
  
  
  

 

 
 
 

  
 
 

  

 
 

  

 
 
 

 

  ٣متنوعات/ 
  ٢٠١٣ راير

EB132/DI  

غيــر الســارية 

ختتـــام العمـــل 
تياريـة للوقايـة 
ت، ومجموعـة 
  فـي التـذييلين

صـــحة العالميــــة 
معيـة الصــحة 

 )٢٠١٣ ناير

وعـين السـيد  
ن)، أي حتـى 

 )٢٠١٣ناير 

ر مـنح جـائزة 
سـالمية تقـديرًا 
لطـب النفسـي 

.  

)٢٠١٣ناير 

 /١٣٢م ت 
فبر/ شباط ٢

 IV/3

  ت

 األمــراض غي

ء مـــن أجـــل اخ
ختاال ة العالميـ

ذلـك المؤشـرات
نحـو المفصـل 
ى جمعيـــة الصـ
 تنظـر فيـه جم

ين /نون الثاني

  قبة
١، االستشـارية

ختـار (باكسـتان

نون الثاني/ ين

ق شوشـة، قـرر
وريـة إيـران اإلس
ًا فـي مجـال ال
والر األمريكي.

نون الثاني/ ين

 ٦

 القرارات

 للوقايــة مــن

لـــدول األعضـــا
 من األهـداف 

، بما في ذامل
حتهـا، علـى الن
والتـــذييلين إلـــى
روع قـرار كـي

كا ٢١، لثانية

 مجال المراقب
راء المستقلين 
أخ ور شامشـاد

كا ٢٦عشرة، 

ور علـى توفيـق
دي مـن جمهور
ية، وخصوصـًا
سويسري بالدوال

كا ٢٨عشرة، 

وقائمة  
   اإلجرائية

مل واألهــداف

اع الرســـمي للـ
ت، ومجموعة 

لمي الشاد العا
لسـارية ومكافح
حالــــة التقريـــر و
د اقتراحـًا لمشـر

الالجلسة (

ستشارية في
وية لجنة الخبر
عضـوية الـدكتو

لجلسة الثانية 

  شوشة
 مؤسسـة الـدكتو
مـد رضـا محمـد
إيـران اإلسـالمي

فرنك س ٢٥٠٠

لجلسة الثالثة 

و إلجرائية
المقررات : 

  

عــالمي الشــامل

تقريـــر االجتمـــا
 ذلك المؤشرات
د إطار الرصد
مـراض غيـر ال
ــرر كـــذلك إحا
ر العـام أن ُيعــد

لمستقلين االس
لخاص بعضو
بقيـة مـن مـدة ع

(ال

على توفيق ش
ر لجنـة جـائزة 

للدكتور محم 
ـي جمهوريـة إي
 مبلغ يعادل 

(ال

  

 مائة

ررات اإل
:أوالً 

ار الرصــد الع
 

تأن نظـــر فـــي 
بما في شامل، 

حتها، قرر تأييد
لوقايـة مـن األم

وقــ ،١٣٢/٦ت
مـن المـدير ـب
  

نة الخبراء الم
علمًا بالتقرير ا
جنـة للفتـرة المتبق

سة الدكتور ع
نظر في تقريـر

٢٠١٣ة لعام 
حة العموميـة فـ
صل الفائز على

    

 ي
بعد الم الثون

المقر

مســودة إطــا 
  ومكافحتها
تنفيـــذي، بعـــد أ
صد العالمي الش
لسارية ومكافح
ة االختيارية لل

م تـــن الوثيقـــة 
عتمادهـا، وطلـ
 طار بمقتضاه.

عضوية لجن 
ع لس التنفيذي

عضـوًا فـي اللج
  

جائزة مؤسس 
نفيذي، بعد الن

شةى توفيق شو 
ي مجـال الصـح
 وسوف يحص

                     
/٣١. 

لس التنفيذ
والثال ثانيةال 

١(١٣( 

المجلـــس الت
ص بإطار الرص
مراض غير ال
هداف العالمية
 بالترتيـــب، مــ
ـة والسـتين الع
ة وتعتمد اإلطا

٢(١٣( 
المجلسأحاط 

حود (لبنان) عض
  .٢٠١٤مايو 

٣(١٣( 
المجلس التن
ة الدكتور على
مته الكبيرة فـي
ل والمراهقين. 

                     
١٣٢م توثيقة 

المجل  
الدورة 

   
  
  
  

  
  

  
٣٢م ت

  

الخاص
من األم
من األه

،٢و ١
السادسـ
العالمية

  

  
٣٢م ت

  

فريد لح
أيار/ م

٣٢م ت
  

مؤسسة
لمساهم
لألطفال

           
الو    ١
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  جائزة مؤسسة ليون برنارد  )٤(١٣٢م ت
  

مـنح جــائزة مؤسسـة ليـون برنـارد لعــام المجلـس التنفيـذي، بعـد النظــر فـي تقريـر لجنـة مؤسســة ليـون برنـارد، 
مــن الصــين تقــديرًا لمســاهمته الكبيــرة فــي مجــال التــدريب الصــحي وخــدمات الرعايــة  للــدكتور تينــغ شــوزهونغ ٢٠١٣

فرنــك  ٢٥٠٠الصــحية فــي منطقــة فينغهوانــغ بمقاطعــة هونــان فــي الصــين. وســوف يحصــل الفــائز علــى مبلــغ وقــدره 
  سويسري.

  
  )٢٠١٣كانون الثاني/ يناير  ٢٨(الجلسة الثالثة عشرة، 

  
  جائزة ساساكاوا للصحة  )٥(١٣٢م ت

  
، منح ٢٠١٣المجلس التنفيذي، بعد أن نظر في تقرير هيئة اختيار الفائزين بجائزة ساساكاوا للصحة لعام 

بـــارك مــن جمهوريـــة كوريــا تقــديرًا لمســـاهمته المفيــدة فـــي  يــاي –لألســـتاذ نــو  ٢٠١٣لعــام جــائزة ساســاكاوا للصـــحة 
التمـريض الخـاص برعايـة تحسين جودة مراكز الصـحة العموميـة وتعلـيم العـاملين الصـحيين، وخصوصـًا فـي مجـال 

  دوالر أمريكي. ٣٠ ٠٠٠األم والطفل في جمهورية كوريا. وسوف يحصل الفائز، كفرد، على مبلغ وقدره 
  

  )٢٠١٣ يناير /كانون الثاني ٢٨، الثالثة عشرةالجلسة (
  

  جائزة مؤسسة اإلمارات العربية المتحدة للصحة  )٦(١٣٢ت  م
  

هيئـة اختيـار الفـائزين بجـائزة مؤسسـة اإلمـارات العربيـة المتحـدة تقريـر لمجلس التنفيـذي، بعـد أن نظـر فـي ا  
للدكتورة ليلى على أكبر بستكي من  ٢٠١٣للصحة، قرر منح جائزة مؤسسة اإلمارات العربية المتحدة للصحة لعام 

 الكويـــت تكريمـــًا لمســـاهمتها البـــارزة فـــي بحـــوث وٕادارة االضـــطرابات الجينيـــة وتعزيـــز تقـــديم الخـــدمات الصـــحية فـــي
  .دوالر أمريكي ١٥ ٠٠٠الكويت. وسوف تحصل الفائزة على مبلغ وقدره 

  
  )٢٠١٣ يناير /كانون الثاني ٢٨، الثالثة عشرة(الجلسة 

  
  جائزة دولة الكويت للبحوث في مجال تعزيز الصحة  )٧(١٣٢ت  م
  

بعد النظر في تقرير هيئة اختيار الفائزين بجائزة دولة الكويت للبحوث في مجال تعزيز  ،المجلس التنفيذي  
تقـــديرًا  الصـــحة، مـــنح جـــائزة دولـــة الكويـــت للبحـــوث فـــي مجـــال تعزيـــز الصـــحة للـــدكتور وانـــغ غـــويكي مـــن الصـــين

الصـــين، وعالجـــه، وهـــو مـــن أشـــيع أشـــكال الســـرطان فـــي  ءلمســـاهمته الكبيـــرة فـــي الكشـــف المبكـــر لســـرطان المـــري
دوالر  ٢٠ ٠٠٠وخصوصًا في المناطق الريفيـة المعرضـة بشـدة لمخـاطره. وسـوف يحصـل الفـائز علـى مبلـغ وقـدره 

  أمريكي.
  

  )٢٠١٣ يناير /كانون الثاني ٢٨، الثالثة عشرة(الجلسة 
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  ووك التذكارية للصحة العمومية –جائزة الدكتور لي جونغ   )٨(١٣٢ت  م
  

ووك التذكاريـة  –المجلس التنفيذي، بعـد النظـر فـي تقريـر هيئـة اختيـار الفـائزين بجـائزة الـدكتور لـي جونـغ   
آن دونـغ للـدكتور  ٢٠١٣ووك التذكاريـة للصـحة العموميـة لعـام  –للصحة العمومية، منح جائزة الدكتور لـي جونـغ 

ميـة فـي مقاطعـة غيزهـو، ولجمعيـة مكافحـة داء العمو  ةمن الصين تقديرًا لتفانيه ومساهمته الكبيـرة فـي مجـال الصـح
السكري في ملديف تقديرًا لنجاحها في توعية الجمهور بداء السكري وتنفيـذ تـدخالت تعزيـز الصـحة للوقايـة مـن داء 

وٕاعطـــاء  الســكري وغيــره مــن األمــراض غيــر الســارية فــي ملـــديف وتــدريب العــاملين المحليــين علــى إســداء المشــورة
دوالر  ٥٠ ٠٠٠علـــى مبلـــغ وقـــدره الفـــائزة وســـوف يحصـــل كـــل مـــن الفـــائز والجمعيـــة  طـــاف.الج فـــي خاتمـــة المالعـــ

  أمريكي.
  

  )٢٠١٣ يناير /كانون الثاني ٢٨، الثالثة عشرة(الجلسة 
  
  ذات العالقات الرسمية مع المنظمة المنظمات غير الحكوميةاستعراض   )٩(١٣٢ت  م
  

وفي المعلومات  ١الدائمة المعنية بالمنظمات غير الحكوميةالمجلس التنفيذي، بعد النظر في تقرير لجنته   
التكميليــة التــي قــدمها المجلــس عــن اســتعراض ثلــث المنظمــات غيــر الحكوميــة ذات العالقــات الرســمية مــع المنظمــة 

  .)، أحاط علمًا بالتقرير وقرر األمور الواردة أدناه٨(١٣٠م تللمقرر اإلجرائي  ومتابعة
  

مع التقدير بتعاون المنظمات غيـر الحكوميـة التـي وردت عالمـة  النجمـة بعـد بعد اإلحاطة علمًا   )١(
، وٕاذ يثنـــي علـــى تفانيهـــا المســـتمر فـــي أعمـــال مـــع منظمـــة الصـــحة العالميـــة أســـمائها فـــي ملحـــق التقريـــر

  ؛مع المنظمةالرسمية المنظمة، قرر اإلبقاء على عالقاتها 
  

إداريــًا جديــدًا، وأنــه تــم تجديــد تلــك مــع إدراك أن المجلــس العــالمي للصــحة انتخــب مــؤخرًا مجلســًا   )٢(
ثــين بعــد إلــى الــدورة الرابعــة والثالالمنظمــة، قــرر إرجــاء اســتعراض العالقــات مــع المجلــس العــالمي للصــحة 

  التي سينظر أثناءها في تقرير عن حالة العالقات؛ المائة للمجلس التنفيذي
  

ر إرجاء استعراض العالقـات مـع مجلـس البحـوث الصـحية ألغـراض التنميـة والمنتـدى العـالمي قر   )٣(
ن للبحــوث الصــحية إلــى الــدورة الرابعــة والثالثــين بعــد المائــة للمجلــس التنفيــذي، وطلــب أن يوضــح الجهــازا

ة ت رســمية مــع منظمــة الصــحتهمــا فمــا يتعلــق بالــدخول فــي عالقــاباالرئاســيان فــي كــل منظمــة منهمــا رغ
، وكيف يقترح كل منهمـا ضـمان أن تكـون خطـط التعـاون منفصـلة وتنفـذ علـى نحـو مسـتقل؛ وبعـد العالمية

التذكير أيضًا بالحكم الوارد في المبادئ التي تحكم العالقات بين منظمة الصحة العالمية والمنظمات غير 
ت اهتمام متشـابهة، أن الحكومية ونصه "يمكن، حيثما توجد عدة منظمات دولية غير حكومية ذات مجاال

تكوِّن هذه المنظمات لجنة مشـتركة أو هيئـة أخـرى تفـّوض بالعمـل نيابـة عـن المجموعـة ككـل"، قـرر طلـب 
أن تنظـــر المنظمتـــان خيـــار اإلبقـــاء علـــى العالقـــات مـــع منظمـــة واحـــدة تســـمى "مجموعـــة مجلـــس البحـــوث 

  ؛الصحية ألغراض التنمية" وتشمل المنتدى العالمي للبحوث الصحية
  

العمل الكنسي مـن أجـل الصـحة"،  –قرر إرجاء استعرض العالقات مع "اللجنة الطبية المسيحية   )٤(
ـــة العالقـــات، والســـيما عـــن  وطلـــب أن يقـــدَّم تقريـــر إليـــه فـــي دورتـــه الرابعـــة والثالثـــين بعـــد المائـــة عـــن حال

  المنظمة؛ لكالترتيبات الدستورية لت
                                                           

 .١٣٢/٣٤م تالوثيقة     ١
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مــع قــرر إرجــاء اســتعراض العالقــات  ،فــق عليهــا بعــدمــع اإلحاطــة علمــًا بــأن خطــط التعــاون لــم يت  )٥(
اللجنة الكاثوليكية الدولية للممرضات والعاملين الطبيين االجتماعيين واالتحاد الدولي لهندسـة المستشـفيات 
ورابطـــة الكومنولـــث للصـــيادلة والمنظمـــة الدوليـــة للبرلمـــانيين الطبيـــين حتـــى دورة المجلـــس التنفيـــذي الرابعـــة 

التعـــاون المتفـــق عليهـــا أو عـــن حالـــة والثالثـــين بعـــد المائـــة التـــي ســـينظر أثناءهـــا فـــي تقـــارير عـــن خطـــط 
  العالقات؛

  
اإلحاطة علمًا بأن المؤتمر الدولي لعمـداء كليـات تـدريس الطـب بالفرنسـية سـتتاح لـه الفرصـة مع   )٦(

، وللســـعي، عنـــد االقتضـــاء، إلـــى االتفـــاق مـــع لتوضـــيح آرائـــه فـــي العالقـــات مـــع منظمـــة الصـــحة العالميـــة
ســتعراض العالقــات مــع المــؤتمر الــدولي لعمــداء كليــات تــدريس المنظمــة علــى خطــة للتعــاون، قــرر إرجــاء ا

الطب بالفرنسية، وطلب أن يقدَّم إلى المجلس التنفيذي في دورته الرابعة والثالثين بعد المائة تقرير الخطـة 
  المتفق عليها أو عن حالة العالقات؛

  
نفيذي الرابعـة والثالثـين المجلس التقرر إرجاء استعراض العالقات مع منظمة أوكسفام حتى دورة   )٧(

  ؛بعد المائة التي سينظر أثناءها في تقرير عن التعاون أو عن حالة العالقات
  

مع اإلحاطة علمًا بأن خطـط التعـاون قـد تـم االتفـاق عليهـا، قـرر المجلـس اإلبقـاء علـى العالقـات   )٨(
بيــة الحيويــة وبــين منظمــة الرســمية بــين رابطــة كــروب اليــف الدوليــة واالتحــاد الــدولي لعلــم المختبــرات الط

  الصحة العالمية وكذلك االتحاد الدولي للكيمياء السريرية وطب المختبرات.
  

  : الشراكات المستضافةالصحة العالمية منظمةإصالح   )١٠(١٣٢م ت
  

  المجلس التنفيذي،  
  

  بشأن الشراكات الصحية المستضافة: ١إضافة  ١٣٢/٥م تبعد أن نظر في الوثيقة   
  

طلب من لجنة البرنـامج والميزانيـة واإلدارة التابعـة للمجلـس التنفيـذي أن تكفـل اسـتعراض ترتيبـات   )١(  
المناسـب فيمـا يتعلـق  الشراكات الصحية المستضـافة بانتظـام علـى أسـاس كـل حالـة علـى حـدة وفـي الوقـت

ومواءمــة بمســاهماتها فــي تحســين الحصــائل الصــحية، وتفاعــل المنظمــة مــع آحــاد الشــراكات المستضــافة، 
عملها مع عمل المنظمة؛ وٕاعداد توصيات ينظر فيها المجلس، حسب االقتضاء، مـن خـالل بنـد دائـم فـي 

  جدول أعمال المجلس بشأن هذا الموضوع؛
  

قـــــرر أنـــــه حينمـــــا تكـــــون الشـــــراكة المستضـــــافة ذات واليـــــة إقليميـــــة حصـــــرًا، فـــــإن الـــــذي ســـــيجري   )٢(
ــًا للسياســة الخاصــة بالشــراكات العالميــة وتحــت االســتعراض هــو الجهــاز الرئاســي اإلقليمــي المنا ســب، وفق
  ذلك عند اللزوم؛ل هاإشراف لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة واستعراض

  
طلــب مــن المــدير العــام إعــداد إطــار تشــغيلي للجنــة البرنــامج والميزانيــة واإلدارة بشــأن الشــراكات   )٣(

  المستضافة؛ الصحية
  

ضـــمان اســـترداد المنظمـــة بشـــكل كامـــل لكـــل التكـــاليف المرتبطـــة  طلـــب مـــن المـــدير العـــام كـــذلك  )٤(
  ؛بالشراكات المستضافة
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طلب مـن المـدير العـام كـذلك أن يتَّبـع ويطبـق، حسـب االقتضـاء، الـنهج المقتـرح فـي الفقـرات مـن   )٥(
بشـأن مشـاورة الشـراكات  ١إضـافة  ١٣٢/٥م ت(ط) مـن الوثيقـة ١٦(و) إلى ١٦(د) ومن ١٦(ب) إلى ١٦

فة، والســـيما فيمـــا يتصـــل بالمســـائل التـــي تعتمـــد علـــى قـــرار مـــن مجلـــس الشـــراكة إلدارة عالقـــات المستضـــا
  المنظمة مع الشراكات المستضافة؛

  
حــث الــدول األعضــاء علــى تعزيــز االتســاق فــي مواقفهــا علــى نطــاق األجهــزة الرئاســية للمنظمــة   )٦(

  واألجهزة الرئاسية للشراكات المستضافة.
  

  )٢٠١٣كانون الثاني/ يناير  ٢٩عشرة، (الجلسة السادسة 
  

  إصالح منظمة الصحة العالمية: المشاركة مع المنظمات غير الحكومية  )١١(١٣٢م ت
  

  المجلس التنفيذي،  
  

بشأن المشاركة مع المنظمات غير الحكوميـة، طلـب مـن  ٢إضافة  ١٣٢/٥بعد أن نظر في الوثيقة م ت   
  :المدير العام

  
 ٢٠١٣التنفيـــذي فـــي دورتـــه الثالثـــة والثالثـــين بعـــد المائـــة فـــي أيـــار/ مـــايو أن يقـــدم إلـــى المجلـــس   )١(  

مبادئ شاملة لمشـاركة المنظمـة مـع الجهـات الفاعلـة غيـر الـدول، وتحديـد إجـراءات تشـغيلية منفصـلة لكـل 
  من المنظمات غير الحكومية والكيانات التجارية الخاصة؛

  
شـاركة مـع المنظمـات غيـر الحكوميـة مـع مسـودة أن يقوم بمواءمة جهود إعداد مسـودة سياسـة الم  )٢(

سياســـة العالقـــات مـــع الكيانـــات التجاريـــة الخاصـــة، علـــى أن تســـتهدي جهـــود اإلعـــداد هـــذه بالمبـــادئ التـــي 
) من مقررهـا اإلجرائـي ٥(-)١) (٩ددتها جمعية الصحة العالمية الخامسة والستون في الفقرات الفرعية (ح

  )؛٩(٦٥ج ص ع
  

لى إعداد مسودة سياسة المشاركة مع المنظمات غير الحكومية، مع المضي أن يواصل العمل ع  )٣(
قدمًا في تعديل إجراءات اعتماد  المنظمات غير الحكومية لدى األجهزة الرئاسية لمنظمة الصحة العالمية 

االختصاصــــات واإلجــــراءات (أي اإلذن بالمشــــاركة فيهــــا) وٕادراج  هــــذه اإلجــــراءات فــــي المســــودة؛ وٕادراج 
ـــاء التشـــغي لية المحدثـــة للجنـــة الدائمـــة المعنيـــة بالمنظمـــات غيـــر الحكوميـــة؛ وٕادراج المـــدخالت المقدمـــة أثن

  مداوالت المجلس في دورته الثانية والثالثين بعد المائة؛
  

بشـــأن مســـودة مبـــادئ وسياســـات المشـــاركة مـــع  ة علـــى شـــبكة اإلنترنـــتلنيـــأن يعقـــد مشـــاورات ع  )٤(
الجهات الفاعلة من غير الدول؛ وأن يعقـد مشـاورتين منفصـلتين إحـداهما مـع الـدول األعضـاء والمنظمـات 
غيـر الحكوميـة، واألخـرى مـع الـدول األعضـاء والقطــاع التجـاري الخـاص لـدعم إعـداد مسـودتي السياســتين 

  المعنيتين؛
  

مجلــس التنفيــذي فــي دورتــه الرابعــة والثالثــين بعــد المائــة فــي كــانون الثــاني/ أن يقــدم تقريــرًا إلــى ال  )٥(
  بشأن إعداد مسودتي السياستين. ٢٠١٤يناير 

  
  )٢٠١٣كانون الثاني/ يناير  ٢٩(الجلسة السادسة عشرة، 
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  تبسيط التبليغ الوطني والتواصل مع الدول األعضاءإصالح منظمة الصحة العالمية:   )١٢(١٣٢م ت
  

  ،التنفيذيالمجلس 
  

بشــــأن تبســــيط التبليــــغ الــــوطني والتواصــــل مــــع الــــدول  ٤إضــــافة  ١٣٢/٥م تبعــــد أن نظــــر فــــي الوثيقــــة 
  :األعضاء

  
  والتواصل معها؛رحب باالقتراحات المتعلقة بتبسيط التبليغ من قبل الدول األعضاء   )١(
  
، مـع مراعـاة ٤إضـافة  ١٣٢/٥م تطلب من المدير العام أن يتقدم في العمل المقترح في الوثيقة   )٢(

، وأن يقــدم تقريــرًا عــن التقــدم تقســيم المســؤوليات الصــحية علــى المســتوى الــوطني ودون الــوطني للحكومــة
المحرز فـي التنفيـذ إلـى المجلـس التنفيـذي فـي دورتـه الرابعـة والثالثـين بعـد المائـة فـي كـانون الثـاني/ ينـاير 

  ، بما في ذلك المعلومات المالية ذات الصلة؛٢٠١٤
  
تمثـــل الحـــد األدنـــى مـــن البيانـــات والمؤشـــرات لمجموعـــة طلـــب مـــن المـــدير العـــام اقتـــراح تعـــاريف   )٣(

الصحية إلى جانب مجموعـة إضـافية موصـى بهـا فـي سـياق نتـائج تحليـل مفصـل للممارسـة المتبعـة حاليـًا 
  .في التبليغ

  
  )٢٠١٣كانون الثاني/ يناير  ٢٩(الجلسة السادسة عشرة، 

  
  نظمة الصحة العالمية: تصريف الشؤون الصحية العالميةإصالح م  )١٣(١٣٢م ت

  
  المجلس التنفيذي،

  
إذ يــدرك أهميــة دور المنظمــة فــي تصــريف الشــؤون الصــحية العالميــة، أحــاط علمــًا بــالتقرير الخــاص بهــذا 

ـــوارد فـــي الوثيقـــة  ، وقـــرر مواصـــلة بحـــث دور المنظمـــة فـــي تصـــريف الشـــؤون ٥إضـــافة  ١٣٢/٥م تالموضـــوع وال
  .العالمية خالل دورته الثالثة والثالثين بعد المائةالصحية 

  
  )٢٠١٣كانون الثاني/ يناير  ٢٩(الجلسة السادسة عشرة، 

  
  إصالح منظمة الصحة العالمية: التنفيذ والتقييم  )١٤(١٣٢م ت

  
  المجلس التنفيذي،

  
، طلـــب مـــن ٦إضـــافة  ١٣٢/٥م تإذ يرحـــب بتقريـــر وحـــدة التفتـــيش المشـــتركة الـــوارد فـــي الوثيقـــة   )١(

المدير العام إدراج توصيات وحدة التفتيش المشتركة وتضمين إشارات مرجعية إليها في خطة تنفيذ عمليـة 
بمـا يتماشـى مـع نهـج التبليـغ المنـتظم عـن تنفيـذ عمليـة المحـرز إصالح المنظمة، وتقديم تقرير عـن التقـدم 

  إصالح المنظمة؛
  
بشــأن أســاليب المرحلــة الثانيــة مــن تقيــيم إصــالح  ٧إضــافة  ١٣٢/٥م تبعــد أن نظــر فــي الوثيقــة   )٢(

المنظمة أيد األساليب المقترحة وطلب مـن المـدير العـام تقـديم تقريـر عـن التقـدم المحـرز إلـى المجلـس فـي 
  ؛٢٠١٣دورته الثالثة والثالثين بعد المائة في أيار/ مايو 
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بشـــأن تنفيـــذ عمليـــة إصـــالح المنظمـــة، وبخطـــة التنفيـــذ  ٨إضـــافة  ١٣٢/٥م تإذ يرحـــب بالوثيقـــة   )٣(
، بمـا فـي ذلـك مـا يتعلـق بتقـديم تقـارير منتظمـة ٣/ معلومـات/١٣٢م تالرفيعة المستوى الـواردة فـي الوثيقـة 

طلـــب مـــن المـــدير العـــام تقـــديم تقريـــر إلـــى  إلـــى لجنـــة الخبـــراء المســـتقلين االستشـــارية فـــي مجـــال المراقبـــة،
عـن التقـدم المحـرز فــي تنفيـذ عمليـة اإلصـالح اســتنادًا إلـى نسـخة محدثــة  ٢٠١٣أيـار/ مــايو  المجلـس فـي

  من خطة التنفيذ الرفيعة المستوى، بما في ذلك المعلومات عن التكاليف والمؤشرات.
  

  )٢٠١٣كانون الثاني/ يناير  ٢٩(الجلسة السادسة عشرة، 
  

أعمال األجهزة الرئاسية وتنسيق أعمـال اللجـان تبسيط إصالح منظمة الصحة العالمية:   )١٥(١٣٢م ت
  اإلقليمية ومواءمتها

  
  المجلس التنفيذي،

  
بشأن تبسيط أعمـال األجهـزة الرئاسـية وتنسـيق أعمـال اللجـان  ٣إضافة  ١٣٢/٥م تبعد النظر في الوثيقة   

  اإلقليمية ومواءمتها، طلب من المدير العام ما يلي:
  

ل تحسين بناء القدرات والتدريب ألعضاء المجلس الجدد وأعضاء اتخاذ الخطوات الالزمة من أج  )١(
  مكتبه الجدد؛

  
  تحسين اإلتاحة اإللكترونية الجتماعات ووثائق األجهزة الرئاسية بطريقة مسجلة؛  )٢(

  
إعـداد دراسـة تتضـمن خيـارات بخصـوص إمكانيـة عقـد دورات المجلـس التنفيـذي وجمعيـة الصــحة   )٣(

على نحـو ال يسـتخدم فيـه إال الحـد األدنـى مـن الوثـائق، مـع مراعـاة تجربـة الوكـاالت المتخصصـة األخـرى 
التنفيـذي في األمم المتحدة، على أن تشتمل الخيارات علـى تحليـل الفوائـد والتكـاليف، لينظـر فيهـا المجلـس 

  أثناء دورته الرابعة والثالثين بعد المائة؛
  
إعداد خيارات لمعايير إدراج البنـود فـي جـدول األعمـال المؤقـت للمجلـس التنفيـذي أو السـتبعادها   )٤(

والمعــايير التــي يســتند  )٩(٦٥ج ص عوالمقــرر اإلجرائــي  ١ق١٢١م تمنــه أو إلرجائهــا، مــع مراعــاة القــرار 
إليهــا برنــامج العمــل العــام الثــاني عشــر، الــذي ســُيقدَّم إلــى جمعيــة الصــحة العالميــة السادســة والســتين فــي 

  ، كي ينظر المجلس في هذه الخيارات أثناء دورته الرابعة والثالثين بعد المائة؛٢٠١٣أيار/ مايو 
  
نوني والعملي تتسق التعـديالت المقتـرح إدخالهـا إجراء دراسة متعمقة لضمان أنه من المنظور القا  )٥(

، مــع النظــامين ٣إضــافة  ١٣٢/٥م تعلــى النظــامين الــداخليين للجهــازين الرئاســيين، والــواردة فــي الوثيقــة 
فـي كـانون بعـد المائـة الداخليين الحاليين، وتقـديم تقريـر إلـى المجلـس التنفيـذي فـي دورتـه الرابعـة والثالثـين 

وٕاعــداد اقتراحــات أخــرى مــن هــذا القبيــل علــى أســاس هــذه الدراســة والمناقشــات التــي  ،٢٠١٤الثــاني/ ينــاير 
  ن بعد المائة.يعقدها المجلس التنفيذي في دورته الثانية والثالث

  
  )٢٠١٣كانون الثاني/ يناير  ٢٩(الجلسة السابعة عشرة، 
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  شؤون البرنامج والميزانية  )١٦(١٣٢م ت
  

  المجلس التنفيذي،
  

تقريــر لجنــة البرنــامج والميزانيــة واإلدارة التابعــة للمجلــس التنفيــذي فــي اجتماعهــا االســتثنائي  بعــد النظــر فــي
بشأن النقاط التالية، اقترح على جمعية الصحة العالمية السادسة والستين اإلجرائي ومقرر اللجنة  ١،الثاني

  ما يلي:
  
  أن تقّر جمعية الصحة الميزانية البرمجية بأكملها؛  )١(
  
تعقد جمعية الصحة حوارًا خاصًا بالتمويل يدعو إليه المدير العـام ويتـولى تيسـيره رئـيس لجنـة أن   )٢(

البرنامج والميزانية واإلدارة، فيما يتعلق بتمويل الميزانية البرمجية، على أن يعقـد أول حـوار مـن هـذا القبيـل 
  يَّنة في الملحق؛طبقًا لألساليب المب ٢٠١٣في عام  ٢٠١٥ – ٢٠١٤بشأن الميزانية البرمجية 

  
أن تؤيــد مقتــرح المــدير العــام بشــأن تحــري الســبل الكفيلــة بتوســيع نطــاق قاعــدة الجهــات المانحــة   )٣(

لمنظمـــة الصــــحة العالميــــة، مــــع إيــــالء اهتمــــام خـــاص للــــدول األعضــــاء والمنظمــــات الدوليــــة والمؤسســــات 
  الخيرية.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
 .١٣٢/٣م تالوثيقة     ١
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  الملحق
  

  الحوار الخاص بالتمويل
  

  دورة لمدة يومين بشأن الحوار الخاص بالتمويل  دورة تدشين الحوار الخاص بالتمويل  
تقــديم معلومــات عــن المتطلبــات مــن المــوارد   •  الغرض من الدورة

وتـــــأمين التمويـــــل وفجـــــوات التمويـــــل، وذلـــــك 
لضـــــمان تزويـــــد الشـــــركاء كافـــــة بمعلومـــــات 
واضــــــحة عــــــن االحتياجــــــات مــــــن التمويــــــل، 

  وحاالت نقص التمويلوالموارد المتاحة 

ـــــدول األعضـــــاء   • إقامـــــة حـــــوار مهيكـــــل مـــــع ال
والمســــــاهمين لتحديـــــــد مــــــا يلـــــــزم مــــــن حلـــــــول 

  لمعالجة الفجوات المتبقية في التمويل

عقــــد مشــــاورة افتراضــــية فــــي قاعــــة المجلــــس   •  الموعد/ المكان
ـــــــى  التنفيـــــــذي ويقتصـــــــر البـــــــث الشـــــــبكي عل

  المشاركين المدعوين؛
 ٢٠١٣/ يونيـو حزيـران ٢٠الموعد المؤقت:   •

أو خـــــــالل أول أســـــــبوع مـــــــن تمـــــــوز/ يوليـــــــو 
٢٠١٣  

عقد دورة لمدة يـومين: فـي األسـبوع الـذي يبـدأ   •
أو  ٢٠١٣تشـــــــــرين األول/ أكتـــــــــوبر  ٧يـــــــــوم 
  ٢٠١٣تشرين الثاني/ نوفمبر  ٥و ٤يومي 

  بجنيفالدولي مركز المؤتمرات   •

المشــــــــــــــــــــــــــــــاركون 
  المدعوون

  الدول األعضاء في المنظمة  •
كبـــــــــار المســـــــــاهمين المـــــــــاليين حاليـــــــــًا فـــــــــي   •

المنظمـــــــــة، باســـــــــتثناء الكيانـــــــــات التجاريـــــــــة 
تناولهـا بمـا يتفـق (التـي مـن المقـرر الخاصة 

مع مناقشة السياسة الخاصـة بالمشـاركة مـن 
  قبل األجهزة الرئاسية)

  الدول األعضاء في المنظمة  •
كبار المساهمين المـاليين حاليـًا فـي المنظمـة،   •

الكيانات التجارية الخاصة (التي من باستثناء 
المقــرر تناولهــا بمــا يتفــق مــع مناقشــة السياســة 
  الخاصة بالمشاركة من قبل األجهزة الرئاسية)

األســــــلوب وبرنــــــامج 
  العمل

رئـــــيس الـــــدورة: رئـــــيس/ نائـــــب رئـــــيس لجنـــــة   •
  البرنامج والميزانية واإلدارة

مشـــــاورة غيـــــر استضـــــافة  –أســـــلوب العمـــــل   •
يقتصــر رســمية فــي قاعــة المجلــس التنفيــذي 

  البث الشبكي على المشاركين المدعوين
  وثائق العمل:  •

  ٢٠١٥ – ٢٠١٤الميزانية البرمجية   -
المعلومات المحدثة عن الشؤون المالية،   -

بمــــا فــــي ذلــــك المتطلبــــات مــــن المــــوارد؛ 
  وتأمين التمويل؛ وفجوات التمويل

ئــــــب رئــــــيس لجنــــــة : رئــــــيس/ ناالــــــدورةرئــــــيس   •
  البرنامج والميزانية واإلدارة

  عقد مشاورة غير رسمية –أسلوب العمل   •
  وثائق العمل:  •

  ٢٠١٥ – ٢٠١٤الميزانية البرمجية   -
أحـــدث المعلومـــات عـــن الشـــؤون الماليـــة،   -

مـــــن المـــــوارد؛  المتطلبـــــاتبمـــــا فـــــي ذلـــــك 
  وتأمين التمويل؛ وفجوات التمويل

أمريكـــــــــي تقريبـــــــــًا (تشـــــــــمل دوالر  ٥٠ ٠٠٠  •  التكلفة
خـــــــــــدمات الترجمـــــــــــة الفوريـــــــــــة، والترجمـــــــــــة 

، والبـــث الوثـــائقتحريـــر  /التحريريـــة، وٕاعـــداد
  الشبكي)

دوالر أمريكــي (تشــمل تكلفــة عقــد  ٣٥٠ ٠٠٠  •
الجلســــــــات فــــــــي مركــــــــز المــــــــؤتمرات الــــــــدولي 
بجنيـــــــــــف، والترجمـــــــــــة الفوريـــــــــــة، والترجمـــــــــــة 
التحريريــــة، وٕاعــــداد/ تحريــــر الوثــــائق، والــــدعم 

  ألقل البلدان نموًا) لسفرالخاص با
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تقيـــــــيم الوضـــــــع الـــــــراهن لتمويـــــــل الميزانيـــــــة   •  الحصائل المتوقعة
 ٢٠١٥ – ٢٠١٤البرمجيـــــــــــــــــة المقترحـــــــــــــــــة 

  والمتطلبات من الموارد

معلومـــات محدثـــة عـــن حالـــة تمويـــل الميزانيـــة   •
    ٢٠١٥ – ٢٠١٤المقترحة البرمجية 

  تحديد فجوات التمويل  •
  فجوات التمويلاإلجراءات الملموسة لتضييق   •
نهــــج/ نهــــوج تعبئــــة المــــوارد لمعالجــــة فجــــوات    •

  التمويل المتبقية
دور األجهزة الرئاسية 
عقب الحـوار الخـاص 
بالتمويـــــــــل (بشـــــــــأن 
تمويــــــــــل الميزانيــــــــــة 
البرمجيـــــة المقترحـــــة 

٢٠١٥ - ٢٠١٤  

/ المجلـس التنفيـذي (الـدورة للجنـة) لجنة البرنامج والميزانيـة واإلدارة (االجتمـاع التاسـع عشـر  •
  ٢٠١٤ –الرابعة والثالثون بعد المائة) 

 ر الخــــاصتســــتعرض لجنــــة البرنــــامج والميزانيــــة واإلدارة/ المجلــــس التنفيــــذي حصــــيلة الحــــوا  -
  وتسدي المشورة للمدير العام بشأن اإلجراءات المناسبة بالتمويل

  بتعبئة الموارد المستهدفة يقدم المدير العام تقريرًا عن الخطوات القادمة المتصلة  -
  يقدم المدير العام تقريرًا (إلى المجلس) عن التخصيص االستراتيجي لالشتراكات المقدرة  -

/ جمعيـــة الصـــحة العالميـــة الســـابعة )(االجتمـــاع العشـــرون لجنـــة البرنـــامج والميزانيـــة واإلدارة  •
  ٢٠١٤أيار/ مايو  –/ المجلس التنفيذي (الدورة الخامسة والثالثون بعد المائة) والستون

  تستعرض جمعية الصحة العالمية حصيلة الحوار الخاص بالتمويل  -
  يقدم المدير العام تقريرًا يورد معلومات محدثة عن الوضع المالي  -
  جي لالشتراكات المقدرةيقدم المدير العام (إلى المجلس) تقريرًا عن التخصيص االستراتي  -
  يقدم المدير العام تقريرًا يورد معلومات محدثة عن تعبئة الموارد المستهدفة  -

لجنـــة البرنـــامج والميزانيـــة واإلدارة (االجتمـــاع الثـــاني والعشـــرون)/ جمعيـــة الصـــحة العالميـــة   •
أيــار/ مــايو  –الثامنــة والســتون/ المجلــس التنفيــذي (الــدورة الســابعة والثالثــون بعــد المائــة) 

٢٠١٥  
  ض تجرية الحوار الخاص بالتمويل والتوصية بالخطوات المقبلةااستعر   -  

    
  )٢٠١٣كانون الثاني/ يناير  ٢٩(الجلسة السابعة عشرة،  

  
  جدول األعمال المؤقت لجمعية الصحة العالمية السادسة والستين  )١٧(١٣٢م ت 

  
بعد النظر في تقرير المدير العام عن جدول األعمال المؤقت لجمعيـة الصـحة العالميـة  المجلس التنفيذي،  

وٕاذ يذكِّر بمقرره اإلجرائي السابق القاضي بـأن ُتعقـد جمعيـة الصـحة العالميـة السادسـة والسـتون  ١السادسة والستين،
وتختتمهـا فـي موعـد أقصـاه  ٢٠١٣أيـار/ مـايو  ٢٠االثنـين الموافـق في قصر األمم بجنيف وأن تفتـتح أعمالهـا يـوم 

وافق على جدول األعمال المؤقت لجمعية الصحة العالمية السادسـة  ٢٠١٣،٢أيار/ مايو  ٢٨يوم الثالثاء الموافق 
  والستين.

  )٢٠١٣كانون الثاني/ يناير  ٢٩(الجلسة السابعة عشرة،  
  

                                                           
 .١٣٢/٣٦م تالوثيقة     ١

 ).١٠(١٣١م ت لمقرر اإلجرائيا    ٢
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  والثالثين بعد المائةموعد ومكان انعقاد دورة المجلس التنفيذي الثالثة   )١٨(١٣٢م ت 
  

  في جنيف. ٢٠١٣أيار/ مايو  ٣٠و ٢٩الثالثة والثالثون بعد المائة يومي  المجلس التنفيذي أن ُتعقد دورتهقرر 
  

  )٢٠١٣كانون الثاني/ يناير  ٢٩(الجلسة السابعة عشرة، 
  
  

  ثانيًا: قائمة القرارات
  

  
  ٢٠١٩-٢٠١٤ العين للجميع: خطة عمل عالمية للفترةتوفير صحة   ١ق١٣٢م ت
  

  تعيين المدير اإلقليمي لألمريكتين  ٢ق١٣٢م ت
  

  الذي انتهت مدة واليته اإلعراب عن التقدير للمدير اإلقليمي لألمريكتين  ٣ق١٣٢م ت
  

  الُمنقذة ألرواح النساء واألطفال تنفيذ توصيات اللجنة المعنية بالسلع  ٤ق١٣٢م ت
  

  الـعـجــز  ٥ق١٣٢م ت
  

  ٢٠١٥-٢٠١٤جدول تقدير االشتراكات   ٦ق١٣٢م ت
  

  أمراض المناطق المدارية المهملة  ٧ق١٣٢م ت
  

  في مجال الصحة اإللكترونية التوحيد القياسي والتشغيل البيني  ٨ق١٣٢م ت
  

  العالقات مع المنظمات غير الحكومية  ٩ق١٣٢م ت
  

  الموظفينوالئحة  تعديالت النظام األساسي للموظفين  ١٠ق١٣٢م ت
  
  مرتبات الموظفين في الوظائف غير المصنفة في رتب ومرتب المدير العام  ١١ق١٣٢تم 
  

  االستشارية في مجال المراقبة تعديالت على اختصاصات لجنة الخبراء المستقلين  ١٢ق١٣٢م ت
  

  للمجلس التنفيذي المعدلة من النظام الداخلي ٥٢المادة   ١٣ق١٣٢م ت
  

  بانتخاب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الفريق العامل المعنيمتابعة تقرير   ١٤ق١٣٢م ت
  
  

=    =    =  


