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بـأي حـال مـن األحـوال ضـمنًا التعبيـر ال تعنـي فيـه التسميات الواردة في هذا المجلد وطريقة عرض المـواد   
أو مدينـــة أو منطقـــة أو  أرضمنظمـــة الصـــحة العالميـــة فيمـــا يتعلـــق بالوضـــع القـــانوني ألي بلـــد أو  أمانـــةرأي  عـــن

ة "بلـــد أو منطقـــة" فـــي عنــــاوين وردت تســـمي حـــدودها أو تخومهــــا. وحيثمـــاترســـيم للســـلطات فيهـــا، أو فيمـــا يتعلـــق ب
  أو المدن أو المناطق. األراضيفإنها تشمل البلدان أو  ،الجداول
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  مقدمة
  
  

 العالميــة فــي المقــر الرئيســي لمنظمــة الصحـــة بعــد المائــة األربعــونالثانيــة و المجلــس التنفيــذي  ت دورةقــدعُ   
ويحتــوي  ،مجلــدين وتنشــر محاضــرها فــي .٢٠١٨كــانون الثــاني/ ينــاير  ٢٧إلــى  ٢٢فــي الفتــرة مــن جنيــف، الكــائن ب

 المجلـس لمناقشـات هذا المجلد على القرارات والمقررات اإلجرائية والمالحق ذات الصلة بها. أما المحاضر الموجزة
قائمـة ، فيمـا تـرد (باإلنكليزيـة) ٢/ سـجالت/ ٢٠١٨/ ١٤٢ت  م والتفاصيل الخاصة بعضوية اللجان فترد فـي الوثيقـة

 (باإلنكليزية). ١تنقيح  ١/تنوعاتم/ ١٤٢ت  م المشاركين وأعضاء المكتب في الوثيقة
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  المحتويات
  
  الصفحة

  
 iii    ...............................................................................................    مقدمة

  
 vii    ....................................................................................  ....جدول األعمال

  
  xi    ...........................................................................................  قائمة الوثائق

  
  

  المقررات اإلجرائيةو القرارات 
  

    القرارات
  ١    ...................................................  لألمريكتينتعيين المدير اإلقليمي   ١ق١٤٢ت  م
  
  ١    ............................  ٢٠٢٣-٢٠١٩مسودة برنامج العمل العام الثالث عشر،   ٢ق١٤٢ت  م
  
  ٢    .  التحضير لالجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة لألمم المتحدة المعني بإنهاء السل  ٣ق١٤٢ت  م
  
  ٥    ......................................  التصدي لعبء التسمم الناجم عن لدغ الثعابين  ٤ق١٤٢ت  م
  
  ٧    ............  ٢٠٣٠-٢٠١٨خطة العمل العالمية للمنظمة بشأن النشاط البدني مسودة   ٥ق١٤٢ت  م
  
  ١٠    ..............................................  تحسين إتاحة التكنولوجيات المساعدة   ٦ق١٤٢ت  م
  
  ١٢    ............................................  التصديق على تعديالت الئحة الموظفين  ٧ق١٤٢ت  م
  
  ١٣    ..................................................................  نواب المدير العام  ٨ق١٤٢ت  م
  
  ١٣    ...........  مرتبات الموظفين في الوظائف غير المصنفة في رتب ومرتب المدير العام  ٩ق١٤٢ت  م
  

  المقررات اإلجرائية
  
ـــــــة (  )١(١٤٢ت  م ـــــــوائح الصـــــــحية الدولي ـــــــذ الل ): مســـــــّودة الخطـــــــة االســـــــتراتيجية ٢٠٠٥تنفي

ــــــــة ــــــــي مجــــــــال تأهــــــــب الالخمســــــــية لتحســــــــين  العالمي الصــــــــحة واالســــــــتجابة ف
  ١٤    ..........................................................  ٢٠٢٣-٢٠١٨  العمومية،

  
  ١٥    .............................................تخطيط االنتقال في مجال شلل األطفال  )٢(١٤٢ت  م
  
  ١٦    ...............................  معالجة النقص العالمي في األدوية واللقاحات وٕاتاحتها  )٣(١٤٢ت  م
  
  االستراتيجية وخطة العمل العالميتان بشأن الصحة العمومية واالبتكار والملكية  )٤(١٤٢ت  م

  ١٧    ............................................................................    الفكرية
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  الصفحة
  
  ١٧    ........................................................  الصحة والبيئة وتغير المناخ  )٥(١٤٢ت  م
  
  ١٨    ............................................  تغذية األمهات والرّضع وصغار األطفال  )٦(١٤٢ت  م
  
  اإلطار الخاص بالتأهب لمواجهة األنفلونزا الجائحة لتبادل فيروسات األنفلونزا   )٧(١٤٢ت  م

  ،موارد مساهمات الشراكةتناسبي لالتقسيم ال: والتوصل إلى اللقاحات والفوائد األخرى
١٩    ...................................................................   ٢٠٢٢- ٢٠١٨  

  
  ١٩    ............................  انتخاب المدير العام لمنظمة الصحة العالميةتقييم عملية   )٨(١٤٢ت  م
  
منظمــــة الصــــحة فــــي عالقــــات رســـمية مــــع  الجهــــات الفاعلــــة غيـــر الــــدولقبـــول دخــــول   )٩(١٤٢ت  م

  ١٩    .....................................  معها الرسميةعالقات ستبقاء تلك ال، أو االعالمية
  
  ٢٠    ....................  جدول األعمال المؤقت لجمعية الصحة العالمية الحادية والسبعين  )١٠(١٤٢ت  م
  
  ٢١    ................  موعد ومكان انعقاد دورة المجلس التنفيذي الثالثة واألربعين بعد المائة  )١١(١٤٢ت  م
  
  ٢١    ............................................  جائزة مؤسسة الدكتور علي توفيق شوشة  )١٢(١٤٢ت  م
  
  ٢١    .......................................  جائزة مؤسسة إحسان دغرمجي لصحة األسرة  )١٣(١٤٢ت  م
  
  ٢١    .............................................................  جائزة ساساكاوا للصحة  )١٤(١٤٢ت  م
  
  ٢٢    ......................................  العربية المتحدة للصحةجائزة مؤسسة اإلمارات   )١٥(١٤٢ت  م
  
  في مجالي الرعاية الصحية  للبحوث جائزة سمو الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح  )١٦(١٤٢ت  م

  ٢٢    ............................................................  للمسنين وتعزيز الصحة
  
  ٢٢    ............................  ووك التذكارية للصحة العمومية -جائزة الدكتور لي جونغ  )١٧(١٤٢ت  م
    

  المالحق
 - األشـــخاص مـــن أجـــل عـــالم أوفـــر صـــحة البـــدني مـــن أجـــل الصـــحة: تعزيـــز نشـــاطالنشـــاط   -١

  ٢٥    ......................  ٢٠٣٠-٢٠١٨مسّودة خطة عمل عالمية بشأن النشاط البدني للفترة 
  
  ٣١    ..................................................التصديق على تعديالت الئحة الموظفين  -٢
  
األساسـية المؤشرات تغذية األمهات والرّضع وصغار األطفال: ة بخاصالخطة التنفيذ الشاملة   -٣

  ٣٩    ..............  تغذية األمهات والرّضع وصغار األطفالالمي لرصد األخرى بشأن اإلطار الع
  
 اســتبقاء تلــكقبــول دخــول الجهــات الفاعلــة غيــر الــدول فــي عالقــات رســمية مــع المنظمــة، أو   -٤

  ٤١    .............................  )٩(١٤٢م تالعالقات الرسمية معها بموجب المقّرر اإلجرائي 
  
والمقـــررات اإلجرائيـــة اآلثـــار الماليـــة واإلداريـــة المترتبـــة بالنســـبة إلـــى األمانـــة نتيجـــة للقـــرارات   -٥

  ٤٤    .....................................................  المعتمدة من جانب المجلس التنفيذي
  
  

_______________  
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  ١جدول األعمال
  
 
  واعتماد جدول األعمال افتتاح الدورة  -١
  
  حوار مع المدير العام  -٢
  
  المسائل االستراتيجية ذات األولوية  -٣
  

  ٢٠٢٣-٢٠١٩مسودة برنامج العمل العام الثالث عشر،   ١-٣
  
  ٢المنظمةإصالح   ٢-٣
  
  التأهب واالستجابة في مجال الصحة العمومية   ٣-٣
  
  تخطيط االنتقال في مجال شلل األطفال  ٤-٣
  
  الصحة والبيئة وتغير المناخ  ٥-٣
  
  وٕاتاحتها النقص العالمي في األدوية واللقاحاتمعالجة   ٦-٣
  
  والملكية الفكريةن بشأن الصحة العمومية واالبتكار الستراتيجية وخطة العمل العالميتاا  ٧-٣
  
الوقايـة مـن األمـراض غيـر ب المعنـي لالجتمـاع الثالـث الرفيـع المسـتوى للجمعيـة العامـة التحضير  ٨-٣

  ٢٠١٨السارية) ومكافحتها، المقرر عقده في عام  المعدية (غير
  
  التحضير لالجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة لألمم المتحدة المعني بإنهاء السل  ٩-٣

  
  المسائل التقنية األخرى  -٤
  

  العبء العالمي للدغ الثعابين  ١-٤
  
  النشاط البدني من أجل الصحة  ٢-٤
  
النمـاء فـي مرحلـة ): ٢٠٣٠-٢٠١٦العالمية بشأن صحة المـرأة والطفـل والمراهـق (االستراتيجية   ٣-٤

  الطفولة المبكرة
  
  المحمولة في مجال الصحة التكنولوجيات  ٤-٤
  

                                    
 ).٢٠١٨كانون الثاني/ يناير  ٢٢بصيغته التي اعتمدها المجلس في جلسته األولى (   ١

 ١٤٢/٥م تين الــوثيقت واردة  فــيكــانون الثــاني/ ينــاير) إرجــاء مناقشــة المســائل الــ ٢٢(قــرر المجلــس فــي جلســته األولــى    ٢
مضــمونها  ألن ١٤٢/٤م تالوثيقــة  . ولــم تصــدر٢٠١٨بعــد المائــة فــي أيــار/ مــايو  واألربعــينإلـى دورتــه الثالثــة  ١٤٢/٦ت  مو
  .٢تنقيح  ١٤٢/٣م تدرج في الوثيقة مُ 



بعد المائة األربعونالثانية و المجلس التنفيذي، الدورة     

- viii - 

  التكنولوجيات المساعدةتحسين إتاحة   ٥-٤
  
  األمهات والرضع وصغار األطفالتغذية   ٦-٤

  تقريـــر ثنـــائي التنفيـــذ الشـــاملة الخاصـــة بتغذيـــة األمهـــات والرّضـــع وصـــغار األطفـــالخطـــة :
 السنوات

 الحماية من تضارب المصالح المحتمل في برامج التغذية 
  
  اإلدارية والتنظيمية ومسائل تصريف الشؤون األخرىالشؤون   -٥
  

اإلطـار الخــاص بالتأهــب لمواجهــة األنفلــونزا الجائحــة لتبـادل فيروســات األنفلــونزا والتوصــل إلــى اللقاحــات   ١-٥
  والفوائد األخرى

  
  تقرير لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة التابعة للمجلس التنفيذي  ٢-٥
  
  عملية انتخاب المدير العام لمنظمة الصحة العالميةتقييم   ٣-٥
  
  ٢٠١٩-٢٠١٨أحدث المعلومات وخطة العمل المقترحة  التقييم:  ٤-٥
  
  مع الجهات الفاعلة غير الدولالمشاركة   ٥-٥
  
  تقارير لجان المجلس التنفيذي  ٦-٥

  
 المؤسسات والجوائز 

  
  االجتماعات المقبلة لألجهزة الرئاسية  ٧-٥

 جدول األعمال المؤقت لجمعية الصحة العالمية الحادية والسبعين 

  ة واألربعين بعد المائةلثدورة المجلس التنفيذي الثامكان وموعد انعقاد 
  

  تعيين المدير اإلقليمي لألمريكتين  ٨-٥
  

  وتقرير أمين المظالم العالمية الصحة منظمة موظفي جمعيات ممثل بيان  ٩-٥
 العالمية الصحة منظمة موظفي جمعيات ممثل بيان  

 تقرير أمين المظالم 
  

  الموظفين والئحة للموظفين األساسي النظام تعديالت  ١٠-٥
  
  مسائل للعلم  -٦
  

  تقرير اللجان اإلقليمية إلى المجلس التنفيذي  ١-٦
  
  العمل العالمية الخاصة باللقاحات خطة  ٢-٦
  



  جدول األعمال 
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  تقارير الهيئات االستشارية  ٣-٦
  الدراسة ومجموعات الخبراء لجان  •

  
  استئصال شلل األطفال  ٤-٦

  
  اختتام الدورة  -٧
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  قائمة الوثائق

  
 

  ١جدول األعمال  ١تنقيح  ١٤٢/١م ت
  جدول األعمال المؤقت (المشروح)  (المشروح)  ١٤٢/١م ت
  حوار مع المدير العام  ١٤٢/٢م ت
  ٢٠٢٣-٢٠١٩عشر مسّودة برنامج العمل العام الثالث   ٢تنقيح  ١٤٢/٣م ت

  الضعفاء وخدمة العالم سالمة على والحفاظ الصحة تعزيز
  مشروع قرار :٢٠٢٣-٢٠١٩مسّودة برنامج العمل العام الثالث عشر   ١تنقيح  ١إضافة  ١٤٢/٣م ت
  ٢٠٢٣-٢٠١٩تقرير مالي لمسّودة برنامج العمل العام الثالث عشر   ٢إضافة  ١٤٢/٣م ت
  إصالح المنظمة  ١٤٢/٤٢م ت
  تصريف الشؤون إصالح المنظمة:  ١٤٢/٥م ت
تحديــد أولويــات االقتراحــات الخاصــة بــإدراج بنــود إضــافية : إصــالح المنظمــة  ١٤٢/٦م ت

  في جدول األعمال المؤقت للمجلس التنفيذي
  قيمة أفضل وصحة أفضل: إصالح المنظمة  ١تنقيح  ١٤٢/٧م ت

منظمــة الصــحة االســتراتيجية وخطــة التنفيــذ لتحقيــق القيمــة مقابــل المــال فــي 
 العالمية

  التأهب واالستجابة في مجال الصحة العمومية   ١٤٢/٨م ت
تقرير لجنة اإلشراف االستشـارية المسـتقلة المعنيـة ببرنـامج المنظمـة للطـوارئ 

  الصحية
عمـل المنظمـة فـي الطـوارئ  التأهب واالسـتجابة فـي مجـال الصـحة العموميـة   ١٤٢/٩م ت

  الصحية
تنفيــــذ اللــــوائح الصــــحية : واالســــتجابة فــــي مجــــال الصــــحة العموميــــةالتأهــــب    ١٤٢/١٠م ت

  )٢٠٠٥الدولية (
اآلثار المالية واإلدارية المترتبة بالنسبة إلى األمانة نتيجة المقررات اإلجرائية    ١إضافة  ١٤٢/١٠م ت

  ٣المقترح اعتمادها من جانب المجلس التنفيذي

                                    
 .vii انظر الصفحة   ١

  .٢تنقيح  ١٤٢/٣م تدرج في الوثيقة مضمونها مُ  الوثيقة ألنهذه  لم تصدر    ٢
 .٥الملحق انظر    ٣
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  األطفالتخطيط االنتقال في مجال شلل    ١٤٢/١١م ت
اآلثار المالية واإلدارية المترتبة بالنسبة إلى األمانة نتيجة المقررات اإلجرائية    ١إضافة  ١٤٢/١١م ت

  ١المقترح اعتمادها من جانب المجلس التنفيذي
  الصحة والبيئة وتغير المناخ  ١٤٢/١٢م ت
مانة نتيجة المقررات اإلجرائية اآلثار المالية واإلدارية المترتبة بالنسبة إلى األ   ١إضافة  ١٤٢/١٢م ت

  ١المقترح اعتمادها من جانب المجلس التنفيذي
  معالجة النقص العالمي في األدوية واللقاحات وٕاتاحتها  ١٤٢/١٣م ت
   ١تنقيح  ١٤٢/١٤م ت
  ١ إضافة ١٤٢/١٤م تو

االســــتراتيجية وخطــــة العمــــل العالميتــــان بشــــأن الصــــحة العموميــــة واالبتكــــار 
  والملكية الفكرية

اآلثار المالية واإلدارية المترتبة بالنسبة إلى األمانة نتيجة المقررات اإلجرائية   ٢إضافة  ١٤٢/١٤م ت
  ١المقترح اعتمادها من جانب المجلس التنفيذي

التحضــير لالجتمــاع الثالــث الرفيــع المســتوى للجمعيــة العامــة المعنــي بالوقايــة   ١٤٢/١٥م ت
ومكافحتهـــا، المقـــرر عقـــده فـــي  مـــن األمـــراض غيـــر المعديـــة (غيـــر الســـارية)

  ٢٠١٨ عام
التقيــيم األولــي آلليــة التنســيق العالميــة للمنظمــة بشــأن الوقايــة مــن األمــراض   ١إضافة  ١٤٢/١٥م ت

  غير السارية ومكافحتها
  التحضير لالجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة المعني بإنهاء السل  ١٤٢/١٦م ت
  الثعابينالعبء العالمي للدغ   ١٤٢/١٧م ت
تعزيـــز نشـــاط األشـــخاص مـــن أجـــل عـــالم : النشـــاط البـــدني مـــن أجـــل الصـــحة  ١٤٢/١٨م ت

   أوفر صحة
  ١ ٢٠٣٠-٢٠١٨مسّودة خطة عمل عالمية بشأن النشاط البدني للفترة 

 االســـــــــــــتراتيجية العالميـــــــــــــة بشـــــــــــــأن صـــــــــــــحة المـــــــــــــرأة والطفـــــــــــــل والمراهـــــــــــــق   ١٤٢/١٩م ت
  ): النمو في مرحلة الطفولة المبكرة٢٠٣٠-٢٠١٦(

  التكنولوجيات المحمولة في مجال الصحة  ١٤٢/٢٠م ت
  استخدام التكنولوجيات الرقمية المالئمة في خدمة الصحة العمومية

  تحسين إتاحة التكنولوجيا المساعدة  ١٤٢/٢١م ت
خطـــة التنفيـــذ الشـــاملة الخاصـــة : تغذيـــة األمهـــات والرّضـــع وصـــغار األطفـــال  ١٤٢/٢٢م ت

  ٢وصغار األطفال: تقرير ثنائي السنواتبتغذية األمهات والرّضع 

                                    
 .٥الملحق انظر    ١

 .٣الملحق انظر    ٢
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اآلثار المالية واإلدارية المترتبة بالنسبة إلى األمانة نتيجة المقررات اإلجرائية   ١إضافة  ١٤٢/٢٢م ت
  ١المقترح اعتمادها من جانب المجلس التنفيذي

مســـّودة نهـــج : الحمايـــة مـــن تضـــارب المصـــالح المحتمـــل فـــي بـــرامج التغذيـــة  ١٤٢/٢٣م ت
من حـاالت تضـارب المصـالح وٕادارتهـا فيمـا يتعلـق بوضـع السياسـات للوقاية 

  بشأن برامج التغذية وتنفيذها على المستوى الُقطري
اإلطـــــار الخـــــاص بالتأهـــــب لمواجهـــــة األنفلـــــونزا الجائحـــــة لتبـــــادل فيروســـــات   ١٤٢/٢٤م ت

  األنفلونزا والتوصل إلى اللقاحات والفوائد األخرى
الية واإلدارية المترتبة بالنسبة إلى األمانة نتيجة المقررات اإلجرائية اآلثار الم  ١إضافة  ١٤٢/٢٤م ت

  ١المقترح اعتمادها من جانب المجلس التنفيذي
  تقرير لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة التابعة للمجلس التنفيذي  ١٤٢/٢٥م ت
  تقييم عملية انتخاب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية  ١٤٢/٢٦م ت

  من الفريق المعني بإدارة التقييم تقرير
  ٢٠١٩-٢٠١٨التقييم: أحدث المعلومات وخطة العمل المقترحة   ١٤٢/٢٧م ت
  المشاركة مع الجهات الفاعلة غير الدول  ١٤٢/٢٨م ت
الجهـات الفاعلـة غيـر الـدول ذات : المشاركة مع الجهات الفاعلـة غيـر الـدول  ١٤٢/٢٩م ت

  ٢العالقات الرسمية مع المنظمة
اآلثار المالية واإلدارية المترتبة بالنسبة إلى األمانة نتيجة المقررات اإلجرائية   ١إضافة  ١٤٢/٢٩تم 

  ١المقترح اعتمادها من جانب المجلس التنفيذي
  المؤسسات والجوائز  ١٤٢/٣٠م ت
  جدول األعمال المؤقت لجمعية الصحة العالمية الحادية والسبعين  ١٤٢/٣١م ت
  ومكان انعقاد دورة المجلس التنفيذي الثالثة واألربعين بعد المائةموعد   ١٤٢/٣٢م ت
  تعيين المدير اإلقليمي لألمريكتين  ١٤٢/٣٣م ت
اآلثــار الماليــة واإلداريــة المترتبــة بالنســبة إلــى األمانــة نتيجــة القــرارات المقتــرح   ١إضافة  ١٤٢/٣٣م ت

  ١اعتمادها من جانب المجلس التنفيذي
  للجان اإلقليمية إلى المجلس التنفيذيتقرير ا  ١٤٢/٣٤م ت
  خطة العمل العالمية الخاصة باللقاحات  ١٤٢/٣٥م ت

                                    
 .٥الملحق انظر    ١

 .٤الملحق انظر    ٢
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  تقارير الهيئات االستشارية  ١٤٢/٣٦م ت
  لجان الخبراء ومجموعات الدراسة

  تقارير الهيئات االستشارية  ١إضافة  ١٤٢/٣٦م ت
  لجان الخبراء ومجموعات الدراسة

  االستشاريين وعضويتهامجموعات ولجان الخبراء 
  استئصال شلل األطفال  ١٤٢/٣٧م ت
  ١تعديالت النظام األساسي للموظفين والئحة الموظفين  ١٤٢/٣٨م ت
اآلثــار الماليــة واإلداريــة المترتبــة بالنســبة إلــى األمانــة نتيجــة القــرارات المقتــرح   ١إضافة  ١٤٢/٣٨م ت

  ٢اعتمادها من جانب المجلس التنفيذي

    معلومات وثائق
  بيان ممثل جمعيات موظفي منظمة الصحة العالمية  ١معلومات/ /١٤٢م ت
  تقرير أمين المظالم  ٢معلومات/ /١٤٢م ت

    وثائق متنوعات

  وسائر المشاركين [ باإلنكليزية والفرنسية فقط ] األعضاءقائمة بأسماء   ١تنقيح  ١متنوعات/ /١٤٢م ت
  المبدئيالجدول الزمني اليومي   ٢متنوعات/ /١٤٢م ت
  قائمة القرارات والمقررات اإلجرائية   ٣متنوعات/ /١٤٢م ت
  قائمة الوثائق  ٤متنوعات/ /١٤٢م ت

 
  

_______________  
  
  
  

                                    
 .٢الملحق انظر    ١

 .٥الملحق انظر    ٢
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  اترار ـــالق      

  
  

  ١لألمريكتينتعيين المدير اإلقليمي   ١ق١٤٢ت  م
  

  المجلس التنفيذي،
  

  من دستور منظمة الصحة العالمية؛ ٥٢إذ يضع في اعتباره أحكام المادة   
  

  وٕاذ يضع في اعتباره ترشيح اللجنة اإلقليمية لألمريكتين في دورتها التاسعة والستين؛  
  
  ؛٢٠١٨شباط/ فبراير  ١مديرًا إقليميًا لألمريكتين اعتبارًا من مجّددًا كاريّسا إتيين الدكتورة  يعين  -١
  
شــباط/  ١ اعتبــارًا مــنلمــدة خمــس ســنوات كاريّســا إتيــين الــدكتورة المــدير العــام أمــر إصــدار عقــد  يفــوض  -٢

  ، وذلك رهنًا بأحكام النظام األساسي للموظفين والئحة الموظفين.٢٠١٨فبراير 
  
  

 )٢٠١٨كانون الثاني/ يناير  ٢٣الجلسة الثالثة، (
  
  
  ٢٠٢٣-٢٠١٩مسّودة برنامج العمل العام الثالث عشر،   ٢ق١٤٢ت  م
  

 المجلس التنفيذي،
  

  ٢٠٢٣،٢-٢٠١٩ ،العام الثالث عشربعد أن نظر في مسّودة برنامج العمل 
  

ثــر األإطــار األمانــة أن تضــع مــا لــم ُينجــز بعــُد مــن أعمــال فــي صــيغتها النهائيــة فيمــا يتعلــق ب يطلــب مــن
انعقــاد جمعيــة الصــحة ا الــدول األعضــاء قبــل حلــول موعــد االســتثمار لكــي تنظــر فيهــمبــّررات والتقــديرات الماليــة و 

  .العالمية الحادية والسبعين
 

 عية الصحة العالمية الحادية والسبعين باعتماد مشروع القرار التالي:جم يوصي
 

 جمعية الصحة العالمية الحادية والسبعون،
 

وٕاذ ترّحــب برؤيتــه  ،٢٠٢٣-٢٠١٩ ،عشــر الثالــث العــام العمــل برنــامج مســّودة فــي نظــرت أن بعــد
  الطموحة الُمعرب عنها في أهدافه الواعدة بشأن "استفادة ثالثة مليارات أخرى من السكان"؛

  
، ال تعنــي ضــمنًا ٢٠٢٣-٢٠١٩، برنــامج العمــل العــام الثالــث عشــرعلــى أن الموافقــة وٕاذ تالحــظ 

  ؛٢إضافة  ١٤٢/٣م تالموافقة على التقديرات المالية الواردة في الوثيقة 
 

                                                           
 األمانة.لالطالع على اآلثار المالية واإلدارية المترتبة على اعتماد هذا القرار بالنسبة إلى  ٥ الملحقانظر    ١

 .٢تنقيح  ١٤٢/٣م تالوثيقة    ٢



اإلجرائيةالقرارات والمقررات  2   

  ؛٢٠٢٣-٢٠١٩ ،مسّودة برنامج العمل العام الثالث عشر تعتمد  -١
 
دعـــــــم العمـــــــل صـــــــوب تحقيـــــــق رؤيـــــــة برنـــــــامج العمـــــــل العـــــــام  الـــــــدول األعضـــــــاء علـــــــى تحـــــــث  -٢

  ؛٢٠٢٣-٢٠١٩ عشر، الثالث
 
 ما يلي:أن يقوم بالمدير العام  من تطلب  -٣

تخطــيط لتوجهــات االســتراتيجية فــي اســتخدام برنــامج العمــل العــام الثالــث عشــر كأســاس ل  )١(
، ووضـــــع الميزانيـــــات البرمجيـــــة ٢٠٢٣-٢٠١٩عمـــــل المنظمـــــة ورصـــــده وتقييمـــــه خـــــالل الفتـــــرة 

 ؛بالتشاور مع الدول األعضاء وباالستناد إلى تقدير واقعي لدخل المنظمة وقدراتها

 الـث عشـر،مراعاة األوضاع المتغّيرة للصحة العالميـة عنـد تنفيـذ برنـامج العمـل العـام الث  )٢(
علـى التقـدم الُمحـرز فـي تنفيـذه مـن خـالل المواظبـة علـى تزويـد األجهـزة  الدول األعضاء وٕاطالع

  ؛الرئاسية بمعلومات ُمحّدثة

برنـــامج تزويـــد المكاتـــب اإلقليميـــة وتلـــك القطريـــة باإلرشـــادات والـــدعم فيمـــا يتعلـــق بتنفيـــذ   )٣(
 ة؛عقب مراعاة سياقاتها المختلف العمل العام الثالث عشر،

لتمديـد الُمحتمـل اب إلبالغهـا ة والسـبعينالخامسـ تقرير إلـى جمعيـة الصـحة العالميـة تقديم  )٣(
وذلـك لمواءمتـه مـع دورة تخطـيط األمـم  ،٢٠٢٥حتـى عـام  برنامج العمل العام الثالث عشـر لفترة

  .المتحدة على نطاق أوسع
  

  )٢٠١٨كانون الثاني/ يناير  ٢٥الجلسة الثامنة، (
  
  

ــة العامــة لألمــم المتحــدة المعنــي بإنهــاء  ٣ق١٤٢ت  م  التحضــير لالجتمــاع الرفيــع المســتوى للجمعي
  ١السل

  
         ،التنفيذيالمجلس 

  
 العامـة المعنـي بإنهـاء السـل التحضـير لالجتمـاع الرفيـع المسـتوى للجمعيـةببعد النظر في التقريـر المتعلـق 

  ٢٠١٨،٢المقّرر عقده في عام 
  

يقــوم، فــي معــرض عملــه علــى توثيــق عــرى التعــاون مــع جميــع المعنيــين مــن المــدير العــام أن  يطلــب مــن  -١
، بوضـع بشـأن القضـاء علـى السـل الشركاء الدوليين واإلقليميين والوطنيين علـى نحـو مـا ُيوِصـي بـه إعـالن موسـكو

ـــيح المجـــال أمـــام االضـــطالع بالرصـــد واإلبـــالغ واال ســـتعراض واتخـــاذ مشـــروع إطـــار مســـاءلة متعـــّدد القطاعـــات يت
، إنهــاء الســل علــى المســتويين العــالمي والــوطني كليهمــامجــال اإلجــراءات الالزمــة لتســريع وتيــرة التقــدم الُمحــرز فــي 

فضل اتباع نهج مستقل بّناء وٕايجابي، وخاصًة بالبلدان التي تـرزح تحـت وطـأة أثقـل أعبـاء لكي ال ُيهمل أي أحد، ب
 الــذي تحــرزه تلــك البلــدان، علمــًا بــأن مــن المقــّرر أن تنظــر فــي مشــروع اســتعراض مســتقل للتقــدمالمــرض، وٕاجــراء 

الرفيـع المسـتوى ، وتعرضـه فـي االجتمـاع ٢٠١٨فـي أيـار/ مـايو اإلطار جمعية الصحة العالمية الحاديـة والسـبعون 
ــــة العامــــة  ــــي عــــام المعنــــي بإنهــــاء الســــل لألمــــم المتحــــدة للجمعي تــــوفير دعــــم ، وذلــــك مــــن أجــــل ضــــمان ٢٠١٨ف

  ؛ويق سياسي
                                                           

 لالطالع على اآلثار المالية واإلدارية المترتبة على اعتماد هذا القرار بالنسبة إلى األمانة. ٥ الملحق انظر   ١

 .١٤٢/١٦م تالوثيقة    ٢
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  جمعية الصحة العالمية الحادية والسبعين بالنظر في مشروع القرار التالي: يوصي  -٢
  

  جمعية الصحة العالمية الحادية والسبعون،
 

التـــي تحصـــد المعديـــة الرئيســـية ألمـــراض وبـــاء الســـل مـــازال واحـــدًا مـــن ا مـــع القلـــق أنإذ تالحـــظ 
عن عدد آخر منها ُقدِّر فـي و  ،مليون وفاة ١,٣عدد ُيقّدر بنحو المسؤول عن اليوم وهو في العالم األرواح 

هــذا ، وأن صــفوف المتعايشــين مــع األيــدز والعــدوى بفيروســهبــين فيمــا وفــاة  ٣٧٤ ٠٠٠بنحــو  ٢٠١٦عــام 
مجـــال أولويـــة فـــي  يمّثـــللألمـــن الصـــحي و  خطيـــراً  تهديـــداً يشـــّكل الســـل المقـــاوم لألدويـــة، ه الوبـــاء، بمـــا فيـــ

  مضادات الميكروبات؛ االستجابة لمقاومة
  

جمعيــــة الصــــحة دت بموجبــــه اعتمــــ ) الــــذي٢٠١٤( ١-٦٧ج ص عوٕاذ تؤكــــد مــــن جديــــد القــــرار 
، والمعروفــة ٢٠١٥ االســتراتيجية واألهــداف العالميــة للوقايــة مــن الســل ورعايــة مرضــاه ومكافحتــه بعــد عــام

جمعيـة  دت بموجبهاعتم) الذي ٢٠١٥( ٧-٦٨ج ص عالسل؛ والقرار القضاء على الحقًا باسم استراتيجية 
قـــرار الجمعيـــة ، وٕاذ تشـــير كـــذلك إلـــى خطـــة العمـــل العالميـــة بشـــأن مقاومـــة مضـــادات الميكروبـــات الصـــحة
اإلعالن السياسي لالجتماع الرفيـع المسـتوى للجمعيـة العامـة بشـأن مقاومـة ) بشأن "٢٠١٦( ٧١/٣ العامة

  مضادات الميكروبات"؛
  

خطــــة التنميــــة المســــتدامة اعُتِمــــدت بموجبــــه الــــذي  ٧٠/١ وٕاذ تشــــير إلــــى قــــرار الجمعيــــة العامــــة
إنهــاء وبــاء شــأن بعــن الغايــة المرتبطــة بهــا  أهــداف التنميــة المســتدامة، فضــالً وُحــدِّدت فيــه ، ٢٠٣٠ لعــام

  ؛٢٠٣٠السل بحلول عام 
  

/ إلـــــى جمعيـــــة الصـــــحة العالميـــــة الســـــبعين فـــــي أيـــــارالـــــذي ُقـــــدِّم وٕاذ تشـــــير كـــــذلك إلـــــى التقريـــــر 
أن اإلجـــراءات العالميـــة والـــذي خلـــص إلـــى  ١الســـل،القضـــاء علـــى  شـــأن تنفيـــذ اســـتراتيجيةب ٢٠١٧ مـــايو

أقـــل بكثيـــر مـــن تلـــك الُموظفـــة فـــي هـــذا المجـــال التـــزال عـــن االســـتثمارات  القطريـــة فضـــالً تلـــك واإلقليميـــة و 
، وأن مـــن الضــروري تقـــديم دعـــم عــالمي رفيـــع المســـتوى وقطــع التزامـــات إقليميـــة ووطنيــة فـــي هـــذا الالزمــة

خطــــى التقــــدم الُمحــــرز بطيئــــة فيمــــا يتعلــــق ببلــــوغ جميــــع الغايــــات الــــثالث فــــي أن تالحــــظ المضــــمار، وٕاذ 
اليف التكــالــتخّلص مــن ، و هالوفيــات الناجمــة عنــتقليــل الســل، و اإلصــابة بالســتراتيجية (الحــد مــن حــاالت ا

  )؛وأسرهمالتي يتكبدها مرضاه  الكارثية
  

 واســتراتيجية المســتدامة التنميــة أهــداف ومعــالم الســل بإنهــاء المتعلقــة الغايــات بلــوغ بــأن تســّلم وٕاذ
 منـه، والوقايـة السـل مرضـى برعايـة المتصلة اإلجراءات تعزيز تستدعي السل على القضاء بشأن المنظمة

إحـراز سـياق  وفـي[  ،ومراعـاة السـياقات والظـروف الوطنيـة الضـعيفة، الفئـاتاهتمـام خـاص إلـى  إيالء مع
التغطيـــــة الصـــــحية الشـــــاملة وعقـــــب مراعـــــاة المحـــــددات االجتماعيـــــة  ] [ تحقيـــــق ] تحقيـــــقالتقـــــدم صـــــوب 

  عليه؛ المترتبة والعواقب للسلوالبيئية واالقتصادية 
  

 المسـتوى رفيـع اجتمـاع عقـد بصـدد ،٧١/١٥٩ بالمقّرر الوارد في قرار الجمعية العامـة ترّحب وٕاذ
  السل؛ مكافحة بشأن ٢٠١٨ عام في
  

بــالمؤتمر الــوزاري العــالمي األول للمنظمــة بشــأن "القضــاء علــى الســل فــي حقبــة  أيضــاً ترّحــب  وٕاذ
التنمية المستدامة: استجابة متعّددة القطاعـات"، الـذي اشـتركت فـي تنظيمـه حكومـة االتحـاد الروسـي وُعِقـد 

 الـذي السـل علـى القضـاء بشـأن موسـكو وٕاعـالن، ٢٠١٧ نـوفمبر/ الثـاني تشرين ١٧و ١٦بموسكو يومي 
 مجـاالتتحديـدًا اليخـص  باالقتران مع قطع االلتزامات وتوجيه النـداءات بشـأن العمـل فيمـا ٢،عنه تمّخض
التمويـل الكـافي توفير ضمان خطة التنمية المستدامة؛  لسل في إطارلستجابة أنشطة االالنهوض ب: التالية

 العمــل فــوراً متعــّدد القطاعــات؛ وضــع إطــار للمســاءلة شــؤون العلــم والبحــث واالبتكــار؛ والمســتدام؛ متابعــة 
  ؛على التحضير لالجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة لألمم المتحدة

                                                           
 ، الفرع هاء.٧٠/٣٨الوثيقة ج   ١

 ./http://www.who.int/tb/Moscow_Declaration_MinisterialConference_TB/enُمتاح على الرابط اإللكتروني التالي:    ٢
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د دعـم عمليـة وضـع إطـار المسـاءلة المتعـدّ  بشـأن موسـكو إعـالن فـي المقطـوع االلتـزام تالحظ وٕاذ
 فــــي المتحــــدة لألمــــم العامــــة للجمعيــــة المســــتوى الرفيــــع االجتمــــاع نعقــــادال فــــي الفتــــرة الســــابقة القطاعــــات

  للمنظمة، الرئاسية األجهزة فيه تنظر أن والُمقّرر السل، مكافحة بشأن ٢٠١٨ عام
  

  على ما يلي: ١الدول األعضاء تحثّ   -١
  

 ٢٠١٨ للجمعية العامة لألمم المتحدة في عاملتحضير لالجتماع الرفيع المستوى أن تدعم ا  )١(
)، بوســــائل منهــــا إتاحــــة المجــــال أمــــام المشــــاركة فيــــه مشــــاركًة رفيعــــة ٢٠١٧المعنــــي بإنهــــاء الســــل (

  المستوى؛
  

أن تتــابع تنفيــذ جميــع االلتزامــات التــي دعــا إليهــا إعــالن موســكو بشــأن القضــاء علــى الســل،   )٢(
فــي اســتراتيجية القضـــاء علــى الســل، والغايـــة الُمحــّددة فـــي  والتــي ستســهم فـــي بلــوغ الغايــات الُمحـــّددة

  أهداف التنمية المستدامة بشأن إنهاء وباء السل؛
  

جميــع الشــركاء الــدوليين واإلقليميــين والــوطنيين، حســب االقتضــاء، إلــى متابعــة اإلجــراءات  تــدعو  -٢
تقـديم إلـى  عـدُ يؤيـدوها بَ  لمالذين تدعو ، و )٢٠١٧بشأن القضاء على السل ( التي دعا إليها إعالن موسكو

  ؛لها دعمهم
  

  :ما يلي المدير العام تطلب من  -٣
  

دعــــم األمــــين العــــام لألمــــم المتحــــدة والجمعيــــة العامــــة، بنــــاًء علــــى طلبهــــا، فــــي أن يواصــــل   )١(
  المعني بإنهاء السل؛ ٢٠١٨التحضير لالجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة في عام 

  
جنـب مـع جميـع أصـحاب المصـلحة المعنيـين بـدعم تنفيـذ إعـالن موسـكو أن يقوم جنبـًا إلـى   )٢(

بشأن القضاء على السل، بوصفه إسهامًا مباشرًا في تكليل االجتماع الرفيع المسـتوى للجمعيـة العامـة 
الوقايــة مــن الســل ورعايــة مرضــاه واإلجــراءات الُمحــّددة التــي يطلــب  تعزيــزو  لألمــم المتحــدة بالنجــاح
(ُتحــذف  تحقيــق إلــى الراميــة اإلجــراءات: يلــي مــا فيهــا بمــا ،منظمــة أن تتخــذهاإعــالن موســكو مــن ال
 التغطية[ إلى تعزيز النظم الصحية [(من أجل إحراز التقدم)] صوب تحقيق ] المضي قدمًا صوب)] 

 ورعايــة الســل مــن الوقايــة يشــمل بمــا]،  الصــحية الــنظم تعزيــز خــالل مــنُتحــذف [  الشــاملة، الصــحية
ــ مرضــاه؛  لألدويــة المقــاوم الســل مــن ثقيــل عــبء وطــأة تحــت تــرزح التــي البلــدانل فــي تزويــد والتعجي
 لألدويـــة المقـــاوم للســـل والتصـــّدي لـــه الطارئـــة الوطنيـــة اســـتجابتها فـــي دعـــم مـــن يلزمهـــا بمـــا المتعـــّددة
 طريـق عـن وذلـك)]، أمـن[(ُتحـذف  العموميـة بالصـحة الُمترّبصة المخاطر كبرى من بوصفه المتعّددة

 إجــراءات اتخــاذ منهــا بوســائل الميكروبــات، مضــادات مقاومــة بشــأن العالميــة العمــل خطــة تنفيــذ دعــم
  ؛البلدان جميع في تحديداً  السل مكافحة بشأن

  
أن يواصــل االضــطالع بــدور اســتراتيجي وتقنــي فــي مجــال القيــادة وتقــديم المســاعدة وٕاســداء   )٣(

العمــل مــع المؤسســات الدوليــة وســائر أصــحاب المشــورة وتزويــد الــدول األعضــاء بالــدعم، فضــًال عــن 
  المصلحة المعنيين كاّفة صوب توفير تمويل كاف [، (ُتحذف و)] مستدام [ ومرن ]؛

  
 الجهـود مراعـاة مـع]  واالبتكـار[  بالسـل المتعلقـة البحـوث بشأن عالمية استراتيجية يضع أن  )٤(

 التعــاون عــرى توثيــق فــي التقــدم مــن مزيــداً  ُيحــرز وأن الجديــدة، وتلــك وســاق قــدم علــى بــذلها الجــاري
 أمكــن، حيثمــا حســبانه، فــي يأخــذ أن علــى الســل، مجــال فــي والتطــوير البحــث يخــص فيمــا والتنســيق
  ؛ذات الصلةالعالمية  والمبادرات القائمة البحوث شبكات من االستفادة إمكانية

  
 )٢٠١٨كانون الثاني/ يناير  ٢٥الجلسة التاسعة، (

  
                                                           

 االقتضاء، منظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي.وحسب    ١
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  ١الناجم عن لدغ الثعابين التسممالتصدي لعبء   ٤ق١٤٢ت  م
  

                         المجلس التنفيذي، 
  

  ٢،الخاص بالعبء العالمي للدغ الثعابينبعد النظر في التقرير 
  

  جمعية الصحة العالمية الحادية والسبعين باعتماد القرار التالي: يوصي
  

  جمعية الصحة العالمية الحادية والسبعون،
 

 ٨١ ٠٠٠ســـــاورها قلـــــق شـــــديد إزاء وفـــــاة عـــــدد مـــــن الرجـــــال والنســـــاء واألطفـــــال يتـــــراوح بـــــين إذ ي  
هــذا مثــال حســب التقــديرات ومعانــاة أربعــة أو خمســة أبأســره العــالم أنحــاء فــي ويًا ســن شــخص ١٣٨ ٠٠٠و

  ٣؛الناجم عن لدغ الثعابينالتسمم العدد من األشخاص من العجز البدني والنفسي بسبب 
 

ـــدغ الثعـــابين هـــم وٕاذ تالحـــظ    أفـــراد ينتمـــون إلـــى فـــي معظمهـــم أن األشـــخاص المتضـــررين مـــن ل
ســنوات  ١٠هم بــين نســبة كبيــرة مــن تتــراوح أعمــار، مّمــن المجتمعــات الفقيــرة المعتمــدة علــى الزراعــة والرعــي

  سنة؛ ٤٠و
  

الوقايـــــة وتـــــدريب العـــــاملين الصـــــحيين  قصـــــور ســـــاورها القلـــــق ألن عـــــدة عوامـــــل، بمـــــا فيهـــــاوٕاذ ي  
عــن لــدغ الثعــابين وعالجهــا وعــدم كفايــة األدوات المتاحــة للوقايــة مــن  ةوتشــخيص حــاالت التســمم الناجمــ

المــرض وتشخيصــه وعالجــه، تحــول دون إحــراز المزيــد مــن التقــدم فــي التصــدي للتســمم النــاجم عــن لــدغ 
  ؛الثعابين

  
إال أنـه ُأغفـل إلـى حـد  ،غيـر متناسـبة معانـاةً  الثعـابين يسـببالتسمم الناجم عن لدغ تسلم بأن وٕاذ   

ة كارثيـ د نفقـات صـحيةتكّبـ قدرتـه علـى التسـّبب فـي رغم، بـفـي األوسـاط الصـحية العالميـةكبير حتـى اآلن 
  ؛تفاقم الفقر فيو 
  

مرضـًا مـن أمـراض بوصـفه التسمم الناجم عن لـدغ الثعابينـة المنظمة تصّنف بأن  كذلك تسلموٕاذ   
فريـــق الخبـــراء االستشـــاري االســـتراتيجي توصـــية ب عمـــالً  ٤ذات األولويـــة العليـــا، المنـــاطق المداريـــة المهملـــة

 جنيـف،المعقـود باجتماعه العاشـر ( في والتقني التابع للمنظمة والمعني بأمراض المناطق المدارية المهملة
ســتراتيجيات وأدوات وتــدخالت تلبيــًة للحاجــة الملحــة إلــى تنفيــذ او  ٥)،٢٠١٧آذار/ مــارس  ٣٠و ٢٩ ومييــ

  ؛لمكافحةا لمجا في فعالة
 

مســـتوى باالفتقـــار إلـــى اإلحصـــاءات والمعلومـــات الدقيقـــة وبضـــرورة مواصـــلة االرتقـــاء بســـّلم توٕاذ   
  لتحسين فهم المرض ومكافحته؛وبائيات التسمم الناجم عن لدغ الثعابين ب المتعلقة البيانات

 
                                                           

 واإلدارية المترتبة على اعتماد هذا القرار بالنسبة إلى األمانة.لالطالع على اآلثار المالية  ٥انظر الملحق    ١

 .١٤٢/١٧م تالوثيقة    ٢

النــاجم عــن لـدغ الثعــابين هــو المـرض الــذي تســببه التبـدالت المرضــية والفيزيولوجيــة المرضـية الناشــئة بفعــل الســم التسـمم    ٣
  المؤذي المحقون في الجسم نتيجة للدغ الثعابين. 

http://www.pascar.org/uploads/files/ADDIS_ABABA_COMMUNIQU%C3%89_ON_ERADICATION_OF_RHUEMA

TIC_HEART_DISEASE_IN_AFRICA_-_Submission1.pdf 
(تم االطالع في  /http://www.who.int/snakebites/resources/s40409-017-0127-6/en اإللكتروني التالي:انظر الموقع    ٤
 ).٢٠١٧األول/ ديسمبر كانون  ٨

 .http://www.who.int/neglected_diseases/NTD_STAG_report_2017.pdf?ua=1اإللكتروني التالي: انظر الموقع    ٥
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لحــد مــن حــاالت المراضــة ا لمــن أجــالتشــخيص والعــالج ال غنــى عــن اإلبكــار فــي  أنــهتــدرك وٕاذ   
  والعجز والوفيات التي يمكن أن يسببها التسمم الناجم عن لدغ الثعابين؛

 
 بشــأن التقــدم الــذي أحرزتــه بعــض الــدول األعضــاء فيمــا يتصــل بالبحــثتالحــظ مــع االرتيــاح وٕاذ   

  التسمم الناجم عن لدغ الثعابين وتحسين التدبير العالجي للحاالت؛
 

كلفـــة فـــي تبالحاجـــة الملحـــة إلـــى تحســـين إتاحـــة عالجـــات مأمونـــة وناجعـــة وميســـورة العتـــرف توٕاذ   
  التسمم الناجم عن لدغ الثعابين؛موطونة بجميع أقاليم العالم ال

 
التســـمم النـــاجم عـــن لـــدغ بعمـــل المنظمـــة مـــن أجـــل وضـــع مبـــادئ توجيهيـــة لتشـــخيص ســـّلم توٕاذ   

ألدوية المضادة للسموم ومراقبتها وتنظيمها وضـرورة إتاحتهـا لجميـع أقـاليم وٕانتاج ا اً عالجي الثعابين وتدبيره
  العالم؛

 
تضــع فــي اعتبارهــا أن تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة الــواردة فــي خطــة التنميــة المســتدامة وٕاذ   

ر اثــبســبب اآل بــالفقر والجــوع والصــحة والتعلــيم، قــد يتعرقــلمنهــا ، والســيما األهــداف المتعلقــة ٢٠٣٠لعــام 
  التسمم الناجم عن لدغ الثعابين، ، ومنهاالفقراء على ألمراض المهملةتي تخّلفها الا ةالسلبي

 
     على ما يلي: ١الدول األعضاء حثت  -١

الترصـد معنيـة بأن تقّيم عبء لدغ الثعابين وتضـع و/ أو تعـزز، عنـد االقتضـاء، بـرامج   )١(
  ؛والوقاية والعالج والتأهيل

لســــكان قــــدرة اإتاحتهــــا و ٕامكانيــــة إمكانيــــة تــــوافر األدويــــة المضــــادة للســــموم و أن تحّســــن   )٢(
قــدرة الجميــع علــى تحمــل التكــاليف  تكفــل ، وتضــع آليــاتعلــى تحّمــل تكاليفهــا المعرضــين للخطــر

  لتسمم الناجم عن لدغ الثعابين؛لتعّرض لاإلضافية المرتبطة بالعالج والتأهيل عقب ا
إمكانيـة نقـل المعـارف والتكنولوجيـا بـين الـدول األعضـاء بهـدف تحسـين عّزز عملية أن ت  )٣(

  ؛على الصعيد العالمي التسّمم لحاالت توافر األدوية المضادة للسموم والتدبير العالجي الفعال
، الجهـود الراميـة إلـى مكافحـة التسـمم النـاجم عـن أمكـن واقتضـى األمـر أن تدمج، حيثما  )٤(

  ؛شطة المعنية لمكافحة األمراضلدغ الثعابين مع سائر األن
المتضـررين مـن التسـمم النـاجم فـراد لأل تحديـداً  أن تحّسن إتاحة خدمات العـالج والتأهيـل  )٥(

  تعبئة الموارد الوطنية؛ عن طريق عن لدغ الثعابين
أن توفر التدريب للعاملين الصحيين المعنيين بشأن تشخيص حاالت التسمم الناجم عن   )٦(

معـدالت  التـي ترتفـع فيهـا خـاص علـى األقـاليممـع التأكيـد بوجـه لدغ الثعابين وتـدبيرها العالجـي، 
  ؛تلك الحاالتب اإلصابة

أجـــل  ، وخصوصـــًا مـــنأن تكّثـــف البحـــوث المتعلقـــة بالتســـمم النـــاجم عـــن لـــدغ الثعـــابين  )٧(
، وتــــدعم تلــــك عبئــــهتقــــدير أدوات جديــــدة لتشــــخيص المــــرض وعالجــــه والوقايــــة منــــه و  اســــتحداث
  ؛البحوث

حمالت عامة محددة شّن أن تعزز وعي المجتمع بالتسمم الناجم عن لدغ الثعابين عبر   )٨(
المبذولـة جهـود اللعالج والوقايـة، وتكثّـف مشـاركة المجتمـع فـي إلبكار في االسياق الثقافي دعمًا ل

  التوعية والوقاية؛في مجالي 
                                                           

 وحسب االقتضاء، منظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي.   ١
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بــين الــدول األعضــاء والمجتمــع الــدولي والجهــات فيمــا التعــاون والتــآزر  ثّــق عــرىأن تو   )٩(
صاحبة المصلحة المعنية بغية تعزيز القـدرات الوطنيـة لمكافحـة التسـمم النـاجم عـن لـدغ الثعـابين 

  والوقاية منه وعالجه؛
  
   المدير العام ما يلي:من  تطلب  -٢

التسـمم النـاجم عـن لـدغ كافحـة مأنشـطة أن يسّرع وتيرة الجهود العالمية المبذولة وينسـق   )١(
جــودة األدويــة المضــادة للســموم والعالجــات األخــرى ومأمونيتهــا ومــنح ل اً ضــمانوذلــك  ،الثعــابين

 ؛األولوية للتدخالت الشديدة التأثير
مجــال ث فــي و البحــإجــراء أن يواصــل تقــديم الــدعم التقنــي إلــى المؤسســات العاملــة علــى   )٢(

لجهــود تحســين ابمــا فيهــا المراكــز المتعاونــة مــع المنظمــة دعمــًا ل التســمم النــاجم عــن لــدغ الثعــابين
 ؛مكافحة المرضمتعلقة بلواالمسندة بالبّينات 

إمكانيـــة تـــوافر األدويـــة المضـــادة للســـموم الجهـــود الدوليـــة الراميـــة إلـــى تحســـين عـــّزز أن ي  )٣(
  ؛على تحّمل تكاليفها لجميعقدرة اإتاحتها و ٕامكانية المأمونة والناجعة و 

حــاالت بأن يقــدم الــدعم إلــى الــدول األعضــاء لتعزيــز قــدراتها مــن أجــل تحســين التوعيــة   )٤(
 ؛ومكافحتهاوالوقاية منها وٕاتاحة عالج لها والحد منها  التسمم الناجم عن لدغ الثعابين

وسـيلة لتـدعيم خـدمات بوصـفه  بـين الـدول األعضـاءفيمـا التعـاون التقنـي  ّثق عرىيو  أن  )٥(
 الترصد والعالج والتأهيل؛

عمومـــــًا يتعـــــاون مـــــع الوكـــــاالت الدوليـــــة والمنظمـــــات غيـــــر الحكوميـــــة والمؤسســـــات  أن   )٦(
لتقــديم وذلــك هــا، نمى كــل واحــدة االقتضــاء ووفقــًا للواليــات المســندة إلــ حســب ومؤسســات البحــث،

، بنـاًء التسمم الناجم عن لدغ الثعـابينحاالت نتشر فيها ت الدعم مباشرة إلى الدول األعضاء التي
 حاالت؛تلك البهدف تدعيم أنشطة التدبير العالجي لو على الطلب، 

تنفيـــذ هـــذا القـــرار إلـــى جمعيـــة الصـــحة العالميـــة التقـــدم المحـــرز فـــي عـــن  اً قـــدم تقريـــر أن ي  )٧(
  والسبعين. ثالثةال

  
 )٢٠١٨كانون الثاني/ يناير  ٢٥الجلسة التاسعة، (

  
  
  ٢٠٢٣١-٢٠١٨خطة العمل العالمية للمنظمة بشأن النشاط البدني للفترة مسّودة   ٥ق١٤٢ت  م
  

             المجلس التنفيذي، 
  

   ٢بعد النظر في التقرير المتعلق بالنشاط البدني من أجل الصحة،
  

  جمعية الصحة العالمية الحادية والسبعين باعتماد القرار التالي: يوصي
  

  جمعية الصحة العالمية الحادية والسبعون،
 

  ؛بعد النظر في التقرير المتعلق بالنشاط البدني من أجل الصحة
                                                           

 القرار بالنسبة إلى األمانة.هذا لالطالع على اآلثار المالية واإلدارية المترتبة على اعتماد  ٥الملحق و  ١الملحق  انظر   ١

 .١٤٢/١٨ت  مالوثيقة    ٢
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عــبء األمــراض غيــر الســارية واضــطرابات الصــحة النفســية  زيــادة ســاورها القلــق إزاء ســرعةيوٕاذ 
ســلبي علــى ال هــاأثر وٕازاء  ،الصــحة النفســية علــى الصــعيد العــالميب المرضــية األخــرى التــي تلحــقلحــاالت وا

  ؛الصحة والعافية ونوعية الحياة والتنمية االجتماعية واالقتصادية
  

على ن قادرا قلة الحركةالمنطوية على  ياتسلوكالتعزيز النشاط البدني والحد من بأن عترف توٕاذ 
 ١علـى الصـعيد العـالميويًا سـن األمراض غيـر السـاريةعن  ةناجم مليون وفاة ٣,٢عدد ال يقل عن تجّنب 

الـنظم عـاتق العـبء المـالي الملقـى علـى وطـأة وتخفيـف  عنهـا ناجمةض حاالت اإلعاقة والمراضة اليخفتو 
  ؛ةبالصح هالتي يحياها الفرد في ظل تمّتعالصحية وزيادة عدد سنوات الحياة 

 
السياســــي الجتمــــاع الجمعيــــة العامــــة الرفيــــع المســــتوى المعنــــي بالوقايــــة مــــن اإلعالن تــــذكر بــــوٕاذ 

والوثيقــة الختاميــة الجتمــاع الجمعيــة العامــة  ٢)٢٠١١األمــراض غيــر المعديــة (غيــر الســارية) ومكافحتهــا (
الرفيـــع المســـتوى المعنـــي باالســـتعراض والتقيـــيم الشـــاملين للتقـــدم المحـــرز فـــي الوقايـــة مـــن األمـــراض غيـــر 

وقـــراري جمعيـــة  ٢٠٣٠٤وخطـــة التنميـــة المســـتدامة لعـــام  ٣)٢٠١٤(غيـــر الســـارية) ومكافحتهـــا ( المعديـــة
) بشـأن الوقايـة مــن األمـراض غيـر الســارية ٢٠٠٠( ١٧-٥٣ع  ص  ج) و١٩٩٨( ١٨-٥١ع  ص  جالصـحة 

) بشــــأن النظــــام الغــــذائي والنشــــاط البــــدني والصــــحة والقــــرار ٢٠٠٢( ٢٣-٥٥ع  ص  جومكافحتهــــا والقــــرار 
) المتعلــق باالســتراتيجية العالميــة بشــأن النظــام الغــذائي والنشــاط البــدني والصــحة ٢٠٠٤( ١٧-٥٧ع  ص  ج

اإلعــالن السياســي لالجتمــاع الرفيــع المســتوى للجمعيــة ) المتعلــق بمتابعــة ٢٠١٣( ١٠-٦٦ج ص عوالقــرار 
ة العمـــل العامـــة بشـــأن الوقايـــة مـــن األمـــراض غيـــر المعديـــة (غيـــر الســـارية) ومكافحتهـــا الـــذي اعتمـــد خطـــ

والغايــة العالميــة االختياريــة  ٢٠٢٠-٢٠١٣العالميــة بشــأن الوقايــة مــن األمــراض غيــر الســارية ومكافحتهــا 
  ؛٢٠٢٥بحلول عام  ٪ في معدل انتشار قلة النشاط البدني١٠ض نسبي قدره تخفي المتمثلة في تحقيق

 
المنظمـة لرصـد هـا أداة تزويد الدول األعضاء باألدوات بما فيميدان بعمل األمانة في عترف توٕاذ 

األمراض غير السارية على الصعيد العـالمي والمبـادئ التوجيهيـة لتعزيـز مكافحة التقدم المحرز في مجال 
وضـــع أدوات ومبـــادئ توجيهيـــة إضـــافية لمســـاعدة الـــدول قـــد يلـــزم  أنـــهب عتـــرف كـــذلكوت ٥النشـــاط البـــدني

يات المنطويـة سـلوكالوالحـد مـن تعزيـز النشـاط البـدني ُمّتخـذة فـي مجـال لااألعضاء على تكثيف إجراءاتهـا 
  ؛قلة الحركة على

 
بــالجهود التــي بــذلتها الــدول األعضــاء وجميــع الجهــات صــاحبة المصــلحة المعنيــة فــي ســّلم توٕاذ 

فـي إطـار الجهـود  قلـة الحركـة يات المنطويـة علـىسـلوكالوالحد مـن السنوات األخيرة لتعزيز النشاط البدني 
  الصحة النفسية؛عزيز لوقاية من األمراض غير السارية ومكافحتها وتل أوسعطاق مبذولة على نال
 

لتيسير النشاط الالزمة وتهيئة البيئات الُمّتخذة أيضًا بضرورة مواصلة تكثيف اإلجراءات سّلم توٕاذ 
قلة الحركة طيلة العمر وتضع فـي اعتبارهـا مختلـف السـياقات  يات المنطوية علىسلوكالوالحد من البدني 

  واألولويات والفرص السياسية الوطنية،
                                                           

مـن  ٣٣، الصـفحة ٢٠١٤، جنيـف: منظمـة الصـحة العالميـة؛ ٢٠١٤ السـارية غيـر األمـراض عـن العـالمي الحالـة تقرير   ١
 النص اإلنكليزي.

 .) الصادر عن الجمعية العامة لألمم المتحدة٢٠١١( ٦٦/٢القرار    ٢

 ) الصادر عن الجمعية العامة لألمم المتحدة.٢٠١٤( ٦٨/٣٠٠القرار    ٣

 ) الصادر عن الجمعية العامة لألمم المتحدة.٢٠١٥( ٧٠/١القرار    ٤

(علـــى الموقـــع  ٢٠١٠ العالميـــة،منظمـــة الصـــحة ، جنيـــف: الصـــحة أجـــل مـــن البـــدني النشـــاط بشـــأن العالميـــة التوصـــيات   ٥
ــــــــــي  ،/http://www.who.int/dietphysicalactivity/publications/9789241599979/enاإللكترونــــــــــي التــــــــــالي:  ــــــــــم االطــــــــــالع ف ت

 .)٢٠١٨كانون الثاني/ يناير   ٢٢
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  ؛٢٠٣٠-٢٠١٨ للفترة البدني النشاط بشأن العالمية العمل خطة تقرّ  -١
  
 تمعـــدال فـــي٪ ١٥ قـــدره نســـبي ضتخفـــي االختياريـــة المتمثلـــة فـــي تحقيـــقالعالميـــة  الغايـــة عتمـــدت -٢

وذلـــك  ،٢٠٣٠ عـــام بحلـــول ٢والبـــالغين ١المـــراهقين لـــدى العـــالمي الصـــعيد علـــى البـــدني الخمـــول انتشـــار
االختياريـة العالميـة  لغايـةلفتـرة بلـوغ ا اً تمديـدوبوصـف ذلـك  ،٢٠١٦باالستفادة من البيانات األساسـية لعـام 

بحلـــول  انتشــار قلــة النشـــاط البــدني تمعـــدال فــي٪ ١٠ قــدره نســـبي ضتخفــي المتمثلــة فـــي تحقيــقالراهنــة 
 ٣؛٢٠٢٥ عام

 
ــــــــدول األعضــــــــاء حــــــــثت -٣ ــــــــى  ٤ال ــــــــة العمــــــــل خطــــــــةتنفيــــــــذ    عل    البــــــــدني النشــــــــاط بشــــــــأن العالمي

 عنـــه التقـــارير وتقـــديم المحـــرز التقـــدم ورصـــد الوطنيـــة واألولويـــات الســـياقات حســـب ٢٠٣٠-٢٠١٨ للفتـــرة
 البرامج؛ أداء تحسين من أجل بانتظام

  
ــدعو  -٤ ــًا الجهــات الشــريكة الوطنيــة واإلقليميــة والدوليــة المعنيــة  ت ســائر الجهــات  مــع نــبإلــى ججنب

خطــة العمــل العالميـة بشــأن النشــاط البــدني صـاحبة المصــلحة المعنيــة بمـا فيهــا القطــاع الخــاص إلـى تنفيــذ 
مع الخطط  بما يتواءم هذه في تحقيق األغراض االستراتيجية لخطة العملسهام واإل ٢٠٣٠-٢٠١٨للفترة 

  المحلية؛أو االستراتيجيات 
  
 ما يلي:المدير العام من  تطلب  -٥

خطــة العمــل العالميــة بشــأن النشــاط الــواردة فــي و األمانــة تــي اّتخــذتها أن ينفــذ اإلجــراءات ال  )١(
لتنفيـــذ الخطـــة، بالـــدعم الـــالزم لـــدول األعضـــاء وســـائل منهـــا تزويـــد ا، ب٢٠٣٠-٢٠١٨البـــدني للفتـــرة 

 المعنية األخرى؛بالتعاون مع الجهات الشريكة و 
خطــة العمــل العالميــة بشــأن النشــاط البــدني تنفيــذ  رصــد أن يضــع الصــيغة النهائيــة إلطــار  )٢(

نتــائج مؤشــرات العمليــات وال، بمــا فــي ذلــك مجموعــة موصــى بهــا مــن وتقييمهــا ٢٠٣٠-٢٠١٨للفتــرة 
الجهــات صــاحبة المصــلحة ســائر األعضــاء و بالتشــاور مــع الــدول وذلــك ، ٢٠١٨بحلــول نهايــة عــام 

أن علـى الصـعيدين العـالمي واإلقليمـي، و قائمـة والمؤشرات ال قائممراعاة إطار الرصد العقب المعنية و 
 المنظمة اإللكتروني؛موقع  ينشر ذلك اإلطار على

تقريـر الحالـة العـالمي األول عـن النشـاط البـدني اسـتنادًا إلـى  ٢٠٢٠عـام  نهايـة أن يعد قبـل  )٣(
 الحركة؛قلة  يات المنطوية علىسلوكالأحدث البّينات المتاحة والتجارب الدولية، بما في ذلك عن 

خطة العمل العالمية بشأن النشـاط رير عن التقدم المحرز في تنفيذ اتقُيقّدم من  امأن يدمج   )٤(
 ٢٠٢١ تقــديمها إلــى جمعيــة الصــحة فــي عــاميمقــّرر فــي التقــارير ال ،٢٠٣٠-٢٠١٨رة البــدني للفتــ

يقــدم أن ؛ و )٢٠١٣( ١٠-٦٦ج ص عوفقــًا لتسلســل التقــارير المتفــق عليــه والمبــين فــي القــرار ٢٠٢٦و
ـــًا عـــن  ـــرًا ختامي ـــدني للفتـــرة تقري ـــة بشـــأن النشـــاط الب ـــة  ٢٠٣٠-٢٠١٨خطـــة العمـــل العالمي إلـــى جمعي

  ؛٢٠٣٠عام الصحة في 
  .٢٠١٠لعام  التوصيات العالمية بشأن النشاط البدني من أجل الصحةث أن يحدّ   )٥(

  
 )٢٠١٨كانون الثاني/ يناير  ٢٦الجلسة العاشرة، (

                                                           
دقيقــة مــن  ٦٠ ممارسـة أقـل مـنأنـه سـنة) علـى  ١٧و ١١يعّرف الخمول البدني لدى المراهقين (المتراوحة أعمارهم بـين    ١

 النشـاط اليومي الذي يتراوح بين معتدل ونشيط.

دقيقــة مــن النشــاط المعتــدل  ١٥٠ممارسة أقل من سنة وأكثر) على أنه  ١٨يعّرف الخمول البدني لدى البالغين ( بعمر    ٢
 في األسبوع.

 .١٠-٦٦ج ص عالقرار انظر    ٣

 وحسب االقتضاء، منظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي.   ٤
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  ١تحسين إتاحة التكنولوجيات المساعدة  ٦ق١٤٢ت  م
  

 المجلس التنفيذي،

  ٢التكنولوجيات المساعدة،تحسين إتاحة بعد أن نظر في التقرير الخاص ب

 جمعية الصحة العالمية الحادية والسبعين باعتماد القرار التالي: يوصي

 جمعية الصحة العالمية الحادية والسبعون،

 م هــذا ســيرتفعهعــدد إذ تــرى أن هنــاك مليــار شــخص يحتــاجون إلــى التكنولوجيــات المســاعدة وأن
مـــع شـــيخوخة ســـكان العـــالم وارتفـــاع معـــدل انتشـــار  ٢٠٥٠إلـــى أكثـــر مـــن مليـــاري شـــخص بحلـــول عـــام 

 ٣األمراض غير السارية؛

 الســكانفئـات و  ذوي اإلعاقــة مّكـن مــن إدمـاج األشـخاصوٕاذ تالحـظ أن التكنولوجيـات المســاعدة تُ 
ة في األسرة والمجتمع المحلي وجميع المراضة المشترك حاالت واألشخاص المصابين بالعديد منين المسن

ومــن مشــاركتهم وٕاشـــراكهم ، بمــا فــي ذلــك الميـــدان السياســي واالقتصــادي واالجتمــاعي ،المجتمــعجــاالت م
 ؛تعّزز هذه الجوانب مجتمعة المذكورة فيها، وأن التكنولوجيات

وأن ذلـك يخلّـف  ،يهـان يحتـاجون إلمّمـ ٪٩٠ التكنولوجيات المساعدة ال تُتاح لنسـبة وٕاذ ُتذّكر بأن
هم وصـحتهم وعـافيتهم وعلـى األسـر والمجتمعـات المحليـة تعيشـمبل على تعليم األفراد وُسـ آثارًا سلبية كبيرة

 ٢والمجتمعات عمومًا؛

أي  إهمال "عدم المتمثل فينهائي وهدفها ال ٢٠٣٠بخطة التنمية المستدامة لعام أيضًا وٕاذ ُتذّكر 
  ؛أحد"

 البلـدانأولويـات  بمـا يتماشـى مـعفـي الـنظم الصـحية بـأن إدراج التكنولوجيـات المسـاعدة سّلم وٕاذ ت
أهـــداف التنميــــة فــــي  ةالُمحـــّدد تحقيــــق الغايـــاتحـــراز التقــــدم صـــوب ضـــروري إلالوطنيـــة، أمــــر  هاســـياقاتو 

المســـــتدامة المتعلقـــــة بالتغطيـــــة الصـــــحية الشـــــاملة، والتعلـــــيم الجيـــــد الشـــــامل للجميـــــع والمنصـــــف، والنمـــــو 
 عـدمأوجـه  مـن والحـد للجميـع، الالئـق والعمـل والمنتج لالكام والتوظيف والمستدام، للجميع الشامل االقتصادي
واالقتصــادي والسياســي للجميــع  االجتمــاعي اإلدمــاج تمكــينعــن طريــق  بينهــا وفيمــا البلــدان داخــل المســاواة

بل اسـتفادة الجميـع وتعزيزه، وجْعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنـة ومسـتدامة، وتـوفير ُسـ
ذوي  األشــخاص والســيما ،إليهــا الوصــول ويمكــن للجميــع وشــاملة آمنــة عامــة وأمــاكن خضــراء مــن مســاحات

 ؛اإلعاقة

دولــة  ١٧٥وٕاذ تُــذّكر باتفاقيــة األمــم المتحــدة بشــأن حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة التــي التزمــت   
) ٢٠ بضمان إتاحة التكنولوجيات المساعدة الجيدة بتكلفة ميسورة (المادة ،جملة أمور في ،عضوًا بموجبها

)، دعمــًا للجهــود الوطنيــة الراميــة إلــى تحقيــق الغــرض ٣٢و ٢٦و ٢٠و ٤وبتعزيــز التعــاون الــدولي (المــواد 
 من االتفاقية وأهدافها؛

لتكنولوجيـات ضرورة اّتباع نهج شامل ومستدام ومتعـدد القطاعـات لتحسـين إتاحـة اعلى وٕاذ تؤكد 
اللـــوائح الوطنيـــة والدوليـــة، علـــى فـــي عليهـــا منصـــوص المســـاعدة التـــي تفـــي بمعـــايير المأمونيـــة والجـــودة ال

 الصعيدين الوطني ودون الوطني؛

                                                           
 لالطالع على اآلثار المالية واإلدارية المترتبة على اعتماد هذا القرار بالنسبة إلى األمانة. ٥انظر الملحق    ١

 .١٤٢/٢١م تالوثيقة    ٢

 .٢٠١١ظمة الصحة العالمية؛ منظمة الصحة العالمية، البنك الدولي. التقرير العالمي عن العجز. جنيف: من   ٣
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) ٢٠١٣( ٤-٦٦ج ص ع) و٢٠١٤( ٧-٦٧ج ص ع) و٢٠١٦( ٣-٦٩ج ص عوٕاذ تُـــــــذّكر بـــــــالقرارات 
جملــة  ، فــيالــدول األعضــاءد منهمــا فــي كــل واحــالتــي تــدعو جمعيــة الصــحة  )٢٠١٧( ١٣-٧٠ج ص عو

واألشـــخاص  ذوي اإلعاقـــة المســـنين واألشـــخاص أمـــامأمـــور، إلـــى تحســـين إتاحـــة التكنولوجيـــات المســـاعدة 
 ؛صمّ الالمكفوفين و 

اللجنة اإلقليمية لشرق المتوسط التابعـة إلى المجلس التنفيذي  الذي قدمتهوٕاذ تحيط علمًا بالطلب 
 صــددبشــأن تحســين إتاحــة التكنولوجيــات المســاعدة، ب) ٢٠١٦( ٣ -/ق٦٣للمنظمــة فــي القــرار ش م/ل إ
 ،الصحةمن بنود جدول أعمال جمعية  اً بندبوصفها  إدراج التكنولوجيات المساعدة

  ما يلي:القيام بعلى  ١الدول األعضاء تحث  -١

حسـب االقتضـاء، مـن أجـل تحسـين إتاحـة  ،والبـرامج وتنفيـذها وتعزيزهـاوضع السياسات   )١(
 التغطية الشاملة بالخدمات الصحية و/ أو االجتماعية؛تحقيق التكنولوجيات المساعدة في إطار 

ــــة والمدربــــة الالزمــــة لتقــــديم المنتجــــات المســــاعدة   )٢( ضــــمان تــــوافر المــــوارد البشــــرية الكافي
 الخدمات الصحية واالجتماعية؛ يتاءإ وصيانتها، على جميع مستويات

الرعايــة خــدمات ضــمان إمكانيــة حصــول مســتخدمي التكنولوجيــات المســاعدة ومــزوديهم ب  )٣(
 فّعالية؛و  مأمونيةب على أنسب المنتجات المساعدة واستخدامهم لها

إعــداد علــى  ، عنــد االقتضــاء وباالســتناد إلــى االحتياجــات والســياقات الوطنيــة،حــرص ال  )٤(
التـي و  يـةالمردودالعاليـة لمنتجـات المسـاعدة ذات األولويـة الميسـورة التكلفـة و بأسماء اوطنية  قائمة

لـــى قائمـــة المنظمـــة للمنتجـــات وذلـــك بنـــاًء ع تفـــي بالحـــد األدنـــى مـــن معـــايير الجـــودة والمأمونيـــة،
 المساعدة ذات األولوية؛

هــذه المجــاالت  فــي تعزيــز البحــث والتطــوير واالبتكــار وتصــميم المنتجــات أو االســتثمار  )٥(
جيــل جديــد مــن  اســتحداثميســورة، و  بتكلفــة المنتجــات المســاعدة الموجــودة بالفعــل مــن أجــل تــوفير

باالســـتفادة مـــن وذلـــك أو المتقدمـــة، فائقـــة الجـــودة التكنولوجيـــات المســـاعدة ال هـــابمـــا في ،المنتجـــات
مــع األوســاط األكاديميــة  وبالتشــارك التصــميم العــام ومــن التكنولوجيــات الجديــدة المســّندة بالبّينــات،

 تــــيوالمســــنين والمنظمــــات ال ذوي اإلعاقــــة األشــــخاصخصوصــــًا ومنظمــــات المجتمــــع المــــدني، و 
  حسب االقتضاء؛ ،لهم والقطاع الخاصتمث
صـــناعة المنتجـــات المســـاعدة ذات  فـــي مجـــال تشـــجيع التعـــاون الـــدولي و/ أو اإلقليمـــي  )٦(

 عبر الحدود؛ٕاتاحتها ميسورة و  ا دومًا بتكلفةعلى نحو يكفل توفيره األولوية وشرائها وتوريدها

فـــي الرعايـــة مـــن  جمـــع البيانـــات الســـكانية المتعلقـــة باالحتياجـــات الصـــحية واالحتياجـــات  )٧(
 فــي ســبيل وضــعوذلــك تلبيهــا التكنولوجيــات المســاعدة،  قــد تلــك التــي هــا، بمــا في الطويــلاألجــل 

 مسّندة بالبّينات؛ شاملة برامجو  سياساتو  استراتيجيات

تهيئة البيئـات الشـاملة للجميـع والخاليـة مـن العوائـق وتعزيزهـا حتـى ميدان االستثمار في   )٨(
يتسنى لجميع األشخاص الذين يحتاجون إلى التكنولوجيات المساعدة االسـتفادة منهـا علـى الوجـه 

 األمثل، كي يعيشوا حياة مستقلة وآمنة ويشاركوا مشاركة كاملة في جميع نواحي الحياة؛

عزيـــز إدراج المنتجـــات المســـاعدة ذات األولويـــة والبيئـــات الشـــاملة للجميـــع والخاليـــة مـــن ت  )٩(
 ؛واالستجابة لها لطوارئمواجهة االعوائق في برامج التأهب ل

                                                           
 وحسب االقتضاء، منظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي.    ١
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 ما يلي:القيام بالمدير العام  من تطلب  -٢

فـي بفعاليـة التكنولوجيات المساعدة إتاحة عن  ،٢٠٢١، بحلول عام إعداد تقرير عالمي  )١(
نهــــج متكامــــل، باالســــتناد إلــــى أفضــــل البّينــــات العلميــــة والخبــــرات الدوليــــة المتاحــــة اتبــــاع ســــياق 

بمشاركة جميع الوحدات المعنية في األمانـة وبالتعـاون مـع جميـع أصـحاب المصـلحة المعنيـين، و 
 ؛في حدود الموارد المتاحةلهذا الغرض مكانية إنشاء فريق خبراء استشاري إيالء االهتمام إلمع 

لبنــاء القــدرات إلــى الــدول األعضــاء، بمــا الــالزم تقــديم مــا يلــزم مــن الــدعم التقنــي والــدعم   )٢(
ـــــة، ـــــي مجـــــال يتماشـــــى مـــــع األولويـــــات الوطني ـــــة ف ة المتعلقـــــ وضـــــع السياســـــات والبـــــرامج الوطني

تــوفير الشــراء والتمويــل، والتنظــيم، و أنشــطة ب منهــا االضــطالع وســائلبالتكنولوجيــات المســاعدة، ب
، وتهيئــة كمــا ينبغــي الخــدماتٕايتــاء الخــدمات الصــحية واالجتماعيــة، و تقــديم فــي مجــال  التــدريب

 البيئات الشاملة للجميع والخالية من العوائق؛

 لمــن أجــلبنــاء القــدرات الــالزم الــدعم التقنــي والــدعم ب زويــد البلــدان، بنــاًء علــى طلبهــا،ت  )٣(
إقليميــة لتصــنيع التكنولوجيــات المســاعدة دون أخــرى إنشــاء شــبكات إقليميــة أو  جــدوى تقيــيم مــدى

 ؛بشأنها لتعاونل اهجمنٕاعداد و  وشرائها وتوريدها

لمنتجــات والخــدمات المســاعدة ذات األولويــة بشــأن ا المعــايير الــدنيا وضــع فــي اإلســهام  )٤(
من أجل تعزيز مأمونيتها وجودتهـا وفّعاليتهـا مـن حيـث والمشاركة في وضعها، حسب االقتضاء، 

 مالءمتها؛مدى التكلفة و 

العالميــــة تقريـــر عـــن التقـــدم الُمحـــرز فـــي تنفيـــذ هـــذا القـــرار إلـــى جمعيـــة الصـــحة  تقـــديم  )٥(
 .٢٠٣٠ حتى عامكل أربع سنوات إلى جمعية الصحة  آخر بعد ذلك تقديمو الخامسة والسبعين، 

  
 )٢٠١٨كانون الثاني/ يناير  ٢٦، العاشرةالجلسة (

  
  
  ١التصديق على تعديالت الئحة الموظفين  ٧ق١٤٢ت  م
  

  المجلس التنفيذي،  
 
  ٢األساسي للموظفين والئحة الموظفين،بعد النظر في التقرير الخاص بتعديالت النظام   

  
لمــوظفين، علــى التعــديالت التــي أدخلهــا المــدير العــام ل النظــام األساســيمــن  ٢-١٢، وفقــًا للمــادة يصــادق -١

 بــأجوريتعلــق  فيمــا ٢٠١٨ كــانون الثــاني/ ينــاير ١اعتبــارًا مــن  النفــاذدخل حّيــز تــعلــى أن  ،علــى الئحــة المــوظفين
  ؛والفئات العليا الفنيةموظفي الفئة 

  
لمــوظفين، علــى التعــديالت التــي أدخلهــا المــدير ل النظــام األساســيمــن  ٢-١٢، وفقــًا للمــادة أيضــاً  يصــادق -٢

بالتعـاريف يتعلـق  فيمـا ٢٠١٨فبرايـر / شـباط ١اعتبـارًا مـن  النفـاذدخل حّيـز تـعلى أن  ،العام على الئحة الموظفين
دون مرتـب واالسـتقالة من اإلعادة إلى الوطن والتنقل واإلجازة الخاصة واإلجازة ومنح التعليم ومنح االستقرار ومنح 

  واالستعراض اإلداري وهيئة الطعون العالمية.
  

 )٢٠١٨كانون الثاني/ يناير  ٢٦الجلسة الثانية عشرة، (

                                                           
 لالطالع على اآلثار المالية واإلدارية المترتبة على اعتماد هذا القرار بالنسبة إلى األمانة. ٥، والملحق ٢انظر الملحق    ١

 .١٤٢/٣٨م تالوثيقة    ٢
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  ١نواب المدير العام  ٨ق١٤٢ت  م
  

  المجلس التنفيذي،
  

   ٢،النظام األساسي للموظفين والئحة الموظفينتعديالت بعد النظر في التقرير الخاص ب
  

بـأن  الحادية والسبعينلموظفين، جمعية الصحة العالمية ل النظام األساسيمن  ١-١٢وفقًا للمادة  ،يوصي
  القرار التالي: تعتمد

  
  جمعية الصحة العالمية الحادية والسبعون،

  
مـــن النظـــام  ولـــى والثالثـــة والرابعـــةاأل بـــالمواد إذ تشـــير إلـــى توصـــيات المجلـــس التنفيـــذي المتعلقـــة  

  األساسي للموظفين،
  
ــــد  -١ ــــى المــــواد  تعتم ــــرح إدخالهــــا عل مــــن النظــــام األساســــي  ٥-٤و ١-٣و ١١-١التعــــديالت المقت

 للموظفين؛
  
  .٢٠١٨ كانون الثاني/ يناير ١اعتبارًا من  النفاذحّيز  عديالتأن تدخل هذه الت تقرر  -٢
  

 )٢٠١٨الثاني/ يناير كانون  ٢٦الجلسة الثانية عشرة، (
  
 

  ١مرتبات الموظفين في الوظائف غير المصنفة في رتب ومرتب المدير العام  ٩ق١٤٢ت  م
  

  المجلس التنفيذي،
  

  ٢،تعديالت النظام األساسي للموظفين والئحة الموظفينبعد النظر في التقرير الخاص ب
  

  :بأن تعتمد القرار التالي الحادية والسبعينجمعية الصحة العالمية  يوصي
  

  جمعية الصحة العالمية الحادية والسبعون،
  

المـوظفين فــي الوظـائف غيـر المصــنفة  أجورإذ تشـير إلـى توصــيات المجلـس التنفيـذي المتعلقــة بـ
  المدير العام، أجرفي رتب و 

  
 ٢٩٢قـــدره  لـــغمبالعـــاّمين المســـاعدين والمـــديرين اإلقليميـــين ب المرتبـــات اإلجماليـــة للمـــديرين ددّ تحـــ  -١

  دوالرًا أمريكيًا؛ ١٣١ ٨٥٣ المقابل المرتب الصافي بلغفي السنة ليدوالرًا أمريكيًا  ١٧٦
  
 بلـغدوالرًا أمريكيـًا فـي السـنة لي ١٩٤ ٣٢٩ قـدره بلـغمالمدير العـام ب اإلجمالي لنوابمرتب ال دتحدّ   -٢

  دوالرًا أمريكيًا؛ ١٤٣ ٧٥٧ المقابل المرتب الصافي
  
المرتـب  بلغدوالرًا أمريكيًا في السنة لي ٢٣٩ ٧٥٥ قدره العام بمبلغ اإلجمالي للمدير المرتب دتحدّ   -٣

  ؛ًا أمريكياً دوالر  ١٧٣ ٧٣٨ المقابل الصافي
  
  .٢٠١٨ كانون الثاني/ يناير ١اعتبارًا من  النفاذحّيز  جورأن تدخل هذه التسويات في األ رتقرّ   -٤
  

  )٢٠١٨يناير كانون الثاني/  ٢٦الجلسة الثانية عشرة، (

                                                           
 لالطالع على اآلثار المالية واإلدارية المترتبة على اعتماد هذا القرار بالنسبة إلى األمانة. ٥الملحق و  ٢الملحق  انظر   ١

  .١٤٢/٣٨م تالوثيقة    ٢
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  المقررات اإلجرائية
  
  
ـــة (  )١(١٤٢ت  م ـــوائح الصـــحية الدولي ـــذ الل ـــة ٢٠٠٥تنفي ): مســـّودة الخطـــة االســـتراتيجية العالمي

  ٢٠٢٣١-٢٠١٨الصحة العمومية، واالستجابة في مجال تأهب الالخمسية لتحسين 
 

بعـــد أن نظـــر فـــي تقريـــر المـــدير العـــام بشـــأن التأهـــب واالســـتجابة فـــي مجـــال الصـــحة  المجلـــس التنفيـــذي، 
جمعيــة الصــحة العالميــة الحاديــة والســبعين باعتمــاد  يوصــي ٢)،٢٠٠٥العموميــة: تنفيــذ اللــوائح الصــحية الدوليــة (

  المقرر اإلجرائي التالي:
  

 فــي مســّودة الخطــة االســتراتيجية العالميــة الخمســية النظـر بعــدجمعيـة الصــحة العالميــة الحاديــة والســبعون، 
)، ٢٠١٧) (١١(٧٠ج ص ع اإلجرائــي بـالمقرر ٕاذ تُـذّكرو لتحسـين التأهـب واالسـتجابة فـي مجـال الصـحة العموميـة، 

بشـأن تنفيـذ اللــوائح  ٧٠/١٦الـذي أحاطـت فيـه جمعيـة الصـحة العالميـة السـبعون علمـًا بـالتقرير الـوارد فـي الوثيقـة ج
"وضــع مســّودة  ، فــي جملــة أمــور،المــدير العــام مــن فيــه ): خطــة التنفيــذ العالميــة، وطلبــت٢٠٠٥الصــحية الدوليــة (

الصحة العمومية، بالتشاور الكامل مع واالستجابة في مجال تأهب الالخطة االستراتيجية العالمية الخمسية لتحسين 
 ٢باالستناد إلى المبـادئ التوجيهيـة الـواردة فـي الملحـق و من خالل اللجان اإلقليمية، نها موسائل الدول األعضاء، ب

، لتقـديمها إلـى جمعيـة الصـحة العالميـة الحاديـة والسـبعين للنظـر فيهـا واعتمادهـا، عـن طريـق ٧٠/١٦من الوثيقـة ج
يـة الدول األعضـاء فـي عملسهام وٕاذ ُتعرب عن تقديرها إل ؛ه الثانية واألربعين بعد المائة"المجلس التنفيذي في دورت

 فـي مناقشـاتُأجـِري مـن  امـ هـاوضـع مسـّودة الخطـة االسـتراتيجية العالميـة الخمسـية، بمـا فيبشـأن  التشاور الموّسعة
التــي عقــدتها األمانــة فــي اإللكترونيــة ، والمشــاورة ٢٠١٧دورات جميــع اللجــان اإلقليميــة الســت التــي ُعقــدت فــي عــام 

التـي عقـدتها الـدول األعضـاء  ، والمشـاورة٢٠١٧ول/ أكتـوبر تشـرين األ ١٣أيلول/ سـبتمبر و ١٩الفترة الواقعة بين 
  ،٢٠١٧ تشرين الثاني/ نوفمبر ٨ وميُنظِّمت  والتي من خالل البعثات الدائمة الموجودة في جنيف،

 
 ما يلي: تقرر   -١

 
واالســـتجابة فـــي مجـــال تأهـــب الاعتمـــاد الخطـــة االســـتراتيجية العالميـــة الخمســـية لتحســـين   )أ(

 ؛الصحة العمومية
 

استمرار الدول األطراف والمدير العام في تقـديم تقريـر سـنوي إلـى جمعيـة الصـحة بشـأن   )ب(
   ٣)، باستخدام أداة التقييم الذاتي الخاصة بالتبليغ السنوي؛٢٠٠٥تنفيذ اللوائح الصحية الدولية (

  
  
  

                                                           
 لالطالع على اآلثار المالية واإلدارية المترتبة على اعتماد هذا المقرر اإلجرائي بالنسبة إلى األمانة. ٥انظر الملحق    ١

 .١٤٢/١٠م تالوثيقة    ٢

 الصـحة منظمـة: جنيـف .األطـراف للـدول السـنوي بـالتبليغ الخاصـة الـذاتي التقيـيم أداة( )٢٠٠٥( الدولية الصحية اللوائح   ٣
   المنظمة؛ ،٢٠٠٥  ):العالمية

 تـــــــــم ،/http://www.who.int/ihr/publications/WHO-WHE-CPI-2018.16/en؛WHO/WHE/CPI/2018.16 الوثيقـــــــــة(
 ).٢٠١٨ مايو/ أيار ١٠ في االطالع
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 ما يلي:القيام بالمدير العام  من تطلب  -٢
 

الالزمة لـدعم تنفيـذ الخطـة االسـتراتيجية العالميـة الخمسـية توفير الموارد المالية والبشرية   ) أ(
 لمواءمة السياقات اإلقليمية واُألطر القائمة ذات الصلة؛ ،حسب االقتضاء ،هاوتطويع

  
 التقـدم المحـرز فــي االسـتمرار فـي تقـديم تقريـر واحــد كـل سـنة إلـى جمعيـة الصــحة بشـأن  )ب(

يتضــمن المعلومــات الــواردة مــن الــدول األعضــاء بحيــث )، ٢٠٠٥تنفيــذ اللــوائح الصــحية الدوليــة (
اللـوائح الصـحية  مـن ٥٤من المـادة  ١األمانة، عمًال بالفقرة التي تضطلع بها نشطة األ وتفاصيل
  )؛٢٠٠٥الدولية (

 
 عليهـا فـي منصـوصمواصلة تقديم الدعم إلى الدول األعضاء لبناء القدرات األساسـية ال  )ج(

، بنــاًء الــدعم يشــمل تقــديم وتعزيزهــا، بمــا وصــون تلــك القــدرات )٢٠٠٥اللــوائح الصــحية الدوليــة (
لتقيــيم أدوات الرصــد والتقيــيم الطوعيــة التــي وضــعتها األمانــة اســتخدام مجــال فــي علــى الطلــب، 

 أداة التقييم الخارجي المشترك وتمارين المحاكاة واالستعراض الالحـق هابما في(القدرات األساسية 
  ).إلنجاز العمل

  
  )٢٠١٨كانون الثاني/ يناير  ٢٤الخامسة،  (الجلسة        

 
  
  ١تخطيط االنتقال في مجال شلل األطفال  )٢(١٤٢ت  م

  
   ٢األطفال، شلل مجال في االنتقال بتخطيط المتعلق التقرير في النظر بعد التنفيذي، المجلس  

  :يلي ما قّرر  )١(

 األطفــال شــلل مجــال فــي االنتقــال بتخطــيط المعنيــة للفرقــة العــام المــدير بإنشــاء يقــرّ  أن  )أ(
االنتقـال، والتشـجيع علـى تخصـيص  هـذا لتخطـيط اسـتراتيجي إطار ووضع رؤية وتكوين وٕادارته،

  الموارد الالزمة؛

 اإلجرائـي المقـّرر فـي جمعيـة الصـحة الـوارد جزئيـًا طلـب يلّبي التقرير هذا أن يالحظ أن  )ب(
 جمعيـــة إلـــى يقـــدم أن العـــام المـــدير مـــن ذلـــك، علـــى بنـــاءً  يطلـــب، وأن ،)٢٠١٧) (٩(٧٠ع  ص  ج

 شـلل مجـال فـي االنتقـال بشـأن مفّصـلة اسـتراتيجية عمـل خطـة والسبعين الحادية العالمية الصحة
 العــام العمــل برنــامج مســّودة فــي الُمحــّددة االســتراتيجية والنهــوج األولويــات مــع يتفــق بمــا األطفــال
  ؛)٢٠٢٣-٢٠١٩( عشر الثالث

  طلب الُموّجه من جمعية الصـحة إلـى المـدير العـام فـي المقـّرر اإلجرائـي الأن يشير إلى   (ج)
) بشـــأن وضـــع خطـــة عمـــل اســـتراتيجية بشـــأن االنتقـــال فـــي مجـــال شـــلل ٢٠١٧) (٩(٧٠ج ص ع

األطفــال، بحيــث تحــّدد بوضــوح القــدرات واألصــول الالزمــة لصــون عــالم خــال مــن شــلل األطفــال 
ر مجاالت البـرامج، وتجـري تقـديرًا مفّصـًال للتكـاليف عقب استئصاله ودعم التقدم الُمحرز في سائ

المتعلقة بتلـك القـدرات واألصـول، وذلـك مـن أجـل عرضـها علـى جمعيـة الصـحة العالميـة الحاديـة 
  والسبعين لكي تنظر فيها؛

                                                           
 لالطالع على اآلثار المالية واإلدارية المترتبة على اعتماد هذا المقرر اإلجرائي بالنسبة إلى األمانة. ٥انظر الملحق    ١

 .١٤٢/١١م تالوثيقة    ٢
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 مجـال فـي االنتقـال بشأن الوطنية الخطط مسّودات وضع في الُمحرز بالتقدم يعترف أن  )د(
 الحكومـات قيـام إلـى الملّحـة الحاجـة علـى جديـد من والتأكيد األولوية، ذات بالبلدان األطفال شلل

 فـي أفلحـت التـي البلـدان بجميـع عليهـا والموافقـة النهائيـة صيغتها في الوطنية الخطط تلك بوضع
  األطفال؛ شلل فيروس سريان وقف

 األعضــاء الــدول بجميــع منتظمــة اتصــاالت مــن المــدير العــام أن يكفــل إجــراء يطلــب أن  )ه(
 األطفـال، شـلل مجـال فـي االنتقـال تخطـيط بشـأن المبذولـة الجهـود فـي الُمحرز التقدم يخص فيما
 الُمخّصصـــة اإللكترونيـــة الصــفحة علـــى ُمحّدثــة معلومـــات نشـــر علــى المواظبـــة خــالل مـــن وذلــك

 العالميــة الصــحة جمعيــة انعقــاد موعــد حلــول قبــل إعالميــة إحاطــة جلســة عقــد وتنظــيم لتخطيطــه
  والسبعين؛ الحادية

 بتخطــيط المتعلقــة المواضــيع مجــاالت إدراج يكفــل أن العــام المــدير كــذلك مــن يطلــب أن  )و(
 دائمـة بنـوداً  بوصـفها استئصـاله علـى لإلشـهاد الالحقـة والمرحلـة األطفـال شلل مجال في االنتقال

 تقدم وأن ،٢٠٢٠-٢٠١٨ الفترة خالل للمنظمة الرئاسية األجهزة دورات جميع أعمال جداول في
  ؛الدورات تلك انعقاد أثناء التقنية المواضيع هذه عن مفّصلة مرحلية تقارير األمانة

  
 استئصــال علــى لإلشــهاد الالحقــة المرحلــة فــي الُمّتبعــةاالســتراتيجية قــّرر أيضــًا أن يحــيط علمــًا ب  )٢(

 خطـــط تجّســـد أن لضـــمان تـــدابير مـــن يلـــزم مـــا اتخـــاذ علـــى األعضـــاء الـــدول جميـــع وحـــث األطفـــال، شـــلل
 لبرنــــامج األساســــية الوظــــائف صــــون ضــــرورة والطويــــل، القصــــير األجلــــين فــــي فيهــــا، الصــــحة قطاعــــات
  منه؛ خال عالم إيجاد لضمان والالزمة استئصاله

  
 )٢٠١٨كانون الثاني/ يناير  ٢٤، الخامسة(الجلسة 

  
  
  ١معالجة النقص العالمي في األدوية واللقاحات وٕاتاحتها  )٣(١٤٢ت  م

  
المتعلـــق بمعالجـــة الـــنقص العـــالمي فـــي األدويـــة واللقاحـــات  بعـــد أن نظـــر فـــي التقريـــر التنفيـــذي،المجلـــس   
  التالي:المقّرر اإلجرائي يوصي جمعية الصحة العالمية الحادية والسبعين باعتماد قّرر أن  ٢،وٕاتاحتها

المتعلق بمعالجة النقص العالمي في  في التقريربعد أن نظرت  معية الصحة العالمية الحادية والسبعون،ج
  ي:ما يلالقيام بقّررت أن تطلب من المدير العام  ،واللقاحات وٕاتاحتها األدوية

التشــــاور مــــع الــــدول األعضــــاء فــــي إعــــداد خارطــــة طريــــق تبــــّين بإيجــــاز برنــــامج عمــــل المنظمــــة   )١(
ـــــــة واللقاحـــــــات، بمـــــــا يشـــــــمل األنشـــــــطة واإلجـــــــراءات واإلنجـــــــازا بشـــــــأن   ت الُمســـــــتهدفة فـــــــي إتاحـــــــة األدوي
  ؛٢٠٢٣-٢٠١٩ الفترة

المائة إلـى  خارطة الطريق هذه من خالل المجلس التنفيذي في دورته الرابعة واألربعين بعدتقديم   )٢(
 .٢٠١٩جمعية الصحة العالمية الثانية والسبعين لكي تنظر فيها في عام 

 
 )٢٠١٨كانون الثاني/ يناير  ٢٤، السادسة(الجلسة 

  
                                                           

 لالطالع على اآلثار المالية واإلدارية المترتبة على اعتماد هذا المقرر اإلجرائي بالنسبة إلى األمانة. ٥انظر الملحق    ١

 .١٤٢/١٣م تالوثيقة    ٢
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االســتراتيجية وخطــة العمــل العالميتــان بشــأن الصــحة العموميــة واالبتكــار والملكيــة   )٤(١٤٢ت  م
  ١الفكرية

  
بشــأن االســتعراض البرمجـي الشــامل لالســتراتيجية المــدير العـام المجلـس التنفيــذي، بعـد أن نظــر فــي تقريـر 

لــوارد فيــه، قــرر أن يوصــي والملحــق ا ١وخطــة العمــل العــالميتين بشــأن الصــحة العموميــة واالبتكــار والملكيــة الفكريــة
  جمعية الصحة العالمية الحادية والسبعين باعتماد المقرر اإلجرائي التالي:

  
بشـأن االسـتعراض البرمجـي المـدير العـام  جمعية الصحة العالمية الحادية والسبعون، بعد النظر فـي تقريـر
كار والملكية الفكرية والملحق الوارد فيـه، الشامل لالستراتيجية وخطة العمل العالميتين بشأن الصحة العمومية واالبت

  قررت ما يلي:
  
أن تحــث الــدول األعضــاء علــى تنفيــذ توصــيات الفريــق المعنــي باالســتعراض الموجهــة إلــى الــدول  )١(

بشــأن الصــحة العموميــة واالبتكــار والملكيــة  األعضــاء والمتســقة مــع االســتراتيجية وخطــة العمــل العــالميتين
 مراعاة السياقات الوطنية؛عقب و  ،، حسب االقتضاءالفكرية

  
أن تحـــث الـــدول األعضـــاء علـــى مواصـــلة مناقشـــة توصـــيات الفريـــق المعنـــي باالســـتعراض غيـــر  )٢(

  المنبثقة عن االستراتيجية وخطة العمل العالميتين بشأن الصحة العمومية واالبتكار والملكية الفكرية؛
  
ــ )٣( ة المنظمــة وفقــًا لألولويــات التــي أن تطلــب مــن المــدير العــام تنفيــذ التوصــيات الموجهــة إلــى أمان

بمــا يتســق مــع االســتراتيجية وخطــة العمــل و حــددها الفريــق المعنــي باالســتعراض، فــي إطــار خطــة للتنفيــذ، 
  ؛بشأن الصحة العمومية واالبتكار والملكية الفكرية العالميتين

 
رر اإلجرائـي من المدير العـام تقـديم تقريـر عـن التقـدم المحـرز فـي تنفيـذ هـذا المقـ كذلك أن تطلب )٤(

، عــن طريــق المجلــس التنفيــذي فــي دورتــه ٢٠٢٠إلــى جمعيــة الصــحة العالميــة الثالثــة والســبعين فــي عــام 
  السادسة واألربعين بعد المائة.

  
 )٢٠١٨كانون الثاني/ يناير  ٢٦(الجلسة العاشرة، 

  
  
  ٢الصحة والبيئة وتغير المناخ  )٥(١٤٢ت  م
  

 العام المدير والتزام ٣المناخ، وتغير والبيئة الصحةب المتعلق بالتقرير علماً  اإلحاطة بعد التنفيذي، المجلس
 بوصـف "األخـرى الضـعيفةدول والـالناميـة  الصـغيرة الجزريـة الـدول فـي الصـحة علـى المنـاخ تغيـر آلثـار بالتصدي"

 العمــل واســتهالل ،٢٠٢٣-٢٠١٩ عشــر الثالــث العــام العمــل برنــامج مســودة منهــاج عمــل ينــدرج ضــمن نطــاق ذلــك
 بشـأن اإلطارية المتحدة األمم اتفاقية في األطراف لمؤتمر والعشرين الثالثة الدورة في منهاج العمل هذا إنشاء بشأن
 المتحـدة األمـم جمعيـة قـرارب بيرّحـ وٕاذ) ٢٠١٧ نـوفمبر/ الثـاني تشـرين ١٧ إلـى ٦ مـن ألمانيـا، بـون،( المناخ تغير
  :يلي ما العام المدير من يطلب أن قرر والصحة، البيئة بشأن L.8/Rev.1 للبيئة

  
 المصــلحة صــاحبة الجهــات وســائر األعضــاء الــدول مــع وبالتشــاور األولويــة بــاب مــن يضــع، أن  )١(

 آلثـار التصـدي بشـأن منـاهج عمـل عمـل خطـة مسودة اإلقليمية، المكاتب مع وبالتنسيق االقتضاء، حسب
                                                           

  .١تنقيح  ١٤٢/١٤ت  مالوثيقة    ١
 إلى األمانة.لالطالع على اآلثار المالية واإلدارية المترتبة على اعتماد هذا المقرر اإلجرائي بالنسبة  ٥انظر الملحق    ٢

  .١٤٢/١٢ت  مالوثيقة    ٣
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 كـيهـذه  العمـل خطـة مسـودة يقـدم وأن أوًال،الناميـة  الصـغيرة الجزرية الدول في الصحة على المناخ تغير
 التنفيـذي المجلـس طريـق عـن ٢٠١٩ مـايو/ أيـار فـي والسـبعون الثانيـة العالميـة الصـحة جمعية فيها تنظر
  ؛٢٠١٩ يناير/ الثاني كانون في المائة بعد واألربعين الرابعة دورته في
  
 االقتضــاء، حســب المصــلحة صــاحبة الجهــات وســائر األعضــاء الــدول مــع بالتشــاور يضــع، أن  )٢(

 برنــامج مثـل المعنيـة المتخصصـة هـاوكاالتمـم المتحـدة و األ بـرامج وسـائر اإلقليميـة المكاتـب مـع وبالتنسـيق
 فيهـا تنظـر كـي المنـاخ، وتغير والبيئة الصحة بشأن شاملة عالمية استراتيجية مسودة للبيئة، المتحدة األمم
 دورتــه فـي التنفيــذي المجلـس طريــق عـن ٢٠١٩ مـايو/ أيــار فـي والســبعون الثانيـة العالميــة الصـحة جمعيـة
  ؛٢٠١٩ يناير/ الثاني كانون في المائة بعد واألربعين الرابعة

  
 اإلقليميــة اللجــان إلــى ،)٢٠١٢) (٩(٦٥ع ص ج اإلجرائــي بــالمقرر عمــالً  ،توجيــه طلــب يكفــل أن  )٣(

، وتقــديم المنــاخ وتغيــر والبيئــة الصــحة بشــأن الشــاملة العالميــة االســتراتيجية مســّودة علــى تعليقــاتب لــإلدالء
  ؛مدخالت بشأنها

  
 التنــــوع اتفاقيــــة وأمانــــة منظمــــةال شــــتركت ذيالــــ المعــــارف حالــــة اســــتعراض مراعــــاة بعــــد يعــــّد، أن  )٤(

 اإلنســان صــحة بــين المشــتركة الــروابط بخصــوص المتخــذة اإلجــراءات عــن تقريــراً  ١،فــي إجرائــه البيولــوجي
 إســـهامات تحضـــير بهـــدف والســـبعون الحاديـــة العالميـــة الصـــحة جمعيـــة فيـــه تنظـــر كـــي البيولـــوجي والتنـــوع
  .البيولوجي التنوع اتفاقية في لألطراف عشر الرابع المؤتمر في المنظمة

  
  )٢٠١٨ يناير/ الثاني كانون ٢٦ العاشرة، الجلسة(

  
  
  ٢تغذية األمهات والرّضع وصغار األطفال  )٦(١٤٢ت  م
  

 بتغذيـــة الخاصـــة الشـــاملة التنفيـــذ خطـــةعـــن النظـــر فـــي التقريـــر الثنـــائي الســـنوات  المجلـــس التنفيـــذي، بعـــد
  قرر ما يلي: ٣األمهات والرضع وصغار األطفال،

  
بخصـوص تغذيـة  ٢٠٢٥الغايات المحددة لعام فترة بلوغ أن يحيط علمًا بالتحليل المتصل بتمديد  )١(

 ؛٢٠٣٠حتى عام  األمهات والرضع وصغار األطفال

لتغذيــة األمهــات والرضــع وصــغار  الرصــد العــالميأن يعتمــد المؤشــرات األربعــة المتبقيــة إلطــار  )٢(
 ؛ ١٤٢/٢٢م تالوثيقة على النحو المبين في  األطفال

النظر في كامل قائمة المؤشرات في أطرها الوطنية لرصـد التغذيـة أن يدعو الدول األعضاء إلى  )٣(
  ).٢٠١٥( )١٤(٦٨ص ع جوتقديم التقارير عمًال بالمقرر اإلجرائي 

  
 )٢٠١٨كانون الثاني/ يناير  ٢٦، الحادية عشرة(الجلسة 

      
                                                           

١        Connecting global priorities: biodiversity and human health: a state of knowledge review. Geneva: World 

Health Organization; 2015.    
 .٣انظر الملحق    ٢

 .١٤٢/٢٢م تالوثيقة    ٣
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فيروســـات األنفلـــونزا  لتبـــادل الجائحـــة األنفلـــونزا لمواجهـــة بالتأهـــب الخـــاص اإلطـــار  )٧(١٤٢ت  م
 مســــاهمات مــــواردل التناســــبي تقســــيمال :والتوصــــل إلــــى اللقاحــــات والفوائــــد األخــــرى

  ٢٠٢٢١-٢٠١٨ الشراكة
  

وفـــــي المقتـــــرح المقـــــدم بشـــــأن تقســـــيم مـــــوارد  ٢التنفيـــــذي، بعـــــد أن نظـــــر فـــــي تقريـــــر المـــــدير العـــــامالمجلـــــس   
الشــراكة بنســب بــين أنشــطة التأهــب لمواجهــة الجــوائح وأنشــطة التصــدي لهــا، حســبما هــو منصــوص عليــه فــي  مســاهمات

  :يلي من اإلطار الخاص بالتأهب لمواجهة األنفلونزا الجائحة، قّرر ما ٥-١٤-٦الفرع 
  

إلــى نهايــة  ٢٠١٨آذار/ مــارس  ١يتعــّين االســتمرار خــالل الســنوات الخمــس المقبلــة (اعتبــارًا مــن   )١(
) فــي تطبيــق التقســيم الحــالي لنســب مــوارد المســاهمات بــين تــدابير التأهــب لمواجهــة الجــوائح ٢٠٢٢عــام 

 ألنشـــــــطة ٪٣٠مـــــــن المســـــــاهمات لتـــــــدابير التأهـــــــب لمواجهـــــــة الجـــــــوائح و ٪٧٠والتصـــــــدي لهـــــــا (بواقـــــــع 
  لها)؛ التصدي

  
سعيًا إلى ضمان أال يعترض تقسيم هذه النسب سبيل اتخاذ ما يلزم مـن تـدابير للتصـدي لطـوارئ   )٢(

األنفلونزا الجائحـة أثنـاء انـدالعها، يتعـّين أن يتمتـع المـدير العـام دومـًا بالقـدرة علـى إدخـال تعـديالت مؤقتـة 
ت الشـــراكة ألغــراض التصـــدي للطـــوارئ علــى مـــا ُيقّســم مـــن نســـب، حســب االقتضـــاء، مـــن مــوارد مســـاهما

  بأية تعديالت من هذا القبيل؛ المجلس التنفيذيالمذكورة. كما يتعّين أن يبّلغ المدير العام 
  

  إعادة النظر مرة أخرى في تقسيم النسب. ٢٠٢٢يتعّين في عام   )٣(
  

 )٢٠١٨كانون الثاني/ يناير  ٢٦، الحادية عشرة(الجلسة 
 
  
  انتخاب المدير العام لمنظمة الصحة العالميةتقييم عملية   )٨(١٤٢ت  م
  

عمليــة انتخــاب المــدير العــام لمنظمــة الصــحة تقيــيم ب المتعلــق بعــد أن نظــر فــي التقريــرالمجلــس التنفيــذي، 
جلسـة مفتوحـة معقـودة الذي أجراه الفريق المعني بإدارة التقييم، وناقش النتائج التي يتضمنها التقريـر فـي  ٣العالمية،

، قرر أن يطلب من األمانة تقديم اقتراح يسترشد بـالتقرير الثانية واألربعين بعد المائة للمجلس التنفيذي خالل الدورة
يلـزم  تنقيحـاتعملية انتخاب المدير العـام، وبشـأن أيـة ومداوالت المجلس بشأن ما يتعّين إدخاله من تعديالت على 
فيذي في دورته الرابعة واألربعين بعد المائة في كانون إدخالها على مدونة قواعد السلوك كي ينظر فيه المجلس التن

  .٢٠١٩ الثاني/ يناير
  

 )٢٠١٨كانون الثاني/ يناير  ٢٦(الجلسة الثانية عشر، 
  
 
فــي عالقــات رســمية مــع منظمــة الصــحة  الجهــات الفاعلــة غيــر الــدولقبــول دخــول   )٩(١٤٢ت  م

  ٤هااستبقاء تلك العالقات الرسمية مع العالمية أو
  

التنفيذي، بعـد أن نظـر فـي التقريـر الخـاص بالجهـات الفاعلـة غيـر الـدول ذات العالقـات الرسـمية المجلس 
 ٥مع المنظمة، بما في ذلك استعراض ثلث الجهات الفاعلة غير الدول ذات العالقات الرسمية مع المنظمة،

                                                           
 المالية واإلدارية المترتبة على اعتماد هذا المقرر اإلجرائي بالنسبة إلى األمانة. لالطالع على اآلثار ٥انظر الملحق    ١

 .١٤٢/٢٤م تالوثيقة    ٢

 .١٤٢/٢٦ت  مالوثيقة    ٣

 .٤انظر الملحق    ٤

 .١٤٢/٢٩م تالوثيقة    ٥
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 قرر ما يلي: )١(

التاليـة فـي عالقـات رسـمية مـع منظمـة الصـحة دول غيـر الـالفاعلة ات الجه قبول دخول  )أ (
المنظمــة و مؤسســة عائلــة بلــومبرغ؛ و العالميــة: الرابطــة األفريقيــة لمراكــز شــراء األدويــة األساســية؛ 

المنظمـة الدوليـة للمتعبـدين و الجمعية الدولية لعلم األورام في األطفـال؛ و الدولية لسرطان األطفال؛ 
التحــالف و منظمــة أطبـاء العــالم؛ و المركزيــة لمكافحـة الســل؛  المؤسســة الهولنديـة الملكيــةو األخيـار؛ 

مؤسســة و المنظمــة الدوليــة للخــدمات العامــة؛ و مؤسســة "بــاث"؛ و الــدولي للمعالجــة اليدويــة للعظــام؛ 
 منظمة الدستور الدوائي للواليات المتحدة؛و "ولكوم االستئمانية"؛ 

يــــة: المركــــز األوروبــــي لعالقــــات الرســــمية مــــع الجهــــات الفاعلــــة غيــــر الــــدول التالقطــــع ا  )ب (
ــــة؛  مؤسســــة وســــائل التشــــخيص الجديــــدة و للســــموميات اإليكولوجيــــة وســــموميات المــــواد الكيميائي

 المنظمة الدولية إلعادة التأهيل؛و االتحاد الدولي لسيدات األعمال والمهنيات؛ و االبتكارية؛ 

جهـــة والـــواردة  ٦٦أحـــاط علمـــًا مـــع التقـــدير بتعـــاون الجهـــات الفاعلـــة غيـــر الـــدول البـــالغ عـــددها و  )٢(
، وأثنـى علـى اسـتمرار تفانيهـا فـي العمـل مـع المنظمـة، وقـّرر ١٤٢/٢٩م تللوثيقـة  ٢أسماؤها في الملحـق 

 تجديد عالقاتها الرسمية مع المنظمة؛

البعثـة المســيحية  :يهـا بعـد مـع الكيانـات التاليـةكـذلك بـأن خطـط التعـاون لـم ُيتَّفـق علعلمـًا أحـاط و  )٣(
اتحـاد النقـل الجـوي الـدولي؛ و الوكالة الدوليـة للوقايـة مـن العمـى؛ و رابطة كروب اليف الدولية؛ و للمكفوفين؛ 

الشــبكة الدوليــة لعــالج الســرطان و المؤسســة الدوليــة لرعايــة العيــون؛ و الرابطــة الدوليــة لدراســة ظــاهرة األلــم؛ و 
االتحــاد و مؤسســة أوربــيس الدوليــة؛ و الجمعيــة الدوليــة للطــب الطبيعــي وطــب التأهيــل؛ و ؛ وبحــوث الســرطان

إلـى دورة  هـاالمجلس العالمي لفحوصات النظر؛ وقرر إرجـاء اسـتعراض العالقـات معو العالمي للمكفوفين؛ 
التقــارير ، حيــث ينبغــي حينئـذ تقــديم ٢٠١٩ الثــاني/ ينـاير المجلـس الرابعــة واألربعـين بعــد المائــة فـي كــانون

 ن خطط التعاون المتفق عليها وعن وضع العالقات.ع إلى المجلس
  

 )٢٠١٨كانون الثاني/ يناير  ٢٦، ة(الجلسة الثانية عشر 
  
  
  جدول األعمال المؤقت لجمعية الصحة العالمية الحادية والسبعين  )١٠(١٤٢ت  م
  

المجلـــس التنفيـــذي، بعـــد أن نظـــر فـــي تقريـــر المـــدير العـــام عـــن جـــدول األعمـــال المؤقـــت لجمعيـــة الصـــحة   
الحاديـة العالميـة  جمعيـة الصـحة بـأن ُتعقـدالسـابق القاضـي  بمقـرره اإلجرائـيوٕاذ يـذكِّر  ١،الحاديـة والسـبعينالعالمية 
فــي  هــاوتختتم ٢٠١٨أيــار/ مــايو  ٢١يــوم االثنــين الموافــق أعمالهــا أن تفتــتح و فــي قصــر األمــم بجنيــف  والســبعون

 ، بصـيغته المعدلـة،علـى جـدول األعمـال المؤقـت وافـق ٢٠١٨،٢أيـار/ مـايو  ٢٦ السـبت الموافـقموعد أقصاه يـوم 
 . الحادية والسبعينلجمعية الصحة العالمية 

  
 )٢٠١٨كانون الثاني/ يناير  ٢٧، ةعشر  الثالثة(الجلسة 

  
  
  
  

                                                           
  .١٤٢/٣١م تالوثيقة    ١
  .)٢٠١٧( )٧(١٤١م تانظر المقرر اإلجرائي    ٢



بعد المائة الثانية واألربعونالمجلس التنفيذي، الدورة    21 

  موعد ومكان انعقاد دورة المجلس التنفيذي الثالثة واألربعين بعد المائة  )١١(١٤٢ت  م
  

 ٢٠١٨ أيــار/ مــايو ٢٩و ٢٨واألربعــون بعــد المائــة يــومي  الثالثــةقــرر المجلــس التنفيــذي أن ُتعقــد دورتــه   
   في جنيف.الكائن مقر المنظمة الرئيسي ب
  

 )٢٠١٨كانون الثاني/ يناير  ٢٧، الثالثة عشرة(الجلسة 
  
  
  جائزة مؤسسة الدكتور علي توفيق شوشة  )١٢(١٤٢ت  م
  

مــنح جــائزة  ١لمجلــس التنفيــذي، بعــد أن نظــر فــي تقريــر لجنــة مؤسســة الــدكتور علــى توفيــق شوشــة،ا  
أسعد حافظ، مدير عام الصحة بوزارة الخدمات الصحية  للدكتور ٢٠١٨مؤسسة الدكتور على توفيق شوشة لعام 

حصـل الفـائز علـى ي. وسـوف باكسـتانب في مجال الصحة العموميـة الكبيرةته اهمإلس تقديراً  باكستانفي الوطنية 
  .فرنك سويسري بالدوالر األمريكي ٢٥٠٠ قيمته عادلت مبلغ

  
 )٢٠١٨كانون الثاني/ يناير  ٢٧، ةعشر  الثالثة(الجلسة 

  
  
  إحسان دغرمجي لصحة األسرةجائزة مؤسسة   )١٣(١٤٢ت  م
  

مــنح  ٢،مؤسســة إحســان دغرمجــي لصــحة األســرةبعــد أن نظــر فــي تقريــر لجنــة جــائزة لمجلــس التنفيــذي، ا
علـى مـا قدمـه مـن  فينود كومار بول مـن الهنـد،ستاذ ألل ٢٠١٨لعام  مؤسسة إحسان دغرمجي لصحة األسرةجائزة 

 يحصـلوف سـ. و فـي البلـدان الناميـة، وخصوصـًا تحسـين صـحة األسـر وعافيتهـافـي مجـال  ودائمـة إسهامات جليلـة
  ي.دوالر أمريك ٢٠ ٠٠٠الفائز على مبلغ قدره 

  
 )٢٠١٨كانون الثاني/ يناير  ٢٧، ةعشر  الثالثة(الجلسة 

  
  
  ساساكاوا للصحةجائزة   )١٤(١٤٢ت  م
  

مــنح جــائزة  ٣بعــد أن نظــر فــي تقريــر هيئــة اختيــار الفــائزين بجــائزة ساســاكاوا للصــحة،المجلــس التنفيــذي،   
ها فــي إعمــال حقــوق إلســهام تقــديرا مركــز الرعايــة الملطفــة فــي كوســتاريكالمؤسســة  ٢٠١٨ساســاكاوا للصــحة لعــام 

  دوالر أمريكي. ٤٠ ٠٠٠ قدره على مبلغ ةالفائز المؤسسة حصل ت وسوف. األطفال المصابين بأمراض مميتة
  

 )٢٠١٨كانون الثاني/ يناير  ٢٧، ةعشر  الثالثة(الجلسة 
  
  
  
  

                                                           
  .١الفرع  ،١٤٢/٣٠م تالوثيقة    ١
  .٢، الفرع ١٤٢/٣٠م تالوثيقة    ٢
  .٣، الفرع ١٤٢/٣٠م تالوثيقة    ٣



  القرارات والمقررات اإلجرائية 22

 

  المتحدة للصحةجائزة مؤسسة اإلمارات العربية   )١٥(١٤٢ت  م
  

اإلمـارات العربيـة المتحـدة بعـد أن نظـر فـي تقريـر هيئـة اختيـار الفـائزين بجـائزة مؤسسـة المجلس التنفيـذي،   
للمؤسسة الكورية لمأمونية الدواء وٕادارة  ٢٠١٨منح جائزة مؤسسة اإلمارات العربية المتحدة للصحة لعام  ١للصحة،

 ةالفـائز المؤسسـة حصـل ت وسـوف .تها الكبيرة فـي مجـال التنميـة الصـحيةاماهإلس تقديراً  كورياجمهورية في المخاطر 
  دوالر أمريكي. ٢٠ ٠٠٠ قدره على مبلغ

  
 )٢٠١٨كانون الثاني/ يناير  ٢٧، ةعشر  الثالثة(الجلسة  

  
  
جائزة سمو الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح للبحوث في مجالي الرعاية الصـحية   )١٦(١٤٢ت  م

  للمسنين وتعزيز الصحة
  

دولــة الكويــت للبحــوث فــي مجــال بعــد أن نظــر فــي تقريــر هيئــة اختيــار الفــائزين بجــائزة المجلــس التنفيــذي، 
ســـمو الشـــيخ صـــباح األحمـــد الجـــابر الصـــباح للبحـــوث فـــي مجـــالي الرعايـــة الصـــحية مـــنح جـــائزة  ٢تعزيـــز الصـــحة،

وهـي جمعيـة معنيـة بتقـديم المسـاعدة إلـى المرضـى المصـابين  ،لجمعيـة البـدر ٢٠١٨لعـام  للمسنين وتعزيز الصحة
. المجتمــع المــدني فــي األعمــال االجتماعيــة واإلنســانية إشــراك ، لكونهــا مثــاًال جيــدًا جــدًا علــىبالســرطان فــي الجزائــر

  دوالر أمريكي. ٢٠ ٠٠٠ قدره على مبلغ ةالفائز المؤسسة حصل ت وسوف
  

  )٢٠١٨ي/ يناير كانون الثان ٢٧، ةعشر  الثالثة(الجلسة 
  
  
  ووك التذكارية للصحة العمومية -جائزة الدكتور لي جونغ  )١٧(١٤٢ت  م
  

 ووك - جونــــغ لــــي الــــدكتور بجــــائزة بعــــد أن نظــــر فــــي تقريــــر هيئــــة اختيــــار الفــــائزينالمجلــــس التنفيــــذي، 
نزنــي واصــي ة للــدكتور  ٢٠١٨ لعــام للصــحة العموميــة التذكاريــة ووك – جونــغ لــي الــدكتور مــنح جــائزة ٣التذكاريــة،

فـي البحـث االبتكـاري فـي علـم الحشـرات الطبـي الشـرعي، والسـيما بدراسـاتها عـن ها إلسـهام تقديراً  أحمد من ماليزيا،
المعالجــة بإنضــار النغــف عــن طريــق اســتخدام الخشــف النحاســي لتعجيــل عمليــة شــفاء الجــروح المتعلقــة بالســكري 

  دوالر أمريكي. ١٠٠ ٠٠٠ قدره على مبلغ ةفائز الحصل توف سو  وقرحات القدم.
  

 )٢٠١٨كانون الثاني/ يناير  ٢٧، ةعشر  الثالثة(الجلسة 
  
 

_____________________  

                                                           
  .٤، الفرع ١٤٢/٣٠م تالوثيقة    ١
  .٥، الفرع ١٤٢/٣٠م تالوثيقة    ٢
  .٦، الفرع ١٤٢/٣٠م تالوثيقة    ٣
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  ١الملحق 
  

 - تعزيز نشاط األشخاص من أجل عالم أوفر صحة :النشاط البدني من أجل الصحة
  ٢٠٣٠١-٢٠١٨بشأن النشاط البدني للفترة مسودة خطة عمل عالمية 

  
  

  ] ٢٠١٧كانون األول/ ديسمبر  ٢٢، ١٤٢/١٨م تالوثيقة  [
  
  
د اقتــراح يــدعو األمانــة إلــى إعــداد تقريــر تأييــ وافــق المجلــس التنفيــذي فــي دورتــه األربعــين بعــد المائــة علــى  -١

ومسودة خطة عمل بشأن النشاط البدني لتقديمهما إلى المجلس كي ينظر فيهما خالل دورتـه الثانيـة واألربعـين بعـد 
  وُأعد هذا التقرير استجابًة لذلك. ٢المائة.

  
  ] .الراهن الوضع ٩إلى  ٢الفقرات من بّين [ ت
  
  

 ٢٠٣٠٣-٢٠١٨معلومات موجزة عن مسودة خطة العمل العالمية بشأن النشاط البدني للفترة 
  

التـي يمكـن أن تمد مسودة خطة العمل العالميـة الـدول األعضـاء بقائمـة ذات أولويـة بـاإلجراءات السياسـية   -١٠
تتخـــذها مـــن أجـــل التصـــدي لمحـــددات الخمـــول الثقافيـــة والبيئيـــة والفرديـــة المتعـــددة مـــن خـــالل العمـــل المشـــترك مـــع 
قطاعات أخرى. وتتمثل أولويات المسودة في زيادة المستويات اإلجمالية للنشاط البدني والحد من أوجه التفاوت في 

مســودة بسـبعة مبـادئ هــي التاليـة: نهـج قــائم علـى حقـوق اإلنســان؛ المشـاركة عبـر حلـول شــاملة. وسيسترشـد تنفيـذ ال
واإلنصــاف طيلــة العمــر؛ والممارســة المســندة بالبّينــات؛ والشــمول التناســبي؛ واالتســاق السياســي وٕادمــاج الصــحة فــي 

يـق جميع السياسات؛ والمشاركة والتمكين؛ والشراكات المتعددة القطاعات المنطوية على تنسيق العمل من أجـل تحق
  .٢٠٣٠خطة التنمية المستدامة لعام 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
 .٥ق١٤٢م ت القرارانظر    ١

 لجلسة الثالثة عشرة (باإلنكليزية).ل، المحاضر الموجزة ٢/ سجالت/١٤٠/٢٠١٧م تانظر الوثيقة    ٢

  تتاح مسودة خطة العمل العالمية على الموقع اإللكتروني التالي:    ٣
http://www.who.int/ncds/governance/physical_activity_plan/en/  ٢٠١٨آذار/ مارس  ٨(تم االطالع في(.   



١حق لالم 26   

٪ باسـتخدام البيانـات ١٥والهدف المنشود من مسودة خطة العمل العالمية هو تحقيق انخفاض نسبي قـدره   -١١
بحلـول  ٢فـي معـدل انتشـار الخمـول البـدني علـى الصـعيد العـالمي لـدى البـالغين والمـراهقين ٢٠١٦١لعام  األساسية

  ٢٠٣٠.٣عام 
  

تعزيـز نشـاط األشـخاص مـن أجـل عـالم أوفـر صـحة" عـن طريـق مهمـة رؤية الخطة الرامية إلـى "وستحقَّق   -١٢
مواتية وفرص متنوعة لممارسة النشاط البدني فـي حيـاتهم اليوميـة بيئات آمنة و للجميع مشتركة أي ضمان أن تتاح 

االجتماعيــة والثقافيــة  كوســيلة لتحســين صــحة األفــراد والمجتمعــات والمســاهمة فــي تنميــة جميــع األمــم مــن النــواحي
  واالقتصادية.

  
وٕاذ تقر مسودة خطة العمل العالمية باختالف مستويات التقدم الذي أحرزته البلدان من أجل تناول مسـائل   -١٣

الخمــــول البــــدني والقــــدرات والمــــوارد، تتضــــمن أربعــــة أغــــراض اســــتراتيجية وتوصــــي بعشــــرين إجــــراء سياســــيًا. وهــــذه 
  ي الجدول الوارد أدناه.األغراض واإلجراءات مبينة ف

  
  القواعد والمواقف االجتماعية –: تكوين مجتمع نشط ١الغرض االستراتيجي 

تحقيق تحول نموذجي في كـل شـرائح المجتمـع مـن خـالل تعزيـز اإللمـام بالفوائـد المتعـددة للنشـاط البـدني المنـتظم حسـب 
  القدرة وفي جميع األعمار وفهم هذه الفوائد وتقديرها.

  إجراءاتأربعة 
: تنفيــذ حمــالت للتبليــغ بأفضــل الممارســات تــرتبط ببــرامج مجتمعيــة لزيــادة إدراك الفوائــد الصــحية المتعــددة ١-١اإلجــراء 

للنشاط البـدني المنـتظم والسـلوك األقـل خمـوًال حسـب القـدرة مـن أجـل عافيـة الفـرد واألسـرة والمجتمـع واإللمـام بهـذه الفوائـد 
  وفهمها وتقديرها.

: شــن حمــالت وطنيــة ومجتمعيــة لتعزيــز إدراك الفوائــد االجتماعيــة واالقتصــادية والبيئيــة المشــتركة للنشــاط ٢-١اإلجــراء 
البدني وخصوصًا لتكثيف المشي وركوب الدراجات وغير ذلك من أشكال الحركة المنطوية على استخدام العجالت (بمـا 

يســهم إســهامًا كبيــرًا فــي  فهــم هــذه الفوائــد وتقــديرها ممــاوالزالجــات المــزودة بعجــالت) و  الســكوترفيهــا الكراســي المتحركــة و 
ــــة المســــتدامة لعــــام   ١٥و ١٣و ١١و ١٠و ٩و ٥و ٤و ٣و ٢(أهــــداف التنميــــة المســــتدامة  ٢٠٣٠تحقيــــق خطــــة التنمي

  ).١٦و
رب : تنفيذ مبادرات منتظمة للمشاركة الجماهيرية في األماكن العامة بإشراك مجتمعـات بأسـرها وٕاتاحـة تجـا٣-١اإلجراء 

  ممتعة وميسورة الكلفة ومالئمة من الناحيتين االجتماعية والثقافية لممارسة النشاط البدني بالمجان.
: تعزيز تدريب المهنيين قبـل الخدمـة وخاللهـا ضـمن قطـاع الصـحة وخارجـه بمـا يشـمل علـى سـبيل المثـال ٤-١اإلجراء 

لترفيه والرياضة واللياقة البدنيـة فـي الفئـات المجتمعيـة ال الحصر قطاعات النقل والتخطيط الحضري والتعليم والسياحة وا
على مستوى القاعدة الشعبية ومنظمات المجتمع المدني بهدف زيـادة المعـارف والمهـارات المتعلقـة بـأدوارهم ومسـاهماتهم 

  في إتاحة فرص شاملة ومنصفة لتكوين مجتمع نشط.
                                                           

تقــديرات المنظمــة القابلــة للمقارنــة بــين البلــدان والمتصــلة بــالخمول ســتتاح البيانــات المعنيــة فــي الوثيقــة المقبلــة المعنونــة    ١
  .٢٠١٨والجاري إعدادها لنشرها في عام  ٢٠١٦البدني لعام 

دقيقــة مــن النشــاط المعتــدل أو مـا يعـادل ذلـك فـي األسـبوع وتتـوفر  ١٥٠ممارسـة أقـل مـن لـى أنـه ع لدى البالغينيعّرف    ٢
وُتســتخدم أدوات للقيــاس عبــر االســتبيان العــالمي الخــاص بالنشــاط البــدني مــثًال علــى النحــو الموصــى بــه فــي نهــج المنظمــة 

ممارســـة أقـــل مـــن علـــى أنـــه  لـــدى المـــراهقينف يعـــرّ التـــدريجي لترصـــد عوامـــل الخطـــر المرتبطـــة بـــاألمراض غيـــر الســـارية. و 
دقيقـة مـن النشـاط اليومي الذي يتـراوح بـين معتـدل ونشـيط وتتـوفر وُتسـتخدم أدوات للقيـاس عبـر المسـح الصـحي العـالمي  ٦٠

 للطالب على سبيل المثال.

العـــالمي لرصـــد الوقايـــة مـــن تبـــين هـــذه الغايـــة أن الـــدول األعضـــاء وافقـــت علـــى الغايـــة االختياريـــة المحـــددة فـــي اإلطـــار    ٣
٪ فــي معــدل نقــص النشــاط البــدني بحلــول ١٠األمــراض غيــر الســارية ومكافحتهــا والمتمثلــة فــي تحقيــق انخفــاض نســبي قــدره 

) تتــيح الفــرص لالسـتفادة مــن تعجيــل أثـر أوجــه التــآزر السياسـي الناشــئ عــن ٢٠٣٠-٢٠١٥سـنة ( ١٥وأن فتــرة  ٢٠٢٥ عـام
ممـــا ســـيعزز إلـــى حـــد كبيـــر أثـــر تنفيـــذ  ٢٠٣٠عـــات فـــي إطـــار خطـــة التنميـــة المســـتدامة لعـــام العمـــل المتـــرابط والمتعـــدد القطا

 الخطة.
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  ألماكنالمساحات وا –إنشاء بيئات نشطة  :٢الغرض االستراتيجي 
إنشـــاء بيئـــات تعـــزز وتصـــون حقـــوق جميـــع األشـــخاص مـــن كـــل األعمـــار فـــي االســـتفادة علـــى قـــدم المســـاواة مـــن أمـــاكن 

  ومساحات آمنة في مدنهم ومجتمعاتهم لممارسة النشاط البدني المنتظم حسب القدرة والحفاظ على هذه البيئات.
  خمسة إجراءات

الحضري وتخطيط النقل التي تمنح األولوية لمبادئ االستخدام المتـراص : تدعيم تكامل سياسات التخطيط ١-٢اإلجراء 
والمخــتلط لألراضــي علــى جميــع مســتويات الحكومــة حســب االقتضــاء بهــدف تــوفير أحيــاء شــديدة التــرابط تســمح وتــنهض 

لمتحركـة بالمشي وركوب الدراجات وغير ذلك من أشـكال الحركـة المنطويـة علـى اسـتخدام العجـالت (بمـا فيهـا الكراسـي ا
  والزالجات المزودة بعجالت) واستخدام وسائل النقل العام في المجتمعات الحضرية وشبه الحضرية والريفية. السكوترو 

: تعزيـز أوجـه التحسـين فـي مسـتوى الخـدمات التـي تتيحهـا الهياكـل األساسـية للشـبكات المخصصـة للمشـاة ٢-٢اإلجراء 
الـــدراجات وغيـــر ذلـــك مـــن أشـــكال الحركـــة المنطويـــة علـــى اســـتخدام  وراكبـــي الـــدراجات بهـــدف الســـماح بالمشـــي وركـــوب

والزالجــات المــزودة بعجــالت) واســتخدام وســائل النقــل العــام والنهــوض  الســكوترالعجــالت (بمــا فيهــا الكراســي المتحركــة و 
يــع الفئــات بـذلك، مــع إيــالء العنايــة الواجبـة لمبــادئ األمــن والشــمول واإلنصـاف فــي اســتفادة األشــخاص المنتمـين إلــى جم

  ١العمرية والمتمتعين بجميع القدرات في المجتمعات الحضرية وشبه الحضرية والريفية وبالمواءمة مع التزامات أخرى.
: تعجيـــل تنفيـــذ اإلجـــراءات السياســـية لتحســـين الســـالمة علـــى الطـــرق والســـالمة الشخصـــية للمشـــاة وراكبـــي ٣-٢اإلجـــراء 

من أشـكال الحركـة المنطويـة علـى اسـتخدام العجـالت (بمـا فيهـا الكراسـي الدراجات واألشخاص المشاركين في غير ذلك 
والزالجات المزودة بعجالت) ومستخدمي وسائل النقل العام، بمنح األولوية لإلجراءات التي تحـد مـن  السكوترالمتحركة و 

لمواءمـة مـع التزامـات المخاطر التي يتعرض لها مستخدمو الطرق األشد ضعفًا وفقًا لنهج نظـم السـالمة علـى الطـرق وبا
  ٢.أخرى

: تعزيــز إتاحــة مســاحات مفتوحــة عامــة وخضــراء ذات نوعيــة جيــدة وشــبكات خضــراء ومســاحات ترفيهيــة ٤-٢اإلجــراء 
(تشــمل المنــاطق النهريــة والســاحلية) ومرافــق رياضــية لجميــع األشــخاص المنتمــين إلــى جميــع الفئــات العمريــة والمتمتعــين 

الحضـرية وشـبه الحضـرية والريفيـة، بضـمان اتسـاق التصـميم مـع هـذه المبـادئ لإلتاحـة بمختلف القدرات في المجتمعات 
  اآلمنة والشاملة والمراعية للمسنين والمنصفة ومنح األولوية للحد من أوجه عدم المساواة.

دون : تــــدعيم المبــــادئ التوجيهيــــة واألطــــر السياســــية والتنظيميــــة والتصــــميمية علــــى المســــتويين الــــوطني و ٥-٢اإلجــــراء 
الوطني، عند االقتضـاء، بهـدف النهـوض بـالمرافق العامـة والمـدارس ومرافـق الرعايـة الصـحية والرياضـة والترفيـه وأمـاكن 
العمل والمساكن االجتماعية المصممة لتمكين المقيمـين فيهـا وزوارهـا ذوي القـدرات المختلفـة مـن ممارسـة النشـاط البـدني 

  احة المرافق لجميع المشاة وراكبي الدراجات ووسائل النقل العام.داخل المباني وحولها، ومنح األولوية إلت

                                                           
مـــؤتمر األمـــم المتحـــدة المعنـــي باإلســـكان والتنميـــة الحضـــرية  ٢٠١٦فـــي عـــام تمـــدها التـــي اعالحضـــرية الجديـــدة الخطـــة    ١

  ). انظر أيضًا المرجع التالي: ٢٠١٦( ٧١/٢٥٦وأيدتها الجمعية العامة لألمم المتحدة في القرار المستدامة (الموئل الثالث) 
Planning and design for sustainable urban mobility: global report on human settlements 2013. Oxford, 
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland:  United Nations Human Settlements 
Programme (UN-Habitat); 2013. 

ـــد العمـــل مـــن أجـــل الســـالمة علـــى الطـــرق االخطـــة    ٢ ـــة لألمـــم المتحـــدة الخاصـــة بعق (علـــى الموقـــع  ٢٠٢٠-٢٠١١لعالمي
    التالي:اإللكتروني 

http://www.who.int/violence_injury_prevention/publications/road_traffic/UN_GA_resolution-54-255-en.pdf، 
)؛ واتفاقيــة األمــم المتحــدة لحقــوق الطفــل؛ واتفاقيــة األمــم المتحــدة لحقــوق ٢٠١٧تشــرين الثــاني/ نــوفمبر  ٢٤تــم االطــالع فــي 
ة؛ والتقريـر عـن دورة العمـل الثامنـة للفريـق العامـل المفتـوح بـاب العضـوية المعنـي بالشـيخوخة والمنشــأ اإلعاقـ األشـخاص ذوي

  ر السن (على الموقع اإللكتروني التالي:ف تعزيز حماية حقوق اإلنسان لكبابهد
group/eighthsession.shtml-working-https://social.un.org/ageing،  تشــــــــــــــــــرين األول/  ١٦تــــــــــــــــــم االطــــــــــــــــــالع فــــــــــــــــــي

، ٢٠١٤عــن وضــع الوقايــة مــن العنــف، حنيــف: منظمــة الصــحة العالميــة؛  ٢٠١٤)؛ والتقريــر العــالمي لعــام ٢٠١٧ رأكتــوب
ت فــي نشــره منظمــة الصــحة العالميــة وبرنــامج األمــم المتحــدة اإلنمــائي ومكتــب األمــم المتحــدة المعنــي بالمخــدرات الــذي شــارك

  قع اإللكتروني التالي:والجريمة (على المو 
http://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/status_report/2014/en/،  تشـــــــرين  ١٦تـــــــم االطـــــــالع فـــــــي

 .)٢٠١٧األول/ أكتوبر 
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  البرامج والفرص –: تهيئة أشخاص نشطين ٣الغرض االستراتيجي 
إتاحــة الفــرص والبــرامج وتعزيزهــا علــى نطــاق ســياقات متعــددة لمســاعدة األشــخاص المنتمــين إلــى جميــع الفئــات العمريــة 

  النشاط البدني المنتظم كأفراد وأسر ومجتمعات.والمتمتعين بجميع القدرات على ممارسة 
  ستة إجراءات

: تعزيــز إتاحــة التربيــة البدنيــة الجيــدة والمزيــد مــن التجــارب والفــرص اإليجابيــة للترفيــه الحركــي والرياضــة ١-٣اإلجــراء 
االبتـــدائي واللعـــب للفتيـــات والفتيـــان، بتطبيـــق مبـــادئ الـــنهج الشـــامل للمـــدارس ككـــل فـــي جميـــع مؤسســـات التعلـــيم قبـــل 

واالبتدائي والثانوي والجامعي إلرساء المعـارف الصـحية والبدنيـة طيلـة العمـر وتـدعيمها وتشـجيع ممارسـة النشـاط البـدني 
  والمشاركة فيه حسب القدرة.

: تنفيــذ نظــم لتقيــيم المرضــى وٕارشــادهم بخصــوص تعزيــز النشــاط البــدني والحــد مــن ســلوك قلــة الحركــة مــن ٢-٣اإلجــراء 
الرعايــة الصــحية واالجتماعيــة المــدربين علــى النحــو المالئــم، عنــد االقتضــاء، فــي مرافــق خــدمات الرعايــة جانــب مقــدمي 

الصــــحية األوليــــة والثانويــــة والرعايــــة االجتماعيــــة فــــي إطــــار الرعايــــة الصــــحية الشــــاملة، بضــــمان مشــــاركة المجتمعــــات 
  والمرضى وتنسيق الصالت بموارد المجتمعات حيثما يكون مالئمًا.

: تعزيـــز تـــوفير بـــرامج إضـــافية للنشـــاط البـــدني وٕاتاحـــة الفـــرص إلرســـائها والتـــرويج فـــي أمـــاكن العمـــل فـــي ٣-٣راء اإلجـــ
القطــاعين الخــاص والعــام والمراكــز المجتمعيــة ومرافــق الترفيــه والرياضــة والمراكــز الدينيــة والمســاحات واألمــاكن الطبيعيــة 

  األشخاص ذوي القدرات المختلفة في النشاط البدني. والمساحات واألماكن العامة األخرى لدعم مشاركة جميع
: النهـــوض بتـــوفير بـــرامج وخـــدمات مصـــممة علـــى النحـــو المالئـــم وٕاتاحـــة الفـــرص إلرســـائها بهـــدف تعزيـــز ٤-٣اإلجـــراء 

النشــاط البــدني والحــد مــن ســلوك قلــة الحركــة لــدى البــالغين المســنين حســب القــدرة فــي الســياقات الرئيســية مثــل األمــاكن 
ة والمجتمعيـــة وســـياقات الرعايـــة الصـــحية واالجتماعيـــة والرعايـــة الطويلـــة األمـــد ومرافـــق الرعايـــة الدائمـــة والبيئـــات المحليـــ

  التمتع بالصحة في مرحلة الشيخوخة.األسرية لدعم 
: تدعيم إرسـاء البـرامج والخـدمات وتنفيـذها علـى نطـاق مختلـف السـياقات المجتمعيـة للمشـاركة فـي النشـاط ٥-٣اإلجراء 

البدني وتعزيز فرص ممارسة النشاط البدني في صفوف الفئات األقل حركة وفقًا لما يحدده كل بلد مثل الفتيات والنسـاء 
والبــالغين المســنين والمجتمعــات الريفيــة ومجتمعــات الســكان األصــليين والســكان المستضــعفين أو المهمشــين بمــا يشــمل 

  المساهمات اإليجابية من جميع األشخاص.
: تنفيـــذ مبـــادرات شـــاملة للمجتمـــع ككـــل علـــى مســـتوى المدينـــة أو البلـــدة أو المجتمـــع تحفـــز مشـــاركة جميـــع ٦-٣اإلجـــراء 

الجهــات صــاحبة المصــلحة وتســتخدم مجموعــة مــن الــُنهج السياســية علــى النحــو األمثــل علــى نطــاق مختلــف الســياقات 
صــفوف األشــخاص المنتمــين إلــى جميــع لتشــجيع زيــادة المشــاركة فــي النشــاط البــدني والحــد مــن ســلوك قلــة الحركــة فــي 

الفئــات العمريــة والمتمتعــين بمختلــف القــدرات بــالتركيز علــى مشــاركة المجتمعــات علــى مســتوى القاعــدة الشــعبية وتنميتهــا 
  المشتركة وملكيتها.

  عوامل تمكين تصريف الشؤون ووضع السياسات –: إرساء نظم نشطة ٤الغرض االستراتيجي 
وقــدرات القــوى العاملــة والــدعوة ونظــم المعلومــات علــى لشــؤون والشــراكات المتعــددة القطاعــات إرســاء القيــادة وتصــريف ا

نطاق القطاعات لتحقيق االمتياز في تعبئة الموارد وتنفيذ إجراءات منسقة على المستوى الـدولي والـوطني ودون الـوطني 
  بهدف تعزيز النشاط البدني والحد من سلوك قلة الحركة.

  خمسة إجراءات
: تـــدعيم نظـــم القيـــادة وتصـــريف الشـــؤون علـــى المســـتويين الـــوطني ودون الـــوطني، بمـــا فـــي ذلـــك أنشـــطة ١-٤إلجـــراء ا

المشـــاركة والتنســـيق المتعـــددة القطاعـــات؛ واتســـاق السياســـات؛ وخطـــط العمـــل بشـــأن النشـــاط البـــدني؛ والتوصـــيات بشـــأن 
ءات الراميــة إلــى تعزيــز النشــاط البــدني والحــد مــن النشــاط البــدني وســلوك قلــة الحركــة فــي جميــع األعمــار؛ وتنفيــذ اإلجــرا

  سلوك قلة الحركة ورصد هذه اإلجراءات.
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: االرتقــاء بــالنظم والقــدرات الخاصــة بالبيانــات علــى المســتوى الــوطني وعلــى المســتوى دون الــوطني عنــد ٢-٤اإلجــراء 
بانتظـــام لـــدى الســـكان مـــن كـــل االقتضـــاء لـــدعم الرصـــد والمســـاءلة وضـــمان ترصـــد النشـــاط البـــدني وســـلوك قلـــة الحركـــة 

األعمـــار ومـــن ميـــادين متعـــددة؛ وتطـــوير تكنولوجيـــات رقميـــة جديـــدة واختبارهـــا لتعزيـــز نظـــم الترصـــد بـــإدراج المحـــددات 
االجتماعيـــــة والثقافيـــــة والبيئيـــــة األوســـــع نطاقـــــًا؛ والتبليـــــغ المتعـــــدد القطاعـــــات المنـــــتظم عـــــن التنفيـــــذ لتوجيـــــه السياســـــات 

  والممارسات.
: تـــدعيم القـــدرات الوطنيـــة والمؤسســـية فـــي مجـــالي البحـــث والتقيـــيم وحفـــز تطبيـــق التكنولوجيـــات الرقميــــة ٣-٤اإلجـــراء 

  واالبتكار لتعجيل وضع حلول سياسية فعالة وتنفيذها بهدف تعزيز النشاط البدني والحد من سلوك قلة الحركة.
واإللمـــام بهـــا والمشـــاركة فيهـــا علـــى المســـتوى : تكثيـــف جهـــود الـــدعوة لتعزيـــز إدراك اإلجـــراءات المشـــتركة ٤-٤اإلجـــراء 

العالمي واإلقليمي والوطني باستهداف الفئات المعنيـة الرئيسـية التـي تشـمل علـى سـبيل المثـال ال الحصـر القـادة الرفيعـي 
المستوى وواضعي السياسات على نطاق القطاعات المتعددة ووسائل اإلعالم والقطاع الخاص وقادة المدن والمجتمعـات 

  جتمع األوسع نطاقًا.والم
: تــدعيم آليــات التمويــل لضــمان اســتمرار تنفيــذ اإلجــراءات الوطنيــة ودون الوطنيــة وتطــوير الــنظم المواتيــة ٥-٤اإلجــراء 

  التي تدعم وضع السياسات وتنفيذها بهدف تعزيز النشاط البدني والحد من سلوك قلة الحركة.
  

ـــــة   -١٤ فـــــي مســـــودة خطـــــة العمـــــل  ٢٠٣٠لعـــــام الُمحـــــّددة وسُيرصـــــد التقـــــدم المحـــــرز مـــــن أجـــــل تحقيـــــق الغاي
ــاً  قــائمين باســتخدام المؤشــرين ال ١بشــأن النشــاط البــدني العالميــة اللــذين اعتمــدتهما جمعيــة الصــحة فــي القــرار  حالي

الوقاية من األمراض غيـر السـارية ومكافحتهـا وأدرجا في اإلطار العالمي الشامل لرصد ) ٢٠١٣( ١٠-٦٦ص ع  ج
  وهما التاليان:

  سنة وأكثر؛ ١٨لدى األشخاص الذين تبلغ أعمارهم  نقص النشاط البدنيمعدل انتشار 

  ٢سنة). ١٧و ١١نقص النشاط البدني لدى المراهقين (المتراوحة أعمارهم بين معدل انتشار  
  

وتجسـيد  ٣عن البيانات المصنفة وفقًا للتوصـيات المتفـق عليهـا وتشجَّع الدول األعضاء على تدعيم التبليغ  -١٥
) خفـض المسـتوى اإلجمـالي للخمـول البـدني ١، أي على ما يلـي: (هذه لعملااألولويات المزدوجة الواردة في خطة 

الحد من أوجه التفاوت ومستويات الخمول البدني ضمن البلدان في صفوف السكان األقل حركة  )٢لدى السكان، (
  قًا لما يحدده كل بلد.وف
  

ومن الضروري تحديد مجموعة مالئمة من مؤشـرات تقيـيم العمليـات واآلثـار بهـدف رصـد تنفيـذ اإلجـراءات   -١٦
السياســية الموصــى بهــا فــي مســودة خطــة العمــل العالميــة بشــأن النشــاط البــدني ممــا ينبغــي أن يســتند، حيثمــا يكــون 

التزامــات أخــرى (مثــل االســتراتيجية  ممكنــًا، إلــى المؤشــرات الراهنــة والمؤشــرات قيــد اإلعــداد فــي إطــار رصــد تحقيــق
والغايات المحددة في سـياق أهـداف التنميـة المسـتدامة الصحة في مرحلة الشيخوخة) وخطة العمل العالميتين بشأن 

                                                           
  مسودة خطة العمل العالمية بشأن النشاط البدني متاحة على الموقع اإللكتروني التالي:    ١

.http://www.who.int/ncds/governance/physical_activity_plan/en/ 

عالميـة وعـدم  أساسيةسنة نتيجة لعدم توفر بيانات  ١١ال ُتقترح أي مؤشرات خاصة باألشخاص الذين تقل أعمارهم عن    ٢
 عالمي في اآلراء بشأن أدوات القياس أو النقاط الحدية المعتمدة على التبليغ الذاتي أو الموضوعية.وجود توافق 

 ١٠-٦٦ج ص عانظر خطة العمل العالمية واإلطار العالمي لرصد الوقاية من األمراض غير السارية ومكافحتهـا (القـرار    ٣
مــؤتمر الــدولي الســادس للــوزراء وكبــار المــوظفين المســؤولين )؛ وتقريــر ال٤، الملحــق ١ســجالت/ /٦٦/٢٠١٣ج ص عوالوثيقــة 

، بـاريس، أيلـول/ SHS/2017/5 REVمـن خطـة عمـل قـازان، الوثيقـة  ١اليونسـكو، الملحـق فـي  عن التربية البدنيـة والرياضـة
 ة الثانية).جمع اإلحصاءات والبيانات (الفقر المعنونة  ٣١األشخاص ذوي اإلعاقة، المادة ؛ واتفاقية حقوق ٢٠١٧سبتمبر 
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وستضـــع األمانـــة الصـــيغة النهائيـــة لمجموعـــة موصـــى بهـــا مـــن مؤشـــرات العمليـــات واآلثـــار بحلـــول  ٢٠٣٠.١لعـــام 
لوضـــع  ٢٠١٧دام التعليقـــات المنبثقـــة عـــن عمليـــة التشـــاور الجاريـــة فـــي عـــام باســـتخ ٢٠١٨األول/ ديســـمبر  كـــانون

مســودة خطــة العمــل العالميــة بشــأن النشــاط البــدني وعــن مشــاورات تقنيــة أخــرى وتطبيــق مبــادئ االقتصــاد والكفــاءة 
ظمـة للتقـدم على ذلك، ستنشر األمانة مذكرة تقنية علـى موقعهـا اإللكترونـي ببيـان سـبل رصـد المن وبناءً  ٢والمرونة.

  المحرز وتقييمها لتنفيذ البلدان على الصعيدين العالمي واإلقليمي.
  

وستقدَّم تقارير عن التقدم المحرز في تنفيـذ مسـودة خطـة العمـل العالميـة بشـأن النشـاط البـدني إلـى جمعيـة   -١٧
القبيـل بالتـالي فـي وسيقدَّم أول تقرير مـن هـذا ). ٢٠١٣( ١٠-٦٦ج ص عمن القرار  ٩-٣الصحة تمشيًا مع الفقرة 

(باســـتخدام  ٢٠٢٦) ويصـــدر التقريـــر الثـــاني فـــي عـــام ٢٠٢٠(باســـتخدام البيانـــات المســـتمدة مـــن عـــام  ٢٠٢١عـــام 
فــي إطــار  ٢٠٣٠). أمــا التقريــر الختــامي فســيقدَّم إلــى جمعيــة الصــحة فــي عــام ٢٠٢٥البيانــات المســتمدة مــن عــام 

التقـارير  وسـتقدم. ٢٠٣٠اردة في خطـة التنميـة المسـتدامة لعـام التقرير عن األهداف والغايات المتعلقة بالصحة والو 
بشــأن  ٢٠٣٠التقــارير الســنوية ويتواصـل رفعهــا حتـى عــام  تقـديمإلـى الجمعيــة العامـة لألمــم المتحــدة فـي إطــار دورة 
  التقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

  
  دور األمانة

  
للمنظمــة، ســتظل األمانــة تضــع المبــادئ التوجيهيــة المعياريــة واإلرشــادات تماشــيًا مــع الوظــائف األساســية   -١٨

علــى الطلــب الــدعم التقنــي لتمكــين  بشــأن التنفيــذ وتنشــرها لــدعم اإلجــراءات اإلقليميــة والقطريــة. وســتقدم األمانــة بنــاءً 
  صد.ووضع خطط عمل إقليمية ووطنية وأطر للر الدول األعضاء من تنفيذ مسودة خطة العمل العالمية 

  
األمانــة تلبيــة االحتياجــات المتغيــرة وتواظــب علــى تحــديث إرشــاداتها التقنيــة العالميــة عــن طريــق وستضــمن   -١٩

علـــى وطاقاتهـــا دمــج األدوات واالســـتراتيجيات االبتكاريــة التـــي أثبتـــت فعاليتهــا. وعـــالوة علــى ذلـــك، ســـتعزز قــدراتها 
يمكنها من قيادة الجهود العالمية المنسقة وتيسيرها بهـدف المستوى العالمي واإلقليمي والقطري كي تكون في وضع 

الحد من الخمول البدني بمنح األولوية لتيسير الشراكات المتعددة القطاعات والدعوة وتعبئة الموارد وتبادل المعارف 
  واالبتكار.

  
الُمحـــّددة حـــددة التقـــارير عـــن التقـــدم المحـــرز مـــن أجـــل تحقيـــق الغايـــة الم وتقـــدموسترصـــد األمانـــة التنفيـــذ   -٢٠
  .٢٠٣٠ لعام

  
  [ تحدد هذه الفقرة اإلجراء المطلوب من المجلس. ]  -٢١
  
  
  

_______________  
  

                                                           
)، والتصــميم الحضــري ٦-١١و ٩-٣)، ونوعيــة الهــواء (الغايتــان ٦-٣علــى ســبيل المثــال الســالمة علــى الطــرق (الغايــة    ١

ج)، والحــــد مــــن العنــــف ضــــد -١٢و ٨-١٢أ)، واســــتدامة الحركــــة (الغايتــــان -١١و ٧-١١والمســــاحات الخضــــراء (الغايتــــان 
 ).٢-٥النساء والفتيات (الغاية 

يهدف إطار التقييم حيثما يكون ممكنًا إلى تخفيف عبء جمع البيانـات إلـى أدنـى حـد باسـتخدام الـنظم الراهنـة ينبغي أن    ٢
لجمع البيانات وٕالى تحقيق الكفاءة والتآزر بالمواءمة مع نظم الرصد التي أرسيت من أجل مؤشرات صحية واجتماعية وبيئية 

 يل المثال.أخرى ذات صلة ضمن أهداف التنمية المستدامة على سب
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  ٢الملحق 
  

  ١التصديق على تعديالت الئحة الموظفين
  
  ] ٢٠١٨كانون الثاني/ يناير  ٢ – ١٤٢/٣٨م تالوثيقة  [

  
  
ليصـدق عليهـا وفقـًا  تقدَّم التعديالت التي يدخلها المدير العام على الئحة المـوظفين إلـى المجلـس التنفيـذي -١

 ٢من النظام األساسي للموظفين. ٢-١٢ألحكام المادة 
 
من النظام األساسي للموظفين، تقـدَّم التعـديالت المقتـرح إدخالهـا علـى النظـام  ١-١٢وعمًال بأحكام المادة  -٢

الســبعين األساســي للمــوظفين إلــى المجلــس التنفيــذي الــذي ُيطلــب منــه أن يوصــي جمعيــة الصــحة العالميــة الحاديــة و 
 باعتمادها.

  
وتنبثق التعديالت الموصوفة في الفرع األول من هذه الوثيقة عن القرارات التـي ُيتوقـع أن تتخـذها الجمعيـة  -٣

بنـاًء علـى التوصـيات المقدمـة مـن لجنـة الخدمـة المدنيـة الدوليـة  ٣العامة لألمم المتحدة فـي دورتهـا الثانيـة والسـبعين
تصدر إضافة لهذا التقرير إن لم تعتمد الجمعية العامة لألمم المتحدة توصيات . وس٢٠١٧في تقريرها السنوي لعام 

 اللجنة.
  
علـى تكّبـد تكـاليف إضـافية فـي إطـار  ٢٠١٩-٢٠١٨وتنطوي اآلثـار الماليـة للتعـديالت الخاصـة بالثنائيـة  -٤

المترتبــة بالنســبة إلــى  . ويــرد بيانهــا فــي التقريــر الخــاص باآلثــار الماليــة واإلداريــة٢٠١٩-٢٠١٨الميزانيــة البرمجيــة 
األمانــة نتيجــة للقــرارات المقتــرح اعتمادهــا مــن قبــل المجلــس التنفيــذي أو جمعيــة الصــحة، إلــى جانــب اآلثــار الماليــة 

 وفي الفقرات الواردة أدناه. ٢٠١٩،٤-٢٠١٨التي تتجاوز الثنائية 
  
الضــميمات  [ فــيمبّينــة المــوظفين التعــديالت المقتــرح إدخالهــا علــى النظــام األساســي للمــوظفين والئحــة و   -٥

  .] هذا الملحقب الُمرفقة
  
  
  

                                                           
  .٩ق١٤٢م تو ٨ق١٤٢م تو ٧ق١٤٢م تانظر القرارات    ١
  على الموقع اإللكتروني التالي:  (باإلنكليزية)متاحان النظام األساسي للموظفين والئحة الموظفين    ٢

http://www.who.int/employment/staff_regulations_rules/staff-rules-en.pdf  آذار/  ١٢(تــــــــــــــــــــــم االطــــــــــــــــــــــالع فــــــــــــــــــــــي
  ).٢٠١٨ مارس

أيلـــــول/  ٢٩(تـــــم االطـــــالع فـــــي  http://www.un.org/en/ga/72/resolutions.shtmlانظـــــر الموقـــــع اإللكترونـــــي التـــــالي:    ٣
  ).٢٠١٧ سبتمبر

  .١إضافة  ١٤٢/٣٨م تالوثيقة    ٤
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أن تتخـذها الجمعيـة  ُيتوقـع التـي القـراراتضـوء  فـيضـرورية  التعديالت التـي ُتعتبـر  أوًال:
لجنـة الخدمـة  اتبناًء على توصـي السبعينو  الثانية في دورتهالألمم المتحدة العامة 

  المدنية الدولية
 
 والفئات العليا الفنية الفئةموظفي  رو أج
  
 بزيــادة الجــدول الموحــد للمرتبــات ٢٠١٧فــي تقريرهــا لعــام أوصــت اللجنــة الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة  -٦

عبــر  ٪٠,٩٧بنســبة ومــا يــرتبط بــه مــن نقــاط حمايــة األجــور والفئــات العليــا الفنيــة األساســية/ الــدنيا لمــوظفي الفئــة 
وٕاجـراء خفـض متناســب لنقـاط مضـاعف تســوية  والمتمثلـة فــي زيـادة المرتـب األساســية تـادتطبيـق طريقـة الضــم المع

كــانون الثــاني/  ١اعتبـارًا مــن  النفــاذ حّيــزعلــى أن يــدخل ذلـك  يتغيـر صــافي األجــر المقبـوض بحيــث ال مقـر العمــل
 .٢٠١٨ يناير

 
ه هــذب ةالمرفقــ ] ١ الضــميمة [تــرد فــي هــي و  ذلــك بنــاًء علــى الئحــة المــوظفينل ١تعــديالت التــذييل  وُأعــدت -٧

 .ةقالوثي
  

  المدير العام أجرالموظفين في الوظائف غير المصنفة في رتب و  أجور
 
قتــرح المــدير ي أعــاله، ٦فــي الفقــرة  شــار إليهــاالجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة بشــأن التوصــية الم بقــراررهنــًا  -٨

أن يوصـــي المجلـــس التنفيـــذي جمعيـــة الصـــحة  للمـــوظفين،مـــن النظـــام األساســـي  ١-٣، طبقـــًا ألحكـــام المـــادة العـــام
سـيبلغ المرتـب  عليـه،مرتبات المديرين العاّمين المساعدين والمديرين اإلقليميـين. و  بتعديل الحادية والسبعينالعالمية 

 الصـافيوالمرتـب  فـي السـنة دوالرًا أمريكيـاً  ١٧٦ ٢٩٢اإلقليميـين  اإلجمالي للمديرين العاّمين المسـاعدين والمـديرين
 .٢٠١٨كانون الثاني/ يناير  ١اعتبارًا من ًا أمريكي اً دوالر  ١٣١ ٨٥٣

 
 التــــي ســــتجيزها جمعيــــة الصــــحةالمرتبــــات  فــــإن تعــــديالت المبينــــة أعــــاله،تســــويات المرتبــــات  وبنـــاًء علــــى -٩

اإلجمـــالي المرتـــب أن يبلـــغ  ٢٠١٨كـــانون الثـــاني/ ينـــاير  ١اعتبـــارًا مـــن تســـتتبع  ١المـــدير العـــام وابنـــب يتعلـــق فيمـــا
 .دوالرًا أمريكياً  ١٤٣ ٧٥٧ والمرتب الصافي المقابل دوالرًا أمريكيًا في السنة ١٩٤ ٣٢٩

  
المرتــب . فخــص مرتــب المــدير العــامتعلــى تعــديالت أيضــًا  أعــاله المــذكورةوســتنطوي تســويات المرتبــات  -١٠

دوالرًا أمريكيـًا  ٢٣٩ ٧٥٥ سـيبلغ بالتـالي ،٢٠١٨كـانون الثـاني/ ينـاير  ١، اعتبارًا مـن جمعية الصحة الذي ستجيزه
 .لمرتب الصافيدوالرًا أمريكيًا ل ١٧٣ ٧٣٨و في السنة للمرتب اإلجمالي

  
  

الخبـرة المكتسـبة ومـن أجـل اإلدارة الجيـدة  ضـوء فـيضرورية  التعديالت التي ُتعتبر  ثانيًا:
  ٢للموارد البشرية

  
  للموظفينالتعديالت المقترح إدخالها على النظام األساسي 

  
  ٤و ٣و ١المواد 

  
من النظام األساسـي للمـوظفين هيكـل  ٥-٤و ١-٣و ١١-١تجسد التعديالت المقترح إدخالها على المواد  -١١

 المنظمة الحالي إذ تسمح بتعيين أكثر من نائب واحد للمدير العام.
                                                           

تشــير هــذه الوثيقــة إلــى "نــواب المــدير العــام" بصــيغة الجمــع كــي تجســد التعــديل المقتــرح إدخالــه علــى النظــام األساســي    ١
 تعيين أكثر من نائب واحد للمدير العام.فساح للمجال أمام إل للموظفين

 .٢ الضميمة انظر    ٢
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  التعديالت المدخلة على الئحة الموظفين
  

  التعاريف
 
 لجنـة الخدمـة المدنيـة الدوليـةلتدمج التوصيات المقدمة فـي تقريـر من الئحة الموظفين  ٣١٠ُعّدلت المادة  -١٢

 فـي زوجين، بمـالـات اديراإ جميع سساأعالة الزوج على إبدل  دن يحدأينبغي بشأن بدل الزوج: "(ب)  ٢٠١٥لعام 
 ١".ات المتصلة بالتقاعدداإليراوغيرها من المعاشات التقاعدية  كذل
  

  منحة التعليم
 
الصالحية التي يتمتع بها المدير العام لتنص بشكل صحيح على  من الئحة الموظفين ٣٥٠ُعّدلت المادة  -١٣

 لتعريف تعبير "الطفل".
  

  منحة االستقرار
 
لتســـمح باســـترداد الجـــزء المتعلـــق بـــالمبلغ المقطـــوع مـــن منحـــة  مـــن الئحـــة المـــوظفين ٣٦٥ُعـــّدلت المـــادة  -١٤

فـي حـاالت اسـتثنائية عنـدما ُيفصـل موظـف بسـبب سـوء السـلوك أو ُيفصـل دون سـابق إنـذار بسـبب سـوء االستقرار 
 إلى أحد مراكز العمل.السلوك الجسيم في غضون سنة واحدة من تاريخ تعيينه أو إعادة انتدابه 

  
  منحة اإلعادة إلى الوطن

 
اسـتحقاقات منحـة اإلعـادة إلـى الـوطن علـى لتوضح جواز خفـض  من الئحة الموظفين ٣٧٠ُعّدلت المادة  -١٥

مجمـوع سـنوات مقابـل  تناسبيأساس مدة اإلقامة في مكان اإلقامة المعترف به قبل ترك الخدمة وليس على أساس 
 الخدمة في االغتراب وفقًا للصيغة الحالية.

  
  التنقل

 
مـــن الئحـــة  ٢-٥-١٠٥٠لتســـتخدم صـــيغة تتســـق مـــع المـــادة  مـــن الئحـــة المـــوظفين ٥١٥ُعـــّدلت المـــادة  -١٦

التي تنص على منح الموظفين األولوية "الواجبة" فيما يخـص الوظـائف الشـاغرة فـي فتـرة إعـادة االنتـداب الموظفين 
 من الئحة الموظفين. ٤-١٠٥٠في سياق المادة 

  
  اإلجازة الخاصة

 
مــن الئحــة المــوظفين المتعلقــة باإلجــازة دون  ٦٥٥لتوحــد المــادة  مــن الئحــة المــوظفين ٦٥٠ُعــّدلت المــادة  -١٧

من الالئحة المتصـلة باإلجـازة الخاصـة وتزيـل بالتـالي االزدواج وعـدم اليقـين بخصـوص تطبيـق  ٦٥٠مرتب والمادة 
 المادة المالئمة من الالئحة.

  
  اإلجازة دون مرتب

 
باإلجـازة ن الالئحـة المتعلقـة مـ ٦٥٠نظـرًا إلـى دمجهـا فـي المـادة  مـن الئحـة المـوظفين ٦٥٥المادة  ُحذفت -١٨

 الخاصة (انظر أعاله).
                                                           

ألــف (تــم  -، الفصــل الســابعhttp://icsc.un.org/resources/pdfs/ar/AR2015.pdfانظــر الموقــع اإللكترونــي التــالي:    ١
 ).٢٠١٧تشرين الثاني/ نوفمبر  ٢٣االطالع في 
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  االستقالة
 
لتتدارك حالـة إغفـال فـي الالئحـة وتفـرض علـى المـوظفين تقـديم  من الئحة الموظفين ١٠١٠ُعّدلت المادة  -١٩

 إشعار باالستقالة مدته شهر واحد خالل فترة االختبار.
  

  االستعراض اإلداري
 
المستخلصـــة فــي الســـنة األولـــى مـــن تطبيـــق  العبـــر بنـــاًء علـــى مـــن الئحـــة المــوظفين ١٢٢٥ُعــّدلت المـــادة  -٢٠

النظـــام الجديـــد للعدالـــة الداخليـــة. ويســـمح هـــذا التعـــديل للمـــدير العـــام بتحديـــد فئـــات القـــرارات اإلداريـــة النهائيـــة التـــي 
 الطعون العالمية). تخضع لالستعراض اإلداري (أي يمكن للموظف المعني أن يلجأ مباشرة إلى هيئة ال
  

مـــن  ١٢٢٥لمواءمتهـــا مـــع التعـــديالت المدخلـــة علـــى المـــادة  مـــن الئحـــة المـــوظفين ١٢٣٠ُعـــّدلت المـــادة و  -٢١
 الالئحة، على النحو المشار إليه أعاله.

  
  اإلجراء المطلوب من المجلس التنفيذي

  
 اتالقــــرار ا بوصــــفه ،الجلســــة الثانيــــة عشــــرة فــــيدت ِمــــاعتُ  قــــراراتلمشــــاريع  ةثالثــــ هــــذه الفقــــرةفــــي ت ردو  [  -٢٢
  ].، على التوالي٩ق١٤٢م تو ٨ق١٤٢م تو ٧ق١٤٢ت  م
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ATTACHMENT 1 

Appendix 1 to the Staff Rules 
A. SALARY SCALE FOR THE PROFESSIONAL AND HIGHER CATEGORIES: 

ANNUAL GROSS SALARIES AND NET EQUIVALENTS AFTER APPLICATION 
OF STAFF ASSESSMENT, (IN US DOLLARS) 

(effective 1 January 2018) 

Step 
Level  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII 

D-2 Gross 140 984 144 059 147 133 150 223 153 488 156 750 160 011 163 273 166 535 169 795 – – –

 Net 108 189 110 341 112 493 114 647 116 802 118 955 121 107 123 260 125 413 127 565 – – –

D-1 Gross 126 150 128 851 131 554 134 257 136 951 139 654 142 356 145 053 147 757 150 483 153 347 156 209 159 074

 Net 97 805 99 696 101 588 103 480 105 366 107 258 109 149 111 037 112 930 114 819 116 709 118 598 120 489

P-5 Gross 108 633 110 930 113 230 115 524 117 824 120 119 122 420 124 716 127 013 129 310 131 609 133 903 136 203

 Net 85 543 87 151 88 761 90 367 91 977 93 583 95 194 96 801 98 409 100 017 101 626 103 232 104 842

P-4 Gross 89 253 91 295 93 337 95 379 97 421 99 462 101 636 103 853 106 069 108 284 110 506 112 717 114 936

 Net 71 332 72 884 74 436 75 988 77 540 79 091 80 645 82 197 83 748 85 299 86 854 88 402 89 955

P-3 Gross 73 225 75 114 77 005 78 893 80 784 82 674 84 563 86 457 88 345 90 234 92 128 94 016 95 908

 Net 59 151 60 587 62 024 63 459 64 896 66 332 67 768 69 207 70 642 72 078 73 517 74 952 76 390

P-2 Gross 56 542 58 233 59 922 61 612 63 304 64 996 66 688 68 375 70 067 71 757 73 446 75 139 76 828

 Net 46 472 47 757 49 041 50 325 51 611 52 897 54 183 55 465 56 751 58 035 59 319 60 606 61 889

P-1 Gross 43 792 45 106 46 419 47 734 49 046 50 395 51 829 53 264 54 699 56 134 57 568 59 001 60 437

 Net 36 347 37 438 38 528 39 619 40 708 41 800 42 890 43 981 45 071 46 162 47 252 48 341 49 432

a The normal qualifying period for in-grade movement between consecutive steps is one year. The shaded steps in each grade require 

two years of qualifying service at the preceding step. 

B.	PAY	PROTECTION	POINTS	FOR	STAFF	WHOSE	SALARIES	ARE	HIGHER	
THAN	THE	MAXIMUM	SALARIES	ON	THE	UNIFIED	SALARY	SCALE	

(effective	1	January	2018)	

(United States dollars) 
Level  Pay protection point 1 Pay protection point 2 

    

P-4 Gross 117 154 119 373 

 Net 91 508 93 061  

P-3 Gross 97 796 99 686  

 Net 77 825 79 261  

P-2 Gross 78 520 – 

 Net 63 175 – 

P-1 Gross 61 871 – 

 Net 50 522 – 
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ATTACHMENT 2 

TEXT OF AMENDED STAFF RULES 

310. DEFINITIONS 

310.5 “Dependants” for the purposes of determining entitlements under the Rules, except as otherwise 

specified, are defined as: 

310.5.1 a staff member’s spouse whose earnings, if any, do not exceed during any calendar 

year the lowest entry level of the United Nations General Service gross salary scale 

in force on 1 January of the year concerned for the duty station in the country of the 

spouse’s place of work. In the case of staff members in the professional and higher 

categories, the entry level amount shall not at any duty station be less than the 

equivalent of the lowest entry level salary at the base of the common salary system, 

i.e. G2, step I for New York; 

310.5.1.1 if both spouses are staff members of international organizations 

applying the common system of salaries and allowances, neither may 

be recognized as a dependant for the purposes of Rules 330.2, 335 and 

360; 

…………………………………………………………………………………………………………… 

350. EDUCATION GRANT 

350.1 Internationally recruited staff members shall be entitled to an education grant, except as indicated 

in Rule 350.3, under the conditions which follow: 

350.1.1 the grant is payable for each child as defined by the Director-General up to the end 

of the school year in which the child reaches the age of 25, completes four years of 

post-secondary studies or attains a first post-secondary degree, whichever is earlier; 

…………………………………………………………………………………………………………… 

365. SETTLING-IN GRANT 

… 

365.5 If a staff member resigns from the Organization or is dismissed for misconduct or is summarily 

dismissed for serious misconduct within one year of the date of his or her appointment or 

reassignment to a duty station, the lump-sum portion of the settling-in grant paid under Staff Rule 

365.3 is recoverable proportionately under conditions established by the Director-General. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

370. REPATRIATION GRANT 

… 

370.4 The grant shall not be payable to a staff member assigned to, or residing in, the country of his or 

her recognized place of residence at the time of separation. However, when a staff member is 

transferred or reassigned to duty in the country of his or her recognized place of residence prior to 

separation, the grant may be paid at a full or reduced rate, with the total accrued amount of the 

grant being reduced based on criteria established by the Director-General. In such a case, the 

evidence of relocation referred to in Rule 370.1 shall not be required. 

370.5 In the event of the death of a staff member who at the time of death would have been eligible for 

the grant, payment shall be made to the spouse and dependent children who are entitled to 
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repatriation, subject to them providing the evidence of their relocation away from the staff 

member’s last duty station: 

… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

515. MOBILITY 

… 

515.2 Staff members whose posts have been abolished and who are eligible to participate in a 

reassignment process pursuant to Staff Rule 1050 shall be given due preference for vacancies 

during the mobility exercise. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

650. SPECIAL LEAVE 

650.1 Special leave with full, partial or no pay may be granted under such conditions as the Director-

General may prescribe for training or research in the interest of the Organization or for other 

important reasons, including family, health, or personal matters. 

650.2 The Director-General may, at his or her initiative, place a staff member on special leave with full 

pay, or exceptionally with partial or no pay, if he or she considers such leave to be in the interest 

of the Organization.  

650.3 Special leave is normally granted without pay, for a period not exceeding one year. 

650.4 Normally special leave is granted when all accrued annual leave has been exhausted. 

650.5 Continuity of service shall not be broken during periods of special leave, which shall be credited 

for all purposes except as otherwise specified in these Staff Rules.  

650.6 Service credits accrue in the same proportion as the rate of partial pay during special leave with 

partial pay of more than 30 days. 

650.7 Service credits shall not accrue towards sick, annual or home leave, salary increment, termination 

indemnity or repatriation grant during periods of special leave without pay of more than 30 days. 

650.8 During special leave with full or partial pay the staff member and the Organization continue to 

contribute at the full rate to the United Nations Joint Staff Pension Fund, the Staff Health 

Insurance and the Accident and Illness Insurance.  

650.9 During any special leave without pay the following conditions shall apply: 

650.9.1 cover under any insurance provided by these Staff Rules shall cease unless the staff 

member pays both his or her own and the Organization’s contributions under the 

appropriate insurance plans; and 

650.9.2 no contributory service shall accrue for pension purposes unless the staff member 

pays both his or her own and the Organization’s contributions to the United Nations 

Joint Staff Pension Fund. 

650.10 Other conditions for special leave may be established by the Director-General. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

[655. LEAVE WITHOUT PAY [Deleted]] 

…………………………………………………………………………………………………………… 

1010. RESIGNATION  

1010.1 Subject to the conditions stated in Staff Rule 1010.2, staff members holding continuing or fixed-

term appointments may resign on giving three months’ notice. Staff members holding probationary 

fixed-term appointments or temporary appointments of more than 60 days may resign on giving 
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one month’s notice. Temporary staff members appointed for a shorter period shall give the notice 

specified in their appointment. The Director-General may shorten or waive the required notice 

period at his discretion. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

1225. ADMINISTRATIVE REVIEW 

1225.1 A staff member wishing to contest formally a final administrative decision alleging 

non-observance of his or her terms of appointment, including pertinent Staff Regulations or Staff 

Rules, shall, as a first step, submit a request in writing for an administrative review of that final 

administrative decision. A staff member shall not request an administrative review until all the 

existing administrative channels have been exhausted and the administrative decision has become 

final. An administrative decision is to be considered as final when it has been taken by a duly 

authorized official and the staff member has received written notification of the decision. The 

Director-General shall establish which categories of final administrative decisions shall not be 

subject to review under this Staff Rule. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

1230. GLOBAL BOARD OF APPEAL 

1230.1  Subject to Staff Rule 1230.5, a staff member may appeal before the Global Board of Appeal (the 

Board) against an Administrative Review Decision, against a deemed rejection under Staff Rule 

1225.5 or against a final administrative decision not subject to review under Staff Rule 1225. 

… 
1. Conditions of appeal 

1230.5 The following provisions shall govern the conditions of appeal against an Administrative Review 

Decision, against a deemed rejection under Staff Rule 1225.5 or against a final administrative 

decision not subject to review under Staff Rule 1225. 

1230.5.1 A staff member wishing to appeal must file with the Board, within ninety (90) 

calendar days after receipt of an Administrative Review Decision, within ninety (90) 

calendar days of the expiration of the deadline or extended deadline referred to in 

Staff Rule 1225.5, or within ninety (90) calendar days after receipt of a final 

administrative decision that is not subject to review under Staff Rule 1225, a 

complete statement of appeal specifying the decision against which the appeal is 

made and stating the facts of the case and the pleas. The Board shall open its 

proceedings upon receipt of the appellant’s complete statement of appeal. 

––––––––––––––– 
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  ٣الملحق 
  

: ١وصغار األطفال خطة التنفيذ الشاملة الخاصة بتغذية األمهات والرضع
  لمي لرصد تغذية ألساسية األخرى بشأن اإلطار العاالمؤشرات ا

  األمهات والرّضع وصغار األطفال
  
  
  ] ٢٠١٨ ينايرالثاني/  كانون ٢ – ١٤٢/٢٢م تالوثيقة  [

  
  
حــرز فـــي تنفيــذ خطــة التنفيــذ الشــاملة الخاصـــة بتغذيــة األمهــات والرضــع وصـــغار التقريــر التقــدم المُ بــّين ي  -١

ــــي القــــرار  ــــال التــــي اعتمــــدتها جمعيــــة الصــــحة ف أيضــــًا معلومــــات  التقريــــرورد . ويــــ)٢٠١٢( ٦-٦٥ج ص عاألطف
المدونـــة الدوليـــة لقواعـــد تســـويق بـــدائل لـــبن األم المعتمـــدة فـــي القـــرار المتخـــذة لتنفيـــذ وضـــع التـــدابير الوطنيـــة  عـــن
التقـدم بـّين وي ،المعنية الالحقة الصادرة عن جمعيـة الصـحة من خالل القراراتوالمحّدثة  )١٩٨١( ٢٢-٣٤ع  ص  ج

علـى  بشـأن وضـع حـد للتـرويج غيـر المالئـم ألغذيـة الرضـع وصـغار األطفـالاإلرشـادات التقنيـة  حرز في إعدادالمُ 
  ).٢٠١٦( ٩-٦٩ج ص عنحو ما رحبت به مع التقدير جمعية الصحة في القرار 

  
...  

  
  .اهتنفيذ : رصد تنفيذ السياسات والبرامج وتقييم٥اإلجراء 

  
ـــــــار/ مـــــــايو   -٢٠ ـــــــي أي ـــــــة والســـــــتون ف ـــــــة الثامن ـــــــة الصـــــــحة العالمي ـــــــرر اإلجرائـــــــي  ٢٠١٥اعتمـــــــدت جمعي   المق

المؤشــرات األساســية اإلضــافية إلطــار الرصــد العــالمي أن تعتمــد ) ١) الــذي قــررت فيــه مــا يلــي: (١٤(٦٨ج ص ع
كامــل مجموعــة أن توصــي الــدول األعضــاء بتقــديم التقــارير عــن ) ٢( لتغذيــة األمهــات والرضــع وصــغار األطفــال؛

ومؤشر بيئة السياسات  ٦و ٤و ١، باستثناء المؤشرات الخاصة بالعملية ٢٠١٦المؤشرات األساسية ابتداًء من عام 
، التــي سيستعرضــها المجلــس التنفيــذي بمجــرد أن تتــاح، مــن أجــل الموافقــة عليهــا، وســيتم تقــديم التقــارير ١والقــدرات 

مجموعـة . وُكلفـت المدير العام توفير المزيد من اإلرشاد العملي) أن تطلب من ٣فصاعدًا؛ ( ٢٠١٨عنها من عام 
مواصـــلة وضـــع بمهمـــة  ٢والمعنيـــة برصـــد التغذيـــة فيالمنظمـــة واليونيســـالخبـــراء االستشـــارية التقنيـــة المشـــتركة بـــين 

المجموعــة االستشــارية علــى جوانــب المؤشــرات المختلفــة بمــا فــي ذلــك مــدى وفــاء المؤشــرات والتحقــق منهــا. وعملــت 
لمؤشرات بالغرض ومدى مالءمة التعريف وتوافر البيانـات. وُأجريـت دراسـة استكشـافية لتقيـيم جـدوى تقـديم التقـارير ا

  عن المؤشرات. واستنادًا إلى مشورة المجموعة، يوصى بالتعاريف والمؤشرات األربعة المتبقية (انظر الجدول).
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
 ).٦(١٤٢م تانظر المقّرر اإلجرائي    ١

 ).٢٠١٤) (٩(٦٧ع  ص  جاستجابًة للمقرر اإلجرائي  ٢٠١٥عام في أنشئت    ٢
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  بها الموصى والتعاريف المؤشرات: الجدول
 

  التعريف  المؤشر اسم
شـهرًا والحاصـلين علـى أغذيـة  ٢٣أشهر و ٦نسبة األطفال المتراوحة أعمارهم بين   تنوع النظام الغذائي األدنى  -١

  فئات غذائية وأكثر ٥من 
تــوفير جــرع الحديــد المكملــة قبــل   -٢

  الوالدة
نســبة النســاء اللــواتي اســتهلكن أي مكمــالت محتويــة علــى الحديــد أثنــاء فتــرة الحمــل 

  الحالية أو السابقة في غضون العامين الماضيين
إتاحــة بــرامج وطنيــة تشــمل تقــديم   -٣

خــــــــدمات اإلرشــــــــاد فــــــــي مجــــــــال 
  الصحة العمومية و/ أو التغذية

إتاحــــة برنــــامج وطنــــي يشــــمل تــــوفير خــــدمات اإلرشــــاد بشــــأن الرضــــاعة الطبيعيــــة 
شهرًا من العمـر عبـر الـنظم الصـحية  ٢٣ألمهات الرضع من سن الوالدة إلى بلوغ 

  برامج مجتمعية أخرىأو 
كثافة المهنيين المعنيـين بالتغذيـة   -٤

  المدربين 
  نسمة في سنة معينة ١٠٠ ٠٠٠عدد المهنيين المعنيين بالتغذية المدربين كل 

  
  ١بهذه المؤشرات إلى مشورة المجموعة االستشارية.متعلقة واستندت اإلرشادات العملية ال  -٢١
  
المدونـة الدوليـة لقواعـد تسـويق بـدائل حـرز فـي تنفيـذ التقـدم المُ  نعـ معلومـات ٢٨إلـى  ٢٢الفقـرات مـن في  تردو [ 

 فــــيورد و . وضــــع حــــد للتــــرويج غيــــر المالئــــم ألغذيــــة الرضــــع وصــــغار األطفــــالب تعلقــــة الملــــبن األم واإلرشــــادات 
  ]). ٦(١٤٢م تالمقرر اإلجرائي  بوصفهد مِ اعتُ  مشروع مقرر إجرائي ٢٩ الفقرة

  
  
  

_______________  
  

                                                           
١           WHO, UNICEF. Global Nutrition Monitoring Framework – Operational guidance for tracking 

progress in meeting targets for 2025. Geneva: World Health Organization; 2017 
(http://www.who.int/nutrition/publications/operational-guidance-GNMF-indicators/en/, accessed 18 
December 2017).  
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  ٤الملحق 
  

تلك  ستبقاءالجهات الفاعلة غير الدول في عالقات رسمية مع المنظمة، أو اقبول دخول 
  ١)٩(١٤٢م تمعها بموجب المقّرر اإلجرائي  الرسمية عالقاتال

  
  ] ٢٠١٧ ديسمبر كانون األول/ ٤ – ١٤٢/٢٩م تالوثيقة  [

  
  

  *التحالف من أجل تعزيز الصحة
  األفريقية لمراكز شراء األدوية األساسية الرابطة

  مؤسسة عائلة بلومبرغ
 *مؤسسة كاريتاس الدولية

  البعثة المسيحية لرعاية المكفوفين
   لمكافحة سرطان الطفولة المنظمة الدولية

  كروب اليف الدوليةمنظمة 
 *الطبية الجمعية األوروبية لألورام

 *االتحاد العالمي لطب األسنان
 *الرابطة التجارية العالمية للتصوير التشخيصي وتكنولوجيا معلومات الرعاية الصحية والعالج باإلشعاع

  *التحالف العالمي للتكنولوجيات الطبية
 *االتحاد الدولي لإلعاقة

 *المؤسسة الدولية لتقييم التكنولوجيات الصحية
 *لدوليةمؤسسة هيلين كيلر ا

  *مؤسسة "هوماتم"
 الدولية للوقاية من العمىالوكالة 

  *الجمعية الدولية لأليدز
  الرابطة الدولية للنقل الجوي

 *في المسؤولياتمساواة  – مساواة في الحقوق: النسائي الدوليالتحالف 
  *الرابطة الدولية لبحوث طب األسنان

  *الرابطة الدولية للرعاية الخيرية والملطفة
 الدولية لدراسة ظاهرة األلمالرابطة 

 *الرابطة الدولية لعيوب الكالم والنطق
 *غرفة المقاصة الدولية لُنظم ترصد العيوب الخلقية والبحث بشأنها

 *اللجنة الدولية للوقاية من األشعة غير المؤينة
 *اللجنة الدولية للوقاية من األشعة

 *المجلس الدولي لطب العيون
 *لداء السكرياالتحاد الدولي 

   *الرابطة الدولية للوبائيات

                                                           
 النظر إلى المجلس األمانة دعت ،٢٠١٧-٢٠١٥ باالستعراض، المشمولة لفترةفي االصادرة  التعاون تقارير على بناءً    ١
 غير األخرى الفاعلة الجهات أّما. ةنجم عالمةب اسمها ُيتبع التي الحكومية غير للمنظمات الرسمية عالقاتال تجديد في

 .بشأنها ُمحّدد قرار أو ُمحّددة إجرائية مقّررات ّتخاذا موضوع في ُينظر فإنه ،الدول
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 المؤسسة الدولية لرعاية العينين
  *االتحاد الدولي لجمعيات طب األنف واألذن والحنجرة

 *مؤسسة اإلنسولين الدولية
 *الرابطة الدولية للجذام
  *الهيئة الطبية الدولية

 وث السرطانوبحالشبكة الدولية لعالج السرطان 
 *الطفل والبيئة والسالمةالشبكة الدولية لصحة 

  *المنظمة الدولية للفيزياء الطبية
 *الجمعية الدولية للوبائيات البيئية

 *الجمعية الدولية لعلم السمع
  *الجمعية الدولية لطب الكلي

  الجمعية الدولية لألورام السرطانية لدى األطفال
 الدولية للطب الطبيعي وطب التأهيلالجمعية 

  *للنفايات الصلبةاالتحاد الدولي 
 *الجمعية الدولي للحبل الشوكي

 *االتحاد الدولي لمكافحة عدوى األمراض المنقولة جنسياً 
  *االتحاد الدولي لمكافحة السل وأمراض الرئة

  *لتعزيز الصحة والتثقيف الصحي االتحاد الدولي
 *الدولي لجمعيات المناعةاالتحاد 

  *االتحاد الدولي للسموميات
  الدولية للمتعبدين األخيارالمنظمة 

  *الرابطة اإليطالية ألصدقاء راءول فولرو
  المؤسسة الهولندية الملكية المركزية لمكافحة السل

 *"مؤسسة "مارش أوف دايمس
  منظمة أطباء العالم

  *الرابطة الدولية للطبيبات
 *)سابقاً  رابطة األدوية من أجل أوروبا (الرابطة األوروبية لألدوية الجنيسة

 *وع أدوية المالريامشر 
  *منظمة الوقاية من العمى

  الدولي للمعالجة اليدوية للعظامالتحالف 
  التكنولوجيا المالئمة في مجال الصحةبرنامج 

  مؤسسة أوربيس الدولية
 الدولية للخدمات العامةالمنظمة 
 *الدولية للتصوير باألشعة RAD-AIDمنظمة 

 *منظمة الروتاري الدولية
 *)GNPالعالمية للمتعايشين مع األيدز والعدوى بفيروسه (+شبكة ستيشتينغ 

 *االتحاد الدولي للثالسيميا
 *التحالف العالمي لمكافحة داء الكلبمؤسسة 

 *الرابطة الدولية لنوادي الينز
 *االتحاد الدولي لرابطات مكافحة الجذام

  *جمعية الكومنولث الملكية للمكفوفين (جمعية رعاية العين)
 م االستئمانيةويلكو مؤسسة 

 *االتحاد العالمي للرعاية الخيرية والملطفة
 حة والتثقيف بالمناطق االستوائية*هيئة صندوق شؤون الص

 *مكافحة السرطانل دوليلا االتحاد
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  دستور األدوية في الواليات المتحدة منظمة
 *منظمة المعونة المائية

  االتحاد العالمي للمكفوفين
  النظرالعالمي لفحوصات المجلس 

 *لجمعيات الطب الصيني العالميتحاد اال
 *االتحاد العالمي للناعور (الهيموفيليا)

  *االتحاد العالمي للمداواة بالمياه والمداواة بالمناخ
  *االتحاد العالمي للصم

 *االتحاد العالمي ألمراض القلب
 *التحالف العالمي اللتهاب الكبد

 *الرابطة العالمية لمكافحة فرط ضغط الدم
 *المجلس العالمي ألعمال السباكة

 *المنظمة العالمية لمكافحة السكتة الدماغية
 *الرابطة البيطرية العالمية

  
  

_______________  
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  ٥الملحق 
  

  إلى األمانة نتيجة  اآلثار المالية واإلدارية المترتبة بالنسبة
  من جانب المجلس التنفيذي المعتمدة والمقررات اإلجرائية للقرارات

  
  

  لألمريكتينتعيين المدير اإلقليمي  :١ق١٤٢م ت القرار
 البرمجية الميزانيةب الصلة  :ألف

ــامج وال  -١ ــة مجــال البرن ــة للثنائي ــة البرمجي ، التــي ٢٠١٩-٢٠١٨حصــيلة وُمخــرج (مخرجــات) الميزاني
  .هذا القرار إذا اعُتِمد سيسهم في تحقيقها

  القيادة وتصريف الشؤون ١-٦ مجال البرنامج:
تعزيـــز االتســـاق فـــي مجـــال الصـــحة العالميـــة، مـــع تـــولي المنظمـــة القيـــادة فـــي تمكـــين  ١-٦ الحصـــيلة:

األطــراف الفاعلــة المختلفــة مــن االضــطالع بــدور نشــيط وفّعــال فــي المســاهمة فــي ضــمان الصــحة لكــل 
  الناس.
المنظمــة والــدول تــوّلي المنظمــة القيــادة واإلدارة علــى نحــو فّعــال وتحســين قــدرة أمانــة  ١-١-٦ :الُمخــرج

األعضاء على تعزيز الجهود المبذولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومواءمة هذه الجهود وتنسيقها 
  ووضعها موضع التنفيذ.

إذا لـم تكـن هنـاك أيـة صـلة بالنتـائج علـى النحـو المبـّين فــي القـرار تقـديم مبـّرر مقتضـب للنظـر فـي   -٢
  :٢٠١٩-٢٠١٨الميزانية البرمجية للثنائية 

  ال ينطبق.
، والتــي ٢٠١٩-٢٠١٨مــوجز أليــة منجــزات مســتهدفة أخــرى لألمانــة خــالل الثنائيــة بيــان وصــف   -٣

  :٢٠١٩-٢٠١٨ُتدرج بالفعل في الميزانية البرمجية للثنائية  لم
  .ال ينطبق

  اإلطار الزمني الُمقّدر (بالسنوات أو األشهر) لتنفيذ القرار:  -٤
  ُينفذ فورًا.

  القرار تنفيذ نتيجة األمانةبالنسبة إلى  مواردعلى ال المترتبة اآلثار  :باء
  ، بماليين الدوالرات األمريكية:إجمالي المتطلبات من الموارد الالزمة لتنفيذ القرار  -١

  تكاليف. ةال تترتب على تنفيذ القرار أي
فــــي الميزانيــــة البرمجيـــــة إجمــــالي المتطلبــــات الُمقــــّدرة مـــــن المــــوارد الُمزمــــع فعــــًال تخصيصـــــها   أ-٢

  ، بماليين الدوالرات األمريكية:٢٠١٩-٢٠١٨ للثنائية
  ال ينطبق.

ــّدرة مــن المــوارد  ب-٢ ــإ ةإضــاف المتطلبــات الُمق ــة ى ل ــة البرمجي تلــك الُمزمــع فعــًال تخصيصــها فــي الميزاني
  ، بماليين الدوالرات األمريكية:٢٠١٩-٢٠١٨للثنائية 

  ال ينطبق.
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، بماليـين ٢٠٢١-٢٠٢٠المتطلبات الُمقّدرة من الموارد الُمخّصصة في الميزانية البرمجيـة للثنائيـة   -٣
  الدوالرات األمريكية:

  ال ينطبق.
المتطلبــات الُمقــّدرة مــن المــوارد الُمخّصصــة فــي الميزانيــات البرمجيــة المقبلــة، بماليــين الــدوالرات   -٤

  األمريكية:
  ال ينطبق.

    المتاحة في هذه الثنائية لتمويل تنفيذ القرار، بماليين الدوالرات األمريكية:الموارد   -٥
  الموارد الُمتاحة في هذه الثنائية لتمويل تنفيذ القرار:  -

  ال ينطبق.
  الثنائية: الثغرات المتبّقية في التمويل خالل هذه  -

  ال ينطبق.
هـذه الثنائيـة التـي ستسـاعد علـى سـد أي ثغـرة الموارد الُمقّدرة المتوّقعة وغير الُمتاحة بعُد فـي   -

  في التمويل:
  ال ينطبق.

  
  

  لالجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة لألمم المتحدة المعني بإنهاء السلالتحضير  :٣ق١٤٢م ت القرار
 البرمجية الميزانيةب الصلة  :ألف

، التــي ٢٠١٩-٢٠١٨حصــيلة وُمخــرج (مخرجــات) الميزانيــة البرمجيــة للثنائيــة مجــال البرنــامج وال  -١
  .هذا القرار إذا اعُتِمد سيسهم في تحقيقها

  السل ٢-١ مجال البرنامج:
الشــاملة للرعايــة الجيــدة لمرضــى الســل بمــا يتماشــى مــع اســتراتيجية القضــاء إلتاحــة ا ٢-١ الحصــيلة:
  على السل
  الُمخرجات):المخرج (

االســـتراتيجية والغايـــات العالميـــة للوقايـــة مـــن الســـل ورعايـــة مرضـــاه ومكافحتـــه بعـــد تكييـــف  ١-٢-١
  ١-٦٧ج ص عوتنفيذها على الصعيد العالمي، على النحو المعتمد في القرار  ٢٠١٥ عام
ذ اسـتراتيجية القضـاء حدَّثة بشأن السياسات واألدوات التقنيـة لـدعم تنفيـالتوجيهية المُ دئ االمب ٢-٢-١

علـــى الســــل، والجهـــود الراميــــة إلـــى بلــــوغ غايـــات الوقايــــة مـــن الســــل ورعايـــة مرضــــاه ومكافحتـــه بعــــد 
) الرعايــة والوقايــة المتكاملــة التــي تركــز علــى ١، والتــي تشــمل الــدعائم الــثالث التاليــة: (٢٠١٥ عــام

  االبتكار) تكثيف البحث و ٣) السياسات الجريئة والُنظم الداعمة؛ (٢المريض؛ (
إذا لـم تكـن هنـاك أيـة صـلة بالنتـائج علـى النحـو المبـّين فـي القرار تقديم مبّرر مقتضب للنظر في   -٢

  :٢٠١٩-٢٠١٨الميزانية البرمجية للثنائية 
  ال ينطبق.
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، والتــي ٢٠١٩-٢٠١٨مــوجز أليــة منجــزات مســتهدفة أخــرى لألمانــة خــالل الثنائيــة بيــان وصــف   -٣
  :٢٠١٩-٢٠١٨الميزانية البرمجية للثنائية  ُتدرج بالفعل في لم

  مشروع إطار مساءلة متعّدد القطاعات.
  يتضمن مشروع القرار عنصرين هما:

مـع جميـع  هالمدير العام أن يقوم في معرض توثيق عرى تعاونـمن المجلس التنفيذي يطلب   (أ)
مسـاءلة متعـّدد القطاعـات ، بوضع مشـروع إطـار الشركاء الدوليين واإلقليميين والوطنيينالمعنيين من 

يتيح المجال أمام االضطالع بالرصد واإلبـالغ واالسـتعراض واتخـاذ اإلجـراءات الالزمـة لتسـريع وتيـرة 
ه جمعيـة تنظر في، لكي إنهاء السل على المستويين العالمي والوطني كليهمامجال التقدم الُمحرز في 

  ؛٢٠١٨ في أيار/ مايوالصحة العالمية الحادية والسبعون 
تنظــر فيــه جمعيــة الصــحة العالميــة كــي بــين قوســين معقــوفين لموضــوع مشــروع قــرار إعــداد   (ب)

  .نو الحادية والسبع
تتعلــــق هــــي ، ففــــي هــــذه الوثيقــــةوالــــواردة األمانــــة بالنســــبة إلــــى اآلثــــار الماليــــة واإلداريــــة المترتبــــة أمــــا 

مشـروع القـرار نتيجـة اعتمـاد  األمانـةبالنسـبة إلـى اآلثار المالية واإلدارية المترتبـة (أ)، وسُتعّد  بالنقطة
انعقـــاد جمعيـــة الصـــحة العالميـــة الحاديـــة حلـــول موعـــد قبـــل الُمقتـــرح أن تنظـــر فيـــه جمعيـــة الصـــحة، 

  .والسبعين
  اإلطار الزمني الُمقّدر (بالسنوات أو األشهر) لتنفيذ القرار:  -٤

  ثالثة أشهر.
  القرار تنفيذ نتيجة األمانةبالنسبة إلى  مواردعلى ال المترتبة اآلثار  :باء
  ، بماليين الدوالرات األمريكية:إجمالي المتطلبات من الموارد الالزمة لتنفيذ القرار  -١

  مليون دوالر أمريكي. ٠,١٣

ــــة   أ-٢ ــــة البرمجي ــــي الميزاني ــــًال تخصيصــــها ف ــــّدرة مــــن المــــوارد الُمزمــــع فع ــــات الُمق إجمــــالي المتطلب
  بماليين الدوالرات األمريكية:، ٢٠١٩-٢٠١٨ للثنائية
  مليون دوالر أمريكي. ٠,١٣

الُمزمــع فعــًال تخصيصــها فــي الميزانيــة البرمجيــة  إضــافة إلــى تلــك المتطلبــات الُمقــّدرة مــن المــوارد  ب-٢
  ، بماليين الدوالرات األمريكية:٢٠١٩-٢٠١٨ للثنائية
  صفر.

، بماليين ٢٠٢١-٢٠٢٠المتطلبات الُمقّدرة من الموارد الُمخّصصة في الميزانية البرمجية للثنائية   -٣
  الدوالرات األمريكية:

  ال ينطبق.
ــدوالرات   -٤ ــة، بماليــين ال المتطلبــات الُمقــّدرة مــن المــوارد الُمخّصصــة فــي الميزانيــات البرمجيــة المقبل

  األمريكية:
  ال ينطبق.
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    المتاحة في هذه الثنائية لتمويل تنفيذ القرار، بماليين الدوالرات األمريكية:الموارد   -٥
  الموارد الُمتاحة في هذه الثنائية لتمويل تنفيذ القرار:  -

  .مليون دوالر أمريكي ٠,١٣
  الثنائية: الثغرات المتبّقية في التمويل خالل هذه  -

  ال ينطبق.
الُمتاحة بعُد فـي هـذه الثنائيـة التـي ستسـاعد علـى سـد أي ثغـرة الموارد الُمقّدرة المتوّقعة وغير   -

  في التمويل:
  ال ينطبق.

  
  (بماليين الدوالرات األمريكية)الجدول: توزيع المتطلبات الُمقدرة من الموارد 

  
المقر   التكاليف  الثنائية

  الرئيسي
  المجموع  ألقاليما

جنوب   األمريكتين  األفريقي
  شرق آسيا

شرق   األوروبي
  المتوسط

غرب المحيط 
  الهادئ

الموارد المزمع 
تخصيصها في 

٢٠١٩-٢٠١٨  

  ٠,٠٦٤  ٠,٠٠٤  ٠,٠٠٤  ٠,٠٠٤  ٠,٠٠٤  ٠,٠٠٤  ٠,٠٠٤  ٠,٠٤٠  الموظفون
  ٠,٠٧٠  ٠,٠٠٠  ٠,٠٠٠  ٠,٠٠٠  ٠,٠٠٠  ٠,٠٠٠  ٠,٠٠٠  ٠,٠٧٠  األنشطة
  ٠,١٣٤  ٠,٠٠٤  ٠,٠٠٤  ٠,٠٠٤  ٠,٠٠٤  ٠,٠٠٤  ٠,٠٠٤  ٠,١١٠  المجموع

  
 

  التصدي لعبء التسمم الناجم عن لدغ الثعابين :٤ق١٤٢م ت القرار
 البرمجية الميزانيةب الصلة  :ألف

ــامج وال  -١ ــة مجــال البرن ــة للثنائي ــة البرمجي ــي ٢٠١٩-٢٠١٨حصــيلة وُمخــرج (مخرجــات) الميزاني ، الت
  .هذا القرار إذا اعُتِمدسيسهم في تحقيقها 

  البرنامج: مجال
  أمراض المناطق المدارية المهملة ٤-١
  :لحصيلةا
  زيادة إتاحة التدخالت الرامية إلى مكافحة أمراض المناطق المدارية المهملة واستدامتها ٤-١

  :المخرج
تيســير تنفيــذ ورصــد التــدخالت الراميــة إلــى مكافحــة أمــراض المنــاطق المداريــة المهملــة مــن خــالل  ٢-٤-١

  المبادئ التوجيهية التقنية المسندة بالبيِّنات والدعم التقني
  البرنامج: مجال

  إتاحة األدوية والتكنولوجيات الصحية األخرى وتعزيز القدرات التنظيمية ٣-٤
  :لحصيلةا
المأمونــة والفعالــة والميســورة التكــاليف والعاليــة تحســين إتاحــة األدويــة والتكنولوجيــات الصــحية األخــرى  ٣-٤

  الجودة واستخدامها على نحو رشيد
  جان:المخر 

ـــــات الصـــــحية األخـــــرى واســـــتخدامها، مـــــن خـــــالل  ١-٣-٤ ـــــة األساســـــية والتكنولوجي تحســـــين إتاحـــــة األدوي
  وتنفيذها اإلرشادات على الصعيد العالمي، ووضع سياسات واستراتيجيات وأدوات وطنية

تحســـين جـــودة األدويـــة والتكنولوجيـــات الصـــحية األخـــرى ومأمونيتهـــا مـــن خـــالل القواعـــد والمعـــايير  ٣-٣-٤
  وجيهية وتعزيز الُنظم التنظيمية واالختبار المسبق للصالحيةوالمبادئ الت
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إذا لــم تكــن هنــاك أيــة صــلة بالنتــائج علــى النحــو المبــّين فــي القــرار تقـديم مبــّرر مقتضــب للنظــر فــي   -٢
  :٢٠١٩-٢٠١٨الميزانية البرمجية للثنائية 

  .ال ينطبق
ــان وصــف   -٣ ــة بي ــة منجــزات مســتهدفة أخــرى لألمان ــة مــوجز ألي ، والتــي ٢٠١٩-٢٠١٨خــالل الثنائي

  :٢٠١٩-٢٠١٨ُتدرج بالفعل في الميزانية البرمجية للثنائية  لم
وٕان لـم ُتحـّدد تلـك  ،أعـاله بالتفصـيل بّينـةالمخرجـات المتحقيـق ستسهم المنجـزات المسـتهدفة المقـررة فـي 

. وهـــذه المنجـــزات المســـتهدفة مبينـــة ٢٠١٩-٢٠١٨ة خـــالل عمليـــة إعـــداد الميزانيـــة البرمجيـــ المنجـــزات
  أدناه.

 ضــمان التســمم النــاجم عــن لــدغ الثعــابينكافحــة تســريع وتيــرة الجهــود العالميــة المبذولــة وتنســيق م ،
جودة األدوية المضـادة للسـموم والعالجـات األخـرى ونجاعتهـا ومأمونيتهـا ومـنح األولويـة للتـدخالت 

 الشديدة التأثير؛

  التســـمم النـــاجم عـــن لـــدغ مواصـــلة تقـــديم الـــدعم التقنـــي إلـــى المؤسســـات العاملـــة علـــى البحـــث فـــي
بما فيها المراكز المتعاونة مع المنظمة دعمًا للجهـود المحسـنة والمسـندة بالبّينـات لمكافحـة  الثعابين
 المرض؛

   المنــاعي المضــاد لســموم  الغلوبــولينمستحضــرات  إنتــاجالجهــود الدوليــة الراميــة إلــى تعزيــز تــدعيم
التــي تتســم بــالجودة والمأمونيــة والنجاعــة وتنظــيم تلــك المستحضــرات ومراقبتهــا، وتحســين  الثعــابين

 بأسعار معقولة للجميع؛المأمونة والناجعة وٕاتاحتها  ألدوية المضادة للسموماإمكانية توافر 

 وعيــة والوقايــة وٕاتاحــة العــالج تقــديم الــدعم إلــى الــدول األعضــاء لتعزيــز قــدراتها مــن أجــل تحســين الت
 ؛ومكافحتها التسمم الناجم عن لدغ الثعابينوالحد من حاالت 

 التعاون التقني بين الدول األعضاء كوسيلة لتدعيم خدمات الترصد والعالج والتأهيل؛ توطيد 

 تعـــاون مـــع الوكـــاالت الدوليـــة والمنظمـــات غيـــر الحكوميـــة والمؤسســـات ومؤسســـات البحـــث، عنـــد ال
االقتضــاء ووفقــًا للواليــات المعنيــة المســندة إليهــا، لتقــديم الــدعم مباشــرة إلــى البلــدان التــي ينتشــر فيهــا 

  .ابينلدغ الثعبناًء على طلب هذه البلدان، بهدف تدعيم أنشطة التدبير العالجي لحاالت المرض، 
  اإلطار الزمني الُمقّدر (بالسنوات أو األشهر) لتنفيذ القرار:  -٤

لتنفيــذ هــذا القــرار إذ تنــدرج جهــود التنفيــذ فــي إطــار  نهــائي أي موعــد تحديــد ال ُيتوقــع فــي الوقــت الحــالي
العمل الجاري المتصل بمكافحة أمراض المنـاطق المداريـة المهملـة والقضـاء عليهـا. وتتعلـق المعلومـات 

  .٢٠٢٣إلى  ٢٠١٨المالية المعروضة في هذه الوثيقة بفترة السنوات الست من تموز/ يوليو 
  القرار تنفيذ نتيجة األمانةبالنسبة إلى  مواردعلى ال المترتبة اآلثار  :باء
  ، بماليين الدوالرات األمريكية:إجمالي المتطلبات من الموارد الالزمة لتنفيذ القرار  -١

  مليون دوالر أمريكي خالل السنوات الست األولى. ٢٩,٦٦
البرمجيـــــة إجمـــــالي المتطلبـــــات الُمقـــــّدرة مـــــن المـــــوارد الُمزمـــــع فعـــــًال تخصيصـــــها فـــــي الميزانيـــــة   أ-٢

  ، بماليين الدوالرات األمريكية:٢٠١٩-٢٠١٨ للثنائية
  صفر.

الُمزمــع فعــًال تخصيصــها فــي الميزانيــة البرمجيــة  إضــافة إلــى تلــك المتطلبــات الُمقــّدرة مــن المــوارد  ب-٢
  ، بماليين الدوالرات األمريكية:٢٠١٩-٢٠١٨ للثنائية
  مليون دوالر أمريكي. ٦,٣٣
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، بماليـين ٢٠٢١-٢٠٢٠المتطلبات الُمقّدرة من الموارد الُمخّصصـة فـي الميزانيـة البرمجيـة للثنائيـة   -٣
  الدوالرات األمريكية:

  مليون دوالر أمريكي. ١٠,٦٣
المتطلبـــات الُمقـــّدرة مـــن المـــوارد الُمخّصصـــة فـــي الميزانيـــات البرمجيـــة المقبلـــة، بماليـــين الـــدوالرات   -٤

  األمريكية:
  دوالر أمريكي لكل ثنائية إضافة إلى تكاليف المقايسة مقابل التضخم.مليون  ١٢,٧٠

    الموارد المتاحة في هذه الثنائية لتمويل تنفيذ القرار، بماليين الدوالرات األمريكية:  -٥
  الموارد الُمتاحة في هذه الثنائية لتمويل تنفيذ القرار:  -

  صفر.
  الثنائية:الثغرات المتبّقية في التمويل خالل هذه   -

  مليون دوالر أمريكي. ٦,٣٣
الموارد الُمقّدرة المتوّقعة وغير الُمتاحة بعُد في هذه الثنائية التي ستساعد على سـد أي ثغـرة فـي   -

  التمويل:
ال تتــوفر فــي الوقــت الحــالي. وســترتبط تعبئــة األمــوال بالحصــيلة األوليــة للمنجــزات المســتهدفة فــي 

المتوقع أن يؤدي وضع خريطة الطريق الخاصـة ببيئـة لـدغ الثعـابين . ومن ٢٠١٩-٢٠١٨الثنائية 
وتنظــيم االجتمــاع المتصــل بــذلك للجهــات صــاحبة المصــلحة إلــى تعبئــة المســاهمات الطوعيــة مــن 

  من ميزانية الثنائية. ٪٥٠الجهات المانحة لتحصيل مبلغ ال يقل عن 
  

  الدوالرات األمريكية)(بماليين الجدول: توزيع المتطلبات الُمقدرة من الموارد 
  

المقر   التكاليف  الثنائية
  الرئيسي

  المجموع  ألقاليما
جنوب   األمريكتين  األفريقي

  شرق آسيا
شرق   األوروبي

  المتوسط
غرب المحيط 

  الهادئ
الموارد المزمع 
تخصيصها في 

٢٠١٩-٢٠١٨  

  -  -  -  -  -  -  -  -  الموظفون
  -  -  -  -  -  -  -  -  األنشطة
  -  -  -  -  -  -  -  -  المجموع

الموارد اإلضافية 
المخصصة في 

٢٠١٩-٢٠١٨  

  ٢,٠٥  ٠,١٤  ٠,١٢  ٠,٠٧  ٠,١٢  ٠,١٣  ٠,١٥  ١,٣٢  الموظفون
  ٤,٢٨  ٠,٢٦  ٠,٢٤  ٠,١٦  ٠,٣١  ٠,٢٣  ٠,٥٥  ٢,٥٣  األنشطة
  ٦,٣٣  ٠,٤٠  ٠,٣٦  ٠,٢٣  ٠,٤٣  ٠,٣٦  ٠,٧٠  ٣,٨٥  المجموع

الموارد المقرر 
تخصيصها في 

٢٠٢١-٢٠٢٠  

  ٦,٢٠  ٠,٧٠  ٠,٦٣  ٠,٣٣  ٠,٨٣  ٠,٦٩  ١,٠٤  ١,٩٨  الموظفون
  ٤,٤٣  ٠,٢٤  ٠,٢٢  ٠,١٦  ٠,٢٨  ٠,٢١  ٠,٤٧  ٢,٨٥  األنشطة
  ١٠,٦٣  ٠,٩٤  ٠,٨٥  ٠,٤٩  ١,١١  ٠,٩٠  ١,٥١  ٤,٨٣  المجموع

الموارد الُمقرر 
تخصيصها في 
  الثنائيات المقبلة

  ٨,٥١  ٠,٩٨  ٠,٨٧  ٠,٥٠  ٠,٨٦  ٠,٩٦  ١,٠٨  ٣,٢٦  الموظفون
  ٤,١٩  ٠,٢٥  ٠,٢٣  ٠,١٦  ٠,٢٩  ٠,٢٢  ٠,٤٩  ٢,٥٥  األنشطة
  ١٢,٧٠  ١,٢٣  ١,١٠  ٠,٦٦  ١,١٥  ١,١٨  ١,٥٧  ٥,٨١  المجموع
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  ٢٠٣٠-٢٠١٨خطة العمل العالمية للمنظمة بشأن النشاط البدني للفترة  :٥ق١٤٢م ت القرار
 البرمجية الميزانيةب الصلة  :ألف

ــامج وال  -١ ــة مجــال البرن ــة للثنائي ــة البرمجي ، التــي ٢٠١٩-٢٠١٨حصــيلة وُمخــرج (مخرجــات) الميزاني
  هذا القرار إذا اعُتِمد سيسهم في تحقيقها

  األمراض غير السارية ١-٢ مجال البرنامج:
غيـر السـارية وعوامـل خطرهـا  التدخالت الراميـة إلـى الوقايـة مـن األمـراض زيادة إتاحة ١-٢ الحصيلة:

  وتدبيرها العالجي
  الُمخرج (المخرجات):

للوقايــة مــن األمــراض  تســـريع وضـــع وتنفيـــذ السياســـات والخطـــط الوطنيـــة المتعـــددة القطاعـــات ١-١-٢
  غير السارية ومكافحتها

للتغييـر  الخطــر القابلــةتمكين البلـدان مـن تنفيـذ االســتراتيجيات الراميــة إلــى الحــد مــن عوامــل  ٢-١-٢
غيــر الســارية (تعــاطي التبــغ، واتبــاع نظــام غــذائي غيــر صــحي، والخمــول البــدني،  المتعلقـــة بـــاألمراض

  وتعاطي الكحول على نحو ضار)، بما في ذلك المحددات االجتماعية األساسية
بااللتزامـــات الـــواردة فـــي  تنفيــذ إطـــار الرصـــد مـــن أجــل التبليـــغ عـــن التقـــدم المحـــرز فــي الوفـــاء ٤-١-٢

اإلعـــــالن السياســـــي الجتمـــــاع الجمعيـــــة العامـــــة لألمـــــم المتحـــــدة الرفيـــــع المســـــتوى بشـــــأن الوقايـــــة مـــــن 
الوقايـة مـن  ومكافحتها وفي خطة العمل العالمية للمنظمـة بشـأنالمعدية (غير السارية) األمـراض غيـر 

  ٢٠٢٠-٢٠١٣األمراض غير السارية ومكافحتها 
إذا لـم تكـن هنـاك أيـة صـلة بالنتـائج علـى النحـو المبـّين فــي القـرار تقـديم مبـّرر مقتضـب للنظـر فـي   -٢

  :٢٠١٩-٢٠١٨الميزانية البرمجية للثنائية 
  ال ينطبق.

، والتـي لـم ٢٠١٩-٢٠١٨موجز أليـة منجـزات مسـتهدفة أخـرى لألمانـة خـالل الثنائيـة بيان وصف   -٣
  :٢٠١٩-٢٠١٨الميزانية البرمجية للثنائية ُتدرج بالفعل في 

  .يوجدال 
  اإلطار الزمني الُمقّدر (بالسنوات أو األشهر) لتنفيذ القرار:  -٤

  ثماني سنوات.
  القرار تنفيذ نتيجة األمانةبالنسبة إلى  مواردعلى ال المترتبة اآلثار  :باء
  بماليين الدوالرات األمريكية:، إجمالي المتطلبات من الموارد الالزمة لتنفيذ القرار  -١

  مليون دوالر أمريكي. ٣٠,٣
إجمــالي المتطلبــات الُمقــّدرة مــن المــوارد الُمزمــع فعــًال تخصيصــها فــي الميزانيــة البرمجيــة للثنائيــة   أ-٢

  ، بماليين الدوالرات األمريكية:٢٠١٩-٢٠١٨
  مليون دوالر أمريكي. ٩,٤

الُمزمــع فعــًال تخصيصــها فــي الميزانيــة البرمجيــة  إضــافة إلــى تلــك المتطلبــات الُمقــّدرة مــن المــوارد  ب-٢
  ، بماليين الدوالرات األمريكية:٢٠١٩-٢٠١٨للثنائية 

  صفر.
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، بماليين ٢٠٢١-٢٠٢٠المتطلبات الُمقّدرة من الموارد الُمخّصصة في الميزانية البرمجية للثنائية   -٣
  الدوالرات األمريكية:

  دوالر أمريكي.مليون  ٨,١
ــدوالرات   -٤ ــة، بماليــين ال المتطلبــات الُمقــّدرة مــن المــوارد الُمخّصصــة فــي الميزانيــات البرمجيــة المقبل

  األمريكية:
  مليون دوالر أمريكي. ٦,٤: ٢٠٢٣-٢٠٢٢للفترة 
  مليون دوالر أمريكي. ٦,٤: ٢٠٢٥-٢٠٢٤للفترة 

    القرار، بماليين الدوالرات األمريكية:الموارد المتاحة في هذه الثنائية لتمويل تنفيذ   -٥
  الموارد الُمتاحة في هذه الثنائية لتمويل تنفيذ القرار:  -

  صفر.
  الثنائية: الثغرات المتبّقية في التمويل خالل هذه  -

  مليون دوالر أمريكي. ٩,٤
سـد أي ثغـرة الموارد الُمقّدرة المتوّقعة وغير الُمتاحة بعُد فـي هـذه الثنائيـة التـي ستسـاعد علـى   -

  في التمويل:
  صفر.

  
  

  )بماليين الدوالرات األمريكية(الجدول: توزيع المتطلبات الُمقدرة من الموارد 
  

المقر   التكاليف  الثنائية
  الرئيسي

  المجموع  ألقاليما
جنوب   األمريكتين  األفريقي

  شرق آسيا
شرق   األوروبي

  المتوسط
غرب المحيط 

  الهادئ
الموارد المخصصة 

  فعًال في 
٢٠١٩-٢٠١٨  

  ٥‚٤  ٠‚٧  ٠‚٦  ٠‚٧  ٠‚٦  ٠‚٨  ٠‚٨  ١‚٢  الموظفون
  ٤‚٠  ٠‚٢  ٠‚٢  ٠‚٢  ٠‚٢  ٠‚٢  ٠‚٢  ٢‚٨  األنشطة
  ٩‚٤  ٠‚٩  ٠‚٨  ٠‚٩  ٠‚٨  ١‚٠  ١‚٠  ٤‚٠  المجموع

الموارد اإلضافية 
المخصصة في 

٢٠١٩-٢٠١٨  

  ٠‚٠  ٠‚٠  ٠‚٠  ٠‚٠  ٠‚٠  ٠‚٠  ٠‚٠  ٠‚٠  الموظفون
  ٠‚٠  ٠‚٠  ٠‚٠  ٠‚٠  ٠‚٠  ٠‚٠  ٠‚٠  ٠‚٠  األنشطة
  ٠‚٠  ٠‚٠  ٠‚٠  ٠‚٠  ٠‚٠  ٠‚٠  ٠‚٠  ٠‚٠  المجموع

الموارد المقرر 
تخصيصها في 

٢٠٢١-٢٠٢٠  

  ٥‚٤  ٠‚٧  ٠‚٦  ٠‚٧  ٠‚٦  ٠‚٨  ٠‚٨  ١‚٢  الموظفون
  ٢‚٧  ٠‚٢  ٠‚٢  ٠‚٢  ٠‚٢  ٠‚٢  ٠‚٢  ١‚٥  األنشطة
  ٨‚١  ٠‚٩  ٠‚٨  ٠‚٩  ٠‚٨  ١‚٠  ١‚٠  ٢‚٧  المجموع

الموارد الُمقرر 
تخصيصها في 
  الثنائيات المقبلة

  ١٠‚٨  ١‚٤  ١‚٢  ١‚٤  ١‚٢  ١‚٦  ١‚٦  ٢‚٤  الموظفون
  ٢‚٠  ٠‚٢  ٠‚٢  ٠‚٢  ٠‚٢  ٠‚٢  ٠‚٢  ٠‚٨  األنشطة
  ١٢‚٨  ١‚٦  ١‚٤  ١‚٦  ١‚٤  ١‚٨  ١‚٨  ٣‚٢  المجموع
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  تحسين إتاحة التكنولوجيات المساعدة :٦ق١٤٢م ت القرار
 البرمجية الميزانيةب الصلة  :ألف

ــامج وال  -١ ــة مجــال البرن ــة للثنائي ــة البرمجي ، التــي ٢٠١٩-٢٠١٨حصــيلة وُمخــرج (مخرجــات) الميزاني
  .هذا القرار إذا اعُتِمد سيسهم في تحقيقها

  العجز وٕاعادة التأهيل ٤-٢ مجال البرنامج:
  زيادة إتاحة الخدمات الشاملة الخاصة برعاية العين والسمع وٕاعادة التأهيل ٤-٢ الحصيلة:
: ٢٠٢١-٢٠١٤خطـة العمـل العالميـة لمنظمـة الصـحة العالميـة بشـأن العجـز تنفيـذ  ١-٤-٢ الُمخرج:

  تحسين صحة جميع المصابين بالعجز، بما يتماشى مع األولويات الوطنية

  الشيخوخة والصحة ٢-٣ مجال البرنامج:
  التمتع بالصحة عمرًا طويًال في ظل زيادة نسبة الناس الذين يستطيعون أن يعيشوا ٢-٣ الحصيلة:
البلدان من رسم السياسات واالستراتيجيات والقدرة على تعزيز التمتع بالصحة تمكين  ١-٢-٣ الُمخرج:

  العمرطوال في مرحلة الشيخوخة 

  وتعزيز القدرات التنظيميةاألخرى األدوية والتكنولوجيات الصحية إتاحة  ٣-٤ ج:مجال البرنام
إتاحـــة األدويـــة والتكنولوجيـــات الصـــحية األخـــرى المأمونـــة والفعالـــة والميســـورة تحســـين  ٣-٤ الحصـــيلة:
  التكاليف
مــن إتاحــة األدويــة األساســية والتكنولوجيــات الصــحية األخــرى واســتخدامها، تحســين  ١-٣-٤ الُمخــرج:

  وتنفيذها خالل اإلرشادات على الصعيد العالمي، ووضع سياسات واستراتيجيات وأدوات وطنية
إذا لـم تكـن هنـاك أيـة صـلة بالنتـائج علـى النحـو المبـّين فــي القـرار تقـديم مبـّرر مقتضـب للنظـر فـي   -٢

  :٢٠١٩-٢٠١٨الميزانية البرمجية للثنائية 
  .ال ينطبق

، والتــي ٢٠١٩-٢٠١٨منجــزات مســتهدفة أخــرى لألمانــة خــالل الثنائيــة مــوجز أليــة بيــان وصــف   -٣
  :٢٠١٩-٢٠١٨ُتدرج بالفعل في الميزانية البرمجية للثنائية  لم

ال ُيتوّقع وجود أية منجزات ُمستهدفة أخرى، ولكن من الُمقّرر توسيع نطاق القائمة منها حاليًا وتعزيزهـا 
يميــــة معنيــــة بتصــــنيع التكنولوجيــــات المســــاعدة وشــــرائها التــــي تؤيــــد إنشــــاء شــــبكات إقليميــــة أو دون إقل

  وتوريدها (والسيما إعداد المسّودة األولى من التقرير العالمي عن التكنولوجيات المساعدة)
  اإلطار الزمني الُمقّدر (بالسنوات أو األشهر) لتنفيذ القرار:  -٤

، وقـد يتواصـل العمـل بشـأنه بعـد ٢٠٣٠اإلطـار الزمنـي لتنفيـذ القـرار حتـى عـام  يـددمت من الُمزمع حالياً 
  هذا التاريخ، حسب اللزوم.

  القرار تنفيذ نتيجة األمانةبالنسبة إلى  مواردعلى ال المترتبة اآلثار  :باء
  ، بماليين الدوالرات األمريكية:إجمالي المتطلبات من الموارد الالزمة لتنفيذ القرار  -١

  .٢٠٣٠مليون دوالر أمريكي حتى عام  ٣٢,٥

إجمـــــالي المتطلبـــــات الُمقـــــّدرة مـــــن المـــــوارد الُمزمـــــع فعـــــًال تخصيصـــــها فـــــي الميزانيـــــة البرمجيـــــة   أ-٢
  ، بماليين الدوالرات األمريكية:٢٠١٩-٢٠١٨ للثنائية
  مليون دوالر أمريكي. ٢,٤٥
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الُمزمــع فعــًال تخصيصــها فــي الميزانيــة البرمجيــة  إلــى تلــكإضــافة  المتطلبــات الُمقــّدرة مــن المــوارد  ب-٢
  ، بماليين الدوالرات األمريكية:٢٠١٩-٢٠١٨ للثنائية
  مليون دوالر أمريكي. ٢,٥٥

، بماليين ٢٠٢١-٢٠٢٠المتطلبات الُمقّدرة من الموارد الُمخّصصة في الميزانية البرمجية للثنائية   -٣
  الدوالرات األمريكية:

  أمريكي في كل ثنائية. ماليين دوالر ٥
ــدوالرات   -٤ ــة، بماليــين ال المتطلبــات الُمقــّدرة مــن المــوارد الُمخّصصــة فــي الميزانيــات البرمجيــة المقبل

  األمريكية:
  ماليين دوالر أمريكي في كل ثنائية. ٥

    الموارد المتاحة في هذه الثنائية لتمويل تنفيذ القرار، بماليين الدوالرات األمريكية:  -٥
  الموارد الُمتاحة في هذه الثنائية لتمويل تنفيذ القرار:  -

  مليون دوالر أمريكي. ٢,٤٥
  الثغرات المتبّقية في التمويل خالل هذه الثنائية:  -

  مليون دوالر أمريكي. ٢,٥٥
المــوارد الُمقــّدرة المتوّقعــة وغيــر الُمتاحــة بعــُد فــي هــذه الثنائيــة التــي ستســاعد علــى ســد أي ثغــرة   -

  التمويل: في
  .٢٠٣٠مليون دوالر أمريكي حتى عام  ١٥

  
  

  (بماليين الدوالرات األمريكية)الجدول: توزيع المتطلبات الُمقدرة من الموارد 
  

المقر   التكاليف  الثنائية
  الرئيسي

  المجموع  ألقاليما
جنوب   األمريكتين  األفريقي

  شرق آسيا
شرق   األوروبي

  المتوسط
غرب المحيط 

  الهادئ
الموارد المزمع 
تخصيصها في 

٢٠١٩-٢٠١٨  

  ١,٦٠  ٠,٠٠  ٠,٠٠  ٠,٠٠  ٠,٠٠  ٠,٠٠  ٠,٠٠  ١,٦٠  الموظفون
  ٠,٨٥  ٠,٠٥  ٠,٢٠  ٠,٠٥  ٠,١٥  ٠,٠٥  ٠,١٥  ٠,٢٠  األنشطة
  ٢,٤٥  ٠,٠٥  ٠,٢٠  ٠,٠٥  ٠,١٥  ٠,٠٥  ٠,١٥  ١,٨٠  المجموع

الموارد اإلضافية 
المخصصة في 

٢٠١٩-٢٠١٨  

  ٠,٧٠  ٠,٠٥  ٠,١٠  ٠,٠٥  ٠,١٠  ٠,٠٥  ٠,١٠  ٠,٢٥  الموظفون
  ١,٨٥  ٠,٢٥  ٠,٢٥  ٠,٢٥  ٠,٢٠  ٠,١٠  ٠,٢٠  ٠,٦٠  األنشطة
  ٢,٥٥  ٠,٣٠  ٠,٣٥  ٠,٣٠  ٠,٣٠  ٠,١٥  ٠,٣٠  ٠,٨٥  المجموع

الموارد المقرر 
تخصيصها في 

٢٠٢١-٢٠٢٠  

  ٢,٣٥  ٠,٠٥  ٠,١٠  ٠,٠٥  ٠,١٠  ٠,١٠  ٠,١٠  ١,٨٥  الموظفون
  ٢,٦٥  ٠,٢٥  ٠,٥٠  ٠,٢٥  ٠,٤٠  ٠,٢٠  ٠,٤٠  ٠,٦٥  األنشطة
  ٥,٠٠  ٠,٣٠  ٠,٦٠  ٠,٣٠  ٠,٥٠  ٠,٣٠  ٠,٥٠  ٢,٥٠  المجموع

الموارد الُمقرر 
تخصيصها في 
  الثنائيات المقبلة

  ٢,٣٥  ٠,٠٥  ٠,١٠  ٠,٠٥  ٠,١٠  ٠,١٠  ٠,١٠  ١,٨٥  الموظفون
  ٢,٦٥  ٠,٢٥  ٠,٥٠  ٠,٢٥  ٠,٤٠  ٠,٢٠  ٠,٤٠  ٠,٦٥  األنشطة
  ٥,٠٠  ٠,٣٠  ٠,٦٠  ٠,٣٠  ٠,٥٠  ٠,٣٠  ٠,٥٠  ٢,٥٠  المجموع
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  تعديالت النظام األساسي للموظفين والئحة الموظفين :٧ق١٤٢م ت القرار
  واب المدير العامن :٨ق١٤٢م ت القرار
  رتبات الموظفين في الوظائف غير المصنفة في رتب ومرتب المدير العامم :٩ق١٤٢م ت القرار
 البرمجية الميزانيةب الصلة  :ألف

ــامج وال  -١ ــة مجــال البرن ــة للثنائي ــة البرمجي ، التــي ٢٠١٩-٢٠١٨حصــيلة وُمخــرج (مخرجــات) الميزاني
  .هذا القرار إذا اعُتِمد سيسهم في تحقيقها

  التنظيم واإلدارة ٤-٦ البرنامج:مجال 
  بفعالية وكفاءة على نحو متسق على صعيد المنظمة إرساء تنظيم اإلدارة ٤-٦ الحصيلة:

  دارة الموارد البشرية وتنسيقها بفعالية وكفاءةإ ٢-٤-٦ الُمخرج (المخرجات):
بالنتـائج علـى النحـو المبـّين فــي إذا لـم تكـن هنـاك أيـة صـلة القـرار تقـديم مبـّرر مقتضـب للنظـر فـي   -٢

  :٢٠١٩-٢٠١٨الميزانية البرمجية للثنائية 
  .ال ينطبق

، والتـي لـم ٢٠١٩-٢٠١٨موجز أليـة منجـزات مسـتهدفة أخـرى لألمانـة خـالل الثنائيـة بيان وصف   -٣
  :٢٠١٩-٢٠١٨ُتدرج بالفعل في الميزانية البرمجية للثنائية 

  .ال ينطبق
  (بالسنوات أو األشهر) لتنفيذ القرار:اإلطار الزمني الُمقّدر   -٤

ــفيمــا يتعلــق  فــإن التعــديالت ذات الصــلة المدخلــة علــى الئحــة المــوظفين ســتدخل  ،٧ق١٤٢م تالقرار ب
  حيز النفاذ على النحو التالي:

  ا؛بأجور موظفي الفئة الفنية والفئات العليفيما يتعلق  ٢٠١٨يناير  كانون الثاني/ ١اعتبارًا من   (أ)
فيمــــا يتعلــــق بالتعــــاريف ومــــنح التعلــــيم ومــــنح االســــتقرار  ٢٠١٨شـــباط/ فبرايـــر  ١واعتبـــارًا مـــن  )(ب

دون مرتــــــب واالســــــتقالة مــــــن ومـــــــنح اإلعـــــــادة إلـــــــى الـــــــوطن والتنقـــــــل واإلجـــــــازة الخاصـــــــة واإلجــــــازة 
  .واالستعراض اإلداري وهيئة الطعون العالمية

النظــام األساســي  ذات الصــلة المقتــرح إدخالهــا علــى تعــديالت، فــإن ال٨ق١٤٢م تالقرار بــوفيمــا يتعلــق 
  .٢٠١٨يناير  كانون الثاني/ ١لتجسد هيكل المنظمة الحالي ستدخل حيز النفاذ اعتبارًا من  للموظفين

ـــوفيمـــا يتعلـــق  ـــة علـــى أجـــور تعـــديالت، فـــإن ال٩ق١٤٢م تالقرار ب المـــوظفين فـــي  ذات الصـــلة المدخل
 كــانون الثــاني/ ١ســتدخل حيــز النفــاذ اعتبــارًا مــن  جــر المــدير العــامالوظـائف غيــر المصــنفة فــي رتــب وأ

  .٢٠١٨ يناير
  ولم ُيحدد موعد نهائي لتنفيذ القرار.

  القرار تنفيذ نتيجة األمانةبالنسبة إلى  مواردعلى ال المترتبة اآلثار  :باء
  األمريكية:، بماليين الدوالرات إجمالي المتطلبات من الموارد الالزمة لتنفيذ القرار  -١

تشمل فعليًا المتطلبات مـن  ٢٠١٩-٢٠١٨الميزانية البرمجية للثنائية إن الموارد المخطط لها في إطار 
  .الالزمة لتنفيذ القرار الموارد

ـــة علـــى  ٩ق١٤٢م تالقـــرار و  ٧ق١٤٢م تالقـــرار مـــن  ١الفقرة بـــوفيمـــا يتعلـــق  بشـــأن التعـــديالت المدخل
مــا تخضــع لــبعض التغييــر نتيجــة تســوية مقــر  تكــاليف كشــوف المرتبــات عــادةمرتبــات المــوظفين، فــإن 

العمــل، أســعار الصــرف، المــوظفين المتنــوعين مــن حيــث بــدالت اإلعالــة واالســتحقاقات الخاصــة بمــنح 
التعلــيم ضــمن عوامــل أخــرى، بحيــث يــتم اســتيعاب هــذه التكــاليف اإلضــافية فــي ســياق التفاوتــات الكليــة 

  لميزانية المرتبات.
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  متطلبات من الموارد. ةأي ٧ق١٤٢م تمن القرار  ٢لى الفقرة عوال تترتب 
ن النظــام األساســي للمــوظفي، ال تترتــب علــى التعــديالت المدخلــة علــى ٨ق١٤٢م تالقرار بــوفيمــا يتعلــق 

وظائف جديدة في هيكل المنظمة الحالي ستموَّل في  ةفي حد ذاتها أي متطلبات من الموارد. إال أن أي
  إطار مخصصات الميزانية الحالية.

إجمــالي المتطلبــات الُمقــّدرة مــن المــوارد الُمزمــع فعــًال تخصيصــها فــي الميزانيــة البرمجيــة للثنائيــة   أ-٢
  ، بماليين الدوالرات األمريكية:٢٠١٩-٢٠١٨
  .ال ينطبق

الُمزمــع فعــًال تخصيصــها فــي الميزانيــة البرمجيــة  إضــافة إلــى تلــك المتطلبــات الُمقــّدرة مــن المــوارد  ب-٢
  ، بماليين الدوالرات األمريكية:٢٠١٩-٢٠١٨للثنائية 
  .ال ينطبق

، بماليين ٢٠٢١-٢٠٢٠المتطلبات الُمقّدرة من الموارد الُمخّصصة في الميزانية البرمجية للثنائية   -٣
  الدوالرات األمريكية:

  .ال ينطبق
ــدوالرات  المتطلبــات الُمقــّدرة مــن  -٤ ــة، بماليــين ال المــوارد الُمخّصصــة فــي الميزانيــات البرمجيــة المقبل

  األمريكية:
  .ال ينطبق

    الموارد المتاحة في هذه الثنائية لتمويل تنفيذ القرار، بماليين الدوالرات األمريكية:  -٥
  الموارد الُمتاحة في هذه الثنائية لتمويل تنفيذ القرار:  -

  .ال ينطبق
  الثنائية: المتبّقية في التمويل خالل هذهالثغرات   -

  ال ينطبق.
الموارد الُمقّدرة المتوّقعة وغير الُمتاحة بعُد فـي هـذه الثنائيـة التـي ستسـاعد علـى سـد أي ثغـرة   -

  في التمويل:
  .ال ينطبق

  
  

): مسـودة خطـة اسـتراتيجية عالميـة خمسـية ٢٠٠٥تنفيذ اللوائح الصحية الدولية ( :)١(١٤٢م ت المقرر اإلجرائي
    ٢٠٢٣-٢٠١٨لتحسين التأهب واالستجابة في مجال الصحة العمومية، 

 البرمجية الميزانيةب الصلة  :ألف

ــامج وال  -١ ــة مجــال البرن ــة للثنائي ــة البرمجي ، التــي ٢٠١٩-٢٠١٨حصــيلة وُمخــرج (مخرجــات) الميزاني
  إذا اعُتِمد. هذا المقرر اإلجرائي في تحقيقهاسيسهم 

 الصحية واللوائح القطري، الصعيد على الصحية للطوارئ التأھب :٢-ھاء مجال البرنامج
   )٢٠٠٥( الدولية

مواجهــة قيــام جميــع البلــدان بتقيــيم ومعالجــة الثغــرات الحرجــة التــي تتخلــل التأهــب ل :٢-هــاء الحصــيلة
اللـوائح الصـحية فـي  المنصـوص عليهـا القـدرات األساسـية تلـك التـي تتخلّـل هـالطوارئ الصـحية، بمـا فيا

  دارة مخاطر الطوارئ الصحية المتعلقة بجميع األخطار إل الزمة) والقدرات ال٢٠٠٥الدولية (
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  )٢٠٠٥صحية الدولية (الدعم المقدم من األمانة لتنفيذ اللوائح ال :٤-٢-هاء الُمخرج
يتطلـــب تنفيـــذ الخطـــة االســـتراتيجية العالميـــة الخمســـية االضـــطالع بأنشـــطة فـــي إطـــار برنـــامج منظمـــة 
الصـــحة العالميـــة للطـــوارئ الصـــحية، تنـــدرج تكلفتهـــا فـــي الميزانيـــة البرمجيـــة الشـــاملة لبرنـــامج الطـــوارئ 

لفـة الـدعم الـذي تقدِّمـه األمانـة لتنسـيق الصحية. وتُفَهم تكلفـة تنفيـذ المقـرر اإلجرائـي علـى أنهـا مجـرد تك
  تنفيذ الخطة االستراتيجية العالمية الخمسية ورصدها واإلبالغ عنها.

إذا لــم تكــن هنــاك أيــة صــلة بالنتــائج علــى النحــو  المقــرر اإلجرائــيتقــديم مبــّرر مقتضــب للنظــر فــي   -٢
  :٢٠١٩-٢٠١٨المبّين في الميزانية البرمجية للثنائية 

  ينطبق.ال 
، والتـي لـم ٢٠١٩-٢٠١٨موجز أليـة منجـزات مسـتهدفة أخـرى لألمانـة خـالل الثنائيـة بيان وصف   -٣

  :٢٠١٩-٢٠١٨ُتدرج بالفعل في الميزانية البرمجية للثنائية 
  .ال ينطبق

  :المقرر اإلجرائياإلطار الزمني الُمقّدر (بالسنوات أو األشهر) لتنفيذ   -٤
  خمس سنوات.

  المقرر اإلجرائي تنفيذ نتيجة األمانةبالنسبة إلى  مواردعلى ال المترتبة اآلثار  :باء
  ، بماليين الدوالرات األمريكية:المقرر اإلجرائيإجمالي المتطلبات من الموارد الالزمة لتنفيذ   -١

   ر أمريكي.دوال مليون ١٠‚٦٥
فــي الميزانيــة البرمجيــة للثنائيــة إجمــالي المتطلبــات الُمقــّدرة مــن المــوارد الُمزمــع فعــًال تخصيصــها   أ-٢

  ، بماليين الدوالرات األمريكية:٢٠١٩-٢٠١٨
  مليون دوالر أمريكي. ٢‚٤٠

الُمزمــع فعــًال تخصيصــها فــي الميزانيــة البرمجيــة  إضــافة إلــى تلــكالمتطلبــات الُمقــّدرة مــن المــوارد   ب-٢
  ، بماليين الدوالرات األمريكية:٢٠١٩-٢٠١٨للثنائية 

  يوجد.ال 
، بماليين ٢٠٢١-٢٠٢٠المتطلبات الُمقّدرة من الموارد الُمخّصصة في الميزانية البرمجية للثنائية   -٣

  الدوالرات األمريكية:
  دوالر أمريكي. مليون ٣‚٩٤

ــدوالرات   -٤ ــة، بماليــين ال المتطلبــات الُمقــّدرة مــن المــوارد الُمخّصصــة فــي الميزانيــات البرمجيــة المقبل
  األمريكية:

  . ٢٠٢٣-٢٠٢٢مليون دوالر أمريكي للثنائية  ٤‚٣١
    ، بماليين الدوالرات األمريكية:المقرر اإلجرائيالموارد المتاحة في هذه الثنائية لتمويل تنفيذ   -٥

  :المقرر اإلجرائيالموارد الُمتاحة في هذه الثنائية لتمويل تنفيذ   -
  ال يوجد.

  الثنائية: الثغرات المتبّقية في التمويل خالل هذه  -
  مليون دوالر أمريكي. ٢‚٤٠

الموارد الُمقّدرة المتوّقعة وغير الُمتاحة بعُد فـي هـذه الثنائيـة التـي ستسـاعد علـى سـد أي ثغـرة   -
  في التمويل:

  لم ُيعَرف بعد توزيع االشتراكات المقدرة.
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  )بماليين الدوالرات األمريكية(الجدول: توزيع المتطلبات الُمقدرة من الموارد 
  

المقر   التكاليف  الثنائية
  الرئيسي

  أ المجموع  ألقاليما
جنوب   األمريكتين  األفريقي

  شرق آسيا
شرق   األوروبي

  المتوسط
غرب المحيط 

  الهادئ
الموارد المخصصة 

  فعًال في 
٢٠١٩-٢٠١٨  

  ٢‚٠٠  ٠‚٢٥  ٠‚٢٠  ٠‚٢٣  ٠‚٢٠  ٠‚٢٧  ٠‚٢٥  ٠‚٦١  الموظفون
  ٠‚٤٠  ٠‚٠٥  ٠‚٠٥  ٠‚٠٥  ٠‚٠٥  ٠‚٠٥  ٠‚٠٥  ٠‚١٠  األنشطة
  ٢‚٤٠  ٠‚٣٠  ٠‚٢٥  ٠‚٢٨  ٠‚٢٥  ٠‚٣٢  ٠‚٣٠  ٠‚٧١  المجموع

الموارد اإلضافية 
المخصصة في 

٢٠١٩-٢٠١٨  

  ٠‚٠٠  ٠‚٠٠  ٠‚٠٠  ٠‚٠٠  ٠‚٠٠  ٠‚٠٠  ٠‚٠٠  ٠‚٠٠  الموظفون
  ٠‚٠٠  ٠‚٠٠  ٠‚٠٠  ٠‚٠٠  ٠‚٠٠  ٠‚٠٠  ٠‚٠٠  ٠‚٠٠  األنشطة
  ٠‚٠٠  ٠‚٠٠  ٠‚٠٠  ٠‚٠٠  ٠‚٠٠  ٠‚٠٠  ٠‚٠٠  ٠‚٠٠  المجموع

الموارد المقرر 
تخصيصها في 

٢٠٢١-٢٠٢٠  

  ٣‚٥٢  ٠‚٥١  ٠‚٤١  ٠‚٤٨  ٠‚٤٢  ٠‚٥٦  ٠‚٥٢  ٠‚٦٣  الموظفون
  ٠‚٤٢  ٠‚٠٥  ٠‚٠٥  ٠‚٠٥  ٠‚٠٥  ٠‚٠٥  ٠‚٠٥  ٠‚١٠  األنشطة
  ٣‚٩٤  ٠‚٥٦  ٠‚٤٦  ٠‚٥٣  ٠‚٤٧  ٠‚٦١  ٠‚٥٧  ٠‚٧٣  المجموع

الموارد الُمقرر 
تخصيصها في 
  الثنائيات المقبلة

  ٣‚٦٦  ٠‚٥٣  ٠‚٤٣  ٠‚٥٠  ٠‚٤٤  ٠‚٥٨  ٠‚٥٤  ٠‚٦٥  الموظفون
  ٠‚٦٥  ٠‚٠٨  ٠‚٠٨  ٠‚٠٨  ٠‚٠٨  ٠‚٠٨  ٠‚٠٨  ٠‚١٦  األنشطة
  ٤‚٣١  ٠‚٦١  ٠‚٥١  ٠‚٥٨  ٠‚٥٢  ٠‚٦٦  ٠‚٦٢  ٠‚٨٢  المجموع

 بعض المجاميع غير مضافة بسبب التقريب.  - أ
  

  
  تخطيط االنتقال في مجال شلل األطفال :)٢(١٤٢م ت المقرر اإلجرائي

 البرمجية الميزانيةب الصلة  :ألف

ــامج وال  -١ ــة مجــال البرن ــة للثنائي ــة البرمجي ، التــي ٢٠١٩-٢٠١٨حصــيلة وُمخــرج (مخرجــات) الميزاني
  إذا اعُتِمد. هذا المقرر اإلجرائيسيسهم في تحقيقها 

ــامج: بشــأن الحاجــة إلــى وضــع خطــة  المقــرر اإلجرائــي. ويعكــس هــذا مــن المقــّرر تحديــده مجــال البرن
ـــالفــي ا نتقــالاال أن تــدعم هــذه الخطــة، التــي تتــولى  . وينبغــيلمرحلـــة الالحقـــة الستئصـــال شـــلل األطف

وٕاجراء االتصاالت المتعلقة بها والتمكين من تنفيذها، األعمـال الـالزم االضـطالع بهـا المنظمة وضعها 
  هيكل النتائج الحالي. ُتدَرج في وال ،في مجاالت البرامج المتعددة

  .من المقّرر تحديدها الحصيلة:
  .امن المقّرر تحديده الُمخرج (المخرجات):

إذا لــم تكــن هنــاك أيــة صــلة بالنتــائج علــى النحــو  المقــرر اإلجرائــيتقــديم مبــّرر مقتضــب للنظــر فــي   -٢
  :٢٠١٩-٢٠١٨للثنائية المبّين في الميزانية البرمجية 

    ال ينطبق.
، والتــي ٢٠١٩-٢٠١٨مــوجز أليــة منجــزات مســتهدفة أخــرى لألمانــة خــالل الثنائيــة بيــان وصــف   -٣

  :٢٠١٩-٢٠١٨ُتدرج بالفعل في الميزانية البرمجية للثنائية  لم
  ما يلي: ًا لتحقيقدعم توضح خطة االنتقال اإلجراءات الالزم اتخاذها

  خطط انتقال وطنية وتنفيذها؛ وضعب البلدانقيام 

  للمرحلة الالحقة لإلشهاد على استئصال شلل األطفال؛وضع استراتيجية 

  ؛الطويل في األجل مكافحة شلل األطفالاألساسية لوظائف الدمج 
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 نقل األصول إلى أولويات صحية أخرى؛ 

 ية تدريجيًا؛ الوظائف غير األساس بشأن إلغاء اً وضع خطط ُمسبق 

 توافق في اآلراء بشأن أولويات االنتقال؛ التوّصل إلى 

  ه؛وصون مخزون عالمي لألصول البشرية والمادية لبرنامج استئصال شلل األطفالإنشاء 

 ة في مجال استئصال شلل األطفال.العبر المستخلص تجميع  
  تقدير التكاليف:   أساس المستهدفة التي تشكلوفيما يلي المنجزات األخرى 

معنـي  فريـق تـابع للمنظمـةتشكيل إنشاء عملية تخطيط انتقال المنظمة في مجال شلل األطفال و   -١
  إدارة هذه العملية؛ب

هـا وتمويلهـا، ووضـع خطـة تتكوين رؤية وٕاعداد إطـار اسـتراتيجي لعمليـة تخطـيط االنتقـال وميزاني  -٢
اســتراتيجية مفّصــلة بشــأن االنتقــال فــي مجــال شــلل األطفــال تتــواءم مــع األولويــات والــُنهج عمــل 

  ؛٢٠٢٣-٢٠١٩االستراتيجية المحددتين في مسّودة برنامج العمل العام الثالث عشر للفترة 
المبذولــة  الُمحرز فـي الجهـودإجراء اتصاالت منتظمة بجميع الدول األعضاء فيما يخص التقدم   -٣

ــــالبشــــأن ت ــــي مجــــال شــــلل األطف ــــال ف ـــة مفّصـــلة عـــن هـــذه  ،خطــــيط االنتق ـــارير مرحلي ـــديم تق وتق
  المواضيع التقنية؛

موعــد انعقــاد جمعيــة الصــحة العالميــة الحاديــة  تنظـــيم عقـــد جلســـة إحاطـــة إعالميـــة قبـــل حلـــول  -٤
  .والسبعين

  :اإلجرائيالمقرر اإلطار الزمني الُمقّدر (بالسنوات أو األشهر) لتنفيذ   -٤
مـــع إنجـــاز الجـــزء األكبـــر مـــن التحلـــيالت بـــالتالزم )، ٢٠١٩إلـــى عـــام  ٢٠١٨شـــهرًا (مـــن عـــام  ٢٤

  .٢٠١٨واألعمال في مطلع عام 
  المقرر اإلجرائي تنفيذ نتيجة األمانةبالنسبة إلى  مواردعلى ال المترتبة اآلثار  :باء
  ، بماليين الدوالرات األمريكية:اإلجرائيالمقرر إجمالي المتطلبات من الموارد الالزمة لتنفيذ   -١

  يلزم مبلغ قدره تسعة ماليين دوالر أمريكي لتنفيذ المنجزات المستهدفة المتصلة بهذا المقرر اإلجرائي.
ــــة   أ-٢ ــــة البرمجي ــــي الميزاني ــــًال تخصيصــــها ف ــــّدرة مــــن المــــوارد الُمزمــــع فع ــــات الُمق إجمــــالي المتطلب

  الدوالرات األمريكية:، بماليين ٢٠١٩-٢٠١٨ للثنائية
  مليون دوالر أمريكي. ٢,٣٥

الُمزمــع فعــًال تخصيصــها فــي الميزانيــة البرمجيــة  إضــافة إلــى تلــك المتطلبــات الُمقــّدرة مــن المــوارد  ب-٢
  ، بماليين الدوالرات األمريكية:٢٠١٩-٢٠١٨للثنائية 
  أمريكي. مليون دوالر ٦,٦٤

، بماليين ٢٠٢١-٢٠٢٠المتطلبات الُمقّدرة من الموارد الُمخّصصة في الميزانية البرمجية للثنائية   -٣
  الدوالرات األمريكية:

  ال ينطبق.
ــدوالرات   -٤ ــة، بماليــين ال المتطلبــات الُمقــّدرة مــن المــوارد الُمخّصصــة فــي الميزانيــات البرمجيــة المقبل

  األمريكية:
  ال ينطبق.
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    ، بماليين الدوالرات األمريكية:المقرر اإلجرائيالموارد المتاحة في هذه الثنائية لتمويل تنفيذ   -٥
  :المقرر اإلجرائيالموارد الُمتاحة في هذه الثنائية لتمويل تنفيذ   -

  مليون دوالر أمريكي.
  الثغرات المتبّقية في التمويل خالل هذه الثنائية:  -

  ماليين دوالر أمريكي ٨
الموارد الُمقّدرة المتوّقعة وغير الُمتاحة بعُد فـي هـذه الثنائيـة التـي ستسـاعد علـى سـد أي ثغـرة   -

  في التمويل:
  لم ُتؤكد بعد.

  
  (بماليين الدوالرات األمريكية)الجدول: توزيع المتطلبات الُمقدرة من الموارد 

  

المقر   التكاليف  الثنائية
  الرئيسي

  ألقاليما

جنوب   األمريكتين  األفريقي
شرق   األوروبي  شرق آسيا

  المتوسط
غرب المحيط 

  المجموع  الهادئ

الموارد المزمع 
تخصيصها في 

٢٠١٩-٢٠١٨  

  ٢‚٣٥  ٠‚٠٠  ٠‚٤٤  ٠‚٠٠  ٠‚١٣  ٠‚٠٠  ٠‚٥٣  ١‚٢٥  الموظفون
  ٠‚٠٠  ٠‚٠٠  ٠‚٠٠  ٠‚٠٠  ٠‚٠٠  ٠‚٠٠  ٠‚٠٠  ٠‚٠٠  األنشطة
  ٢‚٣٥  ٠‚٠٠  ٠‚٤٤  ٠‚٠٠  ٠‚١٣  ٠‚٠٠  ٠‚٥٣  ١‚٢٥  المجموع

الموارد اإلضافية 
المخصصة في 

٢٠١٩-٢٠١٨  

  ٤‚٦٣  ٠‚٠٠  ٠‚٥٠  ٠‚٠٠  ٠‚٦٠  ٠‚٠٠  ٠‚٨٠  ٢‚٧٣  الموظفون
  ٠‚٠٠  ٠‚٠٠  ٠‚٠٠  ٠‚٠٠  ٠‚٠٠  ٠‚٠٠  ٠‚٠٠  ٢‚٠١  األنشطة
  ٤‚٦٣  ٠‚٠٠  ٠‚٥٠  ٠‚٠٠  ٠‚٦٠  ٠‚٠٠  ٠‚٨٠  ٤‚٧٤  المجموع

  
  

  واللقاحات وٕاتاحتهاالنقص العالمي في األدوية معالجة  :)٣(١٤٢م ت المقّرر اإلجرائي
 البرمجية الميزانيةب الصلة  :ألف

، التــي ٢٠١٩-٢٠١٨حصــيلة وُمخــرج (مخرجــات) الميزانيــة البرمجيــة للثنائيــة مجــال البرنــامج وال  -١
  إذا اعُتِمد. مشروع هذا المقرر اإلجرائي سيسهم في تحقيقها

  وتعزيز القدرات التنظيميةاألخرى األدوية والتكنولوجيات الصحية إتاحة  ٣-٤ مجال البرنامج:
تحســـين إتاحـــة األدويـــة والتكنولوجيـــات الطبيـــة األخـــرى المأمونـــة والفعالـــة والميســـورة  ٣-٤ الحصـــيلة:

  التكاليف والعالية الجودة واستخدامها على نحو رشيد
والتكنولوجيـات الصـحية األخـرى واسـتخدامها، مـن تحسين إتاحة األدوية األساسـية  ١-٣-٤ الُمخرج:

  وتنفيذها خالل اإلرشادات على الصعيد العالمي، ووضع سياسات واستراتيجيات وأدوات وطنية
جـــودة األدويـــة والتكنولوجيـــات الصـــحية األخـــرى ومأمونيتهـــا مـــن خـــالل تحســـين  ٣-٣-٤ الُمخـــرج:

  التنظيمية واالختبار المسبق للصالحية القواعد والمعايير والمبادئ التوجيهية وتعزيز الُنظم
إذا لـم تكـن هنـاك أيـة صـلة بالنتـائج علـى النحـو  المقـّرر اإلجرائـيتقديم مبّرر مقتضـب للنظـر فـي   -٢

  :٢٠١٩-٢٠١٨المبّين في الميزانية البرمجية للثنائية 
  ال ينطبق.
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، والتــي ٢٠١٩-٢٠١٨الثنائيــة مــوجز أليــة منجــزات مســتهدفة أخــرى لألمانــة خــالل بيــان وصــف   -٣
  :٢٠١٩-٢٠١٨ُتدرج بالفعل في الميزانية البرمجية للثنائية  لم

  .ال ينطبق
  :المقّرر اإلجرائياإلطار الزمني الُمقّدر (بالسنوات أو األشهر) لتنفيذ   -٤

  شهرًا. ١٨
  اإلجرائيالمقرّر  تنفيذ نتيجة األمانةبالنسبة إلى  مواردعلى ال المترتبة اآلثار  :باء
  ، بماليين الدوالرات األمريكية:المقّرر اإلجرائيإجمالي المتطلبات من الموارد الالزمة لتنفيذ   -١

  .مليون دوالر أمريكي ٠,٦

ــــة   أ-٢ ــــة البرمجي ــــي الميزاني ــــًال تخصيصــــها ف ــــّدرة مــــن المــــوارد الُمزمــــع فع ــــات الُمق إجمــــالي المتطلب
  األمريكية:، بماليين الدوالرات ٢٠١٩-٢٠١٨ للثنائية
  مليون دوالر أمريكي. ٠,٦

الُمزمــع فعــًال تخصيصــها فــي الميزانيــة البرمجيــة  إضــافة إلــى تلــك المتطلبــات الُمقــّدرة مــن المــوارد  ب-٢
  ، بماليين الدوالرات األمريكية:٢٠١٩-٢٠١٨ للثنائية

  ال ينطبق.
، بماليين ٢٠٢١-٢٠٢٠المتطلبات الُمقّدرة من الموارد الُمخّصصة في الميزانية البرمجية للثنائية   -٣

  الدوالرات األمريكية:
  ال ينطبق.

ــدوالرات   -٤ ــة، بماليــين ال المتطلبــات الُمقــّدرة مــن المــوارد الُمخّصصــة فــي الميزانيــات البرمجيــة المقبل
  األمريكية:
  ال ينطبق.

    ، بماليين الدوالرات األمريكية:المقّرر اإلجرائيالموارد المتاحة في هذه الثنائية لتمويل تنفيذ   -٥
  :المقّرر اإلجرائيالموارد الُمتاحة في هذه الثنائية لتمويل تنفيذ   -

  مليون دوالر أمريكي. ٠,٦
  الثغرات المتبّقية في التمويل خالل هذه الثنائية:  -

  .صفر
الُمقــّدرة المتوّقعــة وغيــر الُمتاحــة بعــُد فــي هــذه الثنائيــة التــي ستســاعد علــى ســد أي ثغــرة المــوارد   -

  التمويل: في
  .صفر
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  (بماليين الدوالرات األمريكية)الجدول: توزيع المتطلبات الُمقدرة من الموارد 
  

المقر   التكاليف  الثنائية
  الرئيسي

  المجموع  ألقاليما
جنوب   األمريكتين  األفريقي

  آسيا شرق
شرق   األوروبي

  المتوسط
غرب المحيط 

  الهادئ
الموارد المزمع 
تخصيصها في 

٢٠١٩-٢٠١٨  

  ٠,٤  ٠,٠٠  ٠,٠٠  ٠,٠٠  ٠,٠٠  ٠,٠٠  ٠,٠٠  ٠,٤  الموظفون
  ٠,٢  ٠,٠٠  ٠,٠٠  ٠,٠٠  ٠,٠٠  ٠,٠٠  ٠,٠٠  ٠,٢  األنشطة
  ٠,٦  ٠,٠٠  ٠,٠٠  ٠,٠٠  ٠,٠٠  ٠,٠٠  ٠,٠٠  ٠,٦  المجموع

  
  

االســــتراتيجية وخطــــة العمــــل العالميتــــان بشــــأن الصــــحة العموميــــة واالبتكــــار  :)٤(١٤٢م ت المقرر اإلجرائي
  والملكية الفكرية

 البرمجية الميزانيةب الصلة  :ألف

ــامج وال  -١ ــة مجــال البرن ــة للثنائي ــة البرمجي ، التــي ٢٠١٩-٢٠١٨حصــيلة وُمخــرج (مخرجــات) الميزاني
  إذا اعُتِمد اإلجرائيهذا المقرر  سيسهم في تحقيقها

  
  إتاحة األدوية والتكنولوجيات الصحية األخرى وتعزيز القدرات التنظيمية -٣-٤ مجال البرنامج:

  
تحســين إتاحــة األدويــة والتكنولوجيــات الصــحية األخــرى المأمونــة والفعالــة والميســورة  -٣-٤ الحصــيلة:

  التكاليف والعالية الجودة واستخدامها على نحو رشيد
  

تنفيــــذ االســــتراتيجية وخطـــة العمــــل العــــالميتين بشــــأن الصــــحة العموميــــة واالبتكــــار : ٢-٣-٤ الُمخــــرج:
  الفكرية والملكية

إذا لــم تكــن هنــاك أيــة صــلة بالنتــائج علــى النحــو  المقــرر اإلجرائــيتقــديم مبــّرر مقتضــب للنظــر فــي   -٢
  :٢٠١٩-٢٠١٨المبّين في الميزانية البرمجية للثنائية 

  ينطبق.ال 
، والتـي لـم ٢٠١٩-٢٠١٨موجز أليـة منجـزات مسـتهدفة أخـرى لألمانـة خـالل الثنائيـة بيان وصف   -٣

  :٢٠١٩-٢٠١٨ُتدرج بالفعل في الميزانية البرمجية للثنائية 
  .ال ينطبق

  :المقرر اإلجرائياإلطار الزمني الُمقّدر (بالسنوات أو األشهر) لتنفيذ   -٤
  ).٢٠٢٢إلى  ٢٠١٨من خمس سنوات (

  المقرر اإلجرائي تنفيذ نتيجة األمانةبالنسبة إلى  مواردعلى ال المترتبة اآلثار  :باء
  ، بماليين الدوالرات األمريكية:المقرر اإلجرائيإجمالي المتطلبات من الموارد الالزمة لتنفيذ   -١

  .٢٠٢٢إلى  ٢٠١٨ من مليون دوالر أمريكي للفترة ٣١,٥٠
الُمقــّدرة مــن المــوارد الُمزمــع فعــًال تخصيصــها فــي الميزانيــة البرمجيــة للثنائيــة إجمــالي المتطلبــات   أ-٢

  ، بماليين الدوالرات األمريكية:٢٠١٩-٢٠١٨
  .دوالر أمريكييون مل ١٠,٨٠
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الُمزمــع فعــًال تخصيصــها فــي الميزانيــة البرمجيــة  إضــافة إلــى تلــك المتطلبــات الُمقــّدرة مــن المــوارد  ب-٢
  ، بماليين الدوالرات األمريكية:٢٠١٩-٢٠١٨نائية للث

  صفر.
، بماليين ٢٠٢١-٢٠٢٠المتطلبات الُمقّدرة من الموارد الُمخّصصة في الميزانية البرمجية للثنائية   -٣

  الدوالرات األمريكية:
  مليون دوالر أمريكي. ١٣,٦٠

ــدوالرات المتطلبــات الُمقــّدرة مــن المــوارد الُمخّصصــة فــي الميزانيــات   -٤ ــة، بماليــين ال البرمجيــة المقبل
  األمريكية:

  .دوالر أمريكييون مل ٧,١٠
  ، بماليين الدوالرات األمريكية:المقرر اإلجرائيالموارد المتاحة في هذه الثنائية لتمويل تنفيذ   -٥

  :المقرر اإلجرائيالموارد الُمتاحة في هذه الثنائية لتمويل تنفيذ   -
  .أمريكيماليين دوالر  ٣,٠٠

  الثنائية: الثغرات المتبّقية في التمويل خالل هذه  -
  .دوالر أمريكييون مل ٧,٨٠

الموارد الُمقّدرة المتوّقعة وغير الُمتاحة بعُد فـي هـذه الثنائيـة التـي ستسـاعد علـى سـد أي ثغـرة   -
  في التمويل:

  إضافية.مناقشات مع الدول األعضاء لتعبئة موارد على قدم وساق رى ُتج

  توزيع االحتياجات المقدرة من الموارد
  .المقرر اإلجرائيالصحة  ةجمعيد أن تعتم التوزيع الدقيق بعدحّدد سيُ   

  
  

  الصحة والبيئة وتغير المناخ :)٥(١٤٢م ت المقرر اإلجرائي
 البرمجية الميزانيةب الصلة  :ألف

، التــي ٢٠١٩-٢٠١٨حصــيلة وُمخــرج (مخرجــات) الميزانيــة البرمجيــة للثنائيــة والمجــال البرنــامج   -١
  إذا اعُتِمد. هذا المقرر اإلجرائي سيسهم في تحقيقها

  الصحة والبيئة ٥-٣ مجال البرنامج:
  الحد من المخاطر البيئية على الصحة ٥-٣ الحصيلة:
  :)المخرجاتالمخرج (

قــدرة البلــدان علــى تقيــيم المخــاطر الصــحية، ورســم السياســات أو االســتراتيجيات أو اللــوائح تعزيــز  ١-٥-٣
  وتنفيذها من أجل الوقاية من اآلثار الصحية المترتبة على المخاطر البيئية والمهنية وتخفيفها وٕادارتها

الصــــحية البيئيــــة تحديــــد القواعــــد والمعــــايير ووضــــع المبــــادئ التوجيهيــــة بشــــأن المخــــاطر والفوائــــد  ٢-٥-٣
بتلـوث الهـواء والضوضـاء والمـواد الكيميائيـة والنفايـات والميـاه واإلصـحاح واإلشـعاع  مثالً  والمهنية المرتبطة
  الدعم التقني على الصعيدين اإلقليمي والقطري لتنفيذهاتقديم و  وتغير المناخ،

ت واالتفاقيــات والمبــادرات المتعــددة األطــراف تنــاول أغــراض الصــحة العموميــة فــي تنفيــذ االتفاقــا ٣-٥-٣
بشــأن البيئــة، واتفــاق بــاريس (بصــيغته التــي اعتمــدتها اتفاقيــة األمــم المتحــدة اإلطاريــة بشــأن تغيــر المنــاخ)، 

  ، وفيما يتعلق بأهداف التنمية المستدامةتينوالسالمة المهني واتفاقيات العمل الدولية ذات الصلة بالصحة
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إذا لــم تكــن هنــاك أيــة صــلة بالنتــائج علــى النحــو المقــرر اإلجرائــي تقــديم مبــّرر مقتضــب للنظــر فــي   -٢
  :٢٠١٩-٢٠١٨المبّين في الميزانية البرمجية للثنائية 

  ال ينطبق.
، والتــي ٢٠١٩-٢٠١٨مــوجز أليــة منجــزات مســتهدفة أخــرى لألمانــة خــالل الثنائيــة بيــان وصــف   -٣

  :٢٠١٩-٢٠١٨الميزانية البرمجية للثنائية ُتدرج بالفعل في  لم
 مسودة خطة عمـل )١(: ، وهماالمستهدفة اثنين من المنجزاتمنجزين إلى تحقيق  اإلجرائي سيؤدي المقرر

المبادرة الرئيسية لمعالجة اآلثار الصحية لتغير المناخ في الدول الجزرية الصغيرة الناميـة واألوضـاع  بشأن
  استراتيجية عالمية شاملة بشأن الصحة والبيئة وتغير المناخ.  )٢(الهشة؛ 

 لموضـوع المـدير العـام خـالل فتـرة واليتـه األولوية العليا التـي أوالهـاعنشئة نا المقترحة المستهدفة والمنجزات
ــ مســودة برنــامج العمــل العــام نطــاق ضــمن ينــدرج جديــد  بوصــفه منهــاج عمــل هتغيــر المنــاخ والبيئــة، وتمثيل

تضاف إلـى تلـك التـي كانـت مزمعـة المستهدفة فإن هذه المنجزات  ،لذا .٢٠٢٣-٢٠١٩ الثالث عشر للفترة
  استيعابها ضمن حيز الميزانية المتاح.  تسّنى ، وٕان٢٠١٩-٢٠١٨ثنائية للالبرمجية أصًال في الميزانية 

  اإلطار الزمني الُمقّدر (بالسنوات أو األشهر) لتنفيذ المقرر اإلجرائي:  -٤
، ويمكــن تحقيقــه فــي ألجهــزة الرئاســيةلحاليــة لواليــات اال) مــن المقــرر اإلجرائــي مشــموًال فــي ١ُيعتَبــر الجــزء (

  ).٢٠١٨ وغضون ستة أشهر (بحلول نهاية تموز/ يولي
 للتـداول بشـأنهما، بمـا فـي ذلـكأمـدًا فيتطلبـان إجـراءات أطـول  اإلجرائـي ) مـن المقـرر٣) و(٢أما الجزءان (

 انعقــاد جمعيــة الصــحة العالميــة الثانيــة والســبعين. وســيكتمل ذلــك بحلــول موعـد فيهمــا اللجــان اإلقليميــة نظـر
  شهرًا). ١٦ غضون (أي في ٢٠١٩في عام 
    .حالية الثنائية ال خالل فإن المقرر اإلجرائي سينفَّذ بالكامل ،وعليه

  المقرر اإلجرائي تنفيذ نتيجة األمانةبالنسبة إلى  مواردعلى ال المترتبة اآلثار  :باء
  األمريكية: ، بماليين الدوالراتإجمالي المتطلبات من الموارد الالزمة لتنفيذ المقرر اإلجرائي  -١

  .مليون دوالر أمريكي ١,٠٣
إجمـــــالي المتطلبـــــات الُمقـــــّدرة مـــــن المـــــوارد الُمزمـــــع فعـــــًال تخصيصـــــها فـــــي الميزانيـــــة البرمجيـــــة   أ-٢

  ، بماليين الدوالرات األمريكية:٢٠١٩-٢٠١٨ للثنائية
  الموضـــــــوعةيمكـــــــن اســـــــتيعاب إجمـــــــالي المتطلبـــــــات المقـــــــدرة مـــــــن المـــــــوارد ضـــــــمن الميزانيـــــــة البرمجيـــــــة 

، وذلـــك أساســـًا مـــن خـــالل إعـــادة تحديـــد أغـــراض حيـــز الميزانيـــة الـــذي كـــان مزمعـــًا ٢٠١٩-٢٠١٨ للثنائيـــة
لتـوفير  المخصـصاسـتخدام حيـز الميزانيـة  علـى سـبيل المثـال،اآلن، يمكن ليناسب األغراض ذات الصلة (

  ) من المقرر اإلجرائي).١الجزء ( إعدادالدعم التقني ألغراض تغير المناخ والصحة من أجل 
ــّدرة مــن المــوارد  ب-٢ ــات الُمق ــك المتطلب ــى تل ــة  إضــافة إل ــة البرمجي ــًال تخصيصــها فــي الميزاني الُمزمــع فع

  ، بماليين الدوالرات األمريكية:٢٠١٩-٢٠١٨ للثنائية
  ال ينطبق.

، بماليـين ٢٠٢١-٢٠٢٠البرمجيـة للثنائيـة  المتطلبات الُمقّدرة من الموارد الُمخّصصة في الميزانيـة  -٣
  الدوالرات األمريكية:

  ال ينطبق.
المتطلبـــات الُمقـــّدرة مـــن المـــوارد الُمخّصصـــة فـــي الميزانيـــات البرمجيـــة المقبلـــة، بماليـــين الـــدوالرات   -٤

  األمريكية:
  ال ينطبق.
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    ين الدوالرات األمريكية:الموارد المتاحة في هذه الثنائية لتمويل تنفيذ المقرر اإلجرائي، بمالي  -٥
  الموارد الُمتاحة في هذه الثنائية لتمويل تنفيذ المقرر اإلجرائي:  -

مليــون دوالر أمريكــي ضــمن برنــامج تغيــر المنــاخ فــي المقــر الرئيســي والمكاتــب اإلقليميــة لــدعم  ٠,٥٠
  ) من المقرر اإلجرائي.١الجزء (

  الثنائية: الثغرات المتبّقية في التمويل خالل هذه  -
  مليون دوالر أمريكي. ٠,٥٣

الموارد الُمقّدرة المتوّقعة وغير الُمتاحة بعُد في هذه الثنائية التي ستساعد على سد أي ثغـرة فـي   -
  التمويل:
) مـن المقـرر ١الجـزء ( مـن أجـل تنفيـذمليون دوالر أمريكي في شكل مسـاهمات طوعيـة متوقعـة  ٠,٠٥

  اإلجرائي.
  
  

  (بآالف الدوالرات األمريكية)الجدول: توزيع المتطلبات الُمقدرة من الموارد 
  

المقر   التكاليف  الثنائية
  الرئيسي

  المجموع  ألقاليما
جنوب   األمريكتين  األفريقي

  شرق آسيا
شرق   األوروبي

  المتوسط
غرب المحيط 

  الهادئ
  ) من المقرر اإلجرائي١الجزء (

الموارد المزمع 
فعًال تخصيصها 

  في 
٢٠١٩-٢٠١٨  

  ١٨٠  ٣٠  ١٥  ١٥  ١٥  ٣٠  ١٥  ٦٠  الموظفون
  ٤٥٠  ١٧٥      ٥٠  ١٠٠  ٥٠  ٧٥  األنشطة
  ٦٣٠  ٢٠٥  ١٥  ١٥  ٦٥  ١٣٠  ٦٥  ١٣٥  المجموع

  ) من المقرر اإلجرائي٣) و(٢الجزءان (
الموارد المزمع 

فعًال تخصيصها 
  في 

٢٠١٩-٢٠١٨  

  ١٨٠  ١٥  ١٥  ١٥  ١٥  ١٥  ١٥  ٩٠  الموظفون
  ٢٢٠  ١٥  ١٥  ١٥  ١٥  ١٥  ١٥  ١٣٠  األنشطة
  ٤٠٠  ٣٠  ٣٠  ٣٠  ٣٠  ٣٠  ٣٠  ٢٢٠  المجموع

  
المبـادرة الرئيسـية لمعالجـة اآلثـار الصـحية لتغيـر  بشـأن وضـع مسـودة خطـة عمـل) من المقرر اإلجرائي: ١الجزء (

  .المناخ في الدول الجزرية الصغيرة النامية واألوضاع الهشة
  

مســودة خطــة العمــل مــن خــالل ثالثــة اجتماعــات تشــاورية ينصــب التركيــز فيهــا علــى الــدول الجزريــة  وضــعُيقتــَرح 
غــرب المحــيط الهــادئ)، والكــاريبي  إقلــيمالمحيط الهــادئ (فــي بــ الواقعــة هــذه الــدول الصــغيرة الناميــة ُتعقــد مــن أجــل

جنـوب شـرق آسـيا). وتـرد تكـاليف السـفر وسـائر  ٕاقلـيمو  اإلقليم األفريقـياألمريكتين) والمحيط الهندي (في  إقليم (في
أن االجتماعـات التشـاورية من شـأن المعنية. و  ألقاليما أنشطة التكاليف المرتبطة بها في الجدول تحت بند ميزانيات

أن تشـتمل الخطـة  وضـع ومـن شـأن عمليـة المقـر الرئيسـي. عبـر أنحـاء بعمليـة استشـاريةبواسطة االضـطالع ُتدعم 
  إلكترونية مفتوحة لجميع الدول األعضاء والمكاتب اإلقليمية. على إجراء مشاورةأيضًا 

  
دعــم فــي جميــع المكاتــب اإلقليميــة والمقــر الرئيســي ب الوقــت الــذي يســتغرقه الموظفــون العــاملونفــي الميزانيــة  ُيــدَرجو 

  ثائق التقنية واستعراض الخطة.اإللكترونية والمدخالت في الو المشاورة 
  

مســودة اســتراتيجية عالميــة شــاملة بشــأن الصــحة والبيئــة وتغيــر وضــع  ) مــن المقــرر اإلجرائــي:٣) و(٢الجــزءان (
  المناخ، والتشاور مع الدول األعضاء، من خالل اللجان اإلقليمية.
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 مـدخالت هائلـة مـن المـوظفين، فـي المقـر الرئيسـيأن تتطلب تقديم مسودة االستراتيجية العالمية الشاملة  ومن شأن
لمـــدة ثالثـــة أشـــهر.  ٥-ف دوالر أمريكـــي علـــى مســـتوى الفئـــة الفنيـــة ٩٠ ٠٠٠ ، تقـــدر تكلفتهـــا بمبلـــغبصـــفة أوليـــة

  التعاقــــــــــــد مــــــــــــع خبيــــــــــــر استشــــــــــــاري، بتكلفــــــــــــة قــــــــــــدرهاأن تنطــــــــــــوي علــــــــــــى تكــــــــــــاليف األنشــــــــــــطة شــــــــــــأن  مــــــــــــنو 
زائـــدًا تكـــاليف ســـفر موظـــف واحـــد علـــى األقـــل يومـــًا)،  ٩٠ xيـــوم  دوالر أمريكـــي/ ٥٥٠دوالر أمريكـــي ( ٤٩ ٥٠٠

  دوالر أمريكي). ٥٠ ٠٠٠ قدره إجماليمبلغ اجتماعات اللجان اإلقليمية ذات الصلة (ب لحضورخبير استشاري و 
  

، مجانيــة الترجمـة ض أنعلـى فـر  دوالر أمريكـي لتكــاليف إصـدار الوثـائق، ٣٠ ٠٠٠ وُترَصـد ميزانيـة إضـافية قـدرها
  .ينجمعية الصحة العالمية الثانية والسبععلى سُتعرض االستراتيجية  ةمسود نظرًا إلى أن

  
وتقـديم مـدخالت لمسـودة  اسـتعراض فـيالمـوظفين  الـذي يسـتغرقه لوقـتلوستكون التكـاليف علـى المسـتوى اإلقليمـي 

  االستراتيجية.
  
  

الخـــــاص بالتأهـــــب لمواجهـــــة األنفلـــــونزا الجائحـــــة لتبـــــادل فيروســـــات اإلطـــــار  :)٧(١٤٢م ت اإلجرائي المقرر
مــوارد تناســبي لتقســيم الال: األنفلــونزا والتوصــل إلــى اللقاحــات والفوائــد األخــرى

  ٢٠٢٢-٢٠١٨ مساهمات الشراكة،
 البرمجية الميزانيةب الصلة  :ألف

ــامج وال  -١ ــة حصــيلة وُمخــرج مجــال البرن ــة للثنائي ــة البرمجي ، التــي ٢٠١٩-٢٠١٨(مخرجــات) الميزاني
  إذا اعُتِمد. هذا المقرر اإلجرائي سيسهم في تحقيقها

  ال ينطبق مجال البرنامج:
  ال ينطبق الحصيلة:

  ال ينطبق الُمخرج (المخرجات):
لــم تكــن هنــاك أيــة صــلة بالنتــائج علــى النحــو  إذا المقــرر اإلجرائــيتقــديم مبــّرر مقتضــب للنظــر فــي   -٢

  :٢٠١٩-٢٠١٨المبّين في الميزانية البرمجية للثنائية 
الخاص بالتأهب لمواجهة األنفلونزا الجائحة لتبـادل فيروسـات األنفلـونزا والتوصـل اإلطار ال يندرج تنفيذ 

ه ولكّنـ، ٢٠١٩-٢٠١٨ البرمجيـةالميزانيـة (إطـار التأهـب) ضـمن نطـاق  إلى اللقاحـات والفوائـد األخـرى
  .منظمة للطوارئ الصحيةالفي إطار برنامج عّزز العمل الُمنجز ي
المــدير العــام علــى المجلــس التنفيــذي، بنــاًء يقتــرح علــى أن إطــار التأهــب مــن  ٥-١٤-٦الفــرع يــنص و 

النســبة علــى مشــورة الفريــق االستشــاري المعنــي باإلطــار الخــاص بالتأهــب لمواجهــة األنفلــونزا الجائحــة، 
التي تقتطع من المساهمات لتمويل تدابير التأهب بين جائحة وأخرى، وتلك التي تقتطع لتمويل أنشـطة 

  .التصدي لها
، والتـي لـم ٢٠١٩-٢٠١٨مـوجز أليـة منجـزات مسـتهدفة أخـرى لألمانـة خـالل الثنائيـة بيان وصف   -٣

  :٢٠١٩-٢٠١٨ُتدرج بالفعل في الميزانية البرمجية للثنائية 
  .ينطبقال 

  :المقرر اإلجرائياإلطار الزمني الُمقّدر (بالسنوات أو األشهر) لتنفيذ   -٤
مـن (النسـب النظـر فـي موضـوع تقسـيم  ٢٠٢٢ينص المقّرر اإلجرائي على أن ُيعاد مرة أخرى في عام 

  ).موارد مساهمات الشراكة لتمويل تدابير التأهب بين جائحة وأخرى وأنشطة التصدي لها
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  المقرر اإلجرائي تنفيذ نتيجة األمانةبالنسبة إلى  مواردعلى ال المترتبة اآلثار  :باء
  ، بماليين الدوالرات األمريكية:المقرر اإلجرائيإجمالي المتطلبات من الموارد الالزمة لتنفيذ   -١

ال يوجد آثار إضافية مترتبة على التكاليف الالزمة لتنفيذ المقّرر اإلجرائي، الذي ستتوّلى األمانة تنفيـذه 
  ل.األموابمجّرد الحصول على  ،المنظمةالُمختصة كاّفة من اإلدارات والوحدات عبر أنحاء 

الميزانيــة البرمجيــة للثنائيــة إجمــالي المتطلبــات الُمقــّدرة مــن المــوارد الُمزمــع فعــًال تخصيصــها فــي   أ-٢
  ، بماليين الدوالرات األمريكية:٢٠١٩-٢٠١٨

  ال ينطبق.
الُمزمــع فعــًال تخصيصــها فــي الميزانيــة البرمجيــة  إضــافة إلــى تلــك المتطلبــات الُمقــّدرة مــن المــوارد  ب-٢

  ، بماليين الدوالرات األمريكية:٢٠١٩-٢٠١٨للثنائية 
  ال ينطبق.

، بماليين ٢٠٢١-٢٠٢٠المتطلبات الُمقّدرة من الموارد الُمخّصصة في الميزانية البرمجية للثنائية   -٣
  الدوالرات األمريكية:

  ال ينطبق.
ــدوالرات   -٤ ــة، بماليــين ال المتطلبــات الُمقــّدرة مــن المــوارد الُمخّصصــة فــي الميزانيــات البرمجيــة المقبل

  األمريكية:
  ال ينطبق.

    ، بماليين الدوالرات األمريكية:المقرر اإلجرائيالموارد المتاحة في هذه الثنائية لتمويل تنفيذ   -٥
  :المقرر اإلجرائيالموارد الُمتاحة في هذه الثنائية لتمويل تنفيذ   -

  ال ينطبق.
  الثنائية: الثغرات المتبّقية في التمويل خالل هذه  -

  ال ينطبق.
المتوّقعة وغير الُمتاحة بعُد فـي هـذه الثنائيـة التـي ستسـاعد علـى سـد أي ثغـرة الموارد الُمقّدرة   -

  في التمويل:
  ال ينطبق.

  
  

، رســمية مــع المنظمــة عالقـاتفــي  الجهــات الفاعلـة غيــر الــدولقبـول دخــول  :)٩(١٤٢م ت المقرر اإلجرائي
  أو استبقاء تلك العالقات الرسمية معها

 البرمجية الميزانيةب الصلة  :ألف
  
ــامج وال  -١ ــة مجــال البرن ــة للثنائي ــة البرمجي ، التــي ٢٠١٩-٢٠١٨حصــيلة وُمخــرج (مخرجــات) الميزاني

  إذا اعُتِمد. هذا المقرر اإلجرائي سيسهم في تحقيقها
   البرنامج: مجاال

  القيادة وتصريف الشؤون   ١-٦
  المخاطرالشفافية والمساءلة وٕادارة    ٢-٦
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   :تانالحصيل
 الجهـــاتتعزيـــز االتســـاق فـــي مجـــال الصـــحة العالميـــة، مـــع تـــولي المنظمـــة القيـــادة فـــي تمكـــين    ١-٦

  الفاعلة المختلفة من االضطالع بدور نشيط وفعَّال في المساهمة في ضمان الصحة لكل الناس
المخـــــاطر وٕاطـــــار تعمـــــل المنظمـــــة بطريقـــــة خاضـــــعة للمســـــاءلة وشـــــفافة ولـــــديها إطـــــار إلدارة    ٢-٦

  يعمالن جيداً  للتقييم
   :انالُمخرج

الفاعلة غيـر الـدول فـي وضـع  الجهاتالمشاركة الفعَّالة مع وكاالت األمم المتحدة األخرى و    ٢-١-٦
  األعضاء دولبرنامج عمل مشترك للصحة يلبي أولويات ال

    المنظمة لة وتعزيز إدارة المخاطر المؤسسية على جميع مستوياتءضمان المسا   ١-٢-٦
إذا لــم تكــن هنــاك أيــة صــلة بالنتــائج علــى النحــو  المقــرر اإلجرائــيتقــديم مبــّرر مقتضــب للنظــر فــي   -٢

  :٢٠١٩-٢٠١٨المبّين في الميزانية البرمجية للثنائية 
  ال ينطبق.

، والتــي ٢٠١٩-٢٠١٨مــوجز أليــة منجــزات مســتهدفة أخــرى لألمانــة خــالل الثنائيــة بيــان وصــف   -٣
  :٢٠١٩-٢٠١٨بالفعل في الميزانية البرمجية للثنائية ُتدرج  لم

  .ال ينطبق
  :المقرر اإلجرائياإلطار الزمني الُمقّدر (بالسنوات أو األشهر) لتنفيذ   -٤

بنــد دائــم مــن جــدول هــو الجهــات الفاعلــة غيــر الــدول ذات العالقــات الرســمية مــع المنظمــة إن موضــوع 
شهر كانون الثـاني/ ينـاير. ويجـري سـنويًا اسـتعراض ثلـث  أعمال دورات المجلس التنفيذي المعقودة في

الجهــات الفاعلــة غيــر الــدول ذات العالقــات الرســمية وتجديــده عنــد االقتضــاء لمــدة ثــالث ســنوات بنــاًء 
  على خطة عمل متفق عليها.

  المقرر اإلجرائي تنفيذ نتيجة األمانةبالنسبة إلى  مواردعلى ال المترتبة اآلثار  :باء
  ، بماليين الدوالرات األمريكية:المقرر اإلجرائيإجمالي المتطلبات من الموارد الالزمة لتنفيذ   -١

المنظمـة مـع الجهـات الفاعلـة غيـر عـاون مصروفات) المرتبطـة بتأم  إيراداتكانت  ءاسو الموارد (شّكل ت
فــي مجــال اعتياديــًا لمنظمــة التــي تضــطلع بهــا ا األنشــطة معهــا جــزءًا مــن الــدول ذات العالقــات الرســمية

  وال ُتحسب بشكل منفصل. ،تخطيطال
إجمـــــالي المتطلبـــــات الُمقـــــّدرة مـــــن المـــــوارد الُمزمـــــع فعـــــًال تخصيصـــــها فـــــي الميزانيـــــة البرمجيـــــة   أ-٢

  ، بماليين الدوالرات األمريكية:٢٠١٩-٢٠١٨ للثنائية
  .ال ينطبق

ــات الُمقــّدرة مــن المــوارد  ب-٢ ــك المتطلب ــًال تخصيصــها فــي الميزانيــة البرمجيــة  إضــافة إلــى تل الُمزمــع فع
  ، بماليين الدوالرات األمريكية:٢٠١٩-٢٠١٨ للثنائية

  .ال ينطبق
 ، بماليـين٢٠٢١-٢٠٢٠المتطلبات الُمقّدرة من الموارد الُمخّصصة فـي الميزانيـة البرمجيـة للثنائيـة   -٣

  الدوالرات األمريكية:
  . ال ينطبق
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ــدوالرات   -٤ ــة، بماليــين ال المتطلبــات الُمقــّدرة مــن المــوارد الُمخّصصــة فــي الميزانيــات البرمجيــة المقبل
  األمريكية:
  .ال ينطبق

    ، بماليين الدوالرات األمريكية:المقرر اإلجرائيالموارد المتاحة في هذه الثنائية لتمويل تنفيذ   -٥
  :المقرر اإلجرائيالموارد الُمتاحة في هذه الثنائية لتمويل تنفيذ   -

  .ال ينطبق
  الثنائية: الثغرات المتبّقية في التمويل خالل هذه  -

  .ال ينطبق
الموارد الُمقّدرة المتوّقعة وغير الُمتاحة بعُد فـي هـذه الثنائيـة التـي ستسـاعد علـى سـد أي ثغـرة   -

  في التمويل:
  .ال ينطبق

  
  

_______________  


