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   اعتمداذات األمهية لإلقليم اليت  اإلجرائية القرارات واملقررات
   يف دورا اخلامسة والستني مجعية الصحة العاملية

  والس التنفيذي يف دورته احلادية والثالثني بعد املئة
  

 دورا يف مجعية الصحة العاملية اعتمداذات األمهية لإلقليم اليت  اإلجرائية القرارات واملقررات
  اخلامسة والستني

  آثاره على اإلقليم  عنوانه  القرار/رقم املقرر
الوقاية من األمراض غري السارية   )8(65 ج ص ع

ــها ــائج : ومكافحت ــة نت متابع
االجتماع الرفيع املستوى للجمعية 
العامة لألمم املتحدة بشأن الوقاية 

  من األمراض السارية ومكافحتها

رق املتوسط أكرب وأسرع زيادة يتوقَّع أن يشهد إقليم ش
نسبية يف وقوعات األمراض غري السارية ووفياا وعبئها 

  .العام يف العقود القليلة القادمة

سوف تعرض ورقة تفصيلية يف املوضوع على اللجنة   إصالح منظمة الصحة العاملية  )9(65 ج ص ع
  .اإلقليمية يف دورا التاسعة واخلمسني

ــدعيم ال  3.65 ج ص ع ــة ت ــات اخلاص سياس
باألمراض غري السارية من أجـل  
تعزيز التمتع بالنشاط يف مرحلـة  

  الشيخوخة

تشمل االستراتيجية اإلقليمية للتمتع بالنشاط والصحة يف 
الشيخوخة عنصراً خاصاً بتخطيط وتقييم التقدم حنو 

  .شيخوخة أوفر صحة على الصعيد الوطين

ات العبء العـاملي لالضـطراب    4.65 ج ص ع
النفسية وضـرورة االسـتجابة   
الشاملة واملنسقة من جانب قطاع 
الصحة والقطاع االجتماعي على 

  املستوى القُطري

يتيح القرار الفرصة لإلسهام يف إجناز خطة عمل شاملة 
للصحة النفسية، تعين إجراءات حمددة على أساس أفضل 
البينات املتاحة، ويدعمها إطار للمخرجات والنتائج 

  .لقابلة للقياسا

تكثيـف جهـود   : شلل األطفال  5.65 ج ص ع
املبادرة العاملية الستئصال شـلل  

  األطفال

مت إعداد تقرير مرحلي مفصل بشأن املوضوع لعرضه 
  .على اللجنة اإلقليمية يف دورا التاسعة واخلمسني
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تغذية األمهات والرضع وصـغار    6.65 ج ص ع
  األطفال

لى أن تضع موضع التنفيذ اخلطة تحثُّ الدول األعضاء ع
التنفيذية الشاملة لتغذية األمهات والرضع وصغار 

  األطفال
تنفيذ توصيات اللجنـة املعنيـة     7.65 ج ص ع

باملعلومات واملساءلة عن صـحة  
  املرأة والطفل

متت ترمجة توصيات اللجنة إىل خطة عمل ألطراف معنية 
اليت يتعين التركيز متعددة، حتدد ااالت ذات األولوية 

وسوف يعقد . عليها لتعزيز املساءلة على الصعيد القُطري
لوضع  2012املكتب اإلقليمي حلقة عملية يف عام 
  .خرائط طريق لتعزيز املساءلة يف عشرة بلدان

حصيلة املـؤمتر العـاملي املعـين      8.65 ج ص ع
  باحملددات االجتماعية للصحة

دول األعضاء واتمع دعت مجعية الصحة العاملية ال
الدويل إىل دعم تنفيذ التعهدات اليت قُطعت يف إعالن ريو 

  .السياسي بشأن احملددات االجتماعية للصحة
ــحية يف األرض   9.65 ج ص ع ــوال الص األح

الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القدس 
الشرقية، ويف اجلوالن السـوري  

  احملتل

ة مستفحلة تؤثِّر تأثرياً تواجه السلطة الفلسطينية أزمة مالي
مباشراً يف القطاع الصحي، مبا يف ذلك اإلمداد باألدوية 

والبد ملواجهة هذا الوضع من دعم . واملواد االستهالكية
  .مايل من دول اإلقليم األعضاء، ومن املاحنني

التقرير املايل والبيانـات املاليـة     10.65 ج ص ع
كـانون   1املراجعة للفترة مـن  

كانون  31إىل  2010اير ين/ الثاين
  2011ديسمرب / األول

اليزال االجتاه إىل املسامهات احملددة حتديداً صارماً آلحاد 
املشاريع، وخمتلف متطلبات التبليغ يعوقان قدرة املنظمة 

علماً بأن جزءاً . على ختصيص اعتمادات مالية ألولوياا
لة سببه التضخم كبرياً من الزيادة يف النفقات املسج

  .وخفض قيمة العمالت نتيجة لألزمة املالية العاملية
/ 11.65 ج ص ع
  12.65 ج ص ع

حالة حتصيل االشتراكات املقدرة، 
مبا يف ذلـك الـدول األعضـاء    
املتأخرة يف سـداد اشـتراكاا،   
ــات اخلاصــة لتســوية  والترتيب

  املتأخرات

ان يف سداد تهناك يف اإلقليم دولتان عضوان متأخر
ما، أو ال متتثالن للترتيبات اخلاصة لتسوية اشتراكا

املتأخرات إىل حد احتمال فقداما امتيازات حق 
  .التصويت

، أجريت مراجعات 2011- 2010خالل الفترة املالية   تقرير مراجع احلسابات اخلارجي  13.65 ج ص ع
ومل تظهر . حلسابات مجيع املكاتب اإلقليمية للمنظمة

أي  2011- 2010ملالية للفترة نتائج مراجعة البيانات ا
نقاط ضعف أو أخطاء، وهو ما يعترب مهماً لدقة البيانات 

ـَم صدر رأي املالية ككل واكتماهلا وصحتها ، ومن ث
  .مراجع احلسابات بدون حتفظ

االتفاقات مع املنظمات احلكومية   16.65 ج ص ع
  الدولية

  .سبعة من بلدان اإلقليم أعضاء يف اإلقليم األفريقي
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خطة العمـل العامليـة اخلاصـة      17.65 ج ص ع
  باللقاحات

العمل العاملية اخلاصة باللقاحات مع  ةتتوافق أهداف خط
. األهداف اإلقليمية الستئصال األمراض والتخلص منها

وتوجه خطة العمل الدول األعضاء حنو حتقيق رؤية عقد 
  .اللقاحات وأهدافه

وتشجع . 2012كت فيه مجيع دول اإلقليم يف عام شار  أسبوع التمنيع العاملي  18.65 ج ص ع
 منيعالبلدان على ختصيص موارد ملواصلة تنفيذ أسبوع الت

  .أبريل كل عام/سانخالل األسبوع األخري من ني
/ املنتجات الطبية املتدنية النوعيـة   19.65 ج ص ع

  املزيفة/املغشوشة التوسيم/ املزورة
اركة مشاركة فعالة يف تشجع الدول األعضاء على املش

آلية التعاون الدويل ملكافحة املستحضرات الطبية اليت 
دون املستوى، واملزورة، وامللفّقة التوسيم، واملزيفة، 

  .واملغشوشة
استجابة منظمة الصحة العامليـة،    20.65 ج ص ع

ودورها بصفتها قائد اموعـة  
الصحية، يف جمال تلبية املتطلبات 

اميـة يف الطـوارئ   الصحية املتن
  اإلنسانية

حتتاج وزارات الصحة إىل التعرف على األسلوب الذي 
  .تنتهجه اموعة وآثاره على إدارة الكوارث

اليزال داء البلهارسيات يتوطّن بشكل مفرط السودان   التخلُّص من داء البلهارسيات  21.65 ج ص ع
. وجنوب السودان واليمن وبعض املناطق يف الصومال

، يعكف اليمن على تنفيذ برنامج 2010عام  ومنذ
. للتخلُّص من هذا الداء، بدعم مايل من البنك الدويل

ويستلزم األمر األخذ مببادرات مماثلة يف السودان وجنوب 
السودان والصومال، حيث مل يؤخذ بعد باستراتيجية 

  .التخلُّص من الداء اليت توصي ا املنظمة
ريــق اخلــرباء متابعــة تقريــر ف  22.65 ج ص ع

االستشاريني العامل املعين بتمويل 
  وتنسيق البحث والتطوير

ينبغي تنسيق تنفيذ التوصيات الواردة يف تقرير الفريق 
العامل مبا يتوافق مع التوجهات االستراتيجية لتعزيز 

  .البحوث الصحية يف اإلقليم
تنفيذ أحكام اللـوائح الصـحية     23.65 ج ص ع

  )2005(الدولية 
ا التاسعة سوف تعرض على اللجنة اإلقليمية يف دور

  .واخلمسني ورقة مفصلة حول املوضوع
الس التنفيذي يف دورته احلادية والثالثني  هاعتمداذات األمهية لإلقليم اليت  القرارات واملقررات

  بعد املئة
اإلطار اخلاص بالتأهب لإلنفلونزا   )2(131ت م 

ــات  ــادل فريوس ــة لتب اجلائح
-2012(من املتوقَّع على مدى السنوات اخلمس القادمة 

أن تتلقَّى بلدان اإلقليم املنخفضة الدخل ) 2016
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اإلنفلونزا والتوصل إىل اللقاحات 
  والفوائد األخرى

واملتوسطة الدخل دعماً مالياً من مسامهات الشركاء يف 
اإلطار اخلاص باالستعداد لإلنفلونزا اجلائحية من أجل 

ستعداد هلا على صعيد الصحة العمومية واتخاذ تعزيز اال
 %70ويستلزم األمر ختصيص حوايل . تدابري للتصدي هلا

من املسامهات لتدابري االستعداد، وختصيص نسبة 
  )التصدي(املتبقية لتدابري االستجابة  %30  الـ

الوقاية من اإلشعاع وأمان مصادر   )3(131م ت 
ــعاع ــالمة : اإلش ــايري الس مع

  سية الدوليةاألسا

- 2012سوف يقوم املكتب اإلقليمي، خالل السنتني 
، بتعميم وثيقة الوقاية من اإلشعاع واألمان منه 2013

على كل الدول األعضاء، وعقد اجتماع استشاري حول 
جوانب االستعداد لإلشعاع، ومساعدة الدول األعضاء 
على اعتماد معايري السالمة األساسية الدولية من 

  .اإلشعاع
االختصاصات املنقَّحـة للجنـة     2 ق 131ت  م

الربنامج وامليزانية واإلدارة التابعة 
  للمجلس التنفيذي

توضيح تشكيل : مشلت تنقيحات االختصاصات ما يلي
اللجنة، وعالقتها بالس التنفيذي ودورية اجتماعات 

، نيابةً عن الس؛ قيامهااللجنة؛ وإضافةً إىل دور اللجنة، 
املالية واإلدارية والربناجمية للقرارات ببحث اآلثار 

من  7املقترحة؛ وتوضيح الصياغة املتعلقة بتطبيق املادة 
  .الدستور

 


