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  إنشاء اللجنة العامة  )٣(٦٥ع  ص  ج
  

النظـــر فـــي توصـــيات لجنـــة الترشـــيحات انتخبـــت جمعيـــة الصـــحة العالميـــة الخامســـة والســـتون منـــدوبي عـــد ب  
ا، كمبوديــا، تشــاد، الصــين، كوبــا، الــدانمرك، امــة: جــزر البهامــالبلــدان الســبعة عشــر التاليــة أعضــاء فــي اللجنــة الع

ـــا، نيكـــاراغوا، االتحـــاد الر  ـــا، موريتاني ـــا، ليســـوتو، ليبيري وســـي، تركمانســـتان، المملكـــة المتحـــدة جيبـــوتي، فرنســـا، كيني
  .، الواليات المتحدة األمريكيةلبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية

  
  )٢٠١٢أيار/ مايو  ٢١(الجلسة العامة األولى، 

  
  
  اللجنتين الرئيسيتين نتخاب أعضاء مكتبا  )٤(٦٥ع  ص  ج

  
  :عضاء المكتب التاليين للجنتين الرئيسيتينأ والستون لخامسةاانتخبت جمعية الصحة العالمية   

  
  الدكتور ليونوبو زانغلي دوكبا (بوتان)    :الرئيس  اللجنة "أ":

  
  ألستاذ محمد حسين نيكنام (جمهورية إيران اإلسالمية)ا    :الرئيس  اللجنة "ب":

  
  )٢٠١٢أيار/ مايو  ٢١(الجلسة العامة األولى، 

  
  التالين: مكتبالأعضاء بعد ذلك انتخبت اللجنتان الرئيسيتان و   

  
  لدكتور فنتون فيروسون (جامايكا)ا  :نائبا الرئيس  اللجنة "أ":
  هربرت بارنارد (هولندا)لسيد ا        

  
  لدكتور محمد جداوي (جمهورية تنزانيا المتحدة)ا    :المقرر    

  
  األستاذ تشارلز كوندي أغبا (توغو)  :نائبا الرئيس  اللجنة "ب":

  إنريك تاياغ (الفلبين)لدكتور ا        
  

  (كندا)لدكتور بول غولي ا     :المقرر    
  

  )بالترتيب ٢٠١٢أيار/ مايو  ٢٣و ٢١ ،"ب"و"أ"  لجنتينل الجلستان األوليان(
  
  

  جدول األعمال اعتماد  )٥(٦٥ع  ص  ج
  

جـدول األعمـال المؤقـت الـذي أعـده المجلـس التنفيـذي  والسـتون لخامسـةاجمعيـة الصـحة العالميـة  عتمدتا  
   ، بعد حذف بندين منه.بعد المائة لثالثينافي دورته 

  
  )٢٠١٢أيار/ مايو  ٢١، الثانية (الجلسة العامة
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  أوراق االعتماد لتحقق منا  )٦(٦٥ع  ص  ج
  

أفغانســتان؛ ألبانيــا؛  صــحة أوراق اعتمــاد الوفــود التاليــة:ب والســتون لخامســةاأقــرت جمعيــة الصــحة العالميــة   
أنــــدورا؛ أنغــــوال؛ األرجنتــــين؛ أرمينيــــا؛ أســــتراليا؛ النمســــا؛ آذربيجــــان؛ جــــزر البهامــــا؛ البحــــرين؛ بــــنغالديش؛ الجزائــــر؛ 

بــنن؛ بوتــان؛ دولــة بوليفيــا المتعــددة القوميــات؛ البوســنة والهرســك؛ بوتســوانا؛ البرازيــل؛  بربــادوس؛ بــيالروس؛ بلجيكــا؛
جمهورية أفريقيـا  وديا؛ الكاميرون؛ كندا؛ الرأس األخضر؛بروني دار السالم؛ بلغاريا؛ بوركينا فاصو؛ بوروندي؛ كمب

كوســتاريكا؛ كــوت ديفــوار؛ كرواتيــا؛  جــزر كــوك؛ شــيلي؛ الصــين؛ كولومبيــا؛ جــزر القمــر؛ الكونغــو؛ الوســطى؛ تشــاد؛
 الـدانمرك؛ قبرص؛ الجمهورية التشيكية؛ جمهورية كوريـا الديمقراطيـة الشـعبية؛ جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة؛ كوبا؛

إثيوبيـا؛  إريتريـا؛ إسـتونيا؛غينيـا االسـتوائية؛ السلفادور؛ مصر؛  الجمهورية الدومينيكية؛ إكوادور؛دومينيكا؛  جيبوتي؛
هـايتي؛ هنـدوراس؛ غيانـا؛ ألمانيا؛ غانـا؛ اليونـان؛ غواتيمـاال؛ غينيـا؛ جورجيا؛ فيجي؛ فنلندا؛ فرنسا؛ غابون؛ غامبيا؛ 

جمهورية إيـران اإلسـالمية؛ العـراق؛ أيرلنـدا؛ إسـرائيل؛ إيطاليـا؛ جامايكـا؛ اليابـان؛  هنغاريا؛ أيسلندا؛ الهند؛ إندونيسيا؛
ـــان؛  ـــا؛ لبن ـــة الشـــعبية؛ التفي ـــاتي؛ الكويـــت؛ قيرغيزســـتان؛ جمهوريـــة الو الديمقراطي ـــا؛ كيريب األردن؛ كازاخســـتان؛ كيني

جــــزر مارشــــال؛ مـــالي؛ مالطــــة؛  ليتوانيـــا؛ لكســــمبرغ؛ مدغشــــقر؛ مـــالوي؛ ماليزيــــا؛ ملــــديف؛ليبيــــا؛ ليســـوتو؛ ليبيريــــا؛ 
موريتانيا؛ موريشيوس؛ المكسيك؛ واليات ميكرونيزيا الموحدة؛ موناكو؛ منغوليا؛ الجبل األسود؛ المغـرب؛ موزامبيـق؛ 

مــان؛ باكســتان؛ بــاالو؛ نيبــال؛ هولنــدا؛ نيوزيلنــدا؛ نيكــاراغوا؛ النيجــر؛ نيجيريــا؛ النــرويج؛ عُ  نــاورو؛ ميانمــار؛ ناميبيــا؛
ينيــا الجديــدة؛ بــاراغواي؛ بيــرو؛ الفلبــين؛ بولنــدا؛ البرتغــال؛ قطــر؛ جمهوريــة كوريــا؛ جمهوريــة مولــدوفا؛ بنمــا؛ بــابوا غ

المملكــة  ســان تــومي وبرينســيبي؛ ســان مــارينو؛ ســاموا؛ ســانت كيــتس ونيفــيس؛ رومانيــا؛ االتحــاد الروســي؛ روانــدا؛
 الصــومال؛جــزر ســليمان؛ ســيراليون؛ ســنغافورة؛ ســلوفاكيا؛ ســلوفينيا؛ سيشــيل؛ الســنغال؛ صــربيا؛  العربيــة الســعودية؛
الســـويد؛ سويســـرا؛ الجمهوريـــة العربيـــة  الســـودان؛ ســـوازيلند؛ أســـبانيا؛ ســـري النكـــا؛جنـــوب الســـودان؛ جنـــوب أفريقيـــا؛ 

اغو؛ تــونس؛ لشــتي؛ توغــو؛ تونغــا؛ ترينيــداد وتوبــ -تيمــورجمهوريــة مقدونيــة اليوغوســالفية الســابقة؛ تايلنــد؛  الســورية؛
المملكـة المتحـدة لبريطانيـا العظمـى وأيرلنـدا  اإلمارات العربيـة المتحـدة؛ أوكرانيا؛أوغندا؛ تركمانستان؛ توفالو؛ تركيا؛ 

جمهوريـة فنـزويال  تو؛واي؛ أوزبكسـتان؛ فـاناغـو و الشمالية؛ جمهوريـة تنزانيـا المتحـدة؛ الواليـات المتحـدة األمريكيـة؛ أور 
  اليمن؛ زامبيا؛ زمبابوي.البوليفارية؛ فييت نام؛ 

  
  )٢٠١٢أيار/ مايو  ٢٣، السادسة الجلسة العامة(

  
  
تعيــين شــخص للعمــل عضــوًا فــي المجلــس فــي حــق الانتخــاب الــدول األعضــاء التــي لهــا   )٧(٦٥ع  ص  ج

  التنفيذي
  

لنظــــر فــــي توصــــيات اللجنــــة العامــــة، انتخبــــت جمعيــــة الصــــحة العالميــــة الخامســــة والســــتون، الــــدول ابعــــد   
ستراليا، آذربيجـان، بلجيكـا، أ عضوًا في المجلس التنفيذي: في تعيين شخص للعمل لحقااألعضاء التالية التي لها 

  تشاد، كرواتيا، كوبا، جمهورية إيران اإلسالمية، لبنان، ليتوانيا، ماليزيا، ملديف، بنما.
 

  )٢٠١٢أيار/ مايو  ٢٥، التاسعة(الجلسة العامة 
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لوقاية من األمراض غير السارية ومكافحتها: متابعة االجتماع الرفيـع المسـتوى للجمعيـة العامـة ا  )٨(٦٥ع  ص  ج
  مكافحتهاالسارية (غير المعدية) و  لألمم المتحدة بشأن الوقاية من األمراض غير

  
  والستون، الخامسة العالمية الصحة جمعية  

  
ســتذكر اإلعــالن السياســي لالجتمــاع الرفيــع المســتوى للجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة بشــأن الوقايــة مــن تإذ   

دعـوة منظمـة الصـحة العالميـة منهـا بشـأن  ٦٢وخاصـة الفقـرة  ١،ومكافحتهـا (غيـر المعديـة) األمراض غيـر السـارية
ومكافحتهـا قبـل  السـاريةإلى أن تعد توصيات لمجموعة مـن األهـداف العالميـة مـن أجـل الوقايـة مـن األمـراض غيـر 

أساســًا األمــراض القلبيــة الوعائيــة ، وهــي األمــراض غيــر الســارية ، وااللتزامــات المقطوعــة لمعالجــة٢٠١٢نهايــة عــام 
أال مشـتركة، الخطـر األساسـية العوامـل مـا يقتـرن بهـا مـن لمزمنـة وداء السـكري، و والسرطانات واألمراض التنفسـية ا

  ؛وهي تعاطي التبغ والنظام الغذائي غير الصحي والخمول البدني وتعاطي الكحول على نحو ضار
  

المتخصصـة الرئيسـية فـي مجـال الدور القيادي الذي تضطلع به المنظمة بوصفها الوكالة تؤكد مجددًا وٕاذ   
الصحة حسب اعتراف الجمعية العامة لألمـم المتحـدة ضـمن اإلعـالن السياسـي لالجتمـاع الرفيـع المسـتوى للجمعيـة 

ومكافحتهــا، ومســؤولية المنظمــة بمشــاركة الــدول  (غيــر المعديــة) العامــة بشــأن الوقايــة مــن األمــراض غيــر الســارية
 يمكن من اإلعالن السياسي من أجل وضع إطار عالمي شامل للرصد ٦٢و ٦١التامة عمًال بالفقرتين  ٢األعضاء
 ختياريـةاال العالميـة األهـداف مـن ومجموعـة المؤشـرات من مجموعة يشملو  والقطرية اإلقليمية السياقات في تطبيقه
  ؛٢٠١٢ عام نهاية قبل ومكافحتها السارية غير األمراض من بالوقاية يتعلق فيما

  
 تقلــــيص فــــي تمثــــلالم هــــدفال تحقيــــق بشــــأن ٢٣-٦٠ع ص ج القــــرار  فــــي المقطــــوع االلتــــزام ســــتذكرت وٕاذ  
  ،القادمة العشر السنوات مدى على السنة في٪ ٢ بنسبة السارية غير األمراض عن الناجمة الوفيات معدالت

  
ــالتقرير  رّحبــت  -١  الملحــوظ بالتقــدم واعترفــت ٣ومكافحتهــا الســارية غيــر األمــراض مــن الوقايــةب ينالخاصــ ينب

 الرفيــع لالجتمــاع السياســي اإلعــالن مــن ٦٢و ٦١ بــالفقرتين عمــالً  األعضــاء الــدول مــع الوثيــق بالتعــاون المحــرز
  ؛ومكافحتها) المعدية غير( السارية غير األمراض من الوقاية بشأن العامة للجمعية المستوى

  
 بنسـبة السـارية غيـر األمـراض جـراء مـن المبكـرة الوفيـات معـدل تقلـيص بشأن عالمياً  هدفاً  تعتمد أن قررت  -٢
  ؛٢٠٢٥ عام بحلول ٪٢٥
  
 هــدافاأل حــول اآلراء فــي توافــق إلــى التوصــل بغــرض إضــافية أعمــال إلنجــاز الشــديد تأييــدها عــن أعربــت  -٣

 البــدني والخمــول الصــحي غيــر الغــذائي والنظــام  التبــغ تعــاطي وهــي أال ،األربعــة الرئيســية الخطــر عوامــلب المتعلقــة
  ؛ضار نحو على الكحول وتعاطي

  
 خمســة بخصــوص المعنيــة الجهــات وســائر ٢األعضــاء الــدول أبدتــه الــذي الكبيــر بالتأييــد علمــاً  أحاطــت   -٤

 وارتفــاع الوفيــات بمعــدل المتعلقــة األهــداف فيهــا بمــا الحــين ذلــك حتــى االعتبــار فــي خــذتأُ  طوعيــة عالميــة أهــداف
  ؛البدني والخمول الصوديوم /والملح التبغ تعاطيو  الدم ضغط

                                                      
 .٦٦/٢ المتحدة لألمم العامة الجمعية قرار    ١

 .االقتضاء حسب اإلقليمي االقتصادي التكامل ومنظمات    ٢

 .١ إضافة ٦٥/٦وج ٦٥/٦ج الوثيقتان    ٣
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 الصـحة جمعيـة أثنـاء دارت التي المناقشات هافي بما اآلن، حتى ُأجريت التي المشاورات أن كذلك الحظت  -٥
 تتصـل أهـداف وضع تؤيد المصلحة صاحبة الجهات سائرو  ١األعضاء الدول أن بّينت والستين، الخامسة العالمية
 األدويــة إتاحــة مثــل الصــحية الــنظم اســتجابة وهــدف والكوليســترول والكحــول الــدهون مــن الجســم ومــدخول بالســمنة
  ؛السارية غير األمراض لمكافحة األساسية

  
 األمــراض مكافحــة متابعــة عمليــة مــن المتبقــي الســياق فــي تظهــر قــد أخــرى مؤشــرات أو اً أهــداف أن الحظــت  -٦

  ؛٧ق١٣٠ت  م التنفيذي المجلس قرار على بناءً  أرسيت التي السارية غير
  
 متابعـــة عمليـــة مـــن المتبقيـــة الخطـــوات جميـــع فـــي التامـــة المشـــاركة علـــى ١األعضـــاء  الـــدول جميـــع حثـــت  -٧

 اإلقليمـــي الصـــعيدين علـــى المشـــاورات فـــي ذلـــك فـــي بمـــا ٧ق١٣٠ت  م القـــرار فـــي ةبّينـــالم الســـارية غيـــر األمـــراض
  والعالمي؛

  
  :يلي ما العام المدير من طلبت  -٨
  

 بشـأن منقحـة مناقشـة ورقـة يعـدّ و  والمؤشـرات األهـداف بشـأن التقنية األعمال من بمزيد ينهض أن )١(
 وتراعــي اآلن حتــى وثــائق مــن وقُــدِّم مناقشــات مــن ُأجــري مــا جميــع تجســد للرصــد الشــامل العــالمي اإلطــار
  ؛المجال هذا في القائمة المنظمة واستراتيجيات والجدوى التحقيق ٕامكانيةو  للقياس القابلية

 الخبـراء أفرقة/ التقنية واألفرقة ،اإلقليمية اللجان منها بوسائل ١ األعضاء، الدول مع يتشاور أنو  )٢(
 ؛المنقحة الورقة هذه بشأن تقارير تقدم التي االقتضاء، حسب اإلقليمية، العاملة

 المناقشــة ورقــة بشــأن المصــلحة صــاحبة الجهــات جميــع مــع شــفافة بطريقــة التشــاور يواصــل وأن )٣(
 ؛)١) (٨( الفرعية الفقرة في المذكورة المنقحة

 المستشـفة والمـدخالت اإلقليميـة اللجـان من واحدة كل في المناقشات نتائج يلخص تقريراً  يعدّ  وأن )٤(
 المصلحة؛ صاحبة الجهات مع ُتجرى التي) ٣) (٨( الفرعية الفقرة في  المذكورة الحوار جلسات من

 ،٢٠١٢ أكتــــوبر/ األول تشــــرين شــــهر نهايــــة قبــــل ١األعضــــاء للــــدول رســــمياً  اجتماعــــاً  يعقــــد أن )٥(
 األهــداف مــن جموعــةوم المؤشــرات، يشــمل بمــا ،للرصــد الشــامل العــالمي اإلطــار بشــأن العمــل الســتكمال
 ؛ومكافحتها السارية غير األمراض من بالوقاية يتعلق فيما االختيارية العالمية

 السياســـي اإلعـــالن مـــن ٦٢و ٦١ بـــالفقرتين المتعلقـــة التوصـــيات عـــن موضـــوعياً  تقريـــراً  يقـــدم أن )٦(
) المعديــــة غيـــر( الســـارية غيـــر األمـــراض مـــن الوقايـــة بشـــأن العامـــة للجمعيـــة المســـتوى الرفيـــع لالجتمـــاع
 الثانيــة دورتــه فــي التنفيــذي المجلــس خــالل مــن والســتين السادســة العالميــة الصــحة جمعيــة إلــى ومكافحتهــا
  .المائة بعد والثالثين

  
  )٢٠١٢أيار/ مايو  ٢٦، العاشرة(الجلسة العامة 

  
  

                                                      
 .االقتضاء حسب اإلقليمي االقتصادي التكامل ومنظمات    ١
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   صالح منظمة الصحة العالميةإ  )٩(٦٥ع  ص  ج
  

   والستون، الخامسة العالمية الصحة جمعية
 

  ١المنظمة؛ إصالح بشأن العالمية الصحة جمعية إلى المقدمة الوثائق في النظر بعد
 

 إصــالح بشــأناتخــذها  التــي اإلجرائيــة والمقــررات ُأجريــت التــي المــداوالت االعتبــار فــي وضــعت أن وبعــد
ة المجلـــس ودور  ،٢٠١١ مـــايو /أيـــار فـــي المائـــة بعـــد والعشـــرين التاســـعةخـــالل دورتـــه  التنفيـــذي المجلـــس المنظمـــة
 كــانون فــي المائــة بعــد لثالثــينتــه اودور  ،٢٠١١ نــوفمبر/ الثــاني تشــرين فــي اإلصــالح بشــأن االســتثنائيةالتنفيــذي 

  ؛٢٠١٢ فبراير/ شباط في األولويات وتحديد البرامج بشأن األعضاء الدول واجتماع ،٢٠١٢ يناير/ الثاني
 

 :يلي ما قررت
  

  البرمجية اإلصالحات
 
 وتحديـد البـرامج بشأن األعضاء الدول اجتماع عنالمجلس التنفيذي  رئيس تقريربالترحيب )   أ(  )١(

  ٢ :الثالثة التذييالت في موضح هو كما الزمني وٕاطارها وفئاتها ومعاييرها األولويات
  

 جمعيـة قـدمتها والتـي عليهـا المتفـق واإلرشـادات ٣اإلطـار باسـتخدام العـام المدير مطالبة  )ب(
 والميزانية عشر الثاني العام العمل برنامج مسودة صياغة في والستون، الخامسة العالمية الصحة
  ؛٢٠١٥-٢٠١٤ للفترة المقترحة البرمجية

  
 الشؤون تصريف إصالحات

 
 نوفمبر/ الثاني تشرين في التنفيذي للمجلس االستثنائية الدورة عن الصادر اإلجرائي المقرر تأييد  )٢(

  وتحسينها؛ وتبسيطها الرئاسية األجهزة وأدوار عمل أساليب تعزيز بشأن ٢٠١١٤
 
 فـي الموضـوع إلـى مجـدداً  والتطـرق الرئاسـية األجهـزة الجتماعـات الحـالي الزمنـي جدولال استبقاء  )٣(

 جـدوى دراسـة لعـرض التحضـير وعنـد ٢٠١٣ ينـاير/ الثـاني كـانوندورة المجلس التنفيذي التـي سـُتعقد فـي 
  المالية؛ السنة تغيير إمكانية بشأن

 
  التنفيذي؛ والمجلس اإلقليمية اللجان بين المواءمة تعزيز بشأن التالية االقتراحات تأييد  )٤(

 والسياســـــات االســـــتراتيجيات كـــــل فـــــي مـــــدخالت تقـــــديم اإلقليميـــــة اللجـــــان مـــــن ُيطلـــــب أن    (أ)
  والمدونات؛ واللوائح االتفاقيات مثل القانونية، والصكوك

                                                      
 .٦/معلومات وثيقة/ ٦٥وج ٦٥/٤٣وج ٦٥/٤٠وج ٢ إضافة ٦٥/٥وج ١ إضافة ٦٥/٥وج ٦٥/٥ج الوثائق    ١

 .٦٥/٤٠ج الوثيقة انظر    ٢

 .١ إضافة ٦٥/٥ج الوثيقة انظر    ٣

 .EBSS2(2) اإلجرائي المقرر    ٤
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 المنظــورات مــن تســتفيد كــي اإلقليميــة اللجــان إلــى معينــة بنــوداً  الصــحة جمعيــة تحيــل أن    (ب)
  المتنوعة؛ اإلقليمية

 ؛بتكييف إستراتيجيات عالمية وتنفيذها حسب االقتضاء اإلقليمية اللجانقوم ت أن    (ج)

 مـداوالت عـن مـوجزاً  تقريـراً  المجلس إلى روتينية، بصورة اإلقليمية، اللجان رؤساء يقدم أن    (د)
  ؛اللجان

 
 بترشــيح يتعلــق فيمــا اإلقليميــة اللجــان صــعيد علــى المواءمــة زيــادة بشــأن التاليــة االقتراحــات تأييــد  )٥(

  المراقبين؛ ومشاركة االعتماد أوراق واستعراض اإلقليميين المديرين
  

  اإلقليميين المديرين ترشيح

 بما والشفافية، والمساءلة العدالة لمبادئ وفقاً  بعد، بذلك تقم لم التي اإلقليمية، اللجان تقوم    (أ)
  :يلي

  المرشحين؛ الختيار معايير وضع  )١(
  المرشحين؛ مؤهالت كل بتقييم خاصة عملية تنفيذ  )٢(

  األعضاء الدول اعتماد أوراق استعراض

 أو االعتمــاد، بــأوراق معنيــة لجــان بتعيــين بعــد، بــذلك تقــم لــم التــي اإلقليميــة، اللجــان تقــوم    (ب)
  اللجنة؛ مكتب أعضاء إلى االعتماد أوراق استعراض مهمة بإسناد

  المراقبين مشاركة

 مـن تمكنهـا واضـحة إجـراءات وجـود بضمان بعد، بذلك تقم لم التي اإلقليمية، اللجان تقوم   (ج)
 مــن األعضــاء الــدول االقتضــاء، حســب ذلــك، فــي بمــا دوراتهــا، حضــور إلــى المــراقبين تــدعو أن

 الحكومية؛ غير والمنظمات الدولية الحكومية والمنظمات األخرى األقاليم
  
 علــــى ســـُتعرض واإلدارة والميزانيـــة البرنـــامج للجنـــة المنقحــــة االختصاصـــات بـــأن علمـــاً  اإلحاطـــة  )٦(

  المائة؛ بعد والثالثين الحادية دورته في التنفيذي المجلس
 
  ؛الرئاسية األجهزة اجتماعات وتحسين القرارات اتخاذ عملية تبسيط بشأن التالية االقتراحات تأييد  )٧(

 فـــي المســـتخدمة المعـــايير ذلـــك فـــي بمـــا المعـــايير، المجلـــس مكتـــب أعضـــاء يســـتخدم أن  )أ(
 فـــي إلدراجهـــا المقدمـــة البنـــود اســـتعراض فـــي العـــام، العمـــل برنـــامجمســـودة  فـــي األولويـــات تحديـــد
  المجلس؛ أعمال جدول

 في التأخر مسألة معالجة أجل من الداخلي ونظامه قواعده تعديل في المجلس ينظر أن  )ب(
  القرارات؛ مشاريع تقديم
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 فـــيوالـــواردة  الـــرئيس، يقـــدمها التـــي الملخصـــات اســـتخدامأن تحّســـن األجهـــزة الرئاســـية   (ج)
  الرسمية؛ القرارات محل يحل ال ذلك أن مفهوماً  يكون أن على ،الرسمية السجالت

  
  :األعضاء الدول مع التشاور بعد يلي، بما يقوم بأن العام المدير مطالبة  )٨(

 أجـل مـن الرئاسـية لألجهـزة الداخلي للنظام الممكنة التعديالت بخصوص خيارات اقتراح  )أ(
  والتقارير؛ األعمال جدول بنود عدد تقليل

 معها؛ والتواصل األعضاء الدول ِقَبل من التبليغ تبسيط كيفية بخصوص خيارات اقتراح  )ب(
 
  :يلي بما العام المدير مطالبة  )٩(

 
 إلــى الحكوميــة غيــر المنظمــات مــع المنظمــة مشــاركة عــن سياســات ورقــةة مســّود تقــديم  )أ(

  ؛٢٠١٣كانون الثاني/ يناير  في المائة بعد والثالثين الثانية دورته في التنفيذي المجلس
 
 إلـى الخاصـة التجاريـة الكيانـات مـع العالقـة مجـال في السياسات عن ورقة مسودة تقديم  )ب(

  ؛٢٠١٣ مايو/ أيار في المائة بعد والثالثين الثالثة دورته في التنفيذي المجلس
  
 تنسـيق بشأن والمقترحات الصحية للشراكات المنظمة استضافة ترتيبات عن تقرير تقديم  )ج(

  المائة؛ بعد والثالثين الثانية دورته في التنفيذي المجلس إلى الُمستضافة الشراكات مع العمل
  

 الوثـائق إعـداد عمليـة دعـم فـي التاليـة بالمبـادئ العـام المـدير استرشـاد ذلك، عن وفضالً 
  ):ج(و) ب(و) أ) (٩( الفرعية الفقرات عليها تنص التي

  
 المنظمـــة فـــي القـــرارات التخـــاذ الـــدولي الحكـــومي الطـــابع علـــى المحافظـــة تظـــل  )١(

  األهمية؛ من قدر أكبر على
  
 واالسـتراتيجيات، والسياسـات والمعـايير القواعـد وضع باستمرار يستند أن يتعّين  )٢(

 يحظــــى وأن للبيِّنــــات، المنهجــــي االســــتخدام إلــــى المنظمــــة، عمــــل محــــور ُيشــــكل الــــذي
  الراسخة؛ المصالح من شكل أي تأثير من بالحماية باستمرار

  
 أخـــذ مـــع المعنيـــة األطـــراف جميـــع مـــع المرعيـــة األصـــول حســـب التشـــاور ضـــرورة)  ٣(

ـــدول مـــع المنظمـــة لعالقـــات المحـــددة التوجيهيـــة والمبـــادئ المبـــادئ  وســـائر األعضـــاء ال
  االعتبار؛ بعين األطراف

 
 مـن قيمـة ُتضـيف وأن واضـحة فوائد لها تكون أن جديدة مبادرة أي على يتعّين  )٤(

  العمومية؛ الصحة منظور من الوطنية القدرة زيادة أو السياسات إثراء حيث
 
 أو منتديات إنشاء على األسبقية القائمة اآلليات على لالعتماد يكون أن ينبغي  )٥(

 ألي بهـــا ُيمكـــن التـــي للطريقـــة واضـــح تحليـــل تـــوفير مـــع جديـــدة، هياكـــل أو اجتماعـــات
 أفضل؛ حصائل إلى تؤدي أن إضافية تكاليف
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 اإلدارية اإلصالحات
  
 والسياسات؛ التقنيات مستوى على األعضاء الدول دعم مجال في الُمحرز بالتقدم علماً  اإلحاطة  )١٠(
 
 وممارساته؛ التوظيف سياسات مجال في الُمحرز بالتقدم علماً  اإلحاطة  )١١(
 
 بصـــقل والســـتين، الخامســـة العالميـــة الصـــحة جمعيــة إرشـــادات إلـــى اســـتناداً  العـــام المـــدير مطالبــة  )١٢(

 علــى وعرضــها المنظمــة، تمويــل علــى والمرونــة التنبــؤ وٕامكانيــة الشــفافية مــن المزيــد إلضــفاء المقترحــات
 المائة؛ بعد والثالثين الثانية دورته في التنفيذي المجلس

  
 للمنظمة؛ الداخلية الرقابة إطار وضع مجال في الُمحرز بالتقدم علماً  اإلحاطة  )١٣(
 
 وٕانشـاء المصـالح وتضـارب المخـاطر وٕادارة المسـاءلة مجـاالت فـي الُمحـرز بالتقدم علماً  اإلحاطة  )١٤(

  لألخالقيات؛ مكتب
 
 دورتـــه فـــي التنفيـــذي المجلـــس علـــى ســـُتعرض المنظمـــة تقيـــيم سياســـة مســـّودة بـــأن علمـــاً  اإلحاطـــة  )١٥(

 المائة؛ بعد والثالثين الحادية
 
 قدمـــه الـــذي المســـتقل التقيـــيم مـــن األولـــى المرحلـــة تقريـــر وتوصـــيات بنتـــائج علمـــاً  اإلحاطـــة)   أ(  )١٦(

  ١الخارجي؛ الحسابات مراجع
  

 النحـو علـى المسـتقل، التقيـيم مـن الثانيـة للمرحلـة المقترحـة باالختصاصات علماً  اإلحاطة)   ب(  
 األســاليب حـول ورقــة بتقـديم العـام المــدير ومطالبـة الخــارجي، الحسـابات مراجـع تقريــر فـي المبـين
 المائة؛ بعد والثالثين الثانية التنفيذي المجلس دورة فيها تنظر كي التقييم لهذا المحددة

  
 ٢االستراتيجية؛ االتصاالت مجال في الُمحرز بالتقدم علماً  اإلحاطة  )١٧(
 
 بشـأن االسـتثنائية دورتـه خـالل إليها توصل التي واالستنتاجات اإلجرائية المجلس مقررات اعتماد  )١٨(

 المــوارد وٕادارة وسياســات المنظمــة، وتمويــل التنظيميــة، والكفــاءة والمواءمــة بالفعاليــة يتعلــق فيمــا اإلصــالح
  ؛االستراتيجية واالتصاالت النتائج، على القائمة والمساءلة واإلدارة والتخطيط البشرية،

  
 المائــة بعــد والثالثــين الثانيــة التنفيــذي المجلــس دورة طريــق عــن تقريــر بتقــديم العــام المــدير مطالبــة  )١٩(

بشأن التقدم المحرز في تنفيـذ عمليـة إصـالح المنظمـة علـى  والستين السادسة العالمية الصحة جمعية إلى
  أساس إطار الرصد والتنفيذ.

  
  )٢٠١٢أيار/ مايو  ٢٦، العاشرة(الجلسة العامة 

  

                                                      
 .٢ إضافة ٦٥/٥ج الوثيقة    ١

 .EBSS2(3) اإلجرائي المقرر    ٢
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ــة لمــوظفي األمــم المتحــدة: مشــترك للصــندوق الال  )١٠(٦٥ع  ص  ج ــة معاشــات التقاعدي ــين فــي لجن ــين ممثل تعي
  المعاشات التقاعدية لموظفي منظمة الصحة العالمية

  
تايلهـاديز جمعية الصحة العالمية الدكتور علي جعفر محمـد مـن وفـد عمـان كعضـو، والـدكتور م. شحت ر   

من وفد سويسـرا كعضـو بـديل، فـي لجنـة المعاشـات التقاعديـة لمـوظفي منظمـة الصـحة العالميـة لمـدة ثـالث سـنوات 
  .٢٠١٥حتى أيار/ مايو 

  
  )٢٠١٢أيار/ مايو  ٢٦، العاشرة(الجلسة العامة 

  
  
   والستون لسادسةاعقد فيه جمعية الصحة العالمية اختيار البلد الذي ستُ   )١١(٦٥ع  ص  ج
  

مـن الدسـتور، أن تعقـد جمعيـة الصـحة  ١٤لمـادة ل فقـاً و ، والسـتون لخامسـةاقررت جمعيـة الصـحة العالميـة 
  في سويسرا. والستون لسادسةاالعالمية 

  
  )٢٠١٢أيار/ مايو  ٢٦، العاشرة(الجلسة العامة 

  
  

  ثانيا: القرارات
  
  
   عيين المدير العامت  ١-٦٥ع  ص  ج
  
   قد المدير العامع  ٢-٦٥ع  ص  ج
  
دعيم السياسات الخاصة باألمراض غيـر السـارية مـن أجـل تعزيـز التمتـع بالنشـاط فـي مرحلـة ت  ٣-٦٥ع  ص  ج

  خةالشيخو 
  
لعبء العـالمي لالضـطرابات النفسـية وضـرورة االسـتجابة الشـاملة والمنسـقة مـن جانـب قطـاع ا  ٤-٦٥ع  ص  ج

   الصحة والقطاع االجتماعي على المستوى القطري
  
  لل األطفال: تكثيف جهود المبادرة العالمية الستئصال شلل األطفالش  ٥-٦٥ع  ص  ج
  
   غذية األمهات والرّضع وصغار األطفالت  ٦-٦٥ع  ص  ج
  
   نفيذ توصيات اللجنة المعنية بالمعلومات والمساءلة عن صحة المرأة والطفلت  ٧-٦٥ع  ص  ج
  
  لمؤتمر العالمي المعني بالمحددات االجتماعية للصحةصيلة اح  ٨-٦٥ع  ص  ج
  
ي األرض الفلســـطينية المحتلـــة، بمـــا فيهـــا القـــدس الشـــرقية، وفـــي الجـــوالن ألحـــوال الصـــحية فـــا  ٩-٦٥ع  ص  ج

  السوري المحتل
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إلــــى  ٢٠١٠كــــانون الثــــاني/ ينــــاير  ١المــــالي والبيانــــات الماليــــة المراجعــــة للفتــــرة مــــن  لتقريــــرا  ١٠-٦٥ع  ص  ج
  ٢٠١١كانون األول/ ديسمبر  ٣١

  
الة تحصيل االشتراكات المقدرة، بما في ذلك الدول األعضـاء المتـأخرة فـي سـداد اشـتراكاتها ح  ١١-٦٥ع  ص  ج

  من الدستور ٧حد يبرر تطبيق أحكام المادة  إلى
  
  لترتيبات الخاصة لتسوية المتأخراتا  ١٢-٦٥ع  ص  ج
  
  قرير مراجع الحسابات الخارجيت  ١٣-٦٥ع  ص  ج
  
  رتبات الموظفين في الوظائف غير المصنفة في رتب ومرتب المدير العامم  ١٤-٦٥ع  ص  ج
  
  نتخاب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية: تقرير الفريق العاملا  ١٥-٦٥ع  ص  ج
  
  التفاقات مع المنظمات الحكومية الدوليةا  ١٦-٦٥ع  ص  ج
  
  طة العمل العالمية الخاصة باللقاحاتخ  ١٧-٦٥ع  ص  ج
  
  سبوع التمنيع العالميأ  ١٨-٦٥ع  ص  ج
  
  لمنتجات الطبية المتدنية النوعية/ المزورة/ المغشوشة التوسيم/ المغشوشة/ المزيفةا  ١٩-٦٥ع  ص  ج
  
ســتجابة منظمــة الصــحة العالميــة، ودورهــا بصــفتها قائــد مجموعــة الصــحة، فــي مجــال تلبيــة ا  ٢٠-٦٥ع  ص  ج

  الطلبات الصحية المتنامية في الطوارئ اإلنسانية
  
  لتخلص من داء البلهارسياتا  ٢١-٦٥ع  ص  ج
  
  يل وتنسيق البحث والتطويرتابعة تقرير فريق الخبراء االستشاريين العامل المعني بتمو م  ٢٢-٦٥ع  ص  ج
  
  )٢٠٠٥نفيذ أحكام اللوائح الصحية الدولية (ت  ٢٣-٦٥ع  ص  ج
  
  
  

=     =     =  


