
    ٣متنوعات/ /٦٧ج  والستون السابعةجمعية الصحة العالمية  
  ٢٠١٤ يوما/ أيار ٢٤  

  A67/DIV/3    
  
  
  

    القراراتالمقررات اإلجرائية وقائمة 
  

  أوال: المقررات اإلجرائية
  
  

  تشكيل لجنة أوراق االعتماد  )١(٦٧ع  ص  ج
  

 تضـم منـدوبي الـدول األعضـاء التاليـة:أوراق اعتماد لجنة  والستون السابعةعينت جمعية الصحة العالمية   
شـــيلي، جمهوريـــة كوريـــا الديمقراطيـــة الشـــعبية، الجمهوريـــة الدومينيكيـــة، إثيوبيـــا، أيســـلندا، العـــراق، اليابـــان، ماليزيـــا، 

   موناكو، موزامبيق، البرتغال، زامبيا.
  

  )٢٠١٤أيار/ مايو  ١٩(الجلسة العامة األولى، 
  
  
  والستين السابعةانتخاب أعضاء مكتب جمعية الصحة العالمية   )٢(٦٧ع  ص  ج
  

  أعضاء المكتب التالين: والستون السابعةانتخبت جمعية الصحة العالمية   
  

  روبرتو موراليس أوجيدا (كوبا)دكتور ال    الرئيس:
  

  نيل شارما (فيجي)ر الدكتو   نواب الرئيس:
  ي (كونغو)لسيد فرانسوا إيبوفا

  با سيريسينا (سري النكا)السيد مايثريبال يا
  الدكتور فيتينيس بوفيالس أندريوكايتيس (ليتوانيا)
  السيد صديق بن عبد الكريم الشهابي (البحرين)

  
  )٢٠١٤أيار/ مايو  ١٩(الجلسة العامة األولى، 

  
  
  إنشاء اللجنة العامة  )٣(٦٧ع  ص  ج
  

والستون مندوبي البلدان  السابعةبعد النظر في توصيات لجنة الترشيحات انتخبت جمعية الصحة العالمية   
أفغانستان، أنغوال، بنن، الرأس األخضر، الصين، كوستاريكا، غينيا السبعة عشر التالية أعضاء في اللجنة العامة: 

لشـــتي، تـــونس، المملكـــة المتحـــدة  -الروســـي، تيمـــور االســـتوائية، فرنســـا، اليونـــان، غيانـــا، جمهوريـــة كوريـــا، االتحـــاد
   .لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، الواليات المتحدة األمريكية، أوروغواي

  
  )٢٠١٤أيار/ مايو  ١٩(الجلسة العامة األولى، 
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  جدول األعمال اعتماد  )٤(٦٧ع  ص  ج
  

جدول األعمال المؤقت الذي أعده المجلس التنفيذي في والستون  السابعةجمعية الصحة العالمية  اعتمدت  
   ."ب" إلى اللجنة "أمن اللجنة " ثالثة بنودٕاحالة و  منه أربعة بنودحذف عقب  بعد المائة الثالثينو  الرابعةدورته 

  
  )٢٠١٤أيار/ مايو  ٢٢، السابعةالجلسة العامة و  ٢٠١٤أيار/ مايو  ١٩، الثانية(الجلسة العامة 

  
  
  اللجنتين الرئيسيتين نتخاب أعضاء مكتبا  )٥(٦٧ع  ص  ج

  
  :أعضاء المكتب التاليين للجنتين الرئيسيتين والستون السابعةانتخبت جمعية الصحة العالمية   

  
  فاغنر (النمسا)-األستاذة باميال رندي    :الرئيس  اللجنة "أ":

  
  الدكتور روهاكانا روغوندا (أوغندا)    :الرئيس  اللجنة "ب":

  
  )٢٠١٤أيار/ مايو  ١٩(الجلسة العامة األولى، 

  
  التالين:مكتب الأعضاء بعد ذلك انتخبت اللجنتان الرئيسيتان و   

  
  الدكتور بي ثيت خين (ميانمار)  :نائبا الرئيس  اللجنة "أ":
  الدكتور جورغي فيالفيسنشيو (غواتيماال)        

  
  )الدكتورة هيلين مبوغوا (كينيا    :المقرر    

  
  الري (جمهورية إيران اإلسالمية)-الدكتور محسن أسعدي  :نائبا الرئيس  اللجنة "ب":

  سيالي أكاوال (تونغا) الدكتور        
  

  الدكتور دبندرا رامان سينغ (نيبال)     :المقرر    
  

  )بالترتيب ٢٠١٤أيار/ مايو  ٢٠و ١٩ ،"ب"و"أ"  للجنتين الجلستان األوليان(
  
  
  أوراق االعتماد التحقق من  )٦(٦٧ع  ص  ج
  

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

عــددة القوميــات؛ البوســنة والهرســك؛ بوتســوانا؛ البرازيــل؛ بربــادوس؛ بــيالروس؛ بلجيكــا؛ بــنن؛ بوتــان؛ دولــة بوليفيــا المت
بروني دار السالم؛ بلغاريا؛ بوركينا فاصو؛ بوروندي؛ الرأس األخضر؛ كمبوديا؛ الكاميرون؛ كندا؛ جمهورية أفريقيـا 
الوســطى؛ تشــاد؛ شــيلي؛ الصــين؛ كولومبيــا؛ جــزر القمــر؛ الكونغــو؛ جــزر كــوك؛ كوســتاريكا؛ كــوت ديفــوار؛ كرواتيــا؛ 
كوبا؛ قبرص؛ الجمهورية التشيكية؛ جمهورية كوريـا الديمقراطيـة الشـعبية؛ جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة؛ الـدانمرك؛ 
جيبــوتي؛ الجمهوريــة الدومينيكيــة؛ إكــوادور؛ مصــر؛ الســلفادور؛ غينيــا االســتوائية؛ إريتريــا؛ إســتونيا؛ إثيوبيــا؛ فيجــي؛ 

بيسـاو؛ غيانـا؛  –يـا؛ غانـا؛ اليونـان؛ غرينـادا؛ غواتيمـاال؛ غينيـا؛ غينيـا فنلندا؛ فرنسا؛ غابون؛ غامبيـا؛ جورجيـا؛ ألمان
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هايتي؛ هندوراس؛ هنغاريا؛ أيسلندا؛ الهند؛ إندونيسيا؛ جمهورية إيران اإلسالمية؛ العـراق؛ أيرلنـدا؛ إسـرائيل؛ إيطاليـا؛ 
هوريــة الو الديمقراطيــة الشــعبية؛ جامايكــا؛ اليابــان؛ األردن؛ كازاخســتان؛ كينيــا؛ كيريبــاتي؛ الكويــت؛ قيرغيزســتان؛ جم

التفيا؛ لبنان؛ ليسوتو؛ ليبيريا؛ ليبيا؛ ليتوانيا؛ لكسمبرغ؛ مدغشقر؛ مالوي؛ ماليزيا؛ ملديف؛ مالي؛ مالطة؛ موريتانيا؛ 
موريشـــيوس؛ المكســـيك؛ مونـــاكو؛ منغوليـــا؛ الجبـــل األســـود؛ المغـــرب؛ موزامبيـــق؛ ميانمـــار؛ ناميبيـــا؛ نيبـــال؛ هولنـــدا؛ 

نيكـــاراغوا؛ النيجـــر؛ نيجيريـــا؛ النـــرويج؛ عمـــان؛ باكســـتان؛ بنمـــا؛ بـــابوا غينيـــا الجديـــدة؛ بـــاراغواي؛ بيـــرو؛ نيوزيلنـــدا؛ 
الفلبين؛ بولندا؛ البرتغال؛ قطر؛ جمهورية كوريا؛ جمهورية مولدوفا؛ رومانيا؛ االتحاد الروسي؛ رواندا؛ سـانت كيـتس 

العربيـــة الســـعودية؛ الســـنغال؛ صـــربيا؛ سيشـــيل؛  ونيفـــيس؛ ســـاموا؛ ســـان مـــارينو؛ ســـان تـــومي وبرينســـيبي؛ المملكـــة
ســـيراليون؛ ســـنغافورة؛ ســـلوفاكيا؛ ســـلوفينيا؛ جـــزر ســـليمان؛ الصـــومال؛ جنـــوب أفريقيـــا؛ جنـــوب الســـودان؛ أســـبانيا؛ 

النكــا؛ الســودان؛ ســورينام؛ ســوازيلند؛ الســويد؛ سويســرا؛ الجمهوريــة العربيــة الســورية؛ تايلنــد؛ جمهوريــة مقدونيــة  ســري
لشتي؛ توغو؛ تونغا؛ ترينيداد وتوباغو؛ تونس؛ تركيا؛ تركمانسـتان؛ توفـالو؛ أوغنـدا؛  –ية السابقة؛ تيمور اليوغوسالف

أوكرانيا؛ اإلمارات العربية المتحدة؛ المملكـة المتحـدة لبريطانيـا العظمـى وأيرلنـدا الشـمالية؛ جمهوريـة تنزانيـا المتحـدة؛ 
ان؛ جمهوريــــة فنــــزويال البوليفاريــــة؛ فييــــت نــــام؛ الــــيمن؛ زامبيــــا؛ الواليــــات المتحــــدة األمريكيــــة؛ أوروغــــواي؛ أوزبكســــت

  .زمبابوي
  

  )٢٠١٤أيار/ مايو  ٢١، السادسة(الجلسة العامة 
  
  
تعيـــين شـــخص للعمـــل عضـــوًا فـــي فـــي حـــق الانتخـــاب الـــدول األعضـــاء التـــي لهـــا   )٧(٦٧ع  ص  ج

  المجلس التنفيذي
  

والستون، الدول األعضاء  السابعةالنظر في توصيات اللجنة العامة، انتخبت جمعية الصحة العالمية بعد   
الصــــين، جمهوريــــة الكونغــــو  فــــي تعيــــين شــــخص للعمــــل عضــــوًا فــــي المجلــــس التنفيــــذي: الحــــقالتاليــــة التــــي لهــــا 

ة المتحـدة لبريطانيـا العظمـى وأيرلنـدا الديمقراطية، إريتريا، غامبيا، الكويـت، ليبيريـا، نيبـال، االتحـاد الروسـي، المملكـ
   .الشمالية، الواليات المتحدة األمريكية

 
  )٢٠١٤أيار/ مايو  ٢٣، ةثامنال(الجلسة العامة 

  
  
النظــر فــي اآلثــار اإلداريــة والماليــة المترتبــة بالنســبة إلــى األمانــة نتيجــة للقــرارات   )٨(٦٧ع  ص  ج

  جمعية الصحةالمقترح اعتمادها من جانب المجلس التنفيذي أو 
  

ن يالسـتالسادسـة و جمعيـة الصـحة العالميـة إذ تشـير إلـى اعتمـاد  جمعية الصحة العالمية السابعة والسـتون،  
منســقة  بطريقــة التمويــل، بمــا فــي ذلــك تعبئــة المــواردالخــاص بمجملهــا والحــوار ب ٢٠١٥-٢٠١٤ لميزانيــة البرمجيــةل

  ،بالكامل لميزانية البرمجيةاأجل ضمان تمويل ُأرِسيت من التي و ، ككلعلى نطاق المنظمة 
  
إلــى المــدى الــذي ُيــدرج فيــه  نو عتمــدها جمعيــة الصــحة العالميــة الســابعة والســتتلقــرارات التــي تنفيــذ ارت قــرّ   )١(

فـي عنصـر الطـوارئ ضـمن نطـاق ، باستثناء األنشطة التي تنـدرج ٢٠١٥-٢٠١٤الميزانية البرمجية ضمن تمويلها 
  ؛تحديداً  خالف ذلك جمعية الصحةكما تقّرره بأو  ١ة،الميزانية البرمجي

                                                      
 ٩عنصر الطـوارئ فـي الميزانيـة البرمجيـة سـقفًا فـي الميزانيـة. ويتبـّين فـي الفقـرة ال تمتلك األنشطة المدرجة ضمن نطاق    ١

ـــأذن كـــذلكأن جمعيـــة الصـــحة " ٢ق٦٦ج ص عمـــن القـــرار  للمـــدير العـــام، حســـب االقتضـــاء، بتحمـــل النفقـــات فـــي عنصـــر  ت
 ...".الموارد الطوارئ في الميزانية بما يتجاوز المبلغ المخصص لهذا العنصر، وذلك رهنًا بتوافر 
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ها تعتمــدلقــرارات التــي يقــوم المــدير العــام فــي الحــاالت التــي تتجــاوز فيهــا اآلثــار الماليــة لكــذلك أن  تر قــرّ   )٢(
جنــة بتزويـد ل، ٢٠١٥-٢٠١٤ الميزانيـة البرمجيــةفــي ت الماليـة عتمـاداالا جمعيـة الصـحة العالميــة السـابعة والســتون

ينـــاير اجتماعهـــا الحـــادي والعشـــرين فـــي كـــانون الثـــاني/ لمجلـــس التنفيـــذي فـــي لالبرنـــامج والميزانيـــة واإلدارة التابعـــة 
آلثـار الماليـة والبرمجيـة لتحليـل يشـمل إجـراء لتكاليف ذات الصـلة، بمـا اقتراحًا بشأن تدبير اضمن بتقرير يت ٢٠١٥

  والنظر في جميع الخيارات المتاحة؛
  
السادسة والثالثين بعد  دورته إلى المجلس التنفيذي فيأن تقدم لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة  نم طلبت  )٣(

) ٢فــي الفقــرة (الــوارد أســاس التقريــر توصــيات مبنيــة علــى ن، يجمعيــة الصــحة العالميــة الثامنــة والســتالمائــة وٕالــى 
  ١؛٢٨في الفقرة  ٦٦/٤٨يقة جالتي طلبتها الوثبالتزامن مع المعلومات ، لكي ينظرا فيها أعاله

  
إلــى لجنـــة البرنــامج والميزانيـــة فــي تقـــديم تقريــر  مــع الــدول األعضـــاءأن يتشـــاور  مــن المـــدير العــام تطلبــ  )٤(

ضــمان مواءمــة القــرارات مــع برنــامج العمــل العــام المتاحــة لن الخيــارات عــ ٢٠١٥/ ينــاير كــانون الثــاني واإلدارة فــي
، ميزانيـات والقـراراتتلـك البـين القائمـة تعزيـز الصـلة السـبل الكفيلـة ببمـا فـي ذلـك والميزانيات البرمجية ذات الصلة، 

تقـديم عـن  ضـالً إجرائيـة، فقـرارات ومقـررات مـا تعتمـده جمعيـة الصـحة مـن تقارير عن اآلثار المالية المترتبة على و 
اإلجرائيــة التــي القــرارات والمقـررات تنشــأ عـن المقبلــة التـي يـة ميزانيــات البرمجالمعلومـات عــن نسـبة مرحليــة و  تقـارير

  .الرئاسيةتعتمدها األجهزة 
 

  )٢٠١٤أيار/ مايو  ٢٣، الثامنة(الجلسة العامة 
  
  
  تغذية األمهات والرّضع وصغار األطفال  )٩(٦٧ع  ص  ج
  

  جمعية الصحة العالمية السابعة والستون،  
  
العالمية كجزء من المجموعة األساسـية مـن  المؤشرات السبعة لرصد التقدم الُمحرز في بلوغ الغاياتأّيدت   )١(

  المؤشرات الخاصة بإطار الرصد العالمي لتغذية األمهات والرضَّع وصغار األطفال؛

ـــدول طلبـــت مـــن المـــدير العـــام   )٢( إنشـــاء فريـــق عامـــل يتـــألف مـــن الممثلـــين والخبـــراء المعينـــين مـــن جانـــب ال
بشأن تحديد مجموعـة أساسـية مـن  ٢٠١٤قبل نهاية عام األعضاء وهيئات األمم المتحدة من أجل استكمال العمل 

المؤشرات الرامية إلى رصد خطة التنفيذ الشاملة الخاصة بتغذية األمهات والرّضع وصغار األطفال، باالستناد إلـى 
المؤشــرات "االقتفائيــة" لتنفيــذ السياســات والبــرامج فــي قطــاع الصــحة وســائر القطاعــات ذات الصــلة بتحقيــق الغايــات 

لمية المتعلقة بالتغذية، ووضع مجموعة موسعة من المؤشرات لتتبع العمليـات التـي تـؤثر علـى الغايـات العالميـة العا
فــي الظــروف الخاصــة بالبلــدان المحــددة، لكــي تنظــر فيهــا الــدول األعضــاء خــالل جمعيــة الصــحة العالميــة الثامنــة 

  والستين؛
  
  

                                                      
: "... وسـُتدعى األجهـزة الرئاسـية إلـى تقـديم التوجيهـات بشـأن اقتراحـات المـدير العـام ٢٨، الفقـرة ٦٦/٤٨انظر الوثيقة ج   ١

التـــي تتعلـــق بإعـــادة برمجـــة المـــوارد أو األنشـــطة فـــي الحـــاالت التـــي ُتعـــد ضـــرورية، فـــي ضـــوء التقـــدم صـــوب تنفيـــذ الميزانيـــة 
وقـرارات لجمعيـة الصـحة العالميـة تترتـب عليهـا آثـار ماليـة، أو احتياجـات الصـحة العموميـة البرمجية، أو تلقي واليات جديـدة 

 الناشئة".
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مــن أجــل  ١شــاورات غيــر رســمية مــع الــدول األعضــاءطلبــت أيضــًا مــن المــدير العــام أن يــدعو إلــى عقــد م  )٣(
وضـع أدوات لتقيـيم المخـاطر وٕادارتهـا فيمـا يتعلـق بتضـارب المصـالح فـي مجـال التغذيـة، استكمال العمـل الخـاص ب

  لكي تنظر فيها الدول األعضاء خالل جمعية الصحة العالمية التاسعة والستين؛ ٢٠١٥قبل نهاية عام  وذلك
  
الصــــادر بشــــأن خطــــة  ٦-٦٥ع  ص  جعلمــــًا بالعمــــل الــــذي أنجزتــــه أمانــــة المنظمــــة إنفــــاذًا للقــــرار أحاطــــت   )٤(

تقـــــديم الـــــذي طلـــــب مـــــن المـــــدير العـــــام "الشـــــاملة الخاصـــــة بتغذيـــــة األمهـــــات والرّضـــــع وصـــــغار األطفـــــال و  التنفيـــــذ
مـذكور فـي القـرار علـى النحـو ال "وتوجيهات بشأن الترويج غير المالئم ألغذية الرّضع وصغار األطفـال توضيحات

 ؛، مــع مراعــاة األعمــال الجاريــة فــي لجنــة الدســتور الغــذائيبشــأن تغذيــة الرّضــع وصــغار األطفــال ٢٣-٦٣ص ع  ج
الــذي يحــث الــدول األعضــاء علــى "وضــع حــد للتــرويج غيــر المالئــم  ٢٣-٦٣ج ص عبــالقرار  ومــع التــذكير كــذلك

لكــي  ٢٠١٥ام اســتكمال العمــل  قبــل نهايــة عــام ، ويطلــب كــذلك مــن المــدير العــألغذيــة الرّضــع وصــغار األطفــال"
  تنظر فيها الدول األعضاء خالل جمعية الصحة العالمية التاسعة والستين؛

  
  )٢٠١٤أيار/ مايو  ٢٣، الثامنة(الجلسة العامة 

  
  
األحوال الصحية فـي األرض الفلسـطينية المحتلـة، بمـا فيهـا القـدس الشـرقية، وفـي   )١٠(٦٧ع  ص  ج

  المحتلالجوالن السوري 
  

ن فـي دسـتور منظمـة إذ تضع في اعتبارها المبدأ األساسي المبيّ  والستون، السابعةجمعية الصحة العالمية   
ويشــّدد علــى أن إتاحــة  الصــحة العالميــة، والــذي يؤكــد أن صــحة جميــع الشــعوب أمــر أساســي لبلــوغ الســلم واألمــن

  المدير العام ما يلي: من طلبت الرعاية الصحية من دون عوائق عنصر حاسم من عناصر الحق في الصحة،
  
األحوال الصحية في األرض الفلسـطينية المحتلـة، بمـا فيهـا القـدس الشـرقية، وفـي الجـوالن تقرير عن تقديم   )١(

التركيـز ما يشـمل إلى تقييم ميداني، ب الثامنة والستين، وذلك باالستنادالسوري المحتل، إلى جمعية الصحة العالمية 
  :ى ما يليخاص علوجه ب

  
ز حرَ التقدم المُ وكذلك الصحية في األرض الفلسطينية المحتلة، عقبات التي تحول إتاحة الرعاية ال  (أ)

: "الحـــق فـــي الصـــحةعـــن  ٢٠١٣لعـــام  تنفيـــذ التوصـــيات الـــواردة فـــي تقريـــر منظمـــة الصـــحة العالميـــةفـــي 
  الصحية في األرض الفلسطينية المحتلة"؛عقبات التي تعترض سبيل إتاحة الرعاية ال
  

  ألسرى الفلسطينيين؛الئقة لخدمات صحية إتاحة   (ب)
  

العواقـب خصوصـًا ، و نفسـيةالالفرد االحتالل وانتهاكات حقوق اإلنسان على صحة طول مدة أثر   (ج)
  األطفال؛ حتجاز العسكري اإلسرائيلي على المعتقليننظام االالتي يخّلفها النفسية 

  
 انعـدام األمـن الغـذائي،خدمات اإلصحاح، إلى جانب المياه و  اإلتاحة المشوبة بالعراقيل علىأثر   (د)

  ؛وخاصة في قطاع غزة ،األحوال الصحية في األرض الفلسطينية المحتلةعلى 
  

ها فـــي ٕاســـهامالجهـــات المانحـــة الدوليـــة، و التقنيـــين مـــن جانـــب و والـــدعم المـــاليين تقـــديم المســـاعدة   (ه)
  ؛لةتحسين األوضاع الصحية في األرض الفلسطينية المحت

                                                      
 وحسب االقتضاء، منظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي.    ١
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  بناء القدرات؛ ها برامجبما في ،خدمات الصحية الفلسطينيةالالدعم إلى تقديم   )٢(
  
  إلى السكان السوريين في الجوالن السوري المحتل؛ المتصلة بالصحةتقديم المساعدة التقنية   )٣(
  
 بمــن فــيهم ،الصــحيةالشــعب الفلســطيني االســتمرار فــي تقــديم المســاعدة التقنيــة الضــرورية لتلبيــة احتياجــات   )٤(

كـــذلك االحتياجـــات الصـــحية و ، لجنـــة الصـــليب األحمـــر الدوليـــة جهـــود الســـجناء والمحتجـــزون، وذلـــك بالتعـــاون مـــع
  ين؛للمعوقين والمصاب

  
، وتعزيــز قــدرات فــي التأهــب لمواجهــة حــاالت الطــوارئ قطــاع الصــحة الفلســطينيإلــى أيضــًا تقــديم الــدعم   )٥(

  ؛التأهب لتلك الحاالت واالستجابة لمقتضياتها
  
  دعم تطوير النظام الصحي في األرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك تنمية الموارد البشرية.  )٦(
  

  )٢٠١٤أيار/ مايو  ٢٣، الثامنة(الجلسة العامة  
  
  
  تعيين ممثلين في لجنة المعاشات التقاعدية لموظفي منظمة الصحة العالمية  )١١(٦٧ع  ص  ج
  
دينكيـرا، مـن وفـد  -قد ترغـب جمعيـة الصـحة العالميـة السـابعة والسـتون فـي أن ترشـح الـدكتور إبنزيـر أبيـاه  )١(

مـن  ،الـدكتور ميشـيل تايلهـاديز، أقـدم األعضـاء البـدالء، و ٢٠١٧غانا، عضوًا لمدة ثـالث سـنوات حتـى أيـار/ مـايو 
 .٢٠١٥وفد سويسرا، عضوًا في المدة المتبقية من عضويته حتى أيار/ مايو 

  
، مــن وفــد وقــد ترغــب جمعيــة الصــحة العالميــة الســابعة والســتون أيضــًا فــي أن ترشــح الــدكتور داريــن هنــت  )٢(

 ٢٠١٧لبحـرين عضـوين بـديلين لمـدة ثـالث سـنوات حتـى أيـار/ مـايو الجالهمة من وفـد ا أ. نيوزيلندا والدكتورة مريم
  للعمل في لجنة المعاشات التقاعدية لموظفي منظمة الصحة العالمية.

  
  )٢٠١٤أيار/ مايو  ٢٤، التاسعةالعامة (الجلسة 

  
  
  العقارات: أحدث المعلومات عن استراتيجية تجديد مباني جنيف  )١٢(٦٧ع  ص  ج
  

 المعلومات أحدث: بالعقارات الخاص التقرير نظرت في بعد أن جمعية الصحة العالمية السابعة والستون،  
أحاطــت علمــًا بتقريــر لجنــة البرنــامج والميزانيــة واإلدارة التابعــة للمجلــس ٕاذ و  ١جنيــف؛ مبــاني تجديــد اســتراتيجية عــن

  ٢التنفيذي إلى جمعية الصحة العالمية السابعة والستين،
  
  أحاطت علمًا باالستراتيجية المحدثة لتجديد مباني جنيف؛  )١(
  
  أذنت للمديرة العامة الشروع في مرحلة التخطيط األولية، بما في ذلك تنظيم مسابقة هندسية؛  )٢(
  
 فرنـــك مليـــون ١٤ قـــدره فوائـــد دون أولـــي قـــرض تقـــديم القتراحهـــا السويســـرية للحكومـــة تقـــديرها عـــن أعربـــت  )٣(

  التخطيط؛ ألغراض سويسري
                                                      

  .٦٧/٥٢الوثيقة ج    ١
  .٦٧/٦١الوثيقة ج    ٢
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  ما يلي: طلبت من المدير العام  )٤(

ــاً  األولــي القــرض قبــول  )أ(  الخــاص التقريــر مــن ١٢ إلــى ١٠ مــن الفقــرات فــي المبينــة بالشــروط رهن
 التجديـــد مشـــروع تخطـــيط جنيـــف ومواصـــلة مبـــاني تجديـــد اســـتراتيجية عـــن المعلومـــات أحـــدث: بالعقـــارات
  بأكمله؛ بالموقع الخاص

 وأحــدث المبنــى مواصــفات عــن مــوجز بعــرض مصــحوباً  الجديــد للمبنــى المختــار التصــميم طــرح  )ب(
 والسـتين، الثامنـة العالميـة الصـحة جمعيـة علـى التجديـد اسـتراتيجية كامـل عـن المفصـلة الماليـة المعلومات

 المشــروع علــى الموافقــة بشــأن نهائيــاً  قــراراً  والســتون التاســعة العالميــة الصــحة جمعيــة تتخــذ أن أمــل علــى
 الموافقــة علــى بالحصــول رهنــاً  التشــييد، أعمــال وبــدء الجديــد المبنــى لتشــييد القــرض كامــل وقبــول النهــائي
   .٢٠١٦ ديسمبر/ األول كانون في القرض كامل على السويسرية االتحادية السلطات من النهائية

  
  )٢٠١٤أيار/ مايو  ٢٤، التاسعة(الجلسة العامة 

  
  
القطاعــات مــن أجــل اتبــاع نهــج يــدوم طيلــة العمــر بشــأن التمتــع العمــل المتعــدد   )١٣(٦٧ع  ص  ج

  بالصحة في مرحلة الشيخوخة
  

جمعية الصـحة العالميـة السـابعة والسـتون، بعـد النظـر فـي التقريـر الخـاص بالعمـل المتعـدد القطاعـات مـن   
نسبة المسنين تتزايد وٕاذ تعترف بأن  ١أجل اتباع نهج يدوم طيلة العمر بشأن التمتع بالصحة في مرحلة الشيخوخة،

بــين الســكان فــي كــل بلــد تقريبــًا، وبــأن هنــاك مشــكالت متزايــدة بالنســبة إلــى الــُنظم الصــحية فيمــا يتعلــق بشــيخوخة 
السكان، طلبت من المدير العام أن يضع، بالتشاور مـع الـدول األعضـاء وأصـحاب المصـلحة اآلخـرين، وبالتنسـيق 

المتاحــــة، اســـتراتيجية عالميـــة شــــاملة وخطـــة عمــــل بشـــأن الشــــيخوخة مـــع المكاتـــب اإلقليميــــة، وفـــي حــــدود المـــوارد 
وجمعيــة الصــحة العالميــة التاســعة  ٢٠١٦والصــحة، كــي ينظــر فيهمــا المجلــس التنفيــذي فــي كــانون الثــاني/ ينــاير 

 .٢٠١٦والستون في أيار/ مايو 
  

  )٢٠١٤أيار/ مايو  ٢٤، التاسعةالعامة (الجلسة 
  
  
  الجهات الفاعلة غير الدولإطار المشاركة مع   )١٤(٦٧ع  ص  ج
  

إطار المشاركة مـع الجهـات الخاص ببعد أن نظرت في التقرير  جمعية الصحة العالمية السابعة والستون،
إطـار  الذي أحرزته جمعيـة الصـحة العالميـة السـابعة والسـتون بشـأن مسـودةلتقدم وٕاذ ترحب با ٢؛غير الدول الفاعلة

أهميـة وجـود إطـار مناسـب للمشـاركة مـع الجهـات الفاعلـة غيـر وٕاذ تؤكد المشاركة مع الجهات الفاعلة غير الدول؛ 
ا حـول قضـاي والمناقشـاتالمشـاورات مزيـد مـن ٕاذ تعتـرف بضـرورة إجـراء ؛ و وعملهـامنظمـة الدور نسبة إلى لباالدول 

  ص،تضارب المصالح والعالقات مع القطاع الخامعينة، منها 

لمتابعــة إلــى المــدير العــام المحــددة بشــأن ا تعليقاتهــا أو أســئلتها لــدول األعضــاءأن تقــدم ا ينبغــي أنــه قــررت  )١(
  ؛٢٠١٤يونيو حزيران/  ١٧ بحلول يوم

                                                      
  .٦٧/٢٣الوثيقة ج    ١
 .٦٧/٦الوثيقة ج    ٢
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إطـار  فيمـا يتعلـق بمسـّودة ٢٠١٤هذه المسألة فـي عـام  تناقشأنه ينبغي للجان اإلقليمية أن  أيضاً  قررت  )٢(
  ؛ أدناه) أ(٤ع الجهات الفاعلة غير الدول والتقرير المشار إليه في الفقرة الفرعية م مشاركةال

طلبت من اللجان اإلقليمية أن تقـدم تقريـرًا عـن مـداوالتها إلـى جمعيـة الصـحة العالميـة الثامنـة والسـتين مـن   )٣(
  خالل المجلس التنفيذي؛

  :ما يلي المدير العامطلبت من   )٤(
  

شامًال للتعليقات المقدمة من الدول األعضاء أثناء جمعية الصحة العالمية السـابعة أن يعد تقريرًا   (أ)
والستين والتعليقـات واألسـئلة المطروحـة بشـأن المتابعـة، بمـا فـي ذلـك توضـيحات األمانـة وردودهـا بشـأنها، 

  ؛٢٠١٤وذلك بحلول آخر تموز/ يوليو 
  

فــي كــانون الثــاني/ أن يقــدم ورقــة إلــى المجلــس التنفيــذي فــي دورتــه السادســة والثالثــين بعــد المائــة   (ب)
ضـــمان تلقـــي الـــدول األعضـــاء لهـــذه الورقـــة بحلـــول منتصـــف كـــانون األول/ ديســـمبر ، مـــع ٢٠١٥ينـــاير 
إلجـــراء المناقشـــات  المحتـــوى وكـــي تســـتعد بصـــورة أفضـــلالوقـــت الكـــافي لدراســـة  كـــي يتـــاح لهـــا، ٢٠١٤

  المداوالت.و 
  

  )٢٠١٤أيار/ مايو  ٢٤، التاسعةالعامة (الجلسة 
  
  
متابعــة تقريــر فريــق الخبــراء االستشــاريين العامــل المعنــي بتمويــل وتنســيق البحــث   )١٥(٦٧ع  ص  ج

  والتطوير
  

فريـق الخبـراء االستشـاريين العامـل المعنـي  تقريـربعد النظر فـي  والستون، السابعةجمعية الصحة العالمية   
  ١وتنسيق البحث والتطوير،بتمويل 

  
  )؛٥(١٣٤م توالمقرر اإلجرائي  ٢٢-٦٦ج ص عأحاطت علمًا بالتقدم المحرز في تنفيذ القرار   )١(
  
اعترفــت بمؤشــرات قيــاس النجــاح فــي تنفيــذ المشــاريع اإليضــاحية الخاصــة بالبحــث والتطــوير فــي   )٢(

فـــي ذلـــك  بواســـطة المشـــاريع، بمـــامجـــال الصـــحة وطلبـــت إضـــافة تحليـــل لمـــدى تنفيـــذ العناصـــر االبتكاريـــة 
التمويل، واستخدام نماذج اإلتاحة المفتوحة، ومنصات البحوث المتعددة القطاعات، وفـك االرتبـاط، ضـمن 

  معايير أخرى؛
  
طلبــت مــن المــدير العــام أن يســرع عمليــة االضــطالع بالمشــاريع األربعــة المتبقيــة، باإلضــافة إلــى   )٣(

بالفعــل، وأن يقــدم تقريــرًا عــن التقــدم المحــرز إلــى دورة المجلــس التنفيــذي المشــاريع األربعــة المتفــق عليهــا 
  السادسة والثالثين بعد المائة؛

  
أحاطت علمًا، دون اإلخـالل بالمناقشـات المسـتقبلية فـي سـياق توصـيات وٕاجـراءات فريـق الخبـراء   )٤(

ات المستدامة لتمويل البحث االستشاريين العامل المعني بتمويل وتنسيق البحث والتطوير بشأن سائر اآللي
والتطوير في مجال الصحة، بالتقدير الذي أجرته األمانة وٕامكانية استخدام آلية قائمـة الستضـافة صـندوق 
مجمــع للمســاهمات الطوعيــة فــي البحــث والتطــوير بخصــوص أمــراض النمطــين الثالــث والثــاني واحتياجــات 

  بأمراض النمط األول؛ يتعلق البحث والتطوير المحددة للبلدان النامية فيما
                                                      

  .١إضافة  ٦٧/٢٨ج ،٦٧/٢٨ج ،٦٧/٢٧الوثائق ج   ١
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طلبت من المدير العام أن يواصل تحري هذا الخيار مع البرنـامج الخـاص للبحـوث والتـدريب فـي   )٥(
مجـال أمــراض المنــاطق المداريــة المشــترك بــين اليونيسـيف وبرنــامج األمــم المتحــدة اإلنمــائي والبنــك الــدولي 

  ومنظمة الصحة العالمية، بما في ذلك العناصر التالية:

االعتراف بأن نطاق األمراض ينبغي أال يقتصر على أمراض النمط الثالـث وٕانمـا ينبغـي أن   -
يتماشــى مــع واليــة االســتراتيجية وخطــة العمــل العــالميتين بشــأن الصــحة العموميــة واالبتكــار 

  والملكية الفكرية؛

  االعتراف بالحاجة إلى آلية مالية مستدامة للبحث والتطوير في مجال الصحة؛  -

  عتراف بدور الدول األعضاء في تصريف شؤون آلية التنسيق؛اال  -
  
طلبــت مــن المــدير العــام أن يقــدم تقريــرًا إلــى جمعيــة الصــحة العالميــة الثامنــة والســتين مــن خــالل   )٦(

  دورة المجلس التنفيذي السادسة والثالثين بعد المائة باإلشارة إلى هذا المقرر اإلجرائي.
  

  )٢٠١٤أيار/ مايو  ٢٤، التاسعةالعامة (الجلسة 
  
  
  اختيار البلد الذي سُتعقد فيه جمعية الصحة العالمية الثامنة والستون  )١٦(٦٧ع  ص  ج
  

مــن الدســتور، أن ُتعقــد جمعيــة الصــحة  ١٤قــررت جمعيــة الصــحة العالميــة الســابعة والســتون، طبقــًا للمــادة   
 العالمية الثامنة والستون في سويسرا.

  
  )٢٠١٤أيار/ مايو  ٢٤، التاسعةالعامة (الجلسة 
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  : القراراتثانياً 
  
  
  ٢٠١٥االستراتيجية واألهداف العالمية للوقاية من السل ورعاية مرضاه ومكافحته بعد عام   ١-٦٧ع  ص  ج
  
  تحسين صنع القرار من جانب األجهزة الرئاسية  ٢-٦٧ع  ص  ج
  
ــــــــة المراجعــــــــة   ٣-٦٧ع  ص  ج كــــــــانون األول/  ٣١للســــــــنة المنتهيــــــــة فــــــــي التقريــــــــر المــــــــالي والبيانــــــــات المالي

  ٢٠١٣ ديسمبر
  
  التمويل التكميلي للعقارات والخصوم الطويلة األجل الخاصة بالموظفين  ٤-٦٧ع  ص  ج
  
حالة تحصيل االشتراكات المقدرة، بما في ذلك الدول األعضـاء المتـأخرة فـي سـداد اشـتراكاتها   ٥-٦٧ع  ص  ج

  الدستورمن  ٧إلى حد يبرر تطبيق أحكام المادة 
  
  التهاب الكبد  ٦-٦٧ع  ص  ج
  
  العجز  ٧-٦٧ع  ص  ج
  
  التوحد  ٨-٦٧ع  ص  ج
  
  مرض الصدفية  ٩-٦٧ع  ص  ج
  
  بشأن صحة المواليد خطة العمل  ١٠-٦٧ع  ص  ج
  
اآلثــــار الصــــحية العموميــــة المترتبــــة علــــى التعــــرض للزئبــــق ومركباتــــه: دور منظمــــة الصــــحة   ١١-٦٧ع  ص  ج

  ت الصحة العمومية في تنفيذ اتفاقية ميناماتاالعالمية ووزارا
  
المســاهمة فــي التنميــة االجتماعيــة واالقتصــادية: إجــراءات مســتدامة عبــر القطاعــات مــن أجــل   ١٢-٦٧ع  ص  ج

  تحسين الصحة واإلنصاف في مجال الصحة
  
  )٢٠٠٥تنفيذ اللوائح الصحية الدولية (  ١٣-٦٧ع  ص  ج
  
  ٢٠١٥بعد عام الصحة في خطة التنمية لما   ١٤-٦٧ع  ص  ج
  
تعزيـــز دور النظـــام الصـــحي فـــي التصـــدي للعنـــف، وخصوصـــًا ضـــد النســـاء والفتيـــات، وضـــد   ١٥-٦٧ع  ص  ج

  األطفال
  
  تقرير مراجع الحسابات الخارجي  ١٦-٦٧ع  ص  ج
  
  مرتبات الموظفين في الوظائف غير المصنفة في رتب ومرتب المدير العام  ١٧-٦٧ع  ص  ج
  
  (الشعبي)الطب التقليدي   ١٨-٦٧ع  ص  ج
  
  تعزيز الرعاية الملطفة كعنصر من عناصر الرعاية الشاملة طيلة العمر  ١٩-٦٧ع  ص  ج
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  تعزيز ُنظم تنظيم المنتجات الطبية  ٢٠-٦٧ع  ص  ج
  
 وضــمان المماثلــة البيولوجيــة العــالج منتجــات ذلــك فــي بمــا البيولوجيــةالعــالج  منتجــات إتاحــة  ٢١-٦٧ع  ص  ج

  ونجاعتها ومأمونيتها جودتها
  
  إتاحة األدوية األساسية  ٢٢-٦٧ع  ص  ج
  
  تقييم التدخالت والتكنولوجيات الصحية دعمًا للتغطية الصحية الشاملة  ٢٣-٦٧ع  ص  ج
  
متابعــة إعــالن ريســيفي السياســي بشــأن المــوارد البشــرية الصــحية: تجديــد االلتزامــات بتحقيــق   ٢٤-٦٧ع  ص  ج

  التغطية الصحية الشاملة
  
  الميكروباتمقاومة مضادات   ٢٥-٦٧ع  ص  ج
  
  

=     =     =  


