
    ٣متنوعات/ /٦٩ج  والستون التاسعةجمعية الصحة العالمية  
  ٢٠١٦ يونيو/ حزيران ١٠  

  A69/DIV./3    
  
  
  

    القراراتالمقررات اإلجرائية وقائمة 
  

  أوال: المقررات اإلجرائية
  
  

  تشكيل لجنة أوراق االعتماد  )١(٦٩ع  ص  ج
  

 اعتماد تضـم منـدوبي الـدول األعضـاء التاليـة:أوراق لجنة  والستون التاسعةعينت جمعية الصحة العالمية   
، جورجيـــا، هـــايتي، الهنـــد، كينيـــا، ليبيريـــا، مدغشـــقر، بولنـــدا، جمهوريـــة القوميـــات المتعـــددة بوليفيـــا دولـــةأفغانســـتان، 

   .كوريا، أسبانيا، تونغا
  

  )٢٠١٦أيار/ مايو  ٢٣(الجلسة العامة األولى، 
  
  
  انتخاب أعضاء مكتب جمعية الصحة العالمية التاسعة والستين  )٢(٦٩ع  ص  ج
  

  :التالية أسماؤهمأعضاء المكتب  والستون التاسعةانتخبت جمعية الصحة العالمية   
  

  أحمد بن محمد السعيدي (عمان)دكتور ال    الرئيس:
  

  ام (ماليزيا)ساثاسيفام سوبرامانيالدكتور   نواب الرئيس:
  (بنما) الدكتور فرانسيكو فيرينتيس

  السيد أسان ناغيادوم (تشاد)
  تي)شل - الدكتورة أنا إيزابيل سواريس (تيمور

  الدكتور أرمين مراديان (أرمينيا)
  

  )٢٠١٦أيار/ مايو  ٢٣(الجلسة العامة األولى، 
  
  
  انتخاب أعضاء مكتب اللجنتين الرئيسيتين  )٣(٦٩ع  ص  ج
  

  الرئيسيتين التاليين: اللجنتين مكتب عضوي والستون التاسعة العالمية الصحة جمعية انتخبت  
  

  السيد مارتن بوولز (أستراليا)  الرئيس  اللجنة "أ":
  الدكتور فوسيت براكونغساي (تايلند)  الرئيس  اللجنة "ب":

  
  )٢٠١٦ مايو/ أيار ٢٣ األولى، العامة الجلسة(
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  :نيالتالي المكتب أعضاء ذلك بعد الرئيسيتان اللجنتان وانتخبت
  

  السيدة تارو كويفيستو (فنلندا).  نائبا الرئيس  اللجنة "أ":
  السيد نيكوالس ستيل (غرينادا)  

  )ملديف( سامية عائشة السيدة   المقرر  
  

  الدكتورة ماهليت كايفلي (إثيوبيا)  نائبا الرئيس  اللجنة "ب"
  الري (جمهورية إيران اإلسالمية) – الدكتور أسادي  

  )أوزبكستانالسيد عبدونومون سيديكوف (  المقرر  
  

(الجلستان األوليان للجنتين "أ" و"ب"، 
  ، بالترتيب)٢٠١٦أيار/ مايو  ٢٥و ٢٣

  
  
  إنشاء اللجنة العامة  )٤(٦٩ع  ص  ج
  

 البلدان مندوبي والستون التاسعة العالمية الصحة جمعية انتخبت الترشيحات لجنة توصيات في النظر بعد  
أنتيغـــوا وبربـــودا، األرجنتـــين، بـــنن، الكـــاميرون، جمهوريـــة أفريقيـــا  :العامـــة اللجنـــة فـــي أعضـــاء التاليـــة عشـــر الســـبعة

الوســـطى، الصـــين، كـــوت ديفـــوار، كوبـــا، إســـتونيا، فرنســـا، العـــراق، هولنـــدا، االتحـــاد الروســـي، الصـــومال، المملكـــة 
  .المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، جمهورية تنزانيا المتحدة، الواليات المتحدة األمريكية

  
  )٢٠١٦ مايو/ أيار ٢٣ األولى، العامة الجلسة(

  
  
  اعتماد جدول األعمال  )٥(٦٩ع  ص  ج
  

التنفيذي في  المجلس أعده الذي المؤقت األعمال جدول والستون التاسعة العالمية الصحة جمعية اعتمدت  
  من اللجنة "أ" إلى اللجنة "ب". ١٧و ١٦البندين بنود ونقل  أربعةوالثالثين بعد المائة، مع حذف  الثامنةدورته 

  
  )٢٠١٦ مايو/ أيار ٢٣ الثانية، العامة الجلسة(

  
  
  التحقق من أوراق االعتماد  )٦(٦٩ع  ص  ج
  

 ألبانيـا؛ أفغانسـتان؛ والسـتون بصـحة أوراق اعتمـاد الوفـود التاليـة: التاسـعةاعترفت جمعية الصحة العالميـة   
 البحــرين؛ البهامــا؛ جــزر آذربيجــان؛ النمســا؛ أســتراليا؛ أرمينيــا؛ األرجنتــين؛ وبربــودا؛ أنتيغــوا أنغــوال؛ أنــدورا؛ الجزائــر؛

 بروني البرازيل؛ والهرسك؛ البوسنة القوميات؛ المتعددة بوليفيا دولة بوتان؛ بلجيكا؛ بيالروس؛ بربادوس؛ بنغالديش؛
 الصــين؛ شــيلي؛ تشــاد؛ كنــدا؛ الكــاميرون؛ كمبوديــا؛ ؛كــابو فيــردي بورونــدي؛ فاصــو؛ بوركينــا بلغاريــا؛ الســالم؛ دار

 التشـيكية؛ الجمهوريـة قبرص؛ كوبا؛ كرواتيا؛ ديفوار؛ كوت كوستاريكا؛ كوك؛ جزر الكونغو؛ القمر؛ جزر كولومبيا؛
 إكــوادور؛ الدومينيكيــة؛ الجمهوريــة الــدانمرك؛ الديمقراطيــة؛ الكونغــو جمهوريــة الشــعبية؛ الديمقراطيــة كوريــا جمهوريــة
 غانا؛ ألمانيا؛ جورجيا؛ غابون؛ فرنسا؛ فنلندا؛ فيجي؛ إثيوبيا؛ إستونيا؛ ريا؛يإريت االستوائية؛ غينيا السلفادور؛ مصر؛

 إيــــران جمهوريــــة إندونيســــيا؛ الهنــــد؛ أيســــلندا؛ هنغاريــــا؛ هنــــدوراس؛ هــــايتي؛ غينيــــا؛ غواتيمــــاال؛ غرينــــادا؛ اليونــــان؛
 الو جمهورية الكويت؛ كيريباتي؛ كينيا؛ كازاخستان؛ اليابان؛ جامايكا؛ إيطاليا؛ إسرائيل؛ أيرلندا؛ العراق؛ اإلسالمية؛
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 مـالي؛ ملـديف؛ ماليزيـا؛ مـالوي؛ مدغشـقر؛ لكسـمبرغ؛ ليتوانيـا؛ ليبيريـا؛ ليسـوتو؛ لبنـان؛ التفيـا؛ الشـعبية؛ الديمقراطية
 الجبـــل منغوليـــا؛ مونـــاكو؛ ؛واليـــات ميكرونيزيـــا الموحـــدة المكســـيك؛ موريشـــيوس؛ موريتانيـــا؛ ؛جـــزر مارشـــال مالطـــة؛
 النـــرويج؛ نيجيريـــا؛ النيجـــر؛ نيكـــاراغوا؛ نيوزيلنـــدا؛ هولنـــدا؛ نيبـــال؛ ناميبيـــا؛ ميانمـــار؛ موزامبيـــق؛ المغـــرب؛ األســـود؛
 جمهوريـــة قطـــر؛ البرتغـــال؛ بولنـــدا؛ الفلبـــين؛ بيـــرو؛ بـــاراغواي؛ الجديـــدة؛ غينيـــا بـــابوا بنمـــا؛ ؛بـــاالو باكســـتان؛ عمـــان؛
 ؛ســـانت فنســـنت وغرينـــادين ونيفـــيس؛ كيـــتس ســـانت روانـــدا؛ الروســـي؛ االتحـــاد رومانيـــا؛ مولـــدوفا؛ جمهوريـــة كوريـــا؛
 ســـيراليون؛ سيشـــيل؛ صـــربيا؛ الســـنغال؛ الســـعودية؛ العربيـــة المملكـــة وبرينســـيبي؛ تـــومي ســـان مـــارينو؛ ســـان ســـاموا؛

 النكـــا؛ ســـري أســـبانيا؛ الســـودان؛ جنـــوب أفريقيـــا؛ جنـــوب الصـــومال؛ ســـليمان؛ جـــزر ســـلوفينيا؛ ســـلوفاكيا؛ ســـنغافورة؛
ـــــة الجمهوريـــــة سويســـــرا؛ الســـــويد؛ ســـــوازيلند؛ ســـــورينام؛  مقدونيـــــة جمهوريـــــة تايلنـــــد؛ طاجيكســـــتان؛ الســـــورية؛ العربي

 اإلمـارات أوكرانيـا؛ أوغندا؛ توفالو؛ تركمانستان؛ تركيا؛ تونس؛ تونغا؛ توغو؛ لشتي؛ – تيمور السابقة؛ اليوغوسالفية
 المتحــدة الواليــات المتحــدة؛ تنزانيــا جمهوريــة الشــمالية؛ وأيرلنــدا العظمــى لبريطانيــا المتحــدة المملكــة المتحــدة؛ العربيــة

  .زمبابوي زامبيا؛ اليمن؛ نام؛ فييت البوليفارية؛ فنزويال جمهورية فانواتو؛ أوزبكستان؛ أوروغواي؛ األمريكية؛
  

  )٢٠١٦ مايو/ أيار ٢٧ ،السابعة العامة الجلسة(
  
  
الـــدول األعضـــاء التـــي لهـــا الحـــق فـــي تعيـــين شـــخص للعمـــل عضـــوًا فـــي  انتخـــاب  )٧(٦٩ع  ص  ج

  المجلس التنفيذي
  

 األعضاء الدول والستون، التاسعة العالمية الصحة جمعية انتخبت العامة، اللجنة توصيات في النظر بعد  
الجزائـر، البحـرين، بوتـان، بورونـدي، التنفيـذي:  المجلـس فـي عضـواً  للعمـل شـخص تعيين في الحق لها التي التالية

  .كولومبيا، فيجي، جامايكا، ليبيا، المكسيك، هولندا، تركيا، فييت نام
  

  )٢٠١٦ مايو/ أيار ٢٧ ،السابعة العامة الجلسة(
  
  
ــى التوصــيات المتفــق عليهــا والصــادرة عــن االجتمــاع  مقــرر  )٨(٦٩ع  ص  ج ــاًء عل إجرائــي معــد بن

آذار/  ٩و ٨الحكــومي الــدولي المفتــوح بشــأن إصــالح تصــريف الشــؤون (جنيــف، 
  )٢٠١٦نيسان/ أبريل  ٢٩و ٢٨، و٢٠١٦مارس 

  
األعضـاء التقريـر الخـاص بعمليـة تشـاور الـدول بعـد النظـر فـي الصحة العالمية التاسـعة والسـتون،  جمعية

  قررت ما يلي: ١بشأن إصالح تصريف الشؤون،
  

  برنامج زمني تطلعي لجدول أعمال المجلس التنفيذي وجمعية الصحة
  

أن تطلــب مــن المــدير العــام إعــداد برنــامج تخطــيط زمنــي تطلعــي سداســي الســنوات لبنــود جــدول  )١(
الصــحة، وذلــك علــى أســاس األعمــال المتوقعــة للمجلــس التنفيــذي، بمــا فــي ذلــك لجانــه الدائمــة، ولجمعيــة 

البنود الدائمة والمتطلبات التي تحددها المقررات اإلجرائية والقرارات الصادرة عن األجهزة الرئاسية، وكذلك 
تلك المنصوص عليها في دستور المنظمة ولوائحها وقواعدها، مع وضع برنامج العمل العام في االعتبار 

لتـي قـد تضـاف اإلضافية والتكميلية والعاجلـة ا عمالعلى وجه الخصوص، ودون المساس ببنود جدول األ
 إلى جداول أعمال األجهزة الرئاسية؛

 

                                                      
 .٦٩/٥الوثيقة ج   ١
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أن تطلــب مــن المــدير العــام تقــديم برنــامج التخطــيط الزمنــي التطلعــي المــذكور أعــاله فــي صــورة  )٢(
نتظـام، وثيقة معلومات إلى المجلس التنفيذي في دورته األربعين بعد المائة، وأن يحدث البرنامج الزمنـي با

 حسب االقتضاء؛
 

  األعمال جدول إدارة
  

أن  ١أن تطلــــب مــــن هيئــــة مكتــــب المجلــــس التنفيــــذي، مــــع مراعــــاة مــــدخالت الــــدول األعضــــاء، )٣(
 ٢للمجلـس، تستعرض المعايير المطبقة حاليًا على النظـر فـي البنـود إلدراجهـا فـي جـدول األعمـال المؤقـت

كي تنظر فيهـا دورة المجلـس التنفيـذي األربعـون  وأن تضع اقتراحات بخصوص المعايير الجديدة/ المنقحة
 بعد المائة؛

  
أن تطلــب مــن المــدير العــام أن يضــع، بعــد التشــاور مــع الــدول األعضــاء ومــع مراعــاة المناقشــات  )٤(

، اقتراحات لتحسين مستوى التناسب ٢٠١٦وبحلول آخر تشرين األول/ أكتوبر  ٣السابقة للدول األعضاء،
المؤقتـــة لألجهـــزة الرئاســـية وعـــدد دوراتهـــا وطـــول مـــدة انعقادهـــا وتوقيتهـــا،  بـــين عـــدد بنـــود جـــداول األعمـــال

في ذلك اآلثار المالية للخيارات المقترحة، كي تنظر فيها جمعية الصحة العالمية السبعون عن طريـق  بما
 دورة المجلس التنفيذي األربعين بعد المائة؛

  
  القواعد الخاصة ببنود جدول األعمال اإلضافية والتكميلية والعاجلة

  
أن تطلــب مــن المــدير العــام أن يضــع تحلــيًال للنظــام الــداخلي للمجلــس التنفيــذي والنظــام الــداخلي  )٥(

لجمعية الصحة العالمية من أجل تحديد النقاط الملتبسة والثغرات في إجراءات إدراج بنـود جـدول األعمـال 
لتكميلية والعاجلة، وأن يضع توصيات بشأن مواصلة تحسـين تلـك اإلجـراءات، وأن يقـدم تقريـرًا اإلضافية وا

 إلى جمعية الصحة العالمية الحادية والسبعين عن طريق المجلس التنفيذي؛
  

  تحسين أدوات تكنولوجيا المعلومات لتحسين اإلتاحة
  

ولوجيــــا المعلومــــات القائمــــة أن تطلــــب مــــن المــــدير العــــام أن يواصــــل تعزيــــز اســــتخدام أدوات تكن )٦(
والجديدة وأن يجعل استخدامها أيسر على المستخدم مـن أجـل تحسـين الوصـول المناسـب التوقيـت والعـالي 
المـــردود الجتماعـــات األجهـــزة الرئاســـية ولوثائقهـــا، قبـــل الـــدورات وبعـــدها، وأن يواصـــل اتخـــاذ مـــا يلـــزم مـــن 

 رئاسية على اإلنترنت بعد اختتامها؛ترتيبات للوصول إلى بث الجلسات العلنية لألجهزة ال
 

  التنسيق على مستوى اإلدارة العليا
  

كآليـة استشـارية للمـدير العـام، وتشـجع المـدير العـام، طبقـًا  ٤أن تعترف بفريق السياسـات العالميـة )٧(
لدســتور المنظمــة، علــى مواصــلة تعزيــز التنســيق علــى مســتوى اإلدارة العليــا فيمــا يتعلــق بتنفيــذ المقــررات 

 ائية للمنظمة وسياساتها واستراتيجياتها، على جميع المستويات؛ اإلجر 

                                                      
 ).٢٠١٦أيار/ مايو  ٩(تم االطالع في  http://apps.who.int/gb/mscp/mscp.htmlمتاحة في الرابط اإللكتروني    ١

 ).٢٠٠٧( ١ق١٢١م ت) والقرار ٢٠١٢) (٩(٦٥ج ص عانظر المقرر اإلجرائي    ٢

 /١٣٤/٢٠١٤ت  م الوثيقـة، المحضـر المـوجز للجلسـة الرابعـة (باإلنكليزيـة)؛ و ٢/ سـجالت/١٣٦/٢٠١٥م تانظر الوثيقـة    ٣
/ ١٣٢/٢٠١٣ت  موالوثيقــــة  ؛)باإلنكليزيــــة( ٤الخامســــة والثانيــــة عشــــرة، الفــــرع  تينللجلســــ انالمــــوجز  انالمحضــــر  ،٢/ســــجالت
 ، المحضران الموجزان للجلستين الخامسة والسادسة (باإلنكليزية).٢سجالت/

 من المالحظ أن فريق السياسات العالمية يضم حاليًا المدير العام ونواب المدير العام والمديرين اإلقليميين.   ٤
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  تحسين الشفافية والمساءلة
  

ورســـائل  الســـلطات تفـــويضوثـــائق أن تطلـــب مـــن المـــدير العـــام والمـــديرين اإلقليميـــين أن يتيحـــوا  )٨(
 من أجل تحسين الشفافية والمساءلة؛ ١التمثيل على المأل في منصة إلكترونية

  
  تعزيز التنسيق على نطاق اللجان اإلقليمية فيما يتعلق بترشيح المديرين اإلقليميين

  
ـــًا للمقـــرر اإلجرائـــي  )٩( ـــدعو اللجـــان اإلقليميـــة، طبق ، إلـــى النظـــر فـــي )٢٠١٢( )٩(٦٥ج ص عأن ت

اتخاذ تدابير خاصة بتحسين عملية ترشيح المديرين اإلقليميين، مع مراعاة أفضـل الممارسـات المتبعـة فـي 
 األقاليم الستة؛

  
  تحسين الشفافية في عملية اختيار المديرين العامين المساعدين

  
، المســاعدين العــامين المــديرين اختيــار عمليــة فـي الشــفافيةأن تطلـب مــن المــدير العــام أن يحســن  )١٠(

بما في ذلك تحسينها من خالل اإلعالن في التوقيت المناسب عـن مناصـب المـديرين العـامين المسـاعدين 
 اللغات الرسمية؛بكل 

  
  تعزيز آليات التخطيط

  
أن تشجع المـدير العـام والمـديرين اإلقليميـين، بالعمـل مـع رؤسـاء مكاتـب المنظمـة الُقطريـة، علـى  )١١(

 التي تحسن المواءمة على نطاق مستويات المنظمة الثالثة؛ ٢أن يعززوا تنفيذ آليات التخطيط
 

  تعزيز المواءمة
  

أن تطلب مـن المـدير العـام، بالعمـل مـع المـديرين اإلقليميـين، أن يجـري تقـديرًا ويقـدم تقريـرًا بشـأن  )١٢(
) في سياق تقديم التقارير عن إصالح المنظمـة، ٩(٦٥ج ص عمن منطوق المقرر اإلجرائي  ٤تنفيذ الفقرة 

 فقرة فرعية؛ بهدف تعزيز المواءمة بين اللجان اإلقليمية والمجلس التنفيذي، فيما يتعلق بكل
 

  تعزيز وظائف المراقبة
  

أن تــدعو اللجــان اإلقليميــة إلــى النظــر فــي اســتعراض ممارســاتها الحاليــة، بمــا فــي ذلــك ممارســات  )١٣(
لجانهــا الدائمــة واللجــان المنبثقــة عنهــا، حســب االقتضــاء، بــالنظر إلــى تعزيــز وظائفهــا الخاصــة بالمراقبــة؛ 

لتبـادل حصـائل  ٣، أن يسـتحدث ويصـون منصـةيناإلقليميـ وتطلب من المدير العام، بالعمـل مـع المـديرين
االستعراضــات للمســاعدة علــى تحديــد أفضــل الممارســات فــي وظــائف المراقبــة، وأن يقــدم تقريــرًا فــي الوقــت 

 المناسب إلى المجلس التنفيذي؛
  
  
 

                                                      
 الفرع الخاص بإصالح تصريف الشؤون في موقع المنظمة اإللكتروني على سبيل المثال.   ١

 شبكات الفئات وسالسل النتائج، على سبيل المثال.   ٢

 الصفحة األولى للموقع الفرعي الخاص بتصريف الشؤون، على سبيل المثال.   ٣
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  تعزيز تعاون المنظمة مع البلدان
  

اإلقليميــة والُقطريــة، بمــا فــي ذلــك  ين مراقبــة عمــل المكاتــبســجــان اإلقليميــة إلــى تحلأن تــدعو ال )١٤(
مراقبتهـــا عـــن طريـــق تحديـــد أفضـــل الممارســـات ووضـــع مجموعـــة شـــروط بشـــأن تقـــديم التقـــارير عـــن إدارة 

 المكاتب اإلقليمية والُقطرية والمعلومات المالية ونتائج البرامج إلى اللجان اإلقليمية؛
 

تطلب من المدير العام والمديرين اإلقليميين أن يقدموا تقريـر السـنتين عـن وجـود المنظمـة فـي  أن )١٥(
البلدان كي تستعرضه اللجان اإلقليمية، وكوثيقـة معلومـات لجمعيـة الصـحة، عـن طريـق المجلـس التنفيـذي 

 التابعة له.واإلدارة ولجنة البرنامج والميزانية 
  

  )٢٠١٦ مايو/ أيار ٢٧ ،السابعة العامة الجلسة(
  
  
إصالح عمل المنظمة في إدارة الطـوارئ الصـحية: برنـامج منظمـة الصـحة العالميـة   )٩(٦٩ع  ص  ج

 الخاص بالطوارئ الصحية
  

بإصالح أعمـال المنظمـة  التقريرين الخاصينبعد أن نظرت في  الصحة العالمية التاسعة والستون،جمعية 
  قررت ما يلي: ١،فيما يخص إدارة الطوارئ الصحية

ترّحب بالتقدم الُمحرز في مجال إعداد برنامج الطوارئ الصحية الجديد، ووضـع خطـة وٕاطـار أن   )١(
  زمني لتنفيذه، وٕانشاء اللجنة االستشارية المعنية باإلشراف على الطوارئ؛

تشــّجع التعــاون الجــاري مــع مكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية علــى تعزيــز التنســيق علــى نطــاق أن   )٢(
  فيما يتعلق باالستجابة لمخاطر األمراض المعدية الواسعة النطاق في المستقبل؛ المنظومة ككل

تالحـــظ أن الميزانيـــة اإلجماليـــة لبرنـــامج الطـــوارئ الصـــحية وقدراتـــه التشـــغيلية الجديـــدة ســـُتحّدد أن   )٣(
 مليـون ١٦٠ ، وهو ما يمثل زيادة قـدرها٢٠١٧-٢٠١٦ فترة السنتين مليون دوالر أمريكي في ٤٩٤بمبلغ 

دوالر أمريكي على الميزانية الحالية ألعمال المنظمة األساسية المعياريـة والتقنيـة فـي ميـدان إدارة الطـوارئ 
  الصحية؛

  مليـــــــــــون دوالر أمريكـــــــــــي فـــــــــــي الميزانيـــــــــــة البرمجيـــــــــــة  ١٦٠توافـــــــــــق علـــــــــــى زيـــــــــــادة قـــــــــــدرها أن   )٤(
المــدير العــام  تفــويضألغــراض اســتهالل خطــة تنفيــذ برنــامج الطــوارئ الصــحية الجديــد، و  ٢٠١٧-٢٠١٦

  ؛٢٠١٧-٢٠١٦ فترة السنتين بسلطة حشد المزيد من المساهمات الطوعية لتلبية هذه الحاجة المالية في

تطلــب مــن المــدير العــام أن يقــدم إلــى جمعيــة الصــحة العالميــة الســبعين عــن طريــق المجلــس أن   )٥(
  برنامج الطوارئ الصحية وتشغيله.ة فيما يخص إنشاء المكتسب التنفيذي تقريرًا عن التقدم الُمحرز والخبرة

  
  )٢٠١٦ مايو/ أيار ٢٧ ،السابعة العامة الجلسة(

  
  

                                                      
 .٦٩/٦١وج ٦٩/٣٠الوثيقتان ج   ١
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األحوال الصحية فـي األرض الفلسـطينية المحتلـة، بمـا فيهـا القـدس الشـرقية، وفـي   )١٠(٦٩ع  ص  ج
  الجوالن السوري المحتل

  
المؤسَّـــس فــي دســـتور  إذ تضــع فـــي اعتبارهــا المبـــدأ األساســي والســـتون، التاســعةجمعيــة الصــحة العالميـــة 

منظمة الصحة العالمية، والذي يؤكـد أن صـحة جميـع الشـعوب أمـر أساسـي لبلـوغ السـلم واألمـن، مـع التشـديد علـى 
 أيضــاً  وٕاذ تحــيط علمــاً  أن إتاحــة الرعايــة الصــحية دون عوائــق هــي عنصــر حاســم مــن عناصــر الحــق فــي الصــحة؛

ينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفي الجوالن السوري عن األحوال الصحية في األرض الفلسط األمانةبتقرير 
: الصـحية فـي األرض الفلسـطينية المحتلـةعـن األحـوال ميـداني التقيـيم الاإلحاطـة علمـًا أيضـًا بتقريـر  مـع ١المحتل،

  المدير العام ما يلي:طلبت من  ٢،موجز النتائج
  
ية فــي األرض الفلســطينية المحتلــة، بمــا عــن األحــوال الصــح وتقــديم توصــيات عمليــة تقــديم تقريــر  )١(

، مـن خـالل تقيـيم السبعينفيها القدس الشرقية، وفي الجوالن السوري المحتل، إلى جمعية الصحة العالمية 
  ، مع التركيز بوجه خاص على ما يلي:المنظمةميداني تجريه 

  
التــــي تعتــــرض ســـبيل إتاحــــة الرعايـــة الصــــحية فــــي األرض  الماديــــة واإلجرائيـــة العقبـــات  (أ)

الفلســطينية المحتلــة، بمــا فــي ذلــك العقبــات الناجمــة عــن القيــود المفروضــة علــى التنقــل وتجزئــة 
عـن  ٢٠١٤لعـام  المنظمـةاألرض، وكذلك التقدم الُمحـَرز فـي تنفيـذ التوصـيات الـواردة فـي تقريـر 

الحصــــول علــــى الرعايــــة الصــــحية فــــي األرض الصــــحة: عبــــور الحــــواجز مــــن أجــــل  "الحــــق فــــي
  ٣؛"٢٠١٣ الفلسطينية المحتلة،

حـــــوادث تـــــأخير أو رفـــــض خدمـــــة ســـــيارات اإلســـــعاف، واآلثـــــار الضـــــارة المترتبـــــة علـــــى   (ب)
  "إجراءات التضييق" بالنسبة إلى نقل سيارات اإلسعاف للمرضى عبر نقاط التفتيش؛ 

البنية التحتية والمرافق الطبية، وكذلك اإلصابات الجسدية وحاالت العجز، وتلف ودمار   )ج(
ســالمة إعمــار هــذه المرافــق الصــحية وتطويرهــا وتجهيزهــا بالمعــدات وتحقيــق  العقبــات التــي تعــوق

 العاملين في مجال الرعاية الصحية؛

، بمــا فــي ذلــك إمكانيــة الوصــول إلــى الفلســطينيين لألســرى الئقــة صــحية خــدمات إتاحــة  (د)
العواقـب الصـحية التــي كــنهم العمـل بمعـزل عـن ســلطات االحتجـاز، و العـاملين الصـحيين الـذين يم

 االحتجـــاز العســـكري علـــى األســـرى والمحتجـــزين، وخصوصـــًا األطفـــال المحتجـــزين،  يخّلفهـــا نظـــام
للـدعوة إلـى  ٢٠١٢وكذلك التقدم المحرز في تنفيذ التوصـيات الـواردة فـي مشـروع  المنظمـة لعـام 

  "؛Right to Health Advocacy Projectالصحة " الحق في
أثـــر طـــول مـــدة االحـــتالل وانتهاكـــات حقـــوق اإلنســـان علـــى الصـــحة النفســـية والجســـدية   (ه)

والبيئية وعلى تطوير نظام صحي مستدام في األرض الفلسـطينية المحتلـة، بمـا فـي ذلـك العواقـب 

                                                      
  .٦٩/٤٤الوثيقة ج   ١
  .١إضافة  ٦٩/٤٤الوثيقة ج   ٢
. ٢٠١٣فــي الصــحة: عبــور الحــواجز مــن أجــل الحصــول علــى الرعايــة الصــحية فــي األرض الفلســطينية المحتلــة،  الحــق   ٣

    ٢٠١٤جنيف: منظمة الصحة العالمية؛ 
)http://www.emro.who.int/images/stories/palestine/documents/WHO_-_RTH_crossing_barriers_to_access_health.pdf?ua=1 تــــم ،

  ).٢٠١٦حزيران/ يونيو  ٦االطالع في 
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الصــحية التــي تخلفهــا ظــروف المعيشــة غيــر اآلمنــة، وخصوصــًا تلــك الناجمــة عــن التشــريد وهــدم 
  المنازل والحرمان من الخدمات الطبية؛

انعـدام األمـن الغـذائي، علـى و أثر اإلتاحة المشوبة بالعراقيـل للميـاه وخـدمات اإلصـحاح،   )و(
، وأثــر اإلجــراءات األحــوال الصــحية فــي األرض الفلســطينية المحتلــة، وخصوصــًا فــي قطــاع غــزة

تي تشكل تهديدًا لصحة السكان المدنيين، اإلسرائيلية الضارة بالبيئة، بما في ذلك إلقاء النفايات ال
والتقدم المحرز فـي تنفيـذ التوصـيات الـواردة فـي تقريـر التقيـيم المشـترك لقطـاع الصـحة فـي قطـاع 

  ١؛٢٠١٤غزة في أيلول/ سبتمبر 
بمــا فــي تقــديم المســاعدة والــدعم المــاليين والتقنيــين مــن جانــب الجهــات المانحــة الدوليــة،   )ز(

وٕاسهامها في تحسين األحـوال الصـحية فـي األرض الفلسـطينية  األونروا، ذلك تقديمهما من خالل
  المحتلة؛

  
بـــرامج بنـــاء  تقديمـــه مـــن خـــالل تقـــديم الـــدعم إلـــى الخـــدمات الصـــحية الفلســـطينية، بمـــا فـــي ذلـــك  )٢(

، ووضـــع خطـــط اســـتراتيجية لالســـتثمارات فـــي قـــدرات محـــددة للعـــالج والتشـــخيص علـــى الصـــعيد القـــدرات
  المحلي؛

  
  ديم المساعدة التقنية المتصلة بالصحة إلى السكان السوريين في الجوالن السوري المحتل؛تق  )٣(
  
االســتمرار فــي تقــديم المســاعدة التقنيــة الضــرورية لتلبيــة احتياجــات الشــعب الفلســطيني الصــحية،   )٤(

 بمــــن فيــــه األســــرى والمحتجــــزون، وذلــــك بالتعــــاون مــــع جهــــود اللجنــــة الدوليــــة للصــــليب األحمــــر، وكــــذلك
  االحتياجات الصحية للمعاقين والمصابين؛

  
اقتـــراح تـــدابير لتحســـين صـــحة األســـرى واألســـرى الســـابقين وٕاعـــادة إدمـــاج األســـرى الســـابقين فـــي   )٥(

  المجتمع المحلي، وتوفير المعلومات لألسرى عن كيفية الصمود أمام اعتالل الصحة واإلبالغ عنه؛
  
ي التأهـب لمواجهـة حـاالت الطـوارئ، وتعزيـز قـدرات تقديم الدعم إلى قطـاع الصـحة الفلسـطيني فـ  )٦(

التأهــب لتلــك الحــاالت واالســتجابة، وفــي الحــد مــن نقــص األدويــة المنقــذة لــألرواح واألدوات الطبيــة التــي 
  ؛والمعدات ُتستعمل مرًة واحدة

  
 ،دعم تطوير النظام الصحي في األرض الفلسطينية المحتلة، بمـا فـي ذلـك تنميـة المـوارد البشـرية  )٧(

مــع التركيــز بوجــه خــاص علــى تعزيــز الرعايــة الصــحية األوليــة ودمــج تقــديم خــدمات الصــحة النفســية فــي 
ــــدبير العــــالج المتكامــــل  ــــة الصــــحية والت ــــى الوقاي ــــة، وكــــذلك التركيــــز عل ــــة الصــــحية األولي خــــدمات الرعاي

  لألمراض، وٕاسداء النصح إلى المانحين بشأن كيفية تقديم أفضل دعم لهذه األنشطة؛
  
 ضمان توزيع الموارد البشرية والمالية من أجل تحقيق هذه األغراض.  )٨(
  

  )٢٠١٦ مايو/ أيار ٢٧ ،السابعة العامة الجلسة(
  
  

                                                      
  متاحة في الرابط التالي:    ١
)http://www.emro.who.int/images/stories/palestine/documents/Joint_Health_Sector_Assessment_Report_Gaza_Sept_2014-final.pdf تــم ،

 ).٢٠١٦حزيران/ يونيو  ٦االطالع في 
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الصحة والبيئة: مسـودة الـدليل التفصـيلي لتعزيـز االسـتجابة العالميـة آلثـار تلـوث   )١١(٦٩ع  ص  ج
  الهواء الضارة بالصحة

  
الـدليل  مسـّودةالصـحة والبيئـة: ، بعد النظر في تقرير األمانة عن جمعية الصحة العالمية التاسعة والستون

  قررت ما يلي: ١،التفصيلي لتعزيز االستجابة العالمية آلثار تلوث الهواء الضارة بالصحة

 ؛التفصيلي لتعزيز االستجابة العالمية آلثار تلوث الهواء الضارة بالصحة أن ترحب بالدليل  )١(

عالمية آلثار االستجابة الام أن يقدم تقريرًا عن التقدم المحرز نحو تعزيز أن تطلب من المدير الع  )٢(
إلــى جمعيــة الصــحة العالميــة الحاديــة والســبعين، وعــن إنجازاتــه إلــى جمعيــة  تلــوث الهــواء الضــارة بالصــحة

 الصحة العالمية الثالثة والسبعين.
  

  )٢٠١٦ مايو/ أيار ٢٨ ،الثامنة العامة الجلسة(
  
  
  تقرير اللجنة المعنية بالقضاء على سمنة األطفال  )١٢(٦٩ع  ص  ج
  

منة ُســـاللجنـــة المعنيـــة بالقضـــاء علـــى بعـــد النظـــر فـــي تقريـــر  جمعيـــة الصـــحة العالميـــة التاســـعة والســـتون،
  قررت ما يلي: ٢األطفال

 ؛منة األطفالسُ اللجنة المعنية بالقضاء على أن ترحب بتقرير  )١(

أن تـــدعو جميـــع أصـــحاب المصـــلحة المعنيـــين، بمـــن فـــيهم المنظمـــات الدوليـــة والمنظمـــات غيـــر  )٢(
الحكومية والمؤسسات الخيرية والمؤسسات األكاديمية والقطاع الخـاص، إلـى العمـل علـى تنفيـذ اإلجـراءات 

ق، ، حسـب االقتضــاء، وحسـب الســيامنة األطفــالُسـاللجنــة المعنيـة بالقضــاء علـى الموصـى بهـا فــي تقريـر 
 منة األطفال والمراهقين؛سُ بغية تعزيز مساهماتهم في القضاء على 

منة األطفـال والمـراهقين، ُسـأن توصي الدول األعضاء بأن تحدد استجابات وطنيـة للقضـاء علـى  )٣(
، ومــع تكييفهــا مــع منة األطفــالُســاللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى مــع مراعــاة التوصــيات الــواردة فــي تقريــر 

 ؛سياقاتها الوطنية

وأصــــحاب المصــــلحة  ٣أن تطلــــب مــــن المــــدير العــــام أن يضــــع، بالتشــــاور مــــع الــــدول األعضــــاء )٤(
اللجنــة المعنيــة المعنيــين، خطــة تنفيــذ توجــه مواصــلة اتخــاذ اإلجــراءات بشــأن التوصــيات الــواردة فــي تقريــر 

د المائة إلى ، والتي ستُقدَّم عن طريق المجلس التنفيذي في دورته األربعين بعمنة األطفالسُ بالقضاء على 
  العالمية السبعين كي تنظر فيها. جمعية الصحة

  
  )٢٠١٦ مايو/ أيار ٢٨ ،الثامنة العامة الجلسة(

  

                                                      
  .٦٩/١٨الوثيقة ج   ١
  .٦٩/٨الوثيقة ج   ٢
  وحسب االقتضاء منظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي.   ٣



   A69/DIV./3    ٣متنوعات/ /٦٩ج

10 

زيــز أوجــه التــآزر بــين جمعيــة الصــحة العالميــة ومــؤتمر األطــراف فــي اتفاقيــة تع  )١٣(٦٩ع  ص  ج
  منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ

  
تعزيـز أوجـه التـآزر بـين جمعيـة بعـد أن نظـرت فـي التقريـر عـن  جمعية الصحة العالمية التاسعة والسـتون،
 قـــررت ١منظمـــة الصـــحة العالميـــة اإلطاريـــة بشـــأن مكافحـــة التبـــغ،الصـــحة العالميـــة ومـــؤتمر األطـــراف فـــي اتفاقيـــة 

  يلي: ما

إلـــى  التبـــغ مكافحـــة بشـــأن اإلطاريـــة العالميـــة الصـــحة منظمـــة اتفاقيـــة فـــي األطـــراف مـــؤتمردعـــوة  )١(
حصائل هذا المؤتمر، وكذلك في الطرائق  لإلعالم عنجمعية الصحة العالمية  إلىالنظر في تقديم تقرير 

 المتعلقة بعرض مثل هذا التقرير؛

إلـــى  التبـــغ مكافحـــة بشـــأن اإلطاريـــة العالميـــة الصـــحة منظمـــة اتفاقيـــة فـــي األطـــراف مـــؤتمردعـــوة  )٢(
مـؤتمر األطـراف فـي اتفاقيـة منظمـة الصـحة العالميـة ى تقديم تقريـر إلـى النظر في دعوة جمعية الصحة إل

اإلطاريـــة بشـــأن مكافحـــة التبـــغ لإلعـــالم عـــن القـــرارات والمقـــررات اإلجرائيـــة لجمعيـــة الصـــحة فيمـــا يتصـــل 
 ؛باإلجراءات المتعلقة بالتبغ

  إدراج بند متابعة في جدول األعمال المؤقت لجمعية الصحة العالمية السبعين. )٣(

  )٢٠١٦ مايو/ أيار ٢٨ ،الثامنة العامة الجلسة(
  
  
  )٢٠٠٥تنفيذ اللوائح الصحية الدولية (  )١٤(٦٩ع  ص  ج
  

المعنيـــة بـــدور اللـــوائح جمعيـــة الصـــحة العالميـــة التاســـعة والســـتون، بعـــد النظـــر فـــي تقريـــر لجنـــة المراجعـــة 
والتســليم بــدور المنظمــة القيــادي فــي هــذا  ٢،) فــي مواجهــة فاشــية اإليبــوال واالســتجابة لهــا٢٠٠٥الصــحية الدوليــة (

  المضمار، قررت ما يلي:
المعنيـــــــة بـــــــدور اللـــــــوائح الصـــــــحية أن تثنـــــــي علـــــــى االختتـــــــام النـــــــاجح لعمـــــــل لجنـــــــة المراجعـــــــة  )١(

، وعلى القيادة التي اضطلع بهـا رئيسـها وتفـاني ) في مواجهة فاشية اإليبوال واالستجابة لها٢٠٠٥( الدولية
م تقريرهـــا إلـــى المـــدير العـــام كـــي يحيلـــه إلـــى جمعيـــة الصـــحة العالميـــة التاســـعة أعضـــائها المـــوقرين، وتقـــدي

 والستين؛

تنفيذ عالمية لتوصيات لجنة المراجعة لكي تنظر أن تطلب من المدير العام أن يعّد مسودة خطة  )٢(
ح ، بحيث تضم المسودة جوانب التخطيط الفوري لتحسـين تنفيـذ اللـوائ٢٠١٦فيها اللجان اإلقليمية في عام 

الصحية الدولية من خالل تعزيز الـنهج القائمـة، وتبـّين طريـق المضـي قـدمًا فـي تنـاول المقترحـات الجديـدة 
 ؛التي يلزم أن تواصل الدول األعضاء مناقشتها من الناحية التقنية

المجلـس  نظـر أن تطلب من المدير العام أن يقدم الصيغة النهائية من خطـة التنفيـذ العالميـة إلـى )٣(
 دورته األربعين بعد المائة. يفالتنفيذي 

    )٢٠١٦ مايو/ أيار ٢٨ ،الثامنة العامة الجلسة(
                                                      

 .٦٩/١١الوثيقة ج   ١

  .٦٩/٢١الوثيقة ج   ٢
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الُبعد الصحي العمومي لمشكلة المخدرات العالمية، بما في ذلك فـي سـياق الـدورة   )١٥(٦٩ع  ص  ج
االســـتثنائية للجمعيـــة العامـــة لألمـــم المتحـــدة بشـــان مشـــكلة المخـــدرات العالميـــة 

  ٢٠١٦المعقودة في نيسان/ أبريل 
  

 المخـدرات مشـكلةمـومي لالع يالصـح عدبُ بعد النظر في تقرير ال جمعية الصحة العالمية التاسعة والستون،
 العالميـة المخـدرات مشـكلة بشـأن المتحـدة لألمـم العامـة للجمعيـة االسـتثنائية الـدورة سـياق فـي ذلـك فـي بما ية،العالم

فـي دورتـه  التنفيـذي هـذا البنـد فـي جـدول أعمـال المجلـسأن يـتم إدراج  قـررت ٢٠١٦،١المعقودة في نيسان/ أبريـل 
 .٢٠١٧يناير  في كانون الثاني/ األربعين بعد المائة التي ستعقد

  
  )٢٠١٦ مايو/ أيار ٢٨ ،الثامنة العامة الجلسة(
  

  
  التخصيص االستراتيجي لحيز الميزانية  )١٦(٦٩ع  ص  ج
  

  عــــــــن تمويــــــــل الميزانيــــــــة تقريــــــــر ال، بعــــــــد النظــــــــر فــــــــي جمعيــــــــة الصــــــــحة العالميــــــــة التاســــــــعة والســــــــتون
  :قررت ما يلي ٢الميزانية، لحيز االستراتيجي التخصيص: ٢٠١٧-٢٠١٦ البرمجية

أن ترحــب بتقريــر الفريــق العامــل المعنــي بالتخصــيص االســتراتيجي لحيــز الميزانيــة، وتعــرب عــن  )١(
 لعمل السابق، ونظراً في استعراض ا تقديرها ألعضاء الفريق العامل نظرًا للعمل الشامل الذي اضطلعوا به

 إلعداد نموذج منقح على نحو موضوعي ومناسب التوقيت؛

أن تعتمد النموذج المقترح الذي أوصى به الفريق العامل المعني بالتخصيص االسـتراتيجي لحيـز  )٢(
 الميزانية؛

 أن تطلب من المدير العام أن يقوم بما يلي فيما يتعلق بالنموذج المعتمد: )٣(

ه على مدى ثـالث إلـى أربـع ثنائيـات، والتقليـل إلـى أدنـى حـد تطبيق النموذج الموصى ب  )أ (
ممكن من أي أثر سـلبي بالنسـبة إلـى الميزانيـة علـى المسـتوى الُقطـري واإلقليمـي، وخصوصـًا فـي 
البلـــدان األكثـــر احتياجـــًا، وذلـــك بالتشـــاور مـــع المـــديرين اإلقليميـــين، وبجعـــل التخصـــيص الحـــالي 

  نقطة االنطالق؛للتعاون التقني على الصعيد الُقطري 

 بالميزانيــة الخاصــة التقــارير فــي إطــار الجديــد النمــوذج تنفيــذ عــنتقــديم تقريــر كــل ثنائيــة   )ب (
 ، إلى المجلس التنفيذي، من خالل لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة التابعة له؛البرمجية

استعراضــات كــل ســت ســنوات علــى األقــل مــن أجــل تقيــيم مــدى مالءمــة النمــوذج  إجــراء  )ج (
 اإلقليمية؛لالحتياجات الُقطرية وأثره على حوافظ الميزانيات 

أن يعمــل مــع المــديرين اإلقليميــين علــى بــذل جهــود دؤوبــة مــن  كــذلك أن تطلــب مــن المــدير العــام )٤(
مـوارد إضـافية  جمـع فـي والفكـري االجتمـاعي نظمـةورأسـمال المأجل استخدام الميزانيات الُقطريـة للمنظمـة 

 بفعالية. استدامتها وتحقيق األولوية ذات الوطنية لبرامجا تنفيذ أجلمن 
  

  )٢٠١٦ مايو/ أيار ٢٨ ،الثامنة العامة الجلسة(
                                                      

 .٦٩/١٢الوثيقة ج   ١

 .٦٩/٤٧جالوثيقة    ٢
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  تعيين ممثلين في لجنة المعاشات التقاعدية لموظفي منظمة الصحة العالمية  )١٧(٦٩ع  ص  ج
  

، ســري النكــامــن وفــد  باليتــا غوناراســنا ماهيبــاالالــدكتور جمعيــة الصــحة العالميــة التاســعة والســتون  شــحتر   
  .٢٠١٩لمدة ثالث سنوات حتى أيار/ مايو  لجنة المعاشات التقاعدية لموظفي منظمة الصحة العالميةعضوًا في 

  
يـراردو لـوبين بورغـوس برنـال جمعية الصحة الدكتور ناوكو يماموتو مـن وفـد اليابـان، والـدكتور غ شحتر و   
لمــدة ثــالث  لجنــة المعاشــات التقاعديــة لمــوظفي منظمــة الصــحة العالميــةفــي كولومبيــا، عضــوين بــديلين مــن وفــد 

 .٢٠١٩سنوات حتى أيار/ مايو 

  )٢٠١٦ مايو/ أيار ٢٨ ،الثامنة العامة الجلسة(
  
  
  جنيف العقارات: أحدث المعلومات عن استراتيجية تجديد مباني  )١٨(٦٩ع  ص  ج
  

العقــارات: أحــدث  شــأنفــي تقريــر المــدير العــام ب بعــد أن نظــرت جمعيــة الصــحة العالميــة التاســعة والســتون،
  :يلي قررت ما ١،استراتيجية تجديد مباني جنيف المعلومات عن

أن ُتعرب مجددًا عن تقديرها لالتحاد السويسري ولجمهورية وكانتون جنيف، لحسن الضيافة التي  )١(
  الدوام؛ها على ونيظهر 

اعتماد استراتيجية تجديد مباني جنيف، على النحـو الموضـح فـي التقريـر بشـأن العقـارات: أحـدث  )٢(
  ؛استراتيجية تجديد مباني جنيف المعلومات عن

ماليــين فرنــك سويســري)  ١١٠تجديــد المبنــى الرئيســي ( أن تــأذن للمــدير العــام بالمضــي قــدمًا فــي )٣(
إجماليـة  في موقع المقر الرئيسي للمنظمة بجنيف بتكلفـة )مليون فرنك سويسري ١٤٠( تشييد مبنى جديدو 

ـــادة التكلفـــة اإلجماليـــة مليـــون فرنـــك سويســـري،  ٢٥٠مقـــدارها  ـــه فـــي حـــال زي ـــد بمـــا للمشـــروع علمـــًا بأن يزي
  ؛العالمية خالل فترة وضع التصميم، ينبغي الحصول على تصريح جديد من جمعية الصحة ٪١٠ على

كامـــل مبلـــغ القـــرض بـــدون فوائـــد المقـــدم مـــن الســـلطات االتحاديـــة أن تـــأذن للمـــدير العـــام بقبـــول  )٤(
عامـًا، رهنـًا بموافقتهـا علـى منحـه فـي  ٥٠مليون فرنك سويسري ويسدد على مدى  ١٤٠السويسرية، وقدره 

  ؛٢٠١٦كانون األول/ ديسمبر 
 تـهإذا أقر  بدون فوائـدالقرض تكاليف التجديد و أن توافق على استخدام صندوق العقارات في سداد  )٥(

  عامًا تبدأ اعتبارًا من العام األول من اكتمال المبنى؛ ٥٠على مدى  ،السلطات السويسرية
  :المدير العام منأن تطلب  )٦(

 مليون دوالر أمريكي من كل ثنائية لصندوق العقارات؛ ٢٥ضمان تخصيص   ) أ(
إلــى المجلــس التنفيــذي وجمعيــة الصــحة  ال تزيــد علــى ســنتينقــدم تقريــرًا علــى فتــرات يأن   ) ب(

 .تكاليفما يتعلق بذلك من مية بشأن التقدم الُمحرز في تشييد المبنى الجديد و العال
  

  )٢٠١٦ مايو/ أيار ٢٨ ،الثامنة العامة الجلسة(
  

                                                      
  .٦٩/٥٦الوثيقة ج   ١



   A69/DIV./3    ٣متنوعات/ /٦٩ج

13 

  اختيار البلد الذي سُتعقد فيه جمعية الصحة العالمية السبعون  )١٩(٦٩ع  ص  ج
  

الدســتور، أن تعقــد جمعيــة الصــحة مــن  ١٤قــررت جمعيــة الصــحة العالميــة التاســعة والســتون، طبقــًا للمــادة 
 .العالمية السبعون في سويسرا

  
  )٢٠١٦ مايو/ أيار ٢٨ ،الثامنة العامة الجلسة(
  

  
  

  : القراراتثانياً 
  
  
  تعزيز الوظائف األساسية للصحة العمومية دعمًا لبلوغ التغطية الصحية الشاملة  ١-٦٩ع  ص  ج
  
  بشأن صحة المرأة والطفل والمراهقااللتزام بتنفيذ االستراتيجية العالمية   ٢-٦٩ع  ص  ج
  
: عـالم يتسـنى ٢٠٢٠-٢٠١٦االستراتيجية وخطة العمل العالميتان بشأن الشـيخوخة والصـحة   ٣-٦٩ع  ص  ج

  فيه لكل فرد أن يحيا حياة طويلة ويتمتع بالصحة
  
قيــق دور قطــاع الصــحة فــي الــنهج االســتراتيجي لــإلدارة الدوليــة للمــواد الكيميائيــة مــن أجــل تح  ٤-٦٩ع  ص  ج

  وما بعده ٢٠٢٠الهدف المنشود لعام 
  
وطنيـة متعــددة  فـي إطــار اسـتجابة النظــام الصـحيتعزيـز دور عمـل العالميــة للمنظمـة لال خطـة  ٥-٦٩ع  ص  ج

  ضد األطفالو  النساء والفتيات، وخصوصًا ضد، بين األفراد للتصدي للعنف القطاعات
  
االســــتجابة للتكليفــــات المحــــددة مــــن أجــــل  غيــــر الســــارية ومكافحتهــــا: األمــــراض مــــن الوقايــــة  ٦-٦٩ع  ص  ج

 مــن الوقايــة بشــأن المتحــدة لألمــم العامــة للجمعيــة المســتوى الرفيــع الثالــث التحضــير لالجتمــاع
  ٢٠١٨ومكافحتها في عام ) السارية غير( المعدية غير األمراض

  
علــــــى التصــــــدي للتحــــــديات الماثلــــــة أمــــــام عقــــــد األمــــــم المتحــــــدة للعمــــــل مــــــن أجــــــل الســــــالمة   ٧-٦٩ع  ص  ج

ــــى  حصــــيلة المــــؤتمر الثــــاني الرفيــــع المســــتوى بشــــأن الســــالمة ):٢٠٢٠-٢٠١١( الطــــرق عل
  آن األوان لتحقيق النتائج - الطرق

  
  )٢٠٢٥-٢٠١٦عقد عمل األمم المتحدة من أجل التغذية (  ٨-٦٩ع  ص  ج
  
  وضع حد للترويح غير المالئم ألغذية الرّضع وصغار األطفال  ٩-٦٩ع  ص  ج
  
  المشاركة مع الجهات الفاعلة غير الدولطار إ  ١٠-٦٩ع  ص  ج
  
  ٢٠٣٠الصحة في خطة التنمية المستدامة لعام   ١١-٦٩ع  ص  ج
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 ذلــك فــي بمــا ،٢٠١٥-٢٠١٤ الفتــرة عــن العالميــة الصــحة لمنظمــة والمــالي البرمجــي التقريــر  ١٢-٦٩ع  ص  ج
  ٢٠١٥ عام عن المراجعة المالية البيانات

  
تحصيل االشتراكات المقدرة، بما في ذلك الدول األعضـاء المتـأخرة فـي سـداد اشـتراكاتها  حالة  ١٣-٦٩ع  ص  ج

  من الدستور ٧أحكام المادة  تطبيق إلى حد يبرر
  
  ٢٠١٧جدول تقدير االشتراكات لعام   ١٤-٦٩ع  ص  ج
  
  تقرير مراجع الحسابات الخارجي  ١٥-٦٩ع  ص  ج
  
  العام المدير ومرتب رتب في المصنفة غير الوظائف في الموظفين مرتبات  ١٦-٦٩ع  ص  ج
  
  : تسوية المنازعاتتعديالت النظام األساسي للموظفين  ١٧-٦٩ع  ص  ج
  
  عملية انتخاب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية  ١٨-٦٩ع  ص  ج
  
  ٢٠٣٠االستراتيجية العالمية بشأن الموارد البشرية الصحية: القوى العاملة   ١٩-٦٩ع  ص  ج
  
  تاحتهاإ تعزيز ابتكار أدوية األطفال الجيدة والمأمونة والناجعة والميسورة التكلفة و   ٢٠-٦٩ع  ص  ج
  
  التصدي لعبء الورم الفطري  ٢١-٦٩ع  ص  ج
  
والتهــاب الكبــد  البشــريفيــروس العــوز المنــاعي االســتراتيجيات العالميــة لقطــاع الصــحة بشــأن   ٢٢-٦٩ع  ص  ج

  ٢٠٢١-٢٠١٦المنقولة جنسيًا للفترة  والعدوىالفيروسي 
  
  متابعة تقرير فريق الخبراء االستشاريين العامل المعني بتمويل وتنسيق البحث والتطوير  ٢٣-٦٩ع  ص  ج
  
  تعزيز الخدمات الصحية المتكاملة التي تركز على الناس  ٢٤-٦٩ع  ص  ج
  
  معالجة النقص العالمي في األدوية  ٢٥-٦٩ع  ص  ج
  
  

=     =     =  


