
 

  ١٤٤/٣تم   المجلس التنفيذي    
  ٢٠١٨ كانون األول/ ديسمبر ١٠  بعد المائة األربعونو  الرابعةالدورة 
    EB144/3  من جدول األعمال المؤقت ٣البند 

  
  
  

  تقرير اللجان اإلقليمية 
  إلى المجلس التنفيذي

  
  

  تقرير من المدير العام
  
  
يلخــص هــذا التقريــر مــداوالت اللجــان اإلقليميــة لمنظمــة الصــحة العالميــة اســتنادًا إلــى تقــارير رؤســاء اللجــان.   -١

ــًا لالقتراحــات الداعيــة إلــى تعزيــز المواءمــة بــين اللجــان اإلقليميــة والمجلــس التنفيــذي، وعمــًال بــالمقرر  وقــد ُأِعــد وفق
جمعيــة الصــحة الــذي يقضــي بــأن يقــدِّم رؤســاء اللجــان اإلقليميــة بانتظــام تقريــرًا مــوجزًا عــن اإلجرائــي الصــادر عــن 

وُيركِّــز التقريــر علــى القضــايا والحصــائل الرئيســية، وخصوصــًا القضــايا والحصــائل  ١.مــداوالت اللجــان إلــى المجلــس
  ة والمجلس التنفيذي.ذات األهمية العالمية وتلك التي تستجيب لمقررات إجرائية صادرة عن جمعية الصح

 
 تشـــرين األول/ ١٨ أغســـطس إلـــى آب/ ٢٧ وقـــد عقـــدت اللجـــان اإلقليميـــة الســـت اجتماعاتهـــا فـــي الفتـــرة مـــن  -٢

 على النحو التالي: ٢٠١٨ أكتوبر

برئاســة  ،أغســطس فــي داكــار آب/ ٣١ إلــى ٢٧ الــدورة الثامنــة والســتون للجنــة اإلقليميــة ألفريقيــا، مــن •
 ضيوف سار، وزير الصحة والعمل االجتماعي في السنغال؛ السيد عبدوالي

ســـبتمبر فـــي  أيلـــول/ ٧ إلـــى ٣ الـــدورة الحاديـــة والســـبعون للجنـــة اإلقليميـــة لجنـــوب شـــرق آســـيا، مـــن •
 نيودلهي، برئاسة السيد جاغات براكاش ندا، وزير الصحة ورعاية األسرة في الهند؛

ســبتمبر فــي رومــا، برئاســة  أيلــول/ ٢٠ إلــى ١٧ ، مــنالــدورة الثامنــة والســتون للجنــة اإلقليميــة ألوروبــا •
 ي، وكيل وزير الصحة في إيطاليا؛تسيالدكتور أرماندو بارتوال

لمنظمـــة الصـــحة للبلـــدان األمريكيـــة/ الـــدورة الســـبعون للجنـــة الســـادس والخمســـون المجلـــس التـــوجيهي  •
رئاسـة الـدكتور دوان سـبتمبر فـي واشـنطن العاصـمة، ب أيلـول/ ٢٧ إلـى ٢٣ اإلقليمية لألمريكتين، مـن

 ساندس، وزير الصحة في جزر البهاما؛ 

أكتـوبر  تشـرين األول/ ١٢ إلـى ٨ الدورة التاسعة والستون للجنة اإلقليمية لغـرب المحـيط الهـادئ، مـن •
 في مانيال، برئاسة السير الدكتور بوكا تيمو، وزير الصحة ومكافحة فيروس العوز المنـاعي البشـري/

 في بابوا غينيا الجديدة؛ األيدز

أكتـوبر فـي  تشـرين األول/ ١٨ إلـى ١٥ الدورة الخامسة والستون للجنة اإلقليمية لشرق المتوسـط، مـن •
 الخرطوم، برئاسة األستاذ محمد أبو زيد مصطفى، وزير الصحة االتحادي في السودان.

                                                           
  )(د).٤)، الفقرة (٢٠١٢) (٩(٦٥ج ص عانظر المقرر اإلجرائي    ١
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  ١للمنظمة.وتُنَشر التقارير الموجزة للجان اإلقليمية على الموقع اإللكتروني   -٣
 

 المواضيع المطروحة للنقاش العالمي
  

  ة عن منظمة الصحة العالمية بشأن الصحة والبيئة وتغيُّر المناخر مسودة االستراتيجية العالمية الصاد
 
مـن المـدير  ،٢٠١٨ ينـاير طلب المجلس التنفيذي في دورته الثانية واألربعين بعد المائة، في كـانون الثـاني/  -٤

العام أن يضع مسودة استراتيجية عالمية شاملة بشأن الصحة والبيئة وتغيُّر المناخ، كي تنظر فيهـا جمعيـة الصـحة 
وُدِعيـــت اللجـــان اإلقليميـــة إلـــى التعليـــق علـــى المســـودة وٕابـــداء مـــا تـــراه مـــن مالحظـــات  ٢العالميـــة الثانيـــة والســـبعون.

  بشأنها.
 
فريقيــا الضــوء علــى الحاجــة إلــى: مواصــلة العمــل إلعــداد اإلطــار، والنظــر فــي وســلَّطت اللجنــة اإلقليميــة أل  -٥

ــد البيئــي باعتبــاره هــدفًا اســتراتيجيًا؛ االعتــراف بالــدور الرئيســي  كأحــد عوامــل الخطــر علــى  للتوســع الحضــريالترصُّ
  صحة البيئة؛ التأكيد على استخدام التكنولوجيا؛ تعزيز ُقُدرات البحوث حول البيئة والمناخ.

 
وأبرزت اللجنة اإلقليمية لألمريكتين الحاجة إلى بذل جهود للتثقيف وٕاذكاء الوعي بهدف توعية السلطات في   -٦

القطاعات األخرى باآلثار الصحية المحتملة التي قد تترتب على القرارات واإلجراءات التي تتخذها هذه القطاعـات. 
ــدت أهميــة ضــمان مشــاركة ممثلــين عــن قطــاع الصــحة فــي  ــر المنــاخ، وٕادراج االعتبــارات وأكَّ المناقشــات حــول تغيُّ

الصحية في السياسات والخطـط المعنيـة بـالتخفيف مـن آثـار تغيُّـر المنـاخ والتكيُّـف معـه. وفيمـا يتعلـق برصـد التقـدم 
الُمحـــَرز واإلبـــالغ عنـــه فـــي إطـــار االســـتراتيجية العالميـــة، شـــدَّدت اللجنـــة علـــى ضـــرورة أن يتـــواءم ذلـــك مـــع ســـائر 

ت اإلبــالغ العالميــة واإلقليميــة، كمــا أكَّــدت أهميــة المؤشــرات التــي يمكــن لجميــع البلــدان أن تتبَّعهــا باســتخدام متطلبــا
  ُنُظم المعلومات القائمة. 

 
وطلبت اللجنة اإلقليمية لجنوب شرق آسيا من المدير اإلقليمي أن يقدِّم إلـى المـدير العـام تقريـرًا مـوجزًا حـول   -٧

بشأن مسودة االستراتيجية العالمية بشأن الصحة والبيئة وتغيُّـر المنـاخ (التـي ُعِقـدت فـي نيـودلهي المشاورة اإلقليمية 
  حتى تسترشد به االستراتيجية العالمية.  ٣)،٢٠١٨ أغسطس آب/ ٢٤و ٢٣ يومي

 
ن وأشــارت اللجنــة اإلقليميــة ألوروبــا إلــى الفوائــد الصــحية اإلضــافية المحتملــة التــي يمكــن الحصــول عليهــا مــ  -٨

األنشطة المتعلقة بتخفيف آثـار تغيُّـر المنـاخ والتكيُّـف معـه، باسـتخدام نهـٍج شـامل ووقـائي وبتعزيـز اإلجـراءات التـي 
تســــتهدف تعزيــــز صــــحة المجتمعــــات. وذكــــرت أن اآلليــــة األوروبيــــة للعمليــــات البيئيــــة والصــــحية ُتَعــــد منصــــة قويــــة 

  جية العالمية المستقبلية.للسياسات من الممكن أن توفِّر نموذجًا جيدًا لالستراتي
 
ولفتت اللجنة اإلقليمية لشرق المتوسط االنتباه إلى مشكالت تلوث الهـواء وتغيُّـر المنـاخ فـي اإلقلـيم، بمـا فـي   -٩

ر، وطلبت من أمانة المنظمة أن توفِّر إرشادات بشأن إدارة اآلثار الصـحية  ذلك تحدِّيات العواصف الترابية والتصحُّ
  ة عامة مناسبة. ورصدها وٕاعداد سياس

                                                           
 تشـــرين الثـــاني/ ٢٨، تـــم االطـــالع فـــي  /http://www.who.int/gb/statements/rc انظـــر الموقـــع اإللكترونـــي التـــالي:   ١

 .٢٠١٨نوفمبر 

 ).٢٠١٨) (٥(١٤٢م تالمقرر اإلجرائي    ٢

٣   http://www.searo.who.int/mediacentre/events/governance/rc/71/sea-rc71-14add1.pdf?ua=1  تــــم االطــــالع)
  ).٢٠١٨تشرين الثاني/ نوفمبر  ٢٩في 
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ــدت اللجنــة اإلقليميــة لغــرب المحــيط الهــادئ الحاجــة إلــى اتخــاذ تــدابير جريئــة للتخفيــف مــن حــدة اآلثــار   -١٠ وأكَّ
الوبيلة المحتملة لتغيُّر المنـاخ فـي الـدول الجزريـة. وذكـرت عـددًا مـن التحـدِّيات الصـحية التـي تـرتبط بالبيئـة، ومنهـا 

التـــي تتشـــكَّل فـــوق جنـــوب المحـــيط الهـــادئ والمحـــيط الهنـــدي واألعاصـــير المداريـــة التعـــرُّض لألعاصـــير الحلزونيـــة 
"التيفون" التي تتشكَّل فـوق شـمال غـرب المحـيط الهـادئ، وارتفـاع مسـتويات البحـار، وتلـوث ميـاه الشـرب، وموجـات 

 الحرارة الشديدة، فضًال عن استخدام مواد ضارة وتلوث الهواء بسبب احتراق الوقود الصلب. 
  

  إعداد خارطة طريق بشأن إتاحة األدوية واللقاحات
 
، مــن المــدير العــام ٢٠١٨ مــايو طلبــت جمعيــة الصــحة العالميــة الحاديــة والســبعون، التــي ُعِقــدت فــي أيــار/  -١١

إعـــداد خارطـــة طريـــق تُبـــيِّن بإيجـــاز برنـــامج عمـــل المنظمـــة بشـــأن إتاحـــة األدويـــة واللقاحـــات، بمـــا يشـــمل األنشـــطة 
، وتقـــديم خارطـــة الطريـــق هـــذه مـــن خـــالل المجلـــس ٢٠٢٣-٢٠١٩واإلنجـــازات المســـتهدفة فـــي الفتـــرة واإلجـــراءات 

 ١التنفيــذي فــي دورتــه الرابعــة واألربعــين بعــد المائــة إلــى جمعيــة الصــحة العالميــة الثانيــة والســبعين لكــي تنظــر فيهــا.
ق، وُدِعيــت الــدول األعضــاء إلــى وُعِرضــت علــى اللجــان اإلقليميــة العمليــة الُمقَترحــة لوضــع مســودة خارطــة الطريــ

  المشاركة في عملية التشاور بشأنها. 
 
ولفتت اللجنة اإلقليمية ألفريقيا االنتباه إلـى تحـدِّيات مختلفـة، منهـا ارتفـاع تكلفـة المنتجـات الطبيـة واللقاحـات   -١٢

أجـــل اللقاحـــات  للبلـــدان المتوســـطة الـــدخل غيـــر الُمؤهَّلـــة للحصـــول علـــى الـــدعم مـــن التحـــاف العـــالمي مـــن خاصـــةً 
والتمنيع؛ سوء جودة األدوية؛ عدم كفاية التيقظ الدوائي وتنظـيم المنتجـات الطبيـة؛ الحاجـة إلـى تنسـيق الجهـود علـى 
المستويين اإلقليمي ودون اإلقليمي لزيادة إتاحة األدوية واللقاحات. وأوصـت أن تقـدم األمانـة والجهـات الشـريكة مـع 

  للقاحات محليًا بهدف تقليل التكلفة وتحسين إتاحة المنتجات الصحية. المنظمة الدعم لتصنيع األدوية وا
 
وأشــارت اللجنــة اإلقليميــة لجنــوب شــرق آســيا إلــى التقــدم الُمحــَرز فــي إعــداد مســودة خارطــة الطريــق. وأيَّــدت   -١٣

  ٢.)٢٠١٨( إعالن دلهي بشأن تحسين إتاحة المنتجات الطبية األساسية في اإلقليم وخارجه
 
وطالبت اللجنة اإلقليمية ألوروبا بوضـع جـدول زمنـي لإلنجـازات الرئيسـية المسـتهدفة والمعـالم الرئيسـية علـى   -١٤

مــدار الســنوات الخمــس التاليــة، حتــى يتســنى للنقــاش الــدائر فــي جمعيــة الصــحة العالميــة كــل عــام أن ُيركِّــز علــى 
امــل المتعلقــة بجانــب الطلــب مثــل ســلوكيات موضــوٍع محــدد. ونوَّهــت بضــرورة أن تحــدِّد خارطــة الطريــق كــذلك العو 

المرضـــى، ومحـــو األميـــة الصـــحية، ووســـائل التشـــخيص. وذكـــرت أن اإلقلـــيم األوروبـــي يمكنـــه أن يقـــدِّم أمثلـــة علـــى 
  مة في مجال تسعير األدوية.مبادرات قيّ 

 
إلــى تحســين  وســلَّطت اللجنــة اإلقليميــة لشــرق المتوســط الضــوء علــى أهميــة خارطــة الطريــق للجهــود الراميــة  -١٥

األمن الصحي في اإلقليم. وأشارت إلى التحدِّيات التي يواجهها اإلقليم في إتاحة األدوية واللقاحات وجودتها والقدرة 
على تحمُّل تكاليفها، وطلبت من األمانة أن تقدِّم الـدعم إلـى البلـدان فـي معالجـة هـذه المسـائل. واستشـهدت بمثـالين 

وهمـــا لجنـــة الضـــوء  ،ذات الجـــودة العاليـــة واألســـعار المنخفضـــة لمـــرض الســـل نـــاجحين فـــي تيســـير تـــوفير األدويـــة
  واقترحت إنشاء آليات مماثلة لألدوية األخرى. ،األخضر والمرفق العالمي لألدوية

  
                                                           

 ).٢٠١٨) (٨(٧١ج ص عالمقرر اإلجرائي    ١

٢   http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/274331/Delhi-Declaration.pdf?sequence=5&isAllowed=y  تـــــــــــــــم)
  ).٢٠١٨تشرين الثاني/ نوفمبر  ٢٩االطالع في 
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  إعداد مسودة خطة العمل العالمية بشأن صحة الالجئين والمهاجرين
 
، من المدير العـام تحديـد أفضـل الممارسـات ٢٠١٧ مايو طلبت جمعية الصحة العالمية السبعون، في أيار/  -١٦

والخبــرات والــدروس الُمستخَلصــة بشــأن صــحة الالجئــين والمهــاجرين فــي كــل إقلــيم، ُبغيــة اإلســهام فــي وضــع مســودة 
خطة عمل عالمية بشأن صحة الالجئين والمهاجرين لكي ُينَظـر فـي اعتمادهـا بحلـول تـاريخ انعقـاد جمعيـة الصـحة 

وُعِرضت العمليـة الُمقَترحـة إلعـداد مسـودة خطـة العمـل علـى اللجـان اإلقليميـة، وُدِعيـت  ١والسبعين. العالمية الثانية
  الدول األعضاء إلى التعليق عليها وٕابداء ما تراه من مالحظات بشأنها وٕالى المشاركة في عملية التشاور.

 
حتوى بين نسـخة الوثيقـة المطبوعـة التـي والحظت اللجنة اإلقليمية ألفريقيا وجود اختالفات في الصياغة والم  -١٧

يجـــري استعراضـــها والنســـخة المنشـــورة علـــى اإلنترنـــت. والحـــظ األعضـــاء أيضـــًا أن بعـــض هـــذه االختالفـــات تتعلـــق 
بقضايا تتعارض مع قوانين الدول األعضاء وقيمها، والتمسوا تأكيد األمانة بضرورة أخذ هذه الشواغل في االعتبـار 

  ة لمسودة خطة العمل العالمية.  عند وضع الصيغة النهائي
 
وأشــادت اللجنــة اإلقليميــة ألوروبــا بعمليــة التشــاور الشــاملة بشــأن مســودة خطــة العمــل العالميــة. وطلبــت مــن   -١٨

األمانة أن تواصل تعاونها الوثيق مـع مفوضـية األمـم المتحـدة السـامية لشـؤون الالجئـين، والمنظمـة الدوليـة للهجـرة، 
يتعلــق بمجموعــات معينــة مــن المهــاجرين مثــل  واالتحــاد األوروبــي، لوضــع إرشــادات بشــأن أفضــل الممارســات فيمــا

ـد وبيانـات أكثـر تبويبـًا مـن  األطفال أو كبار السـن. وأوضـحت اللجنـة أنـه يلـزم تـوافر بيِّنـات قويـة وُنظُـم جيـدة للترصُّ
أجل وضع سياسات مستنيرة وتعزيز تقديم الخدمات الصحية عالية الجودة على يد مهنيـين صـحيين أكفـاء. وعـالوة 

تفيد االتصــاالت والمعلومــات العامــة الدقيقــة فــي القضــاء علــى التمييــز والوصــم، وٕازالــة العقبــات أمــام علــى ذلــك، ســ
  الحصول على الرعاية الصحية.  

 
واســــترعت اللجنــــة اإلقليميــــة لشــــرق المتوســــط االنتبــــاه إلــــى أن خطــــة عمــــل عالميــــة بشــــأن صــــحة الالجئــــين   -١٩

ر بشدة من حاالت الطوارئ، مـع تزايـد أعـداد النـازحين. وسـلَّطت الضـوء علـى  والمهاجرين تمثِّل أولوية إلقليم يتضرَّ
ضــرورة أن ُتلبِّــي خطــة العمــل العالميــة االحتياجــات الصــحية فــي البلــدان التــي توجــد بهــا أعــداد كبيــرة مــن النــازحين 

 أكبـر مـن النسـاء داخليًا مثل أفغانستان والعراق. وأشارت اللجنة إلى تغيُّر أنماط حركة السكان الـذين يشـملون عـدداً 
 واألطفال العابرين. 

  
  ٢٠٢١-٢٠٢٠الميزانية البرمجية الُمقَترحة 

 
  بعـــــــــد مـــــــــا اعتمـــــــــدت جمعيـــــــــة الصـــــــــحة العالميـــــــــة الحاديـــــــــة والســـــــــبعون برنـــــــــامج العمـــــــــل العـــــــــام الثالـــــــــث   -٢٠
تتضمن النتائج التي  ٢٠٢١-٢٠٢٠، ُقدِّمت ميزانية برمجية ُمقَترحة رفيعة المستوى للثنائية ٢٠٢٣-٢٠١٩ ،عشر

  أسفرت عنها عملية تحديد األولويات على المستوى الُقطري، كي تنظر فيها اللجان اإلقليمية.
 
بـــت اللجـــان اإلقليميـــة بالمواءمـــة بـــين الميزانيـــة البرمجيـــة المقترحـــة وأهـــ  -٢١ داف برنـــامج العمـــل العـــام الثالـــث ورحَّ

عشر، وبالنْهج القائم على النتائج في الميزنة، وبالتركيز على البلدان. كما رحَّبت أيضًا بعملية التشاور من القاعدة 
إلى القمة، وبالفرصة السانحة لتقديم ُمدخالت في المراحـل المبكـرة مـن عمليتـي التخطـيط والميزنـة. وحثـَّت علـى أن 

المؤشرات الخاصة ببرنامج العمل العام الثالث عشر مع المؤشرات الخاصة بأهداف التنمية المستدامة  يتواءم قياس
وأعربت اللجان اإلقليمية عن قلقهـا  واُألطر القائمة، لتالفي زيادة عبء البيانات الواقع على كاهل الدول األعضاء.

                                                           
 ).٢٠١٧( ١٥-٧٠ج ص عالقرار    ١
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ُسُبل تنفيذ ذلـك، وطـرق تقـديم الـدعم التقنـي فـي الـدول إزاء عدم كفاية الوقت المسموح به لعملية تحديد األولويات، و 
تبـين النتـائج  -األعضاء التي ال توجـد بهـا مكاتـب ُقطريـة للمنظمـة. وارتـأت ضـرورة وضـع سلسـلة واضـحة للنتـائج 

وأكَّدت وجوب أن تراعـي الغايـات والمؤشـرات  -التي سُتسأل عنها األمانة وتلك التي سُتسأل عنها الدول األعضاء 
  قع في األقاليم وما تتسم به من خصوصيات. الوا
 
وطلبــت اللجنــة اإلقليميــة ألفريقيــا أن تــدفع البلــدان بالتســاوي فــي تنفيــذ الميزانيــة، مــع إيــالء االهتمــام الواجــب   -٢٢

باحتياجاتها النوعية. وأكَّدت أهمية تعزيز قدرات الموارد البشرية على الصعيد الُقطري بمـا يضـمن النجـاح فـي تنفيـذ 
األولويات االسـتراتيجية، وأبـرزت وجاهـة تبنِّـي نْهـج أكثـر مرونـة للتمويـل علـى نحـو يـواءم بـين المـوارد واالحتياجـات 

  الُقطرية.
 
وطلبـت اللجنـة اإلقليميـة لجنـوب شـرق آسـيا مـن المــدير العـام أن يأخـذ بعـين االعتبـار عـبء المـرض وحجــم   -٢٣

   والميزانيات المستقبلية. ٢٠٢١-٢٠٢٠ يةالسكان في اإلقليم عند إعداد الميزانية البرمج
 
وتســـاءلت اللجنـــة اإلقليميـــة لألمـــريكتين عمـــا إذا كانـــت الزيـــادة المقترحـــة فـــي المخصصـــات المقـــررة للبـــرامج   -٢٤

األساسية مجدية عمليـًا فـي ظـل السـياق الحـالي، وشـجَّعت األمانـة علـى السـعي إلـى توسـيع قاعـدتها مـن المـانحين. 
لحاجــة إلــى إجــراء تحليــل للمخــاطر بهــدف تحديــد أثــر اإلخفــاق فــي حشــد األمــوال الالزمــة. وســلَّطت الضــوء علــى ا

وشدَّدت على ضرورة أن تتولى السلطات الوطنية والمكاتب الُقطرية للمنظمة معًا امتالك ناصية األمور فيما يتعلق 
ب مـــع منظمـــة الصـــحة للبلـــدان بعمليـــة تحديـــد األولويـــات. ورأت اللجنـــة أن طريقـــة هـــانلون، بعـــد تكييفهـــا بمـــا يتناســـ

األمريكية، وسيلة رصينة وموضوعية لتحديد األولويـات علـى الصـعيدين الـوطني واإلقليمـي كالهمـا، وحثـَّت األمانـة 
الورقة التي أعدها الفريق االستشاري المعني بالخطة االستراتيجية  "نشرة منظمة الصحة العالمية"على أن تنشر في 

  لمنظمة الصحة للبلدان األمريكية حول هذه الطريقة.
 
ودرست اللجنة أيضًا تقريرًا عن مسـودة إطـار األثـر لبرنـامج العمـل العـام الثالـث عشـر، ُأِعـد اسـتجابة لطلـب   -٢٥

ستخدام التقـديرات إلعـداد تقـارير عـن مؤشـرات ال تتـوفر بشـأنها بيانـات من اإلقليم. وأعربت عن قلقها إزاء إمكانية ا
رسمية أو عن غايات ومؤشرات تقع خارج نطاق اختصاص قطاع الصحة. وأكَّدت، في حال اسُتخِدمت التقديرات، 

ض ضـرورة تعيـين مصـدر المعلومـات وبيـان الطريقـة الُمتَّبعـة فـي الوصـول إلـى التقـديرات. والحظـت أن تعـاريف بعـ
المؤشرات غير واضـحة أو تعـاريف نوعيـة، األمـر الـذي يجعلهـا تحتمـل تفسـيرات شـتى. واقترحـت اللجنـة أنـه ينبغـي 

  ألمانة المنظمة أن ترسي عملية رسمية للتشاور، وأن تضع خارطة طريق إلعداد المؤشرات واعتمادها. 
 
صـــيل الـــواردة فـــي الميزانيـــة البرمجيـــة وأثـــارت اللجنـــة اإلقليميـــة ألوروبـــا بعـــض التســـاؤالت عـــن مســـتوى التفا  -٢٦

باألقـاليم األخـرى. واستفسـرت  وحافظة الميزانيـة الُمقَترحـة للمكتـب اإلقليمـي ألوروبـا والتـي لـم تشـهد أي زيـادة مقارنـةً 
كذلك عن حصر تطبيق الزيادة الُمقَترحة على المكون الخاص بالبلدان من الميزانية، وطلبت إعـادة النظـر فـي هـذا 

رة إلى أن أقاليم مختلفة ستحتاج إلى تنفيذ نماذج أعمال متفاوتة. ورأت أن الزيادة الُمقَترحة في الميزانية األمر، مشي
، زيــادة غيــر واقعيــة. كمــا أثــارت اللجنــة مخــاوف بشــأن التعبيــر عــن المجــاالت المواضــيعية ٪١٢ العالميــة، ونســبتها

بـت مزيـدًا مـن المعلومـات حـول الوظـائف الواجـب مثل األمراض غير السـارية ومقاومـة مضـادات الميكروبـات. وطل
االضطالع بهـا علـى المسـتويات الثالثـة للمنظمـة، وشـدَّدت علـى ضـرورة أن ينصـب التركيـز علـى زيـادة االسـتثمار 
علــى الصــعيد الُقطــري ولــيس فــي المكاتــب الُقطريــة. ودعــت إلــى وضــع جــدول زمنــي وصــياغة نقــاط رئيســية إلعــداد 

الية، على أن يتوفر الجدول الزمني والنقاط الرئيسية في وقت مناسب كي تناقشهما في اللجان الميزانية البرمجية الت
بـت اللجنـة بـالخطوات التـي اتخـذتها األمانـة سـلفًا لتحويـل المنظمـة عقـب اعتمـاد برنـامج العمـل العـام  اإلقليمية. ورحَّ
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الرئيســية المعنيـة بخطــة التحــول، والســيما  الثالـث عشــر، وأكَّــدت أهميـة مشــاركة الــدول األعضــاء فـي اتخــاذ القــرارات
  .٢٠٢١-٢٠٢٠في مواصلة إعداد الميزانية البرمجية الُمقَترحة 

 
بـت اللجنــة اإلقليميــة لشـرق المتوســط بزيــادة التركيــز علـى البلــدان. وأبــرزت أهميــة حشـد المــوارد، بمــا فــي   -٢٧ ورحَّ

بناء القدرات في هذا المجال من أجـل االسـتفادة مـن ذلك على المستوى الُقطري، ودعت إلى زيادة االستثمارات في 
صالحية المنظمة للـدعوة إلـى اجتماعـات. وطلبـت تحقيـق مزيـٍد مـن الشـفافية وتعزيـز القـدرة علـى التنبـؤ فيمـا يتعلـق 
بتخصيص الميزانية من المستوى اإلقليمي إلى المسـتوى الُقطـري، واعتمـاد نظـرة أشـمل إلـى األولويـات فـي األقـاليم، 

هت بالحاجة إلى النظر في النفقـات الوطنيـة اإلجماليـة عنـد تخصـيص الميزانيـات للبلـدان. ودعـت المنظمـة إلـى ونوَّ 
االبتعـــاد عـــن نهجهـــا التقليـــدي فـــي تخصـــيص ميزانيـــات البلـــدان فـــي مقابـــل أن تتحلـــى المكاتـــب الُقطريـــة بمزيـــٍد مـــن 

  المرونة، وٕالى مراجعة الحدود القصوى للميزانية.
 
اللجنـــة اإلقليميـــة لغـــرب المحـــيط الهـــادئ علمـــًا بالنيـــة إلـــى توســـيع قاعـــدة المـــانحين لـــدى المنظمـــة، وأحاطـــت   -٢٨

وأعربــت فــي الوقــت ذاتــه عــن قلقهــا إزاء الجــدوى العمليــة لتمويــل الميزانيــة فــي ظــل البيئــة الحاليــة للمــانحين. وأيَّــدت 
نها طلبت إيضاحًا بشـأن األثـر المحتمـل لـذلك التخفيض الُمزَمع في التمويل الُمخصَّص للمقر الرئيسي للمنظمة، لك

التخفيض على عمل المنظمة على مستوياتها الثالثة. وطلبت تفاصيل أكثر عن عدٍد مـن مجـاالت الميزانيـة، علـى 
أن تُقدَّم هذه التفاصيل قبل الدورة التالية للمجلس التنفيذي بوقت كاٍف. وأشارت اللجنـة إلـى اسـتمرار االعتمـاد علـى 

ت الطوعيــة ومــا يصــاحب ذلــك مــن خطــٍر يتمثــل فــي عــدم القــدرة علــى التنبــؤ، وأعربــت عــن قلقهــا مــن أن المســاهما
 أولويات محددة لن ُتموَّل تمويًال كامًال.

  
  المواضيع ذات األهمية اإلقليمية

 
ـــة ُمو   -٢٩ ـــا مدونـــة مقَترحـــة للســـلوك لتســـمية المـــدير اإلقليمـــي وســـيرة ذاتي ـــة اإلقليميـــة ألفريقي ـــدة، اعتمـــدت اللجن حَّ

باإلضافة إلى اعتماد تعديالت على نظامها الداخلي. واستعرضت التقدم الُمحَرز في تنفيذ برنامج عمل التحول في 
اإلقليم، وفي تحسين االمتثال اإلداري والضوابط الداخلية. وكان من بـين بنـود جـدول األعمـال األخـرى التـي نظـرت 

، وٕاطــــار ٢٠٣٠-٢٠١٨العالميـــة للوقايـــة مـــن الكـــوليرا ومكافحتهـــا فيهـــا اللجنـــة إطـــار إقليمـــي لتنفيـــذ االســـتراتيجية 
  لإلشهاد على استئصال شلل األطفال في اإلقليم.

 
. ٢٠٢٥-٢٠٢٠علـــى خارطـــة طريـــق إلعـــداد خطـــة اســـتراتيجية للفتـــرة  ووافقـــت اللجنـــة اإلقليميـــة لألمـــريكتين  -٣٠

ونظــرت فــي تقريــٍر أعــده المكتــب الصــحي للبلــدان األمريكيــة اســتجابًة لطلــب مــن الــدول األعضــاء بتحويــل التقريــر 
السنوي عن إصالح المنظمة إلى تقرير يتناول القضايا ذات األهميـة االسـتراتيجية فـي العالقـة بـين منظمـة الصـحة 

ــــــل ل ــــــة بشــــــأن: صــــــحة المــــــرأة والطف ــــــرت خطــــــط عمــــــل إقليمي ــــــة. وأق ــــــة ومنظمــــــة الصــــــحة العالمي ــــــدان األمريكي لبل
؛ والمــوارد البشــرية مــن أجــل ٢٠٣٠-٢٠١٨، والوقايــة مــن ســرطان عنــق الـرحم ومكافحتــه ٢٠٣٠-٢٠١٨ والمراهـق

  واقل األمراض. ؛ ومكافحة الحشرات ون٢٠٢٣-٢٠١٨إتاحة الصحة للجميع وتحقيق التغطية الصحية الشاملة 
 
واعتمدت اللجنة اإلقليمية لجنوب شرق آسيا قرارات بشأن تكثيف األنشطة الرامية إلى مكافحة حمى الضنك   -٣١

والقضاء على المالريا، وتعزيز فرق الطوارئ الطبية. واستعرضت التقدم الُمحَرز في أمور منها على سبيل المثـال: 
 واليـــد واألطفـــال واألمهـــات علـــى قيـــد الحيـــاة، والتغطيـــة الصـــحية الشـــاملة.تقويـــة القـــوى العاملـــة الصـــحية، وبقـــاء الم

  ورشَّحت اللجنة الدكتورة بونام خيترابال سينغ لشغل منصب المدير اإلقليمي لوالية ثانية.
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واعتمدت اللجنة اإلقليمية ألوروبا مقرراٍت إجرائيـة وقـراراٍت بشـأن: إطـار الرصـد المشـترك فـي سـياق خارطـة   -٣٢
؛ النهوض بالصحة العمومية من أجـل التنميـة المسـتدامة؛ تعزيـز ٢٠٣٠ الطريق لتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام

الــــُنُظم الصــــحية لتحقيــــق التغطيــــة الصــــحية الشــــاملة؛ خطــــة عمــــل لتحســــين تأهُّــــب الصــــحة العموميــــة واســــتجابتها؛ 
  استراتيجية بشأن صحة الرجال وعافيتهم. 

 
إلقليمية لشرق المتوسط قـراراٍت بشـأن النهـوض بالتغطيـة الصـحية الشـاملة، والمشـاركة مـع واعتمدت اللجنة ا  -٣٣

القطاع الخاص للنهوض بالتغطية الصحية الشاملة. وأقرت ُأطُـر عمـل إقليميـة بشـأن: الوقايـة مـن السـمنة؛ مكافحـة 
وناقشت أيضًا حمايـة النـاس مـن آثـار التبغ؛ الصحة والبيئة؛ الرعاية قبل الحمل؛ استراتيجية إقليمية لمكافحة التبغ. 

  الطوارئ الصحية.
 
واعتمـــدت اللجنـــة اإلقليميـــة لغـــرب المحـــيط الهـــادئ ُأُطـــر عمـــل إقليميـــة لمكافحـــة أمـــراض المنـــاطق المداريـــة   -٣٤

الُمهَملة والقضاء عليها؛ وٕاعادة التأهيل؛ وتحسين تخطيط المستشفيات وٕادارتها؛ وبرامج عمل إقليمية لتعزيز اُألُطر 
القانونيـــة مـــن أجـــل الصـــحة فـــي أهـــداف التنميـــة المســـتدامة، وتســـخير الصـــحة اإللكترونيـــة مـــن أجـــل تحســـين تقـــديم 

  الخدمات. 
  
 

  اإلجراء المطلوب من المجلس التنفيذي 
 
   المجلس مدعو إلى اإلحاطة علمًا بهذا التقرير.  -٣٥
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