقــــديم  التقــــدم اســــتعراض ســــيتم
  .٢٠٣٠ عام

  اآلثار الميزنية  باء:
  ، بماليين الدوالرات األمريكية:إجمالي التكاليف الُمقّدرة لتنفيذ المقرر اإلجرائي  -١

  .تكاليف أي تترتب ال
  المتطلبات الميزنية المقدرة األخرى في هذه الثنائية، بماليين الدوالرات األمريكية:  أ-٢

  .تكاليف أي تترتب ال
  

  الموارد المتاحة أثناء هذه الثنائية  ب-٢
  الموارد الُمتاحة في هذه الثنائية لتمويل تنفيذ المقرر اإلجرائي، بماليين الدوالرات األمريكية:  -

  .تكاليف أي تترتب ال
  نطاق أي ثغرة في التمويل، بماليين الدوالرات األمريكية:  -

  ال ينطبق.
ي ستساعد على سد أي ثغرة في التمويل، بماليين الـدوالرات الموارد الُمقّدرة غير الُمتاحة بعُد الت  -

  األمريكية:
  ال ينطبق.

(إذا كانـــت ذات صـــلة)، بماليـــين  ٢٠١٩-٢٠١٨المتطلبـــات الميزنيـــة المقـــدرة األخـــرى فـــي الثنائيـــة   -٣
  الدوالرات األمريكية:

  .تكاليف أي تترتب ال
  

  ؟٢٠١٩-٢٠١٨هل ُأدِرجت هذه في الميزانية البرمجية الُمقترحة 
  ال ينطبق.

  
المتطلبــات الميزنيــة المقــدرة األخــرى فــي الثنائيــات المقبلــة (إذا كانــت ذات صــلة)، بماليــين الــدوالرات   -٤

  األمريكية:
  ال ينطبق.
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دور قطاع الصحة في النهج االستراتيجي لإلدارة الدولية للمـواد الكيميائيـة  ):٢٣(٧٠ج ص عالمقرر اإلجرائي 
  هوما بعد ٢٠٢٠يق الهدف المنشود لعام من أجل تحق
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، وُمخـــرج (مخرجـــات) ٢٠١٩-٢٠١٤حصـــيلة (حصـــائل) برنـــامج العمـــل العـــام الثـــاني عشـــر للفتـــرة   -١
  ، التي سيسهم في تحقيقها هذا المقرر اإلجرائي.٢٠١٧-٢٠١٦الميزانية البرمجية للفترة 

   :٢٠١٩-٢٠١٤(حصائل) برنامج العمل العام الثاني عشر للفترة حصيلة 
  الحد من المخاطر البيئية على الصحة.

  :٢٠١٧-٢٠١٦ُمخرج (مخرجات) الميزانية البرمجية للفترة 
تعزيـز قـدرة البلـدان علـى تقيـيم المخـاطر الصـحية، ورسـم السياسـات أو االسـتراتيجيات : ١-٥-٣المخرج 

أجل الوقاية من اآلثار الصحية المترتبة على المخـاطر البيئيـة والمهنيـة وتخفيفهـا  اللوائح وتنفيذها من أو
  ؛وٕادارتها
تحديــد القواعــد والمعــايير ووضــع المبــادئ التوجيهيــة بشــأن المخــاطر والفوائــد الصــحية : ٢-٥-٣المخــرج 

والميــاه واإلصــحاح،  البيئيــة والمهنيــة المرتبطــة بتلــوث الهــواء والضوضــاء، والمــواد الكيميائيــة، والنفايــات،
  ؛واإلشعاع، وتكنولوجيا النانو، وتغيُّر المناخ، على سبيل المثال

تنــاول أغــراض الصــحة العموميــة فــي تنفيــذ االتفاقــات واالتفاقيــات المتعــددة األطــراف : ٣-٥-٣ المخــرج
عــــد بشــــأن البيئــــة وفيمــــا يتعلــــق بأهــــداف التنميــــة المســــتدامة المقترحــــة وخطــــة التنميــــة المســــتدامة لمــــا ب

 .٢٠١٥ عام
  
 عشـــر الثـــاني العـــام العمـــل برنـــامج فـــي المبـــّين النحـــو علـــى بالنتـــائج صـــلة أيـــة هنـــاك تكـــن لـــم إذا  -٢

 مقتضـــب مبـــرر تقـــديم فيرجـــى ،٢٠١٧-٢٠١٦ للفتـــرة البرمجيـــة والميزانيـــة ٢٠١٩-٢٠١٤ للفتـــرة
  .اإلجرائي المقرر في ذلك لمراعاة

  ال ينطبق.
  ات أو األشهر) لتنفيذ أية ُمنجزات ُمستهدفة أخرى. اإلطار الزمني الُمقّدر (بالسنو   -٣

  .٢٠٣٠إلى كانون األول/ ديسمبر  ٢٠١٨عامًا، من كانون الثاني/ يناير  ١٣

  اآلثار الميزنية  باء:
  ، بماليين الدوالرات األمريكية:إجمالي التكاليف الُمقّدرة لتنفيذ المقرر اإلجرائي  -١

النهج االستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد ة قطاع الصحة في تشمل خريطة الطريق صوب تعزيز مشارك
ه، األنشطة الحاليـة الجاريـة واألنشـطة وما بعد ٢٠٢٠الكيميائية من أجل تحقيق الهدف المنشود لعام 

  مليون دوالر أمريكي. ٥٢الجديدة سواًء بسواء. وتبلغ التكلفة المقدرة لتنفيذ األنشطة الجديدة 
  زنية المقدرة األخرى في هذه الثنائية، بماليين الدوالرات األمريكية:المتطلبات المي  أ-٢

  ال يوجد.
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  الموارد المتاحة أثناء هذه الثنائية  ب-٢
  الموارد الُمتاحة في هذه الثنائية لتمويل تنفيذ المقرر اإلجرائي، بماليين الدوالرات األمريكية:  -

  ي مجال إدارة المواد الكيميائية في هذه الثنائية.ال ينطبق. ال تُقترح زيادة مستوى أنشطة األمانة ف
  نطاق أي ثغرة في التمويل، بماليين الدوالرات األمريكية:  -

  ال ينطبق.
الموارد الُمقّدرة غير الُمتاحة بعُد التي ستساعد على سد أي ثغرة في التمويـل، بماليـين الـدوالرات   -

  األمريكية:
  ال ينطبق.

(إذا كانـــت ذات صـــلة)، بماليـــين  ٢٠١٩-٢٠١٨قـــدرة األخـــرى فـــي الثنائيـــة المتطلبـــات الميزنيـــة الم  -٣
  الدوالرات األمريكية:

مليون دوالر أمريكي  ٦,٢مليون دوالر أمريكي في المقر الرئيسي و ١,٨، تشمل ماليين دوالر أمريكي ٨
  على مستوى المكاتب اإلقليمية.

رئيســـي، ويزيـــد مـــن مســـتويات المـــالك وســـيغطي هـــذا المبلـــغ تكـــاليف موظـــف واحـــد إضـــافي فـــي المقـــر ال
الــوظيفي لتصــل إلــى منصــب واحــد فــي كــل مكتــب مــن المكاتــب اإلقليميــة الســتة، التــي يوجــد حاليــًا فــي 
معظمهــا جــزء مــن منصــب لهــذه الوظيفــة. وتمثــل الزيــادة المتبقيــة تكــاليف األنشــطة فــي المقــر الرئيســي 

  والمكاتب اإلقليمية الستة.
  ؟٢٠١٩-٢٠١٨ية البرمجية الُمقترحة هل ُأدِرجت هذه في الميزان

، بقـدر اإلمكـان فـي عمـوم ٢٠١٩-٢٠١٨ستدرج التكلفة المتعلقة بتنفيذ هذا المقرر اإلجرائي في الثنائية 
  .٢٠١٩-٢٠١٨الميزانية البرمجية المقترحة للثنائية 

ماليــين الــدوالرات المتطلبــات الميزنيــة المقــدرة األخــرى فــي الثنائيــات المقبلــة (إذا كانــت ذات صــلة)، ب  -٤
  األمريكية:

 مليون دوالر أمريكي. ٤٤، أي ٢٠٣٠إلى عام  ٢٠٢٠ماليين دوالر أمريكي لكل ثنائية من عام  ٨

  
  

______________________  




