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التسميات الواردة في هذا المجلد وطريقة عرض المواد ال تعني بأي حال من األحوال التعبيـر عـن                    
وجهة نظر معينة لألمانة العامة لمنظمة الصحة العالمية فيما يتعلق بالوضع القانوني ألي بلد أو إقليم أو مدينة                  

في عناوين  " بلد أو منطقة  "وحيثما تظهر عبارة    . ها، أو فيما يتعلق بحدودها أو تخومها      أو منطقة أو للسلطات في    
  .الجداول فإنها تشمل البلدان أو األقاليم أو المدن أو المناطق
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  مقدمة
  
  

 عشرة بعد المائة في المقر الرئيسي لمنظمة الصحـة العالميـة           السابعةعقدت دورة المجلس التنفيذي       
فيحتوي هذا  . وتنشر محاضرها في مجلدين   . ٢٠٠٦يناير  /  كانون الثاني  ٢٧ إلى   ٢٣ الفترة من    في جنيف، في  

أما المحاضر الموجزة لمناقشات المجلـس      . المجلد على القرارات والمقررات اإلجرائية والمالحق المتعلقة بها       
منـشورة فـي الوثيقـة      وقائمة أسماء المشتركين وأعضاء المكتب والتفاصيل المتعلقة بعضوية اللجان فهـي            

  .٢/سجالت/ ١١٧/٢٠٠٦ت م
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  vii  ..................................................................................  جدول األعمال 
  

  xi  ..................................................................................  قائمة بالوثائق 
  

  القرارات والمقررات اإلجرائية
  

  القرارات
  
  ١  .........................................................  شلل األطفالاستئصال  ١ق١١٧ت م
  
  ٣  .............................................. التغذية واأليدز والعدوى بفيروسه  ٢ق١١٧ت م
  
  ٦  ............................................................... فقر الدم المنجلي  ٣ق١١٧ت م
  
  ٨  .......................... الوقاية من العمى وضعف البصر اللذين يمكن تجنبهما  ٤ق١١٧ت م
  
  ٩  ........................................................ التجارة الدولية والصحة  ٥ق١١٧ت م
  
  ١١  .............لصحيةدور منظمة الصحة العالمية ومسؤولياتها في مجال البحوث ا  ٦ق١١٧ت م
  
  ١٣  ........................................ )٢٠٠٥(تطبيق اللوائح الصحية الدولية   ٧ق١١٧ت م
  
  تنفيذ منظمة الصحة العالمية لتوصيات فرقة العمل العالمية المعنية بتحسين التنسيق  ٨ق١١٧ت م

  ١٧  ... بشأن األيدز فيما بين المؤسسات المتعددة األطراف والجهات المانحة الدولية   
  
  ١٩  .......................................... تعزيز الصحة في عالم تسوده العولمة  ٩ق١١٧ت م
  
  ٢١  ........................................ التصديق على تعديالت الئحة الموظفين  ١٠ق١١٧ت م
  
  ٢١  ............مرتبات الموظفين في الوظائف غير المحددة الدرجات والمدير العام   ١١ق١١٧ت م
  
  ٢٢  .......................................... العالقات مع المنظمات غير الحكومية  ١٢ق١١٧ت م
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  الصفحة
  
  ٢٢  ..... أنشطة البحث والتطوير األساسية في مجال الصحة ] اإلطار العالمي بشأن[   ١٣ق١١٧ت م
  

  المقررات اإلجرائية
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  ٤٩  ..  على التوالي)٣(١١٧ت م والمقرر اإلجرائي ١٢ق١١٧ت مالعالمية بموجب القرار   
  
  ٥١  )الصيغة المعدلة(اختصاصات لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة التابعة للمجلس التنفيذي   -٣
  
  اآلثار اإلدارية والمالية المترتبة بالنسبة إلى األمانة نتيجة للقرارات المقترح اعتمادهـا  -٤

  ٥٣  ............................................................من قبل المجلس التنفيذي  
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 .)٢٠٠٦يناير /  كانون الثاني٢٣(اعتمدها المجلس في جلسته األولى   بالصيغة التي  ١
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  الوقاية من العمى وضعف البصر اللذين يمكن تجنبهما  ٩-٤
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  )٢٠٠٥سبتمبر / أيلول(

  
مساهمة منظمة الصحة العالمية في تنفيـذ االسـتراتيجية الخاصـة بـصحة األطفـال                 •

  والمراهقين ونمائهم، مع التركيز الخاص على بلوغ المرامي اإلنمائية لأللفية
  
  دور منظمة الصحة العالمية ومسؤولياتها في مجال البحوث الصحية  ١٢-٤
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  المسائل المالية  -٦

  
حالة تحصيل االشتراكات المقدرة بما في ذلك الدول األعضاء المتأخرة في سداد اشـتراكاتها             ١-٦

   من الدستور٧إلى حد يبرر تطبيق أحكام المادة 
  

  تتبع عملية التنفيذ: توصيات مراجعة الحسابات الخارجية والداخلية  ٢-٦
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  تقرير اللجنة االستشارية للبحوث الصحية  ٤-٩
  

   ]١٤-٤ بوصفه البند ٤لفرع نُقل إلى ا[   ٥-٩
  
  اختتام أعمال الدورة  -١٠
  
  

  ـــــــــــــ
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



- xi - 

  
  
  
  
  

  قائمة بالوثائق
  

  
  ١جدول األعمال   ١ تنقيح ١١٧/١م ت
  
  )المشروح( جدول األعمال المؤقت  )المشروح (١١٧/١م ت

 
  خطاب المدير العام أمام المجلس التنفيذي في دورته السابعة عشرة بعد المائة  ١١٧/٢م ت
  
  ٢يذيتقرير لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة التابعة للمجلس التنف  ١١٧/٣م ت
  
  استئصال شلل األطفال  ١١٧/٤م ت
  
تقرير عن اآلثار اإلدارية والمالية المترتبة بالنسبة إلى األمانة نتيجة للقرارات             ١ إضافة ١١٧/٤م ت

  المقترح اعتمادها من قبل المجلس التنفيذي أو جمعية الصحة
  
  تعزيز التأهب لجائحة األنفلونزا ومواجهتها  ١١٧/٥م ت
  
تيسير حصول الجميع على خدمات الوقاية والرعاية . والعدوى بفيروسهاأليدز   ١١٧/٦م ت

  والعالج
  
-٢٠٠٤األنشطة المضطلع بها في الثنائية      . التغذية واأليدز والعدوى بفيروسه     ١١٧/٧م ت

٢٠٠٥  
  
تقرير عن اآلثار اإلدارية والمالية المترتبة بالنسبة إلى األمانة نتيجة للقرارات             ١ إضافة ١١٧/٧م ت

  ٣رح اعتمادها من قبل المجلس التنفيذي أو جمعية الصحةالمقت
  
  مسودة االستراتيجية العالمية بشأن توقي ومكافحة األمراض المنقولة جنسياً  ١ تنقيح ١١٧/٨م ت
  
تقرير عن اآلثار اإلدارية والمالية المترتبة بالنسبة إلى األمانة نتيجة للقرارات             ١ إضافة ١١٧/٨م ت

  ن قبل المجلس التنفيذي أو جمعية الصحةالمقترح اعتمادها م
  
  حقوق الملكية الفكرية واالبتكار والصحة العمومية  ١١٧/٩م ت
  
  

                                    
  .viiانظر الصفحة   ١
  .٣انظر الملحق   ٢
  .٤انظر الملحق   ٣
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  مشروع قرار: التجارة الدولية والصحة  ١١٧/١٠م ت
  
تقرير عن اآلثار اإلدارية والمالية المترتبة بالنسبة إلـى األمانـة نتيجـة               ١ إضافة ١١٧/١٠م ت

  ١ن قبل المجلس التنفيذي أو جمعية الصحةللقرارات المقترح اعتمادها م
  
  متابعة المؤتمر العالمي السادس لتعزيز الصحة: تعزيز الصحة  ١١٧/١١م ت
  
آخر التطورات بعد انعقـاد     . المرامي اإلنمائية لأللفية ذات الصلة بالصحة       ١١٧/١٢م ت

/ أيلـول (الجلسة العامة الرفيعة المستوى للجمعية العامة لألمـم المتحـدة           
  )٢٠٠٥مبر سبت

  
مساهمة منظمـة الـصحة     . المرامي اإلنمائية لأللفية ذات الصلة بالصحة       ١١٧/١٣م ت

العالمية في تنفيذ استراتيجية صحة ونماء األطفال والمـراهقين بالتوكيـد           
  الخاص على بلوغ المرامي المتفق عليها دولياً لصحة األطفال ونمائهم

  
  لياتها في مجال البحوث الصحيةدور منظمة الصحة العالمية ومسؤو  ١١٧/١٤م ت
  
تقرير عن اآلثار اإلدارية والمالية المترتبة بالنسبة إلـى األمانـة نتيجـة               ١ إضافة ١١٧/١٤م ت

  ٢للقرارات المقترح اعتمادها من قبل المجلس التنفيذي أو جمعية الصحة
  
  أدوات وخدمات مقترحة: الصحة اإللكترونية  ١١٧/١٥م ت
  
  ٢٠١٥-٢٠٠٦ل العام الحادي عشر، برنامج العم  ١١٧/١٦م ت
  
تقرير عن اآلثار اإلدارية والمالية المترتبة بالنسبة إلـى األمانـة نتيجـة               ١ إضافة ١١٧/١٦م ت

  ٢للقرارات المقترح اعتمادها من قبل المجلس التنفيذي أو جمعية الصحة
  
لك آلية  المبادئ التوجيهية بشأن التخصيص االستراتيجي للموارد، بما في ذ          ١١٧/١٧م ت

  التحقق
  
  تقرير مرحلي: صندوق العقارات  ١١٧/١٨م ت
  
حالة تحصيل االشتراكات المقدرة بما في ذلك الدول األعضاء المتأخرة في   ١١٧/١٩م ت

   من الدستور٧سداد اشتراكاتها إلى حد يبرر تطبيق أحكام المادة 
  
  تتبع عملية التنفيذ: توصيات مراجعة الحسابات الخارجية والداخلية  ١١٧/٢٠م ت
  
  التقرير السنوي: الموارد البشرية  ١١٧/٢١م ت

                                    
  .٣انظر الملحق   ١
  .٤انظر الملحق   ٢
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  التقرير السنوي: الموارد البشرية  ١ إضافة ١١٧/٢١م ت
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  القرارات
  
  

  استئصال شلل األطفال  ١ق١١٧ت م
  

  المجلس التنفيذي،  
    

  ١بعد النظر في التقرير الخاص باستئصال شلل األطفال،
  

  ٢:جمعية الصحة العالمية التاسعة والخمسين باعتماد القرار التالييوصي   
  

  جمعية الصحة العالمية التاسعة والخمسون،  
  

  استئصال شلل األطفال؛بعد النظر في التقرير الخاص ب  
  

بشأن استئصال شلل األطفال، الـذي ألـزم         ٢٠٠٤الصادر في عام     بإعالن جنيف    تذكّروإذ    
 لـسراية البلدان الستة التي يتوطنها هذا المرض والجهات الشريكة الرائدة بقطع الـسالسل النهائيـة               

  فيروس شلل األطفال بتكثيف حمالت التطعيم ضد شلل األطفال؛
  

أن حدوث شلل األطفال أصبح أمراً نـادراً بـصورة متزايـدة نتيجـة لتكثيـف                وإذ تدرك     
استئصاله على الصعيد العالمي، وأن جميع الـدول األعـضاء تعمـد إلـى تعزيـز أنـشطة                   أنشطة
لكشف فيروسات شلل األطفال السارية وأنها تعكف على تنفيذ أنشطة ترمي إلـى احتوائهـا                الترصد
  بيولوجياً؛

  
م الملموس الذي يقدمه الشركاء، وتقدر تعاونهم المستمر، وتدعو إلى مواصلة           وإذ تالحظ الدع    

  دعمهم للبرامج الوطنية في المرحلة النهائية لجهود استئصال شلل األطفال في العالم؛
  

وإذ تالحظ أن معظم حاالت شلل األطفال قد وفدت من مناطق تم فيها بالفعل وقـف سـراية                    
  فيروس شلل األطفال؛

  
ير إلى أن حاالت وفود فيروس شلل األطفال إلى المناطق الخالية من هـذا المـرض                وإذ تش   

  يشكل مخاطر صحية محتملة على المستوى الدولي؛
  

 بالتوصيات الدائمة الصادرة عن اللجنة االستـشارية المعنيـة باستئـصال شـلل              تذكّروإذ    
  ٣.األطفال

                                                           
 .١١٧/٤م ت    الوثيقة ١
 . القرار بالنسبة إلى األمانة لالطالع على اآلثار اإلدارية والمالية المترتبة على هذا٤    انظر الملحق ٢
): ٤٧(٨٠، ٢٠٠٥، و٣٣١-٣٣٠): ٣٨(٨٠، ٢٠٠٥؛ ٢٩١-٢٨٩): ٣٢(٧٩، ٢٠٠٤، السجل الوبائي األسبوعي   ٣

٤١٦-٤١٠. 
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عزيز التزامها بوقف سراية الفيروس      الدول األعضاء التي يتوطنها شلل األطفال على ت        تحث  -١
  البري للمرض، مع إعطاء لقاحات شلل األطفال الفموية المناسبة األحادية التكافؤ؛

  
 جميع الدول األعضاء الخالية من هذا المرض علـى االسـتجابة الـسريعة الكتـشاف         تحث  -٢

  :فيروسات شلل األطفال السارية من خالل
  

االستجابات المحلية وطلب إجراء تقيـيم مـن قبـل          إجراء استقصاء أولي، وتنشيط       )١(
 ساعة من التأكيد على حدوث حالة دالة بهـدف          ٧٢الخبراء الدوليين لعامل االختطار خالل      

  وضع خطة عمل عاجلة؛
  

 تقـدير تنفيذ ثالث جوالت تطعيم واسعة النطاق من بيت إلـى بيـت علـى أقـل                   )٢(
كافؤ، بحيث تجرى الجولة األولى خالل أربعة  لقاح شلل األطفال الفموي األحادي الت      باستعمال

أسابيع من تاريخ التأكيد على وجود حالة دالة، مع فاصل مدته أربعة أسـابيع بـين جولـة                  
  وأخرى؛

  
 الذين تقل أعمارهم عن خمس سـنوات فـي المنـاطق            جميع األطفال  التركيز على   )٣(

 المستقل للبت فيمـا إذا تـم        اللجوء إلى الرصد  ، مع   الجغرافية الموبوءة والمناطق المجاورة   
  ؛ال٪ أو ٩٥تحقيق تغطية تمنيعية ال تقل عن 

  
في  من جوالت التطعيم ضد شلل األطفال         على األقل  التأكد من إجراء جولتين تامتين      )٤(

   بعد آخر اكتشاف لفيروس شلل األطفال؛المنطقة المستهدفة
  

  : المدير العام القيام بما يليإلى تطلب  -٣
  

ر الخبرات التقنية الالزمة لدعم الدول األعضاء في االضطالع بأنـشطة           ضمان توفي   )١(
  التخطيط واالستجابة العاجلة المتعلقتين بأية فاشية؛

  
، وضـمان تـوفير     المساعدة على حشد األموال لتنفيذ االستجابة العاجلة ألية فاشية          )٢(

  ؛إمدادات كافية من لقاح شلل األطفال الفموي األحادي التكافؤ
  

إسداء النصح للدول األعضاء المختطرة، بناء على كل تقييم للمخاطر المحتملة والتي         )٣(
البد، واألمر كذلك، من اتخاذ تدابير إضافية بشأنها على الصعيدين الوطني والدولي للحد من              
زيادة انتشار فيروس شلل األطفال، مع أخذ توصيات اللجنة االستشارية المعنية باستئـصال             

  ؛بعين االعتبارشلل األطفال 
  
إبالغ المجلس التنفيذي في دورته التاسعة عشرة بعد المائة بالتقدم المحرز في تنفيذ               )٤(

  .هذا القرار
  

  )٢٠٠٦ يناير/ كانون الثاني ٢٤، الرابعةالجلسة (
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  التغذية واأليدز والعدوى بفيروسه   ٢ق١١٧ت م
  

  المجلس التنفيذي،
  

  ١ واأليدز والعدوى بفيروسه،لتغذيةالخاص با التقرير بعد دراسة
  

  ٢: جمعية الصحة العالمية التاسعة والخمسين باعتماد القرار التالييوصي
  

  ، التاسعة والخمسونجمعية الصحة العالمية
  

  لتغذية واأليدز والعدوى بفيروسه؛الخاص بالتقرير في ا نظرت بعد أن
  

جموعة من األمور منها     الذي حث الدول األعضاء على م      ١٤-٥٧ج ص ع  وإذ تذكّر بالقرار    
متابعة السياسات والممارسات التي تعزز إدراج التغذية في االسـتجابة الـشاملة لأليـدز والعـدوى                

  بفيروسه؛
  

 وإذ تضع في اعتبارها جهود المنظمة في دعم معالجة الفيروسات القهقرية باعتبارها عنصراً            
مات الرعاية والدعم للمتعايشين مـع       كاملة من خد   تقديم طائفة ولضمان  " ٥ في   ٣"من عناصر مبادرة    

  األيدز والعدوى بفيروسه؛
  

وإذ تذكّر بتوصيات المشاورة التقنية لمنظمة الصحة العالمية بشأن التغذية واأليدز والعـدوى             
، والتي استندت إلى أهم     )٢٠٠٥أبريل   / نيسان ١٣-١٠دوربان، جنوب أفريقيا،    (بفيروسه في أفريقيا    

 استعراض مفصل ألحدث البينات العلمية عن االحتياجـات مـن المغـذيات             النتائج التي توصل إليها   
الزهيدة المقدار لدى المصابين بعدوى فيروس األيدز، بمن فيهم الحوامـل           المقدار والمغذيات   الكبيرة  

  ٣ للفيروسات القهقرية؛ مضاداًوالمرضعات والمرضى الذين يتلقون عالجاً
  

 باعتبارهما من االحتياجات الفورية األكثر      ية يحددان غالباً  وإذ تالحظ أن الغذاء والتغذية الكاف     
  أهمية للمتعايشين مع جائحة األيدز والعدوى بفيروسه أو المتأثرين بها؛

  
 ة ومتزامن ة منتظم إجراءاتوإذ تضع في اعتبارها أن التغذية واألمن الغذائي يستلزمان اتخاذ           

   هذه الجائحة؛ التي تنطوي عليهاتحدياتاللمواجهة 
  

وإذ تدرك التفاعالت المعقدة بين التغذية واأليدز والعـدوى بفيروسـه، والخطـر المتزايـد               
  لإلصابة بحاالت العدوى االنتهازية وسوء التغذية؛

  
وإذ تالحظ أن هناك بالفعل، في بعض الدول األعضاء، سياسات وبـرامج تتعلـق بالتغذيـة                

  ؛اس لوضع األولويات وخطط العملواأليدز والعدوى بفيروسه، والتي يمكن استخدامها كأس
  

                                                           
 .١١٧/٧م تالوثيقة     ١
 . لالطالع على اآلثار اإلدارية والمالية المترتبة على هذا القرار بالنسبة إلى األمانة٤    انظر الملحق ٢
 .، الملحق١١٦/١٢م تالوثيقة     ٣
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وإذ تؤكد على أهمية ضمان التعاون حول هذه المسألة مع سائر هيئات منظومة األمم المتحدة               
  والسيما منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة واليونيسيف وبرنامج األغذية العالمي؛

  
  : الدول األعضاء على القيام بما يليتحث  -١

  
 استجابتها لأليدز والعدوى بفيروسه، وذلك بتحديد       ضمن أصيالً صراً التغذية عن  جعل  )١(

 في البرامج الخاصة باأليدز والعدوى بفيروسه، بما فـي          دمجهاالتدخالت التغذوية من أجل     
  :ذلك ما يلي

  
كعنصر من   التغذية واأليدز والعدوى بفيروسه      إزاء االلتزام السياسي    تعزيز  )أ(

  ؛عناصر برامج عملها الصحي
  

تعزيز عناصر التغذية في السياسات والبرامج الخاصة باأليـدز والعـدوى             )ب(
 المسائل الخاصة باأليدز والعدوى بفيروسه في سياسـات وبـرامج           ودمجبفيروسه  

  التغذية الوطنية؛
  

 التخاذ  بالحاجة الماسة وضع أدوات خاصة بالدعوة إلذكاء وعي المسؤولين          )ج(
رعاية المصابين بفيروس األيـدز     ة في برامج     عنصر التغذي  لدمجالخطوات الالزمة   

  ؛وعالجهم
  

تقييم السياسات والبرامج القائمة المتصلة بالتغذية واأليدز والعدوى بفيروسه           )د(
 التدخالت التغذوية فـي تلـك       دمج وزيادة فرص    سدهاوتحديد الثغرات التي يتعين     

  السياسات والبرامج؛
  

ن قطاعات الزراعة والصحة والخدمات      بي  الوثيقين ضمان التعاون والتنسيق    )ه(
  االجتماعية والتعليم والتغذية؛

  
 ودعـم    تقييمية جديـدة للرعايـة التغذويـة       تعزيز وتنقيح أو وضع دالئل وأدوات       )٢(

المتعايشين مع األيدز والعدوى بفيروسه في مختلف مراحل المرض، وكذلك فيما يخص النُهج 
  قديم العالج المضاد للفيروسات القهقرية؛الخاصة بالجنسين وبالمراحل العمرية في ت

  
 التدخالت القائمة لتحسين التغذية وتدبير سـوء التغذيـة           نطاق توفير الدعم وتوسيع    )٣(

يلي ع وصغار األطفال في سياق فيروس األيدز من خالل ماالحاد لدى الرض:  
  

 ونهجها  ع وصغار األطفال  التنفيذ الكامل لالستراتيجية العالمية لتغذية الرض       )أ(
، وإطار األمم المتحـدة الخـاص       الخاص بالتغذية في الظروف االستثنائية الصعوبة     

باإلجراءات ذات األولوية في مجال فيروس العـوز المنـاعي البـشري وتغذيـة              
  ١؛الرضع

  
بناء قدرات العاملين الصحيين الممارسين في المستشفيات وفي المجتمعات           )ب(

طفال الذين يعانون مـن سـوء التغذيـة الحـاد           المحلية من أجل تحسين رعاية األ     
  والمعرضين لإلصابة أو المصابين باأليدز والعدوى بفيروسه؛

                                                           
١    HIV and infant feeding: framework for priority action. Geneva, world Health Organization, 2003. 
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 لألطفال في ضوء األيـدز      الصديقةالتشجيع على إحياء مبادرة المستشفيات        )ج(
  والعدوى بفيروسه؛

  
نطـاق  ع وتوسـيع    تسريع التدريب على دالئل وأدوات برامج تغذية الرض         )د(

ا وتقديم النصح بشأن الوقاية من انتقال فيروس األيدز من األمهـات إلـى              استخدامه
  األطفال؛

  
ضمان قيام المؤسسات التي تدرب العاملين الصحيين باستعراض مناهجهـا            )ه(

  وتحقيق تساوقها مع التوصيات المقدمة؛
  

  : المدير العام القيام بما يليتطلب إلى  -٢
  

 المسائل الخاصة باأليـدز  دمجدول األعضاء من أجل  لل  المقدم  التقني اإلرشادتعزيز    )١(
  والعدوى بفيروسه في السياسات والبرامج التغذوية الوطنية؛

  
 التغذيـة   بالحاجة الماسة لـدمج   دعم وضع أدوات الدعوة إلذكاء وعي المسؤولين            )٢(

  ؛برنامج العمل الصحيواأليدز والعدوى بفيروسه، كعنصر من العناصر ذات األولوية، في 
  
تقديم الدعم، على سبيل األولوية، لوضـع ونـشر التوصـيات والـدالئل واألدوات                )٣(

سس علمية والمتعلقة بالرعاية التغذوية والدعم للمتعايشين مع األيدز والعـدوى            أُ إلىالمستندة  
  بفيروسه؛

  
 التدريب السابق    تدريب العاملين الصحيين، بما في ذلك       التغذية في  دمجاإلسهام في     )٤(

مة، وفي إسداء المشورة التقنية ومواد التدريب الموجهة لبيئـات المجتمعـات المحليـة              للخد
   الطوارئ؛وخاللوالبيئات المنزلية، 

  
مواصلة تعزيز البحوث المتصلة بالتغذية واأليدز والعدوى بفيروسه، والتي تعـالج             )٥(

  ؛التشغيليةالثغرات في المعارف والقضايا 
  
 التغذيـة فـي     دمج نحو    المحرز رات المناسبة لقياس التقدم   تقديم الدعم لوضع المؤش     )٦(

  البرامج الخاصة بفيروس األيدز وقياس أثر التدخالت التغذوية؛
  
ضمان التعاون بين جميع األطراف المعنية واالستفادة المتبادلة من إنجازاتهـا مـن               )٧(

   التقدم في هذا المضمار؛إحرازأجل 
  
راج التدخالت الخاصـة بالغـذاء والتغذيـة فـي          رعاية عمليات وضع الدالئل إلد      )٨(

  .اقتراحات التمويل المعروضة على الصندوق العالمي لمكافحة األيدز والسل والمالريا
  

  )٢٠٠٦ يناير/ كانون الثاني ٢٤، الرابعةالجلسة (
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  فقر الدم المنجلي  ٣ق١١٧ت م
  

  المجلس التنفيذي،
  

  ١نجلي؛التقرير الخاص بفقر الدم المبعد أن نظر في 
  

  ٢:جمعية الصحة العالمية التاسعة والخمسين باعتماد القرار التالي يوصي
  

  جمعية الصحة العالمية التاسعة والخمسون،
  

  بعد أن نظرت في التقرير الخاص بفقر الدم المنجلي؛
  

 بشأن الجينوميات والصحة في العالم وبمناقشات المجلـس         ١٣-٥٧ج ص ع  وإذ تذكّر بالقرار    
دورته السادسة عشرة بعد المائة حول مكافحة األمراض الوراثية، اللذين اعترفـا بـدور              التنفيذي في   

الخدمات الوراثية في تحسين الصحة في العالم وفي الحد من التفاوتات المسجلة في مجال الصحة في                
  ٣جميع أنحاء العالم؛

  
    بالمقرر وإذ تذكرAssembly/AU/Dec.81(V)      األفريقي في دورتها    الذي اتخذته جمعية االتحاد

  العادية الخامسة؛
  

وإذ تحيط علماً باالستنتاجات التي خلصت إليها الندوة الدولية األفريقية األمريكيـة الرابعـة              
، وكـذلك   )٢٠٠٠يوليو  /  تموز ٢٨ إلى ٢٦أكرا، في الفترة من     (حول فقر الدم المنجلي المنعقدة في       

ألول والثاني اللذان عقدتهما المنظمة الدولية لمكافحـة        بالنتائج التي تمخض عنها المؤتمران الدوليان ا      
 وكتونو، فـي    ٢٠٠٢يناير  /  كانون الثاني  ٢٦ و ٢٥على التوالي في باريس يومي      (فقر الدم المنجلي    

  ؛)٢٠٠٣يناير /  كانون الثاني٢٣ إلى ٢٠الفترة من 
  

معدالت المراضـة   وإذ يقلقها ما لألمراض الوراثية، والسيما فقر الدم المنجلي، من أثر على             
والوفيات العالمية وبخاصة في البلدان النامية، كما يقلقها معاناة المرضى واألسر ممن هـم مـصابين               

  بتلك األمراض؛
  

وإذ تدرك أن معدل انتشار فقر الدم المنجلي يختلف باختالف المجتمعات وأن قلة المعطيـات               
  ضى بشكل فعال وعادل أمراً صعباً؛الوبائية ذات الصلة يمكن أن تجعل التدبير العالجي للمر

  
وإذ يساورها بالغ القلق بشأن انعدام االعتراف الرسمي بفقر الـدم المنجلـي كأولويـة مـن                 

  أولويات الصحة العمومية؛
  

 خـدمات وراثيـة     إلـى وإذ تدرك ما يسود حالياً من جوانب الالمساواة فيما يتعلق بالتوصل            
  مأمونة ومالئمة في جميع أنحاء العالم؛

  
                                                           

 .١١٧/٣٤م تالوثيقة     ١
 . لالطالع على اآلثار اإلدارية والمالية المترتبة على هذا القرار بالنسبة إلى األمانة٤    انظر الملحق ٢
 ).النص اإلنكليزي(، ٤، المحضر الموجز للجلسة األولى، الفرع ١/سجالت/ ١١٦/٢٠٠٥م تانظر الوثيقة     ٣
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وإذ تعترف بأن على برامج مكافحة فقر الدم المنجلي أن تأخذ في الحسبان الممارسات الثقافية   
  السائدة وأن تتالءم مع السياق االجتماعي حتى تكون فعالة؛ 

  
وإذ تعترف، أخيراً، بأن التدبير العالجي لفقر الدم المنجلي يثير قـضايا أخالقيـة وقانونيـة                

   االعتبار،واجتماعية البد من أخذها بعين
  

  :الدول األعضاء على القيام بما يلي تحثّ  -١
  

وضع وتنفيذ وتقوية برامج شاملة ووطنية متكاملة لمكافحة فقر الدم المنجلي تـشمل               )١(
الترصد وبثّ المعلومات والتوعية وتحري فقر الدم المنجلي للوقاية منه وتدبيره علـى نحـو            

أن تتكيف مع الظروف االجتماعية االقتـصادية       منهجي وعادل وناجح؛ وينبغي لتلك البرامج       
 تقليص معدالت الحدوث والمراضة والوفيات المرتبطة بهذا المرض         إلىوالثقافية وأن تهدف    

  الوراثي؛
  
بناء قدراتها على تقييم األوضاع فيما يتعلق بمرض فقر الدم المنجلي وأثر البـرامج                )٢(

  الوطنية في هذا الصدد؛
  

ع المهنيين الصحيين في المناطق التـي ينتـشر فيهـا المـرض             تكثيف تدريب جمي    )٣(
  بمعدالت عالية؛

  
إنشاء أو تعزيز الخدمات الوراثية الطبية ضمن نظم الرعاية الصحية األولية القائمة              )٤(

  وذلك في إطار شراكة مع المنظمات المدافعة عن المرضى وذويهم؛
  
إلرشاد الصحي والقضايا األخالقية    الترويج للتثقيف المجتمعي بما في ذلك خدمات ا         )٥(

  والقانونية واالجتماعية التي ترتبط به؛
  
  تشجيع التعاون الدولي الفعال في مجال مكافحة فقر الدم المنجلي؛  )٦(
  
دعم البحوث األساسية والتطبيقية حول فقر الدم المنجلي بالتعاون مـع المنظمـات               )٧(

  الدولية؛
  

  :بما يلي المدير العام القيام إلى تطلب  -٢
  

زيادة توعية المجتمع الدولي بالعبء العالمي الذي يشكله فقر الدم المنجلي، بما فـي                )١(
 خدمات الرعاية الصحية الراميـة      إلىذلك كجزء من يوم الصحة العالمي، وتعزيز التوصل         

   توقيه وتدبيره العالجي على نحو يحقق العدالة واإلنصاف؛إلى
  
ي تنفذها الدول األعضاء وإسداء المشورة التقنية لها وذلـك          دعم البرامج الوطنية الت     )٢(

   توقي فقر الدم المنجلي وتدبيره العالجي؛إلىبصياغة سياسات واستراتيجيات ترمي 
  
تعزيز ودعم التعاون البلداني من أجل تطوير تدريب العاملين في هذا المجال وتنمية               )٣(

   البلدان النامية؛إلىف المتطورة مهاراتهم ودعم مواصلة نقل التكنولوجيا والمعار
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العمل على أن تستمر المنظمة في االضطالع بوظائف تقييمية وذلك بصياغة دالئل              )٤(
حول توقي فقر الدم المنجلي وتدبيره العالجي بهدف وضع خطط إقليميـة لهـذا الغـرض                

  وتعزيز تشكيل أفرقة خبراء إقليمية؛
  
طرابات الخاليا المنجلية ودعمها وتنـسيقها      النهوض بالبحوث الالزمة في مجال اض       )٥(

  .بغية إطالة فترة عيش المصابين بهذه االضطرابات وتحسين نوعية حياتهم
  

  )٢٠٠٦ يناير/ كانون الثاني ٢٥، الخامسةالجلسة (
  
  
  الوقاية من العمى وضعف البصر اللذين يمكن تجنبهما  ٤ق١١٧ت م
  

  المجلس التنفيذي،
  

  ١اص بالوقاية من العمى وضعف البصر اللذين يمكن تجنبهما،بعد أن نظر في التقرير الخ
  

  ٢: جمعية الصحة العالمية التاسعة والخمسين باعتماد القرار التالييوصي  
  

  جمعية الصحة العالمية التاسعة والخمسون،
  

  بعد أن نظرت في التقرير الخاص بالوقاية من العمى وضعف البصر اللذين يمكن تجنبهما؛
  

 مليون شخص في العالم يعانون من ضـعف البـصر،           ١٦١ا بأن ما يربو على      وتسليماً منه 
  ٪ من حاالت العمى ُيمكن تجنبه؛٧٥ مليون شخص مصاب بالعمى، وأن ما يقدر بما يبلغ ٣٧ منهم

  
   بشأن التخلص من العمى الذي يمكن تجنبه؛٢٦-٥٦ج ص عوإذ تذكر بالقرار 

  
ان المستهدفة هي التي وضعت مسودات للخطط       ٪ فقط من البلد   ٣٢وإذ تشير مع القلق إلى أن       

  ؛٢٠٠٥أغسطس / حتى آب" ٢٠٢٠الرؤية "الوطنية لمبادرة 
  

وإذ تسلّم بالصالت القائمة بين الفقر والعمى، وبأن الفقر يلقي بعبء اقتصادي ثقيل على عاتق 
  األسر والمجتمعات المحلية والبلدان، والسيما البلدان النامية؛

  
قد تأتـت بفـضل     ) التراخوما(أن مكافحة كل من داء كالبية الذنب والحثر         وإذ تسلّم أيضاً ب   

  التزام التحالفات الدولية الواسعة؛
  

وإذ تشير إلى أن كثيراً من الدول األعضاء قد تعهدت بدعم المبادرة العالمية للـتخلص مـن                 
  ،" الحق في اإلبصار- ٢٠٢٠الرؤية "العمى الذي يمكن تجنبه، والمعروفة باسم 

  
  

                                                           
 .١١٧/٣٥م تالوثيقة    ١
 . لالطالع على اآلثار اإلدارية والمالية المترتبة على هذا القرار بالنسبة إلى األمانة٤    انظر الملحق ٢
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  : الدول األعضاء على ما يليتحث  -١
  

مثلمـا  " ٢٠٢٠الرؤية  "مضاعفة الجهود الرامية إلى وضع الخطط الوطنية لمبادرة           )١(
  ؛٢٦-٥٦ج ص عدعا إليه القرار 

  
، وذلك بمواصلة تقديم التمويل الالزم علـى  ٢٠٢٠تقديم الدعم لخطط مبادرة الرؤية      )٢(

  الصعيد الوطني؛
  
عمى وضعف البصر اللذين يمكن تجنبهما في الخطط والمرامي         إدراج الوقاية من ال     )٣(

  اإلنمائية الوطنية؛
  
تعزيز دمج الوقاية من العمى وضعف البصر اللذين يمكن تجنبهمـا فـي الخطـط                 )٤(

  والبرامج الصحية القائمة على الصعيدين اإلقليمي والوطني؛
  
ية والقطاع الخاص فـي     تشجيع الشراكات بين القطاع العام والمنظمات غير الحكوم         )٥(

  البرامج واألنشطة الخاصة بالوقاية من العمى على جميع المستويات؛
  

  : المدير العام القيام بما يليتطلب إلى  -٢
  

  إعطاء أولوية للوقاية من العمى وضعف البصر اللذين يمكن تجنبهما؛  )١(
  
بلدان، الذي يستهدف   تقديم الدعم التقني الالزم للدول األعضاء، ودعم التعاون بين ال           )٢(

  الوقاية من العمى وضعف البصر اللذين يمكن تجنبهما؛
  
رصد التقدم المحرز في تنفيذ المبادرة العالمية للتخلص من العمى الذي يمكن تجنبه،               )٣(

وذلك بالتعاون مع الشركاء الدوليين، وتقديم تقرير بذلك إلى المجلس التنفيـذي كـل ثـالث                
  .سنوات

  
  )٢٠٠٦ يناير/ كانون الثاني ٢٥ ،السادسةالجلسة (

  
  
  التجارة الدولية والصحة  ٥ق١١٧ت م
  

  المجلس التنفيذي،
  

  ١، الخاص بالتجارة الدولية والصحةوقد نظر في التقرير  
  

  ٢: والخمسين باعتماد القرار التاليالتاسعة جمعية الصحة العالمية يوصي  
  
  

                                                           
  .١١٧/١٠م ت    الوثيقة ١
 . لالطالع على اآلثار اإلدارية والمالية المترتبة على هذا القرار بالنسبة إلى األمانة٤ق     انظر الملح٢
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  جمعية الصحة العالمية التاسعة والخمسون،  
  

   في التقرير الخاص بالتجارة الدولية والصحة؛وقد نظرت  
  

 ٢٧-٥٦ع ص ج و ٢٣-٥٦ج ص ع   و ١٤-٥٣ج ص ع  و١٩- ٥٢ج ص ع  تشير إلى القرارات    إذ  و  
  ؛١٩-٥٧ج ص ع و١٤-٥٧ج ص عو
  

تسلّم بالطلب على المعلومات عن اآلثار المحتملة للتجارة الدولية واالتفاقات التجارية على وإذ   
  ؛ الصعيدين الوطني واإلقليمي والصعيد العالمي علىوالسياسة الصحيةالصحة، 

  
 الـصحة   بمـا فيهـا وزارات   تضع في اعتبارها ضرورة أن تعمل الوزارات المعنية،       وإذ    

مجتمعة، بشكل بنّاء من أجل تحقيق التوازن والشؤون التجارية والتجارة والمالية والشؤون الخارجية 
  صالح الصحية،بين المصالح التجارية والموالتنسيق المالئمين 

  
  : ما يلي الدول األعضاء علىتحثّ  -١
  

  ؛تعزيز الحوار على الصعيد الوطني لبحث الترابط بين التجارة الدولية والصحة  )١(
  

القيام، عند الضرورة، باعتماد سياسات وقوانين ولوائح تعالج القضايا التي تحدد في              )٢(
 واالتفاقات التجارية من فرص للـصحة       ذلك الحوار، واالستفادة مما يمكن أن تتيحه التجارة       

  ومجابهة ما يمكن أن تثيره من تحديات لها؛
  
آليات تنسيق تشمل وزارات المالية والصحة      القيام، عند الضرورة، بتطبيق أو إنشاء         )٣(

 المؤسسات ذات الصلة، لتناول الجوانب المتعلقة بالـصحة العموميـة فـي             وسائروالتجارة  
  التجارة الدولية؛

  
امة عالقات بناءة وتفاعلية بين القطاعين العام والخاص بغرض إيجاد التساوق في            إق  )٤(

  ؛سياساتهما التجارية والصحية
  

مواصلة تنمية القدرات على الصعيد الوطني لتتبـع وتحليـل الفـرص المحتملـة                )٥(
ل قطاع الـصحة والحـصائ    والتحديات التي تثيرها التجارة واالتفاقات التجارية بالنسبة ألداء         

  ؛الصحية
  

  :ما يليب  القيام المدير العامإلى تطلب  -٢
  

تقديم الدعم إلى الدول األعضاء، بناء على طلبها وبالتعاون مع المنظمـات الدوليـة                )١(
متسقة تتنـاول العالقـة بـين التجـارة          صياغة سياسات    في جهودها الرامية إلى   المختصة،  
  والصحة؛

  
هودها الرامية إلى بناء القـدرات لفهـم آثـار          تلبية طلبات الدول األعضاء لدعم ج       )٢(

التجارة الدولية واالتفاقات التجارية على الصحة، ومعالجة القضايا ذات الصلة عـن طريـق          
وتجابه التحـديات التـي يمكـن أن        السياسات والتشريعات التي تستفيد من الفرص المحتملة        

  بالنسبة للصحة؛ التجارة واالتفاقات التجارية تثيرها
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مواصلة التعاون مع المنظمات الدولية المختصة لدعم تساوق السياسات بين قطاعي             )٣(
استنباط وتقاسم البينات بشأن     بما في ذلك  التجارة والصحة على الصعيدين اإلقليمي والعالمي،       

  ؛العالقة بين التجارة والصحة
  

لحادية والستين تقديم تقارير عن طريق المجلس التنفيذي إلى جمعية الصحة العالمية ا  )٤(
  .عن التقدم المحرز في تنفيذ هذا القرار

  
  )٢٠٠٦ يناير/ كانون الثاني ٢٥، السادسةالجلسة (

  
  
  دور منظمة الصحة العالمية ومسؤولياتها في مجال البحوث الصحية  ٦ق١١٧ت م
  

  المجلس التنفيذي،
  

فـي مجـال البحـوث      بعد أن نظر في التقرير الخاص بدور منظمة الصحة العالمية ومـسؤولياتها               
  ١الصحية،

  
  ٢: جمعية الصحة العالمية التاسعة والخمسين باعتماد القرار التالييوصي  

  
  جمعية الصحة العالمية التاسعة والخمسون،  

  
   بشأن مؤتمر القمة الوزاري المعني بالبحوث الصحية؛٣٤-٥٨ع ص جإذ تذكّر بالقرار   

  
لصحة العالمية ومسؤولياتها فـي مجـال       وبعد أن نظرت في التقرير الخاص بدور منظمة ا          

  البحوث الصحية؛
  

وإذ تسلّم بالدور الحاسم الذي تضطلع به مختلف أنواع البحوث الصحية والطبية في تحـسين                 
  صحة اإلنسان؛

  
وإذ تعترف بأن البحوث الهادفة إلى تقصي الفقر واإلجحاف في مجال الصحة هـي بحـوث                  

هذه البحوث هامة لتوجيه السياسات من أجل تقليل الفجـوات إلـى   محدودة، وبأن البينات المتأتية عن    
  الحد األدنى؛

  
وإذ تؤكد مجدداً أن البحوث الرامية إلى تقوية النظم الصحية أمٌر جوهري لبلـوغ المرامـي                  

اإلنمائية لأللفية ذات الصلة بالصحة والمتفق عليها دولياً، بما في ذلك المرامي الواردة في إعالن األمم 
  تحدة بشأن األلفية؛الم

  
وإذ تشير بوجه خاص إلى عمل الوكالة الدولية لبحوث الـسرطان، والبرنـامج الخـاص للبحـوث                 

 المشترك بين اليونيسيف وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي والتدريب في مجال أمراض المناطق المدارية     
تطوير والتدريب على البحوث    ، والبرنامج الخاص للبحوث وال    والبنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية    

                                                           
 .١١٧/١٤م تالوثيقة     ١
 . لالطالع على اآلثار اإلدارية والمالية المترتبة على هذا القرار بالنسبة إلى األمانة٤    انظر الملحق ٢
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 المشترك بين برنامج األمم المتحدة اإلنمائي وصندوق األمم المتحدة للسكان  في مجال اإلنجاب البشري   
  ؛ومنظمة الصحة العالمية والبنك الدولي

  
وإذ تُعرب عن اقتناعها بوجوب استخدام نتائج البحوث والمعطيـات المـستقاة مـن نظـم                  

ة في التأثير في القرارات المتخذة بشأن إيتاء التدخالت لجميع أولئك الذين هم      المعلومات الصحية الفعال  
  في أمس الحاجة إليها؛

  
وإذ تضع في اعتبارها أن منظمة الصحة العالمية ينبغي أن تكون قدوة فيما يتعلق باسـتخدام                  

  نتائج البحوث في التأثير في القرارات حول الصحة؛
  

لمنظمة البحثية التي تحظى برعاية مشتركة في دعم مجـاالت          وإذ تؤكد مجدداً دور برامج ا       
البحوث المهملة ذات الصلة بالفئات السكانية الفقيرة والمحرومة، وإذ تعترف بإسهامات المنظمة فـي              

  تعزيز القدرات البحثية؛
  

وإذ تعرب عن التزامها بضمان المعايير األخالقية في إجراء البحوث الصحية التي تـدعمها                
  ة،المنظم

  
 الدول األعضاء على حشد الموارد العلمية واالجتماعية والسياسية واالقتصادية الالزمة           تحث  -١

  :من أجل
  

النظر في تنفيذ التوصية التي قدمتها اللجنة المعنية بـالبحوث الـصحية ألغـراض                )١(
٪ ٢وجوب أن تستثمر البلدان النامية نسبة ال تقل عـن           " والداعية إلى    ١٩٩٠التنمية في عام    

من نفقاتها الصحية الوطنية في مجال البحوث وتعزيز القدرة على إجراء البحوث، ووجـوب              
٪ من المعونـة    ٥أن تخصص للبحوث وتعزيز القدرة على إجراء البحوث نسبة ال تقل عن             
  ١؛"التي تقدمها وكاالت المعونة اإلنمائية لمشاريع وبرامج في القطاع الصحي

  
الرئيسي لألنشطة البرنامجية والخطط الوطنية، وتعزيز زيادة       دمج البحوث في التيار       )٢(

  فرص االستفادة من نتائج البحوث؛
  

تعزيز قدرات لجان األخالقيات الوطنية والمؤسسية التي تتولى استعراض مقترحات            )٣(
  البحوث الصحية؛

  
المـدني   مجتمع البحوث الصحية، وسائر المنظمات الدولية والقطاع الخاص والمجتمع           تدعو  -٢

والجهات األخرى المعنية المؤثرة في عملية صنع القرار، إلى تقديم دعم قوي مستدام ألنشطة البحـث      
في جميع مجاالت البحوث الصحية والطبية والسلوكية، والسيما البحوث الهادفة إلى تقـصي الفقـر               

دام نتـائج   واإلجحاف في مجال الصحة؛ وتدعو إلى االستمرار في دعم األنشطة التي تعـزز اسـتخ              
  البحوث في التأثير في السياسة العامة وفي الممارسات والرأي العام؛

  
  : المدير العام القيام بما يليتطلب إلى  -٣
  

  تقوية ثقافة البحوث في المنظمة وضمان تأثير البحوث في أنشطتها التقنية؛  )١(
  

                                                           
 Commission on Health Research for Development. Health research: essential link to equity in" في الوثيقـة    ١

development. New York, Oxford University Press, 1990".                                                                                          
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  تطوير نظام للتبليغ بشأن أنشطة المنظمة في مجال البحوث الصحية؛  )٢(
  

تحسين تنسيق األنشطة البحثية بما في ذلك دمج البحوث في مجال مكافحة األمراض               )٣(
  وتوقيها؛

  
استعراض استخدام البينات التي تتمخض عنهـا البحـوث فـي اتخـاذ القـرارات                 )٤(

  والتوصيات الرئيسية الخاصة بالسياسات العامة داخل المنظمة؛
  

بالبحوث واستخدام النتـائج مـن قبـل        وضع إجراءات وآليات معيارية لالضطالع        )٥(
المنظمة، بما في ذلك تسجيل المقترحات البحثية في قاعدة بيانات عمومية تُتـاح للجمهـور،               

  واالستعراض الجماعي للمقترحات المقدمة، وبث النتائج؛
  

  تعزيز زيادة فرص االستفادة من نتائج البحوث؛  )٦(
  
لقدرات في مجال البحوث المتعلقـة بـالنُظم        تقديم الدعم إلى الدول األعضاء لتنمية ا        )٧(

  .الصحية
  

  )٢٠٠٦ يناير/ كانون الثاني ٢٦، الثامنةالجلسة (
  
  
     )٢٠٠٥(تطبيق اللوائح الصحية الدولية   ٧ق١١٧ت م

  المجلس التنفيذي،
  

  ١؛)٢٠٠٥(بعد أن نظر في التقرير الخاص بتطبيق اللوائح الصحية الدولية 
  

  ٢:لتاسعة والخمسين باعتماد القرار التالي جمعية الصحة العالمية ايوصي
  

  جمعية الصحة العالمية التاسعة والخمسون،
  

  ؛)٢٠٠٥(بعد أن نظرت في التقرير الخاص بتطبيق اللوائح الصحية الدولية 
  
ــالقرارين     ــذكّر ب ــة،    ٣-٥٨ج ص عوإذ ت ــصحية الدولي ــوائح ال ــيح الل ــشأن تنق    ب

  فلونزا واالستجابة لمقتضياتها؛ بشأن تعزيز التأهب لجائحة األن٥-٥٨ج ص عو
  

وإذ تؤكد مجدداً على الخطر البالغ الذي يتهدد صحة اإلنسان، بما في ذلك احتمـال ظهـور                   
فيروس جائح، نتيجة حدوث الفاشيات المستمرة من أنفلونزا الطيور الشديدة اإلمراض لدى الـدواجن،              

  ، في أنحاء من آسيا ومناطق أخرى؛"ألف" من فيروس األنفلونزا H5N1والتي تتسبب فيها الساللة 
  
 استمرار حدوث الفاشيات لدى الدواجن، واستمرار حـدوث حـاالت           إلىوإذ تشير مع القلق       

حادة متقطعة من المرض لدى البشر ترتبط بهذه الفاشيات، وتوطن الفيروس عدة بلـدان، وانتـشار                

                                                           
  .١١٧/٣١م تالوثيقة    ١
 .على اآلثار اإلدارية والمالية المترتبة على هذا القرار بالنسبة إلى األمانة لالطالع ٤    انظر الملحق ٢
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توقـع مواصـلة انتـشاره فـي         مناطق جديدة و   إلىالفيروس من خالل هجرة الطيور المائية البرية        
  المستقبل؛

  
  وإذ تدرك أن هذه التطورات، وغيرها، تزيد احتمال حدوث جائحة من الجوائح؛ 

  
 وتدابير المكافحة الموصى    ١وإذ تؤكد على أهمية خطة المنظمة لمكافحة األنفلونزا في العالم،         

  بها في هذه الخطة؛
  
لذي تدعمه قدرات وطنية مناسبة، والتبليغ      وإذ تعي أن الكشف السريع عن الحاالت البشرية، ا          

السريع والشفاف عن النتائج، يدعمان قدرة المنظمة على إصدار تقديرات يعـول عليهـا للمخـاطر                
وإعالن المرحلة المناسبة من اإلنذار بالجائحة، كما أنهما ضروريان لضمان عدم الغفلة عن العالمات              

  فيروس على االنتقال بين البشر؛الوبائية المبكرة الدالة على زيادة قدرة ال
  

من شأنها أن تفيـد فـي       ) ٢٠٠٥(وإذ تدرك أن هناك عدة أحكام في اللوائح الصحية الدولية           
  ضمان تعزيز وتنسيق استجابة المجتمع الدولي لمقتضيات الوضع الراهن والجائحة المحتملة؛

  
البشرية مـن أنفلـونزا     وإذ تدرك كذلك أن تعزيز القدرة على االستجابة لمقتضيات الحاالت             

الطيور، وخطر الجائحة المرتبط بذلك، سيقوي القدرة على االستجابة لمقتضيات الكثير من األمراض             
 أوبئة، ومن ثم يزيد األمن الصحي العمـومي         إلىالمعدية األخرى المستجدة والتي يحتمل أن تتحول        

  العالمي في مواجهة خطر األمراض المعدية؛
  

يونيـو  /  حزيـران  ١٥لن يبدأ نفاذها قبل     ) ٢٠٠٥(لوائح الصحية الدولية     أن ال  إلىوإذ تشير     
  ؛٢٠٠٧

  
وإذ تذكّر باالستنتاجات الرئيسية المتوصل إليها واإلجراءات الموصى بها والمتفق عليها في              

والمنظمـة  اجتماع مشترك عقدته منظمة الصحة العالمية ومنظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعـة             
 ٩-٧جنيف،  ( والبنك الدولي بشأن أنفلونزا الطيور وجائحة األنفلونزا البشرية           الحيوان الدولية لصحة 
  ؛)٢٠٠٥نوفمبر / تشرين الثاني

  
واستجابةً للطلب المحدد الذي قُدم أثناء االجتماع من أجل عرض االقتراحات علـى جمعيـة                 

السابعة عشرة بعد المائة بغية الصحة العالمية التاسعة والخمسين من خالل المجلس التنفيذي في دورته 
  ،)٢٠٠٥(االمتثال الطوعي على الفور لألحكام ذات الصلة من اللوائح الصحية الدولية 

  
) ٢٠٠٥( الدول األعضاء االمتثال على الفور وطوعياً ألحكام اللوائح الصحية الدوليـة      تناشد  -١

  ر وجائحة األنفلونزا؛التي تُعتبر مناسبة للتعامل مع الخطر الذي تشكله أنفلونزا الطيو
  
  :تشمل ما يلي) ٢٠٠٥( أن األحكام ذات الصلة من اللوائح الصحية الدولية تقرر -٢
  

، فيما يتعلق بالحاجة إلى إخطار المنظمة بسرعة بوقوع حاالت األنفلونزا           ٢المرفق    )١(
  البشرية الناجمة عن نمط جديد من الفيروس؛

  

                                                           
  .WHO/CDS/CSR/GIP/2005.5 الوثيقة   ١



 القرارات والمقررات اإلجرائية 15

مراكز االتـصال الوطنيـة المعنيـة بـاللوائح          فيما يتعلق بتعيين أو تحديد       ٤المادة    )٢(
الصحية الدولية في البلدان، وتعيين نقاط االتصال التابعة للمنظمة والمعنية باللوائح الـصحية             

  الدولية، وتحديد وظائفها ومسؤولياتها؛
  
المواد الواردة في الباب الثاني والتي تتعلق بتقاسم المعلومات والتـشاور والتحقـق               )٣(

   الصحية العمومية؛واالستجابة
  
 في الباب الخامس والتي تتعلق باألحكام العامـة         ٣٢ إلى ٣٠ والمواد من    ٢٣المادة    )٤(

بشأن التدابير الصحية العمومية المنطبقة على المسافرين عند الوصول أو المغادرة، واألحكام            
  الخاصة المنطبقة على المسافرين؛

  
تعلقتان بمعالجة البيانات الشخـصية، ونقـل        في الباب الثامن والم    ٤٦ و ٤٥المادتان    )٥(

  ومناولة المواد البيولوجية والكواشف والمواد المستعملة في التشخيص؛
  

 أن هذا االمتثال الطوعي ال يمس بوضع أي دولة عضو فيما يتعلق بـاللوائح               إلى وإذ تشير   -٣
  بعد بدء نفاذها؛) ٢٠٠٥(الصحية الدولية 

  
  :لي الدول األعضاء على ما يتحث  -٤
  

أن تقوم على الفور بتعيين أو تحديد مركز اتصال وطني معني بـاللوائح الـصحية                 )١(
 من اللوائح، وإبالغ المنظمة، بناء على ذلـك،         ٤الدولية، كما هو منصوص عليه في المادة        

 يوماً، بمركز االتصال المذكور الذي لديه سلطة تبليغ المعلومات الرسـمية            ٩٠وفي غضون   
  قدير المخاطر بالتعاون مع المنظمة؛والمشاركة في ت

  
أن تتبع، في المسائل ذات الصلة بحاالت اإلصابة البشرية بأنفلونزا الطيور، اآلليات              )٢(

واإلجراءات المحددة في اللوائح فيما يتعلق بأي مرض قد يشكل طارئة صحية عمومية تثير              
  قلقاً دولياً؛

  
 ذلك تبليغ المنظمة بـأي حـاالت        أن ترسل إخطارات شفافة وعاجلة وتواصل بعد        )٣(

  أو مؤكدة من أنفلونزا الطيور، بما في ذلك الحاالت الصادرة أو الوافدة؛محتملة بشرية 
  
أن تبث للمراكز المتعاونة مع المنظمة المعلومات والمـواد البيولوجيـة المناسـبة               )٤(

 األنفلونزا في الوقت    المتعلقة بأنفلونزا الطيور الشديدة اإلمراض وسائر السالالت الجديدة من        
  المناسب وبشكل متساوق؛

  
تعزيز التعاون بشأن أنماط األنفلونزا البشرية المنشأ والحيوانية المنشأ مع المنظمات             )٥(

الوطنية المسؤولة عن صحة اإلنسان والحيوان، من أجل تعزيز الترصد وتنفيذ تدابير فورية             
  يوانات؛لمكافحة فاشيات أنفلونزا الطيور بين البشر والح

  
أن تحترم اُألطر الزمنية المحددة في اللوائح فيما يتعلق بتوجيه واستكمال األنـشطة               )٦(

والرسائل العاجلة، والسيما فيما يخص التبليغ عن الحاالت البشرية من أنفلـونزا الطيـور،              
والتحقق من األحداث، واالستجابة لطلبات الحصول على المزيد من المعلومـات مـن ِقَبـل               

  مة؛المنظ
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أن تتعاون على بناء وتعزيز وصون القدرة على ترصـد األنفلـونزا واالسـتجابة                )٧(
لمقتضياتها في البلدان المتضررة من أنفلونزا الطيور، بما في ذلك التعاون من خالل حـشد               

  الدعم المالي؛
  
 جانب المشورة التقنية المسداة من      إلىأن تتبع التوصيات الصادرة عن المدير العام،          )٨(

فرقة العمل المعنية بجائحة األنفلونزا، مما ُيعتبر ضرورياً لالسـتجابة الدوليـة لمقتـضيات              
  أنفلونزا الطيور أو جائحة األنفلونزا؛

  
أن تبلغ المدير العام بالتدابير التي تتخذها لالمتثال الطوعي للوائح الصحية الدوليـة               )٩(
  ؛)٢٠٠٥(

  
  : المدير العام ما يليإلىتطلب   -٥
  

 يعين على الفور نقاط االتصال المعنية باللوائح الصحية الدولية والتابعة للمنظمة،            أن  )١(
   من اللوائح؛٤كما هو منصوص عليه في المادة 

  
أن ينفذ، بقدر اإلمكان، وحسب الغرض من هذا القرار، التدابير الواردة في البـابين                )٢(

  منظمة؛الثاني والثالث من اللوائح، والتي تندرج ضمن مسؤولية ال
  
 تقـديم   إلىأن يواصل التعجيل بالخطوات المتخذة لوضع قائمة الخبراء، وأن يدعو             )٣(

  ؛٤٧االقتراحات الخاصة بعضويتها، عمالً بالمادة 
  
 إلـى أن يتخذ من فرقة العمل المعنية بجائحة األنفلونزا آلية مؤقتة إلسداء المشورة               )٤(

لطيور، والمرحلة المناسبة من اإلنذار بالجائحة،      المنظمة بشأن االستجابة لمقتضيات أنفلونزا ا     
والتدابير المناظرة الموصى بها لالستجابة، واإلعالن عن جائحـة األنفلـونزا، واالسـتجابة             

  الدولية لمقتضيات الجائحة؛
  
وعلى االمتثال الطوعي للوائح    أن يتعاون مع الدول األعضاء على تنفيذ هذا القرار،            )٥(

  : حسب االقتضاء، بما في ذلك التعاون من خالل ما يلي،)٢٠٠٥(الصحية الدولية 
  

  توفير أو تسهيل التعاون التقني والدعم اللوجستي؛   )أ(
  
حشد المساعدة الدولية، بما في ذلك الدعم المالي، بالتـشاور مـع الـدول                )ب(

   القدرة العملية الكافية؛إلى تفتقر التي ، والسيما البلدان الموبوءةاألعضاء
  
اد مبادئ توجيهية لدعم الدول األعضاء في تطوير القدرات مـن أجـل             إعد  )ج(

االستجابة الصحية العمومية الخاصة تحديداً بالخطر الذي تشكله أنفلـونزا الطيـور            
  وجائحة األنفلونزا؛

  
إنشاء إطار لرصد االمتثال الطوعي من قبل الدول األعضاء للوائح الصحية          )د(

  ؛)٢٠٠٥(الدولية 
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 البلدان النامية لبناء إلى مع الدول األعضاء، بقدر اإلمكان، في تقديم الدعم أن يتعاون  )٦(
  ؛)٢٠٠٥(وتعزيز القدرات المنصوص عليها في اللوائح الصحية الدولية 

  
تفادة من القدرات المتاحـة     حشد وتكريس موارد المنظمة التقنية، حيثما أمكن، باالس         )٧(

في المكاتب اإلقليمية والمراكز المتعاونة من أجل زيادة وتسريع جهود التدريب في مجـاالت     
الترصد الوبائي، واإلنذار واالستجابة، وقدرات المختبرات، والسالمة البيولوجيـة، وضـبط           

  ؛)٢٠٠٥(الدولية الجودة، بغية تقديم الدعم إلى الدول األعضاء في تنفيذ اللوائح الصحية 
  
 جمعية الصحة العالمية الستين، من خالل المجلس التنفيذي في دورتـه            إلىأن يقدم     )٨(

، ويقدم بعد ذلك، سنوياً، تقريـراً عـن         التاسعة عشرة بعد المائة، تقريراً عن تنفيذ هذا القرار        
صحية الدولية  التقدم المحرز في توفير الدعم للدول األعضاء بشأن االمتثال الطوعي للوائح ال           

  .وتنفيذها) ٢٠٠٥(
  

  )٢٠٠٦ يناير/ كانون الثاني ٢٦، الثامنةالجلسة (
  

  
تنفيذ منظمة الصحة العالمية لتوصيات فرقة العمل العالميـة المعنيـة بتحـسين               ٨ق١١٧ت م

التنسيق بشأن األيدز فيما بين المؤسسات المتعددة األطراف والجهـات المانحـة            
  الدولية

  
  المجلس التنفيذي،  

  
تيسير حصول الجميع على خدمات الوقاية      : بعد أن نظر في التقرير الخاص باأليدز والعدوى بفيروسه        

  ١والرعاية والعالج،
  

  ٢:جمعية الصحة العالمية التاسعة والخمسين باعتماد القرار التالي يوصي
  

  جمعية الصحة العالمية التاسعة والخمسون، 
  

يدز والعدوى بفيروسه وتيسير حصول الجميع على       بعد أن أحاطت علماً بالتقرير الخاص باأل      
  خدمات الوقاية والرعاية والعالج؛

  
وإذ تقر بدور منظمة الصحة العالمية كجهة مشاركة في رعاية برنامج األمم المتحدة المشترك 

  لمكافحة األيدز؛
  

وإذ تذكر بقرارات الدورة السابعة عشرة لمجلس تنسيق برنامج األمـم المتحـدة المـشترك               
  ؛)، جنيف٢٠٠٥يونيو /  حزيران٢٩-٢٧(لمكافحة األيدز 

  
  
  

                                                           
 ١١٧/٦م تالوثيقة     ١
 . لالطالع على اآلثار اإلدارية والمالية المترتبة على هذا القرار بالنسبة إلى األمانة٤    انظر الملحق ٢
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وإذ تشيد بالتقرير الختامي لفرقة العمل العالمية المعنية بتحسين التنسيق بشأن األيدز فيما بين              
  ١المؤسسات المتعددة األطراف والجهات المانحة الدولية؛

  
 ومواءمـة الجهـود،     ومع اإلحاطة علماً بأنه سيكون من الضروري، في هذا الصدد، تنسيق          

وكذلك توزيع المسؤوليات بوضوح بين برنامج األمم المتحدة المشترك لمكافحـة األيـدز والجهـات               
  المشاركة في رعايته، فضالً عن التنسيق مع الشركاء على المستويين الوطني والعالمي؛

  
  الوطنية؛ التشديد على دعم العمل على الصعيد القطري وعلى تطوير االستجابة إلىوإذ تشير 

  
وإذ تقر بأن القيادة، والمكلية الوطنية للخطط واألولويات، وتعزيز التعاون الفعال، ومواءمـة             
وتنسيق البرامج والدعم على المستوى الوطني، كل ذلك يمثل المحددات الرئيسية لالستجابة الوطنيـة              

  :الفعالة
  

بشأن األيدز فيما بين المؤسسات      توصيات فرقة العمل العالمية المعنية بتحسين التنسيق         تعتمد  -١
المتعددة األطراف والجهات المانحة الدولية، واعتماد جميع القرارات ذات الصلة الواردة في تقريـر              

  ٢مجلس تنسيق برنامج األمم المتحدة المشترك لمكافحة األيدز في دورته السابعة عشرة؛
  

  ٣وفقاً ألوضاع البلدان؛" الثالثةالعناصر " الدول األعضاء على اإلسراع بتنفيذ مبدأ تحثّ  -٢
  

  : المدير العام ما يليإلىتطلب   -٣
  

تنفيذ توصيات فرقة العمل العالمية المعنية بتحسين التنسيق بشأن األيدز فيمـا بـين                )١(
المؤسسات المتعددة األطراف والجهات المانحة الدولية، ووضع خطط عمل مناسبة، بالتعاون           

شترك لمكافحة األيدز وسائر الجهات المـشاركة فـي رعايتـه،     مع برنامج األمم المتحدة الم    
 والحفاظ على قوة الدفع التي أحدثتها فرقة العمل العالمية، في حدود المواعيد النهائية المحددة؛

  
 المجلـس   إلىتقديم تقرير عن التقدم المحرز في تنفيذ توصيات فرقة العمل العالمية              )٢(

بعد المائة وإلى جمعية الصحة العالمية الستين، وبعد ذلـك          التنفيذي في دورته التاسعة عشرة      
كل عامين، واستخدام هذا التقرير لتزويد مجلس تنسيق برنامج األمـم المتحـدة المـشترك               

 لمكافحة األيدز بالمعلومات؛
  

 الحكومات، والتركيز، طبقاً لتوزيع العمل المتفق عليه،        إلىتقديم الدعم التقني الفعال       )٣(
ت التي تتمتع فيها منظمة الصحة العالمية بميزة مقارنـة بالهيئـات األخـرى،              على المجاال 

 .والسيما تعزيز النُظم الصحية والموارد البشرية الصحية، استجابة لجهود تعزيز التدخالت
  

  )٢٠٠٦ يناير/ كانون الثاني ٢٦، الثامنةالجلسة (

                                                           
ة المعنية بتحسين التنسيق بشأن األيدز فيما بين المؤسسات المتعددة األطراف والجهات المانحـة  فرقة العمل العالمي    ١

 .٢٠٠٥يونيو /  حزيران١٤التقرير الختامي، : الدولية
  .UNAIDS/PCB(17)/05.10الوثيقة    ٢
ألساس لتنسيق العمـل بـين   المبدأ األول، إطار العمل المتفق عليه لمكافحة األيدز والعدوى بفيروسه، والذي يمثل ا   ٣

جميع الشركاء؛ والمبدأ الثاني هو سلطة التنسيق الوطنية المعنية باأليدز، والتي تتمتع باختـصاصات واسـعة ومتعـددة       
 .القطاعات، والمبدأ الثالث هو نظام الرصد والتقييم المعتمد على المستوى الوطني
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  تعزيز الصحة في عالم تسوده العولمة  ٩ق١١٧ت م
  

  فيذي،المجلس التن  
  

  ١بعد أن درس التقرير الخاص بمتابعة المؤتمر العالمي السادس لتعزيز الصحة،  
  

  ٢: جمعية الصحة العالمية التاسعة والخمسين باعتماد القرار التالييوصي  
  

  جمعية الصحة العالمية التاسعة والخمسون،  
  

من أجل الصحة،    بشأن تعزيز الصحة واإلعالم والتثقيف       ٤٤-٤٢ج ص ع  إذ تشير إلى القرار       
 بشأن تعزيز الـصحة وأنمـاط   ١٦-٥٧ج ص ع بشأن تعزيز الصحة، والقرار     ١٢-٥١ج ص ع  والقرار  

؛ أدالييـد،   ١٩٨٦أوتاوا،  (الحياة الصحية وحصائل المؤتمرات الدولية الخمسة المعنية بتعزيز الصحة          
  ؛)٢٠٠٠؛ مكسيكو سيتي، ١٩٩٧؛ جاكارتا، ١٩٩١؛ سندسفال، السويد، ١٩٨٨أستراليا، 

  
وبعد أن نظرت في التقرير الخاص بمتابعة المؤتمر العالمي السادس لتعزيز الصحة، الـذي                

  يؤكد على ضرورة التركيز على إجراءات تعزيز الصحة لمعالجة محددات الصحة؛
  

وإذ تستند إلى إعالن ألما آتا، وميثاق أوتاوا لتعزيز الصحة وميثاق بانكوك في عالم تـسوده                  
ين التوجهات االستراتيجية لتحسين الصحة على نحو عادل في العقود األولى من القرن             العولمة الذي يب  

  الحادي والعشرين؛
  

وإذ تضع في اعتبارها اإلجراءات والتوصيات الواردة في ميثاق بانكوك لتعزيز الصحة فـي        
أساسـية  عالم تسوده العولمة لجعل تعزيز الصحة في صميم جدول أعمال التنمية العالمي، ومسؤولية              

لكل الحكومات، ومحوراً رئيسياً لتركيز المجتمعات المحلية والمجتمع المدني وشـرطاً مـن شـروط           
  الممارسات المؤسسية السليمة؛

  
وإذ تالحظ أن تعزيز الصحة أمر أساسي لبلوغ المرامي اإلنمائية لأللفية وهو يرتبط ارتباطاً                

محددات الصحة االجتماعية، ويسهم إسهاماً ذا شـأن        وثيقاً بعمل لجنة منظمة الصحة العالمية المعنية ب       
  في تحقيق أغراض برنامج العمل العام الحادي عشر؛

  
وإذ تعترف بأن التغيرات الهائلة الطارئة على عبء المراضة في العـالم تقتـضي إيالءهـا                  

المزيد من االهتمام وتدعو إلى إجراء بعض التعديالت على المجتمع في مجملـه وعلـى تخـصيص                 
  موارد بهدف التصدي لمحددات الصحة المباشرة واألساسية؛ال
  

وإذ تؤكد أهمية التصدي كذلك لمحددات الصحة ذات الطابع األعم، وتنفيذ التوصيات التـي                
قُدمت فيما يتعلق بتوفير الصحة للجميع واتخاذ إجراءات في هذا الصدد على النحو المبين في ميثـاق                 

  ده العولمة،بانكوك لتعزيز الصحة في عالم تسو
  
  
  
  
  
  

                                                           
  .١١٧/١١م تالوثيقة    ١
 .لى اآلثار اإلدارية والمالية المترتبة على هذا القرار بالنسبة إلى األمانة لالطالع ع٤    انظر الملحق ٢
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  :جميع الدول األعضاء على ما يليتحثّ   -١
  

النظر في الحاجة إلى زيادة االستثمار في مجال تعزيز الصحة بوصفه مكوناً أساسياً               )١(
  في التنمية االجتماعية واالقتصادية العادلة؛

  
وضع آليات إلشراك الحكومات على النحو الكامل مـن أجـل التـصدي بفعاليـة                 )٢(

  ددات االجتماعية للصحة طوال العمر؛للمح
  

دعم وتعزيز المشاركة النشطة للمجتمع المدني، والقطاع الخاص، والمنظمات غيـر             )٣(
  الحكومية بما في ذلك الجمعيات المعنية بالصحة العمومية في تعزيز الصحة؛

  
القيام بالرصد المنهجي لسياسات تعزيز الصحة، وبرامجهـا، وبنيتهـا األساسـية،              )٤(

  واالستثمار فيها؛
  

سد الثغرات القائمة بين الممارسات الحالية والتيقن من تعزيز الصحة بشكل فعـال،               )٥(
  عن طريق االستخدام الكامل لسبل تعزيز الصحة المرتكزة على المعارف؛

  
  : المدير العام القيام بما يليتطلب إلى  -٢

  
نظمة، بغية تحـسين الـدعم      زيادة القدرة على تعزيز الصحة في جميع مستويات الم          )١(

  المقدم للدول األعضاء؛
  

االستخدام األمثل للمنتديات القائمة في الدول األعضاء المعـدة للجهـات المتعـددة               )٢(
القطاعات المؤثرة في عملية صنع القرار، والمنظمات المعنية، وغير ذلك من الهيئات، مـن              

بالغ عن الحاجة إلى إقامة منتديات أو       أجل دعم عملية إعداد وتنفيذ أنشطة تعزيز الصحة واإل        
  هيئات جديدة للتشجيع على تعزيز الصحة؛

  
  تشجيع عقد مؤتمرات عالمية حول تعزيز الصحة بشكل منتظم؛  )٣(

  
تقييم التقدم المحرز وتحديد أوجه القصور الرئيسية في مجال تعزيز الـصحة علـى      )٤(

  الصعيد العالمي؛
  

رز في تنفيذ هذا القرار إلى جمعية الـصحة العالميـة           تقديم تقرير حول التقدم المح      )٥(
  .الستين، عن طريق المجلس التنفيذي

  
  )٢٠٠٦ يناير/ كانون الثاني ٢٦، الثامنةالجلسة (
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  ١التصديق على تعديالت الئحة الموظفين  ١٠ق١١٧ت م
  

  المجلس التنفيذي،
  

 علـى   ٢التعديالت التي أدخلها المدير العـام      للموظفين،    من النظام األساسي   ٢-١٢وفقاً للمادة   ،  يؤكد  
 فيما يتعلق بجدول االقتطاعات اإللزامية مـن        ٢٠٠٦يناير  /  كانون الثاني  ١اعتباراً من   ) ١: (الئحة الموظفين 

والوظائف العليا، واسـتعراض التـصنيف،      ) الفنية(مرتبات الموظفين وأجور الموظفين في الوظائف المهنية        
ة للتعيينات المحلية وتعاريف الموظفين الذين يشغلون تلك الوظائف، ومنحة التعليم           وتعاريف الوظائف الخاضع  

ومنحة التعليم الخاصة لألطفال المعوقين، ومنحة اإلعادة إلى الوطن، وإجازة زيـارة الـوطن وبـدل التنقـل                  
ة التكليف، واإلجازة والمشقة، ومنحة االنتداب، وسياسات التعيين وحاالت التنقل بين المنظمات، والترقية، وإعاد

بدون مرتب، واإلجازة المرضية في إطار التغطية التأمينية، وإجازة األمومة واألبوة، وسفر الموظفين وسـفر               
الزوج واألطفال، واإلخطار بالتهم الموجهة وحق الرد عليها، وتخفيض الرتبة، وتعريـف المعـالين وإلغـاء                

 فيما يتعلق بزيادة مرتب داخل الرتبة مع التعديالت المنطبقة ٢٠٠٦أبريل /  نيسان١اعتباراً من  )٢(الوظائف؛ 
 دون سـواهم؛    ٢٠٠٦أبريل  /  نيسان ١ بحلول   ١مد/٦ من الرتبة م   ٤على الموظفين الذين لم يبلغوا بعد الدرجة        

 فيما يتعلق بدفع استحقاقات االغتراب المتعلقة بمنحة التعليم ومنحـة           ٢٠٠٦أبريل  / نيسان ١اعتباراً من    )٣(
اإلعادة إلى الوطن وإجازة زيارة الوطن مع التعديالت المنطبقة على أي فرد يتم تعيينـه أو ترقيتـه بوصـفه                    

 كـانون   ١موظفاً مهنياً معيناً دولياً عند ذلك التاريخ أو بعده؛ ويحتفظ الموظفون الذين كانوا يشغلون، بتـاريخ                 
خدمتهم عن خمس سنوات متتالية دون انقطـاع        ، وظائف غير محددة المدة ولكن تقل مدة         ٢٠٠٦يناير  / الثاني

  .بناء على تعيين محدد المدة، بحقوقهم في إعادة التكليف ما داموا مكلفين بشغل مثل هذه الوظائف
  

  )٢٠٠٦ يناير/ كانون الثاني ٢٧، العاشرةالجلسة (
  
  
  مرتبات الموظفين في الوظائف غير المحددة الدرجات والمدير العام  ١١ق١١٧ت م
  

  س التنفيذي،المجل
  

  ٢: جمعية الصحة العالمية التاسعة والخمسين باعتماد القرار التالييوصي
  

  جمعية الصحة العالمية التاسعة والخمسون،  
  
إذ تحيط علماً بتوصيات المجلس التنفيذي فيما يتعلق بأجور الموظفين في الوظـائف غيـر                 

  المحددة الدرجات والمدير العام،
  
 ١٦٠ ٥٧٤ين العامين المساعديـن والمديريــن اإلقليمييــن بمبلـغ           مرتبات المدير  تحدد  -١

 ١١٧ ٣٧٣دوالراً أمريكياً في السنة قبل االقتطاع اإللزامي، مما ينتج عنه مرتب صاٍف معدل قـدره                
  ؛)للعزاب( دوالراً أمريكياً ١٠٦ ٢٨٥أو ) للمعيلين(دوالراً أمريكياً 

  
  
  

                                                           
 .١انظر الملحق    ١
 . لالطالع على اآلثار اإلدارية والمالية المترتبة على هذا القرار بالنسبة إلى األمانة٤    انظر الملحق ٢
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 دوالراً أمريكياً في السنة قبل االقتطاع اإللزامـي،    ٢١٧ ٩٤٥ مرتب المدير العام بمبلغ      تحدد  -٢
 دوالراً  ١٣٧ ٥٤٣أو  ) للمعيلـين ( دوالراً أمريكياً    ١٥٤ ٦٦٤مما ينتج عنه مرتب صاٍف معدل قدره        

  ؛)للعزاب(أمريكياً 
  
ينـاير  /  كانون الثـاني   ١ أن يبدأ نفاذ هذه التعديالت المدخلة على األجور اعتباراً من            تقرر  -٣

٢٠٠٦.  
  

  )٢٠٠٦ يناير/ كانون الثاني ٢٧، العاشرةالجلسة (
  
  
  ١العالقات مع المنظمات غير الحكومية  ١٢ق١١٧ت م
  

  المجلس التنفيذي،
  

  ٢بعد أن نظر في تقرير لجنته الدائمة المعنية بالمنظمات غير الحكومية،  
  

عـضاء،   أن يقبل دخول منظمة الصحة العالمية في عالقات رسمية مع جمعية زرع األ             يقرر  -١
  والجمعية الدولية لمنع إيذاء الطفل وإهماله والرابطة الدولية للمستحضرات البيولوجية؛

  
االتحاد المعني بالتعـاون    :  وقف العالقات الرسمية مع المنظمات غير الحكومية التالية        يقرر  -٢

لجهاز البولي،  الدولي بين المرافق الصحية ومراكز بحوث النظم، والمشاورة الدولية المعنية بأمراض ا           
والرباطة الدولية التحادات العمال الكيميائيين وعمال الطاقة والمناجم واالتحـادات العامـة للعمـال،              

  ٣.والجمعية الدولية للمعالجة الكيميائية، واالتحاد الدولي للسلطات المحلية
  

  )٢٠٠٦ يناير/ كانون الثاني ٢٧، العاشرةالجلسة (
  
  

  أنشطة البحث والتطوير األساسية في مجال الصحة] شأن اإلطار العالمي ب[   ١٣ق١١٧ت م
  

  المجلس التنفيذي،  
  
بعد النظر في التطورات الراهنة بشأن الحصول على األدوية، والحاجة العاجلة إلى استحداث أدويـة                 

  جديدة وغيرها من تكنولوجيات الرعاية الصحية؛
  

  : لكي تنظر فيه القرار التاليمشروعجمعية الصحة العالمية التاسعة والخمسين  يقدم إلى
  

  جمعية الصحة العالمية التاسعة والخمسون،  
  

، ٢٧-٥٦ج ص ع، و١٠-٥٤ج ص ع و١٤-٥٣ج ص ع، و١٩-٥٢ج ص عإذ تستذكر قراراتها   
  ؛١٤-٥٧ص ع جو

                                                           
 .٢انظر الملحق    ١
 .١١٧/٢٤م تالوثيقة    ٢
 . لالطالع على اآلثار اإلدارية والمالية المترتبة على هذا القرار بالنسبة إلى األمانة٤    انظر الملحق ٣
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وإذ تضع في اعتبارها ضرورة استحداث أدوية جديدة مأمونـة ومعقولـة التكلفـة لـبعض                
المالريا والسل، وغيرها من األمراض التي تؤثر في المقام األول في           األمراض السارية مثل األيدز و    

  أفقر سكان العالم؛
  

وإذ تعترف بأهمية تقديم الدعم الالزم لتطوير عالجات لألمراض التي تـصيب مجموعـات                
  سكانية صغيرة؛

  
  وإذ تعترف بأهمية جعل قطاع الصحة واألدوية العالمي قطاعاً استراتيجياً؛  

  
ا القلق بشأن الحاجة إلى األدوات الصحية المالئمة والفعالة والمأمونـة الالزمـة             وإذ يساوره   

  للمرضى الذين يعيشون في بيئات فقيرة الموارد؛
  

 من الموافقات الجديدة على األدوية هي ألدوية ال تقدم منـافع            ٪٧٠ وإذ تدرك أن أكثر من       [  
  ] ١إضافية تفوق األدوية الموجودة؛

  
ا الحاجة الملحة إلى استحداث أدوية جديدة لمواجهة التهديدات الـصحية           وإذ تضع في حسبانه     

  الناشئة، مثل السل المقاوم لألدوية المتعددة، وغيره من األمراض المعدية ذات الصلة بالبلدان النامية؛
  

وإذ تدرك الحاجة إلى تمويل إضافي ألنشطة البحث والتطوير في مجال اللقاحـات الجديـدة                 
ص والمستحضرات الصيدالنية، بما في ذلك مضادات الميكروبات، ألمـراض منهـا            ووسائل التشخي 

  األيدز، تعانيها البلدان النامية على نحو متفاوت؛
  

 وإذ تدرك أهمية المشاريع العامة العالمية، مثل مشروع المجين البشري، واألهمية المتزايدة             [  
  م ونقل التكنولوجيا؛للبحوث العامة المفتوحة والسهلة المنال في تقدم العلو

  
 وإذ تدرك أيضاً ما تبشر به من خير النماذج الجديدة والمفتوحة لتطـوير العلـوم الطبيـة،       [  

  وتعزيز المشاركة في التقدم العلمي وزيادة المعارف وإتاحة االستفادة منهما؛
  

ساسية المكرسة الستحداث أدوية أ   و وإذ تدرك أهمية الشراكات بين القطاعين العام والخاص          [  
وأدوات بحثية جديدة، ولكن يساورها القلق إزاء ضرورة قيام الحكومات بوضع جدول أعمال تحـدد               
أولوياته على أساس االحتياجات الصحية، وبتقديم الدعم السياسي وتوفير المصادر المستدامة لتمويـل             

  هذه المبادرات؛
  

  ]جيات طبية جديدة؛  وإذ تدرك أهمية االستثمار العام والخاص في استحداث تكنولو[  
  

وإذ تضع في اعتبارها أن عدداً من البلدان النامية يعكف على تعزيز قدراته في مجال البحث                  
والتطوير في ميدان التكنولوجيات الصحية الجديدة، وأن دورها سوف يتزايد أهمية، كما تقر بضرورة              

  تقديم الدعم المستمر في البلدان النامية ومن قبل هذه البلدان؛
  

                                                           
١   Changing , nal FoundationThe National Institute for Health Care Management Research and Educatio

                                      .2002May , NIHCM Foundation, DC, Washington. patterns of pharmaceutical innovation 
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وإذ تدرك أن حقوق الملكية الفكرية واحدة من عدة أدوات مهمة لتعزيز االبتكـار واإلبـداع                  
  ونقل التكنولوجيا؛

  
 وإذ تدرك في الوقت نفسه أهمية تحقيق التوازن المناسب بين حقوق الملكية الفكرية والملكية [  

لحق األساسـي لإلنـسان فـي       االعامة، والحاجة إلى تطبيق قواعد الملكية الفكرية بطريقة تتوافق مع           
الحق األساسي لكل إنسان في التمتع بأعلى مستوى من الـصحة يمكـن بلوغـه     الصحة، ومع تعزيز 

  ] االبتكار المترتب على ذلك؛ وتعزيز
  

 من االتفاق المتعلق بالجوانب التجارية لحقوق الملكية الفكرية،         ٧وإذ تأخذ في االعتبار المادة        
وإنفاذ حقوق الملكية الفكرية ينبغـي أن تـساهم فـي تعزيـز االبتكـار               حماية  "والتي تنص على أن     

التكنولوجي وفي نقل التكنولوجيا ونشرها من أجل تحقيق المزايـا المتبادلـة لمنتجـي ومـستخدمي                
المعارف التكنولوجية وبطريقة تحقق الرفاهية االجتماعيـة واالقتـصادية والتـوازن بـين الحقـوق               

  ؛"وااللتزامات
  

لكل فـرد الحـق فـي أن    "على أن اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ينص على أن        وإذ تشدد     
يشترك اشتراكاً حراً في حياة المجتمع الثقافي وفي االستمتاع بالفنون والمساهمة في التقـدم العلمـي                

لكل فرد الحق في حماية المصالح األدبية والمادية المترتبـة علـى            "، وعلى أن    "واالستفادة من نتائجه  
  ؛"اجه العلمي أو األدبي أو الفنيإنت

  
 المنتجـات المـستندة إلـى      وإذ تدرك ضرورة التوفيق بين المصلحة العامة في النفاذ إلى            [  

  ]المعارف الجديدة، وبين المصلحة العامة في تحفيز االختراع؛ 
  

  وإذ يساورها القلق بشأن تأثير ارتفاع أسعار األدوية على الحصول على العالج، والحاجـة              [  
إلى تنفيذ قوانين الملكية الفكرية بطريقة توفق بين الحوافز على استحداث أدوية جديدة وبين الحاجـة                

 من إعالن الدوحة بـشأن      ٧ و ٥ و ٤إلى تعزيز حق الجميع في الحصول عليها، بما يتفق مع الفقرات            
  ]االتفاق المتعلق بالجوانب التجارية لحقوق الملكية الفكرية والصحة العمومية؛ 

  
 مـستويات مناسـبة     ] لتوفير   )آلية عالمية جديدة  ( إطار عالمي جديد     [وإذ تدرك الحاجة إلى      

ومستدامة من الدعم المالي للبحوث القائمة على االحتياجات الصحية العمومية، بما فيها، على وجـه               
 ]بما في ذلك إمكانية تحري وضع إطار عالمي جديد؛ [ الخصوص، البحوث الطبية ذات األولوية 

 
 وإذ تضع في اعتبارها النداء العالمي بشأن البحث والتطوير في مجال األمراض المهملـة،               [  

 شخصية من الشخـصيات الحاصـلة علـى       ١٨، بتأييد من    ٢٠٠٥يونيو  /  حزيران ٨الذي صدر في    
 من العلماء وخبراء الصحة واألكاديميين والمنظمات غير الحكوميـة          ٢٥٠٠جائزة نوبل، وأكثر من     

 ] قواعد   [لبحوث العامة والمسؤولين الحكوميين وأعضاء البرلمانات، والذي يدعو إلى وضع           ومعاهد ا 
 جديدة للسياسات من أجل حفز أنشطة البحث والتطوير األساسـية فـي مجـال الـصحة،            ]أساليب  [ 

  ]أكثر األمراض تعرضاً لإلهمال؛ [  المرضى الذين يعانون أكبر قدر من اإلهمالوبخاصة لصالح 
  

  تدرك ضرورة العمل على إيجاد فكر جديد فيما يخص اآلليات التي تدعم االبتكار؛وإذ   
  

وإذ تعترف بأهمية تعزيز قدرة المؤسسات العامة والمؤسسات التجارية المحلية في البلـدان                
  النامية كي تسهم في جهود البحث والتطوير وتشارك فيها،
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  : الدول األعضاء على ما يليتحث  -١
  

 الصحة واألدوية العالمي قطاعاً استراتيجياً، واتخاذ اجـراءات حازمـة           جعل قطاع   )١(
لتوجيه األولويات في مجال البحث والتطوير وفقاً الحتياجات المرضى، والسيما أولئك الذين            
يعيشون في بيئات فقيرة الموارد، واتخاذ مبادرات تعاونية للبحث والتطوير تـشرك البلـدان              

  التي يتوطنها المرض؛
  

النتائج المتوصل إليهـا مـن قبـل اللجنـة المعنيـة بحقـوق              [ مع مراعاة   [ القيام    )٢(
، بالتعـاون   داخـل  بدور نشط،    األطر القائمة، ] الفكرية واالبتكار والصحة العمومية      الملكية

 فـي إنـشاء إطـار لتحديـد         [ سائر األطـراف الدوليـة،       معمنظمة الصحة العالمية و    مع
 والتطوير الطبية   البحث أنشطةوفي دعم    وتقديم الدعم ألنشطة  ،  ]الصحية العالمية    األولويات

 على أساس مبدأ التقاسـم المنـصف لتكـاليف البحـث            [ المتوخاةاألساسية في مجال الطب     
 فـي  مارثاالسـت ولحوافز   وتحديد حوافز لالستثمار   ]بين كل من يستفيدون منها،      والتطوير  

لخاصة باحتياجـات المرضـى وبالمـصلحة       أنشطة البحث والتطوير المفيدة في المجاالت ا      
  ]العامة؛ 

 
ضمان أن يترجم التقدم المحرز في العلوم األساسية والطب الحيوي إلـى منتجـات                )٣(

صحية، من أدوية ولقاحات ووسائل تشخيص، مأمونة ومعقولة التكلفـة مـن أجـل تلبيـة                
لة من الفقـر، مـع      احتياجات جميع المرضى والزبائن، والسيما أولئك الذين يعيشون في حا         

مراعاة الدور الحاسم لنوع الجنس في هذا المضمار، وضمان تعزيز القدرة على دعم تقـديم               
  األدوية األساسية بسرعة إلى الناس؛

  
التشجيع على أن تضع االتفاقات التجارية الثنائية في الحـسبان جوانـب المرونـة                )٤[ (
لـق بالجوانـب التجاريـة لحقـوق        يتضمنها اتفاق منظمـة التجـارة العالميـة المتع         التي

الفكرية، والتي أقر بها إعالن الدوحة الوزاري الصادر بشأن هذا االتفـاق والـصحة               الملكية
  ]العمومية؛ 

  
ضمان إدراج تقرير لجنة منظمة الصحة العالمية المعنية بحقوق الملكيـة الفكريـة               )٥[ (

مية لمنظمة الصحة العالمية فـي      واالبتكار والصحة العمومية في جداول أعمال اللجان اإلقلي       
 ]؛ ٢٠٠٦عام 

  
  : المدير العام ما يليإلى تطلب  -٢

  
إنشاء فريق عامل مفتوح العضوية مؤلف من الدول األعضاء المهتمة للنظـر فـي                )١(

 البحوث القائمة علـى     ]تعزيز حوافز وآليات    [  ] إنشاء إطار عالمي لدعم      [المقترحات بشأن   
 ]مع مراعاة عمل     ] [و  [ شى مع قضايا المصلحة العامة المناسبة       االحتياجات، على نحو يتما   

 لجنة منظمة الصحة العالمية المعنية بحقوق الملكيـة         ]على أساس التحليل المجرى من قبل       [ 
 ؛]الفكرية واالبتكار والصحة العمومية 

  
ء  المؤلف من الدول األعـضا     العامل الفريقسنوي عن    للفريقتقديم تقرير مرحلي      )٢ ([

 ،)٢٠٠٧ ٢٠٠٨مـايو   / أيـار  (] الستين   [ الصحة العالمية    جمعية منابتداء   ] إلى   [المهتمة  
 المجلـس  طريقعن   إلى ] مع مقترحات ملموسة     [ ختامي   ]وإذا أمكن تقديم تقرير     [  وتقرير

إلـى  ،  )٢٠٠٨ ٢٠٠٩يناير  / كانون الثاني (التنفيذي في دورته الحادية والعشرين بعد المائة        
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 بديلـة مبـسطة    واقتراح نُظم    [ ،)٢٠٠٨مايو  / أيار(صحة العالمية الحادية والستين     جمعية ال 
االسـتفادة مـن     الحصول على األدوية الجديـدة    لحماية الملكية الفكرية، بغية تعزيز فرص       

االبتكارات الصحية وبناء القدرات ألغراض تطوير المنتجات واستيعابها وتقديمها في البلدان           
  . ]] الناميةالمتقدمة والبلدان

  
  )٢٠٠٦ يناير/ كانون الثاني ٢٧، العاشرةالجلسة (
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  المقررات اإلجرائية
  
  

  
  عضوية هيئة اختيار الفائزين بجائزة مؤسسة دولة الكويت لتعزيز الصحة  )١(١١٧ت م
  

) كـستان با(، السيد محمد ناصر خـان       )٤(١١٤ت معين المجلس التنفيذي، بموجب المقرر اإلجرائي       
عضواً في هيئة اختيار الفائزين بجائزة مؤسسة دولة الكويت لتعزيز الصحة طوال فترة عضويته في المجلس                

وعليه . والسيد محمد ناصر خان، بصفته رئيساً للمجلس، هو عضو بحكم منصبه في الهيئة المذكورة             . التنفيذي
حل محل السيد خان كعضو في هيئـة اختيـار          لت) البحرين(فقد قرر المجلس تعيين الدكتورة ندى عباس حفّاظ         

ومن المفهوم  . الفائزين بجائزة مؤسسة دولة الكويت لتعزيز الصحة طوال فترة عضويتها في المجلس التنفيذي            
أنه إذا تعذّر على الدكتورة حفّاظ الحضور، فإن خلفها أو العضو البديل لها في المجلس الذي تعينه الحكومـة                   

  . من النظام الداخلي، في أعمال الهيئة٢بالمادة المعنية سيشارك، عمالً 
  

  )٢٠٠٦يناير /  كانون الثاني٢٣، األولىالجلسة (
  
  
  ١اجتماعات لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة التابعة للمجلس التنفيذي  )٢(١١٧ت م
  

تعـديل   قـرر    ٢، بعد أن أحاط علماً بتقرير لجنـة البرنـامج والميزانيـة واإلدارة،             التنفيذي المجلس  
، وذلك بإضافة الجملة التالية في نهاية الفقرة المعنونة         ٤ق١١٤ت ماختصاصات اللجنة الواردة في ملحق القرار       

يجوز للمجلس أن يقرر أن يدعو إلى عقد اجتماعات استثنائية للجنة بهدف تناول المسائل ": "دورية االجتماعات"
لنظر فيها في الفترة الفاصلة بـين اجتماعـات اللجنـة    العاجلة التي تدخل ضمن اختصاصاتها والتي البد من ا     

  ."العادية
  

  )٢٠٠٦يناير /  كانون الثاني٢٧ العاشرة،الجلسة (
  
  
استعراض المنظمات غير الحكومية ذات العالقات الرسمية مع منظمـة الـصحة              )٣(١١٧ت م

  العالمية
  

منظمات غير الحكوميـة، المتعلـق      المجلس التنفيذي، بعد أن نظر في تقرير لجنته الدائمة المعنية بال            
 وبعـد أن    ٣باستعراض ثلث عدد المنظمات غير الحكومية ذات العالقات الرسمية مع منظمة الصحة العالميـة             

  .خلص إلى القرارات المبينة أدناه) ٣(١١٥م تأحاط علماً به، ومتابعة لمقرره اإلجرائي 

                                                           
  .٣انظر الملحق     ١
  .١١٧/٣م ت    الوثيقة ٢
 .١١٧/٢٤م تالوثيقة    ٣
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لمية والمنظمات غير الحكومية المؤشر التي       المجلس بارتياح التعاون بين منظمة الصحة العا       إذ يالحظ   
تلي أسماءها عالمة نجمية في ملحق التقرير، والمخطط أو المتوقع أن يستمر، قرر أن يبقي علـى العالقـات                   

  .الرسمية بين تلك المنظمات ومنظمة الصحة العالمية
  

لي لجمعيات طب األنف     أنه قد تم االتفاق على خطط تعاون بين المنظمة وبين االتحاد الدو            وإذ يالحظ   
واألذن والحنجرة واالتحاد الدولي لجمعيات الخصوبة والتحالف الدولي للمـرأة، والمجلـس الـدولي للمـرأة                
والرابطة الدولية ألخوات المحبة والرابطة الدولية للدراسة العلمية لحاالت العجز الذهني، واالتحـاد الـدولي               

الدولي للكيمياء البحتة والتطبيقية، قـرر المجلـس اإلبقـاء علـى            لسيدات األعمال والنساء المهنيات واالتحاد      
  .العالقات الرسمية بين تلك المنظمات ومنظمة الصحة العالمية

  
وإذ يالحظ أنه على الرغم من أن التعاون المخطط قد تراجع، خالل الفترة قيـد االسـتعراض، بـين                   

 العالمي للطب النووي والبيولوجيا، والمنظمة العالمية       المنظمة والرابطة الدولية لعيوب الكالم والنطق، واالتحاد      
للحركة الكشفية، تعتزم األطراف تحري إمكانية استئناف التعاون على أساس خطط يتم االتفـاق عليهـا بـين                  
مختلف األطراف، فقد قرر تأجيل اتخاذ قرار بشأن استعراض العالقات مع تلك المنظمات غير الحكومية إلـى      

  .شرة بعد المائةدورته التاسعة ع
  

وقرر المجلس دعوة المنظمة الدولية لمساءلة الشركات إلى التعليق، كتابة، على المعلومات التي نقلتها              
إليه إحدى الدول األعضاء، وتأجيل النظر في عالقاتها مع منظمة الصحة العالمية، وتأجيل النظر في التقريـر                 

  .لحكومية الدولية إلى دورته التاسعة عشرة بعد المائةالخاص بسلوك ممثلي تلك المنظمة في االجتماعات ا
  
وقرر المجلس، على أساس المعلومات المقدمة اإلبقاء على العالقات الرسمية بين المعهد الدولي لعلوم                

  .الحياة ومنظمة الصحة العالمية
  
 العالقات  ونظراً إلى عدم ورود، أو تأخر ورود، تقارير عن التعاون، قرر المجلس إرجاء استعراض               

الرابطة الدولية لبحـوث األسـنان،      : مع المنظمات غير الحكومية التالية إلى دورته التاسعة عشرة بعد المائة          
والرابطة الدولية لداء العداريات، واللجنة الدولية للوقاية من اإلشعاع، واالتحاد الدولي لإلسـكان والتخطـيط،               

 الدولية لعلم األورام الوقائي، والجمعية الدولية لألطباء المـدافعين          والجمعية الدولية للوبائيات البيئية، والجمعية    
عن البيئة، والجمعية الدولية للممرضات العامالت في رعاية مرضى السرطان، واالتحـاد الـدولي لمكافحـة                
السرطان، واالتحاد الدولي لمكافحة السل وأمراض الرئة، واالتحاد الدولي للحفاظ علـى الطبيعـة والمـوارد                

  .لطبيعية، والرابطة البيطرية العالميةا
  
االتحـاد  : وإذ يالحظ المجلس أنه لم ترد بعد تقارير عن التعاون مع المنظمات غير الحكومية التاليـة                 

الدولي للقابالت، واالتحاد الدولي للطب الرياضي، والجمعية الدولية للبحوث الطبية الحيويـة بـشأن إدمـان                
اسة التنمية السلوكية، والرابطة الدولية لطب المرور، واالتحاد العالمي لجمعيات          الكحول، والجمعية الدولية لدر   

جراحة األعصاب، فقد قرر إرجاء استعراض العالقات معها لمدة سنة أخرى وإبالغها بأنه إذا لم تقدم التقارير                 
تم وقـف العالقـات     في الوقت المناسب لينظر فيها المجلس التنفيذي في دورته التاسعة عشرة بعد المائة، سـي              

  .الرسمية معها
  

  )٢٠٠٦يناير /  كانون الثاني٢٧، العاشرةالجلسة (
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  منح جائزة مؤسسة الدكتور علي توفيق شوشة  )٤(١١٧ت م
  

المجلس التنفيذي، بعد النظر في تقرير لجنة مؤسسة الدكتور علي توفيق شوشة، منح جائزة مؤسـسة                  
إلسهامه الكبير في تطـوير الـصحة       ) األردن(تور سعد الخرابشه     للدك ٢٠٠٦الدكتور علي توفيق شوشة لعام      

  . فرنك سويسري بالدوالر األمريكي٢٥٠٠وسيتلقى الفائز مبلغاً يعادل . العمومية الوطنية في األردن
  

  )٢٠٠٦يناير /  كانون الثاني٢٧، العاشرةالجلسة (
  
  
  منح جائزة ساساكاوا للصحة  )٥(١١٧ت م
  

لنظر في تقرير هيئة اختيار الفائزين بجائزة ساساكاوا للصحة، مـنح جـائزة             المجلس التنفيذي، بعد ا     
وهـو  (وإلى برنامج أغابي للصحة فـي الريـف         ) الهند( لالتحاد الدولي للجذام     ٢٠٠٦ساساكاوا للصحة لعام    

 فائز  وسيتلقى كل ). مدينة بورتو برنيسيسا بمنطقة باالوان في الفلبين      ) (برنامج مجتمعي شامل للتنمية الصحية    
  . دوالر أمريكي تقديراً ألعماله المتميزة في ميدان التنمية الصحية٤٠ ٠٠٠بهذه الجائزة مبلغاً وقدره 

  
  )٢٠٠٦يناير /  كانون الثاني٢٧، العاشرةالجلسة (

  
  
  منح جائزة مؤسسة اإلمارات العربية المتحدة للصحة  )٦(١١٧ت م
  

ر الفائزين التابعة لمؤسسة اإلمارات العربية المتحدة       المجلس التنفيذي، بعد النظر في تقرير هيئة اختيا         
 لكل من مؤسسة رفيـق الحريـري        ٢٠٠٦للصحة، منح جائزة مؤسسة اإلمارات العربية المتحدة للصحة لعام          

وسيتلقى كل من الفائزين مبلغاً     ). ملديف(والسيدة أمينة جميل، المديرة التنفيذية، لمركز منفى للشيخوخة         ) لبنان(
  . دوالر أمريكي تقديراً لمساهمته المتميزة في مجال التنمية الصحية٢٠ ٠٠٠وقدره 

  
  )٢٠٠٦يناير /  كانون الثاني٢٧، العاشرةالجلسة (

  
  
  منح جائزة دولة الكويت للبحوث في مجال تعزيز الصحة  )٧(١١٧ت م
  

كويـت لتعزيـز   المجلس التنفيذي، بعد النظر في تقرير هيئة اختيار الفائزين التابعة لمؤسسة دولـة ال     
الصحة، منح جائزة دولة الكويت للبحوث في مجال تعزيز الصحة، لبرنامج التدخل المبكر لمعالجـة الـذهان                 

   . دوالر أمريكي٢٠ ٠٠٠وسيتلقى الفائز مبلغاً وقدره ). سنغافورة(
  

  )٢٠٠٦يناير /  كانون الثاني٢٧، العاشرةالجلسة (
  
  
  صحة العالمية التاسعة والخمسين ومدتهاجدول األعمال المؤقت لجمعية ال  )٨(١١٧ت م
  

المجلس التنفيذي، بعد أن نظر في تقرير المدير العام عن جدول األعمال المؤقت لجمعيـة الـصحة                   
 وإذ ُيذكر بمقرره اإلجرائي السابق القاضي بأن تُعقد جمعيـة الـصحة العالميـة               ١العالمية التاسعة والخمسين،  

                                                           
 .١١٧/٢٧م تالوثيقة    ١
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 وتختتم  ٢٠٠٦مايو  /  أيار ٢٢نيف وأن تفتتح أعمالها يوم االثنين الموافق        التاسعة والخمسون في قصر األمم بج     
 وافق على جـدول األعمـال المؤقـت         ٢٠٠٦،١مايو  /  أيار ٢٧أعمالها في موعد أقصاه يوم السبت الموافق        

  .لجمعية الصحة العالمية التاسعة والخمسين بصيغته المعدلة
  

  )٢٠٠٦يناير /  كانون الثاني٢٧، العاشرةالجلسة (
  
  
  موعد ومكان انعقاد دورة المجلس التنفيذي الثامنة عشرة بعد المائة  )٩(١١٧ت م
  

مـايو  /  أيـار ٢٩قرر المجلس التنفيذي أن تُعقد دورته الثامنة عشرة بعد المائة يوم االثنين الموافـق         
موافـق   في المقر الرئيسي للمنظمة بجنيف، وأن تختتم أعمالها في موعـد أقـصاه يـوم الخمـيس ال                  ٢٠٠٦

  .٢٠٠٦يونيو / حزيران ١
  

  )٢٠٠٦يناير /  كانون الثاني٢٧، العاشرةالجلسة (
  
  

  ــــــــــــــــــــ

  
  
  
  

                                                           
 ).٥(١١٦م تائي انظر المقرر اإلجر   ١
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  ١الملحق 
  

  ١التصديق على تعديالت الئحة الموظفين
  

  تقرير من األمانة
  

  ]٢٠٠٦ يناير/ الثاني كانون ١٦  –١١٧/٢٣ت م[ 
  

  
تطرح التعديالت التي أدخلها المدير العام على الئحة الموظفين على المجلس التنفيذي للتصديق عليها                -١

  ٢.ظفين للمو من النظام األساسي٢-١٢وذلك وفقاً للمادة 
  
من هذه الوثيقة من المقررات التي ينتظر أن تتخذها الجمعية          " أوالً"وتنبع التعديالت الواردة في الفرع        -٢

. العامة لألمم المتحدة في دورتها الستين، وذلك بناء على التوصيات التي تقدمت بها لجنة الخدمة المدنية الدولية
ى إقرار توصية اللجنة المتعلقة بجدول االقتطاعات اإللزاميـة مـن           ولم تتول الجمعية العامة لألمم المتحدة سو      

 وقد تم تأجيل النظر في جميع التوصيات األخرى، كما هو وارد في التقرير السنوي للجنة                ٣.مرتبات الموظفين 
 أن تعقد    إلى الدورة الستين المستأنفة للجمعية العامة لألمم المتحدة المقرر         ٢٠٠٥،٤الخدمة المدنية الدولية لعام     

  ٢٠٠٦.٥مارس / في آذار
  
من هذه الوثيقة فقد أدخلت في ضوء التجربة المـستفادة وفـي            " ثانياً"أما التعديالت الواردة في الفرع        -٣

  .صالح حسن إدارة الموارد البشرية
  
  .٤ في الملحق ٢٠٠٧-٢٠٠٦وترد اآلثار المالية المترتبة على التعديالت في الثنائية   -٤
  
 *.مواد المعدلة من الئحة الموظفين في المرفقويرد نص ال  -٥
  
  
  
  
  
  

                                                           
 .١٠ق١١٧م تانظر القرار    ١
 .٢٠٠٥، الطبعة الخامسة واألربعون، جنيف، منظمة الصحة العالمية، الوثائق األساسية   ٢
 .٦٠/٢٤٨قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة    ٣
 .١١٧/٢٢ت مانظر الوثيقة    ٤
 .٦٠/٥٤٤مقرر الجمعية العامة لألمم المتحدة    ٥

 . يرد النص باإلنكليزية فقط *
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تعديالت اعتبرت ضرورية في ضوء المقررات التي اتخذتها الجمعية العامة لألمم   :أوالً
  المتحدة في دورتها الستين بناء على توصيات لجنة الخدمة المدنية الدولية

  
والفئات ) المهنية(فين في الفئة الفنية جدول االقتطاعات اإللزامية من مرتبات الموظفين وأجور الموظ

  العليا
  
أعلم ممثلو أمانة األمم المتحدة اللجنة بأنه يلزم تخفيض االقتطاعات اإللزامية من مرتبات المـوظفين،                 -٦

وعلى . ٪٢٠ وذلك لخفض أموال الصندوق بنسبة ١بهدف تصحيح حاالت الخلل في صندوق معادلة الضرائب،      
 لن يكون له أي أثر على المرتبات الصافية فإنه سـيؤدي إلـى خفـض المرتبـات                  الرغم من أن هذا التعديل    

وقد أوصت اللجنة بهذا التعديل،     . ٪٢٠والوظائف العليا بنسبة    ) المهنية(اإلجمالية للموظفين في الوظائف الفنية      
 مـن   ١-٣٣٠ى المادة   وتم إعداد التعديالت عل   )  أعاله ٢انظر الفقرة   (الذي أقرته الجمعية العامة لألمم المتحدة       

 من الئحة الموظفين طبقاً     ١كما تم تعديل التعديالت المدخلة على المرفق        . الئحة الموظفين إلحداث ذلك األثر    
أضيفت حاشية توضيحية لتبيان الفترة التي يمكن فيها التأهل للحصول على زيادة داخل الرتبـة بـين                 و. لذلك

  ٢). من الئحة الموظفين٢-٥٥٠ناه المتعلقة بالمادة  أد١٦انظر أيضاً الفقرة (درجتين متعاقبتين 
  

  مرتبات الموظفين غير المحددي الدرجات والمدير العام
  
 أعاله، يقترح المدير العام، ٦في أعقاب مقرر الجمعية العامة لألمم المتحدة، كما هو مفصل في الفقرة    -٧

لس التنفيذي جمعية الصحة العالمية التاسـعة        من النظام األساسي للموظفين، أن يوصي المج       ١-٣وفقاً للمادة   
والخمسين بتخفيض المرتبات اإلجمالية للمديرين العامين المساعدين والمـديرين اإلقليميـين علـى أن تظـل                

وبذا يكون المرتب اإلجمالي للمديرين العامين المساعدين والمديرين اإلقليميـين          . المرتبات الصافية على حالها   
 دوالراً  ١١٧ ٣٧٣يكياً في السنة مما يؤدي إلى الحصول على مرتـب صـاٍف قـدره                دوالراً أمر  ١٦٠ ٥٧٤

  ).لغير المعيلين( دوالراً أمريكياً ١٠٦ ٢٨٥و) للمعيلين(أمريكياً 
  
وتعني التعديالت المدخلة على المرتبات والمذكورة أعاله إدخال تعـديالت مماثلـة علـى المرتـب                  -٨

ر المرتب الذي يتعين أن تأذن به جمعية الصحة إلى حصول المدير العام             وسيؤدي تغيي . اإلجمالي للمدير العام  
) للمعيل( دوالراً أمريكياً    ١٥٤ ٦٦٤ دوالراً أمريكياً، ومرتب صاٍف قدره       ٢١٧ ٩٤٥على مرتب إجمالي قدره     

  ).لغير المعيل( دوالراً أمريكيا ١٣٧ ٥٤٣أو 
  

ة وفي صـالح حـسن إدارة       تعديالت اعتبرت ضرورية في ضوء الخبرة المستفاد        :ثانيا
  الموارد البشرية

  
  استعراض التصنيف

  
 من الئحة الموظفين من أجل اإلشارة الواضحة إلى اإلجراءات التـي وضـعها              ٢٣٠تم تعديل المادة      -٩

وكجزء من عملية دورية من عمليات تخطيط المـوارد         . المدير العام فيما يتعلق باستعراض تصنيف الوظائف      
نوات، على األقل، ولكن مرة واحدة كل عامين،        سعادة، استعراض الوظائف مرة كل خمس       البشرية يتم، في ال   

  .على األكثر، إالّ إذا حدثت ظروف يجري فيها إدخال تغييرات ذات شأن على مستوى الواجبات والمسؤوليات

                                                           
صندوق تديره األمم المتحدة، مثالً، الستخدامه في رد الضرائب الوطنية التي تحصل من بعـض المـوظفين علـى      ١

 .دخلهم من األمم المتحدة
 .٢مستنسخة أدناه في المرفق    ٢
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  تعريف الوظائف التي تخضع للتعيين المحلي وللموظفين الذين يشغلون تلك الوظائف
  
اضي كان بدل االغتراب يدفع لموظفي الخدمات العامة المنتدبين دولياً في أماكن العمـل فـي                في الم   -١٠

وكان بعض موظفي الخدمات العامة يعينون على أساس دولي للخدمـة فـي المقـر               . أوروبا وأمريكا الشمالية  
ى قـرار اتخذتـه     ، وبناء عل  ١٩٨٣سبتمبر  /  أيلول ١ومنذ  . الرئيسي وكانوا يحصلون بالتالي على ذلك البدل      

باسـتثناء أوروبـا    . (اللجنة، اقتصر دفع البدل على الموظفين الذين يخدمون في بعض مراكز العمل المحددة            
 ٦-١٣١٠ إلى   ٤-١٣١٠ والمواد من    ٤-٣١٠وقد تم إدخال تعديالت تحريرية على المادة        ). وأمريكا الشمالية 

  .وذلك لتوضيح اإلشارات إلى بدل االغتراب
  

  ومنحة التعليم الخاصة لألطفال المعوقينمنحة التعليم 
  
 من الئحة الموظفين بحيث تعترف، باإلضافة إلى المرض أو االلتزامات           ٢-١-٣٥٠تم تعديل المادة      -١١

المتعلقة بالخدمة الوطنية، بوجود أسباب قاهرة لتمديد فترة األهلية للحصول على منحة التعليم ومنحة التعلـيم                
اقات في الفترة التي تلي السنة الدراسية التي يبلغ فيهـا الطفـل سـن الخامـسة                 الخاصة باألطفال ذوي اإلع   

  .والعشرين
  
 من الئحة الموظفين اللتين تقضيان بالتخلي عـن         ٧-٣٥٥ و ٥-٣٥٠وأدخلت تعديالت على المادتين       -١٢

وفي الموظف في   شرط تخفيض مبالغ منحة التعليم ومنحة التعليم الخاصة باألطفال ذوي اإلعاقات، نسبياً، إذا ت             
وقد ُأدخلت هذه التغييرات لخدمة صالح حسن إدارة الموارد البشرية ولتحقيق  . الخدمة بعد ابتداء السنة الدراسية    

االتساق بين الئحة موظفي منظمة الصحة العالمية والئحة موظفي األمم المتحدة وسائر المؤسسات التي يضمها            
  .النظام الموحد

  
  دفع استحقاقات االغتراب

  
تحدد المنظمة، لدى التعيين، مكان اإلقامة المعترف به في بلد جنـسية الموظـف ألغـراض تحديـد          -١٣

وقد تم تعـديل مـواد      . االستحقاقات بما في ذلك منحة التعليم ومنحة اإلعادة إلى الوطن وإجازة زيارة الوطن            
تحقاقات الخاص بظـاهرة االغتـراب   الئحة الموظفين المذكورة في الفقرات التالية للتوكيد على طابع تلك االس      

والتي تنطبق على الموظفين المعينين دولياً والذين يخدمون المنظمة في البلد الذي يعترف به كمكان اإلقامة أو                 
وهذه التعديالت تفيد كذلك في تحقيق االتساق بين مواد الئحة موظفي المنظمة مع الئحة موظفي األمم                . خارجه

وسيبدأ نفاذ التعديالت المدخلة على الئحـة المـوظفين         . لتي يضمها النظام الموحد   المتحدة وسائر المؤسسات ا   
 وستنطبق على أي فرد إما يتم تعيينه أو ترقيته كموظف دولي معين دوليـاً               ٢٠٠٦أبريل  / نيسان ١اعتباراً من   

  .في ذلك التاريخ أو بعده
  

فين إليـضاح أن منحـة التعلـيم     من الئحة الموظ ١-٣-٣٥٠ تم تعديل المادة     .منحة التعليم   )أ(
  .تُدفع للموظفين المعينين دولياً المنتدبين في بلد إقامتهم المعترف به أو الذين يسكنون فيه ال
  
 مـن   ٤-٣٧٠ و ٢-٣-٣٧٠ و ٣-٣٧٠ و ١-٣٧٠ تم تعديل المواد     .منحة اإلعادة إلى الوطن     )ب(

لياً المنتدبين في بلد إقامتهم المعترف      الئحة الموظفين إليضاح أن المنحة ال تُدفع للموظفين المعينين دو         
 كيلـومتر   ١٠٠في حدود   "وبناء على ذلك فقد تمت أيضاً، إزالة اإلشارة إلى          . به أو الذين يسكنون فيه    

ولن يقتضي دفع منحة اإلعادة إلى الوطن فقط تقديم دليل على           ". من مكان إقامة الموظف المعترف به     
كز عمل رسمي، بل أيضاً االنتقال إلى خارج بلد اإلقامة أثنـاء  االنتقال خارج البلد الذي يضم آخر مر  

  .التعيين األخير
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 من الئحة المـوظفين     ٤-٦٤٠ و ١-٣-٦٤٠ و ١-٦٤٠ تم تعديل المواد     .إجازة زيارة الوطن    )ج(
إليضاح أن األهلية للتمتع بإجازة زيارة الوطن ال تنطبق على الموظفين المعينين دولياً الذين يخدمون               

  .ون في بلد مكان إقامتهم المعترف بهأو يسكن
  

  سياسات التعيين
  
 إليضاح أن الهيكل الهرمي ولـيس       ١-٢-٣-٤١٠تم إدخال تعديالت ذات طابع تحريري على المادة           -١٤

  .الهيكل التنظيمي هو الذي يحكم انتداب الموظفين الذين تربط بينهم عالقات قرابة
  

  نقل الموظفين بين المنظمات
  
 لإلشارة إلى أن موظفي منظمة الصحة للبلدان األمريكية الذين ينقلون إلى            ٣-١-٤٨٠ل المادة   تم تعدي   -١٥

منظمة الصحة العالمية ليسوا مطالبين بقضاء فترة تحت االختبار ومن شأن هذا التعديل أن يضمن االعتراف،                
 مما يسهل ويـوفّر الحـوافز       في إطار عمليات النقل، بطول الخدمة في المنظمة األم التي ينتمي إليها الموظف            

  .على تنقل وتناوب الموظفين بين المنظمتين
  

  الزيادة في المرتب داخل الرتبة
  
 من الئحة الموظفين لإلشارة إلى أن فترة الخدمة التي تـستغرق عـامين              ٢-٢-٥٥٠تم تعديل المادة      -١٦

وهذا التعـديل   . ٤دأ من الدرجة     تب ١مد/٦والتي تؤهل الموظف للحصول على زيادة في المرتب داخل الرتبة م          
 ٢٠٠٦أبريـل   /  نيسان ١ بحلول   ١مد/٦ من الرتبة م   ٤ال ينطبق إال على الموظفين الذين لم يبلغوا بعد الدرجة           

وهو يحقق االتساق بين مواد الئحة موظفي منظمة الصحة العالمية وبين مواد الئحة موظفي األمـم المتحـدة                  
  .لموحدوسائر المؤسسات التي يضمها النظام ا

  
  إعادة التكليف

  
 من تلك الالئحـة     ٤-٥٦٥ من الئحة الموظفين ذات الصلة تم تعديل المادة          ٥-٣٢٠تمشياً مع المادة      -١٧

لإلشارة إلى أن الترتيب الذي قد يشترط بموجبه أن يتولى موظف ما مسؤوليات وظيفة أخرى، بشكل مؤقـت،            
  .اً ما لم يقرر المدير العام غير ذلك شهر١٢بدون إعادة تكليفه رسمياً لن يستمر أكثر من 

  
  الترقية

  
 من الئحة الموظفين لإلشارة إلى أنه يجوز، عند إعادة تصنيف وظيفة ما من              ٣-٥٦٠تم تعديل المادة      -١٨

أو بإضافة أكثر من رتبة واحدة داخل فئة ما، منح الموظف مكافأة  ) الفنية(فئة الخدمات العامة إلى الفئة المهنية       
داء من الشهر الرابع من التاريخ الفعلي إلعادة التصنيف، وتُحسب تلك المكافأة وفقاً لألحكام المنطبقة إضافية ابت

  . من الئحة الموظفين وبإيالء االعتبار الواجب لتلك الفترة٥-٣٢٠على الفترة المحددة من المادة 
  

  اإلجازة بدون مرتب واإلجازة المرضية في إطار التغطية التأمينية
  
 من الئحة الموظفين لإلشارة إلى أن فترة اإلجـازة بـدون            ٢-٧٥٠ و ٣-٢-٦٥٥م تعديل المادتين    ت  -١٩

 يوماً أو أقل، وسيتواصل تـراكم احتـساب         ٣٠مرتب أو اإلجازة المرضية في إطار التغطية التأمينية قدرها          
يل لخدمـة أغـراض     ويتم هذا التعـد   . اإلجازات المرتبطة بالخدمة وذلك لألغراض المحددة في تلك المادتين        
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التبسيط والكفاءة ولكي يحقق االتساق بين الئحة موظفي المنظمة وممارساتها وبين الئحة موظفي وممارسـات        
  .األمم المتحدة وسائر المؤسسات التي يضمها النظام الموحد

  
  إجازة األمومة وإجازة األبوة

  
وتـم  . ين توخياً للمزيد من اإليـضاح      من الئحة الموظف   ٢-٧٦٠تم إدخال تعديل تحريري على المادة         -٢٠

أحكام الئحة موظفي األمم المتحدة وسائر المؤسسات        لضمان االتساق والتناغم في تطبيق       ٦-٧٦٠تعديل المادة   
  .التي يضمها النظام الموحد

  
  سفر الموظفين وأزواجهم وأبنائهم

  
ما تقضيان، في ظـروف     وه) ٩-٢-٨٢٠ و ٨-٨١٠المادة  (تمت إضافة مادتين إلى الئحة الموظفين         -٢١

استثنائية، ووفقاً لشروط يضعها المدير العام، بالسماح بالسفر للعودة في حالة مرض أو إصابة يتطلبان مرافق                
  .خاصة لعالج الموظفين المعينين محلياً وأزواجهم وأطفالهم المعالين

  
  اإلخطار بالتهم الموجهة والحق في الرد عليها

  
ن الئحة الموظفين لتعكس الممارسات الفعلية التي يحق في إطارها للموظفين            م ١١٣٠تم تعديل المادة      -٢٢

 مـن   ١-١١١٠الرد على التهم الموجهة إليهم قبل فرض أي تدبير من التدابير التأديبية المذكورة في المـادة                 
 فـي أن    وتم أيضاً توضيح نقطة تتمثل    . عليهم) وليس فقط الفصل أو الفصل دون سابق إنذار       (الئحة الموظفين   

  .تقويميةالفترة المخصصة للرد تستغرق ثمانية أيام 
  

  األداء وتغير الحالة
  
 من الئحة الموظفين إللغاء اإلشارة إلى سوء السلوك ولتحقيق االتساق بينهـا             ٢-٥٧٠تم تعديل المادة      -٢٣

.  لسوء السلوك   من الالئحة التي تنص على حق الموظف في الرد في حاالت تنزيل الدرجة             ١١٣٠وبين المادة   
  .كما تم إيضاح أن الفترة المسموح بها للرد هي ثمانية أيام تقويمية

  
  "المعالين"تعريف عبارة 

  
لضمان االتساق بين المصطلحات المستخدمة في كامل نص الئحة الموظفين وتحقيق التناغم بين الئحة   -٢٤

متحدة وسـائر المؤسـسات التـي يـضمها         موظفي المنظمة وإصداراتها اإلدارية وبين الئحة موظفي األمم ال        
 ٧-٦٤٠ و ٥-٣٦٥ و ٢-٣٦٠ و ٣-١-٥-٣١٠في المـواد    " spouse" "الزوج"الموحد، تم األخذ بعبارة      النظام

  . من الئحة الموظفين٦-٨٢٠و
  

  إلغاء الوظائف
  
 من الئحة الموظفين لمعالجة اآلثار المترتبة على حقـوق المـوظفين فـي              ٢-١٠٥٠تم تعديل المادة      -٢٥
 من الالئحة وإعادة التكليف الناجمة عن األحكام الحالية التـي           ٤-١٠٥٠ويض إنهاء الخدمة بموجب المادة      تع

تعيينات الخدمـة  / تنص على الحقوق في إعادة التكليف والخاصة فقط بالموظفين الذين يتمتعون بتعيينات دائمة   
لموظفون الذين يـشغلون، اعتبـاراً مـن        أما ا . الطويلة، أو الموظفين الذين يشغلون وظائف غير محددة المدة        

، وظائف غير محددة المدة ولكن خالل مدة تقل عن خمس سنوات من الخدمـة               ٢٠٠٦يناير  / كانون الثاني  ١
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المتواصلة غير المنقطعة بناء على تعيين محدد المدة فسيحتفظون بالحق في إعادة التكليف طالما ظلوا مكلّفين                
  .بشغل تلك الوظيفة

  
 المنقحـة   ٢-١٠٥٠ من الئحة الموظفين بغرض تحقيق اتساقها مع المادة          ١-١٠٥٠عديل المادة   وتم ت   -٢٦

  .من الالئحة
  

  المجلس التنفيذياإلجراء المطلوب من 
  
احتوت هذه الفقرة على مشروعي قرارين تم اعتمادهما في الجلـسة العاشـرة بوصـفهما القـرار                 [   -٢٧
  . ]ي، على التوال١١ق١١٧ت م والقرار ١٠ق١١٧ت م
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Appendix 1 

TEXT OF AMENDED STAFF RULES 

230.            CLASSIFICATION REVIEW 

                  In accordance with procedures established by the Director-General, a staff member may 
request a re-examination of the classification of the post which he occupies and any staff 
member may request a re-examination of the classification of any post under his 
supervision. 

....................................................................................................................................................................  

310.            DEFINITIONS 

                  ... 

310.4          “Terminal remuneration” is the figure used in the calculation of separation payments set 
out in Rule 380.2. For staff in the general service category, “terminal remuneration” is 
equivalent to gross base salary (less staff assessment), language allowance and the non-
resident’s allowance for those staff who were eligible and continue to receive this 
entitlement at the rate and in accordance with the provisions in effect before 1 September 
1983. For staff in the professional and higher categories “terminal remuneration” is the 
net base salary. 

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

                  ... 

                  310.5.1.3      if both spouses are staff members of international organizations applying the 
common system of salaries and allowances, neither may be recognized as a 
dependant for the purposes of Rules 330.2, 335 and 360; 

....................................................................................................................................................................  

330.            SALARIES 

330.1          Gross base salaries shall be subject to the following assessments: 

                  330.1.1         For professional and higher graded staff: 

Assessable income 
US$ 

Staff assessment rates for those with 
dependants (as defined in 
Rules 310.5.1 and 310.5.2) 

% 
First 50 000  19 
Next 50 000  28 
Next 50 000  32 
Remaining assessable payments 35 
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Amounts of staff assessment for those with neither a dependent spouse nor a dependent 
child would be equal to the differences between the gross salaries at different grades and 
steps and the corresponding net salaries at the single rate. 

....................................................................................................................................................................  

350.            EDUCATION GRANT 

350.1          Internationally recruited staff members shall be entitled to an education grant, except as 
indicated in Rule 350.3, under the conditions which follow: 

                  ... 

                   350.1.2        if the child’s education is interrupted for at least one scholastic year by 
national service obligations, illness or other compelling reasons, the period 
of eligibility may be extended, by the period of interruption, beyond the 
scholastic year in which the child reaches the age of 25; 

                  ... 

350.3          The education grant shall not be paid for: 

                  350.3.1         periods during which the staff member is assigned to, or residing in, the 
country of his recognized place of residence except when such periods are 
immediately preceded by an assignment to an official station outside that 
country in which case the grant is payable for the balance of the current 
school year following reassignment but not exceeding one full school year; 

                  ... 

350.5          The grant shall be paid in full if in any scholastic year the staff member’s period of 
employment with the Organization and the period of the child’s attendance at the 
educational institution are each not less than two-thirds of the scholastic year. If this 
condition is not met the grant shall be proportionately reduced, except if the staff member 
dies while in service after the beginning of the school year. 

....................................................................................................................................................................  

355.            SPECIAL EDUCATION GRANT FOR DISABLED CHILDREN 

                  ... 

355.7          The grant shall be paid in full if the staff member’s period of employment with the 
Organization and the period of the child’s special education are each not less than two-
thirds of the year defined in Rule 355.6. If this condition is not met the grant shall be 
proportionately reduced, except if the staff member dies while in service after the 
beginning of the school year. 

....................................................................................................................................................................  
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360.            MOBILITY AND HARDSHIP ALLOWANCE 

                  ... 

360.2          The annual rates of the mobility and hardship allowance shall be calculated as a percentage 
of the annual net base salary of a staff member at step 6 of grade P.4 with a dependent 
spouse or a dependent child as defined in Rule 330.2 and in accordance with the matrix 
below. The resulting annual amounts are applicable to staff members in grades P.4 and 
P.5. The amounts shall be increased by 13% for staff members in grades P.6/D.1 and 
above and reduced by 13% for staff members in grades P.1 to P.3. Staff members without 
dependants as defined in Rules 310.5.1 and 310.5.2 shall receive 75% of the amounts 
applicable to their grade. If both spouses are staff members of international organizations 
in the common system of salaries and allowances, the allowance shall be payable to each 
at the rate applicable to their individual official stations. If there are dependent children as 
defined under Rule 310.5.2 the dependency rate of the allowance shall be payable to the 
spouse in respect of whom the dependent children are recognized. The amounts 
established under this Rule shall be increased by three percentage points at official 
stations in category H for staff members with no entitlement under Rule 855.1 and 
decreased by five percentage points at official stations in categories A to E for staff 
members with an entitlement under Rule 855.1. 

....................................................................................................................................................................  

365.            ASSIGNMENT GRANT 

                  ... 

365.5          If both spouses are staff members of international organizations applying the common 
system of salaries and allowances at the same official station, the grant under 
Rule 365.1.1 shall be payable to each staff member. The amount under Rule 365.1.2 shall 
be payable to the staff member in respect of whom the child is recognized as a dependant, 
whereas the amount under Rule 365.3 shall be payable to the spouse whose entitlement 
yields the higher amount. 

....................................................................................................................................................................  

370.            REPATRIATION GRANT 

370.1          A staff member who on leaving the service of the Organization, other than by summary 
dismissal under Rule 1075.2, has performed at least one year of continuous service 
outside the country of his recognized place of residence shall be entitled to a repatriation 
grant in accordance with the following schedules and with Rule 380.2. Payment in respect 
of entitlements accrued as from 1 July 1979 shall be subject to receipt from the former 
staff member of documentary evidence, in accordance with criteria established by the 
Director-General, of relocation outside the country of his last official station or residence 
during his last assignment, with due regard to the provisions of Rule 370.4. This part of 
the grant is payable if it is claimed within two years of the effective date of separation. 

                  ... 

370.3          In computing the years of qualifying service for the purposes of Rule 370.1, the following 
periods shall be excluded: 
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                  ... 

                  370.3.2         any period of duty during which the staff member is assigned to, or residing 
in, the country of his recognized place of residence (see Rule 460). 

370.4          The grant shall not be payable to a staff member assigned to, or residing in, the country of 
his recognized place of residence at the time of separation provided that the grant may be 
paid on a full or reduced basis to a staff member transferred to duty in the country of his 
recognized place of residence prior to termination, the amount of the grant being reduced 
in proportion to the duration of his residence in that country. In such a case, the evidence 
of relocation referred to in Rule 370.1 shall not be required. 

....................................................................................................................................................................  

410.            RECRUITMENT POLICIES 

                  ... 

                  410.3.2         A staff member who is related to another staff member as specified under 
Rules 410.3 and 410.3.1: 

                  410.3.2.1           shall not be assigned to serve in a position which is superior or subordinate 
in the line of authority to the position occupied by the staff member to 
whom he or she is related. 

....................................................................................................................................................................  

480.            INTERORGANIZATION TRANSFERS 

480.1          Subject to the requirements of Rules 430 and 440 (“Medical Certification and 
Inoculations” and “Appointment Procedure”), appointees accepted for transfer from 
another United Nations organization: 

                  ... 

                  480.1.3         shall be appointed on a fixed-term appointment in accordance with Staff Rule 
420.5, and serve the same probationary period as a newly appointed staff 
member, except for appointees transferred from the Pan American Health 
Organization; 

....................................................................................................................................................................  

550.            WITHIN-GRADE INCREASE 

                  ... 

550.2          The unit of service time is defined as the minimum length of time which must be served at 
a step in order to achieve a within-grade increase under the terms of Rule 550.1. The unit 
of service time is as follows: 

                  ... 
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                  550.2.2         two years of full-time service at levels: P-2 step XI, P-3 steps XIII and XIV, 
P-4 step XII to step XIV, P-5 step X to step XII, P-6/D-1 step IV to 
step VIII, and D-2 step I to step V; 

....................................................................................................................................................................  

560.            PROMOTION 

                  ... 

560.3          If an occupied post is reclassified from the general service category to the professional 
category or by more than one grade within a category, the post shall be announced to the 
staff and selection for that post shall be on a competitive basis, subject to conditions to be 
determined by the Director-General. In such cases, the staff member occupying the 
advertised post may be granted extra pay as from the fourth consecutive month of the 
effective date of the reclassification calculated in accordance with the provisions of, and 
with due regard to, the period specified in Rule 320.5. 

....................................................................................................................................................................  

565.            REASSIGNMENT 

                  ... 

565.4          A staff member may be required, without formal reassignment and in the interests of the 
Organization, to perform duties of a post other than his own, due regard being given to 
the provisions of Rule 320.5. Any such arrangement shall not exceed twelve months, 
unless otherwise decided by the Director-General. 

....................................................................................................................................................................  

570.            REDUCTION IN GRADE 

                  ... 

570.2          A staff member shall not be reduced in grade for unsatisfactory performance until he has 
received written notification of the proposed action and of the reasons, and has had an 
opportunity to reply. Such reply must be made in writing within eight calendar days of 
receipt of the notification. 

....................................................................................................................................................................  

640.            HOME LEAVE 

640.1          Home leave is provided so that a staff member who is serving and residing outside the 
country of his recognized place of residence may spend a reasonable period of leave in 
his home country (or in another country, as provided for in Rule 640.5.2) with a view to 
maintaining effective association with its culture, with his family, and with his national, 
professional or other interests. 

                  ... 
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640.3          Staff members are eligible for home leave when: 

                  640.3.1         they are serving and residing outside the country of their recognized place of 
residence as established under Rule 460; and 

                  ... 

640.4          Qualifying service under Rule 640.2 consists of continuous service for the Organization at 
official stations outside the country of the staff member’s recognized place of residence, 
but does not include periods of sick leave under insurance cover in excess of 30 days or 
leave without pay in excess of 30 days. 

                  ... 

640.7          If both spouses are staff members in organizations in the United Nations system and 
eligible for home leave, each shall have the choice of exercising the home leave 
entitlements as a staff member, or as a spouse, but not as both. Such choice normally may 
not result in more than one home leave in every home leave cycle. 

....................................................................................................................................................................  

655.            LEAVE WITHOUT PAY 

                  ... 

655.2          During any leave without pay under Rule 655.1 the following conditions shall apply: 

                  ... 

                   655.2.3        no service credit shall accrue for the purposes of annual leave, a within-grade 
increase, completion of probation, repatriation grant, termination indemnity, 
home leave, meritorious increases under Rule 555.2, and end-of-service 
grant. Periods of leave without pay of 30 calendar days or less shall not 
affect the ordinary rates of accrual. 

....................................................................................................................................................................  

750.            SICK LEAVE UNDER INSURANCE COVER 

                  ... 

750.2          During sick leave under insurance cover, no service credit shall accrue for the purposes of 
annual leave, a within-grade increase, completion of probation, repatriation grant, 
termination indemnity, home leave and end-of-service grant. Periods of 30 calendar days 
or less shall not affect the ordinary rates of accrual. 

....................................................................................................................................................................  
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760.            MATERNITY AND PATERNITY LEAVE 

                  ... 

760.2          Maternity leave for staff holding an appointment of one year or more 

                  Maternity leave shall commence six weeks before the expected date of birth upon 
submission of a certificate from a duly qualified medical practitioner or midwife 
indicating the expected due date. At the request of the staff member and on medical 
advice, the Director-General may permit the maternity leave to commence less than six 
weeks but not less than two weeks before the expected due date. Maternity leave shall 
extend for a period of 16 weeks from the time it is granted, except that in no case shall it 
terminate less than 10 weeks after the actual date of birth. The leave is paid with full 
salary and allowances. 

                  ... 

760.6          Paternity leave 

                  Subject to conditions established by the Director-General, and upon presentation of 
satisfactory evidence of the birth of his child, a staff member, except those holding 
temporary appointments as defined in Rule 420.3 or consultants appointed under 
Rule 1330, shall be entitled to paternity leave for a total period of up to four weeks or, in 
the case of internationally recruited staff members serving at a non-family duty station, 
up to eight weeks. In exceptional circumstances, leave shall be granted for a total period 
of up to eight weeks. Paternity leave must be exhausted within 12 months from the date 
of the child’s birth. 

....................................................................................................................................................................  

810.            TRAVEL OF STAFF MEMBERS 

                  The Organization shall pay the travel expenses of a staff member as follows: 

                  ... 

810.8          In exceptional circumstances, and in accordance with conditions established by the 
Director-General, return travel may be authorized in the case of illness or injury requiring 
special facilities for the treatment of a staff member whom the Organization does not 
have an obligation to repatriate. 

....................................................................................................................................................................  

820.            TRAVEL OF SPOUSE AND CHILDREN 

                  ... 

820.2          Except for staff members holding temporary appointments as defined in Rule 420.3 or 
consultants appointed under Rule 1330, the Organization shall pay the travel expenses of 
a staff member’s spouse and dependent children, as defined in Rule 820.1, under the 
following circumstances: 
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                  ... 

                  820.2.9         in exceptional circumstances, and in accordance with conditions established 
by the Director-General, return travel may be authorized in the case of illness or injury 
requiring special facilities for the treatment of a staff member’s spouse or dependent 
children whom the Organization does not have an obligation to repatriate. 

                   820.2.10      in other appropriate cases, when, in the opinion of the Director-General there 
are compelling reasons for paying such expenses. 

                  ... 

820.6           If both spouses are staff members in organizations in the United Nations system, eligible 
for repatriation, each shall have the choice of exercising the repatriation entitlement as a 
staff member or as a spouse but not as both. Such choice shall not result in more than one 
journey each. 

....................................................................................................................................................................  

1050.          ABOLITION OF POST 

1050.1         The fixed-term appointment of a staff member with less than five years of service may be 
terminated prior to its expiration date if the post he occupies is abolished. 

1050.2         When a post held by a staff member with a service appointment,1 or by a staff member 
who has served on a fixed-term appointment for a continuous and uninterrupted period of 
five years or more, is abolished or comes to an end, reasonable efforts shall be made to 
reassign the staff member occupying that post, in accordance with procedures established 
by the Director-General, and based upon the following principles: 

....................................................................................................................................................................  

1130.          NOTIFICATION OF CHARGES AND REPLY 

                  A disciplinary measure listed in Rule 1110.1 may be imposed only after the staff member 
has been notified of the charges made against him and has been given an opportunity to 
reply to those charges. The notification and the reply shall be in writing, and the staff 
member shall be given eight calendar days from receipt of the notification within which 
to submit his reply. This period may be shortened if the urgency of the situation requires 
it. 

....................................................................................................................................................................  

1310.          STAFF IN POSTS SUBJECT TO LOCAL RECRUITMENT (see Staff Regulation 3.2) 

                  ... 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1   In this Rule, references to staff members holding service appointments shall be interpreted to include 

staff members holding career-service appointments. 
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1310.4         Persons whom it is necessary to recruit outside the local area for such posts, because 
qualified candidates are not available locally, shall be appointed under the conditions of 
employment established for persons locally recruited. In addition, any such staff member 
whose recognized place of residence is determined to be outside the local area as well as 
outside the country of the official station may be granted any entitlements as required to 
meet extra costs of non-resident status or accepted practices for non-residents employed 
in the locality. As a transitional measure, staff members who were in receipt of a non-
resident’s allowance on 31 August 1983 may continue, while eligible, to receive the 
non-resident’s allowance at the rate and in accordance with the provisions in effect before 
1 September 1983. 

1310.5         At designated official stations, a mobility and hardship allowance may be payable to staff 
members described in Rule 1310.4 in accordance with the conditions defined under 
Rule 360 and at the rates payable to staff in grades P.1 to P.3.  The Director-General shall 
establish, on the basis of procedures agreed among the international organizations 
concerned, the criteria under which the mobility and hardship allowance may be payable. 

1310.6         The entitlements referred to in Staff Rules 1310.4 and 1310.5 may cease upon 
determination by the Director-General that a resident status within the area of the official station has 
been acquired by the staff member 
 
....................................................................................................................................................................  
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ppendix 2 
 

Salary scale for staff in the professional and higher graded categories: annual gross base salaries and net equivalents 
after application of staff assessm

ent (in U
S dollars) 1 

 
(effective 1 January 2006) 

Step 
Level 

 
I 

II
III

IV
V

VI
VII

VIII 
IX

X
XI

XII
XIII

XIV
XV

 
 

 
*

*
*

*
*

 
D

-2 
G

ross 
131 947 

134 765
137 584

140 403
143 222

146 040
 

 
N

et D
 

98 224 
100 140

102 057
103 974

105 891
107 807

 
 

N
et S 

90 236 
91 854

93 466
95 072

96 674
98 269

 
 

 
 

*
*

*
* 

*
P-6/D

-1 
G

ross 
120 487 

122 962
125 435

127 910
130 385

132 859
135 334

137 809 
140 282

 
N

et D
 

90 431 
92 114

93 796
95 479

97 162
98 844

100 527
102 210 

103 892
 

N
et S 

83 587 
85 050

86 509
87 965

89 418
90 867

92 312
93 755 

95 194
 

 
 

 
*

*
*

P-5 
G

ross 
99 511 

101 590
103 694

105 799
107 904

110 009
112 115

114 221 
116 326

118 431
120 535

122 641
124 747

 
N

et D
 

76 148 
77 581

79 012
80 443

81 875
83 306

84 738
86 170 

87 602
89 033

90 464
91 896

93 328
 

N
et S 

70 742 
72 014

73 282
74 550

75 815
77 077

78 338
79 596 

80 852
82 106

83 358
84 607

85 855
 

 
 

 
*

*
*

P-4 
G

ross 
81 943 

83 861
85 781

87 699
89 618

91 536
93 456

95 374 
97 293

99 210
101 196

103 226
105 259

107 290
109 322

 
N

et D
 

63 499 
64 880

66 262
67 643

69 025
70 406

71 788
73 169 

74 551
75 931

77 313
78 694

80 076
81 457

82 839
 

N
et S 

59 132 
60 390

61 647
62 901

64 155
65 407

66 659
67 909 

69 157
70 405

71 651
72 896

74 140
75 383

76 625
 

 
 

 
*

*
P-3 

G
ross 

66 881 
68 656

70 435
72 207

73 986
75 761

77 535
79 314 

81 090
82 865

84 643
86 417

88 194
89 969

91 746
 

N
et D

 
52 654 

53 932
55 213

56 489
57 770

59 048
60 325

61 606 
62 885

64 163
65 443

66 720
68 000

69 278
70 557

 
N

et S 
49 149 

50 325
51 503

52 678
53 856

55 030
56 206

57 383 
58 558

59 734
60 906

62 079
63 250

64 422
65 594

 
 

 
 

*
P-2 

G
ross 

54 382 
55 972

57 560
59 149

60 738
62 325

63 914
65 500 

67 090
68 681

70 267
71 858

 
N

et D
 

43 655 
44 800

45 943
47 087

48 231
49 374

50 518
51 660 

52 805
53 950

55 092
56 238

 
N

et S 
40 947 

41 985
43 020

44 057
45 092

46 130
47 184

48 234 
49 289

50 341
51 392

52 447
 

 
 

 
P-1 

G
ross 

42 664 
44 022

45 378
46 737

48 093
49 449

50 908
52 436 

53 960
55 488

 
N

et D
 

34 558 
35 658

36 756
37 857

38 955
40 054

41 154
42 254 

43 351
44 451

 
N

et S 
32 599 

33 612
34 625

35 638
36 650

37 662
38 676

39 676 
40 672

41 668
                    1 D

 = R
ate applicable to staff m

em
bers w

ith a dependent spouse or child; S = R
ate applicable to staff m

em
bers w

ith no dependent spouse or child. 
             * The norm

al qualifying period for a w
ithin-grade increase betw

een consecutive steps is one year, except at those steps m
arked w

ith an asterisk, for w
hich a 

tw
o-year period at the preceding step is required (Staff R

ule 550.2). 
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  ٢الملحق 
  
  

  المنظمات غير الحكومية التي تم قبولها أو اإلبقاء على
  عالقاتها الرسمية بمنظمة الصحة العالمية بموجب القرار

  على التوالي) ٣(١١٧ت م والمقرر اإلجرائي ١٢ق١١٧ت م
  

   ]٢٠٠٦ يناير/  الثانيكانون ٢٧ – ، الملحق١١٧/٢٤ت م[ 
  

  دارية في أوروبارابطة معاهد ومدارس طب المناطق الم
  مؤسسة كريستوفل لرعاية العميان
  المنظمة الدولية لمساءلة الشركات
  المؤسسة الدولية لحياة المحاصيل
  المؤسسة العالمية للتليف الكيسي

  المركز األوروبي للسموميات اإليكولوجية وسموميات المواد الكيميائية
 FDIاالتحاد العالمي لطب األسنان 

  رما هيلثالصندوق األلماني فا
  مؤسسة هيلين كيلر الدولية

  ية للهندسة الصحية والبيئيةرابطة البلدان األمريك
  لوكالة الدولية للوقاية من العمىا

  الرابطة الدولية للنقل الجوي
  التحالف الدولي للنساء

  الرابطة الدولية للمستحضرات البيولوجية
  الرابطة الدولية لبحوث طب األسنان

  اسة العلمية لحاالت العجز الذهنيالرابطة الدولية للدر
  ابطة الدولية لدراسة ظاهرة األلمالر

  ت التفاعل بين اإلنسان والحيوانالرابطة الدولية لمنظما
  الرابطة الدولية لداء العداريات

  الرابطة الدولية لعيوب الكالم والنطق
  الدولية لنظم رصد العيوب الخلقيةغرفة المقاصة 
  ن األشعة غير المؤينةة للوقاية ماللجنة الدولي

  اللجنة الدولية للوقاية من األشعة
  االتحاد الدولي للقابالت
  المجلس الدولي للنساء

  االتحاد الدولي لداء السكري
  المؤسسة الدولية للعيون

  االتحاد الدولي لإلسكان والتخطيط
  االتحاد الدولي لسيدات األعمال والنساء المهنيات

  بةاالتحاد الدولي لجمعيات الخصو
  التحاد الدولي لجمعيات طب العيونا

  االتحاد الدولي لجمعيات طب األنف واألذن والحنجرة
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  االتحاد الدولي للطب الرياضي
  الرابطة الدولية للجذام

  المعهد الدولي لعلوم الحياة
  )ماالتراخو(المنظمة الدولية لمكافحة الحثر 

  حولالجمعية الدولية للبحوث الطبية الحيوية بشأن إدمان الك
  الجمعية الدولية للوبائيات البيئية

  الجمعية الدولية لعلم األورام الوقائي
  الجمعية الدولية لدراسة التنمية السلوكية

  الجمعية الدولية لألطباء المدافعين عن البيئة
  الجمعية الدولية للممرضات العامالت في مجال رعاية مرضى السرطان

  الرابطة الدولية لطب المرور
  لدولي لمكافحة السرطاناالتحاد ا
  دولي لمكافحة األمراض التناسليةاالتحاد ال

  االتحاد الدولي لمكافحة السل وأمراض الرئة
  االتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة والموارد الطبيعية

  ١ولي لتعزيز الصحة والتثقيف الصحياالتحاد الد
  ١االتحاد الدولي للعلوم النفسية
  حتة والكيمياء التطبيقيةاالتحاد الدولي للكيمياء الب
  االتحاد الدولي للسموميات

  الرابطة الدولية للمياه
  المنظمة اإلسالمية للعلوم الطبية

  س للعيوب الخلقيةمؤسسة مارش أوف دايم
  ١الرابطة الدولية للطبيبات
  منظمة الوقاية من العمى
  المؤسسة الدولية أوربيس
  ١الجمعية الدولية للتأهيل

  الروتاري الدولي
  طة الدولية ألخوات المحبةالراب

  االتحاد الدولي للتالسيميا
  الرابطة الدولية لنوادي الينز

  الجمعية الدولية لمنع إيذاء الطفل وإهماله
  جمعية الكومنولث الملكية للمكفوفين

  جمعية زرع األعضاء
  االتحاد العالمي للمكفوفين

  )الهيموفيليا(د العالمي للناعور االتحا
  داواة بالمياه والمداواة بالمناخاالتحاد العالمي للم

  االتحاد العالمي لجمعيات جراحة األعصاب
  االتحاد العالمي للطب النووي والبيولوجيا

  االتحاد العالمي للقلب
  لدمالرابطة العالمية لمكافحة فرط ضغط ا

  المنظمة العالمية للحركة الكشفية
  الرابطة البيطرية العالمية
  ـــــــــــــ

  .٢٠٠٤-٢٠٠٢   أنشطة تخص الفترة ١

ـــــــــــــــ
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  ٣ الملحق
  

  

  اختصاصات لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة
  )الصيغة المعدلة (التابعة للمجلس التنفيذي

  
  :إجراء استعراض وتقديم توصيات إلى المجلس التنفيذي، عند االقتضاء، بخصوص ما يلي  )١(

  
  برنامج العمل العام،  )أ(
  
  الميزانية البرمجية ووضع تقرير بشأن تقييم األداء،  )ب(
  
  لتقييمات،ا  )ج(
  
التقرير المالي المبدئي، والتقرير المالي والبيانات المالية المراجعة مشفوعة بتقرير مراجع   )د(

  الحسابات الخارجي بشأنها،
  
مخططات المراجعة المالية لكل من مراجع الحسابات الخارجي ومراجع الحسابات الداخلي   )ه(

  وأية تقارير يقدمانها إلى المجلس التنفيذي،
  
  تقارير وحدة التفتيش المشتركة،  )و(
  
  أعاله،) و(إلى ) ب(استجابات األمانة للمسائل المشار إليها في البنود الفرعية من   )ز(
  
  مسائل مالية وإدارية أخرى بشأن جدول األعمال المقترح لدورة المجلس التنفيذي التالية،  )ح(
  
  .أية مسألة أخرى يحيلها المجلس التنفيذي  )ط(
  

  :اإلجراءات نيابة عن المجلس التنفيذي من أجل ما يلياتخاذ   )٢(
  

النظر في وضع الدول األعضاء المتأخرة في سداد اشتراكاتها إلى حد يبرر تطبيق أحكام   )أ(
   من الدستور،٧المادة 

  
فحص التقرير المالي المبدئي والتقرير المالي والبيانات المالية المراجعة وتقرير مراجع   )ب(

  رجي،الحسابات الخا
  
النظر في أية مسألة أخرى من المسائل البرمجية أو اإلدارية أو مسائل الميزانية أو المسائل   )ج(

  المالية التي قد يعتبرها المجلس مالئمة،
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  .إبداء تعليقات أو تقديم توصيات بشأن كّل هذه المسائل لجمعية الصحة رأساً  )د(
  

  دورية االجتماعات
  

قبل ) في السنوات التي تناقش فيها الميزانية( لمدة تصل إلى ثالثة أيام تجتمع اللجنة مرتين في السنة
ويقدم تقرير . يناير، ولمدة تصل إلى يومين قبل انعقاد جمعية الصحة/ انعقاد دورة المجلس في كانون الثاني

خالل اللجنة إلى المجلس في وقت مبكر من كل دورة بحيث يتسنى دراسة أية توصيات ترد فيه دراسة وافية 
ويجوز للمجلس أن يقرر دعوة اللجنة إلى عقد اجتماعات استثنائية لتناول المسائل العاجلة . مداوالت المجلس

التي تدخل في إطار اختصاصات اللجنة والتي تحتاج إلى دراسة في الفترات الفاصلة بين اجتماعات اللجنة 
  .العادية

  
  تشكيل اللجنة

  
في ومراعاة حجم معقول للجنة تتمكن معه من إتاحة طائفة من مع عدم إغفال ضرورة التمثيل الجغرا

 عضواً، بواقع عضوين من كل إقليم، يجري انتقاؤهم من بين أعضاء ١٤وجهات النظر، تتشكل اللجنة من 
  .المجلس، باإلضافة إلى رئيس المجلس ونائب لرئيس المجلس بحكم منصبيهما

  
  عضوية األعضاءمدة 

  
. الية، أن تكون مدة العضوية في اللجنة سنتين إلتاحة نوع من االستمراريةينبغي، من الناحية المث  

ويعينان في مرحلة أولية من بين أعضاء . رئيس ونائب للرئيس: ويكون هناك مسؤوالن عن هيئة المكتب
عضوين مع إمكانية التمديد لسنة أخرى إذا كانا اليزاالن (اللجنة لمدة سنة واحدة أو لدورتين من دورات اللجنة 

ويمكن، في نهاية المطاف، إرساء قواعد ممارسة تتمثل في اختيار نائب الرئيس من بين ). في المجلس
  .األعضاء الجدد ومن ثم يمكن أن يصبح رئيساً خالل السنة الثانية من مدة العضوية

  
  

  ـــــــــــــــ
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  ٤الملحق 
  

  

  ة بالنسبةاآلثار اإلدارية والمالية المترتب
   للقرارات المقترح اعتمادهاإلى األمانة نتيجة

  من قبل المجلس التنفيذي
  
  

   استئصال شلل األطفال بشأن١ق١١٧ت م القرار  -١

  الصلة بالميزانية البرمجية  -٢
  النتيجة المتوقعة  مجال العمل

توفير التنسيق والدعم الفعليين من أجل وقف   -٧  التمنيع واستحداث اللقاحات
ال أي فيروس من فيروسات شلل األطفال يعـاد         انتق

، وذلك لبلوغ هدف اإلشهاد علـى استئـصال         إدخاله
شلل األطفال من العالم والستحداث منتجات للتوقف       
عن إعطاء لقاح شلل األطفـال الفمـوي وإدمـاج          
المبادرة العالمية الستئصال شلل األطفال فـي نظـم      

  .إيتاء الخدمات الصحية

  )ة بالنتائج المتوقعة والمؤشرات والغايات المنشودة والبيانات المرجعيةتُذكر بإيجاز الصل(
 شلل األطفال المشتبه فيهـا      ٪ من حاالت  ١٠٠: ٧ فيما يتعلق بالنتيجة المتوقعة      توجد صلة بالمؤشر الثالث   

  .التي خضعت لالستقصاء وتمت االستجابة لمقتضياتها

  اآلثار المالية  -٣
مقربة إلى وحدات يبلغ كل منها      (القرار  " مدة سريان "رة للتنفيذ خالل    التكلفة اإلجمالية المقد    )أ(

  مليون دوالر أمريكي٦١ ) دوالر أمريكي، بما في ذلك تكاليف الموظفين واألنشطة١٠ ٠٠٠
 لتكاليف التنفيذ المتعلقة بالحمالت التكميلية للتمنيع ضد شـلل          ي مليون دوالر أمريك   ٤٠ منها

.  مليون دوالر أمريكي من خالل اليونيسيف لشراء اللقاحـات         ٢٠ وسيتم توجيه مبلغ  . األطفال
وسيخصص مبلغ مليون دوالر أمريكي لتقديم المساعدة التقنية مـن الخبـراء إلـى الـدول                

  .األعضاء
مقربة إلى وحدات يبلغ كـل منهـا         (٢٠٠٧-٢٠٠٦تبلغ التكلفة اإلجمالية المقدرة للثنائية       )ب(

 مليـون دوالر    ٦١ )ك تكـاليف المـوظفين واألنـشطة       دوالر أمريكي، بما في ذل     ١٠ ٠٠٠
  .أمريكي

ما النسبة التي يمكن إدراجها ضمن األنـشطة        ) ب( من التكلفة المقدرة المذكورة في الفقرة        )ج(
  ٪١٠٠ المبرمجة القائمة؟



 54 المجلس التنفيذي، الدورة السابعة عشرة بعد المائة 

  اآلثار اإلدارية  -٤

قاليم المحـددة   تُذكر مستويات المنظمة التي سيضطلع فيها بالعمل، وتذكر األ        (مواقع التنفيذ     )أ(
  )حسب االقتضاء

وستكون األقاليم والبلدان المعنية هي األقـاليم   . سيشمل ذلك العمل على نطاق المنظمة بأسرها      
الحاالت الوافدة من فيـروس شـلل       (والبلدان التي يكشف فيها فيروس شلل األطفال الساري         

  ).من اللقاحاتاألطفال من النمط البري أو فيروسات شلل األطفال السارية المشتقة 

تُذكر االحتياجات اإلضافية معبراً عنها بعدد المـوظفين        (االحتياجات اإلضافية من الموظفين      )ب(
  )المتفرغين، مع ذكر مجموعة المهارات الالزمة

وستكون هناك حاجـة إلـى عـدد        . لن تكون هناك حاجة إلى أي موظفين متفرغين إضافيين        
اً، على أن يشمل ذلك مزيجاً من أخصائيي الوبائيات          موظفاً متفرغ  ٢٠يزيد على ما يعادل      ال

والدعم اللوجيستي واإلداريين، حسب عدد الحاالت الوافدة وفيروسات شلل األطفال الـسارية            
  ).٢٠٠٥-٢٠٠٤ موظفاً في المدة ٥٥تم استخدام (المشتقة من اللقاحات 

  )متُذكر اُألطر الزمنية العامة للتنفيذ والتقيي(اُألطر الزمنية  )ج(

" تمشيط جيوب المرض واإلشـهاد    " من أجل    ٢٠٠٨ إلى عام    ٢٠٠٦المرحلة الممتدة من عام     
  .في إطار المبادرة العالمية الستئصال شلل األطفال
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   واأليدز والعدوى بفيروسهالتغذية بشأن ٢ق١١٧ت م القرار  -١
  الصلة بالميزانية البرمجية  -٢

  نتيجة المتوقعةال  مجال العمل
تقديم الدعم التقني والدعم بالسياسات بهدف        -٦  التغذية

تحسين أوضاع التغذية المتأزمـة وفـي الظـروف         
االستثنائية ويشمل ذلك المصابين باأليدز والعـدوى       

  بفيروسه
  ) المنشودة والبيانات المرجعيةواألهدافتُذكر بإيجاز الصلة بالنتائج المتوقعة والمؤشرات (
عم إلى المكاتب اإلقليمية والبلدان سعياً إلى توعية أصحاب القرار بضرورة إدراج التغذية ضـمن               تقديم الد 

  .البرامج الخاصة باأليدز والعدوى بفيروسه
  .تخطيط وتنفيذ حلقات عمل تدريبية إقليمية بشأن الوقاية والعالج والرعاية فيما يتعلق بفيروس األيدز

  .ة بالتغذية واأليدز والعدوى بفيروسهنشر وتعميم المواد التدريبية الخاص
والقرار متوافق تماماً مع النتيجة المتوقعة، وسيكفل إعطاء األولوية للتغذية في األعمال التـي تقـوم بهـا                  

مما سـيمكّن البلـدان مـن       . المنظمة بشأن الوقاية من مشكلة األيدز والعدوى بفيروسه وتدبيرها العالجي         
ان التغذية كعنصر أساسي من عناصر استجابتها لمقتضيات األيدز والعدوى          استعمال الرعاية والدعم في ميد    

  .بفيروسه
سيساعد تنفيذ هذا القرار بنجاح على تحقيق النتيجة المتوقعة؛ كما سيكفل زيادة عدد البلدان التي تتلقى الدعم                 

 األول للنتيجـة    حسب المؤشر (من المنظمة والتي تنفذ خطط عمل بشأن التغذية واأليدز والعدوى بفيروسه            
  ).المتوقعة

  اآلثار المالية  -٣
مقربة إلى وحدات يبلغ كل منها      (القرار  " مدة سريان "التكلفة اإلجمالية المقدرة للتنفيذ خالل        )أ(

 دوالر  ١ ٩٢٠ ٠٠٠ ) دوالر أمريكي، بما في ذلك تكاليف المـوظفين واألنـشطة          ١٠ ٠٠٠
  أمريكي لفترة ثالث سنوات

 ١٠ ٠٠٠مقربة إلى وحدات يبلغ كل منهـا         (٢٠٠٧-٢٠٠٦درة للثنائية   تبلغ التكلفة المق   )ب(
   دوالر أمريكي ٩٥٠ ٠٠٠ )دوالر أمريكي، بما في ذلك تكاليف الموظفين واألنشطة

 ضمن األنـشطة    المبلغ الذي يمكن إدراجه   ما  ) ب( من التكلفة المقدرة المذكورة في الفقرة        )ج(
ي؛ وستتم مفاتحة الجهات المانحة المحتملة مـن   دوالر أمريك٣٠٠ ٠٠٠ المبرمجة القائمـة؟  

  أجل تقديم األموال الالزمة
  اآلثار اإلدارية  -٤

تُذكر مستويات المنظمة التي سيضطلع فيها بالعمل، وتذكر األقاليم المحـددة           (مواقع التنفيذ     )أ(
  )حسب االقتضاء

بما في (في المقر الرئيسي ) ةالتقعيدي(على الرغم من أنه سيتم االضطالع ببعض األعمال التقييسية  
فإن غالبية األنشطة سـتُنفذ علـى       ) ذلك وضع المبادئ التوجيهية وإجراء المراجعات العلمية      

وستُعطى األولوية ألشد األقاليم تضرراً من الوباء، مثل اإلقليم         . المستويين القطري واإلقليمي  
  .األفريقي وإقليم جنوب شرق آسيا

تُذكر االحتياجات اإلضافية معبراً عنها بعدد المـوظفين        ( الموظفين   االحتياجات اإلضافية من   )ب(
  )المتفرغين، مع ذكر مجموعة المهارات الالزمة

لتعزيز إسداء المنظمة إرشاداتها التقنية إلى الدول األعضاء دعمـاً لجهـود إدراج القـضايا               
بالتغذيـة سـتلزم    الخاصة باأليدز والعدوى بفيروسه في السياسات والبرامج الوطنية الخاصة          

  . شهرا٢٢ًوظيفة مسؤول تقني ووظيفة سكرتير لمدة 
  )تُذكر اُألطر الزمنية العامة للتنفيذ والتقييم(اُألطر الزمنية  )ج(

بدأ بالفعل تنفيذ بعض األنشطة بموجب هذا القرار ولكن التنفيذ الكامـل سـيتم فـي الثنائيـة          
٢٠٠٧-٢٠٠٦.  
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  لمنجلي فقر الدم ا بشأن٣ق١١٧ت م القرار  -١

    الصلة بالميزانية البرمجية -٢

  النتيجة المتوقعة  مجال العمل  

  ترصد وتوقي األمراض غير السارية   
  المزمنة وتدبيرها العالجي  

  تقديم الدعم إلى البلدان لصياغة سياسات        -١
واستراتيجيات خاصة بتوقي األمراض غيـر      
السارية المزمنة وتـدبيرها العالجـي علـى        

بما في ذلك دمج الوقايـة      المستوى الوطني،   
  األولية والثانوية في النظم الصحية

  ) المنشودة والبيانات المرجعيةواألهداف بإيجاز الصلة بالنتائج المتوقعة والمؤشرات تُذكر(

 إذ إنها تتعلق بالوقاية من فقر الدم المنجلي وتدبيره العالجي           ١سيوفر القرار إطاراً لتحقيق النتيجة المتوقعة       
  .لف البلدانفي مخت

  اآلثار المالية  -٣

 وحدات يبلـغ كـل      إلىمقربة  ( القرار   "مدة سريان "التكلفة اإلجمالية المقدرة للتنفيذ خالل        )أ(
 ٥ ٦٨٠ ٤٤٠)  واألنـشطة تكاليف المـوظفين  دوالر أمريكي، بما في ذلك      ١٠ ٠٠٠ منها

  دوالراً أمريكياً

 دوالر  ١٠ ٠٠٠  وحدات يبلغ كل منها    ىإلمقربة   (٢٠٠٧-٢٠٠٦التكلفة المقدرة للثنائية      )ب(
  اً أمريكياً دوالر٢ ٨٠٠ ٢٢٠ ) واألنشطةتكاليف الموظفينأمريكي، بما في ذلك 

، ما المبلغ الذي يمكن إدراجه ضمن األنشطة        )ب(من التكلفة المقدرة المذكورة في الفقرة         )ج(
  )األموال غير مخصصة(ال ينطبق ؟ المبرمجة الحالية

  يةاآلثار اإلدار  -٤

 األقاليم المحددة   وتذكر فيها بالعمل،    سيضطلع مستويات المنظمة التي     تُذكر(مواقع التنفيذ     )أ(
  ) حسب االقتضاء

المكتب اإلقليمي ألفريقيا والمكتب اإلقليمي لألمريكتين      (بلدان مختارة وأربعة مكاتب إقليمية      
  .والمقر الرئيسي) طوالمكتب اإلقليمي لجنوب شرق آسيا والمكتب اإلقليمي لشرق المتوس

الموظفين معبراً عنها بعدد    تذكر االحتياجات اإلضافية    (االحتياجات اإلضافية من الموظفين       )ب(
  )، مع ذكر مجموعة المهارات الالزمةالمتفرغين

 موظفين من الفئة المهنية في المكاتب اإلقليمية وموظف واحد من الفئة المهنية في المقر               ٤
  .الرئيسي

   ) األطر الزمنية العامة للتنفيذ والتقييمتُذكر(منية األطر الز  )ج(

  .وتجتمع لجنة الرصد كل عامين. ٢٠٠٦ سنوات ابتداء من عام ٤تبلغ مدة المبادرة العالمية   
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  بشأن الوقاية من العمى وضعف البصر اللذين يمكن تجنبهما ٤ق١١٧ت م القرار  -١

    الصلة بالميزانية البرمجية -٣

  النتيجة المتوقعة  مجال العمل  

  ترصد وتوقي األمراض غير السارية   
  المزمنة وتدبيرها العالجي  

تقديم الدعم لتعزيز قدرة البلـدان المـستهدفة      -٣
على القضاء على ضعف البصر الذي يمكـن تجنبـه          

  باعتباره مشكلة من مشاكل الصحة العمومية

  ) المنشودة والبيانات المرجعيةفواألهدا بإيجاز الصلة بالنتائج المتوقعة والمؤشرات تُذكر(

 ١٢٠، وهو هـدف     ٢٠٠٧ بحلول عام    ٣سيتم، بموجب القرار، توفير الموارد الالزمة لبلوغ النتيجة المتوقعة          
خطة وطنية للقضاء على العمى الذي يمكن تجنبه والتنفيذ التام التالي للمبادرة العالمية للتخلص من العمى الذي                 

  ").٢٠٢٠ة الرؤي"مبادرة (يمكن تجنبه 

  اآلثار المالية  -٣

 وحدات يبلغ كـل     إلىمقربة  ( القرار   "مدة سريان "التكلفة اإلجمالية المقدرة للتنفيذ خالل      تبلغ    )أ(
سـيلزم مبلـغ    )  واألنـشطة  تكـاليف المـوظفين    دوالر أمريكي، بما في ذلك       ١٠ ٠٠٠ منها
ة المقترحة من الدول     لتلبية المتطلبات المحتمل   ٢٠٢٠ دوالر أمريكي حتى عام      ٤٥ ٠٠٠ ٠٠٠

  .األعضاء

 ١٠ ٠٠٠  وحدات يبلغ كـل منهـا      إلىمقربة   (٢٠٠٧-٢٠٠٦التكلفة المقدرة للثنائية    تبلغ    )ب(
 دوالر أمريكـي    ٥ ٤٠٠ ٠٠٠ مبلغ   ) واألنشطة تكاليف الموظفين دوالر أمريكي، بما في ذلك      

  .من شأنه أن يغطي إلى حد بعيد الطلبات المقدمة من الدول األعضاء

، ما المبلغ الذي يمكن إدراجه ضـمن األنـشطة          )ب(ن التكلفة المقدرة المذكورة في الفقرة       م  )ج(
 دوالر أمريكي فـي الميزانيـة البرمجيـة         ١ ٥٠٠ ٠٠٠؟ ُأدرج بالفعل مبلغ     المبرمجة الحالية 

 من شأنه أن يغطي المسألة إلى حد بعيد، ويتيح إحراز تقدم دعمـاً للعناصـر                ٢٠٠٧-٢٠٠٦
  .ألعضاء في القرارالمقترحة للدول ا

  اآلثار اإلدارية  -٤

 األقـاليم المحـددة     وتذكر فيها بالعمل،    سيضطلع مستويات المنظمة التي     تُذكر(مواقع التنفيذ     )أ(
برنامجاً عالمياً يتطلب الدعم القطري فـي كـل         " ٢٠٢٠الرؤية  "تُعد مبادرة   ) حسب االقتضاء 

  .سياألقاليم الستة مع التنسيق في مستوى المقر الرئي

المـوظفين  معبراً عنها بعـدد     تذكر االحتياجات اإلضافية    (االحتياجات اإلضافية من الموظفين       )ب(
فـي  ) الفنية(خمسة موظفين من الفئة المهنية       )، مع ذكر مجموعة المهارات الالزمة     المتفرغين

حد من  وموظف وا ) يوجد واحد منهم بالفعل في المكتب اإلقليمي لألمريكتين       (المكاتب اإلقليمية   
  .في المقر الرئيسي) الفنية(الفئة المهنية 

" ٢٠٢٠الرؤيـة   "تبلغ مدة مبـادرة      ) األطر الزمنية العامة للتنفيذ والتقييم     تُذكر(األطر الزمنية     )ج(
  .ومن المقرر أن تجتمع لجنة الرصد كل سنتين. عاماً ١٤
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  بشأن التجارة الدولية والصحة ٥ق١١٧ت م القرار  -١

  لميزانية البرمجيةالصلة با  -٢

  النتيجة المتوقعة  مجال العمل  
  رسم السياسات في مجال

  الصحـة والتنمية
  

  زيادة القدرة على كل من المستوى القطري واإلقليمي والعـالمي            -٥
وداخل المنظمة على قياس وتقييم المخاطر العابرة للحـدود والمحدقـة      

راءات لمواجهتها،  بالصحة العمومية في سياق العولمة، وعلى اتخاذ إج       
مع التركيز على آثار االتفاقات التجارية المتعددة األطـراف والثنائيـة           

  على صحة السكان

  ) المنشودة والبيانات المرجعيةواألهداف بإيجاز الصلة بالنتائج المتوقعة والمؤشرات تُذكر(

آلثار الصحية المترتبة على العولمة     من شأن النجاح في تنفيذ هذا القرار أن ُيسهم في زيادة القدرة على تقييم ا              
ومـن  . واتخاذ ما يلزم من إجراءات بصددها، مع التركيز على تحرير التجارة وعلى االتفاقـات التجاريـة               

المتوقع أن يزيد عدد البلدان التي لديها آليات نشطة مشتركة بين الوزارات فيمـا يتعلـق بـشؤون التجـارة                    
وفي األقاليم، من المتوقع أن يزيد وقت الموظفين المخـصص          . قليموالصحة ليصل إلى أربعة بلدان في كل إ       

للقضايا المتعلقة بالتجارة والصحة ليصل إلى نصف دوام مستشار لشؤون التجارة والصحة في أربعة مكاتب               
  .إقليمية

  اآلثار المالية  -٣

 دات يبلغ كل منها    وح إلىمقربة  ( القرار   "مدة سريان "التكلفة اإلجمالية المقدرة للتنفيذ خالل        )أ(
سـيلزم مبلـغ    )  واألنـشطة  تكـاليف المـوظفين    دوالر أمريكي، بما فـي ذلـك         ١٠ ٠٠٠
   دوالر أمريكي لمدة أربع سنوات٤ ٩٤٠ ٠٠٠

 ١٠ ٠٠٠  وحدات يبلغ كل منهـا     إلىمقربة   (٢٠٠٧-٢٠٠٦التكلفة المقدرة للثنائية    تبلغ    )ب(
. دوالر أمريكـي   ٢ ٤٧٠ ٠٠٠ ) واألنـشطة  تكاليف المـوظفين  دوالر أمريكي، بما في ذلك      

تنتظر أية موارد إضافية لألنشطة ذات الصلة التي ُيضطلع بهـا فـي مجـاالت العمـل                  وال
وبالمثل ينبغي أن تكون الموارد المخصصة حالياً على المستوى اإلقليمي كافية لبلوغ . األخرى

  .األهداف المنشودة للنتائج المتوقعة على نطاق المنظمة
، ما المبلغ الذي يمكن إدراجه ضمن األنـشطة         )ب(لمقدرة المذكورة في الفقرة     من التكلفة ا    )ج(

  .الكلالمبرمجة الحالية؟ 

  اآلثار اإلدارية  -٤

 األقاليم المحـددة    وتذكر فيها بالعمل،    سيضطلع مستويات المنظمة التي     تُذكر(مواقع التنفيذ     )أ(
  ) حسب االقتضاء

فريق عامل تقني معني بالعولمة والتجارة والصحة،       يتولى تنسيق األنشطة في المقر الرئيسي       
ويوفر المالك الوظيفي والدعم فيما يخص المهام القطرية        . يضم موظفين من المكاتب اإلقليمية    

  .على المستوى اإلقليمي

المـوظفين  معبراً عنها بعدد    تذكر االحتياجات اإلضافية    (االحتياجات اإلضافية من الموظفين       )ب(
  ) ذكر مجموعة المهارات الالزمة، معالمتفرغين

  .ال يوجد أي مبرر لها  

  ) األطر الزمنية العامة للتنفيذ والتقييمتُذكر(األطر الزمنية   )ج(
  .هذا النشاط نشاط مستمر يخضع لمقتضيات تقديم التقارير إلى األجهزة الرئاسية
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  مجال البحوث الصحيةبشأن دور منظمة الصحة العالمية ومسؤولياتها في  ٦ق١١٧ت م القرار  -١

    الصلة بالميزانية البرمجية -٤

  النتيجة المتوقعة  مجال العمل  
  المعلومات الصحية والقرائن وسياسة   
  البحوث  

تعزيز البحوث الصحية الوطنية مـن أجـل          -٣
تطوير النظم الصحية ضمن سياق البحوث اإلقليميـة        
والدولية ومشاركة المجتمع المدني؛ وتطوير وتنفيـذ       

منظمة ومبادراتها بفعالية في مجال بحـوث       برامج ال 
تطوير النظم الصحية، ومن أجـل الحـصول علـى          
المعارف واسـتخدامها، باالسـتناد إلـى األولويـات         

  .االستراتيجية
  ) المنشودة والبيانات المرجعيةواألهداف بإيجاز الصلة بالنتائج المتوقعة والمؤشرات تُذكر(

وال يوجد في الوقت الحاضر موقف مـشترك إزاء دور منظمـة            . ٣توقعة  القرار متسق تماماً مع النتيجة الم     
الصحة العالمية ومسؤولياتها في مجال البحوث الصحية، وال يتاح إال الحد األدنى من المعلومات عن أنشطة                

 وسيمكّن التقييم السليم ألنشطة البحوث التي تضطلع بها المنظمة األمانة من إعداد ورقة موقف بشأن     . البحوث
وبمجـرد  . دور المنظمة ومسؤولياتها في مجال البحوث الصحية، تقدم إلى المجلس التنفيذي وجمعية الصحة            

تحديد دور المنظمة ومسؤولياتها في مجال البحوث الصحية واالتفاق عليهما ستتمكن برامج المنظمـة مـن                
  . أغراض األولويات االستراتيجيةتحسين تنسيق أنشطتها وكذلك استراتيجياتها وسياساتها العامة من أجل بلوغ

  اآلثار المالية  -٣

 وحدات يبلغ كل    إلىمقربة  ( القرار   "مدة سريان "التكلفة اإلجمالية المقدرة للتنفيذ خالل      تبلغ    )أ(
دوالر مليـون   )  واألنـشطة  تكاليف المـوظفين   دوالر أمريكي، بما في ذلك       ١٠ ٠٠٠ منها

   خالل مدة خمس سنواتأمريكي
 ١٠ ٠٠٠  وحدات يبلغ كل منهـا     إلىمقربة   (٢٠٠٧-٢٠٠٦لفة المقدرة للثنائية    التكتبلغ    )ب(

  دوالر أمريكي ٢٠٠ ٠٠٠)  واألنشطةتكاليف الموظفيندوالر أمريكي، بما في ذلك 
، ما المبلغ الذي يمكن إدراجه ضمن األنـشطة         )ب(من التكلفة المقدرة المذكورة في الفقرة         )ج(

  ٪١٠٠المبرمجة الحالية؟ 

  ثار اإلداريةاآل  -٤

 األقاليم المحـددة    وتذكر فيها بالعمل،    سيضطلع مستويات المنظمة التي     تُذكر(مواقع التنفيذ     )أ(
  ) حسب االقتضاء

  . في الثنائية التالية المكاتب اإلقليميةأساساً ثم االنتقال إلىالمقر الرئيسي في   

المـوظفين  معبراً عنها بعدد    فية  تذكر االحتياجات اإلضا  (االحتياجات اإلضافية من الموظفين       )ب(
  )، مع ذكر مجموعة المهارات الالزمةالمتفرغين

  . أية احتياجات إضافية من الموظفينال توجد  

  ) األطر الزمنية العامة للتنفيذ والتقييمتُذكر(األطر الزمنية   )ج(
  إصدار التكليف بإجراء المراجعات، وتحديد عمليات وآليات التنفيذ: ٢٠٠٦
  ذ اآلليات التي تم تحديدهاتنفي: ٢٠٠٧

  .إجراء تقييم أولي أو تقييم للمرحلة الوسطى: ٢٠٠٧نهاية عام 
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  )٢٠٠٥( تطبيق اللوائح الصحية الدولية بشأن ٧ق١١٧ت م القرار  -١

  الصلة بالميزانية البرمجية  -٢
  النتيجة المتوقعة  مجال العمل

  اإلنذار بحدوث األوبئة واالستجابة 
  لمقتضياتها

وضع إجراءات إلدارة اللوائح الصحية الدولية        -٥
المنقحة، على كل من الصعيد الـوطني واإلقليمـي         

  والعالمي

  ) المنشودة والبيانات المرجعيةواألهدافتُذكر بإيجاز الصلة بالنتائج المتوقعة والمؤشرات (
 حيث إن االمتثال الطوعي لألحكام ذات الـصلة مـن اللـوائح             ٥القرار متسق تماماً مع النتيجة المتوقعة       

  .سُيسهم في وضع اإلجراءات الخاصة بتنفيذ اللوائح) ٢٠٠٥(الصحية الدولية 
  .وسُيتيح النجاح في تنفيذ القرار اإلسراع بتحقيق الهدف المنشود لهذه النتيجة المتوقعة

  الماليةاآلثار   -٣
مقربة إلى وحدات يبلغ كل     (القرار  " مدة سريان "التكلفة اإلجمالية المقدرة للتنفيذ خالل      تبلغ    )أ(

 ١ ٤٥٠ ٠٠٠ ) دوالر أمريكي، بما في ذلك تكـاليف المـوظفين واألنـشطة           ١٠ ٠٠٠منها  
  .٢٠٠٧يونيو /  إلى حزيران٢٠٠٦مايو / دوالر أمريكي، الفترة من أيار

 ١٠ ٠٠٠مقربة إلى وحدات يبلغ كل منهـا         (٢٠٠٧-٢٠٠٦مقدرة للثنائية   تبلغ التكلفة ال   )ب(
.  دوالر أمريكـي   ١ ٤٥٠ ٠٠٠ )دوالر أمريكي، بما في ذلك تكاليف المـوظفين واألنـشطة         

  .يعكس هذا المبلغ إال تكلفة االمتثال الطوعي المبكر لعناصر محددة من اللوائح ال
 ضمن األنـشطة    المبلغ الذي يمكن إدراجه    ما   ،)ب ( من التكلفة المقدرة المذكورة في الفقرة      )ج(

  . دوالر أمريكي٥٠٠ ٠٠٠ ؟الحاليةالمبرمجة 

  اآلثار اإلدارية  -٤

تُذكر مستويات المنظمة التي سيضطلع فيها بالعمل، وتذكر األقاليم المحـددة           (مواقع التنفيذ     )أ(
  )حسب االقتضاء

  لقطريمستوى المقر الرئيسي والمستوى اإلقليمي والمستوى ا

تُذكر االحتياجات اإلضافية معبراً عنها بعدد المـوظفين        (االحتياجات اإلضافية من الموظفين      )ب(
  )المتفرغين، مع ذكر مجموعة المهارات الالزمة

  ال يوجد أي مبرر لها في المقر الرئيسي

  )تُذكر اُألطر الزمنية العامة للتنفيذ والتقييم(اُألطر الزمنية  )ج(

؛ ٢٠٠٦أغـسطس   / ُيجرى أول تقييم في آب    : ٢٠٠٧مايو  /  إلى أيار  ٢٠٠٦مايو  / رالتنفيذ من أيا  
؛ ويقَّدم تقرير إلى جمعية الصحة      ٢٠٠٧يناير  / ويقَّدم تقرير إلى المجلس التنفيذي في كانون الثاني       

  .٢٠٠٧مايو / في أيار
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رقة العمـل العالميـة المعنيـة       بشأن تنفيذ منظمة الصحة العالمية لتوصيات ف       ٨ق١١٧ت م القرار     -١
  بتحسين التنسيق بشأن األيدز فيما بين المؤسسات المتعددة األطراف والجهات المانحة الدولية

    الصلة بالميزانية البرمجية -٥
  النتيجة المتوقعة  مجال العمل  
  األيدز والعدوى بفيروسه   
    

  زيادة االلتزام العالمي والوطني وكـذلك        -١
المتاحة للتوسع فـي عـالج      الموارد المالية   

األيدز والعدوى بفيروسـه وتـسريع تـدابير        
  الوقاية في البلدان

 ذات صلة   ٧ و ٦ و ٤ و ٣ و ٢النتائج المتوقعة     
  بالموضوع أيضاً

  ) المنشودة والبيانات المرجعيةواألهداف بإيجاز الصلة بالنتائج المتوقعة والمؤشرات تُذكر(
  :، وهما١المتوقعة يتصل بالمؤشرين المتعلقين بالنتيجة 

  ٪ في الموارد الموجهة إلى األيدز والعدوى بفيروسه٢٠زيادة بنسبة   •
ازدياد عدد البلدان التي تتلقى دعماً من المنظمة للحصول على أموال لمكافحة األيـدز والعـدوى                  •

 ٢٦بفيروسه من الصندوق العالمي لمكافحة األيدز والسل والمالريا ومن غيره من المصادر، من              
   بلدا٥٠ًإلى 

  ٧ و٦ و٤ و٣ و٢توجد صلة بجميع المؤشرات المتعلقة بتوفير الدعم التقني للبلدان بموجب النتائج المتوقعة 
  اآلثار المالية  -٣

 وهي ليست نتيجة مباشرة العتماد هذا القـرار         .التكاليف المبينة في هذا الفرع تقدم كمعلومات مرجعية فقط        
  .الً بتنفيذ توصيات فرقة العمل العالميةنظراً إلى أن المنظمة ملتزمة فع

مقربة إلى وحدات يبلغ كل منها      (القرار  " مدة سريان "اإلجمالية المقدرة للتنفيذ خالل     التكلفة    )أ(
" مدة سريان " ليس للقرار    ) دوالر أمريكي، بما في ذلك تكاليف الموظفين واألنشطة        ١٠ ٠٠٠
قني فعال إلى البلدان خالل فترة زمنية غيـر         وهو يطلب إلى المدير العام تقديم دعم ت       . محددة
 واآلثار المالية المترتبة بالنسبة للمنظمة نتيجة تنفيذ توصيات فرقة العمـل العالميـة            . محددة

  :تتعلق بأربعة مجاالت محددة

  إنشاء فريق مشترك لألمم المتحدة معني باأليدز على المستوى القطري  -١
  لحل مشاكل الصندوق العالميإنشاء فريق مشترك لألمم المتحدة   -٢
استحداث تقسيم للعمل ذي طابع وظيفي أكبر بين الجهات التي ترعى برنامج األمـم                -٣

  المتحدة المشترك لمكافحة األيدز والصندوق العالمي، وتقديم الدعم التقني تبعاً لذلك
المتحدة برنامج األمم   زيادة تمويل الدعم التقني من خالل آلية معززة لصناديق تسريع             -٤

  المشترك لمكافحة األيدز
 دوالر  ١٠ ٠٠٠مقربة إلى وحدات يبلغ كل منهـا         (٢٠٠٧-٢٠٠٦التكلفة المقدرة للثنائية      )ب(

 دوالر  ٨٧ ١٨٠ ٠٠٠ تبلغ التكلفة المقدرة     )أمريكي، بما في ذلك تكاليف الموظفين واألنشطة      
-٢٠٠٦باأليدز في الفترة    وتوفر خطة األمم المتحدة المجمعة للدعم التقني الخاص         . أمريكي
 حساباً لتكاليف الدعم التقني المتعلق بالمجال الرابع المذكور أعاله، ويبلـغ إجماليـه              ٢٠٠٧
 دوالراً أمريكياً للدعم المقدم من جميع المشاركين في رعاية برنامج األمـم             ١٦٦ ٣٥٧ ٠٧٠

  المتحدة المشترك لمكافحة األيدز
 لكل مجال من المجاالت المحددة المشار إليها في         ٢٠٠٧-٢٠٠٦وتبلغ التكلفة المقدرة للثنائية     

  ):أ(٣ الفقرة
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   دوالر أمريكي٧ ٢٥٠ ٠٠٠ -١
   دوالر أمريكي٢ ٥٣٠ ٠٠٠ -٢
   دوالر أمريكي١٧ ٤٠٠ ٠٠٠ -٣
وهذا يمثل المساهمة المقدرة لمنظمة الصحة العالمية في ( دوالر أمريكي ٦٠ ٠٠٠ ٠٠٠  -٤

  ) للدعم التقني الخاص باأليدزتنفيذ خطة األمم المتحدة المجمعة
، ما المبلغ الذي يمكن إدراجه ضمن األنـشطة         )ب(من التكلفة المقدرة المذكورة في الفقرة         )ج(

 مليون دوالر أمريكي ضمن الميزانية الحاليـة،        ٢٤,٦٥ سيتم إدراج مبلغ     المبرمجة الحالية؟ 
 مليون  ٧,٢٥ –م المتحدة   تشكيل فريق األم  ( من األنشطة    ٣ و ١بما في ذلك تكاليف المجالين      

 مليـون دوالر    ١٧,٤ –دوالر أمريكي وتقديم الدعم التقني وفقاً لتقسيم العمل المتفـق عليـه             
 مليـون دوالر    ٦٢,٥٣ (٤ و ٢ويمكن إدراج كل التكـاليف الخاصـة بالمجـالين          ). أمريكي
على افتراض تلقي كامل حصة منظمة الصحة العالمية من خطـة الـدعم التقنـي               ) أمريكي

  .موحدة لألمم المتحدة والخاصة بمكافحة األيدزال
  اآلثار اإلدارية  -٤

 األقاليم المحددة   وتذكر فيها بالعمل،    سيضطلع مستويات المنظمة التي     تُذكر(مواقع التنفيذ     )أ(
  ) حسب االقتضاء

للقرار آثار على جميع مستويات المنظمة وجميع أقاليمها، والسيما ما يتعلق بالعمليات فـي              
 من البلدان األشد معاناة من عـبء فيـروس          ٥٠وسيتم التركيز بشكل خاص على      . دانالبل

  .األيدز
الموظفين معبراً عنها بعدد    تذكر االحتياجات اإلضافية    (االحتياجات اإلضافية من الموظفين       )ب(

  ) المهارات الالزمةات، مع ذكر مجموعالمتفرغين
المنظمة، للمشاركة مع فريـق األمـم       وسوف تحتاج   .    ال حاجة إلى موظفين إضافيين       -١

 موظف مهنـي    ٠,٢المتحدة المشترك المعني باأليدز، على المستوى الوطني، إلى ما يعادل           
 بلداً يوجد فيها موظفون في مجال فيروس األيدز تابعون للمنظمة، وهو            ٦٨متفرغ من أجل    

عاملون فـي   وسوف يضطلع موظفو المنظمة ال    .  من الموظفين  ١٣,٦ما يعادل في إجماليه     
  .البلدان بهذه األنشطة

 المشترك المعني بحل المشاكل     لفريق األمم المتحدة     الموظفون اإلضافيون الالزمون       -٢
يعادلون موظفاً واحداً متفرغاً في المقر الرئيسي وموظفاً واحداً متفرغاً في كل مكتب من              

 االجتماعات الخاصة   وسيضطلع هؤالء الموظفون بالمسؤولية عن عقد     . المكاتب اإلقليمية 
بحل المشاكل، وتنسيق أنشطة التقييم القطرية، وتقديم الدعم التقني، ورصد الدعم المقـدم             

وسوف يلزم ما يعادل موظفاً واحداً متفرغاً للتنسيق،        . والحصائل ذات الصلة والتبليغ عنها    
افيين الكلي  وبذلك يصل عدد الموظفين اإلض    . من فئة الخدمات العامة لتقديم الدعم اإلداري      

 موظفين مهنيين متفرغين، وما يعادل موظفاً واحداً متفرغاً من فئـة            سبعةما يعادل   : إلى
  .الخدمات العامة

 موظف مهني متفـرغ لبلـدان       ٠,٥وسيلزم ما يعادل    .    ال حاجة لموظفين إضافيين      -٣
يذ المـنح أو  التركيز الخمسين التي ستقدم فيها المنظمة دعماً مكثفاً ألنشطة، مثل تيسير تنف       

المشاريع الرئيسية للصندوق العالمي، أما أنشطة البنك الدولي والجهات األخرى فـسوف            
  .يضطلع بها الموظفون العاملون في البلدان

  .   ال حاجة لموظفين إضافيين-٤
  )تذكر اُألطر الزمنية العامة للتنفيذ والتقييم(األطر الزمنية   )ج(  

 األيـدز،   والخاصة بمكافحـة   المتحدة   الموحدة لألمم  تم حساب تكاليف خطة الدعم التقني     
وسيتم تنفيذ هذه الخطة وتقييم أداء فريق حل المشاكل في نهايـة            . ٢٠٠٧-٢٠٠٦للفترة  

  .٢٠٠٧عام 
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  بشأن تعزيز الصحة في عالم تسوده العولمة ٩ق١١٧ت م القرار  -١

    الصلة بالميزانية البرمجية -٦

  النتيجة المتوقعة  مجال العمل  

  يز الصحة تعز  
    

  إقامة شراكات عالمية لتقديم الدعم إلى البلدان في مجال           -٥
، ...تنفيذ توصيات المؤتمر العالمي السادس لتعزيز الـصحة         
  .وميثاق بانكوك لتعزيز الصحة وهو من حصائل المؤتمر

  )ة المنشودة والبيانات المرجعيواألهداف بإيجاز الصلة بالنتائج المتوقعة والمؤشرات تُذكر(

  : وهما٥يتصل بالمؤشرين المتعلقين بالنتيجة المتوقعة 

 مرتسماً قطرياً بشأن القدرة على تعزيز الصحة، وزيادة القدرة على تعزيز الصحة فـي               ١٢٠وضع    •
   بلدا٣٦ً

ووضع إطار عام الستراتيجية فعالة لتعزيز الصحة من أجل التصدي لعوامل االختطار ومحـدداتها                •
لك وضع أربع مجموعات من خطط العمل بغية الوفاء بااللتزامات المحددة فـي             األساسية، بما في ذ   

تعزيز الصحة في صميم جدول أعمال التنمية العالمي،        ميثاق بانكوك، الذي نص على االلتزام بجعل        
ومسؤولية أساسية لكل الحكومات، ومحوراً رئيسياً لتركيز المجتمعات المحلية والمجتمـع المـدني،             

  . شروط الممارسات المؤسسية السليمةوشرطاً من

  اآلثار المالية  -٣

 وحدات يبلغ كل    إلىمقربة  ( القرار   "مدة سريان "التكلفة اإلجمالية المقدرة للتنفيذ خالل      تبلغ    )أ(
 ٢ ١٥٧ ٠٠٠ ) واألنـشطة تكـاليف المـوظفين   دوالر أمريكي، بما في ذلك      ١٠ ٠٠٠ منها

 دوالر أمريكي للمؤتمر العالمي الـسابع       ١ ٠٠٥ ٠٠٠دوالر أمريكي سيلزم منها مبلغ قدره       
  .٢٠٠٩لتعزيز الصحة، المقترح عقده في عام 

 ١٠ ٠٠٠  وحدات يبلغ كل منهـا     إلىمقربة   (٢٠٠٧-٢٠٠٦التكلفة المقدرة للثنائية    تبلغ    )ب(
   دوالر أمريكي٥٨٠ ٠٠٠ ) واألنشطةتكاليف الموظفيندوالر أمريكي، بما في ذلك 

، ما المبلغ الذي يمكن إدراجه ضمن األنـشطة         )ب(ة المذكورة في الفقرة     من التكلفة المقدر    )ج(
   دوالر أمريكي١٠٠ ٠٠٠؟ المبرمجة الحالية

  اآلثار اإلدارية  -٤

 األقاليم المحـددة    وتُذكر فيها بالعمل،    سيضطلع مستويات المنظمة التي     تُذكر(مواقع التنفيذ     )أ(
  ) حسب االقتضاء

  .قليمية الستة كافة، والمقر الرئيسيبلدان مختارة، والمكاتب اإل  

المـوظفين  معبراً عنها بعدد    تُذكر االحتياجات اإلضافية    (االحتياجات اإلضافية من الموظفين       )ب(
   )، مع ذكر مجموعة المهارات الالزمةالمتفرغين

  .يلزم أخصائي وبائيات إضافي أو عالم اجتماع إضافي  

  ) العامة للتنفيذ والتقييم األطر الزمنيةتُذكر(األطر الزمنية   )ج(

  .٢٠٠٩-٢٠٠٨ والثنائية ٢٠٠٧-٢٠٠٦أربع سنوات مشمولة بالثنائية   
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  بشأن التصديق على تعديالت الئحة الموظفين ١٠ق١١٧ت م القرار  -١

    الصلة بالميزانية البرمجية -٧

  النتيجة المتوقعة  مجال العمل  

  إدارة موارد المنظمة البشرية   
  

دمة وتنفيذ سياسات تراعـي       تحسين شروط الخ    -٤
الموظفين؛ ومواءمة نظام المرتبات والمزايا بالمنظمة 
مع نظام مؤسسات األمـم المتحـدة ذات المنحـى          

  .الميداني

  ) المنشودة والبيانات المرجعيةواألهداف بإيجاز الصلة بالنتائج المتوقعة والمؤشرات تُذكر(

  .بمبادئ النظام الموحد إلدارة الموارد البشريةتحسين السياسات التي تراعي الموظفين، والتقيد 

  اآلثار المالية  -٣

  وحدات يبلغ كل منهاإلىمقربة ( القرار "مدة سريان"التكلفة اإلجمالية المقدرة للتنفيذ خالل       )أ(
من الـصعب حـساب     )  واألنشطة تكاليف الموظفين  دوالر أمريكي، بما في ذلك       ١٠ ٠٠٠

اإلجراءات اإلدارية إلعادة التكليف من اإلشارة إلى المرحلة        تكلفة التحول في التركيز على      
التالية لشغل الوظيفة إلى النهج الخاص بطول فترة الخدمة، وذلك بسبب تنقـل المـوظفين               
المستمر من الوظائف غير المحددة المدة إلى الوظائف المحدودة المدة وبسبب الشكوك التي             

في المنظمة على أساس مستمر لمدة تزيـد علـى          تكتنف تقدير عدد الموظفين الذين يعملون       
  .خمسة أعوام

 دوالر  ١٠ ٠٠٠  وحدات يبلغ كل منها    إلىمقربة   (٢٠٠٧-٢٠٠٦التكلفة المقدرة للثنائية      )ب(
تنطبق هنـا األسـباب المـذكورة فـي          ) واألنشطة تكاليف الموظفين أمريكي، بما في ذلك     

  ).أ(٣ الفقرة

، ما المبلغ الذي يمكن إدراجه ضمن األنشطة        )ب( الفقرة   من التكلفة المقدرة المذكورة في      )ج(
  .سيتم إدراج أية تكاليف إضافية ضمن األنشطة البرمجية الحالية؟ المبرمجة الحالية

  اآلثار اإلدارية  -٤

 األقاليم المحددة   وتذكر فيها بالعمل،    سيضطلع مستويات المنظمة التي     تُذكر(مواقع التنفيذ     )أ(
  ) حسب االقتضاء

   تنطبقال  

الموظفين معبراً عنها بعدد    تذكر االحتياجات اإلضافية    (االحتياجات اإلضافية من الموظفين       )ب(
   )، مع ذكر مجموعة المهارات الالزمةالمتفرغين

  ال تنطبق  

  ) األطر الزمنية العامة للتنفيذ والتقييمتُذكر(األطر الزمنية   )ج(
  عدلةاعتباراً من تاريخ صدور الئحة الموظفين الم  
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  بشأن مرتبات الموظفين غير المحددي الدرجات والمدير العام ١١ق١١٧ت م القرار  -١
    الصلة بالميزانية البرمجية -٨

  النتيجة المتوقعة  مجال العمل  
  إدارة موارد المنظمة البشرية   

  
  تحسين شروط الخدمة وتنفيذ سياسات تراعي        -٤

ايـا  الموظفين؛ ومواءمة نظـام المرتبـات والمز      
بالمنظمة مع نظام مؤسسات األمـم المتحـدة ذات         

  .المنحى الميداني
  ) المنشودة والبيانات المرجعيةواألهداف بإيجاز الصلة بالنتائج المتوقعة والمؤشرات تُذكر(

  .تحسين السياسات التي تراعي الموظفين، والتقيد بمبادئ النظام الموحد إلدارة الموارد البشرية

  يةاآلثار المال  -٣
  وحدات يبلغ كل منهاإلىمقربة ( القرار "مدة سريان"التكلفة اإلجمالية المقدرة للتنفيذ خالل       )أ(

  ال تنطبق)  واألنشطةتكاليف الموظفين دوالر أمريكي، بما في ذلك ١٠ ٠٠٠
 دوالر  ١٠ ٠٠٠  وحدات يبلغ كل منها    إلىمقربة   (٢٠٠٧-٢٠٠٦التكلفة المقدرة للثنائية      )ب(

  ال تنطبق ) واألنشطةتكاليف الموظفينفي ذلك أمريكي، بما 
، ما المبلغ الذي يمكن إدراجه ضمن األنشطة        )ب(من التكلفة المقدرة المذكورة في الفقرة         )ج(

  ال تنطبق؟ المبرمجة الحالية
  اآلثار اإلدارية  -٤

 المحددة   األقاليم وتذكر فيها بالعمل،    سيضطلع مستويات المنظمة التي     تُذكر(مواقع التنفيذ     )أ(
  ) حسب االقتضاء

  ال تنطبق  
الموظفين معبراً عنها بعدد    تذكر االحتياجات اإلضافية    (االحتياجات اإلضافية من الموظفين       )ب(

   )، مع ذكر مجموعة المهارات الالزمةالمتفرغين
  ال تنطبق  

  ) األطر الزمنية العامة للتنفيذ والتقييمتُذكر(األطر الزمنية   )ج(
  يخ صدور الئحة الموظفين المعدلةاعتباراً من تار  
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  ١العالقات مع المنظمات غير الحكومية بشأن ١٢ق١١٧ت م القرار  -١

  الصلة بالميزانية البرمجية  -٢
  النتيجة المتوقعة  مجال العمل

جمعية : التكنولوجيات الصحية األساسية  
  زرع األعضاء

... افر  تعزيز القدرة وتحسين جودة ومأمونية وتـو        -٢
  عمليات زرع األعضاء واألنسجة

: العنف واإلصابات وحـاالت العجـز     
الجمعية الدولية لمنـع إيـذاء الطفـل        

  وإهماله

إجازة وتعزيز التدخالت المتعددة القطاعات للوقاية        -٢
من العنف واإلصابات غير المتعمدة في البلـدان، علـى          

  نحو فعال
  الرابطة : التمنيع واستحداث اللقاحات

  دولية للمستحضرات البيولوجيةال
تحديد المقاييس والمعايير لمراقبة إنتاج اللقاحـات         -٢

والمستحضرات البيولوجية األخرى وتنظيمها، ووضـع      
  المعايير المرجعية

  ) المنشودة والبيانات المرجعيةواألهدافتُذكر بإيجاز الصلة بالنتائج المتوقعة والمؤشرات (
 البلـدان المـستهدفة      وهي عدد  ٢المؤشر الرابع المتعلق بالنتيجة المتوقعة      ب يتصل   -جمعية زرع األعضاء    

التي تستخدم معايير المنظمة األساسية كأساس للمعايير الوطنية لزرع األعضاء، على النحو المحـدد مـن                
  .قاعدة البيانات العالمية لزرع األعضاء البشرية وغير البشرية

 عدد البلدان    أال وهي  ٢المتعلق بالنتيجة المتوقعة     يتصل بالمؤشر    :مالهالجمعية الدولية لمنع إيذاء الطفل وإه     
  .المستهدفة التي تنفذ تدخالت مجازة متعددة القطاعات للوقاية من العنف واإلصابات غير المتعمدة

  يتصل بعدد المعايير والمواد المرجعية الجديدة أو المنقحة التـي          :الرابطة الدولية للمستحضرات البيولوجية   
  .تضعها لجنة خبراء المنظمة المعنية بالمعايرة البيولوجية

  اآلثار المالية  -٣
مقربة إلى وحدات يبلغ كل منهـا       (القرار  " مدة سريان "التكلفة اإلجمالية المقدرة للتنفيذ خالل        )أ(

   ) دوالر أمريكي، بما في ذلك تكاليف الموظفين واألنشطة١٠ ٠٠٠
  ) دوالر أمريكي في السنة١٠ ٠٠٠أي (ر أمريكي دوال ٣٠ ٠٠٠ :جمعية زرع األعضاء  
   دوالر أمريكي٢٠ ٠٠٠ أقل من :الجمعية الدولية لمنع إيذاء الطفل وإهماله  
 دوالر  ١٠ ٠٠٠أي  (دوالر أمريكـي     ٣٠ ٠٠٠ :الرابطة الدولية للمستحضرات البيولوجيـة      

  )أمريكي في السنة
 دوالر  ١٠ ٠٠٠ى وحدات يبلغ كل منهـا       مقربة إل  (٢٠٠٧-٢٠٠٦التكلفة المقدرة للثنائية     )ب(

   )أمريكي، بما في ذلك تكاليف الموظفين واألنشطة
   دوالر أمريكي٢٠ ٠٠٠  :جمعية زرع األعضاء  
   دوالر أمريكي١٠ ٠٠٠  أقل من :الجمعية الدولية لمنع إيذاء الطفل وإهماله  

  
                                                           

، ووفقاً ألمور منها االستناد إلى خطة تعاون مدتها ثالث سنوات يتفق عليها الطرفـان،  ٢٥-٤٠ج ص عطبقاً للقرار    ١
ذي أن يقبل دخول المنظمات غير الحكومية في عالقات رسمية مع منظمة الصحة العالمية أو وقف                يجوز للمجلس التنفي  

وتندرج ضمن مجال العمـل     .  على قرار يعبر عن هذه المقررات اإلجرائية       ١١٧/٢٤م ت وتحتوي الوثيقة   . هذه العالقات 
، بما فيها إبالغ المنظمـات غيـر        ٢٥-٤٠عج ص   الخاص بالعالقات الخارجية التكاليف العامة ذات الصلة بتنفيذ القرار          

  .الحكومية بوقف العالقات
ومن . إال أن كل التكاليف المتعلقة بخطط التعاون تم تحملها من قبل اإلدارة التقنية التي اُتفق معها على الخطط                   

ة التـي تـم قبـول    ثم فإن هذا التقرير يشير إلى مجال العمل المعني بالنسبة إلى كل منظمة من المنظمات غير الحكومي             
وقـد  . ١٢ق١١٧م ت دخولها في عالقات رسمية مع منظمة الصحة العالمية في أعقاب اعتماد المجلس التنفيذي للقـرار                
  .تولت لجنة المجلس التنفيذي الدائمة المعنية بالمنظمات غير الحكومية أمر استعراض تلك الخطط
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  ي دوالر أمريك٢٠ ٠٠٠  :الرابطة الدولية للمستحضرات البيولوجية  
 ضمن األنـشطة    المبلغ الذي يمكن إدراجه    ما   ،)ب( من التكلفة المقدرة المذكورة في الفقرة        )ج(

   ؟الحاليةالمبرمجة 
٪ من التكلفة المقدرة ضمن األنشطة      ١٠٠بالنسبة إلى كل خطة من خطط التعاون يمكن إدراج          

  .المبرمجة الحالية ذات الصلة

  اآلثار اإلدارية  -٤

تُذكر مستويات المنظمة التي سيضطلع فيها بالعمل، وتذكر األقاليم المحـددة           (مواقع التنفيذ     )أ(
  )حسب االقتضاء

 سينطوي ذلك على العمل مع اإلدارة المعنية بـاإلجراءات الـسريرية            :جمعية زرع األعضاء  
في (والتابعة للمنظمة في المقر الرئيسي، ومراكز التنسيق مع المكاتب اإلقليمية التابعة للمنظمة        

  .، ومع بلدان مختارة)ل األقاليمك
 سينطوي ذلك على العمل مع اإلدارة المعنية بالوقاية         :الجمعية الدولية لمنع إيذاء الطفل وإهماله     

من اإلصابات والعنف والتابعة للمنظمة، ومع مراكز التنسيق مع المكاتب اإلقليميـة التابعـة              
  .، ومع بلدان مختارة)في كل األقاليم(للمنظمة والمعنية بالوقاية من العنف 

 سينطوي ذلك على العمل مع اإلدارة المعنية بضمان :الرابطة الدولية للمستحضرات البيولوجية   
  المستحضرات البيولوجية: جودة المنتجات البيولوجية ومأمونيتها والتابعة للمنظمة

ا بعدد المـوظفين    تُذكر االحتياجات اإلضافية معبراً عنه    (االحتياجات اإلضافية من الموظفين      )ب(
  )المتفرغين، مع ذكر مجموعة المهارات الالزمة

  . ال توجد أية احتياجات إضافية من الموظفين:جميع المنظمات غير الحكومية

  )تُذكر اُألطر الزمنية العامة للتنفيذ والتقييم(اُألطر الزمنية  )ج(
  .٢٥-٤٠ج ص ع طبقاً للقرار ثالث سنوات للتنفيذ يجري بعدها المجلس التنفيذي تقييماً للعالقات
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أنشطة البحث والتطوير األساسية في مجـال       ] اإلطار العالمي بشأن    [ بشأن   ١٣ق١١٧ت م القرار  -١
  الصحة

    الصلة بالميزانية البرمجية -٩
  النتيجة المتوقعة  مجال العمل  
  )لمنشودة والبيانات المرجعية اواألهداف بإيجاز الصلة بالنتائج المتوقعة والمؤشرات تُذكر(

  استنباط أدوات جديدة ومحسنة، بما فيها األدوية         -٢  بحوث األمراض السارية
واللقاحات وأدوات التـشخيص، مـن أجـل تـوقي          

  ومكافحة األمراض المعدية

  تنفيذ ورصد السياسات الدوائيـة علـى أسـاس           -١  األدوية األساسية
االتفاقـات  مفهوم األدوية األساسية، ورصـد تـأثير        

التجارية على الحصول على األدوية األساسـية ذات        
  الجودة، وبناء القدرات في القطاع الصيدالني

  زيادة القدرة على كل من المـستوى القطـري           -٥  رسم السياسات في مجال الصحة والتنمية
واإلقليمي والعالمي وداخل المنظمة على قياس وتقييم       

 بالصحة العموميـة    المخاطر العابرة للحدود والمحدقة   
في سياق العولمة، وعلى اتخاذ إجراءات لمواجهتها،       
مع التركيز على آثار االتفاقات التجاريـة المتعـددة         

  األطراف والثنائية على صحة السكان

  ١اآلثار المالية  -٣
  وحدات يبلغ كل   إلىمقربة  ( القرار   "مدة سريان "التكلفة اإلجمالية المقدرة للتنفيذ خالل      تبلغ    )أ(

 مليون دوالر   ١‚٦ ) واألنشطة تكاليف الموظفين  دوالر أمريكي، بما في ذلك       ١٠ ٠٠٠ منها
  .أمريكي لمدة السريان البالغة ثالث سنوات للفقرات األربع من منطوق القرار

 ٢٠(مبلغ وقدره مليون دوالر أمريكي، مع افتراض تمثيل جغرافي مناسـب            ): ١(٢الفقرة    
 ٢٠٠٩-٢٠٠٦جتماعاتهم مرتين في الـسنة خـالل الفتـرة          ويعقد األعضاء ا  ) دولة عضواً 

، فضالً عن الدعم الكافي بموظفي الفئة المهنية وموظفي فئـة الخـدمات             )خمسة اجتماعات (
وقد يتفاوت الرقم حسب نطاق البحـوث       ). على أساس نصف الدوام في كلتا الحالتين      (العامة  

  .وعمق التحليل الالزم والطرف المختار إلجراء التحليل
للشروع في تلك العملية يلزم موظف متفرغ من موظفي الفئة المهنيـة لمـدة              ): ٢(٢الفقرة    

 ٠٠٠(، وتلزم أيضاً اعتمادات خاصة باألنـشطة        ) دوالر أمريكي  ٤٥٠ ٠٠٠(ثالث سنوات   
وفـي هـذه    .  دوالر أمريكي  ٦٠٠ ٠٠٠وإجمالي المبلغ المقدر    ).  دوالر أمريكي سنوياً   ٥٠

وقد يتغير ذلك مـع زيـادة       . ذ موظفين إضافيين أو تكاليف إضافية     المرحلة ال يتطلب التنفي   
  .الطلب على الخدمات

من الصعب تقدير التكاليف اإلضافية، ولكن ينبغي اسـتيعابها فـي           ): ٤(٢و) ٣(٢الفقرتان    
  .الميزانية البرمجية الحالية

 ١٠ ٠٠٠ نهـا  وحدات يبلغ كل م    إلىمقربة   (٢٠٠٧-٢٠٠٦التكلفة المقدرة للثنائية    تبلغ    )ب(
   مليون دوالر أمريكي١‚٢ ) واألنشطةتكاليف الموظفيندوالر أمريكي، بما في ذلك 

، ما المبلغ الذي يمكن إدراجه ضمن األنشطة        )ب(من التكلفة المقدرة المذكورة في الفقرة         )ج(
  )٢(٢ دوالر أمريكي للفقرة ٤٥٠ ٠٠٠؟ المبرمجة الحالية

                                                           
 انظـر (بمشروع القرار الذي اقترح على المجلس للنظـر فيـه   تتعلق اإلشارات إلى الفقرات الواردة في هذا الفرع    ١
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  ١اآلثار اإلدارية  -٤
 األقاليم المحددة   وتُذكر فيها بالعمل،    سيضطلع مستويات المنظمة التي     تُذكر(فيذ  مواقع التن   )أ(

  ) حسب االقتضاء
خالل الفترة األولية سينفذ معظم العمل خارج المقر الرئيسي من خالل البرامج ومن خـالل                 

  .األفرقة العاملة الشاملة لعدة دوائر، مع المشاركة المالئمة من كل األقاليم
الموظفين معبراً عنها بعدد    تُذكر االحتياجات اإلضافية    (ياجات اإلضافية من الموظفين     االحت  )ب(

   )، مع ذكر مجموعة المهارات الالزمةالمتفرغين
 موظف من فئة الخدمات العامة، خالل مدة القرار فيما          ٠‚٥ موظف من الفئة المهنية، و     ٠‚٥  

  ).١(٢يخص الفقرة 
  ).٤(٢و) ٣(٢و) ٢(٢ات وال يلزم أي موظفين إضافيين للفقر  

  ) األطر الزمنية العامة للتنفيذ والتقييمتُذكر(األطر الزمنية   )ج(
  .ثالث سنوات حسب القرار  

  
  

  ـــــــــــــــ
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