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  اتالقرار 
  
  

  تعيين المدير اإلقليمي لشرق المتوسط  ١ق١٤٠ت  م
  

  المجلس التنفيذي،
  

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

المتوســــــط فــــــي دورتهــــــا لشــــــرق اللجنــــــة اإلقليميــــــة  قدمتــــــهالترشــــــيح الــــــذي  أيضــــــاً  وٕاذ يضــــــع فــــــي اعتبــــــاره  
  ١،والستين الثالثة

  
  ؛٢٠١٧ فبراير/ شباط ١شرق المتوسط اعتبارًا من ل إقليمياً  مديراً  محمود فكريالدكتور  يعين  -١
  
/ شـــباط ١ تبـــدأ فـــيخمـــس ســـنوات  محمـــود فكـــري مدتـــه إصـــدار عقـــد للـــدكتور فـــيالمـــدير العـــام  يفـــّوض  -٢

  ؛قًا ألحكام النظام األساسي للموظفين والئحة الموظفين، طب٢٠١٧ فبراير
  
لصندوق االمدير العام في تعديل شروط توظيف الدكتور فكري على النحو التالي: "لن تشترك في  يفوض  -٣

ولكـن سـتتلقى، بـدًال مـن ذلـك، عـالوة شـهرية نظيـر االشـتراك  المشترك للمعاشات التقاعدية لمـوظفي األمـم المتحـدة،
  الذي كانت المنظمة ستدفعه كل شهر لصندوق المعاشات لو كنت مشتركًا فيه."

  
  )٢٠١٧كانون الثاني/ يناير  ٢٤(الجلسة الثالثة، 

  
  
  اإلعراب عن التقدير للمدير اإلقليمي لشرق المتوسط الذي انتهت مدة واليته  ٢ق١٤٠ت  م
  

  المجلس التنفيذي،
  

إذ يود أن يعرب عن تقديره للدكتور عالء الدين العلوان لما قدمه من خدمات إلى منظمة 
  العالمية؛ الصحة

  
وٕاذ يضع في اعتباره أنه كرس حياته لخدمة قضية الصحة الدولية، وٕاذ يشير بوجه خاص إلى الخمس 

  سنوات التي قضاها في منصب المدير اإلقليمي لشرق المتوسط؛
  

لشرق المتوسط والذي الذي اعتمدته اللجنة اإلقليمية ، )٢٠١٦( ٨-/ ق٦٣ل إ/ ش موٕاذ يذكِّر بالقرار 
  الصحة العالمية، لمنظمةالدكتور عالء الدين العلوان مديرًا إقليميًا فخريًا سمى 

  
األمد في عمل منظمة إلسهامه القيِّم والطويل للدكتور عالء الدين العلوان بالغ امتنانه وتقديره  يعرب عن  -١

  الصحة العالمية؛
  
  بهذه المناسبة أطيب تمنياته بقضاء سنوات أخرى مديدة في خدمة اإلنسانية. يهديه  -٢
  

  )٢٠١٧كانون الثاني/ يناير  ٢٤الجلسة الثالثة، (
                                                           

 ).٢٠١٦( ٧-/ق٦٣القرار ش م/ل إ   ١
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  الترشيح لمنصب المدير العام  ٣ق١٤٠ت  م
  

  المجلس التنفيذي،
  
  يرشح  -١
  

  غيبرييسوسالدكتور تيدروس أدهانوم 
  

  الدكتور ديفيد نابارو
  

  الدكتورة سانية نيشتار
  

منظمــــة  دســــتور مــــن ٣١عمــــًال بأحكــــام المــــادة لشــــغل منصــــب المــــدير العــــام لمنظمــــة الصــــحة العالميــــة، 
  ؛العالمية الصحة

  
  هذا الترشيح إلى جمعية الصحة العالمية السبعين. يقدم  -٢
  

  )٢٠١٧كانون الثاني/ يناير  ٢٥، السابعةالجلسة (
  
  
  منصب المدير العام: مسودة العقد  ٤ق١٤٠ت  م
  

  ، المجلس التنفيذي
  

  من النظام الداخلي لجمعية الصحة العالمية، ١٠٧عمًال بمقتضيات المادة 
  
تحــــدد فيــــه األســــس والشــــروط لتعيــــين دة العقــــد الــــذي وّ إلــــى جمعيــــة الصــــحة العالميــــة الســــبعين مســــ يقــــدم -١

 ١؛العام المدير
 
 جمعية الصحة العالمية السبعين باعتماد القرار التالي: يوصي -٢
  

  جمعية الصحة العالمية السبعون
  

  أوالً 
  

من النظام الداخلي لجمعية  ١٠٧وبالمادة منظمة الصحة العالمية دستور  من ٣١عمًال بالمادة 
  الصحة العالمية،

  
على العقد الذي يحدد اُألسس والشروط للتعيين والراتب وغير ذلك من المكافآت المتعلقة  توافق

  بمنصب المدير العام؛
 
  

                                                           
  .الُمرفق بهذا القرار انظر الملحق   ١
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  ثانياً 
  

  من النظام الداخلي لجمعية الصحة العالمية، ١١٠عمًال بالمادة     
  

  رئيس جمعية الصحة العالمية السبعين في التوقيع على هذا العقد باسم المنظمة. تفوض  
  

  الملحق
  

  مسودة عقد المدير العام
  
  

بـــين منظمـــة الصـــحة مـــايو عـــام ألفـــين وســـبعة عشـــر  أيـــار/....................... مـــن  يـــومفـــي  هـــذا العقـــدُأبـــرم 
(ويشــار  العالميــة (ويشــار إليهــا فيمــا يلــي بالمنظمــة) طــرف أول، و.............................................

  إليه فيما يلي بالمدير العام) طرف ثان.
  

  بما أن
  

مـــن دســـتور المنظمـــة تـــنص علـــى أن المـــدير العـــام للمنظمـــة تعينـــه جمعيـــة الصـــحة  ٣١المـــادة   )١(
ـــاءً  علـــى ترشـــيح المجلـــس التنفيـــذي (ويشـــار إليـــه فيمـــا يلـــي  العالميـــة (ويشـــار إليهـــا فيمـــا يلـــي بجمعيـــة الصـــحة) بن

  ي تقررها جمعية الصحة؛بالمجلس) حسب الشروط الت
  

ل جمعيــة الصــحة، حســب األصــول المرعيــة، فــي جلســتها َبــوأن المــدير العــام قــد تــم تعيينــه مــن قِ   )٢(
  ، وذلك لمدة خمس سنوات.مايو عام ألفين وسبعة عشر من أيار/ المنعقدة في يوم ......................

  
  تم االتفاق بموجب هذا العقد على ما يلي: وٕاشهادًا على هذا

  
 وسـبعة عشـريتولى المدير العام مهام منصـبه ابتـداًء مـن يـوم األول مـن تمـوز/ يوليـو عـام ألفـين   )١(  أوًال:

حتى يوم الثالثـين مـن حزيـران/ يونيـو عـام ألفـين واثنـين وعشـرين وهـو التـاريخ المحـدد النتهـاء التعيـين والنتهـاء هـذا 
  العقد.

  
للمنظمـة، يمارس المدير العام، تحت سـلطة المجلـس، وظـائف المسـؤول التقنـي واإلداري األعلـى   )٢(  

يسـندها  تسـندها إليـه جمعيـة الصـحة أو التـي المنظمـة وتلـك الدسـتور ولـوائح كما يضطلع بالواجبـات التـي يحـددها
  إليه المجلس.

  
 والمــوارد الماليــة المــواردبمــا فيهــا  المنظمــة، لمــوارد المســؤولة بــاإلدارةالمــدير العــام التزامــًا تامــًا  يلتــزم   )٣(  

ثقافــة أخالقيــة  وٕارســاءبكفــاءة وفعاليــة لتحقيــق أغــراض المنظمــة؛  عليهــاالمالئــم  واإلشــراف الماديــة،البشــرية والمــوارد 
جغرافـــي ال والتمثيـــل واالحتـــرام؛ والنزاهـــة والشـــفافية المســـاءلة بمبـــادئ وٕاجراءاتهـــا األمانـــة قـــرارات جميـــع تسترشـــد كـــي

تنفيــــذ  ومتابعــــةمــــن دســـتور المنظمــــة؛  ٣٥بالمــــادة  عمـــالً المنصـــف والتــــوازن بــــين الجنســـين فــــي تعيــــين المــــوظفين 
 الرســمية الوثــائق توقيــت وحســن ،الداخليــة والخارجيــة لحســابات المنظمــة المراجعــةعــن عمليــات  المنبثقــة التوصــيات
   .وشفافيتها

  
يخضــع المــدير العــام ألحكــام النظــام األساســي للمــوظفين بقــدر مــا تســري عليــه. ولــيس لــه علــى   )٤(  

األخص أن يشغل أي منصب إداري آخر أو أن يتقاضى أية مكافآت من أية مصادر خارجية عن أعمال تتعلق 
 يتعـارض مـعبالمنظمة. وليس له أن يشتغل باألعمال التجارية أو أن يلتحق بـأي عمـل أو أن يمـارس أي نشـاط 

  واجباته في المنظمة.
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يتمتـــع المـــدير العـــام، خـــالل فتـــرة هـــذا التعيـــين، بكـــل االمتيـــازات والحصـــانات المرتبطـــة بمنصـــبه   )٥(  
  بمقتضى دستور المنظمة وبمقتضى الترتيبات القائمة ذات الصلة أو التي سيتم إبرامها في المستقبل.

  
مجلس كتابيًا برغبته في االستقالة بموجب إشعار مدته يجوز للمدير العام في أي وقت أن يبّلغ ال  )٦(  

ستة أشهر، وللمجلس سلطة قبول االستقالة نيابة عن جمعية الصحة، وفي هذه الحالة، وعند انقضاء فترة اإلشعار 
  المذكورة، يتوقف المدير العام عن شغل المنصب وينتهي هذا العقد.

  
جلس وبعـد االسـتماع إلـى المـدير العـام، أن تنهـي هـذا على اقتراح الم يحق لجمعية الصحة، بناءً   )٧(  

العقد ألسباب ذات خطورة استثنائية قد تلحق الضرر بمصالح المنظمة، على أن تبّلغ المدير العام بذلك كتابة قبـل 
  موعد اإلنهاء بستة أشهر على األقل.

  
تقاضى المدير العام مـن المنظمـة ابتداًء من يوم األول من تموز/ يوليو عام ألفين وسبعة عشر ي  )١(  ثانيًا:

االقتطـاع اإللزامـي، ليصـبح راتبًا سنويًا قدره مائتان وواحد وأربعون ألفـًا ومائتـان وسـتة وسـبعون دوالرًا أمريكيـًا، قبـل 
يعـادل ذلـك  أو ما ١الراتب الصافي (ُيدفع شهريًا) مائة واثنين وسبعين ألفًا وتسعة وستين دوالرًا أمريكيًا في السنة

  عملة أخرى يتم االتفاق عليها بين طرفي هذا العقد. بأية
  

باإلضافة إلى العالوات والبدالت المعتادة المقررة للموظفين بموجـب الئحـة المـوظفين، يحصـل   )٢(  
المدير العام على بدل تمثيـل قـدره واحـد وعشـرون ألـف دوالر أمريكـي سـنويًا أو مـا يعـادل ذلـك بأيـة عملـة أخـرى 

يوم األول من تموز/ يوليو عام ألفين يتم االتفاق عليها بين طرفي هذا العقد، ويدفع هذا البدل شهريًا اعتبارًا من 
. ويكون للمدير العام مطلق الحرية في إنفاق هذا البدل للوفاء بمتطلبات التمثيـل المرتبطـة بواجباتـه وسبعة عشر

الرسـمية. ويحـق لـه الحصـول علــى البـدالت المسـموح باسـتردادها مثـل بــدالت السـفر ونفقـات االنتقـال التـي تســدد 
 ر المقــر الرســمي وانتهــاء التعيــين أو عنــد الســفر فــي مهمــة رســمية أو لقضــاء إجــازة فــيعنــد التعيــين وعنــد تغييــ

  الوطن.
  

ل جمعية الصحة بَ تخضع شروط هذا العقد المتعلقة بمعدالت الراتب وبدل التمثيل للمراجعة والتعديل من قِ   ثالثًا:
توافق بينها وبين شروط استخدام الموظفين على اقتراح المجلس، وبعد التشاور مع المدير العام، بغية تحقيق ال بناءً 

  التي تقرر جمعية الصحة تطبيقها على الموظفين الموجودين في الخدمة.
  

إذا ظهــر أي خــالف فــي تفســير مــواد هــذا العقــد أو أي نــزاع يتعلــق بــه دون الــتمكن مــن تســويته بالتفــاوض   رابعًا:
  ئحة الموظفين التخاذ قرار نهائي بشأنه.االتفاق يحال إلى المحكمة المختصة المنصوص عليها في ال أو
  

  وّقع الطرفان على هذا العقد في التاريخ المحدد أعاله.وٕاثباتًا لما تقدم 
  
  
  ..............................................          ...............................................    

  رئيس جمعية الصحة العالمية    المـــديـــر العــــــام
  
  

  )٢٠١٧كانون الثاني/ يناير  ٢٥ة، سابعالجلسة ال(
  
  

                                                           
  المجلس. توصية على الصحة جمعية موافقة انتظار في فقط إرشادية مبالغ   ١
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  وتشخيصه وتدبيره العالجيتحسين الوقاية من اإلنتان   ٥ق١٤٠ت  م
  

          المجلس التنفيذي،   
 

  ١،بعد النظر في التقرير عن تحسين الوقاية من اإلنتان وتشخيصه وتدبيره العالجي السريري
  

  :التالي القرار باعتماد السبعين العالمية الصحة جمعيةيوصي 
  

  ،السبعون العالمية الصحة جمعية
 

يزال يسبب كل عام ما يقرب من ستة ماليين حالـة وفـاة فـي من أن اإلنتان ال اعرب عن قلقهتإذ 
  ؛الوقاية منهاجميع أنحاء العالم، ومعظمها يمكن 

 
بسـبب معظـم  الطريـق النهـائي الشـائع نحـو المـوتأن اإلنتـان كـرد متالزمـي للعـدوى هـو بقر توٕاذ 

  ؛األمراض المعدية في جميع أنحاء العالم
 

، حيـــث تكـــون إمكانيـــة حاســـماً  يكـــون فيـــه الوقـــت عنصـــراً  اً فريـــد اً مســـار يّتبـــع إلنتـــان ا رى أنتـــوٕاذ 
معالجته في المراحل المبكرة عالية عبر التشخيص المبكر والتدبير العالجي السريري المناسـب فـي الوقـت 

  ؛المناسب
 

باتبـاع  الوقايـة منهـامـا يمكـن  أن حـاالت العـدوى التـي قـد تـؤدي إلـى اإلنتـان غالبـاً  رى أيضاً توٕاذ 
 اإلصـــحاحتـــدابير مالئمـــة فـــي تنظيـــف اليـــدين، والوصـــول إلـــى بـــرامج التطعـــيم، والحصـــول علـــى خـــدمات 

 أشـكال اإلنتـان؛ وأن سات للوقاية من العـدوى ومكافحتهـاالمحسنة، وتوافر المياه، وغيرها من أفضل الممار 
الدموي ذات الصلة بعدوى المستشفيات هي أشكال وخيمة تصعب مكافحتها وتترتب عليها معدالت إماتـة 

  مرتفعة؛
 

توقعـه، فإنـه يمكـن التخفيـف مـن آثـاره الضـارة  أنـه إذا كـان اإلنتـان بنفسـه ال يمكـن دائمـاً بقر ت وٕاذ
العالجـي السـريري المناسـب من حيـث الوفيـات والمراضـة الطويلـة األجـل عبـر التشـخيص المبكـر والتـدبير 

   ؛في الوقت المناسب
  

بالحاجـة إلـى تحسـين تـدابير الوقايـة مـن حـاالت العـدوى ومكافحـة عواقـب اإلنتـان، أيضـًا قر توٕاذ 
إلى عدم كفايـة بـرامج الوقايـة مـن العـدوى ومكافحتهـا، ونقـص التثقيـف الصـحي والكشـف المبكـر عـن  نظراً 

اإلنتـــان، وقلـــة فـــرص الحصـــول علـــى العـــالج والرعايـــة المناســـبين بأســـعار معقولـــة وفـــي الوقـــت المناســـب، 
العالجـــي عـــن انعـــدام ُنهـــج متكاملـــة للوقايـــة مـــن اإلنتـــان وتـــدبيره  ونقـــص فـــي الخـــدمات المختبريـــة فضـــالً 

  ؛السريري
 

الحظ أن العدوى المرتبطة بمراكز الرعاية الصحية تمثل الطريق الشائع الـذي يمكـن لإلنتـان توٕاذ 
  ؛من خالله أن يزيد من العبء على موارد الرعاية الصحية

 
يركز علـى الوقايـة والكشـف المبكـر عبـر  متكامالً  رى أن معالجة مسألة اإلنتان يتطلب نهجاً توٕاذ 

الخدمات السريرية والمختبرية والحصول في الوقت المناسـب علـى الرعايـة الصـحية، بمـا فـي ذلـك خـدمات 
عطـــاء مضـــادات إ و  موثوقيـــة فـــي تقـــديم أساســـيات الرعايـــة ومنهـــا الســـوائل الوريديـــةالالعنايـــة المركـــزة، مـــع 

  ؛الحالإذا اقتضى الميكروبات في الوقت المناسب 
                                                           

 .١٤٠/١٢ت  مالوثيقة    ١
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 : بما يلي قرتوٕاذ 

ــــم والمفــــرط للمضــــادات الحيويــــة يســــاهم فــــي خطــــر مقاومــــة أن   )١( االســــتخدام غيــــر المالئ
  ؛مضادات الميكروبات

  فــــــــي خطــــــــة العمــــــــل العالميــــــــة بشــــــــأن مقاومــــــــة مضــــــــادات الميكروبــــــــات المعتمــــــــدة أن  )٢(
منظمـة الصـحة حثـت  )٢٠١٤( ٢٥-٦٧ج ص عوكذلك القـرار  ١)٢٠١٥( ٧-٦٨ج ص ع القرار

تســريع الجهــود الراميــة إلــى إتاحــة مضــادات الميكروبــات الناجعــة واســتعمالها علــى العالميــة علــى 
 نحو مسؤول وبحذر؛

 أهــم إشـارة لالســتخدام المســؤول لمضـادات الميكروبــات الناجعــة لصــحة يمثــل اإلنتـان أن  )٣(
 اإلنسان؛ 

الوقــت المناســب، بمــا فــي ذلــك فــي حالــة انعــدام تــدبير عالجــي ســريري مناســب فــي أنــه   )٤(
 ؛على المستوى العالمي تقريباً  مضادات الميكروبات الناجعة، قد يكون اإلنتان فتاكاً 

قـد يسـاهم  فـي حـاالت العـدوى بمـا فيهـا اإلنتـانالعالج غير الناجع أو غير المكتمـل أن   )٥(
 بشكل رئيسي في الخطر المتزايد لمقاومة مضادات الميكروبات؛ 

تقلــيص حــدوث بعــض الُممرضــات المقاومــة لمضــادات الميكروبــات باســتخدام  يمكــنأنــه   )٦(
  اللقاحات المناسبة؛

 الـــدموي أن المرضـــى المنقوصـــي المناعـــة هـــم األكثـــر تعرضـــًا لمخـــاطر أشـــكال اإلنتـــان  )٧(
  الخطيرة للغاية؛

  
فــي بشــكل رئيســي ن الوقايــة منهــا باللقاحــات تســاهم قــر بــأن العديــد مــن األمــراض التــي يمكــتوٕاذ 

) بشأن التمنيع وجودة اللقاحات الـذي ١٩٩٢( ١٧-٤٥ج ص ععلى القرار  اإلصابة باإلنتان ويؤكد مجدداً 
والميسـورة العاليـة المـردود حث الدول األعضاء، ضمن جملة أمور أخرى، على تضمين اللقاحات الجديدة 

  برامج التمنيع الوطنية في البلدان التي يمكن فيها تحقيق ذلك؛ في التكلفة
  

قــر بأهميــة الــنظم الصــحية التشــغيلية القويــة التــي تشــمل اســتراتيجيات تنظيميــة وعالجيــة مــن توٕاذ 
 اإلنتان الجرثومي المنشأ؛ب المتعلقةأجل تحسين سالمة المرضى والنتائج 

  
قـــر بالحاجـــة إلـــى الوقايـــة مـــن اإلصـــابة باإلنتـــان ومكافحتـــه، وزيـــادة فـــرص الحصـــول علـــى توٕاذ 

  ؛ةالوقت المناسب، وٕاتاحة برامج العالج المالئمالتشخيص السليم في 
  

سيما عبر األنشطة الحالية التي تقـام كـل عـام فـي جهود الدعوة ألصحاب المصلحة، والقر بتوٕاذ 
  ،في العديد من البلدان من أجل إذكاء الوعي باإلنتان ٢سبتمبر أيلول/ ١٣

  
  
 

                                                           
 .٣ الملحق ،١/سجالت/ ٦٨/٢٠١٥ع ص جانظر الوثيقة    ١
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     ١:على ما يلي الدول األعضاء حثت  -١

مــــن اإلنتــــان وتشخيصــــه وعالجــــه فــــي سياســــات وعمليــــات تعزيــــز النظــــام دمــــج الوقايــــة   )١(
للمبــادئ  الصــحي الــوطني، ســواء علــى المســتوى المجتمعــي أو فــي مرافــق الرعايــة الصــحية وفقــاً 

 التوجيهية الدولية؛

 مـن الوقايـة برامج إلى تفضي جديدة استراتيجيات وضع أو القائمة االستراتيجيات تعزيز  )٢(
 اليــدين، نظافــة وتعزيــز الصــحة، لحفــظ التحتيــة البنيــة تعزيــز منهــا طــرق عبــر ومكافحتهــا العــدوى
ــــة ممارســــات أفضــــل مــــن وغيرهــــا  النظيفــــة، الــــوالدة وممارســــات ومكافحتهــــا، العــــدوى مــــن الوقاي

 اإلصــــحاح، مجــــاالت فــــي تحســــينات وٕادخــــال الجراحــــة، أثنــــاء العــــدوى مــــن الوقايــــة وممارســــات
 الشخصـية الوقايـة معـدات وتـوفير التطعـيم، بـرامج إلى الوصولو  النظيفة، المياه وتوفير والتغذية،
 الصحية؛ الرعاية أماكن في العدوى ومكافحة الصحيين للمهنيين الفعالة

مواصــلة جهودهــا للحــد مـــن مقاومــة مضــادات الميكروبـــات، وتعزيــز االســتخدام المالئـــم   )٣(
بمـا فـي  ٢ادات الميكروبـات،لخطة العمل العالمية بشـأن مقاومـة مضـ لمضادات الميكروبات وفقاً 

 مضادات الميكروبات؛ لتوجيهذلك تطوير وتنفيذ أنشطة شاملة 

المثلى وتعزيز تدابير المكافحة الطبية لتشخيص اإلنتـان و  المعياريةوضع وتنفيذ الرعاية   )٤(
وتــدبيره العالجــي فــي حــاالت الطــوارئ الصــحية، بمــا فــي ذلــك فــي حــاالت الفاشــيات عبــر مبــادئ 

 ؛إلى نهج متعدد القطاعات مالئمة استناداً توجيهية 

 عبـر باإلنتـان اإلصـابة في الُمعدية األمراض تّسبب بمخاطر العام الجمهور وعي إذكاء  )٥(
 بــين ســريع أولــي اتصــال ضــمان أجــل مــن المرضــى ســالمة منهــا مجــاالت فــي الصــحي التثقيــف

 ؛الصحية الرعاية ونظام المصابين األشخاص

تدريبية لجميع العاملين الصحيين في مجاالت الوقاية من العدوى وسالمة تطوير برامج   )٦(
 نظـراً  حاسـماً  المرضى وأهمية اعتبار اإلنتان حالة يمكن الوقايـة منهـا ويكـون فيهـا الوقـت عنصـراً 

للحاجة إلى العالج العاجل إضافة إلى أهمية التواصل مع المرضى واألقـارب واألطـراف األخـرى 
 إلنتان" من أجل إذكاء وعي الجمهور العام؛باستخدام مصطلح "ا

في مختلف  هوعالجاإلنتان تشجيع البحوث الرامية إلى إيجاد وسائل ابتكارية لتشخيص   )٧(
بمـــا يشــــمل البحـــث عــــن مضــــادات ميكروبـــات جديــــدة وأدويـــة بديلــــة، واختبــــارات ، مراحـــل العمــــر

  والعالجات المهمة؛تشخيص سريعة ولقاحات، وغير ذلك من التكنولوجيات والتدخالت 

تطبيـــق نظـــام التصـــنيف الـــدولي لألمـــراض وتحســـين اســـتخدامه مـــن أجـــل تحديـــد معـــدل   )٨(
 الرصــد والتقيــيم وضــع أدواتانتشــار اإلنتــان ومقاومــة مضــادات الميكروبــات وتحديــد مرتســمهما و 

اإلنتـــان المتعلقـــة بنتـــائج المـــن أجـــل تركيـــز االهتمـــام علـــى التقـــدم المحـــرز نحـــو تحســـين  وتنفيـــذها
ورصـــــد ذلـــــك التقـــــدم، بمـــــا فـــــي ذلـــــك تطـــــوير وتعزيـــــز أنظمـــــة محـــــددة للترصـــــد الوبـــــائي وتوجيـــــه 
االستراتيجيات المسندة بالبينات التخاذ القرارات السياسية المتعلقة باألنشطة الوقائية والتشخيصية 

 ؛والعالجية وحصول الناجين على الرعاية الصحية المالئمة

ســيما عبــر دعــم األنشــطة دعوة إلذكــاء الــوعي باإلنتــان، والالــالمســاهمة أكثــر فــي جهــود   )٩(
 في الدول األعضاء؛ ٣سبتمبر أيلول/ ١٣الحالية التي تقام كل عام في 

                                                           
  وحسب االقتضاء، منظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي.   ١

 .٣ الملحق ،١/سجالت/ ٦٨/٢٠١٥ع ص جانظر الوثيقة    ٢
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     المدير العام ما يلي: منتطلب   -٢

لفـــت االنتبـــاه إلـــى أثـــر اإلنتـــان علـــى الصـــحة العموميـــة، بوســـائل منهـــا نشـــر تقريـــر عـــن   )١(
هج الناجحـة وتأثيره على عبء المرض على الصعيد العـالمي، وتحديـد الـنُ اإلنتان يصف وبائياته 

لــدمج التشـــخيص فــي الوقـــت المناســب والتـــدبير العالجــي لإلنتـــان فــي األنظمـــة الصــحية الحاليـــة 
 ؛٢٠١٨ عام بنهاية

دعـــم الـــدول األعضـــاء، عنـــد االقتضـــاء، لتحديـــد المعـــايير ووضـــع مـــا يلـــزم مـــن مبـــادئ   )٢(
وقـدرات مختبريـة، واسـتراتيجيات وأدوات للحـد مـن حـاالت اإلصـابة باإلنتـان توجيهية وبنى تحتيـة 

 ؛وما ينجم عنه من وفيات ومضاعفات طويلة األجل

التعاون مع المنظمات األخرى في منظومة األمم المتحدة والشركاء الدوليين والمنظمـات   )٣(
 تكــون إلنتــانلعــالج طــرق  الدوليــة وســائر أصــحاب المصــلحة علــى تعزيــز فــرص الحصــول علــى

التمنيـــع، وســـائل منهـــا والوقايـــة مـــن العـــدوى ومكافحتهـــا ب ،جيـــدة وآمنـــة وناجعـــة وميســـورة التكلفـــة
  مع مراعاة ما يتعلق بذلك من مبادرات قائمة؛ ،في البلدان الناميةوالسيما 

   بشأن تنفيذ هذا القرار. تقديم تقرير إلى جمعية الصحة العالمية الثالثة والسبعين  )٤(
  

  )٢٠١٧كانون الثاني/ يناير  ٢٥، السابعةالجلسة (
  
  
  ٢٠١٩-٢٠١٨جدول تقدير االشتراكات للفترة   ٦ق١٤٠ت  م
  

  المجلس التنفيذي،
  

  ٢٠١٩،١-٢٠١٨وقد نظر في التقرير الخاص بجدول تقدير االشتراكات للفترة   
  

  باعتماد القرار التالي: جمعية الصحة العالمية السبعين يوصي  
  

  جمعية الصحة العالمية السبعون،
  

  وقد نظرت في تقرير المديرة العامة،
  

 ٢٠١٩-٢٠١٨والدول األعضاء المنتسـبة للثنائيـة جدول تقدير اشتراكات الدول األعضاء  تعتمد
  المبين أدناه:على النحو 

 
 الدول األعضاء

 والدول األعضاء المنتسبة
جدول تقدير االشتراكات في منظمة 

  ٢٠١٩- ٢٠١٨للفترة الصحة العالمية 
  ٪  

  ٣,٠٨٨٢  االتحاد الروسي
  ٠,٠١٠٠  إثيوبيا

                                                           
  .١٤٠/٣٧م تالوثيقة    ١
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 الدول األعضاء
 والدول األعضاء المنتسبة

جدول تقدير االشتراكات في منظمة 
  ٢٠١٩- ٢٠١٨للفترة الصحة العالمية 

  ٪  
  ٠,٠٦٠٠  آذربيجان
  ٠,٨٩٢٠  األرجنتين
  ٠,٠٢٠٠  األردن
  ٠,٠٠٦٠  أرمينيا
  ٠,٠٠١٠  إريتيريا
  ٢,٤٤٣١  أسبانيا
  ٢,٣٣٧١  أستراليا
  ٠,٠٣٨٠  إستونيا
  ٠,٤٣٠٠  إسرائيل

  ٠,٠٠٦٠  أفغانستان
  ٠,٠٦٧٠  إكوادور
  ٠,٠٠٨٠  ألبانيا
  ٦,٣٨٩٢  ألمانيا

  ٠,٦٠٤٠  اإلمارات العربية المتحدة
  ٠,٠٠٢٠  أنتيغوا وبربودا

  ٠,٠٠٦٠  أندورا
  ٠,٥٠٤٠  إندونيسيا

  ٠,٠١٠٠  أنغوال
  ٠,٠٧٩٠  أوروغواي
  ٠,٠٢٣٠  أوزبكستان

  ٠,٠٠٩٠  أوغندا
  ٠,١٠٣٠  أوكرانيا
  ٠,٣٣٥٠  أيرلندا
  ٠,٠٢٣٠  آيسلندا
  ٣,٧٤٨٢  إيطاليا

  ٠,٠٠٤٠  بابوا غينيا الجديدة
  ٠,٠١٤٠  باراغواي
  ٠,٠٩٣٠  باكستان
  ٠,٠٠١٠  باالو

  ٠,٠٤٤٠  البحرين
  ٣,٨٢٣٢  البرازيل
  ٠,٠٠٧٠  بربادوس
  ٠,٣٩٢٠  البرتغال

  ٠,٠٢٩٠  بروني دار السالم
  ٠,٨٨٥١  بلجيكا
  ٠,٠٤٥٠  بلغاريا
  ٠,٠٠١٠  بليز

  ٠,٠١٠٠  بنغالديش
  ٠,٠٣٤٠  بنما
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 الدول األعضاء
 والدول األعضاء المنتسبة

جدول تقدير االشتراكات في منظمة 
  ٢٠١٩- ٢٠١٨للفترة الصحة العالمية 

  ٪  
  ٠,٠٠٣٠  بنن

  ٠,٠٠١٠  بوتان
  ٠,٠١٤٠  بوتسوانا

  ٠,٠٠١٠  في األمم المتحدة) اً بورتوريكو (ليست عضو 
  ٠,٠٠٤٠  بوركينا فاصو

  ٠,٠٠١٠  بوروندي
  ٠,٠١٣٠  البوسنة والهرسك

  ٠,٨٤١١  بولندا
  ٠,١٣٦٠  بيرو

  ٠,٠٥٦٠  بيالروس
  ٠,٢٩١٠  تايلند

  ٠,٠٢٦٠  تركمانستان
  ١,٠١٨١  تركيا

  ٠,٠٣٤٠  ترينيداد وتوباغو
  ٠,٠٠٥٠  تشاد

  ٠,٣٤٤٠  التشيك
  ٠,٠٠١٠  توغو
  ٠,٠٠١٠  توفالو

  ٠,٠٠١٠  في األمم المتحدة) اً توكيالو (ليست عضو 
  ٠,٠٢٨٠  تونس
  ٠,٠٠١٠  تونغا
  ٠,٠٠٣٠  لشتي -تيمور

  ٠,٠٠٩٠  جامايكا
  ٠,٠٠٤٠  الجبل األسود

  ٠,١٦١٠  الجزائر
  ٠,٠١٤٠  جزر البهاما
  ٠,٠٠١٠  جزر القمر

  ٠,٠٠١٠  جزر سليمان
  ٠,٠٠١٠  في األمم المتحدة) اً جزر كوك (ليست عضو 

  ٠,٠٠١٠  جزر مارشال
  ٠,٠٠١٠  جمهورية أفريقيا الوسطى
  ٠,٠٤٦٠  الجمهورية الدومينيكية

  ٠,٠٢٤٠  الجمهورية العربية السورية
  ٠,٠٠٨٠  جمهورية الكونغو الديمقراطية

  ٠,٤٧١٠  جمهورية إيران اإلسالمية
  ٠,٠١٠٠  جمهورية تنزانيا المتحدة

  ٠,٥٧١٠  جمهورية فنزويال البوليفارية
  ٢,٠٣٩١  جمهورية كوريا

  ٠,٠٠٥٠  جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية
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 الدول األعضاء
 والدول األعضاء المنتسبة

جدول تقدير االشتراكات في منظمة 
  ٢٠١٩- ٢٠١٨للفترة الصحة العالمية 

  ٪  
  ٠,٠٠٣٠  جمهورية الو الديمقراطية الشعبية

  ٠,٠٠٧٠  جمهورية مقدونية اليوغوسالفية السابقة
  ٠,٠٠٤٠  جمهورية مولدوفا

  ٠,٣٦٤٠  أفريقياجنوب 
  ٠,٠٠٣٠  جنوب السودان

  ٠,٠٠٨٠  جورجيا
  ٠,٠٠١٠  جيبوتي
  ٠,٥٨٤٠  الدانمرك

  ٠,٠١٢٠  دولة بوليفيا المتعددة القوميات
  ٠,٠٠١٠  دومينيكا

  ٠,٠٠١٠  الرأس األخضر
  ٠,٠٠٢٠  رواندا
  ٠,١٨٤٠  رومانيا
  ٠,٠٠٧٠  زامبيا

  ٠,٠٠٤٠  زمبابوي
  ٠,٠٠١٠  ساموا

  ٠,٠٠١٠  سان تومي وبرينسيبي
  ٠,٠٠٣٠  سان مارينو

  ٠,٠٠١٠  سانت فنسنت وغرينادين
  ٠,٠٠١٠  سانت كيتس ونيفيس

  ٠,٠٠١٠  سانت لوسيا
  ٠,٠٣١٠  سري النكا
  ٠,٠١٤٠  السلفادور
  ٠,١٦٠٠  سلوفاكيا
  ٠,٠٨٤٠  سلوفينيا
  ٠,٤٤٧٠  سنغافورة
  ٠,٠٠٥٠  السنغال
  ٠,٠٠٢٠  سوازيلند
  ٠,٠١٠٠  السودان
  ٠,٠٠٦٠  سورينام
  ٠,٩٥٦١  السويد
  ١,١٤٠١  سويسرا
  ٠,٠٠١٠  سيراليون
  ٠,٠٠١٠  سيشيل
  ٠,٣٩٩٠  شيلي
  ٠,٠٣٢٠  صربيا

  ٠,٠٠١٠  الصومال
  ٧,٩٢١٢  الصين

  ٠,٠٠٤٠  طاجيكستان
  ٠,١٢٩٠  العراق
  ٠,١١٣٠  ُعمان
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 الدول األعضاء
 والدول األعضاء المنتسبة

جدول تقدير االشتراكات في منظمة 
  ٢٠١٩- ٢٠١٨للفترة الصحة العالمية 

  ٪  
  ٠,٠١٧٠  غابون
  ٠,٠٠١٠  غامبيا
  ٠,٠١٦٠ غانا

  ٠,٠٠١٠  غرينادا
  ٠,٠٢٨٠  غواتيماال

  ٠,٠٠٢٠  غيانا
  ٠,٠٠٢٠  غينيا

  ٠,٠٠١٠  بيساو –غينيا 
  ٠,٠١٠٠  غينيا االستوائية

  ٠,٠٠١٠  فانواتو
  ٤,٨٥٩٢  فرنسا
  ٠,١٦٥٠  الفلبين
  ٠,٤٥٦٠  فنلندا
  ٠,٠٠٣٠  فيجي

  ٠,٠٥٨٠  فييت نام
  ٠,٠٤٣٠  قبرص
  ٠,٢٦٩٠  قطر

  ٠,٠٠٢٠  قيرغيزستان
  ٠,١٩١٠  كازاخستان
  ٠,٠١٠٠  الكاميرون
  ٠,٠٩٩٠  كرواتيا
  ٠,٠٠٤٠  كمبوديا
  ٢,٩٢١١  كندا
  ٠,٠٦٥٠  كوبا

  ٠,٠٠٩٠  كوت ديفوار
  ٠,٠٤٧٠  كوستاريكا
  ٠,٣٢٢٠  كولومبيا
  ٠,٠٠٦٠  الكونغو
  ٠,٢٨٥٠  الكويت
  ٠,٠٠١٠  كيريباتي

  ٠,٠١٨٠  كينيا
  ٠,٠٥٠٠  التفيا
  ٠,٠٤٦٠  لبنان

  ٠,٠٦٤٠  لكسمبرغ
  ٠,١٢٥٠  ليبيا

  ٠,٠٠١٠  ليبيريا
  ٠,٠٧٢٠  ليتوانيا
  ٠,٠٠١٠  ليسوتو
  ٠,٠١٦٠  مالطة
  ٠,٠٠٣٠  مالي
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 الدول األعضاء
 والدول األعضاء المنتسبة

جدول تقدير االشتراكات في منظمة 
  ٢٠١٩- ٢٠١٨للفترة الصحة العالمية 

  ٪  
  ٠,٣٢٢٠  ماليزيا

  ٠,٠٠٣٠  مدغشقر
  ٠,١٥٢٠  مصر
  ٠,٠٥٤٠  المغرب
  ١,٤٣٥١  المكسيك
  ٠,٠٠٢٠  مالوي
  ٠,٠٠٢٠  ملديف

  ١,١٤٦١  المملكة العربية السعودية
  ٤,٤٦٣٢  المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية

  ٠,٠٠٥٠  منغوليا
  ٠,٠٠٢٠  موريتانيا

  ٠,٠١٢٠  موريشيوس
  ٠,٠٠٤٠  موزامبيق
  ٠,٠١٠٠  موناكو
  ٠,٠١٠٠  ميانمار
  ٠,٠١٠٠  ناميبيا
  ٠,٠٠١٠  ناورو

  ٠,٨٤٩١  النرويج
  ٠,٧٢٠١  النمسا
  ٠,٠٠٦٠  نيبال
  ٠,٠٠٢٠  النيجر
  ٠,٢٠٩٠  نيجيريا

  ٠,٠٠٤٠  نيكاراغوا
  ٠,٢٦٨٠  نيوزيلندا

  ٠,٠٠١٠  في األمم المتحدة) اً نيووي (ليست عضو 
  ٠,٠٠٣٠  هايتي
  ٠,٧٣٧٠  الهند

  ٠,٠٠٨٠  هندوراس
  ٠,١٦١٠  هنغاريا
  ١,٤٨٢١  هولندا

  ٢٢,٠٠٠٠  الواليات المتحدة األمريكية
  ٠,٠٠١٠  واليات ميكرونيزيا الموحدة

  ٩,٦٨٠٢  اليابان
  ٠,٠١٠٠  اليمن
  ٠,٤٧١٠  اليونان
  ١٠٠‚٠٠٠٠  المجموع

 
  )٢٠١٧كانون الثاني/ يناير  ٢٦ة، ثامنالجلسة ال(
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التحضير لالجتماع الثالث الرفيع المستوى للجمعيـة العامـة بشـأن الوقايـة مـن األمـراض   ٧ق١٤٠ت  م
  ٢٠١٨غير الُمعدية (غير السارية) ومكافحتها، المقرر عقده في عام 

  
  المجلس التنفيذي،

  
 مـن الوقايـة بشـأن العامـة للجمعيـة المسـتوى الرفيـع الثالـث لالجتمـاع التحضـيربعد النظـر فـي التقريـر عـن 

  ٢٠١٨،١ عام في عقده المقرر ومكافحتها، السارية) (غير الُمعدية غير األمراض
  

  جمعية الصحة العالمية السبعين بأن تنظر في مشروع القرار التالي: يوصي
  

  جمعية الصحة العالمية السبعون،
) بشـــأن اإلعـــالن السياســـي لالجتمـــاع الرفيـــع المســـتوى ٢٠١٣( ١٠-٦٦ع ص جإذ تـــذكر بـــالقرار 

 ٦–٦٩ع ص ج لقـراروا ومكافحتهـا السـارية) (غير الُمعدية غير األمراض من الوقاية بشأن العامة للجمعية
 للجمعية المستوى الرفيع الثالث لالجتماع التحضيربشأن االستجابة للتكليفات المحددة من أجل  )٢٠١٦(

؛ وقـرارات الجمعيـة العامـة لألمـم ومكافحتها السارية) (غير الُمعدية غير األمراض من الوقاية بشأن العامة
) بشــأن ٢٠١٤( ٦٨/٣٠٠و المســتوى الرفيــع الجتمــاعل السياســي اإلعــالن) بشــأن ٢٠١١( ٦٦/٢المتحــدة 
 للتقــدم الشــاملين والتقيــيم باالســتعراض المعنــي المســتوى الرفيــع العامــة الجمعيــة الجتمــاع الختاميــة الوثيقــة
) بشـــأن ٢٠١٥( ٦٩/٣١٣و ومكافحتهــا(غيــر الســـارية)  المعديــة غيـــر األمــراض مــن الوقايـــة فــي المحــرز

وقــرارات المجلــس ؛ ٢٠٣٠ لعــام المســتدامة التنميــة خطــة) بشــأن ٢٠١٥( ٧٠/١خطــة عمــل أديــس أبابــا و
فرقة عمل األمم بشأن  ٢٠١٥/٨و ٢٠١٤/١٠و ٢٠١٣/١٢االقتصادي واالجتماعي التابع لألمم المتحدة 

  ،ومكافحتها السارية) (غير الُمعدية غير األمراضلوقاية من المتحدة المشتركة بين الوكاالت المعنية با
  

 الســارية غيــر األمــراض مــن الوقايــة بشــأن العالميــة العمــل خطــةالمحــّدث فــي  ٣التــذييل  ] تؤيــد[   -١
  ؛٢٠٢٠-٢٠١٣ ومكافحتها

  
 الســارية غيــربخطــة العمــل الخاصــة بآليــة التنســيق العالميــة للوقايــة مــن األمــراض تحــيط علمــًا   -٢

  ؛٢٠١٩-٢٠١٨التي تشمل الفترة  ومكافحتها
  

  على ما يلي: ٢الدول األعضاء تحث  -٣
  
) بشــــأن اإلعــــالن السياســــي ٢٠١٣( ١٠-٦٦ع ص جأن تواصــــل تنفيــــذ القــــرار  )١(

 (غيـر الُمعديـة غيـر األمـراض مـن الوقايـة بشـأن العامـة للجمعيةلالجتماع الرفيع المستوى 
بشــأن االســتجابة للتكليفــات المحــددة  )٢٠١٦( ٦–٦٩ع ص ج لقــراروا ومكافحتهــا الســارية)

 مــن الوقايــة بشــأن العامــة للجمعيــة المســتوى الرفيــع الثالــث لالجتمــاع التحضــيرمــن أجــل 
؛ وقـــــرارات الجمعيـــــة العامـــــة لألمـــــم ومكافحتهـــــا الســـــارية) (غيـــــر الُمعديـــــة غيـــــر األمـــــراض
 ٦٨/٣٠٠و المســتوى الرفيــع الجتمــاعل السياســي اإلعــالن) بشــأن ٢٠١١( ٦٦/٢ المتحــدة

 المعنـــــي المســـــتوى الرفيـــــع العامـــــة الجمعيـــــة الجتمـــــاع الختاميـــــة الوثيقـــــة) بشـــــأن ٢٠١٤(
(غيـر  المعديـة غيـر األمراض من الوقاية في المحرز للتقدم الشاملين والتقييم باالستعراض

) ٢٠١٥( ٧٠/١) بشأن خطة عمل أديـس أبابـا و٢٠١٥( ٦٩/٣١٣و ومكافحتهاالسارية) 
وقـــرارات المجلـــس االقتصـــادي واالجتمـــاعي ؛ ٢٠٣٠ لعـــام ســـتدامةالم التنميـــة خطـــةبشـــأن 

                                                           
  .١٤٠/٢٧م تالوثيقة    ١
  وحسب االقتضاء، منظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي.   ٢
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فرقة عمل األمم المتحـدة بشأن  ٢٠١٥/٨و ٢٠١٤/١٠و ٢٠١٣/١٢التابع لألمم المتحدة 
 الســــارية) (غيــــر الُمعديــــة غيــــر األمــــراضالمشــــتركة بــــين الوكــــاالت المعنيــــة بالوقايــــة مــــن 

 مـــن الوقايـــة بشـــأن العالميـــة العمـــل خطـــةالمحـــّدث فـــي  ٣، مـــع مراعـــاة التـــذييل ومكافحتهـــا
 ؛٢٠٢٠-٢٠١٣ ومكافحتها السارية غير األمراض

 
 الثالـث لالجتمـاعأن تدعم التحضير على المسـتوى الـوطني واإلقليمـي والـدولي  )٢(

 الســارية) (غيــر الُمعديــة غيــر األمــراض مــن الوقايــة بشــأن العامــة للجمعيــة المســتوى الرفيــع
  ؛٢٠١٨ عام في، المقرر عقده ومكافحتها

  
 للجمعيـة المسـتوى الرفيـع الثالـث لالجتمـاعأن يقـدم تقريـرًا عـن التحضـير المـدير العـام  مـن تطلب  -٤

 ٢٠١٨ ، المقـرر عقـده فـي عـامومكافحتهـا السـارية) (غيـر الُمعديـة غير األمراض من الوقاية بشأن العامة
  فيذي.من خالل المجلس التن ٢٠١٨إلى جمعية الصحة العالمية الحادية والسبعين في عام 

  
 )٢٠١٧كانون الثاني/ يناير  ٢٨، الثالثة عشرالجلسة (

  
  
مجموعــــة منقحــــة مــــن عناصــــر األجــــر  التصــــديق علــــى تعــــديالت الئحــــة المــــوظفين:  ٨ق١٤٠ت  م

  واالستحقاقات المتصلة بها ومرتبات الموظفين
  

  المجلس التنفيذي،
  

  ١الموظفين، والئحة للموظفين األساسي النظام بتعديالت الخاص التقرير في النظر بعد
  

 العــام المــدير أدخلهــا التــي التعــديالت علــى للمــوظفين، األساســي النظــام مــن ٢-١٢ للمــادة وفقــاً  ،يصــادق -١
 بــأجور يتعلــق فيمــا ٢٠١٧ ينــاير/ الثــاني كــانون ١ مــن اعتبــاراً  النفــاذ حّيــز تــدخل أن علــى المــوظفين الئحــة علــى

  العليا؛ والفئات الفنية الفئة موظفي
  
 المــدير أدخلهــا التــي التعــديالت علــى للمــوظفين، األساســي النظــام مــن ٢-١٢ للمــادة وفقــاً  ،أيضــاً  يصــادق -٢

 يتعلـــق فيمـــا ٢٠١٧ ينـــاير/ الثـــاني كـــانون ١ مـــن اعتبـــاراً  النفـــاذ حّيـــز تـــدخل أن علـــى المـــوظفين الئحـــة علـــى العـــام
 األسـرة؛ عـن بعيـداً  العمـلالتنقـل وبـدل المشـقة وبـدل  حـافزالمعـالين؛  بـدالت المرتبـات؛ ؛التوظيف حافز بالتعاريف؛

 الوظيفيــة؛ المهــام مباشــرة التوظيــف؛ سياســات الخدمــة؛ انتهــاء منحــةاإلعــادة إلــى الــوطن؛  منحــة االســتقرار؛ منحــة
 عـدم االنتقـال؛ لغـرض الشـحن واألوالد؛ الـزوج سـفر الـوطن؛ زيـارة إجازة ؛الوظيفية الرتبة ضمن الدرجات في الزيادة
  الموظفين؛ لالئحة ١ التذييل المناصب؛ إلغاء بالوفاة؛ المتصلة المصروفات الحق؛ ممارسة

  
 المــدير أدخلهــا التــي التعــديالت علــى للمــوظفين، األساســي النظــام مــن ٢-١٢ للمــادة وفقــاً  ،كــذلك يصــادق -٣

 بهـا العمـل ويبـدأ ٢٠١٧ ينـاير/ الثـاني كـانون ١ مـن اعتبـاراً  النفـاذ حّيـز تـدخل أن على الموظفين الئحة على العام
 سـفرو التعلـيم؛  منحـةب يتعلـق فيمـا ٢٠١٨ ينـاير/ الثـاني كـانون ١ فـي جاريـة تكـون التـي الدراسـية السـنة مـن اعتباراً 

  .الموظفين لالئحة ٢ والتذييل واألوالد؛ الزوج وسفر موظفين؛ال
  

 )٢٠١٧كانون الثاني/ يناير  ٣١، السابعة عشرةالجلسة (
  
  

                                                           
 .١٤٠/٤٨م تالوثيقة    ١
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  مرتبات الموظفين في الوظائف غير المصنفة في رتب ومرتب المدير العام  ٩ق١٤٠ت  م
  

  المجلس التنفيذي،
  

  ١الموظفين، والئحة للموظفين األساسي النظام بتعديالت الخاص التقرير في النظر بعد
  

  :التالي القرار تعتمد بأن السبعين العالمية الصحة جمعية يوصي
  

  السبعون، العالمية الصحة جمعية
  
 المصــنفة غيـر الوظـائف فــي المـوظفين بـأجور المتعلقــة التنفيـذي المجلـس توصــيات إلـى تشـير إذ

  العام، المدير وأجر رتب في
  

ـــــات تحـــــّدد  -١ ـــــة المرتب ـــــين والمـــــديرين المســـــاعدين العـــــاّمين للمـــــديرين اإلجمالي ـــــغ اإلقليمي   قـــــدره بمبل
  أمريكيًا؛ دوالراً  ١٣٠ ٥٨٦ المقابل الصافي المرتب ليبلغ السنة في أمريكياً  دوالراً  ١٧٤ ٣٧٣

 السنة في أمريكياً  دوالراً  ١٩٢ ٢٣٦ قدره بمبلغ العام المدير لنائب اإلجمالي المرتب أيضاً  تحّدد  -٢
  أمريكيًا؛ دوالراً  ١٤٢ ٣٧٦ المقابل الصافي المرتب ليبلغ

  
 ليبلغ السنة في أمريكياً  دوالراً  ٢٤١ ٢٧٦ قدره بمبلغ العام للمدير اإلجمالي المرتب كذلك تحّدد  -٣

  أمريكيًا؛ دوالراً  ١٧٢ ٠٦٩ المقابل الصافي المرتب
  
  .٢٠١٧ يناير/ الثاني كانون ١ من اعتباراً  النفاذ حّيز األجور في التسويات هذه تدخل أن تقّرر  -٤

  
 )٢٠١٧كانون الثاني/ يناير  ٣١، السابعة عشرةالجلسة (
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  المقررات اإلجرائية

  
  
أســاس  االنتخــاب فــي المجلــس التنفيــذي علــى منصــب المــدير العــام: خيــارات إجــراء  )١(١٤٠ت  م

  التصويت الورقي
 

المجلــس التنفيــذي، بعــد النظــر فــي التقريــر الخــاص بمنصــب المــدير العــام: خيــارات إجــراء االنتخــاب علــى 
  قرر استخدام نظام قائم على التصويت الورقي لترشيح المدير العام. ١أساس التصويت الورقي،

 
)٢٠١٧كانون الثاني/ يناير  ٢٣(الجلسة الثانية،   

 
  
 االنتخاب في جمعيـة الصـحة علـى إجراءتبعة في المُ ت اإلجراءا منصب المدير العام:  )٢(١٤٠ت  م

  أساس التصويت الورقي
  

التقريــر الخــاص بمنصــب المــدير العــام: خيــارات إجــراء االنتخــاب علــى المجلــس التنفيــذي، بعــد النظــر فــي 
  قرر ما يلي: ١أساس التصويت الورقي،

  
أن يوصي بأن تقرر جمعية الصحة العالمية السبعون استخدام نظام قائم علـى التصـويت الـورقي  )١(

 لتعيين المدير العام؛

قترحــات المبّينــة فــي الجــدول الــوارد فــي المجمعيــة الصــحة العالميــة الســبعون  تُنّفــذ أن يوصــي بــأن )٢(
مــن النظــام  ١١٩طبقــًا للمــادة  التعــديالت المقترحــة فــي الملحــق الــوارد أدنــاه،، وتعتمــد ١٤٠/٤م تالوثيقــة 

  الداخلي لجمعية الصحة العالمية.
 

  الملحق
  
  

  قترح إدخالها على النظام الداخليالتعديالت الم
  العالمية والمبادئ التوجيهية إلجراءالصحة لجمعية 

  االنتخابات باالقتراع السري
  

مـــن النظـــام الـــداخلي  ٧٨النســـخة الحاليـــة مـــن المـــادة 
  لجمعية الصحة العالمية

مــــن النظــــام  ٧٨النســــخة المعدلــــة المقترحــــة مــــن المــــادة 
  الداخلي لجمعية الصحة العالمية

يعـــين الـــرئيس مـــن بـــين  اً متـــى كـــان االقتـــراع مطلوبـــ) (...
حاســـــــبين اثنـــــــين للمســـــــاعدة فـــــــي عـــــــد  الحاضـــــــرة الوفـــــــود

  األصوات.

 الوفـوديعـين الـرئيس مـن بـين  اً متى كان االقتراع مطلوب) (...
  للمساعدة في عد األصوات. أو أكثر حاسبين اثنين الحاضرة
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ــة ــادئ التوجيهيــة إلجــراء  النســخة المعدل المقترحــة مــن المب
 االنتخابات باالقتراع السري

النســـــخة الحاليـــــة مـــــن المبـــــادئ التوجيهيـــــة إلجـــــراء 
 االنتخابات باالقتراع السري

  
اللـــذين  قبـــل بـــدء التصـــويت، يســـلم الـــرئيس حاســـبي األصـــوات

قائمــة بالــدول األعضــاء التــي لهــا حــق  الــذين يعيــنهم يعينهمــا
  (...)التصويت وقائمة بالمرشحين. 

  :١المبدأ التوجيهي رقم 
م الرئيس حاسبي األصوات اللذين لّ قبل بدء التصويت، يس

يعينهمــا قائمــة بالــدول األعضــاء التــي لهــا حــق التصــويت 
  (...)وقائمة بالمرشحين. 

  
 األصـــوات مـــن أن صـــندوق االقتـــراع / حاســـبويتحقـــق حاســـبا

 / يغلقونهـايغلقونـه / ويغلقانهـافـارغ ويغلقانـه الواحد أو األكثر
  .إلى الرئيس مفتاح كل منها/ مفتاحه / يسلمونثم يسلمان

  :٣المبدأ التوجيهي رقم 
يتحقـــق حاســـبا األصـــوات مـــن أن صـــندوق االقتـــراع فـــارغ 

 .  ويغلقانه ثم يسلمان مفتاحه إلى الرئيس

  
يجــرى نــداء الــدول ، خــالف ذلــكمــا لــم تحــدد جمعيــة الصــحة 

للتصـــويت حســـب الترتيـــب األبجـــدي المقـــرر  اً األعضـــاء تباعـــ
باســـم الدولـــة العضـــو التـــي يســـحب اســـمها  ءً ابتـــدا ١ا،ألســـمائه

 والروســـــــــية اإلنكليزيـــــــــة والفرنســـــــــيةببالقرعـــــــــة. ويـــــــــتم النـــــــــداء 
  .واألسبانية

  :٤المبدأ التوجيهي رقم 
للتصـــــويت حســـــب  اً األعضـــــاء تباعـــــيجـــــرى نـــــداء الـــــدول 

باســم الدولــة  ءً ابتــدا ١ا،الترتيــب األبجــدي المقــرر ألســمائه
العضـــــــو التـــــــي يســـــــحب اســـــــمها بالقرعـــــــة. ويـــــــتم النـــــــداء 

  .واألسبانية والروسية اإلنكليزية والفرنسيةب

  
/ يعــد حاســبا ،الواحــد أو األكثــراالقتــراع، عنــد فــتح صــندوق 

ــــراع. وٕاذا حاســــبو ــــم يكــــن عــــدد هــــذه  األصــــوات أوراق االقت ل
لعـــــــدد المصـــــــوتين، يعلـــــــن الـــــــرئيس بطـــــــالن  اً األوراق مســـــــاوي

  .التصويت ويجرى اقتراع آخر

  :٧المبدأ التوجيهي رقم 
يعـــد حاســـبا األصـــوات أوراق  االقتـــراععنـــد فـــتح صـــندوق 

لعــــدد  اً االقتــــراع. وٕاذا لــــم يكــــن عــــدد هــــذه األوراق مســــاوي
قتـراع جـرى االمصوتين، يعلن الرئيس بطالن التصـويت ويُ 

  .آخر
  

)٢٠١٧كانون الثاني/ يناير  ٢٣(الجلسة الثانية،   
  
  
ــذ الصــحية البشــرية المــوارد  )٣(١٤٠ت  م ــة مضــامين وتنفي ــم هيئ ــة المتحــدة األم  المســتوى الرفيع

  االقتصادي والنمو الصحة مجال في بالعمالة المعنية
  

 المتحـدة األمم هيئة مضامين وتنفيذ الصحية البشرية الموارد عن بعد النظر في التقرير المجلس التنفيذي،
 المتحـدة األمـم هيئـةب بتقرير رحّ أن بعد و  ٢االقتصادي، والنمو الصحة مجال في بالعمالة المعنية المستوى الرفيعة
 فــي ٢٠١٦ ســبتمبرأيلــول/  فــي دمُقــ الــذي االقتصــادي والنمــو الصــحة مجــال فــي بالعمالــة المعنيــة المســتوى الرفيعــة
 والنمـــو الصـــحة مجـــال فـــي العمالـــة بشـــأن المســـتوى الرفيـــع الـــوزاري االجتمـــاع وفـــي المتحـــدة لألمـــم العامـــة الجمعيـــة

 ما يلي: العام المدير من طلب، يقرر أن ي٢٠١٦ ديسمبر كانون األول/ في قدعُ  يذاالقتصادي ال

 مـــع بالتعـــاون الســـبعين، العالميـــة الصـــحة جمعيـــة انعقـــاد موعـــد بحلـــول األخيـــرة، اللمســـات وضـــع  )١(
والكيانـات اإلقليميـة والمتخصصـة  االقتصـادي الميـدان فـي والتنميـة التعـاون ومنظمـة الدوليـة العمل منظمة

االسـتراتيجية العالميـة بشـأن المـوارد البشـرية وتمشـيًا مـع أغـراض  ٣األعضـاء، الدول مع وبالتشاورالمعنية 

                                                           
  من النظام الداخلي لجمعية الصحة العالمية. ٧٢بمقتضى المادة    ١
 .١٤٠/١٧م تالوثيقة    ٢
 وحسب االقتضاء، منظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي.   ٣
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 تنفيــذ تــدعم التــي ٢٠٢١-٢٠١٧ ماســيةخُ ال العمــل خطــةمســودة  علــى ٢٠٣٠،١ الصــحية: القــوى العاملــة
 ؛االقتصادي والنمو الصحة مجال في بالعمالة المعنية المستوى الرفيعة المتحدة األمم هيئة توصيات

 ن؛يالسبعة العالمي الصحة جمعية فيها من طرف لنظرالُخماسية ل عملال خطةمسودة  ميقدت  )٢(

 فـي الـواردة الرئيسـية التوصـيات علـى زّكـتر  تـدابير مـن أجـل اعتمـاد ٢األعضـاء الـدول مـعالعمل   )٣(
 وضـع ذلـك فـي بمـا االقتصـادي، والنمـو الصـحة مجـال فـي بالعمالـة المعنيـة المسـتوى الرفيعـة هيئةال تقرير

 عمـلال رصفُـ خلـق وتعزيـز ،للتعلـيم النـوعي التحسـينبغية  القطاعات بينمشتركة  اتاستثمار خطط وٕاقامة 
 يين.الصح لعاملينل الدوليالتنقل  من المتبادلة والمنفعة واالجتماعي الصحي ينالقطاع في الالئق

 )٢٠١٧كانون الثاني/ يناير  ٢٦(الجلسة التاسعة، 
  
  
  شلل األطفال  )٤(١٤٠ت  م
  

وتقريــــر المــــوارد البشــــرية: أحــــدث  ٢بعــــد النظــــر فــــي التقريــــر الخــــاص بشــــلل األطفــــال المجلــــس التنفيــــذي،
  ٣المعلومات؛

  
) بشــــأن شــــلل األطفــــال، وتشــــجيع الــــدول األعضــــاء علــــى ٢٠١٥( ٣-٦٨ج ص عيــــذّكر بــــالقرار   )١(

  ضمان تنفيذه تنفيذًا كامًال؛ 
  

حـــول الجوانـــب  ويـــذّكر بالمناقشـــات الســـابقة التـــي دارت فـــي المجلـــس التنفيـــذي وجمعيـــة الصـــحة  )٢(
ا يتعلـــق بمســـألة الخاصـــة بـــالموارد البشـــرية فـــي المبـــادرة العالميـــة الستئصـــال شـــلل األطفـــال، والســـيما فيمـــ

  التعويضات المحتملة الناجمة عن إنهاء عقود الموظفين؛
  

ويشّدد على ضرورة مواصلة التركيز علـى بـذل الجهـود الفعالـة فـي الشـوط األخيـر مـن استئصـال   )٣(
شـــلل األطفـــال، وعلـــى أهميـــة ضـــمان أن المبـــادرة العالميـــة الستئصـــال شـــلل األطفـــال قـــادرة علـــى تحقيـــق 

  ر المستويات الكافية من الموظفين المؤهلين؛الغرض منها بتواف
  

ويســّلط الضــوء علـــى الحاجــة الُمّلحـــة إلــى التخطـــيط الفعــال للمرحلـــة االنتقاليــة، بمـــا يتماشــى مـــع   )٤(
  ؛١٤٠/١٣م تمن الوثيقة  ١٩األهداف الثالثة الرئيسية الموضحة في الفقرة 

  
ئمـة والخاصـة بأوضـاع محـددة والمركـزة ويعيد التأكيد على ضرورة مواصـلة تقـديم التـدخالت المال  )٥(

إلـــى األقـــاليم والبلـــدان التـــي لـــم يتوقـــف فيهـــا انتقـــال المـــرض، والســـيما فيمـــا يتعلـــق بالمتطلبـــات مـــن المـــوارد 
  البشرية والميزانية؛

  
ويقّر بالتحديات الكبيرة والشاملة التي تواجه المنظمة نتيجة لما يحـدث حاليـًا مـن تقلـيص المبـادرة   )٦(

  الستئصال شلل األطفال؛ العالمية
  

                                                           
 .٧، الملحق ١/ سجالت/٦٩/٢٠١٦ج ص عوالوثيقة ) ٢٠١٦( ١٩-٦٩ج ص عانظر القرار    ١

 .١٤٠/١٣م تالوثيقة    ٢

  .١٤٠/٤٦م تالوثيقة    ٣
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ويــــدعو إلــــى تحديــــد األولويــــات علــــى نحــــو مالئــــم فيمــــا يتعلــــق بــــالفرص المتاحــــة إلعــــادة تكليــــف   )٧(
الموظفين داخليًا من أجـل الحـد مـن االلتزامـات والتعويضـات المحتملـة، ومـن أجـل تعزيـز برنـامج المنظمـة 

ـــع للتمنيـــع علـــى وجـــه ا ـــامج الموسَّ لخصـــوص، مـــع التركيـــز علـــى اســـتبقاء بشـــأن الطـــوارئ الصـــحية والبرن
  الموظفين ذوي األداء األفضل؛ 

  
ويؤكد ضرورة تسريع فرص نقل الموظفين الممولين عن طريق المبـادرة العالميـة الستئصـال شـلل   )٨(

، أو إعـــادة تحديـــد ٪٤٣ األطفـــال الـــذين يعملـــون فـــي البلـــدان الخاليـــة مـــن شـــلل األطفـــال والبالغـــة نســـبتهم
  بقاء الموارد المالئمة في موقعها من أجل إجراء الترصد؛مرتسماتهم، مع ضمان 

  
ويؤكــــد مــــن جديــــد توقعــــه بأنــــه ال ينبغــــي أن يترتــــب علــــى اســــتقدام المــــوظفين للمبــــادرة العالميــــة   )٩(

الستئصــال شــلل األطفــال تكــاليف يمكــن تالفيهــا تنــتج عــن انتهــاء العقــود فــي المســتقبل المنظــور، بفضــل 
تـاريخ انتهـاء العقـود بحيـث يتـزامن مـع تـاريخ انتهـاء المبـادرة، وبعـد مطالبـة استخدام طرق من بينها تحديد 

  المنظمة بضمان إتاحة عقود موحدة تستوفي هذا الشرط واستخدامها؛ 
  

  المدير العام باالضطالع بما يلي: أن يطلب منويقرر   )١٠(
  

البرمجيـة والماليـة أن يقدم تقريرًا إلى جمعيـة الصـحة العالميـة السـبعين يوضـح المخـاطر   (أ)
والمتعلقة بالموارد البشـرية، الناجمـة عـن تقلـيص المبـادرة العالميـة الستئصـال شـلل األطفـال الـذي 
يحدث حاليًا وعن إنهائها في نهاية المطاف، وأن يقدم أحدث المعلومات عن اإلجراءات المتخـذة 

اسية المتعلقة بمكافحـة والمقررة لتخفيف أثر هذه المخاطر مع ضمان الحفاظ على الوظائف األس
دة األولــــى لهــــذا التقريــــر إلــــى اجتمــــاع للــــدول وّ شــــلل األطفــــال فــــي الوقــــت نفســــه، وأن يقــــدم المســــ

  ؛٢٠١٧األعضاء ُيعقد قبل نهاية نيسان/ أبريل 
  

يواصـــل رفـــع التقـــارير المنتظمـــة إلـــى جمعيـــة الصـــحة مـــن خـــالل المجلـــس التنفيـــذي،  أن  (ب)
  بشأن تخطيط عملية االنتقال وتنفيذها.

  
  )٢٠١٧يناير  كانون الثاني/ ٢٧، ةالعاشر  الجلسة(

  
  
 لتبـــادل فيروســـات األنفلـــونزا األنفلـــونزا الجائحـــة لمواجهـــة اإلطـــار الخـــاص بالتأهـــب  )٥(١٤٠ت  م

  والتوصل إلى اللقاحات والفوائد األخرى
  

 لمواجهـــة بالتأهـــب الخـــاص اإلطـــار الفريـــق المعنـــي باســـتعراضالمجلـــس التنفيـــذي، وقـــد نظـــر فـــي تقريـــر   
نص علـى أن يقتـرح المـدير المـذكور، والـذي يـمـن اإلطـار  ٥-١٤-٦وٕاذ يـذّكر بـالفرع  ١؛٢٠١٦ الجائحـة األنفلونزا

العام على المجلس التنفيذي، بناًء علـى مشـورة الفريـق االستشـاري المعنـي بالتأهـب لألنفلـونزا الجائحـة، النسـبة التـي 
تقتطع من االشتراكات لتمويل تدابير التأهب بين جائحة وأخرى وتلك التي تقتطع منها لتمويل أنشطة التصـدي فـي 

ينبغي علـى مـدى ) الذي تقّرر فيه أنه ٢٠١٢) (٢(١٣١م تر أيضًا بالمقّرر اإلجرائي حالة حدوث جائحة؛ وٕاذ يذكّ 
تقريبـًا مـن المسـاهمات لتـدابير التأهـب  ٪٧٠) اسـتخدام ٢٠١٦إلـى عـام  ٢٠١٢السنوات الخمـس المقبلـة (مـن عـام 

ها فـــي تخصـــيص تقريبـــًا ألنشـــطة التصـــدي، مـــع التســـليم بضـــرورة المرونـــة وفائـــدت ٪٣٠للجائحـــة واالحتفـــاظ بنســـبة 
أن الفريــق االستشــاري المعنــي بالتأهــب لألنفلــونزا الجائحــة كــان قــد أوصــى فــي نيســان/ األمــوال؛ وٕاذ يــذّكر كــذلك بــ

المـــديرة العامـــة بـــأن ُتمـــّدد فتـــرة تطبيـــق جميـــع المقـــّررات اإلجرائيـــة المتعلقـــة بتنفيـــذ االشـــتراكات لغايـــة  ٢٠١٦ أبريـــل

                                                           
 .١، الملحق ١٤٠/١٦م تالوثيقة    ١
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) الصــادر عــن المجلــس التنفيــذي، وأن ٢(١٣١م تالمقــّرر اإلجرائــي  ، بمــا فيهــا٢٠١٧كــانون األول/ ديســمبر  ٣١
توصــية الفريــق االستشــاري تقضــي بالتــالي بــأن ُيمــّدد أيضــًا العمــل بالتقســيم التناســبي بــين تــدابير التأهــب للجــوائح 

فقــت علــى وٕاذ يشــير إلــى أن المــديرة العامــة وا ١)؛٢(١٣١م توأنشــطة التصــدي الُمّتفــِق عليــه فــي المقــّرر اإلجرائــي 
 األنفلـونزا لمواجهـة بالتأهـب الخـاص اإلطـار الفريق المعني باسـتعراضتلك التوصية؛ وٕاذ يشير أيضًا إلى أن تقرير 

، وأن مناقشـــة التقريـــر فـــي ٢٠١٧ســـُيقدم إلـــى جمعيـــة الصـــحة العالميـــة الســـبعين فـــي أيـــار/ مـــايو  ٢٠١٦ الجائحـــة
الصــحة قــد تــرتبط بتقــديم المقتــرح المقبــل بشــأن تقســيم األمــوال تناســبيًا بــين تــدابير التأهــب للجــوائح وأنشــطة  جمعيــة

، ٣٦ســـيما التوصـــية والتوصـــيات، وال ١٤٠/١٦م تو ١٤٠/١٥م تالتصـــدي لهـــا؛ وقـــد نظـــر أيضـــًا فـــي الـــوثيقتين 
والــواردة فــي  ٢٠١٦ الجائحــة فلــونزااألن لمواجهــة بالتأهــب الخــاص اإلطــار الفريــق المعنــي باســتعراضالمقدمــة مــن 

  :، قّرر ما يلي١٤٠/١٦م ت الوثيقة
  

  ؛٢٠١٨ شباط/ فبراير ٢٨) لغاية ٢(١٣١م تأن يمّدد فترة تطبيق المقّرر اإلجرائي   )١(
  

مـن  ٥-١٤-٦أن يطلب من المدير العام أن يقّدم إلى المجلس التنفيذي، وفقًا لمـا يـرد فـي الفـرع   )٢(
بناًء على مشـورة الفريـق االستشـاري المعنـي بالتأهـب و  الجائحة األنفلونزا لمواجهة بالتأهب الخاص اإلطار

لألنفلــونزا الجائحــة، مقترحــًا جديــدًا بشــأن النســبة المقتطعــة مــن االشــتراكات التــي ينبغــي اســتخدامها لتمويــل 
طة التصدي في تدابير التأهب بين جائحة وأخرى، وتلك المقتطعة منها التي ينبغي استخدامها لتمويل أنش

حالة حدوث جائحة، وذلـك لكـي ينظـر فيـه المجلـس التنفيـذي أثنـاء دورتـه الثانيـة واألربعـين بعـد المائـة فـي 
  ؛٢٠١٨كانون الثاني/ يناير 

  
أن يواصـل المشـاورات مـع أمانـة اتفاقيـة التنـوع البيولـوجي والمنظمـات  يطلب من المدير العـامأن   )٣(

قتضـــاء، فـــي ســـياق االلتزامـــات الدوليـــة الراهنـــة، بشـــأن التوصـــل إلـــى الدوليـــة المعنيـــة األخـــرى، حســـب اال
الُممرضــات وتبــادل الفوائــد العــادل والمنصــف، لصــالح الصــحة العموميــة، وأن يقــدم تقريــرًا عــن ذلــك إلــى 

 جمعية الصحة العالمية السبعين.
  

  )٢٠١٧كانون الثاني/ يناير  ٢٧(الجلسة العاشرة، 
  
  
المغشوشـة  الطبيـة المتدنيـة النوعيـة/ المـزورة/ األعضاء بشأن المنتجاتالدول آلية   )٦(١٤٠ت  م

  التوسيم/ المغشوشة/ المزيفة
  

التنفيــــذي، بعــــد النظــــر فــــي تقريــــر االجتمــــاع الخــــامس آلليــــة الــــدول األعضــــاء بشــــأن المنتجــــات المجلــــس 
 ٢)،٢٠١٢( ١٩-٦٥ج ص عوالقـرار  ١المتدنيــة النوعيــة/ المـزورة/ المغشوشـة التوسـيم/ المغشوشـة/ المزيفـة، الطبيـة

  قّرر ما يلي:

  ؛ ١٤٠/٢٣م تمن ملحق الوثيقة  ٣أن يؤيد التعاريف بصيغتها الواردة في التذييل   )١(

  أن يوصي جمعية الصحة العالمية السبعين بما يلي:  )٢(

  ؛١٤٠/٢٣م تمن ملحق الوثيقة  ٣أن تؤيد التعاريف بصيغتها الواردة في التذييل   (أ)
                                                           

١   http://www.who.int/influenza/pip/ag_april2016_MeetingRpt.pdf?ua=1 ـــــــــرة ـــــــــي  ٤٥، الفق ـــــــــم االطـــــــــالع ف (ت
 ).٢٠١٦تشرين الثاني/ نوفمبر   ٣٠

 .١٤٠/٢٣م تالوثيقة    ١

 ، وخاصة الحاشية الواردة في الفقرة األولى من ملحق القرار.١/ سجالت/٦٥/٢٠١٢ج ص عانظر الوثيقة    ٢
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مــن المـدير العــام االستعاضـة عــن عبـارة "المنتجــات الطبيـة المتدنيـــة النوعيـــة/  لـبأن تط  (ب)
المـــزورة/ المغشوشـــة التوســـيم/ المغشوشـــة/ المزيفـــة" بعبـــارة "المنتجـــات الطبيـــة المتدنيــــة النوعيــــة 
والمغشوشـــة" الســـتخدامها فـــي اســـم آليـــة الـــدول األعضـــاء وفـــي جميـــع الوثـــائق التـــي تصـــدر فـــي 

  موضوع المنتجات الطبية من هذا النوع.المستقبل بشأن 

  )٢٠١٧يناير كانون الثاني/  ٢٧جلسة الحادية عشرة، ال(
  
  
  مسّودة خطة العمل العالمية بشأن االستجابة الصحية العمومية للخرف  )٧(١٤٠ت  م
  

 العموميـــة الصـــحية االســـتجابة بشـــأن عالميـــةال عمـــلال خطـــة دةوّ مســـ، بعـــد أن نظـــر فـــي المجلـــس التنفيـــذي
  :التالي المقّرر اإلجرائي باعتماد السبعينجمعية الصحة العالمية قرر أن يوصي  ٢٠٢٥،١-٢٠١٧ للخرف

  
دة خطــة العمــل العالميــة بشــأن االســتجابة وّ بعــد النظــر فــي مســ جمعيــة الصــحة العالميــة الســبعون،

  ،٢٠٢٥-٢٠١٧الصحية العمومية للخرف 
  

  ؛٢٠٢٥-٢٠١٧ خطة العمل العالمية بشأن االستجابة الصحية العمومية للخرف أيدت  )١(
  
ـــت   )٢( ـــدول األعضـــاءحث ـــًا، اســـتجابات  :علـــى مـــا يلـــي ٢ال أن تضـــع، فـــي أقـــرب وقـــت ممكـــن عملي

الصــحية العموميــة للخــرف طموحــة بشــأن التنفيــذ الشــامل لخطــة العمــل العالميــة بشــأن االســتجابة  وطنيــة
  ؛٢٠٢٥-٢٠١٧

  
المــدير العــام أن يقــدم تقريــرًا عــن التقــدم المحــرز فــي تنفيــذ هــذا المقــّرر اإلجرائــي إلــى  مــنطلبــت   )٣(

  .٢٠٢٦و ٢٠٢٣و ٢٠٢٠جمعية الصحة في األعوام 
  

 )٢٠١٧كانون الثاني/ يناير  ٣٠(الجلسة الرابعة عشرة، 
  
  
الصــحة وخطــة العمــل العــالميتين بشــأن  لالســتراتيجيةاالســتعراض البرمجــي الشــامل   )٨(١٤٠ت  م

  واالبتكار والملكية الفكرية العمومية
  

 وخطـــة لالســـتراتيجيةالبرمجـــي الشـــامل  االســـتعراضبالخـــاص  التقريـــرالنظـــر فـــي  بعـــد، المجلـــس التنفيـــذي  
اختصاصات االستعراض قرر أن يوافق على  ٣،الفكرية والملكية واالبتكار العمومية الصحة بشأن العالميتين العمل

الواردة فـي  العالميتين بشأن الصحة العمومية واالبتكار والملكية الفكريةلالستراتيجية وخطة العمل البرمجي الشامل 
 تنفيـذ لتكـاليف المحتملة والمصادرمن األمانة إعداد مؤشر لمتطلبات التمويل  ملحق هذا المقرر اإلجرائي، ويطلب

مــن  ٢٠١٨وتقــديم ذلــك إلــى جمعيــة الصــحة العالميــة الحاديــة والســبعين فــي عــام  ،االســتعراض البرمجــي توصــيات
  خالل المجلس التنفيذي في دورته الثانية واألربعين بعد المائة.

  
                                                           

 .، الملحق١٤٠/٢٨م تالوثيقة    ١

 وحسب االقتضاء، منظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي.   ٢

 .١٤٠/٢٠م تالوثيقة    ٣
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  الملحق
   

  اختصاصات االستعراض البرمجي الشامل
  
  
علـى السياسـات سيكون االستعراض البرمجي الشامل الذي يتميز عن التقييم عبارة عن عملية أكثر تركيزًا  -١

 تحـــدد اســـتنتاجاتأن  وينبغـــي. )٢٠١٥( ١٨-٦٨ع ص ج القـــرارفـــي  بـــه الُمـــوَعزعلـــى النحـــو  واستشـــرافًا للمســـتقبل
فـــــي  المبّينـــــةالعشـــــرة  المبـــــادئيتماشـــــى مـــــع  بمـــــاوذلـــــك  التوافـــــق، مجـــــاالت باالســـــتعراض المعنـــــي الخبـــــراء فريـــــق

 القــرار لحــقفــي م ة(الــوارد الفكريــةوخطــة العمــل العــالميتين بشــأن الصــحة العموميــة واالبتكــار والملكيــة  االســتراتيجية
وٕاذ يسترشد االستعراض البرمجي بالتقرير عن التقييم الشامل مع مراعـاة بّينـات أخـرى  ).)٢٠٠٨( ٢١-٦١ع ص  ج

وجميــع فئــات الجهــات  العــام لقطــاعا كيانــاتفيهــا  بمــاوٕاشــراك الجهــات صــاحبة المصــلحة المعنيــة عنــد االقتضــاء، 
 فــي والتطــوير البحــث فــي المشــاركةالفاعلــة غيــر الــدول تمشــيًا مــع إطــار المشــاركة مــع الجهــات الفاعلــة غيــر الــدول 

 يضمن ما يلي: ،الحيوي الطب مجال
 

تقيــــيم اســــتمرار مالءمــــة هــــدف االســــتراتيجية وخطــــة العمــــل العــــالميتين وأغراضــــهما وعناصــــرهما   (أ)
 الثمانية؛

 التــي الرئيســية والعقبــاتتنفيــذ االســتراتيجية وخطــة العمــل العــالميتين حتــى اآلن  فــي تقيــيم النظــر  (ب)
 ؛تنفيذهما سبيل تعترض

وعوامــل النجــاح والفـــرص والثغــرات ومــواطن الضـــعف  الجيـــدة والممارســاتاســتعراض اإلنجــازات   (ج)
  بل المال؛والجهود غير الناجحة والتحديات المتبقية والقيمة مقا

المنظمــة العالميــة للملكيــة الفكريــة ومنظمــة التجــارة العالميــة ومــؤتمر األمــم المتحــدة للتجــارة  دعــوة  )د(
 تقــديم المســاهماتإلــى  التقيــيموغيرهــا مــن المنظمــات الحكوميــة الدوليــة المعنيــة فــي ســياق إجــراء  والتنميــة

  ؛والتعليقات المناسبة

التفاصـيل عـن العناصـر أو اإلجـراءات التـي  ذلـك فـي بمـا المقبلة األعمال بشأنتقديم التوصيات   (هـ)
 العمــــل وخطــــة االســــتراتيجية تنفيــــذ ينبغــــي إضــــافتها أو تحســــينها أو اســــتكمالها فــــي المرحلــــة المقبلــــة مــــن

  ؛٢٠٢٢ عام حتى العالميتين

تقــــديم تقريــــر ختــــامي إلــــى جمعيــــة الصــــحة يشــــمل تقيــــيم االســــتراتيجية وخطــــة العمــــل العــــالميتين   (و)
  والتوصيات بشأن األعمال المقبلة.

  
 بشــأن العــالميتين العمــل وخطــة لالســتراتيجية الشــامل البرمجــي االســتعراضعــن  الختــاميالتقريــر  ســُيعرض  -٢

يرّكــز علــى إنجــازات االســتراتيجية وخطــة العمــل ومــا تبقــى مــن  الــذي الفكريــة والملكيــة واالبتكــار العموميــة الصــحة
في  والسبعين الحادية العالمية الصحة جمعيةبهما، على  قدماً  المضي بسبيل تعلقةالم والتوصيات أمامهما تحديات

  الثانية واألربعين بعد المائة. دورته في التنفيذي المجلس خالل من ٢٠١٨ عام
  

 )٢٠١٧كانون الثاني/ يناير  ٣١(الجلسة السابعة عشرة، 
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  تعزيز صحة الالجئين والمهاجرين  )٩(١٤٠ت  م
  

 القراربـــ وٕاذ يـــذكر ١التقرير الخـــاص بتعزيـــز صـــحة المهـــاجرين،بـــ اإلحاطـــة علمـــاً  التنفيـــذي، بعـــدالمجلـــس 
، إعالن نيويورك من أجـل الالجئـين والمهـاجرينوٕاذ يعيد تأكيد ، المهاجرين صحة بشأن) ٢٠٠٨( ١٧-٦١ع  ص  ج

 ،للهجـرة اآلمنـة والمنظمـة والقانونيـةاالتفـاق العـالمي بشـأن الالجئـين واالتفـاق العـالمي المتعلقـين بمرفقيه وخصوصًا 
  يقرر أن يطلب من المدير العام ما يلي:

  
وبالتعـاون مـع المنظمـة الدوليـة للهجـرة  ٢مع الدول األعضـاء ينالكاملوالتعاون ، بالتشاور يعدّ  أن )١(

 إطـارمسـّودة ، وأصـحاب المصـلحة المعنيـين اآلخـرين والمفوضية السـامية لألمـم المتحـدة لشـؤون الالجئـين
 جمعيـة الصـحة العالميـة ُتعـرض علـى لكـي صـحة الالجئـين والمهـاجرين أولويات ومبـادئ توجيهيـة لتعزيـز

 ؛السبعون
 

، فــي إطــار توثيـــق عــرى التعــاون مــع الــدول األعضــاء وبنــاًء علـــى أن يبــذل مــا يمكــن مــن جهــد )٢(
ضـع االتفـاق العـالمي بشـأن لضمان أن ُتعالج الجوانب الصحية على نحو كاٍف عنـد و  المبادئ التوجيهية،

مـع المنظمـات التفاق العالمي بشأن الهجـرة اآلمنـة والمنظمـة والقانونيـة، وذلـك بالتعـاون الوثيـق الالجئين وا
 ؛الحادية والسبعينجمعية الصحة العالمية ، وأن يقدم تقريرًا عن ذلك إلى الدولية المعنية

 
التجـــارب والـــدروس المســـتفادة بشـــأن صـــحة جمـــع عـــن طريـــق تحديـــد و أن ُيجـــري تحلـــيًال للوضـــع  )٣(

إطــار األولويــات والمبــادئ التوجيهيــة  الالجئــين والمهــاجرين فــي كــل إقلــيم مــن أجــل تــوفير مــدخالت لوضــع
الحاديـــة جمعيـــة الصـــحة العالميـــة وأن يقـــدم تقريـــرًا عـــن ذلـــك إلـــى ، صـــحة الالجئـــين والمهـــاجرين لتعزيـــز

 ؛والسبعين
  

وبالتعــاون مــع أصــحاب المصــلحة  ،مــع الــدول األعضــاء ينالكــاملوالتعــاون أن يضــع، بالتشــاور   )٤(
 مثـــل المنظمـــة الدوليـــة للهجـــرة والمفوضـــية الســـامية لألمـــم المتحـــدة لشـــؤون الالجئـــين، ،المعنيـــين اآلخـــرين

جمعيــة الصــحة كــي تنظــر فــي اعتمادهــا بشــأن صــحة الالجئــين والمهــاجرين ل ةعالميــمســّودة خطــة عمــل 
  .واألربعين بعد المائةالرابعة  المجلس التنفيذي في دورتهمن خالل  الثانية والسبعون العالمية

  
 )٢٠١٧كانون الثاني/ يناير  ٣١(الجلسة السابعة عشرة، 

  
  
  المشاركة مع الجهات الفاعلة غير الدول  )١٠(١٤٠ت  م
  

التنفيذي، بعد النظر في التقرير الخاص بالجهات الفاعلة غير الـدول ذات العالقـات الرسـمية مـع  المجلس
   ٣بما في ذلك استعراض ثلث الجهات الفاعلة غير الدول ذات العالقة الرسمية مع المنظمة،المنظمة، 

 
 :ّررــق )١(

 
 الصــحة منظمــة مــع رســمية عالقــات فــي التاليــة الحكوميــة غيــر المنظمــات دخــول قبــول  ) أ(

 الدوليــة؛ اإلنقــاذ ولجنــة بكنـدا؛ الكبــرى التحــديات ومؤسســة غيـتس؛ وميلينــدا بيــل مؤسســة: العالميـة
 ؛هالوز فريد ومؤسسة المعرفة؛ إليكولوجيا الدولية والمؤسسة

                                                           
 .١٤٠/٢٤م تالوثيقة    ١

 االقتضاء، منظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي.وحسب    ٢

  .١٤٠/٤٢م تالوثيقة    ٣
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المنظمــة الدوليــة الجهــات الفاعلــة غيــر الــدول التاليــة: وضــع حــد للعالقــات الرســمية مــع   (ب)
إلدمــاج المعــوقين؛ ولجنــة البلــدان األفريقيــة المعنيــة بالممارســات التقليديــة التــي تــؤثر فــي صــحة 

الرابطـــة العالميـــة للتأهيـــل النفســـي و المـــرأة والطفـــل؛ والمركـــز الـــدولي للتجـــارة والتنميـــة المســـتدامة؛ 
 والرابطة العالمية للصحة الجنسية. ؛واالجتماعي

  
جهـة  ٥٨البـالغ عـددها مـع المنظمـة و ع التقدير بتعاون الجهات الفاعلـة غيـر الـدول م ط علماً احأ  )٢(

في العمل مع المنظمة، المستمر على تفانيها  ىثنأو  ،١٤٠/٤٢م تللوثيقة  ٢والواردة أسماؤها في الملحق 
 اإلبقاء على عالقاتها الرسمية مع المنظمة؛ وقّرر

  
واالتحـاد الـدولي  ،الرابطة األوروبية لألدوية الجنيسـة الخاصة بكّل من بالتقاريركذلك  علماً  طاحأ  )٣(

ومؤسســـة اإلنســـولين  ،واالتحـــاد الـــدولي لســـيدات األعمـــال والمهنيـــات ،والتحـــالف الـــدولي للنســـاء ،لإلعاقـــة
ة والرابطـة اإليطاليـ ،واالتحـاد الـدولي لإلرشـاد والتثقيـف الصـحي ،والجمعية الدوليـة للحبـل الشـوكي ،الدولية

واالتحـــاد العـــالمي  ،والمنظمـــة الدوليـــة إلعـــادة التأهيـــل ،ورابطـــة الطبيبـــات الدوليـــة ،ألصـــدقاء راءول فـــولرو
ر إرجاء اسـتعراض العالقـات مـع  ؛للصم، وبأن خطط التعاون لم ُيتَّفق عليها بعد هـذه الجهـات الفاعلـة وقرَّ

، حيـث ٢٠١٨ئة في كـانون الثـاني/ ينـاير إلى دورة المجلس التنفيذي الثانية واألربعين بعد الماغير الدول 
  ينبغي حينئذ تقديم التقارير إلى المجلس بشأن خطط التعاون المتفق عليها وعن وضع العالقات.

  
 )٢٠١٧كانون الثاني/ يناير  ٣١(الجلسة السابعة عشرة، 

  
  
  جائزة مؤسسة الدكتور على توفيق شوشة  )١١(١٤٠ت  م
  

تقرير لجنة جائزة مؤسسـة الـدكتور علـى توفيـق شوشـة، مـنح جـائزة لمجلس التنفيذي، بعد أن نظر في ا  
 اتقــديرًا لمســاهمته ة ياســمين أحمــد جعفــر مــن ُعمــانللــدكتور  ٢٠١٧مؤسســة الــدكتور علــى توفيــق شوشــة لعــام 

فرنــك سويســري  ٢٥٠٠علــى مبلــغ يعــادل  ةحصــل الفــائز ت. وســوف ُعمــانالكبيــرة فــي مجــال الصــحة العموميــة ب
  .بالدوالر األمريكي

  
 )٢٠١٧كانون الثاني/ يناير  ٣١(الجلسة الثامنة عشرة، 

  
  
  جائزة ساساكاوا للصحة  )١٢(١٤٠ت  م
  

لمجلــس التنفيــذي، بعــد أن نظــر فــي تقريــر هيئــة اختيــار الفــائزين بجــائزة ساســاكاوا للصــحة مــنح جــائزة ا  
مــن منغوليــا تقــديرًا لمســاهمته الكبيــرة فــي تقــدم الرعايــة  للــدكتور أرســالن رينشــين ٢٠١٧ساســاكاوا للصــحة لعــام 

  .دوالر أمريكي ٣٠ ٠٠٠على مبلغ  . وسوف يحصل الفائزالصحية األولية في منغوليا
  

 )٢٠١٧كانون الثاني/ يناير  ٣١(الجلسة الثامنة عشرة، 
  
  
  جائزة مؤسسة اإلمارات العربية المتحدة للصحة  )١٣(١٤٠ت  م
  

التنفيـــذي، بعـــد أن نظـــر فـــي تقريـــر هيئـــة اختيـــار الفـــائزين بجـــائزة مؤسســـة اإلمـــارات العربيـــة لمجلـــس ا  
للدكتور لـو بوبـو بايـدي مـن  ٢٠١٧المتحدة للصحة، منح جائزة مؤسسة اإلمارات العربية المتحدة للصحة لعام 
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وير خدمات نقل الدم، وعلى تكريمًا له على مساهمته الكبيرة في إنشاء المركز الوطني لنقل الدم وتط، موريتانيا
جهــوده المبذولــة فــي مكافحــة التهــاب الكبــد الفيروســي واأليــدز والعــدوى بفيروســه واألمــراض المنقولــة جنســيًا فــي 

  .دوالر أمريكي ٢٠ ٠٠٠ . وسوف يحصل الفائز على مبلغموريتانيا
  

 )٢٠١٧كانون الثاني/ يناير  ٣١(الجلسة الثامنة عشرة، 
  
  
  ووك التذكارية للصحة العمومية –جائزة الدكتور لي جونغ   )١٤(١٤٠ت  م
  

 ووك -اختيــــار الفــــائزين بجــــائزة الــــدكتور لــــي جونــــغ  هيئــــة تقريــــرالمجلــــس التنفيــــذي، بعــــد أن نظــــر فــــي   
هنـري ريـف الدوليـة  لفرقـة ٢٠١٧التذكاريـة للصـحة العموميـة لعـام  ووك - جونـغ لـي الـدكتور جـائزة مَنح ،التذكارية

لمســاهماتها الجليلــة فــي مجــال الصــحة  كوبــامــن الخطيــرة  واألوبئــة الطــوارئاألطبــاء المتخصصــين فــي حــاالت  مــن
  دوالر أمريكي. ١٠٠ ٠٠٠مبلغ قدره  على بهاسيحصل الفائز العمومية. و 

  
 )٢٠١٧كانون الثاني/ يناير  ٣١(الجلسة الثامنة عشرة، 

  
  
  السبعين لجمعية الصحة العالمية جدول األعمال المؤقت  )١٥(١٤٠ت  م
  

المجلـــس التنفيـــذي، بعـــد أن نظـــر فـــي تقريـــر المـــدير العـــام عـــن جـــدول األعمـــال المؤقـــت لجمعيـــة الصـــحة   
فـي قصـر  السبعونالعالمية  جمعية الصحة بأن ُتعقدالسابق القاضي  بمقرره اإلجرائيوٕاذ يذكِّر  ١،السبعينالعالمية 

األربعاء في موعد أقصاه يوم  هاوتختتم ٢٠١٧أيار/ مايو  ٢٢يوم االثنين الموافق أعمالها أن تفتتح و األمم بجنيف 
الســـبعين، وفقـــًا علـــى جـــدول األعمـــال المؤقـــت لجمعيـــة الصـــحة العالميـــة  وافـــق ٢٠١٧،٢أيـــار/ مـــايو  ٣١ الموافـــق

  للصيغة المعدلة.
  

 )٢٠١٧كانون الثاني/ يناير  ٣١(الجلسة الثامنة عشرة، 
  
  
  الحادية واألربعين بعد المائة التالية ومكان انعقاد دورة المجلس التنفيذيموعد   )١٦(١٤٠ت  م
  

 ٢٠١٧ حزيــران/ يونيــو ٢و ١قــرر المجلــس التنفيــذي أن ُتعقــد دورتــه الحاديــة واألربعــون بعــد المائــة يــومي   
  في مقر المنظمة الرئيسي في جنيف.

  
 )٢٠١٧كانون الثاني/ يناير  ٣١(الجلسة الثامنة عشرة، 

  
_____________________  

  
  

                                                           
  .١٤٠/٤٤م تالوثيقة    ١
  .)٢٠١٦( )١١(١٣٩م تانظر المقرر اإلجرائي    ٢


