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القرارات والمقررات اإلجرائية ذات األهمية اإلقليمية والتي اعتمدت من قبل كل من جمعية
الصحة العالمية في دورتها السابعة والستين ،وجلسات المجلس التنفيذي في دورتيه الرابعة
والثالثين والخامسة والثالثين ،بعد المئة.
القرارات والمقررات اإلجرائية ذات األهمية اإلقليمية والتي اعتمدت من قبل كل من جمعية الصحة العالمية في دورتها
السابعة والستين ،وجلسات المجلس التنفيذي في دورتيه الرابعة والثالثين والخامسة والثالثين ،بعد المئة
القرارات واملقررات
اإلجراءات التنفيذية/والتعليقات
التأثريات اإلقليمية
العنوان
اإلجرائية
إصالح منظمة الصحة  أقر اجمللس اقرتاح إدخال البث على  سوف يعمل املكتب اإلقليمي على
م ت )3( 431
ضمان سالسة بث اجتماعات
شبكة اإلنرتنت للجلسات العلنية
العاملية :أساليب عمل
اجمللس التنفيذي إىل املكاتب
املستقبلية للجنة الربنامج وامليزانية واإلدارة
األجهزة الرئاسية
وللمجلس التنفيذي على مجيع اإلقليمية والقطرية ،كما سيعمل
مستخدمي شبكة اإلنرتنت عن طريق املكتب على الدعوة لتقليل استخدام
املنظمة للوثائق الورقية إىل أدىن حد
رابط مبوقع املنظمة اإللكرتوين وأوصى
ممكن ،والبدء يف تطبيق التدابري
مجعية الصحة العاملية بأن تدخل البث
على شبكة اإلنرتنت للجلسات العلنية املقرتحة.
يف املستقبل للجنتني "أ" و"ب" ،وكذلك
جلساهتا العامة.
 وأوضح القرار أمهية تقليل استخدام
املنظمة للوثائق الورقية.
 وركز اجمللس على الشرط الذي يقضى
بإرسال املدير العام وثائق دورات اجمللس
التنفيذي قبل افتتاح أعمال أية دورة
عادية للمجلس بفرتة ال تقل عن ستة
أسابيع.
إصالح منظمة الصحة  يف الوقت الذي تعمل فيه املنهجية  مصر ،بوصفها مندوبة عن اإلقليم،
م ت )4( 431
ميكنها إحاطة الدول األعضاء حول
اجلديدة للتخصيص االسرتاتيجي للموارد
العاملية :التخصيص
م ت )1( 431
على حتديد األولويات والتحديات املواضيع اليت ميكن وضع تدخالت
االسرتاتيجي للموارد
بشأهنا.
الصحية يف اإلقليم ،واالستجابة هلا،
هناك حاجة إىل إجراء تقييم شامل  تشتمل القضايا اليت يرجح أن تكون
حمل نقاش على إمكانية االنتهاء من
لألسلوب الذي يتم به ختصيص املوارد
وضع املنهجية اجلديدة للتخصيص
بالنسبة للمستويات الثالثة للمنظمة ،مع
االسرتاتيجي للموارد مليزانية الربنامج
اآلخذ يف االعتبار أن نفقات املقر
للثنائية  6102-6102وفقا لطلب
الرئيسي هي تقريبا ضعف نفقات

ش م/ل

إ  8/66تنقيح 6



م ت )7( 431

املكاتب اإلقليمية الستة جمتمعة.
اإلقليم على استعداد التباع جدول سريع
اخلطى ،واملضي قدما حنو التخصيص
االسرتاتيجي للموارد املرتكز على
التخطيط املتصاعد من القاعدة إىل
القمة للثنائية  ،6102-6102وذلك
بالقدر الذي تسمح به احللول العاملية.

مراجعة للمنظمات غري
احلكومية ذات العالقة
الرمسية مع املنظمة



اإلبقاء على العالقات اليت مت االحتفاظ
هبا مع املنظمات غري احلكومية ،ودعم
عمليات استعراض أواصر التعاون مع
اإلشادة باملنظمات اليت أظهرت التزاما
متواصال.

ج ص ع  )9( 77تغذية األمهات والرضع
وصغار األطفال
م ت )2( 431



يتوافق القرار مع مكونات االسرتاتيجية
اإلقليمية للتغذية .6102-6101
اعتمدت اللجنة اإلقليمية هذه
االسرتاتيجيـ ـ ــة فـ ـ ـي القرار رقم
ش ق/ل إ/72ق ،4.الذي حيث الدول
األعضاء على إعداد االسرتاتيجيات
وخطط العمل الوطنية للتغذية
باعتبارها جزءا ال يتجزأ من السياسة
الصحية الوطنية ويتماشى مع
االسرتاتيجية اإلقليمية ،وختصيص
املوارد املالية والبشرية الالزمة لضمان
التنفيذ.



تقوم املنظمة بالتنسيق مع وكالة األمم
املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني

ج ص ع
()41

77

األحوال الصحية يف
األرض الفلسطينية



2

مجعية الصحة العاملية يف أيار/مايو
6102؛ وما إذا كان هناك اهتمام
كاف بالتخطيط املتصاعد من
القاعدة إىل القمة ،وختصيص املوارد
يف تلك العملية؛ ما هي التغريات
اليت ميكن توقعها يف ختصيص املوارد
على املستويات الثالثة للمنظمة؛ وما
هي املستويات املقبولة لتخصيص
املوارد للفقرتني ( )6توفري السلع
العامة العاملية واإلقليمية و()2
التنظيم واإلدارة ،مقارنة بالفقرة ()0
بشأن بالتعاون التقين القطري
الفردي.
تعمل منظمة الصحة العاملية على:
 مواصلة حتديد املنظمات غري
احلكومية اإلقليمية اليت هلا دور
عاملي ،والبدء يف عملية استعراض
أداء تلك املنظمات.
 إعداد جمموعة أدوات خمصصة من
أجل بناء قدرات اجملتمع املدين يف
اإلقليم وإعداده للمسامهة يف اخلطة
اإلقليمية والعاملية للصحة والتنمية.
 انتهت مجيع الدول من وضع
االسرتاتيجيات أو اخلطط الوطنية
حول التغذية ،بدعم من الربامج
الوطنية اليت تتعامل مع سوء نقص
التغذية ،وفرط التغذية.
 مت تناول اهلدف العاملي اخلاص
بتغذية األمهات والرضع وصغار
األطفال يف االجتماع الذي عقد يف
عمان يف أيلول/سبتمرب ،6102
والذي وافقت فيه مجيع الدول
األعضاء على وضع خطط عمل
وطنية حول تغذية األمهات والرضع
وصغار األطفال.
 يري عقد حلقات عملية
واجتماعات يف اإلقليم بكامله ،من
أجل تيسري إعداد خطط العمل
الوطنية.
 يواصل مكتب املنظمة يف الضفة
الغربية وقطاع غزة تنفيذ دراسة

ش م/ل

إ  8/66تنقيح 6

احملتلة ،مبا فيها القدس
الشرقية ،ويف اجلوالن
السوري احملتل




ج ص ع
()43

77

العمل املتعدد
القطاعات من أجل
اتباع هنج يدوم طيلة
العمر بشأن التمتع
بالصحة يف مرحلة
الشيخوخة



ج ص ع
()41

77

إطار املشاركة مع
اجلهات الفاعلة من
غري الدول





الفلسطينيني يف الشرق األدىن (أونروا)
حول ما جاء يف تقرير مجعية الصحة
العاملية يف دورهتا الثامنة والستني والوثائق
ذات الصلة ،مبا يف ذلك دراسة العقبات
اليت حتول دون إتاحة اخلدمات الصحية.
متارس املنظمة الضغط على الشركاء يف
اجملال الصحي والوكاالت املاحنة من أجل
استجالب موارد تستهدف بناء
القدرات.
تواصل املنظمة على النحو الالزم أنشطة
الدعوة والتوعية باملخاطر اليت حتيط
بالرعاية الصحية ،ويف حال وجود
هتديدات حتول دون إتاحة الرعاية
الصحية.
طلبت مجعية الصحة العاملية من املنظمة
أن تضع ،بالتشاور مع الدول األعضاء
واألطراف املعنية األخرى ،وبالتنسيق مع
املكاتب اإلقليمية ،اسرتاتيجية عاملية
شاملة وخطة عمل بشأن الشيخوخة
والصحة ،كي ينظر فيهما اجمللس
التنفيذي يف كانون الثاين/يناير 6102
ومجعية الصحة العاملية التاسعة والستون
يف أيار/مايو .6102

هناك فرصة أمام اإلقليم للمسامهة يف
رسم السياسات واإلجراءات التشغيلية
ملشاركة املنظمة يف العمل مع اجلهات
الفاعلة من غري الدول (مثل املنظمات
غري احلكومية والقطاع اخلاص
واملؤسسات
اخلريية
واملؤسسات
األكادميية).
أهم خماطر العمل مع اجلهات الفاعلة
غري الدول هو تأثريها على عمل
املنظمة ،وهذا ،يف املقام األول ،ميثل
مشكلة مع القطاع اخلاص.
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العقبات اليت حتول دون إتاحة
اخلدمات الصحية.
تقوم املستويات الثالثة للمنظمة
بتنسيق املدخالت إلعداد تقرير عام
 6104جلمعية الصحة العاملية.
تطلق املنظمة نداء الستجالب موارد
لتنمية النظام الصحي.
تري املنظمة دراسات خاصة ذات
صلة توضح تأثري األزمات احلادة
واملزمنة.
تسرع املنظمة وترية النداءات
اإلنسانية املشرتكة والتقييمات
حسبما يقتضى األمر.
يتعني تقوية البحوث حىت تقدم
بينات مناسبة حول أمهية تعزيز
الصحة طيلة العمر ،ومسؤوليات
مجيع القطاعات.
هناك حاجة إيل إيالء اهتمام أكرب
باالحتياجات الصحية للنساء
تتجاوز تلك املرتبطة باإلجناب.
يب أن تبدأ الدول يف إجراءات
إعداد التقرير العاملي األول حول
الشيخوخة والصحة ،واملنتظر
االنتهاء منه يف  ،6107بوصفها
فرصة للدعوة وبناء القدرات.
وسوف يتم ،بالتنسيق مع املقر
الرئيسي ،تقصي الدول املعنية هبذا
األمر.
ستقوم اللجنة اإلقليمية مبناقشة هذا
املوضوع يف إطار البند ( 2ج) من
جدول األعمال.
يري املكتب اإلقليمي مشاورات
وحوارات غري رمسية حول القضايا
ذات الصلة مثل العناية الواجبة،
وتضارب املصاحل ،وتقييم املخاطر
وإدارة املخاطر ،وزيادة الشفافية.
هناك حاجة إىل توصيف الوضع
الراهن لألطراف املعنية من غري
الدول على املستوى اإلقليمي،

ش م/ل

إ  8/66تنقيح 6

واستعراض أساليب الشراكة.
ج ص ع
()41
م ت )1( 431

77

متابعة تقرير فريق
اخلرباء االستشاريني
العامل املعين بتمويل
وتنسيق البحث
والتطوير

ألقى التقرير الضوء على ما يلي:



تقوم املنظمة بدعم الدول األعضاء
يف ما تبذله من جهود هتدف إىل
تنفيذ التوصيات املوضحة يف املقرر
اإلجرائي من خالل النظر يف جدوى
توصيف الوضع الراهن للبحوث
الصحية ومبادرات التنمية ،وتصريف
الشؤون ،والتمويل ،واملوارد وغري
ذلك.

 احلاجة إىل آلية مالية مستدامة للبحث
والتطوير يف جمال الصحة.
 دور الدول األعضاء يف تصريف شؤون
آلية التنسيق.
 احلاجة إىل النظر يف "حتليل مدى تنفيذ
العناصر االبتكارية بواسطة املشاريع"،
بوصفه مقياسا ملدى ما حيرز من جناح
يف تنفيذ البحوث الصحية ومشاريع
العرض التوضيحي للتنمية إضافة إىل
مؤشرات خطة املشروع واملكونات
املالية.
القرارات ذات األهمية اإلقليمية والتي اعتمدتها جمعية الصحة العالمية في دورتها السابعة والستين ،وجلسات المجلس
التنفيذي في دورته الرابعة والثالثين بعد المئة.
 نظرا للمعدالت العالية احلالية للحاالت أهم أولويات اإلقليم هي ما يلي:
م ت  431ق  7تعزيز الرعاية امللطفة
كعنصر من عناصر
املتأخرة من السرطان يف اإلقليم ،وما  إرساء أو صياغة املزيد من
يرتافق معها من معدالت وفيات مرتفعة،
العالج املتكامل ضمن
السياسات والربامج الوطنية؛
متوالية سلسلة العناية
تصبح التحسينات يف خدمات الرعاية  حشد املوارد البشرية واملالية مبا يف
امللطفة وتقدميها أولوية قصوى للحد من
ذلك من خالل الشراكات؛
املعاناة وحتسني نوعية حياة املصابني  وضع أفضل منوذج (مناذج) لتطبيق
بأمراض غري سارية مهددة للحياة ،الرعاية امللطفة يف إطار السياق
والسيما السرطان ،هلم ولذويهم أيضا.
الوطين؛
 ال تلب غالبية النظم الصحية يف اإلقليم  ،بناء القدرات من أجل تقدمي الرعاية
بصورة مالئمة ،احتياجات الرعاية امللطفة؛
امللطفة .وهناك حتديات عديدة قائمة  ضمان اإلتاحة الكاملة ،من خالل
منها :السياسات والتشريعات املتخلفة،
حتديث التشريعات ،ضمن إجراءات
وعدم وجود برامج خاصة بالرعاية
أخرى ،بشأن املواد األفيونية املعقولة
امللطفة أو وجود برامج ضعيفة ،وقلة التكلفة وزهيدة الثمن جلميع من
الوعي أو املفاهيم اخلاطئة بالرعاية حيتاجوهنا من املرضى؛
امللطفة بني كل من اجلمهور واملهنيني  إذكاء الوعي لضمان إعطاء األولوية
الصحيني على حد سواء ،وغياب هنج
األوىل لربامج الرعاية امللطفة يف
متعدد التخصصات للرعاية امللطفة.
اجملتمع والرعاية امللطفة يف املنزل.
 يتضمن اإلطار اإلقليمي للعمل لتنفيذ
اإلعالن السياسي للجمعية العامة لألمم
املتحدة حول األمراض غري السارية،
والذي أقرته مجيع الدول األعضاء يف
اجتماع اللجنة اإلقليمية يف تشرين
األول/أكتوبر  ،6106الرعاية امللطفة
داخل اجملموعة الرئيسية للتدخالت
4
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 431ق 21

العالقات مع املنظمات
غري احلكومية



ع 4-77

االسرتاتيجية واألهداف
العاملية للوقاية من
السل ورعاية مرضاه
ومكافحته بعد عام



جصع

2-77

حتسني صنع القرار من
جانب األجهزة
الرئاسية

جصع

1-77

حالة حتصيل
االشرتاكات املقدرة،
مبا يف ذلك الدول
األعضاء املتأخرة يف
سداد اشرتاكاهتا إىل
حد يربر تطبيق أحكام
املادة  2من الدستور
التهاب الكبد

جص
م ت  431ق 1

6107





ع 7-77

جص
م ت  431ق41





االسرتاتيجية يف جمال الرعاية الصحية.
وقف العالقات الرمسية مع اجلهات
التالية :اهليئة الدولية ألدوية طب
األعصاب والطب النفسي ،وجملس
الصناعة من أجل التنمية ،والصناعات
الدولية لألغذية القوتية اخلاصة ،واملنتدى
العاملي للبحوث الصحية ،واملنظمة
الدولية للربملانيني الطبيني ،واملؤمتر الدويل
لعمداء كليات الطب اليت تستخدم
الفرنسية.
خضعت اخلطة االسرتاتيجية اإلقليمية
للسل لألعوام  ،6161-6107للمراجعة
وفقا لالسرتاتيجية العاملية وجاري حتديث
اخلطط االسرتاتيجية الوطنية للدول
األعضاء.
دعت مجعية الصحة للِبَث الشبكي
للجلسات العلنية املستقبلية للجنتني "أ"
و"ب" ،وكذلك اجتماعاهتا العامة،
جلميع مستخدمي اإلنرتنت من خالل
املوقع اإللكرتوين للمنظمة.
يوز تقدمي اقرتاحات رمسية بشأن بنود
جدول األعمال حىت اليوم األول من أي
دورة عادية جلمعية الصحة وقبل يومني
من افتتاح أي دورة استثنائية.
بناء على املقررات السابقة جلمعية
الصحة العاملية ،فسوف يستمر تعليق
امتيازات التصويت لبلد واحد فقط من
األعضاء ،هو الصومال.

حتدث سنويا يف اإلقليم  4.2مليون حالة
من التهاب الكبد من النمط (يب)،
و 011 111حالة من التهاب الكبد من
النمط (سي) .أما أكثر الدول تأثرا
بالتهاب الكبد (يب) فهي أفغانستان،
والسودان،
واليمن،
وباكستان،
والصومال .وأكثرها تأثرا بالتهاب الكبد
(سي) مصر ،وباكستان ،وليبيا،
5



تقوم املنظمة بتعميم القائمة احملدثة
للمنظمات غري احلكومية على مجيع
املكاتب اإلقليمية والقطرية.
يتوىل املكتب اإلقليمي استعراض
القائمة وحتديثها ،حمددا ما إذا كان
هناك أية أعمال حالية مع اجلهات
اليت مل يـَعد بينها وبني املنظمة
عالقات رمسية.



يتم إمداد الربامج الوطنية ملكافحة
السل بالدعم التقين لتحديث
خططها االسرتاتيجية الوطنية وفقا
لالسرتاتيجية العاملية.
من املقرر قيام املكتب اإلقليمي يف
عام  6107بعقد اجتماع ملناقشة
اخلطط ،واستعراضها واالنتهاء منها.
يضمن املكتب اإلقليمي سالسة
َ
البَث الشبكي لالجتماعات العامة
للمجلس التنفيذي يف املكاتب
اإلقليمية والقطرية.







يب أن يتضمن دعم املنظمة لتنفيذ
القرار ما يلي:
 إنشاء فريق متعدد التخصصات على
املستوى اإلقليمي لدعم التخطيط
االسرتاتيجي والتنفيذ يف الدول؛
 إنشاء ،واحملافظة على فريق إقليمي
خلرباء املوارد معين برتصد التهاب
الكبد الفريوسي ،والوقاية منه
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اإلعاقة







والسودان ،واليمن.
مل توضع بعد ،يف معظم دول اإلقليم،
االسرتاتيجيات واخلطط الوطنية ملكافحة
التهاب الكبد الفريوسي.
هناك نسبة كبرية من سريان التهاب
الكبد من النمطني (يب) و(سي) يف
اإلقليم ،حتدث من خالل املمارسات
غري املأمونة يف مرافق الرعاية الصحية
(ومنها ممارسات نقل الدم).
معدالت التغطية بلقاح التهاب الكبد
(يب) أدين من األهداف العاملية
واإلقليمية.
إتاحة املعاجلة حمدودة للغاية يف اإلقليم،
مع ارتفاع تكلفة العالج.
يطالب القرار املنظمة بتقدمي اإلرشاد
والدعم التقنيـ ْني للتخطيط االسرتاتيجي
وتنفيذ الربنامج ،وتقدير العبء
االقتصادي وتأثريه مع رصد ما حيرز من
تقدم واإلبالغ عنه.
املستويني اإلقليمي
هناك نقص على
ْ
والقطري يف العاملني باملنظمة ويف امليزانية
من حيث دعم الوقاية من التهاب الكبد
ومكافحته.
ويف مواجهة األولويات املتنافسة للصحة
العمومية ،تصبح هناك حاجة قوية لدعوة
متخذي القرارات على املستوى الوطين
والشركاء اإلقليميني لالستثمار يف الوقاية
من التهاب الكبد ومكافحته.
اعتماد خطة العمل العاملية للمنظمة
بشأن اإلعاقة  :6160-6104حتسني
صحة مجيع ذوي اإلعاقة هو التزام هام
لتعزيز استجابة القطاع الصحي لإلعاقة
بطريقة منهجية ،مع األخذ يف االعتبار
الطبيعة املتعددة القطاعات للقضية.
يأيت القرار يف وقت حرج بالنسبة
لإلقليم ،حيت تشتد احلاجة إىل
استجابة ممنهجة للمتطلبات املتنامية
املتعلقة باإلعاقة الناجم عن أسباب منها
األمراض غري السارية ،وإصابات الطرق
املرورية ،والنزاعات.
ويقدم القرار مع اخلطة توجيهات حول
6

اإلرشادات













ومكافحته ،وتقدمي
والدعم التقين للدول؛
وضع خطة عمل إقليمية ملا بعد عام
 6107مع الرتكيز على الدول ذات
األولوية؛
نشر السياسات العاملية واإلرشادات
التقنية وبناء القدرات من أجل
تشغيلها.
ختصيص عاملني مكرسني لتنسيق
الدعم املقدم من املكتب اإلقليمي،
وميزانية لألنشطة اإلقليمية،
وختصيص عاملني من داخل الدول،
وميزانيات لألنشطة يف الدول ذات
األولوية (اختارت كل من باكستان
ومصر التهاب الكبد كربنامج من
برامج األولوية للثنائية .)6102-6102

اشرتك املكتب اإلقليمي والدول
األعضاء بصورة نشطة يف وضع
اخلطة العاملية منذ البداية.
يب أن تبدأ الدول األعضاء يف
وضع أو استعراض خططها الصحية
اخلاصة باإلعاقة استنادا إىل ما جاء
باخلطة العاملية ،وذلك يف إطار الوفاء
بالتزاماهتا الواردة يف اتفاقية حقوق
األشخاص ذوي اإلعاقة .
يب أن تقدم املنظمة الدعم التقين
عند الضرورة للجهود املبذولة من
قبل الدول من أجل وضع/استعراض
اخلطط العملية الصحية الوطنية
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اإلجراءات العملية املستدامة لتحسني
النتائج الصحية جلميع األشخاص ذوي
اإلعاقة من خالل حتسني سبل اإلتاحة
العادلة لتعميم وتيسري اخلدمات
الصحية ،وتقوية خدمات إعادة التأهيل،
ودعم البيانات والبحوث املتعددة
التخصصات اليت تتناول اإلعاقة.
القرار ش م/ل إ/72ق 2-بشأن الصحة هناك حاجة إىل إجراء ما يلي:
النفسية لألمهات واألطفال واملراهقني  :تعزيز البحوث من أجل سد الثغرات
يف املعرفة واملعاجلة؛
التحديات والتوجهات االسرتاتيجية
 6107-6101حيدد على نطاق واسع  تشجيع إرساء مناذج رعاية مرتكزة
اجملاالت ذات األولوية املشاهبة على اجملتمع ،ومستندة على
السياقات احمللية،
للمجاالت املذكورة يف هذا القرار.
ال توجد سوى حبوث ومدخالت وبائية  تيسري وتشجيع عمل اجملتمع املدين
حمدودة حول اضطرابات طيف التوحد ،الناشئ وجمموعات املستهلكني من
أجل االخنراط يف ختطيط السياسات
مع ثغرات ملموسة يف املعاجلة.
والربامج وتنفيذها.
تتوافر اخلدمات املتعلقة باضطرابات
طيف التوحد يف عدد قليل من دول  إنشاء شبكات إقليمية للمنظمات
املهنية واالستهالكية إلياد فرص
اإلقليم ،ولكن بتغطية حمدودة ،وذلك
للدعوة ،وتطوير اخلدمات ،والبحوث
يف كل من مصر ،والكويت ،ولبنان،
واملغرب ،وباكستان ،وقطر ،واإلمارات التعاونية؛
 التصديق على اتفاقية حقوق
العربية املتحدة.
ِ
ويف قليل من الدول املرتفعة واملتوسطة األشخاص ذوي اإلعاقة من قبل
مجيع الدول األعضاء يف اإلقليم؛
الدخل ،بدأت أنشطة إذكاء الوعي
اجملتمعي من قبل االحتادات املهتمة  تيسري إدخال الصحة النفسية يف
مجيع برامج تقدمي اخلدمات ومنها
باملستهلك واألسرة مثل اجلمعية املصرية
الرعاية الصحية األولية ،وصحة األم
للتوحد.
والطفل ،من أجل توفري اخلدمات
املتكاملة ملن يعانون من اضطرابات
نفسية مبا فيها التوحد واالضطرابات
التنموية؛
 تعزيز ختصيص املوارد املالية والبشرية
لتنفيذ أحكام خطة العمل العاملية
للصحة النفسية  6161-6102والذي
سينعكس على حتسني االهتمام
باضطرابات طيف التوحد.
مرض الصدفية هو مرض جلدي يصيب  حيتاج هنج التعامل مع مرض
الصدفية أن يتم على أساس النظر
 %6من سكان العامل ،ويعاين  %01منهم
إىل كل بلد على حدة.
من مظاهر جهازية مثل التهاب
املفاصل .وميكنه التأثري على جودة حياة  ميثل تعزيز الرعاية الصحية ،مبا يتطلبه
ذلك من بناء القدرات واالستثمار،
األفراد املصابني به.
7
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العبء اإلقليمي ملرض الصدفية واتاهاته
غري مفهومني بالقدر الكايف.
ال يوجد توصيف مناسب خلدمات
مرض الصدفية أو معاجلته يف اإلقليم.



يتماشى هذا القرار مع املبادرة اإلقليمية
بشأن إنقاذ حياة األمهات واألطفال،
واليت أطلقتها كل من منظمة الصحة
العاملية ،وصندوق األمم املتحدة
للسكان ،ومنظمة األمم املتحدة للطفولة
(اليونيسيف) من أجل دعم التسريع
باحلد من وفيات األمهات واملواليد
واألطفال.
يف عام  6102اعتمدت اللجنة اإلقليمية
يف دورهتا الستني إعالن ديب حول إنقاذ
حياة األمهات واألطفال الذي يدعو
الدول األعضاء إىل الوفاء بالتزامها بوضع
وتنفيذ اخلطط العملية لتسريع وترية
التقدم يف جمال صحة األمهات واملواليد.
يستخدم الزئبق يف نطاق ضيق لتعدين تقوم املنظمة والدول مبا يلي:
الذهب ،ويف املنتجات الصناعية مثل  دعم التصديق على اتفاقية ميناماتا
بشأن الزئبق ،وتنفيذها .وضع آلية
البطاريات ،واحملوالت اإللكرتونية،
على املستوى الوطين لقطاعي
وبعض أجهزة اإلضاءة ،عالوة على
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اآلثار الصحية العمومية
املرتتبة على التعرض
للزئبق ومركباته :دور
منظمة الصحة العاملية



8

ضمن إجراءات أخرى ،نقطة بداية
طبيعية للتعامل مع نطاق واسع من
احلاالت اليت تشاهد يف الرعاية
األولية ،ومنها مرض الصدفية وغريه
من احلاالت اجللدية ذات املظاهر
اجلهازية احملتملة.
 وبسبب الوصم احملتمل الذي
يصاحب االضطرابات اجللدية
املتمثلة يف مرض الصدفية ،ونظرا
ملخاطر املعاناة اليت ميكن تنبها،
تستطيع الدول األعضاء النظر يف
إدخال خدمات تقييم مرض
الصدفية واالضطرابات اجللدية
املشاهبة كجزء من عملييت التقييم
والتعزيز األوسع نطاقا للرعاية األولية.
 ميكن للدول األعضاء إشراك
اجلمعيات املهنية ،مبا يتناسب مع
السياق الوطين ،لتحسني تقدمي
اخلدمات.
 يتعني النظر يف إنشاء شبكة إقليمية
وجمموعة دعم من أجل توفري الفرص
للدعوة ،وتطوير اخلدمات ،والبحوث
التعاونية.
تقوم املنظمة مبا يلي:
 تقدمي الدعم التقين للدول األعضاء
من أجل تنفيذ اخلطط الوطنية
لتسريع وترية التقدم يف جمال صحة
األمهات واألطفال؛
 دعم الدول األعضاء يف جهودها
حلشد املوارد اإلضافية لصحة
األمهات واألطفال؛
 دعوة اجلهات املاحنة ووكاالت التنمية
لالضطالع بدورها يف املسامهة يف
هذه املبادرة ودعمها.
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املسامهة يف التنمية
االجتماعية
واالقتصادية :إجراءات
مستدامة عرب
القطاعات من أجل
حتسني الصحة
واإلنصاف يف جمال
الصحة







مستحضرات تميل ومبيدات حشرية
معينة .كما يستخدم يف أجهزة القياس
(مقاييس الضغط اجلوي ومقاييس احلرارة
ومالغم (حشو) األسنان .والتخلص من
مثل هذه املنتجات واألجهزة يطلق الزئبق
يف البيئة.
وهناك بعض الدول اليت اختذت إجراءات
عملية للحد من التعرض للزئبق ،غري أن
العديد غريها يفتقد القدرة على التعامل
بصورة فاعلة مع هذه القضية .ومن مث
كانت احلاجة إىل آلية دعم إقليمية
لتيسري وتنسيق االلتزامات اليت اشتملت
عليها االتفاقية ،ومنها بناء القدرات
واملعونة التقنية.
يتطلب تنفيذ اتفاقية ميناماتا اخلاصة
بالزئبق عمال متعدد القطاعات مع
القطاع الصحي بوصفه شريكا رئيسيا،
حيث تقوم وزارات الصحة بقيادة عملية
التخلص التدريي من الزئبق الذي
حتتوي عليه أجهزة القياس ،واملطهرات،
ومستحضرات التجميل اخلاصة بتفتيح
البشرة وذلك حبلول عام .6161
مشاركة وزارات الصحة مطلوبة أيضا
للحد من التأثريات الصحية الضارة
الستخدام الزئبق يف التعدين على نطاق
ضيق ويف تقييم خماطر املواقع امللوثة.
يري حاليا العمل يف إعداد إطار عمل
حول دمج الصحة يف مجيع السياسات،
لتوجيه العمل القطري ،بالتشاور مع
الدول األعضاء لتكييفه مع خمتلف
السياقات.
هناك فرصة أكرب أمام الدول إلظهار
الصالت بني الوضع اإلقليمي وبني كيفية
تأثريه على اجلهود اجلماعية اليت تبذل
على املستوى العاملي .وسوف يساعد
هذا يف الدعوة إىل الدعم العاملي
ملبادرات الصحة يف مجيع سياسات
اإلقليم ،ومن ضمنها سد الفجوات يف
املوارد والقدرات املطلوبة.
تنفيذ أداة التقييم واالستجابة فيما
خيص اإلنصاف يف الصحة يف املناطق
9











الصحة والبيئة للتعاون يف جمال تنفيذ
بنود االتفاقية.
إعداد خطة لتنفيذ االتفاقية ورصدها
على املستوى اإلقليمي بالتعاون مع
األطراف اإلقليمية املعنية ،مثل
برنامج األمم املتحدة للبيئة.
صياغة األدوات ،والتوجيهات،
اللوائح
ووضع
واألساليب،
التنظيمية ،وتوفري البدائل املطلوبة
للتخلص التدريي من أجهزة القياس
واملطهرات ومستحضرات التجميل
احملتوية على الزئبق ،وذلك حبلول عام
.6161

يتعني النظر يف التعاون (مبا يف ذلك
املستويني
املسامهات املالية) على
ْ
اإلقليمي والعاملي من أجل دعم
وتيسري عملييت إعداد وتكييف
اإلطار اخلاص بدمج الصحة يف
مجيع السياسات.
تقوم املنظمة بتقدمي الدعم التقين من
أجل التوسع يف تنفيذ أداة التقييم
واالستجابة فيما خيص اإلنصاف يف
الصحة يف املناطق احلضرية لتوليد
البينات حول اإلنصاف على
املستو ْيني الوطين واحمللي.
سيكون دعم بناء القدرات الزما
للقطاعات اليت ال تعمل يف اجملال
الصحي من أجل تيسري عملية
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تنفيذ اللوائح الصحية
الدولية ()6117







احلضرية ،يتطلب تنفيذ إجراءات للتوسع
فيه ونشره من أجل إياد بينات وطنية
وحملية حول اإلنصاف.
حيتاج األمر إىل إنشاء هيئة متعددة
القطاعات من أجل تكييف إطار العمل
اخلاص بالصحة يف مجيع السياسات،
للعمل القطري ،وتيسري وتعميم دخول
الصحة يف السياسات العامة.

يقدم القرار حتديثا للمرفق  2من اللوائح
الصحية الدولية حول االشرتاطات
املتعلقة بالتطعيم أو بوسائل االتقاء ضد
أمراض معينة ،وعلى وجه اخلصوص
بالنسبة الشرتاطات التطعيم ضد احلمى
الصفراء.
التطعيم بلقاح متت املوافقة عليه ،مضاد
للحمى الصفراء يكفي إلحداث مناعة
مستدامة ومحاية طيلة عمر الشخص
املطعم ،وال حاجة إىل أي جرعة معززة
من لقاح احلمى الصفراء .وهذا الشرط
يلغي الشرط السابق والذي يقضي بأن
التطعيم بلقاح متت املوافقة عليه ،ومضاد
للحمى الصفراء يعطي محاية ملدة عشر
سنوات ،ومن مث فإن شهادة التطعيم أو
إعادة التطعيم صاحلة ملدة عشر سنوات
فقط.
قد يطلب إثبات التطعيم ضد احلمى
الصفراء من املسافرين كشرط لدخول أي
بلد بالنسبة للقادمني من مناطق تكون
املنظمة قد قررت احتواءها على خطر
انتقال احلمى الصفراء على أي دولة
طرف .والسودان هي الدولة الوحيدة يف
اإلقليم اليت هبا خماطر النتقال احلمى
الصفراء .وتطلب مجيع دول اإلقليم ومن
ضمنها السودان ،التطعيم ضد احلمى
الصفراء من املسافرين القادمني من دول
هبا خطر انتقال احلمى الصفراء.
01









تكييف إطار العمل اخلاص بالعمل
القطري؛
يتعني توفري األدوات اليت تضمن
مساءلة القطاعات غري الصحية يف
حال عدم قيامها بالعمل ،وقياس
مستويات مشاركة الوزارات األخرى
غري املختصة بالصحة.
يب متابعة اإلجراءات اليت هتدف
إىل محاية اجملموعات األشد تأثرا
باملخاطر والسيما يف احلاالت
الطارئة وأثناء النزاعات ،مع ضمان
االستجابة الشاملة للقضايا اليت
تظهر يف مثل تلك احلاالت.
مت توزيع القرار على مجيع الدول يف
اإلقليم من خالل نقاط االتصال
الوطنية املعنية باللوائح الصحية
الدولية للتشارك فيها مع املسؤولني
املعنيني.
يب اختاذ التدابري الالزمة يف دول
اإلقليم ملنع شهادات التطعيم الزائفة.
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الصحة يف خطة التنمية
ملا بعد عام 6107











ولقد اختذ هذا القرار بناء على خالصة
فريق اخلرباء االستشاري االسرتاتيجي
املعين بالتمنيع.
يدعو القرار وحيفز العمل من أجل وضع تقوم الدول مبا يلي:
الصحة يف موقع حموري يف جدول أعمال  تعزيز التغطية الصحية الشاملة؛
 تقوية النظم الصحية ومنها الدعائم
التنمية ملا بعد عام .6107
يعزز اإلعمال الكامل للحق يف التمتع الست اخلاصة بأي نظام صحي؛
بأعلى مستوى ميكن بلوغه من الصحة  تقوية تصريف الشؤون الصحية من
أجل تعزيز املساءلة ،والشفافية
البدنية والنفسية وأن ينظر إىل هذا احلق
على أنه حاسم لتحقيق التنمية املستدامة واملشاركة ،متشيا مع االلتزامات
واملعاهدات الدولية؛
املنصفة والشاملة.
السياسي،
االتساق
ويدعو إىل أن التحقيق التدريي للتغطية  ضمان
الصحية الشاملة ينطوي ضمنا على واستعراض السياسات اخلاصة بدمج
القيم واملبادئ املتعلقة بنوع اجلنس،
حصول مجيع الناس دون متييز على ما
واإلنصاف الصحي ،وحقوق
يلزمها من اجملموعات احملددة على
الصعيد الوطين للخدمات الصحية اإلنسان؛
الضرورية ،واألدوية األساسية اجليدة ،مع  استعراض التشريعات املتعلقة
بالصحة وآليات و هياكل الصحة
ضمان أال يعرض استخدام هذه
العمومية وفقا لاللتزامات الوطنية؛
اخلدمات مستعمليها إىل صعوبات
مالية ،والرتكيز بشكل خاص على  إعداد البينات من خالل استعراض
الوضع الراهن لإلنصاف يف الصحة
الفئات غري القادرة ،واألشد عرضة
واحلق يف الصحة ،وحتليل نقاط
للمخاطر واملهمشة من السكان.
يشدد على دور السياسات واإلجراءات الضعف ومصادر اخلطر؛
يف القطاعات اخلارجة عن نطاق قطاع  إمداد السجل املدين واإلحصاءات
الصحة ،واحلاجة إىل حتديد أوجه التآزر احليوية ونظم املعلومات الصحية
بالبيانات التفصيلية لرصد اإلنصاف
بني أهداف سياسات قطاع الصحة
يف الصحة؛
والقطاعات األخرى ،من خالل هنج
يشمل احلكومة ككل واجملتمع ككل  رصد املؤشرات املتعلقة بالصحة من
أجل قياس التقدم املحرز يف إطار
ودمج الصحة يف مجيع السياسات.
يروج القرار إىل رصد النواتج الصحية التنمية املستدامة؛
وأداء النظم الصحية املعنية عالوة على  التشديد على األعمال املتعددة
القطاعات هبدف معاجلة احملددات
استجابة القطاع الصحي العام.
االجتماعية والبيئية واالقتصادية
للصحة؛
 بناء أو تقوية القدرة املؤسساتية من
أجل تقييم التأثريات الصحية املرتتبة
على مبادرات السياسات يف مجيع
القطاعات.
 إعداد اسرتاتيجيات وإجراءات عملية
إلشراك اجملتمع املدين يف رسم
السياسات ،وتنفيذها ورصدها عرب
00
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تعزيز دور النظام
الصحي يف التصدي
للعنف ،وخصوصا ضد
النساء والفتيات ،وضد
األطفال













قرار اجمللس التنفيذي رقم  )2(024وقرار
مجعية الصحة العاملية ج ص ع 07-22
يقران بأن النظم الصحية ال تتعامل
بصورة مناسبة مع العنف بوصفه من
القضايا ذات الصلة بالصحة ،ومن مث ال
تساهم يف االستجابة املطلوبة ،الشاملة
واملتعددة القطاعات.
ينبغي أن تقوم معظم الدول ،يف الوقت
احلايل ،بإعداد بروتوكوالت قوية وواضحة
املعامل للقطاع الصحي مع إجراءات
تشغيلية عملية من أجل التقدمي املنهجي
للرعاية اليت حيتاجها ضحايا العنف.
ميكن هلذا االلتزام املشتَـَرك للتصدي
للعنف بوصفه مشكلة من مشكالت
الصحة العمومية ،أن يدفع العمل الوطين
حنو إعداد استجابات فعالة للقطاع
الصحي آخذا يف االعتبار سياقات
إقليمية وقطرية معينة.
نظرا للحساسية الثقافية واالجتماعية
احمليطة بالعنف ،فإن الصحة ميكن أن
متثل نقطة دخول مناسبة للوقاية من
العنف ومكافحته .وغالبا ما يكون
القطاع الصحي هو أول نقطة اتصال مع
ضحايا العنف.
وعالوة على القضايا املعينة اخلاصة
بالعنف ضد النساء والفتيات ،ثة قضية
أخرى متس اجلنسني وتتمثل يف إيذاء
األطفال وإمهاهلم.
وال ينبغي إغفال عوامل اخلطر اإلضافية
02

القطاعات مبا فيها القطاع الصحي.
وتقوم املنظمة مبا يلي:
 تقدمي الدعم التقين واألدوات ذات
الصلة ،إىل الدول األعضاء؛
 توثيق املمارسات اجليدة وتسهيل
تبادل اخلربات بني الدول؛
 مواصلة دورها الريادي بني وكاالت
األمم املتحدة والشركاء يف التنمية مع
حثهم على إيالء اعتبارات الصحة
االهتمام يف مبادراهتم االسرتاتيجية
ورصدها ،ومن ذلك خطة التنمية ملا
بعد عام .6107
 حتتاج الدول إىل رفع مستوى
استجابات قطاعها الصحي للعنف
من خالل إعداد أو تعزيز
الربوتوكوالت املنهجية والتدابري
التشغيلية الثابتة لتقدمي رعاية مناسبة،
باالستعانة بدعم املنظمة التقين ،عند
االقتضاء.
 يب أن يعمل القطاع الصحي على
رفع الوعي يف كامل النظام ،مع
تنمية قدرات القوى العاملة يف جمال
الصحة.
 التنسيق يعد أمرا أساسيا لتحقيق
أفضل استجابة :التنسيق بني برامج
املنظمة املعنية ،وبني املنظمة
ووكاالت األمم املتحدة املعنية ،على
املستويات العاملية ،واإلقليمية
والقطرية.
 على املنظمة ضمان أخذ املدخالت
الواردة من اإلقليم ومن دوهلا
األعضاء يف االعتبار على حنو
مالئم ،وانعكاس ذلك على إعداد
خطة العمل العاملية من أجل تعزيز
دور النظام الصحي للتصدي للعنف
بني األشخاص ،وخصوصا العنف
ضد النساء والفتيات ،وضد
األطفال.
 يب أن تعمل املنظمة على تعزيز
قدراهتا لضمان التعاون واالتساق
عند اضطالعها بدورها يف الوقاية
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اليت تفرضها احلاالت الطارئة والنزاعات
اليت حتدث يف العديد من الدول،
وخصوصا تلك احمليطة بالنساء والفتيات.
وتلعب النظم الصحية دورا حموريا
للتصدي للنتائج املرتتبة على هذه
األوضاع.
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حث الدول األعضاء على تنفيذ
األهداف الرئيسية السرتاتيجية املنظمة
بشأن الطب التقليدي .6162-6104
هناك حاجة إىل تعزيز األساس املعريف
للسياسات الوطنية ،وتعزيز ضمان
اجلودة ،والسالمة ،واالستخدام الصحيح
للطب التقليدي والتكميلي وفعاليتهما،
وذلك من خالل اللوائح التنظيمية.



حث الدول األعضاء على حتديث
سياساهتا لضمان أفضل إتاحة للرعاية
امللطفة على مجيع املستويات ومنها
مستوى الرعاية الصحية األولية والرعاية
املنزلية.
هناك حاجة إىل التسريع يف اإلجراءات
والقرارات القطرية اخلاصة بدمج الرعاية
امللطفة يف معاجلة السرطان مما حيسن من
نوعية حياة مرضى السرطان.
يب حتفيز متخذي القرارات على بناء
القدرات بني األطباء السريريني ذوي
العالقة بالرعاية امللطفة.
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من العنف واإلصابات ،وتوثيق
وتيسري تبادل أفضل املمارسات
واخلربات بني الدول.
 ولقد عقدت املنظمة شراكة مع املركز
اإلسالمي الدويل للدراسات
والبحوث السكانية ،جبامعة األزهر،
من أجل تعزيز النهج الدينية
واالرتقاء هبا للتصدي للممارسات
الضارة لصحة النساء واألطفال ،مع
الرتكيز على زواج األطفال ،وختان
اإلناث ،والعنف املرتكز على نوع
اجلنس .وقد مت ،يف  ،6104االنتهاء
من إعداد أدوات لبناء القدرات
والدعوة لتوجيه الدول وإرشادها
للتصدي هلذه املمارسات .وتقتضي
اخلطة املوضوعة حاليا بدء استخدام
هذه األدوات يف كل من السودان
ومصر قبل انتشارها على النطاق
اإلقليمي.
تقوم املنظمة مبا يلي:
 تقدمي التوجيهات لصياغة السياسات
واللوائح التنظيمية اخلاصة بالطب
التقليدي؛
 بناء قدرات اجلهاز التنظيمي الوطين
بشأن منتجات الطب التقليدي
والطب التكميلي؛
 تقدمي توجيهات حمددة حول تنظيم
ممارسات الطب التقليدي والتكميلي
وممارسيهما.
تتطلب اإلجراءات الالزمة ما يلي:
 تقدمي الدعم التقين للدول األعضاء
إلدخال خدمات الرعاية امللطفة يف
النظم الصحية الوطنية ،وضمان
استمرارية الرعاية امللطفة على مجيع
املستويات ،ومنها مستوى الرعاية
األولية ،والرعاية املنزلية؛
 دعم الدول يف التخطيط لبناء
قدرات مهنيي الرعاية الصحية ،مع
املناسبة
االستجابة
ضمان
الحتياجات الرعاية امللطفة؛
 اإلبالغ باإلجراءات اخلاصة بتنفيذ
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حيتاج األمر إىل احلث على تنفيذ
املداخالت اليت تؤدي إىل حتسني سبل
الوصول إىل املسكنات األفيونية لتخفيف
األمل ،وحتديث القوائم األساسية لألدوية.
وسوف يستخدم القرار بوصفه التزاما
عامليا لتعزيز التعاون ما بني املنظمة وبني
اهليئة الدولية ملراقبة املخدرات لتقدير
املتطلبات السنوية من األدوية اخلاضعة
للمراقبة.



ينبغي على الدول األعضاء ،بالتعاون مع
واضعي اللوائح التنظيمية ومع النظم
الوطنية ،تعزيز دور السلطات التنظيمية
الوطنية يف وضع لوائح تنظيمية جلميع
أمناط املنتجات الطبية.
ويب أن تتضمن اخلطوات وضع
القواعد واملعايري التنظيمية الضرورية،
وبناء قدرات املواطنني على إنفاذ اللوائح
وعلى املراقبة ،وتعزيز التعاون ما بني
واضعي اللوائح التنظيمية ،وتقوية برامج
رصد السالمة.



يشجع القرار الدول األعضاء على تعزيز
قدراهتا يف جمال التنظيم الصحي ملنتجات
العالج البيولوجية.
ويدعو إىل إعداد أطر عملية وطنية
للوائح التنظيمية تعزز إتاحة منتجات
العالج البيولوجية اجليدة ،واملأمونة،
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الرعاية امللطفة ورصدها اليت
اشتملتها خطة العمل العاملية للوقاية
من األمراض غري السارية ومكافحتها
6161-6102؛
تقدمي البينات على توافر املسكنات
األفيونية لتخفيف األمل يف القوائم
األساسية لألدوية يف مجيع الدول؛
التأسيس للتنسيق مع اهليئات
األكادميية والباحثني لتعزيز الدراسات
البحثية ،وتقييم احتياجات الرعاية
امللطفة ،وحتديد معايري ومناذج
اخلدمات ،السيما يف املواقع
شحيحة املوارد.



إن املنظمة مطالبة ،من خالل
برناجمها اخلاص باالختبار املسبق
للصالحية ،بأن تواصل ضمان جودة
وسالمة وفعالية األدوية األساسية،
والوسائل التشخيصية ،واألجهزة
واللقاحات ،املنتقاة ذات األولوية.
وسوف يشارك املكتب اإلقليمي يف
تقدمي الدعم التقين بشأن املهام
التنظيمية األساسية ،إىل جانب
التوجيهات اإلرشادية حول التالحم
والتناغم يف طرق التنظيم ،وكذلك يف
جمال تنظيم املنتجات البيولوجية،
ويدخل يف نطاقها املنتجات املشاهبة
واخلاصة باملعاجلة البيولوجية،
والوسائل
الدم،
ومنتجات
التشخيصية يف املختربات ،واألدوية
اجلديدة واملتعلقة باالستخدام
البشري واملرتكزة على املعاجلة
اجلينية ،واملعاجلة باخلاليا اجلسدية،
واهلندسة النسيجية.



تقوم الدول بتعزيز أطر العمل الوطنية
بشأن التقييم والرتخيص ،هبدف
تلبية متطلبات الصحة العمومية
ملنتجات العالج البيولوجية ،ومنها
منتجات العالج البيولوجية املشاهبة.
تضمن الدول أن إدخال اللوائح
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تقييم التدخالت
والتكنولوجيات
الصحية دعما للتغطية
الصحية الشاملة







والناجعة ،وامليسورة التكلفة ،ويدخل
ضمن ذلك أيضا منتجات العالج
البيولوجية املماثلة.
هناك حاجة إىل تعزيز إنشاء شبكات
املعلومات وكذلك تبادل املعلومات ما
بني الدول األعضاء ،يف ما يتعلق
مبنتجات العالج البيولوجية.
حتتاج اخلربات العلمية اإلقليمية إىل
التطوير من أجل أطر العمل التنظيمي
الذي يعزز من إتاحة منتجات العالج
البيولوجية حبيث تكون حمتملة التكلفة،
ومأمونة ،وفعالة وجيدة ،آخذين يف
احلسبان الدالئل اإلرشادية ذات الصلة،
اليت تصدرها املنظمة ،واليت ميكن
تكييفها مع السياق الوطين ،والقدرات
الوطنية.
يدد القرار الوالية اإلقليمية بشأن دعم
الدول األعضاء يف حتسني سبل إتاحة
األدوية األساسية دون االقتصار على
التحرك قدما حنو حتقيق التغطية الصحية
الشاملة ،بل أيضا من حيث عالقة هذا
باألهداف اإلمنائية لأللفية ،وخطة العمل
العاملية حول األمراض غري السارية.
ميكن الوصول إىل االختيار املسند
بالبينات ،وترتيب أولوية األدوية من
خالل استخدام العديد من التقنيات
مثل التقييم التقين للصحة.

يب إعداد الربامج التدريبية وبرامج بناء
القدرات باالستعانة بالدعم التقين الذي
تقدمه املنظمة ،وذلك بالنسبة للعاملني
املعنيني بتقييم التكنولوجيا الصحية.
ينبغي على املنظمة دعم الدول األعضاء
يف ترتيب أولوياهتا من حيث احتياجاهتا
من التكنولوجيا الصحية ،من خالل
إعداد املنظمة لألدوات والدالئل
اإلرشادية.
ويتوجب تعزيز مشاركة الدول األعضاء
يف الشبكات املتوافرة على اإلنرتنت
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التنظيمية الوطنية اجلديدة لن ميثل
عائقا أمام إتاحة منتجات العالج
البيولوجية اجليدة ،واملأمونة،
والناجعة ،وامليسورة التكلفة ،إضافة
إىل منتجات العالج البيولوجية
املشاهبة.
تقوم املنظمة بتحديث الدالئل
اإلرشادية اليت صدرت عام ،6112
آخذة يف االعتبار التقدم
التكنولوجي ،ومراعية االحتياجات
الوطنية للوائح التنظيمية ،وتبليغ
اجمللس التنفيذي بالتحديث.

تقوم املنظمة مبا يلي:
تقدمي الدعم التقين لتقييم أسعار
األدوية ومدى توافرها وحتمل
تكلفتها؛
تقدمي إرشادات حمددة حول الدالئل
اإلرشادية املنشورة حديثا ،بشأن
سياسات تسعري املواد الصيدالنية؛
تقدمي املعونة التقنية لضمان إتاحة
األدوية األساسية اجلديدة؛
مشاركة شركات املواد الصيدالنية
للتعاون يف جمال التصدي لنقص
األدوية األساسية وتلبية االحتياجات
من أدوية األطفال.

تقوم املنظمة مبا يلي:
 تقدمي الدعم التقين من أجل إنشاء
وحدات أو وكاالت وطنية لتقييم
التكنولوجيات الصحية ،وذلك يف
إطار اهلياكل احلالية للنظم الصحية؛
 توصيف الوضع الراهن للموارد احلالية
من أجل إنشاء شبكة إقليمية لتقييم
التكنولوجيا الصحية تستهدف
التشارك يف املعارف واملعلومات؛
 تسهيل بناء قدرات العاملني املعنيني
بتقييم التكنولوجيا الصحية من أجل
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عالوة على تبادل املعلومات يف ما
بينها .


ج ص ع

21

مت

مت

-77

مقاومة مضادات
امليكروبات

 431ق 41

ج ص ع

21

-77

متابعة إعالن ريسيفي
السياسي بشأن املوارد
البشرية الصحية :تديد
االلتزامات بتحقيق
التغطية الصحية
الشاملة

 431ق 43

املعرفية،
االرتقاء مبستوياهتم
ومهاراهتم ،وخرباهتم الالزمة لتنفيذ
هذه األنشطة؛
التعاون مع األطراف املعنية ،ومع
اهليئات واملنظمات ذات الصلة من
أجل تعزيز تقييم التكنولوجيا
الصحية.



ستكون هناك حاجة إىل رصد تنفيذ
االلتزامات الصحية للموارد البشرية واليت
وضعتها الدول إبان املنتدى العاملي
الثالث يف ريسيفي ،يف الربازيل ،وتنفيذ
مدونة املنظمة العاملية لقواعد املمارسة
بشأن توظيف العاملني الصحيني على
املستوى الدويل.

يقوم املكتب اإلقليمي مبا يلي:
 املسامهة يف وضع االسرتاتيجية
العاملية اجلديدة بشأن املوارد البشرية
للصحة واليت طالب القرار بدراستها
من قبل مجعية الصحة العاملية يف
دورهتا التاسعة والستني.
 الدعوة إىل تنفيذ املدونة العاملية
وتعزيز االنتفاع هبا ،مبا يف ذلك
الرتويج لالتفاقات الثنائية بني دول
املنشأ واملقصد يف اإلقليم.
 بناء قدرات العاملني الوطنيني يف
خمتلف مكونات عملية تنمية املوارد
البشرية.



هناك حاجة للدعوة وإذكاء الوعي على
مستوى عال لضمان أقصى التزام
سياسي يعمل على كبح التهديدات
النامجة عن مقاومة مضادات
امليكروبات.
تشتد احلاجة إىل الوعي السياسي
والقيادة السياسية لتسريع اجلهود لضمان
إتاحة مضادات فعالة للميكروبات.
يتوجب حتقيق التعاون النشط بني عدد
كبري من األطراف املعنية على املستويني
اإلقليمي والعاملي (الداخلي/واخلارجي)
ومنهم قطاع الغذاء الصحي للحيوانات،
وقطاع الزراعة.
مشاركة الدول األعضاء مطلب هام
لتحديد عبء مقاومة املضادات احليوية،
ومضادات امليكروبات ،ورسم سياسات،
واسرتاتيجيات ،وخطط وطنية مستنرية
بالبينات.
حيتاج األمر إىل مشاركة مجيع مستويات

قامت اللجنة اإلقليمية عام
خالل دورهتا الستني باعتماد القرار
رقم ش أ/ل إ /21ق 0-الذي حثت
فيه الدول على ضمان إنفاذ القواعد
واللوائح التنظيمية لالستخدام الرشيد
ملضادات امليكروبات على مجيع
املستويات.
ومن املقرر عقد اجتماع فرعي حول
نفس املوضوع خالل الدورة احلادية
والستني للجنة اإلقليمية.
مت التخطيط للقيام بعدة أنشطة
إقليمية منها مجع البيانات ،وحتليل
الفجوات يف السياسة العامة ،هبدف
إذكاء وعي مديري الصحة العمومية
حول التهديدات اليت تفرضها
مقاومة مضادات امليكروبات ،ورصد
االستخدام الرشيد هلذه املضادات.
يري إنشاء جلنة توجيهية إقليمية
وفريق عمل بشأن مقاومة مضادات
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املنظمة والدول األعضاء لتنسيق
األعمال ،واحتواء مضادات امليكروبات
من خالل خطة العمل العاملية.
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امليكروبات مع االجتماع األول
املنتظر عقده يف آب/أغسطس
 .6104ومن املتوقع أن تقوم اللجنة
التوجيهية بإسداء النصح للمكتب
اإلقليمي ،ضمن أشياء أخرى ،بشأن
اإلجراءات الفورية اليت يتعني تنفيذها
من أجل فهم عبء مقاومة
مضادات امليكروبات ،والسياسات
واخلطط اليت من شأهنا التصدي
للتهديدات اليت تفرضها مقاومة
مضادات امليكروبات يف اإلقليم.
يتطلب تنفيذ خطة العمل العاملية
موارد بشرية ومالية مستدامة.

