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التسميات الواردة في هذا المجلد وطريقة عرض المواد ال تعنـي بـأي حـال مـن األحـوال التعبيـر عـن وجهـة   
نظــر معينــة لألمانــة العامــة لمنظمــة الصــحة العالميــة فيمــا يتعلــق بالوضــع القــانوني ألي بلــد أو إقلــيم أو مدينــة أو 

ا تظهــر عبــارة "بلــد أو منطقــة" فــي عنــاوين منطقــة أو للســلطات فيهــا، أو فيمــا يتعلــق بحــدودها أو تخومهــا. وحيثمــ
  الجداول فإنها تشمل البلدان أو األقاليم أو المدن أو المناطق.
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  مقدمة
  
  

العالميـة فـي جنيـف،  في المقر الرئيسي لمنظمـة الصحــة بعد المائة الثالثونالمجلس التنفيذي  ت دورةعقد  
هـذا المجلـد علـى  ويحتـويمجلـدين.  وتنشـر محاضـرها فـي .٢٠١٢ ينـايرالثـاني/  كانون ٢٣إلى  ١٦الفترة من في 

أســـماء ب. أمـــا المحاضـــر المـــوجزة لمناقشـــات المجلـــس وقائمـــة والمقـــررات اإلجرائيـــة والمالحـــق المتعلقـــة بهـــا القـــرارات
 ٢ســجالت/ /١٣٠/٢٠١٢ت  مفــي الوثيقــة  والتفاصــيل الخاصــة بعضــوية اللجــان فتــردوأعضــاء المكتــب  المشــاركين

 .(باإلنكليزية)
 
 

_______________  
  



  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



- v - 

  
  
  
  
  

  المحتويات
  
  الصفحة

  
 iii    ........................................................................................    مقدمة

  
 ix    ..............................................................................    جدول األعمال 

  
 xiii    ..............................................................................    قائمة الوثائق 

  
  

  والمقررات اإلجرائية القرارات
  

  القرارات
  
  ١    .....................................  تعيين المدير اإلقليمي لشرق المتوسط   ١ق١٣٠ت  م
  
  ١    .......   اإلعراب عن التقدير للمدير اإلقليمي لشرق المتوسط المغادر منصبه  ٢ق١٣٠ت  م
  
  توصيات تنفيذرصد بلوغ المرامي (األهداف) اإلنمائية لأللفية المتعلقة بالصحة:   ٣ق١٣٠ت  م

  ٢    ..............   اللجنة المعنية بالمعلومات والمساءلة عن صحة المرأة والطفل  
  
  ٤    .............................................   الترشيح لمنصب المدير العام  ٤ق١٣٠ت  م
  
  ٤    ..................................................   مسّودة عقد المدير العام  ٥ق١٣٠ت  م
  
  بالنشاطتدعيم السياسات الخاصة باألمراض غير السارية من أجل تعزيز التمتع   ٦ق١٣٠ت  م

  ٥    ......................................................   في مرحلة الشيخوخة  
  
  المستوىن األمراض غير السارية ومكافحتها: متابعة االجتماع الرفيع ــالوقاية م  ٧ق١٣٠ت  م

  ة (غيرالساريـ راض غيرــــن األمـــــة لألمم المتحدة بشأن الوقاية مــامـللجمعية الع  
  ٩    .......................................................   المعدية) ومكافحتها  

  
  مــــنة والمنسقة ــبء العالمي لالضطرابات النفسية وضرورة االستجابة الشاملــالع  ٨ق١٣٠ت  م

  ١٢    .............   جانب قطاع الصحة والقطاع االجتماعي على المستوى الُقطري  
  
  ١٦    .............................................   التخلص من داء البلهارسيات  ٩ق١٣٠ت  م
  
  ١٨    .......   المبادرة العالمية الستئصال شلل األطفالشلل األطفال: تكثيف جهود   ١٠ق١٣٠ت  م
  
  ٢٠    ............   حصيلة المؤتمر العالمي المعني بالمحددات االجتماعية للصحة  ١١ق١٣٠ت  م



- vi - 

  الصفحة
  
  ٢٣    ....................................................   أسبوع التمنيع العالمي  ١٢ق١٣٠ت  م
  
  المـغشـــوشــــة/وسيم/ ـــزورة/ المغشوشة التـــة/ المــة النوعيــات الطبية المتدنيـالمنتج  ١٣ق١٣٠ت  م

  ٢٥    ...................................................................    المزيفة  
  
  فـيد مجموعة الصحة، ـــا بصفتها قائــــــاستجابة منظمة الصحة العالمية، ودوره  ١٤ق١٣٠ت  م

  ٣٠    ...............   مجال تلبية الطلبات الصحية المتنامية في الطوارئ اإلنسانية  
  
  ٣٤    .................................................   تعديالت الئحة الموظفين  ١٥ق١٣٠ت  م
  
  ٣٤    ..  الوظائف غير المصنفة في رتب ومرتب المدير العاممرتبات الموظفين في   ١٦ق١٣٠ت  م
  
  ٣٥    .....................................  المنظمات غير الحكوميةالعالقات مع   ١٧ق١٣٠ت  م
  
  

  المقررات اإلجرائية
  
  يمكنر اللذين ــــن العمى وضعف البصـــــاية مـــــة بالوقــــل الخاصـــتنفيذ خطة العم  )١(١٣٠ت  م

  ٣٦    ....................................................................   تجنبهما  
  

  ٣٦    ........   والرّضع وصغار األطفال: مسّودة خطة التنفيذ الشاملةتغذية األمهات   )٢(١٣٠ت  م
  
  ٤٠    التجمعات البشرية العالمية: اآلثار والفرص بالنسبة إلى األمن الصحي العالمي  )٣(١٣٠ت  م
  
  ٤١    ..........................................   في الطريق إلى استئصال الحصبة  )٤(١٣٠ت  م
  
  ٤٢    ..........................   )٢٠مؤتمر األمم المتحدة للتنمية المستدامة (ريو +  )٥(١٣٠ت  م
  
  ٤٢    ...................  إصالح منظمة الصحة العالمية (البرامج وتحديد األولويات)  )٦(١٣٠ت  م
  
  ٤٤    ............  انتخاب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية: تقرير الفريق العامل  )٧(١٣٠ت  م
  
  ٤٤    .......  استعراض المنظمات غير الحكومية ذات العالقات الرسمية مع المنظمة  )٨(١٣٠ت  م
  
  ٤٥    ...............................   لي توفيق شوشةمنح جائزة مؤسسة الدكتور ع  )٩(١٣٠ت  م
  
  ٤٥    ...........................   منح جائزة مؤسسة إحسان دغرمجي لصحة األسرة  )١٠(١٣٠ت  م
  
  ٤٥    ................................................   منح جائزة ساساكاوا للصحة  )١١(١٣٠ت  م
  
  ٤٥    ..........................   منح جائزة مؤسسة اإلمارات العربية المتحدة للصحة  )١٢(١٣٠ت  م
  
  ٤٦    .....................   منح جائزة دولة الكويت للبحوث في مجال تعزيز الصحة  )١٣(١٣٠ت  م
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  الصفحة
  
  ٤٦    ..............   ووك التذكارية للصحة العمومية -منح جائزة الدكتور لي جونغ   )١٤(١٣٠ت  م
  
  ٤٦    ................   عضوية لجنة الخبراء المستقلين االستشارية في مجال المراقبة  )١٥(١٣٠ت  م
  
  ٤٧    .............   جدول األعمال المؤقت لجمعية الصحة العالمية الخامسة والستين  )١٦(١٣٠ت  م
  
  ٤٧    ........   دورة المجلس التنفيذي الحادية والثالثين بعد المائةموعد ومكان انعقاد   )١٧(١٣٠ت  م
  
  

  المالحق
  
  ٥١    ...........................................................   مسّودة عقد المدير العام  -١
  
  اإلعالن السياسي لالجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامــة بشــأن الوقايــة مــن األمراض  -٢

  ٥٣    .............................................  غير المعدية (غير السارية) ومكافحتها   
  
  ٦٥    .............................  بشأن المحددات االجتماعية للصحةإعالن ريو السياسي   -٣
  
  ٧٣    .....................................................  التصديق على الئحة الموظفين  -٤
  
  المنظمات غير الحكومية ذات العالقات الرسمية مع منظمة الصحة العالمية أو التي تم   -٥

  والمقرر ١٧ق١٣٠م تاإلبقاء على عالقاتها مع منظمة الصحة العالمية بمقتضى القرار   
  ٧٨    ..............................................................  )٨(١٣٠م تاإلجرائي   

  
  تقرير عـــن اآلثار المالية واإلدارية المترتبة بالنسبة إلى األمانة نتيجة للقرارات والمقررات   -٦

  ٨٠    .........................................  اإلجرائية المعتمدة من ِقَبل المجلس التنفيذي  
  
  
  
  

_______________  
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  ١جدول األعمال  

 
  
  افتتاح الدورة واعتماد جدول األعمال  -١
  
  تقرير المدير العام  -٢
  
  ترشيح المدير العام  -٣
  

  الترشيح للمنصب  ١-٣
  

  مسّودة العقد  ٢-٣
  
  تقرير لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة التابعة للمجلس التنفيذي  -٤
  
  إصالح منظمة الصحة العالمية  -٥
  
  الشؤون التقنية والصحية  -٦
  

  الوقاية من األمراض غير السارية ومكافحتها  ١-٦
  
حصيلة االجتماع الرفيع المسـتوى للجمعيـة العامـة بشـأن الوقايـة مـن األمـراض غيـر السـارية   •

المـــؤتمر الـــوزاري العـــالمي األول بشـــأن أنمـــاط الحيـــاة حصـــيلة (غيـــر الُمعديـــة) ومكافحتهـــا و 
  غير الساريةالصحية ومكافحة األمراض 

  
  تنفيذ االستراتيجية العالمية للوقاية من األمراض غير السارية ومكافحتها وخطة العمل  •
  
  تنفيذ خطة العمل الخاصة بالوقاية من العمى وضعف البصر اللذين يمكن تجنبهما  •

  
العـــبء العـــالمي لالضـــطرابات النفســـية وضـــرورة االســـتجابة الشـــاملة والمنســـقة مـــن جانـــب قطـــاع   ٢-٦

  لصحة والقطاع االجتماعي على المستوى القطريا
  
  التغذية  ٣-٦

  تغذية الرّضع وصغار األطفال  •
  
  تغذية المرأة في الفترة السابقة للحمل وأثناء الحمل واإلرضاع  •

  
                                    

 ).٢٠١٢كانون الثاني/ يناير  ١٦اعتمدها المجلس في جلسته األولى (بالصيغة التي    ١
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  الزواج المبكر وحمل المراهقات وصغيرات السن  ٤-٦
  
  بالصحةرصد بلوغ المرامي (األهداف) اإلنمائية لأللفية المتعلقة   ٥-٦

  التقدم المحرز في بلوغ المرامي (األهداف) اإلنمائية لأللفية المتعلقة بالصحة  •
  
  ٢٠١٥المرامي الصحية العالمية بعد عام   •
  
  تنفيذ توصيات اللجنة المعنية بالمعلومات والمساءلة عن صحة المرأة والطفل  •
  

بالمحـددات االجتماعيـة للصـحة  المحددات االجتماعية للصحة: حصيلة المؤتمر العالمي المعنـي  ٦-٦
  )٢٠١١(ريو دي جانيرو، البرازيل، تشرين األول/ أكتوبر 

  
  )٢٠٠٥تنفيذ أحكام اللوائح الصحية الدولية (  ٧-٦
  
  التجمعات البشرية العالمية: اآلثار والفرص بالنسبة إلى األمن الصحي العالمي  ٨-٦
  
لــونزا والتوصــل إلــى اللقاحــات والفوائــد األخــرى: التأهــب لألنفلــونزا الجائحــة: تبــادل فيروســات األنف  ٩-٦

  التقرير الخاص بعمل الفريق االستشاري
  
  شلل األطفال: تكثيف جهود المبادرة العالمية الستئصال شلل األطفال  ١٠-٦
  
  التخلص من داء البلهارسيات  ١١-٦
  
  مسّودة خطة العمل العالمية الخاصة باللقاحات: أحدث المعلومات  ١٢-٦
  
المنتجات الطبية المتدنية النوعية/ المزورة/ المغشوشة التوسيم/ المغشوشة/ المزيفة: تقرير الفريق   ١٣-٦

  العامل المكون من الدول األعضاء
  
  فريق الخبراء االستشاريين العامل المعني بتمويل وتنسيق البحث والتطوير  ١٤-٦
  
وعــــة الصــــحة، فــــي مجــــال تلبيــــة اســــتجابة منظمــــة الصــــحة العالميــــة، ودورهــــا بصــــفتها قائــــد مجم  ١٥-٦

  الطلبات الصحية المتنامية في الطوارئ اإلنسانية
  

  )٢٠مؤتمر األمم المتحدة للتنمية المستدامة (ريو +   ١٦-٦
  
  الشؤون المالية  -٧

  
  [ ّحذف ]  ١-٧
  

  شؤون العاملين  -٨
  
  تعيين المدير اإلقليمي لشرق المتوسط  ١-٨
  



  جدول األعمال 
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  التقرير السنوي عن الموارد البشرية   ٢-٨
  
  تقرير لجنة الخدمة المدنية الدولية  ٣-٨
  
  بيان ممثل جمعيات موظفي منظمة الصحة العالمية  ٤-٨
  
  تعديالت النظام األساسي للموظفين والئحة الموظفين   ٥-٨
  

  الشؤون اإلدارية  -٩
  
  انتخاب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية: تقرير الفريق العامل  ١-٩
  
  عضوية لجنة الخبراء المستقلين االستشارية في مجال المراقبة  ٢-٩
  
  تقارير لجان المجلس التنفيذي  ٣-٩
  

  اللجنة الدائمة المعنية بالمنظمات غير الحكومية  •
  

  المؤسسات والجوائز  •
  
لجمعيــة الصــحة العالميــة الخامســة والســتين وموعــد ومكــان انعقــاد دورة  جــدول األعمــال المؤقــت  ٤-٩

  المجلس التنفيذي الحادية والثالثين بعد المائة
  

  مسائل للعلم  -١٠
  

  تقارير الهيئات االستشارية  ١-١٠
  

  لجان الخبراء ومجموعات الدراسة  •
  

  التقارير المرحلية  ٢-١٠
  

  الُنظم والبحوث الصحية
  

 ٢٧-٦٣ع  ص  جو ٨-٦٤ع  ص  جو ٩-٦٤ع  ص  جالصــــــحية (القــــــرارات تعزيــــــز الــــــُنظم   ألف:
  )٢٧-٦٠ع  ص  جو ١٢-٦٢ع  ص  جو

  
دور منظمــــــة الصــــــحة العالميــــــة ومســــــؤولياتها فــــــي مجــــــال البحــــــوث الصــــــحية (القــــــرار   باء:

  )٢١-٦٣ع  ص  ج
  

 االستراتيجية وخطة العمل العالميتان بشـأن الصـحة العموميـة واالبتكـار والملكيـة الفكريـة  جيم:
  )٢١-٦١ع  ص  ج(القرار 
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  استئصال األمراض والوقاية منها ومكافحتها
  

  )١-٦٠ع  ص  ج(القرار  استئصال الجدري: تدمير مخزونات فيروس الجدري  دال:
  

  )١٦-٦٤ع  ص  جاستئصال داء التنينات (القرار   هاء:
  

  )٢٠-٦٣ع  ص  جمكافحة داء شاغاس والتخلص منه (القرار   واو:
  

  )١٨-٦٣ع  ص  جرار التهاب الكبد الفيروسي (الق  زاي:
  

تـوقي ومكافحــة السـل المقــاوم لألدويـة المتعــددة والسـل الشــديد المقاومـة لألدويــة المتعــددة   حاء:
  )١٥-٦٢ع  ص  ج(القرار 

  
  )١٥-٦٤ع  ص  جالكوليرا: آلية للمكافحة والوقاية (القرار   طاء:

  
  )٢-٥٧ع  ص  جمكافحة داء المثقبيات األفريقي البشري (القرار   ياء:

  
-٢٠١١االستراتيجية العالمية لقطاع الصحة بشـأن األيـدز والعـدوى بفيروسـه فـي الفتـرة   كاف:

  )١٤-٦٤ع  ص  ج(القرار  ٢٠١٥
  

االســـتراتيجية العالميـــة بشـــأن الوقايـــة مـــن األمـــراض المنقولـــة جنســـيًا ومكافحتهـــا (القـــرار   الم:
  )١٩-٥٩ع  ص  ج

  
  مسائل أخرى

  
دم نحـــو بلـــوغ المرامـــي (األهـــداف) والغايـــات الصـــحة اإلنجابيـــة: اســـتراتيجية تســـريع التقـــ  ميم:

  )١٢-٥٧ع  ص  جاإلنمائية الدولية (القرار 
  

  )٣-٦٣ع  ص  جمبادرات تعزيز السالمة الغذائية (القرار   نون:
  

  )١٩-٦١ع  ص  جوالقرار  ٥ق١٢٤م تتغير المناخ والصحة (القرار   سين:
  

  )١٠-٦٣ع  ص  جالشراكات (القرار   عين:
  

  اختتام أعمال الدورة  -١١
  
  

_______________  
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  قائمة الوثائق
  
  

  
  ١جدول األعمال   ١تنقيح  ١٣٠/١م ت
  

  جدول األعمالاقتراح بشأن إدراج بند تكميلي في    ١إضافة  ١٣٠/١م ت
  

  (المشروح) جدول األعمال المؤقت  (المشروح) ١٣٠/١م ت
  

  تقرير المدير العام إلى المجلس التنفيذي في دورته الثالثين بعد المائة  ١٣٠/٢م ت
  

  ٢ترشيح المدير العام: مسّودة العقد  ١٣٠/٣م ت
  

  تقرير لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة التابعة للمجلس التنفيذي  ١٣٠/٤م ت
  

  إصالح منظمة الصحة العالمية  ١٣٠/٥م ت
  

  البرامج وتحديد األولوياتإصالح منظمة الصحة العالمية:   ١إضافة  ١٣٠/٥م ت
  

البــرامج وتحديــد األولويــات: ملخــص للمعلومــات لميــة: إصــالح منظمــة الصــحة العا  ٢إضافة  ١٣٠/٥م ت
  عن توزيع الموارد المالية والبشرية على كل مستوًى وكل دائرة

  
  تصريف الشؤونإصالح منظمة الصحة العالمية:   ٣إضافة  ١٣٠/٥م ت
  

تصـريف الشـؤون: تعزيـز المشـاركة مـع أصـحاب إصالح منظمة الصـحة العالميـة:   ٤إضافة  ١٣٠/٥م ت
  اآلخرين والمشاركة مع الشراكات ومراقبتهاالمصلحة 

  
اإلصــالح اإلداري: زيــادة إمكانيــة التنبــؤ بتمويــل إصــالح منظمــة الصــحة العالميــة:   ٥إضافة  ١٣٠/٥م ت

  منظمة الصحة العالمية
  

اإلصــــــالح اإلداري: الصــــــندوق االحتيــــــاطي إصــــــالح منظمــــــة الصــــــحة العالميــــــة:   ٦إضافة  ١٣٠/٥م ت
  لمواجهة الفاشيات

  
اإلصــــــالحات اإلداريــــــة: توضــــــيحات بشــــــأن إصــــــالح منظمــــــة الصــــــحة العالميــــــة:   ٧إضافة  ١٣٠/٥م ت

  االقتراحات المتعلقة بتعزيز فعالية المنظمة
  

  سياسة المنظمة للتقييمإصالح منظمة الصحة العالمية:   ٨إضافة  ١٣٠/٥م ت
  

  اإلصالح اإلداري: التقييمإصالح منظمة الصحة العالمية:   ٩إضافة  ١٣٠/٥م ت
                                    

 .ixانظر الصفحة    ١
 .١انظر الملحق    ٢
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حصيلة االجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة بشأن الوقايـة مـن األمـراض غيـر   ١٣٠/٦م ت
السـارية (غيــر المعديـة) ومكافحتهــا وحصـيلة المــؤتمر الـوزاري العــالمي األول بشــأن 

  ١أنماط الحياة الصحية ومكافحة األمراض غير السارية
  

مــراض غيــر الســارية ومكافحتهــا وخطــة تنفيــذ االســتراتيجية العالميــة للوقايــة مــن األ  ١٣٠/٧م ت
  العمل

  
تنفيــــذ خطــــة العمــــل الخاصــــة بالوقايــــة مــــن العمــــى وضــــعف البصــــر اللــــذين يمكــــن   ١٣٠/٨م ت

  تجنبهما
  

العـــبء العـــالمي لالضـــطرابات النفســـية وضـــرورة االســـتجابة الشـــاملة والمنســـقة مـــن   ١٣٠/٩م ت
  جانب قطاع الصحة والقطاع االجتماعي على المستوى الُقطري

  
  تغذية األمهات والرّضع وصغار األطفال: مسّودة خطة التنفيذ الشاملة  ١٣٠/١٠م ت
  

  تغذية المرأة في الفترة السابقة للحمل وأثناء الحمل واإلرضاع  ١٣٠/١١م ت
  

  الزواج المبكر وحمل المراهقات وصغيرات السن  ١٣٠/١٢م ت
  

ة لأللفيـــة المتعلقـــة بالصـــحة التقـــدم المحـــرز فـــي بلـــوغ المرامـــي (األهـــداف) اإلنمائيـــ  ١٣٠/١٣م ت
  ٢٠١٥والمرامي الصحية العالمية بعد عام 

  
  تنفيذ توصيات اللجنة المعنية بالمعلومات والمساءلة عن صحة المرأة والطفل  ١٣٠/١٤م ت
  

ــــي بالمحــــددات   ١٣٠/١٥م ت ــــة للصــــحة: حصــــيلة المــــؤتمر العــــالمي المعن المحــــددات االجتماعي
  ٢)٢٠١١البرازيل، تشرين األول/ أكتوبر االجتماعية للصحة (ريو دي جانيرو، 

  
  )٢٠٠٥تنفيذ أحكام اللوائح الصحية الدولية (  ١٣٠/١٦م ت
  

  التجمعات البشرية العالمية: اآلثار والفرص بالنسبة إلى األمن الصحي العالمي  ١٣٠/١٧م ت
  

ت التأهــــب لألنفلــــونزا الجائحــــة: تبــــادل فيروســــات األنفلــــونزا والتوصــــل إلــــى اللقاحــــا  ١٣٠/١٨م ت
  والفوائد األخرى: تقرير الفريق االستشاري

  
  شلل األطفال: تكثيف جهود المبادرة العالمية الستئصال شلل األطفال  ١٣٠/١٩م ت
  

تقريـــر عـــن اآلثـــار الماليـــة واإلداريـــة المترتبـــة بالنســـبة إلـــى األمانـــة نتيجـــة للقـــرارات   ١إضافة  ١٣٠/١٩م ت
  ٣أو جمعية الصحةالمقترح اعتمادها من ِقَبل المجلس التنفيذي 

  
  التخلص من داء البهارسيات  ١٣٠/٢٠م ت
  

                                    
 .٢انظر الملحق    ١
 .٣انظر الملحق    ٢
 .٦انظر الملحق    ٣
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تقريـــر عـــن اآلثـــار الماليـــة واإلداريـــة المترتبـــة بالنســـبة إلـــى األمانـــة نتيجـــة للقـــرارات   ١إضافة  ١٣٠/٢٠م ت
  ١المقترح اعتمادها من ِقَبل المجلس التنفيذي أو جمعية الصحة

  
  احات: أحدث المعلوماتمسّودة خطة العمل العالمية الخاصة باللق  ١٣٠/٢١م ت
  

المنتجـــــات الطبيـــــة المتدنيـــــة النوعيـــــة/ المـــــزورة/ المغشوشـــــة التوســـــيم/ المغشوشـــــة/   ١٣٠/٢٢م ت
  المزيفة: تقرير الفريق العامل المكون من الدول األعضاء

  
تقريـــر عـــن اآلثـــار الماليـــة واإلداريـــة المترتبـــة بالنســـبة إلـــى األمانـــة نتيجـــة للقـــرارات   ١إضافة  ١٣٠/٢٢م ت

  ١قترح اعتمادها من ِقَبل المجلس التنفيذي أو جمعية الصحةالم
  

  فريق الخبراء االستشاريين العامل المعني بتمويل وتنسيق البحث والتطوير  ١٣٠/٢٣م ت
  

استجابة منظمة الصحة العالمية، ودورها بصفتها قائد مجموعة الصحة، في مجال   ١٣٠/٢٤م ت
  الطوارئ اإلنسانيةتلبية الطلبات الصحية المتنامية في 

  
  تعيين المدير اإلقليمي لشرق المتوسط  ١٣٠/٢٥م ت
  

  التقرير السنوي عن الموارد البشرية  ١٣٠/٢٦م ت
  ١إضافة  ١٣٠/٢٦م تو
  

  تقرير لجنة الخدمة المدنية الدولية  ١٣٠/٢٧م ت
  

  ٢تعديالت النظام األساسي للموظفين والئحة الموظفين  ١٣٠/٢٨م ت
  

تقريـــر عـــن اآلثـــار الماليـــة واإلداريـــة المترتبـــة بالنســـبة إلـــى األمانـــة نتيجـــة للقـــرارات   ١إضافة  ١٣٠/٢٨م ت
  ١المقترح اعتمادها من ِقَبل المجلس التنفيذي أو جمعية الصحة

  
  انتخاب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية: تقرير الفريق العامل  ١تصويب  ١٣٠/٢٩م ت
  

  ن االستشارية في مجال المراقبةعضوية لجنة الخبراء المستقلي  ١٣٠/٣٠م ت
  

  ٣تقارير لجان المجلس التنفيذي: اللجنة الدائمة المعنية بالمنظمات غير الحكومية  ١٣٠/٣١م ت
  

  الجوائز  ١٣٠/٣٢م ت
  

  جدول األعمال المؤقت لجمعية الصحة العالمية الخامسة والستين  ١٣٠/٣٣م ت
  

  الدراسةتقرير عن اجتماعات لجان الخبراء ومجموعات   ١٣٠/٣٤م ت
                                    

 .٦انظر الملحق    ١
 .٤انظر الملحق    ٢
 .٥انظر الملحق    ٣
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  مجموعات ولجان الخبراء االستشاريين وعضويتها  ١إضافة  ١٣٠/٣٤م ت
  

  التقارير المرحلية  ١٣٠/٣٥م ت
  ١إضافة  ١٣٠/٣٥م تو
  ٢إضافة  ١٣٠/٣٥م تو
  ٣إضافة  ١٣٠/٣٥م تو
  

  )٢٠مؤتمر األمم المتحدة للتنمية المستدامة (ريو +  ١٣٠/٣٦م ت
  

  وثائق المعلومات
  

  ترشيح المدير العام: الترشيح للمنصب  ١وثيقة معلومات/ /١٣٠م ت
  

  بيان ممثل جمعيات موظفي منظمة الصحة العالمية  ٢وثيقة معلومات/ /١٣٠م ت
  

  وثائق المتنوعات
  

  قائمة بأسماء األعضاء والمشاركين اآلخرين [ باإلنكليزية والفرنسية فقط ]  ١متنوعات/ /١٣٠م ت
  

  يالجدول الزمني اليومي المبدئ  ٢متنوعات/ /١٣٠م ت
  

  المقررات اإلجرائية وقائمة القرارات  ٣متنوعات/ /١٣٠م ت
  

  قائمة الوثائق  ٤متنوعات/ /١٣٠م ت
  
  
  

_______________  
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  اتالقرار   

  
  

  تعيين المدير اإلقليمي لشرق المتوسط  ١ق١٣٠ت  م
  

  المجلس التنفيذي،
  

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

  ١،والخمسين الثامنةاللجنة اإلقليمية لشرق المتوسط في دورتها  قدمتهوٕاذ يضع في اعتباره الترشيح الذي   
  
  ؛٢٠١٢شباط/ فبراير  ١شرق المتوسط اعتبارًا من لمديرًا إقليميًا  عالء الدين علوانالدكتور  يعين  -١
  
شـباط/  ١لمدة خمـس سـنوات اعتبـارًا مـن  عالء الدين علوانإصدار عقد للدكتور  فيالمدير العام  يفّوض  -٢
  ؛، طبقًا ألحكام النظام األساسي للموظفين والئحة الموظفين٢٠١٢ير فبرا
  
المدير العام في تعديل شروط توظيف الدكتور عالء الدين علـوان علـى النحـو التـالي: "لـن تشـترك  يفّوض  -٣

غ فــي الصــندوق المشــترك للمعاشــات التقاعديــة لمــوظفي األمــم المتحــدة، وبــدًال مــن ذلــك ســتتلقى كعــالوة شــهرية مبلــ
  المساهمة التي كانت المنظمة ستدفعها لصندوق المعاشات لو كنت مشتركًا فيه".

  
  )٢٠١٢ يناير/ كانون الثاني ١٧، الثالثةالجلسة (

  
  
  لشرق المتوسط المغادر منصبه  اإلعراب عن التقدير للمدير اإلقليمي  ٢ق١٣٠ت  م
  

  المجلس التنفيذي،  
  

عامـًا كرسـها لخدمـة  ٣٠عبـد الـرزاق الجزائـري بمناسـبة إتمامـه إذ يود أن يعرب عن تقديره للدكتور حسـين   
  منظمة الصحة العالمية في منصب المدير اإلقليمي لشرق المتوسط؛

  
وٕاذ يضــع فــي اعتبــاره تفــاني الــدكتور حســين عبــد الــرزاق الجزائــري، علــى الصــعيد المهنــي طيلــة حياتــه فــي   

  خدمة قضية الصحة الدولية؛ 
  
نــه وتقــديره للــدكتور حســين عبــد الــرزاق الجزائــري نظــرًا لمــا قدمــه مــن مســاهمة جليلــة بــالغ امتنا عــن يعــرب  -١

  وطويلة في عمل المنظمة؛
  
  بهذه المناسبة بأطيب األمنيات بقضاء سنوات مديدة قادمة في خدمة اإلنسانية. يتقدم إليه  -٢
  

  )٢٠١٢ يناير/ كانون الثاني ١٧، الثالثةالجلسة (
  

                                                           
  .٦-/ق٥٨ل إ/ ش مالقرار    ١
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تنفيـذ توصـيات : لأللفيـة المتعلقـة بالصـحة المرامي (األهـداف) اإلنمائيـةرصد بلوغ   ٣ق١٣٠ت  م
   عن صحة المرأة والطفل اللجنة المعنية بالمعلومات والمساءلة

  
  المجلس التنفيذي،  

  
بعــد النظــر فــي التقريــر بشــأن رصــد بلــوغ المرامــي (األهــداف) اإلنمائيــة لأللفيــة المتعلقــة بالصــحة: تنفيــذ   

   ١المعنية بالمعلومات والمساءلة عن صحة المرأة والطفل،توصيات اللجنة 
  

  ٢جمعية الصحة العالمية الخامسة والستين باعتماد القرار التالي:يوصي   
  

  جمعية الصحة العالمية الخامسة والستون،  
  

بشــأن رصــد بلــوغ المرامــي اإلنمائيــة لأللفيــة المتعلقــة بالصــحة  ١٥-٦٣ج ص عإذ تــذّكر بــالقرار 
دور منظمــــة الصــــحة العالميــــة فــــي متابعــــة االجتمــــاع العــــام الرفيــــع بخصــــوص  ١٢-٦٤ص عج والقــــرار 

األهــداف (المرامــي) اإلنمائيــة لأللفيــة (نيويــورك، المســتوى للجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة بشــأن اســتعراض 
  ؛ )٢٠١٠أيلول/ سبتمبر 

  
رميين (الهـــدفين) وٕاذ تعـــرب عـــن قلقهـــا البـــالغ حيـــال عـــدم كفايـــة التقـــدم المحـــرز فـــي بلـــوغ المـــ

  بشأن تخفيض معدل وفيات األطفال وبشأن تحسين صحة األمومة؛ ٥و ٤اإلنمائيين لأللفية 
  

وٕاذ تقـــّر بأّنـــه مــــازال يتعـــّين بــــذل الكثيـــر مــــن الجهـــود فيمــــا يخـــص بلــــوغ المرامـــي (األهــــداف) 
لهـا، وذلـك علـى الـرغم اإلنمائية لأللفية بالنظر إلى تفاوت التقدم المحرز بين األقـاليم وبـين البلـدان وداخ

  من أّن البلدان النامية بذلت جهودًا كبيرة في هذا الصدد؛
  

وٕاذ تقـــّر بالتعهـــدات وااللتزامـــات التـــي قطعهـــا عـــدد كبيـــر مـــن الـــدول األعضـــاء والشـــركاء فيمـــا 
  ؛    ٢٠١٠، منذ إطالقها في أيلول/ سبتمبر لمية لألمين العام لألمم المتحدةيخص االستراتيجية العا

  
ترّحب بالتقرير الختامي للجنة المعنية بالمعلومات والمساءلة عن صحة المـرأة والطفـل ومـا وٕاذ 

  يرد فيه من توصيات حازمة لتعزيز المساءلة عن الموارد والنتائج في مجال صحة المرأة والطفل؛ 
  

ـــــة بالمعلومـــــات والمســـــاءلة عـــــن صـــــحة المـــــرأة والطفـــــل  ـــــة المعني ـــــى عمـــــل اللجن وٕاذ تثنـــــي عل
الرصــد واالســتعراض  -، الســيما وضــع إطــار للمســاءلة يســتند إلــى ثــالث عمليــات مترابطــة وٕاســهاماتها
  والعمل؛

  
وٕاذ تالحظ أّن التوصيات الرئيسية تتصل بتعزيز عمليات المساءلة على الصـعيد الـوطني فيمـا 

  يتعلق بالموارد ورصد النتائج على حد سواء؛ 
  

توصــــيات اللجنــــة المعنيــــة بالمعلومــــات وٕاذ ترّحــــب بــــالخطوات التــــي اُتخــــذت مــــن أجــــل تنفيــــذ 
والمســاءلة عــن صــحة المــرأة والطفــل، بمــا فــي ذلــك وضــع خطــة عمــل مشــتركة بــين أصــحاب المصــلحة 

  المتعّددين لتنفيذ إطار المساءلة؛
                                                           

 .١٣٠/١٤م تالوثيقة     ١

 . لالطالع على اآلثار المالية واإلدارية المترتبة على هذا القرار بالنسبة إلى األمانة ٦انظر الملحق     ٢
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  وٕاذ ترّحب بإنشاء آلية استعراض عالمية ستقدم تقارير سنوية إلى األمين العام لألمم المتحدة؛
  

الــدور األساســي الــذي تؤديــه منظمــة الصــحة العالميــة فــي تنفيــذ ومتابعــة  وٕاذ تؤّكــد مجــّددًا علــى
توصــيات اللجنــة المعنيــة بالمعلومــات والمســاءلة عــن صــحة المــرأة والطفــل وتقــّر بالــدور الحاســم الــذي 

  يضطلع به المدير العام على وجه الخصوص،
  
ية العالميــة لصــحة المــرأة الــدول األعضــاء علــى الوفــاء بالتزاماتهــا فيمــا يخــص االســتراتيج تحــثّ   -١

والطفل التي وضعها األمين العام لألمم المتحدة، وعلى بذل المزيد من الجهود من أجـل تحسـين صـحة 
  المرأة والطفل؛

  
ــذلك  -٢ الــدول األعضــاء علــى تنفيــذ التوصــيات التــي قــدمتها اللجنــة المعنيــة بالمعلومــات  تحــّث ك

  يلي: لمساءلة عن النتائج والموارد من خالل ماوالمساءلة عن صحة المرأة والطفل بغرض تحسين ا
  
  تعزيز آليات المساءلة عن الصحة على الصعيد القطري؛  )١(
  
  تعزيز قدرتها على رصد وتقييم التقدم واألداء؛  )٢(
  
اإلسهام في تعزيز ومواءمة اآلليات الدولية القائمـة مـن أجـل تتّبـع التقـدم المحـرز فيمـا   )٣(

  ي ُقطعت؛  يخص جميع االلتزامات الت
  
  المدير العام ما يلي: من تطلب  -٣

  
  العمل مع الدول األعضاء ودعمها في تنفيذ التوصيات بأكملها؛ )١(

  
ضـــمان المشـــاركة الفعالـــة لمنظمـــة الصـــحة العالميـــة، بالتعـــاون مـــع جميـــع أصـــحاب   )٢(

  المصلحة، في خطة العمل الرامية إلى تنفيذ توصيات اللجنة؛
  
تقـــديم الـــدعم الـــالزم إلـــى فريـــق الخبـــراء المســـتقل المعنـــي باالســـتعراض لتمكينـــه مـــن   )٣(

االضـــطالع بعملـــه الخـــاص بتقيـــيم التقـــدم المحـــرز فيمـــا يتعلـــق باالســـتراتيجية العالميـــة لصـــحة 
  المرأة والطفل التي وضعها األمين العام لألمم المتحدة، وفي تنفيذ إطار المساءلة؛ 

  
جمعيـــة ، مـــن خـــالل المجلـــس التنفيـــذي إلـــى ٢٠١٥تقـــديم تقـــارير ســـنوية، حتـــى عـــام   )٤(

في متابعة توصيات اللجنـة المعنيـة بالمعلومـات والمسـاءلة  الصحة العالمية عن التقدم المحرز
عن صحة المرأة والطفل، المتصلة ببند جدول األعمال الخاص بالمرامي (األهـداف) اإلنمائيـة 

  لأللفية.
  

  )٢٠١٢ يناير/ كانون الثاني ١٧، رابعةالالجلسة (
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  الترشيح لمنصب المدير العام  ٤ق١٣٠ت  م
  

  المجلس التنفيذي،  
  
مــن  ٣١الــدكتورة مارغريــت تشــان لمنصــب المــدير العــام لمنظمــة الصــحة العالميــة، وفقــًا للمــادة  يرشــح  -١

  ؛دستور منظمة الصحة العالمية
  
  هذا الترشيح إلى جمعية الصحة العالمية الخامسة والستين. يقدم  -٢
  

  )٢٠١٢ يناير/ كانون الثاني ١٨، الخامسةالجلسة (
  
  
   مسّودة عقد المدير العام  ٥ق١٣٠ت  م
  

  المجلس التنفيذي،  
  

  ،العالمية من النظام الداخلي لجمعية الصحة ١٠٧عمًال بالشروط المنصوص عليها في المادة   
  
الـذي يحـدد أحكـام وشـروط تعيـين المـدير  لعقـدمسـّودة االخامسة والستين الصحة العالمية جمعية إلى  يقدم  -١

  ١العام؛
  
  باعتماد القرار التالي:الخامسة والستين الصحة العالمية  جمعية يوصي  -٢
  

  ،الخامسة والستون جمعية الصحة العالمية
  

  أوالً 
  

  ،العالمية من النظام الداخلي لجمعية الصحة ١٠٧من الدستور والمادة  ٣١عمًال بالمادة     
  

وغيـر ذلـك أحكـام التعيـين فـي منصـب المـدير العـام وراتبـه و العقـد الـذي يحـدد شـروط علـى  توافق  
  ؛من المكافآت المتعلقة بالمنصب

  
  ثانياً 

  
  ،العالمية من النظام الداخلي لجمعية الصحة ١١٠عمًال بالمادة     

  
  توقيع هذا العقد باسم المنظمة. في الخامسة والستين الصحة العالمية جمعيةرئيس تفوض   

  
  )٢٠١٢ يناير/ كانون الثاني ١٨، الخامسةالجلسة (

  
  

                                                           
 .  ١انظر الملحق     ١
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تدعيم السياسات الخاصة باألمراض غيـر السـارية مـن أجـل تعزيـز التمتـع بالنشـاط   ٦ق١٣٠ت  م
   في مرحلة الشيخوخة

  
  المجلس التنفيذي،

  
الخاصــة بالوقايــة مــن األمــراض غيــر الســارية ومكافحتهــا والحاجــة إلــى التــدبير بعــد النظــر فــي التقــارير 

المتكامــل ألنشــطة الوقايـــة مــن األمــراض غيـــر الســارية ومكافحتهــا مـــن أجــل تعزيــز التمتـــع بالنشــاط فــي مرحلـــة 
    ١الشيخوخة،
  

  ٢جمعية الصحة العالمية الخامسة والستين باعتماد القرار التالي: يوصي
  

  جمعية الصحة العالمية الخامسة والستون،
  

بعـــد النظـــر فـــي التقريـــر الخـــاص بحصـــيلة االجتمـــاع الرفيـــع المســـتوى للجمعيـــة العامـــة لألمـــم 
المتحدة بشأن الوقايـة مـن األمـراض غيـر السـارية (غيـر المعديـة) ومكافحتهـا وحصـيلة المـؤتمر الـوزاري 

ــاة الصــحية ومكافحــة  األمــراض غيــر الســارية والتقريــر الخــاص بتنفيــذ العــالمي األول بشــأن أنمــاط الحي
  االستراتيجية العالمية للوقاية من األمراض غير السارية ومكافحتها وخطة العمل؛ 

  
وٕاذ تـــذّكر بـــاإلعالن السياســـي الصـــادر عـــن االجتمـــاع الرفيـــع المســـتوى للجمعيـــة العامـــة لألمـــم 

وٕاعــالن موســكو الــذي اعتمــده المــؤتمر  ٣المتحــدة بشــأن الوقايــة مــن األمــراض غيــر الســارية ومكافحتهــا،
الــــوزاري العــــالمي األول بشــــأن أنمــــاط الحيــــاة الصــــحية ومكافحــــة األمــــراض غيــــر الســــارية (موســــكو، 

بشأن األعمـال التحضـيرية لعقـد االجتمـاع  ١١-٦٤ع  ص  جوالقرار  ٤)،٢٠١١نيسان/ أبريل  ٢٩و ٢٨
ة مـن األمـراض غيـر السـارية (غيـر المعديـة) الرفيع المستوى للجمعية العامة لألمم المتحدة بشأن الوقايـ

  ومكافحتها، بعد مؤتمر موسكو؛
  

 ٣و ٢وٕاذ تـــذّكر باالجتمـــاع الخـــاص بمتابعـــة المرامـــي (األهـــداف) اإلنمائيـــة لأللفيـــة (طوكيـــو، 
ـــو  ـــران/ يوني ـــه أكثـــر مـــن ٢٠١١حزي ـــذي شـــاركت في ـــدان، ونحـــو  ١١٠)، ال مـــن منظمـــات األمـــم  ٢٠بل

اإلقليميــة ومنظمــات المجتمــع المــدني، والــذي اُتفــق فيــه علــى أّن األمــراض غيــر المتحــدة أو المنظمــات 
 ٢٠١٥السارية باتت مـن المشـكالت العالميـة المسـتجدة التـي ال يقتصـر خطرهـا علـى فتـرة مـا بعـد عـام 

فحســـب، بـــل يهـــّدد أيضـــًا بلـــوغ المرامـــي (األهـــداف) اإلنمائيـــة المتفـــق عليهـــا دوليـــًا، بمـــا فيهـــا المرامـــي 
  اف) اإلنمائية لأللفية؛(األهد

  
 ٢٠٠٨مليــون وفــاة مــن مجمــوع الوفيــات الُمســّجلة فــي العــالم فــي عــام  ٣٦وٕاذ تالحــظ أّن نحــو   

مليــون وفــاة حــدثت بســبب األمــراض غيــر الســارية، مثــل األمــراض القلبيــة الوعائيــة  ٥٧والبــالغ عــددها 
جــة األولــى، نتيجــة أربعــة عوامــل والســرطانات واألمــراض التنفســية المزمنــة والســكري، التــي تظهــر، بالدر 

خطر مشتركة هي تعاطي التبغ، وتعاطي الكحول علـى نحـو ضـار، واتبـاع نظـام غـذائي غيـر صـحي، 
  من تلك الوفيات تقريبًا حدثت في البلدان النامية؛ ٪٨٠وقّلة النشاط البدني، وأّن 

                                                           
 .١٣٠/٨م تو ١٣٠/٧م تو ١٣٠/٦م تالوثائق     ١

 . لالطالع على اآلثار المالية واإلدارية المترتبة على هذا القرار بالنسبة إلى األمانة ٦انظر الملحق     ٢

 .  ٢انظر الملحق     ٣

 .٣، الملحق ١/ سجالت/٦٤/٢٠١١ج ص ع الوثيقةانظر     ٤
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مــراض غيــر وٕاذ تالحــظ أن ثمــة حاجــة ماســة إلــى الوقايــة مــن حــاالت العجــز الناجمــة عــن األ
السارية والتخطيط لرعاية طويلة األجل بشأنها، نظرًا ألن هذه األمراض باتت أكثر انتشارًا بـين صـفوف 

  المسّنين؛
  
وٕاذ تالحظ بقلق بالغ أّن الشيخوخة من العوامل الرئيسية التي تسهم في تزايد استفحال وانتشـار   

  لعجز؛األمراض غير السارية، التي تمّثل أهّم أسباب المراضة وا
  

وٕاذ تالحظ كذلك أن األفراد المسـنين بحاجـة إلـى إتاحـة األدويـة بأسـعار معقولـة تعزيـزًا لتمـتعهم 
  بالصحة في مرحلة الشيخوخة؛

  
وٕاذ تالحظ أيضًا التغّيـر الـديمغرافي الجـاري، حيـث باتـت فئـة السـكان الـذين يبلغـون مـن العمـر 

عامـــًا أو أكثـــر تتزايـــد بـــوتيرة تفـــوق بثالثـــة أضـــعاف معـــدل نمـــو مجمـــوع الســـكان، ومـــن المتوّقـــع أن  ٦٠
فــي عــام تقريبــًا مليــون نســمة  ١٢٠٠عــدد مــن ينتمــون إلــى تلــك الفئــة ليبلــغ  يســتمر هــذا التزايــد ليرتفــع

؛ وأّن شـــيخوخة الســـكان تنطـــوي علـــى آثـــار صـــحية عموميـــة واقتصـــادية، بمـــا فـــي ذلـــك ارتفـــاع ٢٠٢٥
معــدالت اإلصــابة بــاألمراض غيــر الســارية؛ وكــذلك أهميــة العمــل، طــوال العمــر، علــى تعزيــز الصــحة 

مـراض غيـر والقيام بأنشطة الوقاية من األمراض، كتلك التـي يمكنهـا اإلسـهام، مـثًال، فـي الوقايـة مـن األ
  السارية أو تأخير ظهورها وتخفيف شدتها، وتعزيز الشيخوخة الصحية؛

  
ـــــة  ١٦-٥٨ج ص عو ٧-٥٢ج ص عوٕاذ  تـــــذّكر بـــــالقرارين  بشـــــأن التمتـــــع بالنشـــــاط فـــــي مرحل

الشيخوخة، الّلذين حثّا الدول األعضاء على اتخاذ تدابير تكفـل أعلـى مسـتوى يمكـن بلوغـه مـن الصـحة 
زايـدة بســرعة مـن مواطنيهــا المسـنين فــي البلـدان المتقدمــة والبلـدان الناميــة علـى حــد والعافيـة لألعــداد المت

  سواء؛ 
  

، الــذي أّيــد اإلعــالن السياســي ٥٧/١٦٧وٕاذ تــذّكر كــذلك بقــرار الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة 
  وخطة عمل مدريد الدولية للشيخوخة؛ وغير ذلك من القرارات ذات الصلة بالشيخوخة؛

  
اإلعالن السياسي الصادر عن االجتماع الرفيع المسـتوى للجمعيـة العامـة لألمـم  وٕاذ تالحظ أنّ 

االضـطرابات العقليـة والعصـبية، المتحدة بشأن الوقاية من األمراض غيـر السـارية ومكافحتهـا يسـّلم بـأّن 
اض من أسـباب االعـتالل وتسـهم فـي العـبء العـالمي لألمـر  هاماً  ل سبباً لزهايمر، تشكّ أبما في ذلك داء 

تــدخالت الصــحية الإتاحــة الوصــول المنصــف إلــى البــرامج و غيــر الســارية، وأن مــن الضــروري بالتــالي 
  ، بما يشمل إتاحتها للسكان كافة في عمر مبكر؛الفعالة

  
وٕاذ تعتـــرف بأهميـــة النهـــوج التـــي تراعـــي الفـــوارق بـــين الجنســـين، والتضـــامن والـــدعم المتبـــادل 

الحقــوق األساســية للمســنين، وتعزيــز نوعيــة الحيــاة واإلنصــاف فــي لتحقيــق التنميــة االجتماعيــة، وٕاعمــال 
  المجال الصحي والوقاية من التمييز بسبب العمر، وتشجيع االندماج االجتماعي للمسنين؛

  
الـذي ُأبـدي فيـه العـزم  ١وٕاذ تقّر بأّن إعالن ريو السياسي بشأن المحددات االجتماعية للصحة،

ـــز علـــى المحـــددات علـــى تحقيـــق اإلنصـــاف فـــي المجـــالين ال صـــحي واالجتمـــاعي باتخـــاذ إجـــراءات ترّك
  االجتماعية للصحة والعافية، باتباع نهج شامل ومتعّدد القطاعات؛

  
وٕاذ تالحــظ تأكيــد اتفاقيــة منظمــة الصــحة العالميــة اإلطاريــة بشــأن مكافحــة التبــغ واســتراتيجيات 

كة بـــين األمـــراض غيـــر المنظمـــة وخططهـــا ذات الصـــلة علـــى أهميـــة معالجـــة عوامـــل الخطـــر المشـــتر 
  السارية؛

                                                           
 .  ٣انظر الملحق     ١
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وٕاذ ترحب بتركيز منظمة الصحة العالمية علـى الوقايـة مـن األمـراض غيـر السـارية ومكافحتهـا 
ـــُنظم  مـــن خـــالل العمـــل فـــي مجـــال الصـــحة العموميـــة واتبـــاع نهـــج الرعايـــة الصـــحية األوليـــة وتعزيـــز ال

  الصحية،
  

  ١الدول األعضاء على القيام بما يلي: تحثّ   -١
  

سياسات وبـرامج وٕاجـراءات متعـددة القطاعـات بشـأن الوقايـة مـن األمـراض غيـر السـارية وضع   )١(
وتعزيــــز الصــــحة، وتنفيــــذ هــــذه السياســــات والبــــرامج واإلجــــراءات ورصــــدها وتقييمهــــا مــــن أجــــل تــــدعيم 
السياســات والبــرامج الراميــة إلــى زيــادة التمتــع بالصــحة فــي مرحلــة الشــيخوخة والعمــل علــى كفالــة أعلــى 

  كن من الصحة والعافية للمسنين؛مستوى مم
  

تعزيــــز األطــــر السياســــية المشــــتركة بــــين القطاعــــات واآلليــــات المؤسســــية، حســــب االقتضــــاء،   )٢(
ألغراض التدبير المتكامل لخدمات الوقايـة مـن األمـراض غيـر السـارية ومكافحتهـا، بمـا فـي ذلـك تعزيـز 

  حتياجات المسنين؛الصحة وخدمات الرعاية الصحية والرعاية االجتماعية تلبية ال
  

ضـــمان إســـهام االســـتراتيجيات الصـــحية الوطنيـــة الخاصـــة بـــاألمراض غيـــر الســـارية فـــي بلـــوغ   )٣(
  المرامي (األهداف) اإلنمائية لأللفية، حسب االقتضاء؛

  
العمــل، حســب االقتضــاء، علــى تعزيــز الظــروف التــي تمّكــن األفــراد ومقــدمي خــدمات الرعايــة   )٤(

يــة مــن التشــجيع علــى التمتــع بالصــحة فــي مرحلــة الشــيخوخة، بمــا فــي ذلــك واألســر والمجتمعــات المحل
رعايــة المســنين ودعمهــم وحمــايتهم، مــع مراعــاة الجوانــب الجســدية والنفســية للشــيخوخة، والتركيــز علــى 

  النهوج المشتركة بين األجيال؛
  
  تشجيع المسنين على المشاركة بفعالية في المجتمع وفي المجتمعات المحلية؛  )٥(
  
علــى جميــع المســتويات الحكوميــة، ومــع  ١توثيــق عــرى التعــاون والشــراكة بــين الــدول األعضــاء  )٦(

أصــحاب المصــلحة واألوســاط األكاديميــة والمؤسســات البحثيــة والقطــاع الخــاص والمجتمــع المــدني، مــن 
  أجل تنفيذ الخطط والبرامج بفعالية؛ 

  
التخطيط الصحي علـى الصـعيد الـوطني  إبراز أهمية نهج الرعاية الصحية األولية في عمليات  )٧(

في إطار توثيق عرى التعاون مع الخدمات االجتماعية، والتمكين من إدراج تعزيز الصحة والوقايـة مـن 
  األمراض غير السارية ومكافحتها في السياسات الخاصة بالشيخوخة؛ 

  
التشجيع على إتاحة التـدابير والمـوارد الالزمـة لتعزيـز الصـحة وتقـديم خـدمات الرعايـة الصـحية   )٨(

والحماية االجتماعية سعيًا إلى ضمان التمتع بالصحة والنشاط في مرحلـة الشـيخوخة، مـع إيـالء اهتمـام 
بالتعـاون مـع  خاص إلتاحة األدوية بأسعار معقولـة وتـدريب العـاملين الصـحيين وتعلـيمهم وبنـاء قـدراتهم

  منظمة الصحة العالمية والشركاء؛  
  
زيـــادة تـــدعيم ُنظـــم الرصـــد والتقيـــيم الســـتحداث وتحليـــل بّينـــات ُمصـــّنفة حســـب العمـــر والجـــنس   )٩(

والحالـــة االجتماعيـــة واالقتصـــادية عـــن األمـــراض غيـــر الســـارية، بغيـــة وضـــع سياســـات عادلـــة مشـــفوعة 
  بالبّينات والتخطيط لفائدة المسنين؛ 

                                                           
 ، حسب االقتضاء.االقتصادي اإلقليميمنظمات التكامل و     ١
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  المدير العام ما يلي: لب منتط  -٢
  
تقـــديم الـــدعم الـــالزم إلـــى الـــدول األعضـــاء لتمكينهـــا مـــن تعزيـــز وتيســـير المضـــي فـــي الوفـــاء   )١(

بااللتزامات التي ُقطعت في مؤتمرات األمم المتحدة ذات الصلة وفي مؤتمرات القمة المعنيـة بـاألمراض 
  غير السارية والشيخوخة؛ 

  
الدول األعضـاء لتمكينهـا مـن التركيـز علـى تعزيـز الصـحة والوقايـة مـن تقديم الدعم الالزم إلى   )٢(

األمـــراض طـــوال العمـــر انطالقـــا مـــن أبكـــر مرحلـــة ممكنـــة مـــن العمـــر، بمـــا فـــي ذلـــك النهـــوج المتعـــّددة 
القطاعات إزاء ضمان التمتع بالصحة في مرحلة الشيخوخة، وتوفير خدمات الرعاية المتكاملة للمسـنين 

  مي خدمات الرعاية االجتماعية الرسمية وغير الرسمية؛والدعم الالزم لمقد
  
تقديم الدعم للدول األعضـاء فـي مجـال وضـع سياسـات وبـرامج معنيـة بإتاحـة األدويـة للمسـنين   )٣(

  بأسعار معقولة؛
  
تقــديم المزيــد مــن الــدعم إلــى الــدول األعضــاء فــي مجــال إذكــاء الــوعي بمســألة التمتــع بالصــحة   )٤(

شــيخوخة والجوانــب اإليجابيــة لتلـك المرحلــة، بوســائل منهــا وضــع سياســات خاصــة والنشـاط فــي مرحلــة ال
  بالمسنين ودمج مسألة الشيخوخة في استراتيجياتها الوطنية؛

  
دعم المضي قدمًا بـالُنظم القطريـة لرصـد األمـراض غيـر السـارية، حسـب االقتضـاء، ومواصـلة   )٥(

مـن األمـراض غيـر السـارية ومكافحتهـا مـن  العمل على وضع نظام عالمي شامل لرصد أنشـطة الوقايـة
  أجل تتّبع االتجاهات السائدة ورصد التقدم المحرز في تنفيذ اإلعالن السياسي؛

  
رفـــع مســـتوى األولويـــة الممنوحـــة لمســـألة الوقايـــة مـــن األمـــراض غيـــر الســـارية ومكافحتهـــا علـــى   )٦(

دات الدولية تحضيرًا لوضـع برنـامج جداول أعمال المنتديات واالجتماعات ذات الصلة التي تعقدها القيا
  ؛٢٠١٥إنمائي عالمي لما بعد عام 

  
حالــة المســنين  هــو ٢٠١٤التقريــر الخــاص بالصــحة فــي العــالم تركيــز  جعــل محــورالنظــر فــي   )٧(

في العالم، وذلك اعترافًا بأهمية تدعيم ُنظم المعلومات من خالل مراعاة فئة المسنين لدى جمع وتحليل 
  معلومات الخاصة باألحوال الصحية وعوامل الخطر؛ونشر البيانات وال

  
تقديم تقرير إلى جمعية الصحة العالمية السادسـة والسـتين، عـن طريـق المجلـس التنفيـذي، عـن   )٨(

  التقدم المحرز في تنفيذ هذا القرار.
  

  )٢٠١٢ يناير/ كانون الثاني ١٩، الثامنةالجلسة (
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الســارية ومكافحتهـا: متابعـة االجتمـاع الرفيـع المســتوى الوقايـة مـن األمـراض غيـر   ٧ق١٣٠ت  م
للجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة بشــأن الوقايــة مــن األمــراض غيــر الســارية (غيــر 

  ١المعدية) ومكافحتها
  

  المجلس التنفيذي،
  

حصـــيلة االجتمـــاع الرفيـــع وقـــد نظـــر التقريـــر الخـــاص بالوقايـــة مـــن األمـــراض غيـــر الســـارية ومكافحتهـــا: 
المـــؤتمر  ومكافحتهـــا وحصـــيلة مـــن األمـــراض غيـــر الســـارية بشـــأن الوقايـــةلألمـــم المتحـــدة المســـتوى للجمعيـــة العامـــة 

تنفيـــذ والتقريـــر الخـــاص ب ٢ومكافحـــة األمـــراض غيـــر الســـارية الـــوزاري العـــالمي األول بشـــأن أنمـــاط الحيـــاة الصـــحية
  ؛٣ومكافحتها وخطة العمل اض غير الساريةاالستراتيجية العالمية للوقاية من األمر 

  
مـن  الجتمـاع الرفيـع المسـتوى للجمعيـة العامـة لألمـم المتحـدة بشـأن الوقايـةلاإلعالن السياسي وٕاذ يستذكر 

المؤتمر الوزاري العـالمي األول بشـأن أنمـاط الحيـاة وٕاعالن موسكو المعتمد في  ٤األمراض غير السارية ومكافحتها
  الصادر عن جمعية الصحة العالمية؛ ١١-٦٤ج ص عوالقرار  ٥ةمراض غير الساريومكافحة األ الصحية

  
المعتمـد فـي المـؤتمر العـالمي المعنــي  إعالن ريـو السياسـي بشـأن المحـددات االجتماعيــة للصـحةوٕاذ يقـر بـ

الــــذي  ٦)،٢٠١١تشــــرين األول/ أكتــــوبر  ٢١-١٩بالمحــــددات االجتماعيــــة للصــــحة (ريــــو دي جــــانيرو، البرازيــــل، 
أوضح التصميم على تحقيـق المسـاواة االجتماعيـة والصـحية مـن خـالل العمـل علـى المحـددات االجتماعيـة للصـحة 

  والرفاه باتباع نهج شامل ومتعدد القطاعات؛
  

وٕاذ يعيــد تأكيــد الــدور القيــادي لمنظمــة الصــحة العالميــة بوصــفها الوكالــة المتخصصــة الرئيســية فــي مجــال 
(علــى  الســاريةفــي تعزيــز ورصــد اإلجــراءات العالميــة لمكافحــة األمــراض غيــر  يوالتنســيق دورهــا القيــاديالصــحة، و 

الجتمـاع الرفيـع المسـتوى للجمعيـة العامـة لألمـم المتحـدة لاإلعالن السياسي من  ٤٦و ١٣النحو الوارد في الفقرتين 
  )؛ومكافحتها من األمراض غير السارية بشأن الوقاية
  

الجتمــاع الرفيــع لاإلعــالن السياســي وري لمنظمــة الصــحة العالميــة الــذي يقــّره وٕاذ يؤكــد مجــددًا الــدور المحــ
، فيمــا يتعلــق برصــد مــن األمــراض غيــر الســارية ومكافحتهــا المســتوى للجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة بشــأن الوقايــة

  مشاركة القطاعات المتعددة وتقييمها وتوجيهها؛
  

 اإلعــــالن السياســــي) مــــن ٦٢و ٦١وتســــليمًا منــــه علــــى وجــــه الخصــــوص بالــــدعوة الــــواردة (فــــي الفقــــرتين 
، إلـى مـن األمـراض غيـر السـارية ومكافحتهـا الجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامـة لألمـم المتحـدة بشـأن الوقايـةل

جميــع الظــروف اإلقليميــة إطــار عــالمي شــامل للرصــد، يشــمل مجموعــة مــن المؤشــرات، ويمكــن تطبيقــه فــي وضــع 
الوقايـة مـن الطوعيـة فيمـا يتعلـق بمجموعـة مـن األهـداف العالميـة بشـأن توصـيات ووضـع مجموعـة مـن ال والقطرية،

  ؛٢٠١٢، وٕاتمام هذا العمل قبل نهاية عام ومكافحتها الساريةاألمراض غير 
  

                                                           
 . لالطالع على اآلثار المالية واإلدارية المترتبة على هذا القرار بالنسبة إلى األمانة ٦انظر الملحق     ١

 .١٣٠/٦م تالوثيقة     ٢

 .١٣٠/٧م تالوثيقة     ٣

 .٢، وانظر أيضًا الملحق ٦٦/٢ رقم قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة    ٤

 .٣، الملحق ١/ سجالت/٦٤/٢٠١١ج ص عانظر الوثيقة     ٥

 .٣انظر الملحق     ٦
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االسـتراتيجية المتعلقـة ب ٢٠١٣-٢٠٠٨للفتـرة خطة العمل الذي يؤيد  ٤١-٦١ج ص عوٕاذ يشير إلى القرار 
  ، ويسلم بالتقدم المحرز في خطة العمل حتى اآلن؛األمراض غير السارية ومكافحتها للوقاية من العالمية

  
جميع سكان بؤثر على الت الساريةلألمراض غير جسامة المتنامية بسرعة الوٕاذ يشدد مجددًا على قلقه ألن 

ن السـكان الفقـراء ومـن يعيشـون فـي حـاالت ضـعف، ألكـذلك قلقـه و ، هـمومستويات دخل هموأعراق هموأجناس همأعمار 
يمكــن أن هـذه األمــراض ن ألو  الســاريةاألمــراض غيـر مــن غيــر متناسـب  خاصـة فــي البلـدان الناميــة، يتحملــون عبئـاً 
  تؤثر على النساء والرجال بصورة متباينة؛

  
 ،واألمــراض غيــر الســارية فــي أفريقيــالألمــراض الســارية الحــظ مــع القلــق العــبء المضــاعف المتزايــد وٕاذ ي

  وضرورة اتباع نهوج متكاملة في الوقاية منها ومكافحتها؛
  

 ٢٠٠٨فــي عــام حصــلت  مليــون حالــة ٥٧ أصــل مليــون حالــة وفــاة مــن ٣٦أن مــا يبلــغ بقلــق وٕاذ يالحــظ 
طان وأمـراض أمـراض القلـب واألوعيـة الدمويـة والسـر من قبيـل ، سارية، نجم عن أمراض غير على الصعيد العالمي

  ،نامية بلدانصلت في ح اة تلكالوفحاالت  في المائة من ٨٠الجهاز التنفسي المزمنة والسكري، وأن قرابة 
  
  ١الدول األعضاء على القيام بما يلي: يحث  -١

تنفيــذ اإلعــالن السياســي الصــادر عــن االجتمــاع الرفيــع المســتوى للجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة   )١(
  األمراض غير السارية ومكافحتها؛بشأن الوقاية من 

االستناد إلـى السـياقات الوطنيـة فـي االسـتفادة مـن السياسـات واالسـتراتيجيات والبـرامج والتـدخالت   )٢(
من اإلعالن السياسي، مـن أجـل القيـام  ٤٥واألدوات التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية، وفقًا للفقرة 

عات للوقاية من األمراض غير السارية ومكافحتهـا، أو وضـع بتعزيز سياسات وخطط وطنية متعددة القطا
  ، وحسب االقتضاء؛٢٠١٣هذه السياسات والخطط أو تأييدها وتعضيدها، وذلك بحلول عام 

تعزيــــز التــــزام الــــدول األعضــــاء بتنفيــــذ بــــرامج مكافحــــة األمــــراض غيــــر الســــارية وفقــــًا لألولويــــات   )٣(
ولـة بشـأن الوقايـة مـن هــذه األمـراض ووسـائل تشخيصـها وبشــأن الوطنيـة، بوسـائل منهـا زيـادة الجهــود المبذ

عالجهــا واتخــاذ خطــوات لتســريع عجلــة التنســيق بــين الجهــات المانحــة فيمــا يتصــل بشــؤون الصــحة والتقّيــد 
بالمبادئ المتعلقة بفعالية المعونة، مع مراعاة تزايد الشعور بالقلق حيال تضاعف عبء األمراض السـارية 

  رية في كثير من البلدان، والحاجة إلى استجابة متكاملة؛واألمراض غير السا

إطــار عــالمي المشــاركة الكاملــة فــي العمليــة التــي تقودهــا منظمــة الصــحة العالميــة بشــأن وضــع   )٤(
 شـــامل للرصـــد، يشـــمل مجموعـــة مـــن المؤشـــرات، ويمكـــن تطبيقـــه فـــي جميـــع الظـــروف اإلقليميـــة والقطريـــة،

الوقايــة مــن الطوعيــة فيمــا يتعلــق بعــة مــن األهــداف العالميــة مجمو بشــأن توصــيات ووضــع مجموعــة مــن ال
، والنظـــر فـــي دمـــج عناصـــر هـــذا العمـــل فـــي ٢٠١٢ومكافحتهـــا قبـــل نهايـــة عـــام  الســـاريةاألمـــراض غيـــر 

  عمليات التخطيط على الصعيد الوطني في أقرب فرصة ممكنة وفقًا لألولويات الوطنية؛
  
  المدير العام ما يلي: يطلب من  -٢

أن يواصـــل االضـــطالع بطريقـــة شـــاملة وشـــفافة بالعمليـــة الجاريـــة علـــى قـــدم وســـاق للقيـــام، وفقـــًا   )١(
إطــــار عــــالمي شــــامل للرصــــد، يشــــمل مجموعــــة مــــن مــــن اإلعــــالن السياســــي، بوضــــع  ٦٢و ٦١للفقــــرتين 

بشـأن توصـيات ووضـع مجموعـة مـن ال المؤشرات، ويمكـن تطبيقـه فـي جميـع الظـروف اإلقليميـة والقطريـة،

                                                           
 ، حسب االقتضاء.منظمات التكامل االقتصادي اإلقليميو     ١
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، وٕاتمـام ومكافحتهـا السـاريةالوقاية من األمراض غير الطوعية فيما يتعلق بن األهداف العالمية مجموعة م
) ٢٠١٢كـانون الثـاني/ ينـاير  ٩ جنيـف،بنـاًء علـى حصـائل المشـاورة (، ٢٠١٢هذا العمل قبل نهاية عـام 

  والمؤسسات التابعة لمنظومة األمم المتحدة، وذلك على النحو التالي: ١مع الدول األعضاء
بتزويــــد الــــدول األعضــــاء  ٢٠١٢ ســــتقوم األمانــــة بحلــــول نهايــــة كــــانون الثــــاني/ ينــــاير  (أ)

  بالمعلومات اإلضافية المطلوبة في تلك المشاورة؛
وضــع  مشــاورة علــى شــبكة اإلنترنــت حــول ٢٠١٢ســتختتم بحلــول نهايــة شــباط/ فبرايــر   (ب)

مسّودة اإلطار والمؤشرات واألهداف وبعد ذلك ستراجع المنظمة مسّودة الوثائق الخاصة بالخطوة 
  جيم؛
 ١لــدول األعضــاءلســُتعقد قبــل جمعيــة الصــحة العالميــة الخامســة والســتين مشــاورة ثانيــة   (ج)

  حول اإلطار والمؤشرات واألهداف؛
ليــة مشــاورات مــع جميــع المهتمــين مــن ينبغــي أن تعقــد األمانــة أيضــًا فــي إطــار هــذه العم  (د)

  أصحاب المصلحة؛
ــــي موضــــوعي عــــن إعــــداد إطــــار، يشــــمل مجموعــــة مــــن المؤشــــرات   (ه) ــــر مرحل ــــديم تقري تق

  واألهداف إلى جمعية الصحة العالمية الخامسة والستين لكي تنظر فيه؛
 ستقدم المشاورات اإلقليمية مدخالت أخرى في عملية وضع األطر/ األهداف فـي سـياق  (و)

  ما تجريه من مناقشات على نطاق أوسع حول تنفيذ اإلعالن السياسي؛
إنجـــاز العمـــل الخـــاص بإطـــار الرصـــد العـــالمي، بمـــا فـــي ذلـــك مجموعـــة مـــن المؤشـــرات   (ز)

  ؛ ٢٠١٢ ُتعقد قبل نهاية عام ١واألهداف بناًء على مشاورة للدول األعضاء
مـــن اإلعـــالن السياســـي مـــن  ٦٢و ٦١تقـــديم تقريـــر عـــن التوصـــيات المتعلقـــة بـــالفقرتين   (ح)

خــالل دورة المجلــس التنفيــذي الثانيــة والثالثــين بعــد المائــة إلــى جمعيــة الصــحة العالميــة السادســة 
  والستين؛

مـن اإلعـالن  ٦٤أن يتبـع أسـلوب التشـاور فـي وضـع مـدخالت المنظمـة، التـي دعـت إليهـا الفقـرة   )٢(
لعامة لألمم المتحدة بشأن الوقايـة مـن األمـراض السياسي الصادر عن االجتماع الرفيع المستوى للجمعية ا

غير السارية ومكافحتهـا، بشـأن الخيـارات المتاحـة لتعزيـز وتسـهيل العمـل المتعـدد القطاعـات بشـأن الوقايـة 
من األمراض غير السارية ومكافحتها من خالل إقامـة شـراكة فعالـة وشـفافة، مـع حمايـة الصـحة العموميـة 

  ؛٢٠١٢لح وتقديمها إلى األمين العام بحلول نهاية عام من أي تعارض محتمل في المصا

أن يقـــدم إلـــى جمعيـــة الصـــحة العالميـــة الخامســـة والســـتين تقريـــرًا مرحليـــًا وجـــدوًال زمنيـــًا بمـــدخالت   )٣(
المنظمة المتعلقة بالخيارات المتاحة لتعزيز وتسهيل العمـل المتعـدد القطاعـات بشـأن الوقايـة مـن األمـراض 

  حتها من خالل إقامة شراكة فعالة؛غير السارية ومكاف

بشـأن الوقايـة مـن  ٢٠٢٠-٢٠١٣أن يتبع أسلوب التشاور فـي وضـع خطـة عمـل للمنظمـة للفتـرة   )٤(
، ٢٠١٣-٢٠٠٨األمــراض غيــر الســارية ومكافحتهــا، بنــاء علــى العبــر المستخلصــة مــن خطــة عمــل الفتــرة 

ألمـم المتحـدة بشـأن الوقايـة مـن األمـراض ومع مراعاة حصائل االجتماع الرفيع المسـتوى للجمعيـة العامـة ل
غيــر الســارية ومكافحتهــا، وٕاعــالن موســكو بشــأن أنمــاط الحيــاة الصــحية ومكافحــة األمــراض غيــر الســارية، 

                                                           
 ، حسب االقتضاء.منظمات التكامل االقتصادي اإلقليميو     ١
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وٕاعالن ريو بشأن المحددات االجتماعية للصحة، باالسـتناد إلـى االسـتراتيجيات واألدوات الحاليـة للمنظمـة 
ى نحـو ضـار والنظـام الغـذائي غيـر الصـحي، وباالتسـاق مـع هـذه بشأن تعاطي التبغ وتعـاطي الكحـول علـ

  االستراتيجيات واألدوات؛

، التي دعت المنظمة، في ٢٠١٣-٢٠٠٨أن يستند إلى األنشطة المستمدة من خطة عمل الفترة   )٥(
جملـــة أمـــور، إلـــى تقـــديم الـــدعم إلـــى البلـــدان مـــن أجـــل تعزيـــز إتاحـــة األدويـــة األساســـية، وتيســـير مشـــاركة 

ومات، وحسب االقتضاء، المجتمع المدني والقطاع الخاص مع تـوفير ضـمانات مالئمـة مـن تعـارض الحك
المصالح وفقًا للفقرات ذات الصلة من اإلعالن السياسـي الصـادر عـن االجتمـاع الرفيـع المسـتوى للجمعيـة 

  إتاحة األدوية؛العامة لألمم المتحدة بشأن الوقاية من األمراض غير السارية ومكافحتها، من أجل تحسين 

أن يقــدم إلــى جمعيــة الصــحة العالميــة السادســة والســتين مــن خــالل المجلــس التنفيــذي لمنظمــة   )٦(
بشــأن الوقايــة مــن األمــراض غيــر الســارية  ٢٠٢٠-٢٠١٣الصــحة العالميــة خطــة عمــل المنظمــة للفتــرة 
  ومكافحتها كي تنظر فيها وتعتمدها إذا أمكن.

  
  )٢٠١٢ يناير/ الثانيكانون  ٢٠، التاسعةالجلسة (

  
  
العــبء العــالمي لالضــطرابات النفســية وضــرورة االســتجابة الشــاملة والمنســقة مــن   ٨ق١٣٠ت  م

   جانب قطاع الصحة والقطاع االجتماعي على المستوى الُقطري
  

  المجلس التنفيذي،
  

الشاملة بعد النظر في التقرير الخاص بالعبء العالمي لالضطرابات النفسية وضرورة االستجابة 
   ١والمنسقة من جانب قطاع الصحة والقطاع االجتماعي على المستوى الُقطري،

  
  ٢جمعية الصحة العالمية الخامسة والستين باعتماد القرار التالي:يوصي 

  
  جمعية الصحة العالمية الخامسة والستون،

  
بعد أن نظرت في التقريـر الخـاص بالعـبء العـالمي لالضـطرابات النفسـية وضـرورة االسـتجابة 

  الشاملة والمنسقة من جانب قطاع الصحة والقطاع االجتماعي على المستوى الُقطري؛ 
  

الذي حث الدول األعضـاء، ضـمن جملـة أمـور، علـى زيـادة  ١٠-٥٥ج ص عوٕاذ تذكِّر بالقرار 
الصحة النفسية داخل البلدان وفي إطار التعاون الثنائي والمتعدد األطراف علـى االستثمارات في مجال 

  السواء بصفتها عنصرًا ال يتجزأ من عافية الناس؛
  

الـــذي اعتـــرف بـــأن "مشــــاكل  ٦٥/٩٥وٕاذ تـــذكِّر كـــذلك بقـــرار الجمعيـــة العامـــة لألمـــم المتحـــدة 
م إلــى حــد بعيــد فــي عــبء األمــراض الصــحة العقليــة لهــا أهميــة كبــرى بالنســبة لكافــة المجتمعــات وتســه

وتــردي نوعيــة الحيــاة وأنهــا باهظــة التكلفــة مــن الناحيــة االقتصــادية واالجتماعيــة"، ورحــب أيضــًا بتقريــر 
الــذي ســلط الضــوء علــى عــدم إيــالء االهتمــام  ٣الصــحة النفســية والتنميــة،منظمــة الصــحة العالميــة عــن 

                                                           
 .١٣٠/٩م تالوثيقة     ١

 . لالطالع على اآلثار المالية واإلدارية المترتبة على هذا القرار بالنسبة إلى األمانة ٦انظر الملحق     ٢

٣    Mental health and development: targeting people with mental health conditions as a vulnerable group. 

Geneva, World Health Organization, 2010.                                                                                                                  
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ألطـراف الفاعلــة فـي مجــال التنميـة كــي تصـل إلــى المالئـم للصــحة النفسـية وقــدم المبـررات للحكومــات وا
المصابين باالضطرابات النفسية فـي إطـار وضـع اسـتراتيجيات وبـرامج تـدرج هـؤالء النـاس فـي سياسـات 

  التعليم والتوظيف والصحة والضمان االجتماعي والحد من الفقر؛
  

وٕاذ تشـــير إلـــى االجتمـــاع الرفيـــع المســـتوى للجمعيـــة العامـــة لألمـــم المتحـــدة بشـــأن الوقايـــة مـــن 
) الــذي ٢٠١١أيلــول/ ســبتمبر  ٢٠-١٩األمــراض غيــر الســارية (غيــر المعديــة) ومكافحتهــا (نيويــورك، 

االعـتالل سلَّم بأن االضطرابات النفسية والعصبية، بما فيها داء ألزهايمر، تشّكل سببًا هامًا مـن أسـباب 
وتســهم فــي العــبء العــالمي لألمــراض غيــر المعديــة التــي تقتضــي اإلتاحــة المنصــفة للبــرامج وتــدخالت 

  الرعاية الصحية الفعالة المتعلقة بها؛ 
  

حاالت عجـز، كمـا هـو مبـين فـي اتفاقيـة  وٕاذ تعترف بأن االضطرابات النفسية يمكن أن تسبب
ة، والتــي تشــير أيضــًا إلــى أن اإلعاقــة تحــدث بســبب األمــم المتحــدة بشــأن حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــ

التفاعــل بــين األشــخاص المصــابين بعاهــة والحــواجز فــي المواقــف والبيئــات المحيطــة التــي تحــول دون 
التقريـر العـالمي عـن مشاركتهم مشاركة كاملة فعالة في مجتمعهم على قدم المساواة مع اآلخرين، وبـأن 

اذهــا مــن أجــل تحســين مشــاركة ودمــج ذوي اإلعاقــة، بمــن فــيهم يحــدد الخطــوات التــي يلــزم اتخ ١العجــز
  المصابون باإلعاقة النفسية؛  

  
بـــــأن االضـــــطرابات النفســـــية تنـــــدرج ضـــــمن نطـــــاق طائفـــــة أوســـــع تشـــــمل أيضـــــًا وٕاذ تعتـــــرف 

االضــطرابات العصــبية وتلــك الناجمــة عــن تعــاطي مــواد اإلدمــان التــي تســبب كــذلك حــاالت عجــز كبيــرة 
  ة من قطاع الصحة والقطاع االجتماعي؛ وتتطلب استجابة منسق

  
وٕاذ يثيـــر قلقهـــا أن ماليـــين البشـــر حـــول العـــالم يتـــأثرون باالضـــطرابات النفســـية، وأنـــه فـــي عـــام 

٪ من عـبء المـرض العـالمي، الـذي ُيعـرَّف بأنـه الوفـاة المبكـرة ١٣شكلت االضطرابات النفسية  ٢٠٠٤
عنـدما يوضـع عنصـر العجـز مـن بـين عناصـر باإلضافة إلى سنوات العمـر المقضـية مـع العجـز، وأنـه 

٪ مـن ٣٣‚٥٪ و٢٥‚٣حساب عبء المـرض فـي الحسـبان وحـده يتبـين أن االضـطرابات النفسـية تشـكل 
كـــل ســـنوات العمـــر المقضـــية مـــع العجـــز فـــي البلـــدان المنخفضـــة الـــدخل والبلـــدان المتوســـطة الـــدخل، 

  بالترتيب؛
  

أن التعــرض للطــوارئ اإلنســانية هــو عامــل مــن عوامــل الخطــر المحتملــة  وٕاذ يثيــر قلقهــا أيضــاً 
لمشــاكل الصــحة النفســية والصــدمات النفســية، وأن العطــل يصــيب البنــى االجتماعيــة والرعايــة النظاميــة 

  وغير النظامية المستمرة للمصابين باالضطرابات النفسية الوخيمة والموجودة سلفًا؛ 
  

وٕاذ تعتــرف كــذلك بــأن الفجــوة فــي عــالج االضــطرابات النفســية واســعة فــي جميــع أنحــاء العــالم، 
٪ مـــــن المصـــــابين باالضـــــطرابات النفســـــية الوخيمـــــة فـــــي البلـــــدان المنخفضـــــة ٨٥٪ و٧٦وأن مـــــا بـــــين 

والمتوســطة الــدخل ال يتلقــون أي عــالج العــتالالت صــحتهم النفســية، وأن األرقــام المقابلــة فــي البلــدان 
  ٪؛ ٥٠٪ و٣٥تفعة الدخل عالية أيضًا، وتتراوح بين المر 

  
وٕاذ تعترف أيضًا بأن من الممكن الوقاية من اإلصابة بعـدد مـن االضـطرابات النفسـية وأن مـن 
  الممكن تعزيز الصحة النفسية في قطاع الصحة وفي القطاعات غير المندرجة ضمن قطاع الصحة؛

  
                                                           

١    World Health Organization, The World Bank, World report on disability. Geneva, World Health Organization, 
2011.                                                                                                                                                                             
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ة يعانون غالبًا من الوصـم، وتشـدد علـى ضـرورة اضطرابات نفسيوٕاذ يثير قلقها أن المصابين ب
  أن تعمل السلطات الصحية مع الفئات المعنية من أجل تغيير المواقف إزاء االضطرابات النفسية؛

  
تالحظ أن هناك بّينات متزايدة على فعالية ومردودية التـدخالت الراميـة إلـى تعزيـز الصـحة وٕاذ 

  وخصوصًا بين األطفال والمراهقين؛النفسية والوقاية من االضطرابات النفسية، 
  

وٕاذ تشــــير كــــذلك إلــــى أن االضــــطرابات النفســــية كثيــــرًا مــــا تــــرتبط بــــأمراض غيــــر ســــارية ومــــع 
مجموعـــة مـــن اعـــتالالت الصـــحة ذات األولويـــة، بمـــا فـــي ذلـــك األيـــدز والعـــدوى بفيروســـه، وصـــحة األم 

يش مــع عوامــل طبيــة واجتماعيــة والطفــل والعنــف واإلصــابات، وأن االضــطرابات النفســية كثيــرًا مــا تتعــا
وتعاطي الكحول على نحو ضار وأن النساء واألطفال هـم أكثـر تعرضـًا للعنـف واإلدمان أخرى، كالفقر 

  المنزلي واالعتداء؛
  

وٕاذ تعتــرف بــأن بعــض المجموعــات الســكانية تعــيش فــي وضــع يجعلهــا عرضــة بوجــه خــاص 
  لإلصابة باالضطرابات النفسية وعقابيلها؛

  
بـــأن األثـــر االجتمـــاعي واالقتصـــادي لالضـــطرابات النفســـية، بمـــا فـــي ذلـــك حـــاالت وٕاذ تعتـــرف 

  العجز النفسي، هو أثر متنوع وبعيد المدى؛
  

وٕاذ تأخذ في الحسبان ما أنجزته منظمة الصحة العالمية بالفعل من أعمـال فـي مجـال الصـحة 
  الصحة النفسية،الخاص بسد الفجوات في مجال  عملها النفسية والسيما من خالل برنامج

  
  ١الدول األعضاء على ما يلي: تحث  -١

  
أن تضــع، وفقــًا ألولوياتهــا الوطنيــة وضــمن الســياق المحــّدد الــذي تعمــل فيــه سياســات   )١(

واســـــتراتيجيات شـــــاملة تتنـــــاول تعزيـــــز الصـــــحة النفســـــية والوقايـــــة مـــــن االضـــــطرابات النفســـــية 
  بالدعم وعالجهم وتعافيهم؛وتشخيصها في وقت مبكر ورعاية المصابين بها وتزويدهم 

  
تعزيـز حقـوق اإلنسـان  أن ُيضمِّن عملية وضع السياسات واالستراتيجيات الحاجـة إلـى  )٢(

ومكافحــة الوصــم وتمكــين متلقــي الخــدمات والتصــدي للفقــر والتشــّرد وللمخــاطر الكبــرى القابلــة 
للتعــديل والمتعلقــة بمشــاكل الصــحة النفســية واالضــطالع حســب االقتضــاء برفــع مســتوى وعــي 

ــيم وكــذلك تقــديم خــدمات الرعا يــة الجمهــور وٕايجــاد فــرص إلدرار الــدخل وتــوفير المســكن والتعل
  الصحية وتوفير التدخالت المجتمعية، بما في ذلك الرعاية الالمؤسسية؛

  
أن تقـــــوم، حســـــب االقتضـــــاء، بوضـــــع أطـــــر رصـــــد مناســـــبة تشـــــمل عوامـــــل الخطـــــر   )٣(

  والمحددات االجتماعية للصحة بغية تقييم وتحليل االتجاهات المرتبطة باالضطرابات النفسية؛
  
لنفسية وتبسـط األمـور الخاصـة بهـا، بمـا فـي ذلـك أن تمنح األولوية المالئمة للصحة ا  )٤(

تعزيــز الصــحة النفســية والوقايــة مــن االضــطرابات النفســية وتــوفير الرعايــة والــدعم والعــالج فــي 
  برامج الصحة والتنمية، وأن تخصص الموارد المالئمة في هذا الصدد؛

  
بالصحة  خاصةشاملة أن تتعاون مع منظمة الصحة العالمية على إعداد خطة عمل   )٥(

  النفسية؛
  

                                                           
 .ظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي، حسب االقتضاءومن    ١
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  المدير العام ما يلي: من تطلب  -٢
  

أن يعــــزز جهــــود الــــدعوة ويضــــع خطــــة عمــــل شــــاملة للصــــحة النفســــية تنطــــوي علــــى   )١(
حصــائل قابلــة للقيــاس، باالســتناد إلــى تقــدير مــواطن الضــعف والمخــاطر، وذلــك بالتشــاور مــع 

والتشــريعات والخطــط  الـدول األعضــاء ولكــي تنظـر فيهــا، علــى أن تشــمل الخـدمات والسياســات
واالستراتيجيات والبرامج بغية توفير العـالج وتيسـير التعـافي والوقايـة مـن االضـطرابات النفسـية 
وتعزيــز الصــحة النفســية وتمكــين المصــابين باالضــطرابات النفســية مــن أن يعيشــوا حيــاة كاملــة 

  ومنتجة في المجتمع؛
  
  لنفسية بنودًا تتناول ما يلي:أن يدرج في خطة العمل الشاملة الخاصة بالصحة ا  )٢(

تقـــدير مـــواطن الضـــعف والمخـــاطر كأســـاس إلعـــداد خطـــة العمـــل الخاصـــة   (أ)
  بالصحة النفسية؛

حمايــة وتعزيــز واحتــرام حقــوق المصــابين باضــطرابات نفســية، بمــا فــي ذلــك   (ب)
  ضرورة تجنب وصم المصابين باالضطرابات النفسية؛ 

يــدة بإنصــاف وبأســعار معقولــة والتــي إتاحــة الخــدمات الصــحية الشــاملة والج  (ج)
  تدمج الصحة النفسية في كل مستويات نظام الرعاية الصحية؛

ــــة إلتاحــــة خــــدمات   (د) إعــــداد المــــوارد البشــــرية ذات الكفــــاءة والحساســــية والكفاي
  الصحة النفسية بإنصاف؛

تعزيـــز اإلتاحـــة المنصـــفة للرعايـــة الصـــحية الجيـــدة، بمـــا فـــي ذلـــك التـــدخالت   (ه)
  الجتماعية واألدوية وتلبية احتياجات الرعاية الصحية البدنية؛النفسية ا

، بما في ذلك مبادرات في مجـال السياسـات مـن أجـل تعزيـز تعزيز المبادرات  (و)
  الصحة النفسية والوقاية من االضطرابات النفسية؛

إتاحــــة خــــدمات التعلــــيم والخــــدمات االجتماعيــــة بمــــا فيهــــا خــــدمات الرعايــــة   (ز)
  والتعليم المدرسي واإلسكان وتأمين العمل والمشاركة في برامج إدرار الدخل؛الصحية 

إشــراك منظمــات المجتمــع المــدني والمصــابين باالضــطرابات النفســية واألســر   (ح)
  ؛ومقدمي خدمات الرعاية في اإلعراب عن آرائهم والمساهمة في عمليات صنع القرار

ة والــدعم النفســي االجتمــاعي تصــميم وتقــديم الــدعم الخــاص بالصــحة النفســي  (ط)
  الذي سيتيح المرونة للمجتمع وسيساعد الناس على الصمود في الطوارئ اإلنسانية؛

ـــة   (ي) ـــاة األســـرية والمجتمعي مشـــاركة المصـــابين باالضـــطرابات النفســـية فـــي الحي
  والشؤون المدنية؛

قطـــــاعي التعلـــــيم والتوظيـــــف وغيرهمـــــا مـــــن  اآلليـــــات التـــــي تشـــــركتصـــــميم   (ك)
ذات الصــلة فــي الــدول األعضــاء فــي تنفيــذ خطــة العمــل الخاصــة بالصــحة  القطاعـات
  النفسية؛

  العمل؛ ازدواجيةاالستناد إلى األعمال المنجزة وتجنب   (ل)



بعد المائة الثالثونالمجلس التنفيذي، الدورة    16 

أن يتعــاون مــع الــدول األعضــاء وحســب االقتضــاء مــع المنظمــات الدوليــة واإلقليميــة   )٣(
مــن الوكــاالت التقنيــة علــى إعــداد والوطنيــة غيــر الحكوميــة وشــركاء التنميــة الــدوليين والشــركاء 

  خطة العمل الخاصة بالصحة النفسية؛
  
أن يعمــل مــع الــدول األعضــاء والوكــاالت التقنيــة علــى تعزيــز التبــادل األكــاديمي بغيــة   )٤(

  المساهمة من خالل ذلك في رسم السياسات في مجال الصحة النفسية؛
  
عـن طريـق المجلـس التنفيـذي  أن يقدم خطة العمـل الشـاملة الخاصـة بالصـحة النفسـية  )٥(

فــــي دورتــــه الثانيــــة والثالثــــين بعــــد المائــــة كــــي تنظــــر فيهــــا جمعيــــة الصــــحة العالميــــة السادســــة 
  والستون.

  
  )٢٠١٢ يناير/ كانون الثاني ٢٠، العاشرةالجلسة (

  
  
   التخلص من داء البلهارسيات  ٩ق١٣٠ت  م
  

  المجلس التنفيذي،  
  

  ١بشأن التخلص من داء البلهارسيات،وقد نظر في التقرير   
  

  ٢والستين باعتماد القرار التالي: الخامسةجمعية الصحة العالمية  يوصي  
  

  ، الخامسة والستونجمعية الصحة العالمية   
  

  التخلص من داء البلهارسيات؛التقرير الخاص بقد نظرت في   
  

  ، والقـــــرار ٥٨-٢٩ص ع ج، والقـــــرار ٥٣-٢٨ج ص ع، والقـــــرار ٢٦-٣ج ص عوٕاذ تـــــذكر بـــــالقرار   
  بشأن داء البلهارسيات؛ ١٩-٥٤ج ص ع

  
أمــــراض المنــــاطق المداريــــة المنســــيَّة: مشــــكلة بشــــأن  ٣/ ق٥٤ل إ/ ش مالقرار وٕاذ تحــــيط علمــــا بــــ  

اللجنــة اإلقليميــة لشــرق ، الــذي اعتمدتــه فــي إقلــيم شــرق المتوســط مســتجدَّة مــن مشــكالت الصــحة العموميــة
فـــي  األعضـــاء جملـــة أمـــور منهـــا مواصـــلة أنشـــطة المكافحـــة الناجحـــة والـــذي طلـــب إلـــى الـــدول المتوســــط

   معدل االنتقال المنخفض من أجل التخلص من داء البلهارسيات؛المناطق ذات 
  

ـــةوٕاذ تعـــرب عـــن قلقهـــا مـــن أن داء البلهارســـيات اليـــزال مشـــكلة     مـــن مشـــكالت الصـــحة العمومي
  ، لـــــم يتحقـــــق الهـــــدف األدنـــــى الـــــوارد فـــــي القـــــرار ٢٠١٠بحلـــــول عـــــام البلـــــدان التـــــي يتوطنهـــــا، وأنـــــه  فـــــي

٪ علــى األقــل مــن جميــع األطفــال ٧٥ إلــىتقــديم العــالج الكيميــائي بانتظــام والمتمثــل فــي  ١٩-٥٤ج ص ع
  المراضة؛خطر لفي سن الدراسة المعرضين 

  

                                                           
  .١٣٠/٢٠ت مالوثيقة     ١
 . لالطالع على اآلثار المالية واإلدارية المترتبة على هذا القرار بالنسبة إلى األمانة ٦انظر الملحق     ٢
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ـــة بعـــالج داء البلهارســـيات مـــن وٕاذ تالحـــظ    إلـــى  ٢٠٠٦ســـنة  شـــخصمليـــون  ١٢اتســـاع التغطي
وزيــــادة بفضــــل تبرعــــات الشــــركاء  البرازيكوانتيــــل، وتعزيــــز إتاحــــة دواء ٢٠١٠ســــنة  شــــخصمليــــون  ٣٢‚٦

  لبلدان التي يتوطنها الداء لمكافحة أمراض المناطق المدارية المنسية؛ل دعمهم
  

والمــــوارد  البرازيكوانتيــــلوٕاذ تهنــــئ الــــدول األعضــــاء واألمانــــة والشــــركاء علــــى تعزيــــز إتاحــــة دواء   
  لبلهارسيات؛اللتسريع بمكافحة داء 

  
  نجحت في وقف سريانه؛ البلهارسياتداء  بعض البلدان التي يتوطنها وٕاذ يشجعها أن  

  
وٕاذ تهنـــئ تلـــك البلـــدان التـــي يتوطنهـــا داء البلهارســـيات والتـــي لـــم تبلّـــغ عـــن أيـــة حـــاالت جديـــدة   

  مصدرها هذه البلدان نفسها بفضل تعزيز برامج المكافحة والترصد،
  
 جميع البلدان التي يتوطنها داء البلهارسيات إلى القيام بما يلي: تدعو -١

  
االهتمــام بالوقايــة مــن داء البلهارســيات ومكافحتــه، وتحليــل ووضــع خطــط قابلــة للتطبيــق   )١(

  ُتحقَّق أهدافها بالتدريج، وتكثيف تدخالت مكافحة الداء وتعزيز ترصده؛
  
ألغــراض تحســين البيئــة، خفضــًا لمســتوى  االســتفادة بالكامــل مــن البــرامج غيــر الصــحية  )٢(

  سراية داء البلهارسيات وتسريع التخلص من مضيفه الوسيط؛
  
  ضمان توفير األدوية األساسية؛  )٣(

  
الـــــدول األعضـــــاء، واألمانـــــة، والشـــــركاء علـــــى تقـــــديم الـــــدعم للبلـــــدان التـــــي يتوطنهـــــا داء  تحـــــث  -٢

  البلهارسيات لتوسيع نطاق برامج المكافحة؛
  
  المدير العام ما يلي: من تطلب  -٣

ـــزم ويكفـــي مـــن الوســـائل   )١( ـــدولي علـــى إتاحـــة مـــا يل ـــدول األعضـــاء والمجتمـــع ال تشـــجيع ال
والمــــوارد، والســــيما األدويــــة، والميــــاه وخــــدمات اإلصــــحاح والتــــدخالت الصــــحية، وتكثيــــف بــــرامج 

حســب والشــروع فــي شـن حمــالت للــتخلص منــه، داء الــ المكافحـة فــي معظــم البلــدان التـي يتوطنهــا
  االقتضاء؛

إعــــداد توجيهــــات للــــدول األعضــــاء مــــن أجــــل تحديــــد موعــــد الشــــروع فــــي شــــن حمــــالت   )٢(
  التخلص من الداء، جنبًا إلى جنب مع إيجاد وسائل لتنفيذ البرامج وتوثيق ما ُيكّلل منها بالنجاح؛

إجراء تقييم، بناء على طلب، لمستوى وقف سراية داء البلهارسيات في الـدول األعضـاء   )٣(
المعنية، وتحليل الوضع العالمي للوقاية من الداء ومكافحته، ونموذج توطنه، والتحديات الرئيسية 

  المواجهة بشأنه، كيما يتسنى تقديم توصيات وتوجيهات محددة األهداف؛

تقـــديم تقريـــر كـــل ثـــالث ســـنوات عـــن طريـــق المجلـــس التنفيـــذي، إلـــى جمعيـــة الصـــحة   )٤(
  تنفيذ هذا القرار.العالمية عن التقدم المحرز في 

  
  )٢٠١٢ يناير/ كانون الثاني ٢٠، العاشرةالجلسة (
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   شلل األطفال: تكثيف جهود المبادرة العالمية الستئصال شلل األطفال  ١٠ق١٣٠ت  م
  

  التنفيذي، المجلس  
  

   ١العالمية، مبادرة االستئصال جهود تكثيف: األطفال شلل بشأن التقرير في نظر وقد  
  

   ٢:التالي القرار باعتماد والستين الخامسة العالمية الصحة جمعية يوصي  
  

  والستون، الخامسة العالمية الصحة جمعية
  
  العالمية؛ مبادرة االستئصال جهود تكثيف: األطفال شلل بشأن التقرير في نظرت وقد
  
ـــذكِّر وٕاذ  المحتملـــة المخـــاطر علـــى للســـيطرة آليـــة: األطفـــال شـــلل بشـــأن ١-٦١ع ص ج بـــالقرار ُت

 اســتراتيجية وضــع منهــا أمــور بجملــة القيــام العامــة المــديرة إلــى طلــب الــذي االستئصــال، بعمليــة المحدقــة
 للســيطرة المالئمــة االســتراتيجيات وٕاعــداد األطفــال شــلل فيــروس استئصــال أجــل مــن الكفــاح لتجديــد جديــدة
 ذلــك فــي بمــا األطفــال، شــلل ظهــور وعــودة األطفــال شــلل فيــروس لرجــوع األجــل الطويلــة المخــاطر علــى

  الروتينية؛ التمنيع برامج في الفموي األطفال شلل لقاح استعمال عن المطاف آخر في التوقف
  
 األطفــال شــلل فيروســات الستئصــال الضــرورية الماليــة المــوارد بإتاحــة التعجيــل بضــرورة تُقــرُّ  وٕاذ

 وعــودة األطفــال شــلل فيــروس لرجــوع األجــل الطويلــة المخــاطر مــن حــد أدنــى إلــى والتقليــل المتبقيــة، الــدائرة
   البري؛ األطفال شلل فيروس سريان وقف بعد األطفال شلل ظهور

  
المعنـــي بالمبـــادرة العالميـــة  المســـتقل مجلـــس الرصـــد إليهـــا خلـــص التـــي بالنتيجـــة علمـــاً  تحـــيط وٕاذ

 لـــن"  أّنـــه مفادهـــا والتـــي ٢٠١١الستئصـــال شـــلل األطفـــال فـــي تقريـــره الصـــادر فـــي تشـــرين األول/ أكتـــوبر 
 فـي - األولويـات سـلم فـي أعلـى درجـة االستئصـال عمليـة تلـك ُتمـنح حتـى األطفـال شلل استئصال يتسنى
 الصـحة جمعيـة المجلـس وبتوصـية ،"العـالم أنحاء كل وفي األطفال، شلل من المتضّررة البلدان من العديد

 شـــلل أنّ  لإلعـــالن قـــرار إصـــدار فـــي تنظـــر بـــأن" ٢٠١١فـــي تقريـــره الصـــادر فـــي نيســـان/ أبريـــل  العالميـــة
  ؛"عالمية صحية طارئة يشّكل يزال ال األطفال

  
 بشـكل ذكـر الـذي بـالتمنيع، المعنـي االسـتراتيجي االستشـاري الخبـراء فريـق تقريـرب علماً  تحيط وٕاذ

 طارئــة يشـّكل العـالمي الصـعيد علـى األطفـال شـلل استئصــال إكمـال فـي اإلخفـاق احتمـال" أن فيـه لـبس ال
  ؛"األحوال من حال بأيّ  قبولها يمكن وال العمومية للصحة بالنسبة عالمية أبعاد لها برمجية

  
ـــرُّ  وٕاذ  المجتمـــع ومســـتويات السياســـية المســـتويات جميـــع إشـــراك إلـــى األعضـــاء الـــدول بحاجـــة تُق

    األطفال؛ شلل استئصال من أجل األطفال كل تطعيم ضمانبغية  المدني
  
 خــالل مــن األطفــال شــلل استئصــال إمكانيــة إثبــات التقنيــة، الناحيــة مــن تــم، بأنــه علمــاً  تحــيط وٕاذ

  الكامل؛ النحو على الجديدة االستراتيجية الُنهج تنفيذ
  
  

                                                           
  .١٣٠/١٩م تالوثيقة     ١
 . لالطالع على اآلثار المالية واإلدارية المترتبة على هذا القرار بالنسبة إلى األمانة ٦انظر الملحق     ٢
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 المنـاطق على خطراً  يشّكل سيّظل مكان أي في األطفال شلل فيروس سريان بأنّ  علماً  تحيط وٕاذ
   العالمي، الصعيد على سريانه وقف يتسنى حتى المرض من الخالية

  
 للصــحة بالنســبة ملحــة برمجيــة عمليــة يمثــل األطفــال شــلل استئصــال عمليــة اســتكمال أن تعلــن  -١

 وطنيـة آليـات وٕانشـاء والجديـدة، الحاليـة االستئصـال السـتراتيجيات كـامالً  تنفيـذاً  ويتطلـب العالميـة العمومية
 التوصيات وتطبيق األطفال، بشلل الموبوءة المناطق جميع يخص فيما والمساءلة المراقبة مجالي في قوية

   ١منها؛ القادمين أو المناطق تلك القاصدين المسافرين جميع على التطعيم مجال في المناسبة
  
 الســريان ذلــك أنّ  اإلعــالن علــى األطفــال شــلل فيــروس ســريان تشــهد التــي األعضــاء الــدول تحــثّ   -٢

 يقتضـي أولوية ذا وطنياً  برنامجاً  األطفال شلل استئصال من لتجعل" وطنية عمومية صحية طارئة" يشّكل
 ســـريان وقـــف يتســـنى حتــى أشـــهر، ســـتة كـــل وتحــديثها كامـــل، بشـــكل وتنفيـــذها طارئــة عمـــل خطـــط وضــع

   المرض؛
  
  :يلي ما على األعضاء الدول تحث  -٣

  
ــم لــم التــي المنــاطق علــى القضــاء  )١(  فيمــا للغايــة عــالٍ  مســتوى علــى والحفــاظ ســكانها ُيطعَّ

 خـالل ومـن الروتينـي التمنيـع برامج خالل من األطفال شلل فيروسات ضد السكان مناعة يخص
  االقتضاء؛ حسب التكميلي، التمنيع أنشطة

  
 األطفــال شــلل فيروســات وظهــور األطفــال شــلل فيروســات وفــود لحــاالت التــيقظ مواصــلة  )٢(

 للمخــاطر المنــتظم والتقيــيم الترصــد مســتوى بلــوغ طريــق عــن اللقاحــات، تلقــي عــن الناجمــة الــدائرة
   المستوى؛ ذلك على والحفاظ اإلشهاد، يتيح الذي

  
 حتــى ومتواصــل كامــل بشــكل ،علــى نحــو عاجــل مــن أجــل العمــل الماليــة المــوارد إتاحــة  )٣(

 األطفـال شـلل فيروسـات سـريان وقـف إزاء اتباعهـا الواجـب الـُنهج تنفيـذ علـى ،٢٠١٣ عـام أواخر
 أواخــر حتــى" األخيــر الشــوط" اســتراتيجية لتمويــل خطــط واســتهالل العــالمي، الصــعيد علــى البريــة
  ؛٢٠١٨ عام
  
 األوبئة، عن المعلومات تبادل يشمل والذي األطراف، وثنائي متعدد التعاون في الدخول  )٤(

   االقتضاء؛ حسب ذاته الوقت في اإلضافية التمنيع أنشطة وتنفيذ المختبري، الرصد وبيانات
  

  :يلي ما العام المدير إلى تطلب  -٤
  
 استئصـــال ُنهـــج تنفيـــذ بتجديـــد ،٢٠١٣ عـــام مـــدى علـــى للقيـــام الالزمـــة الخطـــط وضـــع  )١(

 وضــعتها التــي ٢٠١٢-٢٠١٠ االســتراتيجية الخطــة فــي المبّينــة البريــة، األطفــال شــلل فيروســات
 عمليـة السـتكمال ضـرورية ُتعتبـر جديدة تكتيكات وأّية األطفال، شلل الستئصال العالمية المبادرة

 داخـل األطفـال شـلل الستئصـال حاليـاً  القائمـة العالميـة المبـادرة تحسين منها بوسائل االستئصال،
   المنظمة؛

  
  
  

                                                           
  .٢٠١٢جنيف، منظمة الصحة العالمية، طبعة  والصحة،السفر الدولي     ١
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 المثلــى بالطريقــة االستئصــال اســتراتيجيات تنفيـذ لضــمان والرصــد المســاءلة آليــات تعزيـز  )٢(
  المستويات؛ جميع على

  
 األطفــــال، شــــلل استئصــــال مــــن األخيــــر للشــــوط شــــاملة اســــتراتيجية وضــــع فــــي الشــــروع  )٣(

 التطـــورات االســـتراتيجية تلـــك تســـتغل أن علـــى بســـرعة، واســـتكمالها العلمـــي، للفحـــص وٕاخضـــاعها
 الالزمــة المعلومـات وتقـدم لــه، المضـادة الُمعطَّلـة واللقاحـات المــرض تشـخيص أدوات فـي الجديـدة

 الفمــوي اللقــاح مــن التحــّول يســتغرقها التــي المحتملــة الزمنيــة المهلــة بشــأن األعضــاء الــدول إلــى
 وٕادراج الروتينـي، التمنيـع بـرامج لجميـع بالنسـبة التكـافؤ الثنـائي الفمـوي اللقـاح إلى التكافؤ الثالثي

  ؛٢٠١٨ عام أواخر حتى المخاطر إدارة تتضمن التي الميزانية سيناريوهات
  
 وتوفيرهــا، وٕانتاجهــا اللقاحــات حــول البحــث لــدعم المعنيــين الشــركاء جميــع مــع التنســيق  )٤(

   عليها؛ الحصول وٕامكانية وفعاليتها تكلفتها ُيسر لتعزيز
  
 االســتراتيجية بــالُنهج لالضــطالع الالزمــة والبشــرية الماليــة المــوارد ونشــر تعبئــة مواصــلة  )٥(

 فــي والــتمّكن البريــة، األطفــال شــلل فيروسـات الستئصــال ٢٠١٣ عــام مــدى علــى اتباعهــا الواجـب
 عـــام أواخـــر حتـــى المـــرض مكافحـــة مـــن" األخيـــر الشـــوط" اســـتراتيجية تنفيـــذ مـــن المطـــاف آخـــر

  ؛٢٠١٨
  
 مــن التـاليتين، الصـحة جمعيتـي وٕالــى والسـتين السادسـة الصـحة جمعيــة إلـى تقريـر تقـديم  )٦(

  .  القرار هذا تنفيذ في المحرز التقدم عن التنفيذي، المجلس خالل
  

 )٢٠١٢ يناير/ الثاني كانون ٢١ عشرة، الحادية الجلسة(
  
  
   المؤتمر العالمي المعني بالمحددات االجتماعية للصحة حصيلة  ١١ق١٣٠ت  م

  
  المجلس التنفيذي،

  
التقرير الخاص بالمؤتمر العالمي المعني بالمحددات االجتماعيـة للصـحة (ريـو دي جـانيرو،  بعد النظر في

    ١)،٢٠١١البرازيل، تشرين األول/ أكتوبر 
  

  ٢القرار التالي:جمعية الصحة العالمية الخامسة والستين باعتماد يوصي 
  

  جمعية الصحة العالمية الخامسة والستون،
  

(ريــو بعــد النظــر فــي التقريــر الخــاص بــالمؤتمر العــالمي المعنــي بالمحــددات االجتماعيــة للصــحة 
  )؛٢٠١١تشرين األول/ أكتوبر  ٢١-١٩دي جانيرو، البرازيل، 

  
ي مجــــال المحــــددات وٕاذ تؤّكــــد، مجــــّددًا، علــــى تصــــميمنا علــــى اتخــــاذ مــــا يلــــزم مــــن إجــــراءات فــــ

ــًا، مــن قبــل جمعيــة الصــحة العالميــة والمبلــور فــي  االجتماعيــة للصــحة علــى النحــو الموافــق عليــه، جماعي
                                                           

 .١٣٠/١٥م تالوثيقة    ١

 . لالطالع على اآلثار المالية واإلدارية المترتبة على هذا القرار بالنسبة إلى األمانة ٦انظر الملحق     ٢
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الحـــد مـــن حـــاالت الغـــبن فـــي المجـــال الصـــحي مـــن خـــالل العمـــل الخـــاص بشـــأن  ١٤-٦٢ج ص عالقـــرار 
الصــادرة عــن اللجنــة المعنيــة التوصـيات الــثالث الشــاملة بالمحـددات االجتماعيــة للصــحة، الــذي يشــير إلــى 

تحسين ظروف المعيشة اليومية؛ ومعالجة اإلجحاف فـي توزيـع  :بالمحددات االجتماعية للصحة، أال وهي
  السلطة والمال والموارد؛ وقياس وفهم المشكلة وتقييم وقع اإلجراءات؛

  
فـي توزيـع  وٕاذ تعترف بالحاجـة إلـى بـذل المزيـد مـن الجهـود لتعجيـل التقـدم فـي معالجـة اإلجحـاف

  الموارد الصحية والظروف التي تؤثر سلبًا على الصحة على جميع المستويات؛
  

وٕاذ تعتـــرف أيضـــًا بالحاجـــة إلـــى الحفـــاظ علـــى صـــحة الســـكان بصـــرف النظـــر عـــن االنكمـــاش 
  االقتصادي العالمي؛ 

  
بــأّن اإلنصــاف فــي مجــال الصــحة مــن األهــداف والمســؤوليات المشــتركة ويتطلــب وٕاذ تقــّر كــذلك 

اركة كــل قطاعــات الحكومــة، وشــرائح المجتمــع كافــة، وجميــع أعضــاء المجتمــع الــدولي،  فــي عملــين مشــ
  ؛ عالميين بعنوان "الجميع متحدون من أجل اإلنصاف"، و"توفير الصحة للجميع"

  
وٕاذ تســّلم بفوائــد التغطيــة الشــاملة بالخــدمات الصــحية فــي تعزيــز اإلنصــاف فــي المجــال الصــحي 

  والحد من الفقر؛ 
  

وٕاذ تؤّكد من جديد على اإلرادة السياسية لجعل اإلنصاف في مجـال الصـحة هـدفًا وطنيـًا وٕاقليميـًا 
وضمان األمن الغذائي والتغـذوي،  -مثل القضاء على الجوع والفقر  -وعالميًا ومواجهة التحديات القائمة 

لشــرب المأمونــة وخــدمات والحصــول علــى األدويــة المأمونــة والناجعــة والجيــدة بأســعار معقولــة وعلــى ميــاه ا
اإلصحاح، وفرص العمل، والعمل الالئق والحماية االجتماعية، وحمايـة البيئـة، وتحقيـق النمـو االقتصـادي 
المنصف بتنفيذ إجراءات حازمة في مجال المحددات االجتماعية للصـحة فـي كـل القطاعـات وعلـى جميـع 

  المستويات؛
  

المعنــي بالمحــددات االجتماعيــة للصــحة (ريــو دي وٕاذ ترّحــب بمناقشــات ونتــائج المــؤتمر العــالمي 
  )،٢٠١١تشرين األول/ أكتوبر  ٢١-١٩جانيرو، البرازيل، 

  
إعــالن ريــو السياســي بشــأن المحــددات االجتماعيــة للصــحة، الــذي اعتمــده المــؤتمر العــالمي تؤيــد   -١

ومنظمــة  ٢األعضـاءالـذي ُيعتبـر إسـهامًا كبيـرًا فـي عمـل الـدول  ١المعنـي بالمحـددات االجتماعيـة للصـحة،
  الصحة العالمية؛

  
   ٢الدول األعضاء على القيام بما يلي: تحثّ   -٢

الوفــاء بالتعهــدات التــي قطعتهــا فــي إعــالن ريــو السياســي بشــأن المحــددات االجتماعيــة   )١(
) وتعزيـــز ٢) تحســـين تصـــريف الشـــؤون فـــي مجـــالي الصـــحة والتنميـــة، (١للصـــحة فيمـــا يخـــص (

) واالستمرار في إعادة توجيه قطاع الصحة نحـو الحـد ٣تنفيذها، (المشاركة في رسم السياسات و 
) ٥) وتعزيـز تصـريف الشـؤون والتعـاون علـى المسـتوى العـالمي، (٤من اإلجحاف في الصـحة، (

  ورصد التقدم المحرز وتعزيز المساءلة؛

                                                           
  .٣انظر الملحق      ١

  حسب االقتضاء. منظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي،و      ٢
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وضــع ودعــم السياســات واالســتراتيجيات والبــرامج وخطــط العمــل التــي تتنــاول المحــددات   )٢(
تماعية للصحة، على أن تكون األهداف واألنشطة وآليات المساءلة محّددة فيها بوضوح وأن االج

  تُتاح الموارد الالزمة لتنفيذها؛

تقديم الدعم الالزم لزيادة تطوير نهج "دمج الصحة في جميع السياسات" كوسيلة لتعزيز   )٣(
  اإلنصاف في مجال الصحة؛  

يرين وعمال البرامج فـي القطـاع الصـحي والقطاعـات بناء قدرات راسمي السياسات والمد  )٤(
  األخرى من أجل تيسير العمل في مجال المحددات االجتماعية للصحة؛

إيـــالء االعتبـــار الواجـــب للمحـــددات االجتماعيـــة للصـــحة فـــي إطـــار المـــداوالت الخاصـــة   )٥(
، وفــي المــداوالت ٢٠ألمــم المتحــدة للتنميــة المســتدامة ريــو +الســيما مــؤتمر او بالتنميــة المســتدامة، 

  الجارية وسائر محافل األمم المتحدة ذات الصلة بالصحة؛
  
المجتمع الدولي تقديم الدعم الالزم للوفاء بالتعهدات التي ُقطعت في إعـالن ريـو السياسـي  تناشد  -٣

  بشأن المحددات االجتماعية للصحة بخصوص العمل بصدد المحددات المذكورة بوسائل منها ما يلي:

الــدور القيــادي الــذي تؤديــه منظمــة الصــحة العالميــة فــي تصــريف الشــؤون الصــحية دعــم   )١(
الصــــــــعيد العــــــــالمي، وفــــــــي تعزيــــــــز مواءمــــــــة السياســــــــات والخطــــــــط واألنشــــــــطة الخاصــــــــة  علــــــــى

االجتماعيــة للصــحة مــع سياســات وخطــط وأنشــطة مؤسســاتها الشــريكة فــي منظومــة  بالمحــددات
المنظمـات الدوليـة الرئيسـية، بوسـائل منهـا أنشـطة  المتحدة والمصارف اإلنمائية وغيرها مـن األمم

إلــى البلــدان واألقــاليم، الســيما البلــدان  تقــديم الــدعم المــالي والتقنــيالتوعيــة المشــتركة، وفــي تيســير 
  النامية؛  

تعزيــز التعــاون الــدولي مــن أجــل تــدعيم اإلنصــاف فــي مجــال الصــحة فــي كــل البلــدان،   )٢(
ق عليها، على نقل الخبرات والتكنولوجيات والبيانات العلمية وذلك بتيسير العمل، وفق شروط متف

فــي مجــال المحــددات االجتماعيــة للصــحة، فضــًال عــن تبــادل الممارســات الجيــدة الخاصــة بــإدارة 
  عمليات وضع السياسات المشتركة بين القطاعات. 

  تيسير الحصول على الموارد المالية؛  )٣(
  
٪ مـن النـاتج القـومي ٠‚٧ت ببلوغ الغاية المتمّثلـة فـي تخصـيص البلدان المتقدمة التي تعّهد تحثّ   -٤

، والبلـدان المتقدمـة التـي لـم تقـم بـذلك بعـد، علـى ٢٠١٥اإلجمالي للمساعدة اإلنمائية الرسـمية بحلـول عـام 
بذل جهود إضافية ملموسة من أجـل الوفـاء بالتزاماتهـا فـي هـذا الصـدد. وتحـث أيضـًا البلـدان الناميـة علـى 

لى التقدم المحرز في ضمان استخدام المساعدة اإلنمائية الرسمية، بفعالية، للمسـاعدة علـى بلـوغ االستناد إ
  األهداف والغايات اإلنمائية؛ 

  
  المدير العام ما يلي: من تطلب  -٥

للمحــددات االجتماعيــة للصــحة لــدى تقيــيم االحتياجــات الصــحية إيــالء االعتبــار الواجــب   )١(
  العالمية، بما في ذلك في عملية إصالح المنظمة وفي عمل المنظمة مستقبًال؛ 

ــــدول األعضــــاء فــــي تنفيــــذ إعــــالن ريــــو السياســــي بشــــأن   )٢( ــــالزم إلــــى ال ــــدعم ال تقــــديم ال
حة فـي جميـع السياسـات" المحددات االجتماعية للصحة باتباع نهوج مـن قبيـل نهـج "دمـج الصـ

  بغرض معالجة المحددات االجتماعية للصحة؛
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العمـــل، بشـــكل وثيـــق، مـــع ســـائر المؤسســـات فـــي منظومـــة األمـــم المتحـــدة فـــي مجـــاالت   )٣(
إلــى الــدول األعضــاء لتمكينهــا مــن  الــدعم التقنــي المباشــرالتوعيــة والبحــوث وبنــاء القــدرات وتقــديم 

  العمل بشأن المحددات االجتماعية للصحة؛ 

االســتمرار فــي التــرويج ألهميــة دمــج الجوانــب الخاصــة بالمحــددات االجتماعيــة للصــحة   )٤(
فـــي اجتماعـــات األمـــم المتحـــدة وغيرهـــا مـــن االجتماعـــات الرفيعـــة المســـتوى القادمـــة ذات الصـــلة 

  اعية، واالستمرار في التوعية بها؛بالصحة و/ أو التنمية االجتم

تقـــديم تقريـــر إلـــى جمعيتـــي الصـــحة العـــالميتين السادســـة والســـتين والثامنـــة والســـتين، مـــن   )٥(
خــالل المجلــس التنفيــذي، عــن التقــدم المحــرز فــي تنفيــذ هــذا القــرار وٕاعــالن ريــو السياســي بشــأن 

  المحددات االجتماعية للصحة.
  

  )٢٠١٢ يناير/ الثانيكانون  ٢١، الحادية عشرةالجلسة (
  
  
  أسبوع التمنيع العالمي  ١٢ق١٣٠ت  م
  

  المجلس التنفيذي،
  

   ١بعد النظر في التقرير بشأن مسّودة خطة العمل العالمية الخاصة باللقاحات،
  

  ٢جمعية الصحة العالمية الخامسة والستين باعتماد القرار التالي:يوصي 
  

  جمعية الصحة العالمية الخامسة والستون،
  

  النظر في التقرير بشأن مسّودة خطة العمل العالمية الخاصة باللقاحات؛بعد 
  

بشـــــأن االســــتراتيجية العالميـــــة للتمنيـــــع  ١٥-٦١ج ص عو ١٥-٥٨ج ص عإذ تــــذّكر بـــــالقرارين 
لبلــوغ المرامــي المتعلقــة بــالتمنيع والمراحــل ذات الصــلة بالبحــث  ٢٠٢٠-٢٠١١وااللتــزام بتكــريس العقــد 

  والتطوير في مجال اللقاحات؛ 
  

  وٕاذ تعترف بأهمية التمنيع بوصفه أحد أكثر التدخالت فعالية في مجال الصحة العمومية؛
  

جازات الكبيرة التي حققها البرنامج الموّسع للتمنيع على الصـعيد العـالمي، بمـا فـي وٕاذ تقّر باإلن
ذلك استئصال الجدري، والتقدم الكبير المحرز صوب استئصال شلل األطفـال، والـتخّلص مـن الحصـبة 
والحصـــبة األلمانيـــة، ومكافحـــة األمـــراض األخـــرى التـــي يمكـــن الوقايـــة منهـــا باللقاحـــات، مثـــل الخنـــاق 

  ز؛   والكزا
  

                                                           
 .١٣٠/٢١م تالوثيقة     ١

 . لالطالع على اآلثار المالية واإلدارية المترتبة على هذا القرار بالنسبة إلى األمانة ٦انظر الملحق     ٢
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وٕاذ تالحظ إسهام برامج التمنيع الناجحـة فـي الحـّد، بشـكل كبيـر، مـن وفيـات األطفـال وتحسـين 
(تخفــيض وفيــات األطفــال)  ٤صــحة األمومــة وٕاســهامها، بالتــالي، فــي بلــوغ المــرميين اإلنمــائيين لأللفيــة 

  (تحسين صحة األمومة)، وفي الوقاية من السرطان؛   ٥و
  

ن قبيـــل أســـابيع التطعـــيم اإلقليميـــة قـــد أســـهمت فـــي تعزيـــز التمنيـــع وٕاذ تعتـــرف بـــأّن مبـــادرات مـــ
وتــــدعيم اإلنصــــاف فــــي اســــتخدام اللقاحــــات وٕاتاحــــة خــــدمات التطعــــيم للجميــــع، وتمكــــين التعــــاون علــــى 

  االضطالع بأنشطة التمنيع عبر الحدود؛ 
  

يـة بـدأ األخـذ وٕاذ تعترف أيضـًا بأّنـه ُيزمـع األخـذ بمبـادرة أسـابيع التطعـيم، التـي ُتعـد حركـة عالم
، فــي أقـاليم منظمــة الصـحة العالميــة السـتة بشــكل متــزامن ٢٠٠٣بهـا أّوًال فــي إقلـيم األمــريكتين فـي عــام 

  من الدول األعضاء واألقاليم والمناطق؛ ١٨٠، بمشاركة أكثر من ٢٠١٢في نيسان/ أبريل 
  

دولــي حيــال  وٕاذ تقــّر كــذلك بالمســتوى العــالي لمــا أبــدي، حتــى اآلن، مــن دعــم سياســي واهتمــام
مبــــادرات أســــبوع التطعــــيم اإلقليميــــة، وتالحــــظ بــــأّن مرونــــة إطــــار أســــابيع التطعــــيم تمّكــــن آحــــاد الــــدول 

  األعضاء واألقاليم من تكييف مشاركتها وفق األولويات الصحية العمومية الوطنية واإلقليمية؛ 
  

ات التمنيـع اليـزال وٕاذ يساورها القلق مـن أّنـه علـى الـرغم مـن كـل اإلنجـازات التـي حققتهـا مبـادر 
هناك الكثير من المشكالت القائمة، بما في ذلـك اإلبقـاء علـى التمنيـع كأحـد الجوانـب األساسـية للرعايـة 
الصــحية األوليـــة، وٕاعطـــاء اللقاحــات لجميـــع الفئـــات الســكانية المعّرضـــة للخطـــر أينمــا ُوجـــدت، وحمايـــة 

علومـــات المضـــّللة الخاصـــة باللقاحـــات بـــرامج التمنيـــع الوطنيـــة مـــن الخطـــر المتنـــامي الـــذي تشـــّكله الم
  والتمنيع، وضمان إعطاء الدول األعضاء أولوية مالية للبرامج الوطنية، 

  
الــدول األعضــاء تحديــد آخــر أســبوع مــن شــهر نيســان/ أبريــل، حســب االقتضــاء،  مــن تطلــب  -١

  بوصفه أسبوعًا عالميًا للتمنيع؛
  
  المدير العام ما يلي: من تطلب  -٢
  

ذ السنوي ألسبوع التمنيع العالمي بوصفه اإلطـار الرئيسـي لجميـع المبـادرات دعم التنفي  )١(
اإلتاحــة الشــاملة  ضــماناإلقليميــة المكّرســة لتعزيــز أهميــة التطعــيم طــوال العمــر والعمــل علــى 

  لهذه الخدمة الصحية الوقائية األساسية لجميع األفراد من كل األعمار وفي كل البلدان؛
  
إلى الدول األعضاء لتمكينهـا مـن حشـد المـوارد الضـرورية لمسـاندة  تقديم الدعم الالزم  )٢(

أســبوع التمنيــع العــالمي، وتشــجيع منظمــات المجتمــع المــدني وســائر أصــحاب المصــلحة علــى 
  دعم المبادرة.

  
  )٢٠١٢ يناير/ كانون الثاني ٢١، الحادية عشرةالجلسة (
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المــزورة/ المغشوشـــة التوســـيم/ المغشوشـــة/ المنتجــات الطبيـــة المتدنيـــة النوعيـــة/   ١٣ق١٣٠ت  م
   المزيفة

  
  المجلس التنفيذي،

  
 المتدنيـــة الطبيـــة المنتجــاتالفريــق العامــل المكــون مــن الــدول األعضــاء والمعنــي ببعــد أن نظــر فــي تقريــر 

  ١،٢؛المزيفة/ المغشوشة/ التوسيم المغشوشة /المزورة/ النوعيـة
  

  ٣والستين باعتماد القرار التالي: الخامسةجمعية الصحة العالمية  يوصي  
  

  ، الخامسة والستونجمعية الصحة العالمية   
  

 المنتجـاتوتوصـيات الفريـق العامـل المكـون مـن الـدول األعضـاء والمعنـي ب وقد نظرت في تقريـر  
  ؛ المزيفة/ المغشوشة/ التوسيم المغشوشة /المزورة/ النوعيـة المتدنيـة الطبيـة

  
 الطبيــة المنتجاتالفريق العامل المكون من الدول األعضاء والمعني ب وٕاذ ترحب بحصيلة دورتي  
  ؛المزيفة/ المغشوشة/ التوسيم المغشوشة /المزورة/ النوعيـة المتدنيـة

  
 الطبية المنتجات توافر ناضموٕاذ تؤكد مجددًا على الدور األساسي لمنظمة الصحة العالمية في   
   ؛والناجعة والمأمونة الجيدة

  
 والميسـورة والناجعـة والمأمونـةالجيـدة وٕاذ تقر بأن الكثير من الناس في العالم ال تتاح لهم األدوية   
  ؛، وأن إتاحتها جزء مهم من أي نظام صحياألسعار

  
 المغشوشـة /المزورة/ النوعيـة المتدنيـة الطبيـة المنتجاتمكافحة " تؤدي أالوٕاذ تقر بأهمية ضمان   
  ؛المشروعة الجنيسة األدوية إتاحة عرقلة إلى" يفةالمز / المغشوشة/ التوسيم

  
إعـــالن ريـــو السياســـي بشـــأن المحـــددات االجتماعيـــة وٕاذ تقـــر بالحاجـــة، علـــى نحـــو مـــا جـــاء فـــي   
إلى تعزيز إمكانية الحصول على األدوية الميسورة التكلفـة والمأمونـة والفعالـة والعاليـة  ٤)،٢٠١١( للصحة

 بشـأن اللتـين وضـعتهما المنظمـة نيالعـالميت العمـل وخطـة السـتراتيجيةالجودة، بطرق منهـا التنفيـذ الكامـل ل
  ؛ الفكرية والملكية واالبتكار العمومية الصحة

  
تعترف بالحاجة إلى تعزيز فرص الحصول على األدوية الميسورة األسـعار والجيـدة والمأمونـة وٕاذ   

 الجــــودة المنقوصــــة الطبيــــة المنتجــــات ومكافحــــة منــــعوالناجعــــة، باعتبــــار ذلــــك عنصــــرًا مهمــــًا فــــي جهــــود 
/ المغشوشـة/ التوسـيم المغشوشـة /المـزورة/ النوعيــة المتدنيــة الطبيــة المنتجـاتوتقليل " والنجاعة والمأمونية
  "؛المزيفة

                                                           
 ، الملحق.١٣٠/٢٢م تالوثيقة     ١

/ التوســيم المغشوشــة /المــزورة/ النوعيـــة المتدنيـــة الطبيـــة المنتجــاتيتعــين أن تعتمــد األجهــزة الرئاســية تعريفــًا لمصــطلح "    ٢
 ".المزيفة/ المغشوشة

 . لالطالع على اآلثار المالية واإلدارية المترتبة على هذا القرار بالنسبة إلى األمانة ٦انظر الملحق     ٣

 ).١٢( ٢-١١انظر الفقرة الفرعية     ٤
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الصــادر عــن لجنــة منــع الجريمــة والعدالــة الجنائيــة التابعــة لألمــم  ٢٠/٦وٕاذ تحــيط علمــًا بــالقرار   
  ؛"بھا االتجار وخصوصاً  المغشوشة، األدوية مكافحةالمتحدة بعنوان "

  
إزاء عــدم تــوافر التمويــل الكــافي لعمــل منظمــة الصــحة العالميــة فــي مجــال وٕاذ تعــرب عــن قلقهــا 

  جودة األدوية ومأمونيتها ونجاعتها؛ 
  

وٕاذ تقــر بالحاجــة إلــى تعزيــز الــدعم المقــدم للســلطات التنظيميــة الوطنيــة واإلقليميــة لتحســين تــوافر 
  ة الجيدة والمأمونة والناجعة،الطبيـ المنتجات

  
 الجيـدة طبيـةال منتجـاتال من جديد على الدور األساسي لمنظمة الصحة العالمية فـي تـأمين تؤكد  -١
 لسـلطاتدويـة الميسـورة األسـعار والجيـدة والمأمونـة والناجعـة، ودعـم ا؛ وتعزيز إتاحـة األناجعةالو  مأمونةالو 

  في هذا المجال، والسيما في البلدان النامية وأقل البلدان نموًا؛ األدوية بتنظيم المعنية الوطنية
  
 الرامية هاتدابير  على التركيز في العالمية الصحة منظمة تستمر أنعلى ضرورة  تعيد التأكيد  -٢
 والنظم الوطنية التنظيمية السلطات وتعزيز ،وتكثيف هذه التدابير تكلفة أيسر الطبية المنتجات جعل إلى

 وتنمية المستدام والتمويل الصحية المخاطر إدارة وُنظم الوطنية الدوائية السياسات يشمل بما الصحية
 االختبار مجالي في هودعم العمل وزيادة عليها، االعتماد يمكن التي والتوريد الشراء وُنظم البشرية الموارد
 الطبية المنتجات اختيار مجال في المبذولة والجهود وتعزيزها، الجنيسة المنتجات صالحيةل المسبق

: التالية بالوظيفة المجاالت، هذه من كل في المنظمة، تضطلع أن وينبغي. رشيد نحو على واستعمالها
 تقييمل البلدان إلى الدعم التقني وتقديم معايير،قواعد والال ووضع ،وٕاذكاء الوعي المعلومات تبادل

  ؛المحلي واإلنتاج المنتجات تطوير ودعم القدرات، وبناء الوطنية، السياسات ورسم ،هاأوضاع
  
على ضـرورة أن تزيـد منظمـة الصـحة العالميـة جهودهـا لـدعم الـدول األعضـاء  تعيد التأكيد كذلك  -٣

  في تعزيز البنية التحتية والقدرة التنظيمية الوطنية واإلقليمية؛  
  
 /المزورة/ النوعيـة المتدنيـة الطبيـة المنتجاتبشأن " ١إنشاء آلية جديدة للدول األعضاء تقرر  -٤

 الصحة منظور من" وذلك من أجل التعاون فيما بين تلك الدول المزيفة/ المغشوشة/ التوسيم المغشوشة
وفقًا للهدف واألغراض  الفكرية والملكية بالتجارة الخاصة االعتبارات عن النظر وبصرف العمومية،

  واالختصاصات المرفقة بهذا القرار؛
  
بعـد ثـالث سـنوات مـن بـدء  ٤استعراض آلية الدول األعضاء المشار إليهـا فـي الفقـرة  تقرر كذلك  -٥

  عملها؛
  
  على ما يلي: ١الدول األعضاء تحث  -٦

  
  ؛٤ألعضاء المشار إليها في الفقرة المشاركة، على أساس طوعي، في آلية الدول ا  )١(
  
  ذا المجال؛تقديم ما يكفي من الموارد المالية لتعزيز عمل األمانة في ه  )٢(
  
  
  

                                                           
 حسب االقتضاء. ،اإلقليمي االقتصادي التكامل منظماتو     ١
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  المدير العام ما يلي:  تطلب من  -٧
  
  من منطوق مشروع القرار؛ ٤دعم آلية الدول األعضاء المشار إليها في الفقرة   )١(
  
 الطبيـــــة المنتجــــاتمســــاعدة الــــدول األعضــــاء علــــى بنــــاء قــــدراتها علــــى منــــع ومكافحــــة "  )٢(

  ".المزيفة/ المغشوشة/ التوسيم المغشوشة /المزورة/ النوعيـة المتدنيـة
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  الملحق
  

  / المزورة/ النوعيـة المتدنيـة الطبيـة المنتجات" آلية الدول األعضاء بشأن
  "المزيفة/ المغشوشة/ التوسيم المغشوشة

  
  الهدف واألغراض واالختصاصات

  
  الهدف العام

  
حمايــة الصــحة العموميــة وتعزيــز إتاحــة المنتجــات الطبيــة الميســورة األســعار والمأمونــة والجيــدة، وتعزيــز جهــود منــع 

ومــا يــرتبط بهــا مــن  المزيفــة/ المغشوشــة/ التوســيم المغشوشــة /المــزورة/ النوعيـــة المتدنيـــة الطبيـــة المنتجــاتومكافحــة 
  ١عضاء واألمانة.أنشطة من خالل التعاون الفعال فيما بين الدول األ

  
  األغراض

  
تحديد أبرز االحتياجات والتحديات ووضع التوصيات في مجـال السياسـات، وصـياغة أدوات فـي مجـاالت   )١(

" ومنهجيات الكشـف عنهـا المزيفة/ المغشوشة/ التوسيم المغشوشة /المزورة/ النوعيـة المتدنيـة الطبيـة المنتجاتمنع "
  القدرات الوطنية واإلقليمية.ومكافحتها وذلك بغية تعزيز 

  
  تعزيز القدرات الوطنية واإلقليمية من أجل ضمان سالمة سلسلة التوريد.  )٢(
  
تبادل الخبـرات والـدروس المسـتفادة وأفضـل الممارسـات والمعلومـات حـول األنشـطة الجاريـة علـى المسـتوي   )٣(

  الوطني واإلقليمي والعالمي.
  
 /المـــزورة/ النوعيــــة المتدنيــــة الطبيــــة المنتجـــاتوالســـلوكيات التـــي تـــؤدي إلـــى "تحديـــد اإلجـــراءات واألنشـــطة   )٤(

"، ووضـــع توصـــيات بالقيـــام بـــأمور منهـــا تحســـين جـــودة المنتجـــات الطبيـــة المزيفـــة/ المغشوشـــة/ التوســـيم المغشوشـــة
  ومأمونيتها ونجاعتها.

  
لـوطني واإلقليمـي، والسـيما فـي البلـدان تعزيز القدرات التنظيمية ومختبرات مراقبة الجـودة علـى المسـتويين ا  )٥(

  النامية وأقل البلدان نموًا.
  
الجيـدة  الطبيــة المنتجـاتالتـي تعنـى بإتاحـة  خـرىاأل العالميـة الصـحة منظمـةأعمـال مجـاالت  مـع التعاون  )٦(

المثـــال وســـائل منهـــا علـــى ســـبيل بتلـــك المجـــاالت، وذلـــك  فـــي والمســـاهمة والمأمونـــة والناجعـــة والميســـورة األســـعار،
 الطبيــة المنتجـاتمكافحـة "و  منـععلـى أن يكمـل ذلـك تـدابير  ،الجنيسة الطبية المنتجات توريد واستعمال الحصر ال

  ."المزيفة/ المغشوشة/ التوسيم المغشوشة /المزورة/ النوعيـة المتدنيـة
 
وذلـك مـن خـالل  ومنسقة، شفافة بطريقةين، لمعنيأصحاب المصلحة ا مع والتآزر والتعاون التشاور رسييت  )٧(

  .وميةالعم الصحة منظور مناإلقليمية والجهود العالمية األخرى  الجهودأمور منها بذل 
 

                                                           
/ المغشوشـة/ التوسـيم المغشوشـة /المـزورة/ النوعيــة المتدنيــة الطبيــة المنتجـاتتسـتعمل آليـة الـدول األعضـاء مصـطلح "    ١

 " إلى حين اعتماد تعريف له من ِقَبل األجهزة الرئاسية لمنظمة الصحة العالمية.المزيفة
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/ التوسـيم المغشوشـة /المـزورة/ النوعيــة المتدنيــة الطبيــة المنتجـاتورصـد " رصـدفي مجـال ت التعاون تعزيز  )٨(
 ".المزيفة/ المغشوشة

 
 المغشوشــة /المــزورة/ النوعيـــة المتدنيـــة الطبيـــة المنتجــات"مواصــلة العمــل علــى وضــع تعــاريف لمصــطلح   )٩(

 .وميةالعم الصحة حماية على تركز" المزيفة/ المغشوشة/ التوسيم
 
 هيكلال
  
 تشــملأن  األعضــاء الــدول آلليــة ينبغــيو  ١.األعضــاء الــدول لجميــع مفتوحــة األعضــاء دولالــ آليــةســتكون   )١(

 .الطبية لمنتجاتلالتنظيمية  المسائلو  الوطنية الصحة مجال في الخبرة
  
محــددة  مســائل فــي للنظــر أعضــائها بــين مــن فرعيــةعاملــة  أفرقــة أن تنشــئ األعضــاء الــدولآلليــة  يجــوز  )٢(

 .بشأنها توصيات وتقديم
  
 .االقتضاء حسب األعضاء،آلية الدول  المدخالت في اإلقليمية المجموعاتتقدم   )٣(
  
 .العالمية القائمة الصحة منظمة هياكل األعضاء دولال آلية تستخدم   )٤(
  
 جتماعاتالا
  
 حسـب إضـافية دوراتلهـا أن تعقـد و  سـنويًا علـى األقـل واحـدة مـرةأن تجتمـع  األعضـاء الـدول آلليـة ينبغي  )١(

 .الحاجة
  
مـا لـم يقـرر  الفرعيـةوأفرقتهـا العاملـة  األعضـاء الـدول آليـةعقد اجتماعـات  مكانستكون مدينة جنيف هي   )٢(

 والتكلفــة اإلقليمــي التوزيــع مراعــاة مــع جنيــف، خــارج آلخــر وقــت مــن جتماعــاتالاخــالف ذلــك. ولكــن يمكــن عقــد 
 .األعمال جدول ومالءمة التكاليف وتقاسم اإلجمالية

 
 اآلخرين والخبراء المصلحة أصحاب مع العالقات

  
 وفقـــاً  محـــددة، مواضـــيع الخبـــراء بشـــأن مشـــورة الحاجـــة، حســـب أن تلـــتمس، األعضـــاء الـــدول ليـــةينبغـــي آل  )١(

 .الخبراءالخاصة بمجموعات  النموذجية منظمة الصحة العالمية إلجراءات
  
 الفريـق مـع والتشـاور التعـاون إلـىين خر اآلأصحاب المصلحة  الحاجة، حسب ،األعضاء الدول آليةتدعو   )٢(

 .محددة مواضيع حول
 

 واالستعراض اإلبالغ
  
  .عملها بدء من سنوات ثالث بعد األعضاءآلية الدول  العالمية أداء الصحة جمعيةتستعرض   )١(
 
 طريـق عـن الصـحة جمعية إلىوأية توصيات  المحرز التقدم عن اً تقرير كل سنة  األعضاء الدول آليةتقدم   )٢(

 .ذلك بعدومرة كل سنتين  األولى الثالث لسنواتعلى مدى ا موضوعي كبند التنفيذي المجلس

                                                           
 حسب االقتضاء. ،اإلقليمي االقتصادي التكامل منظماتو     ١
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 المصالح وتعارض الشفافية
  
 وشفافة شاملة بطريقة عملال ،جميعهم نو المدعو  الخبراء ذلك في نبم األعضاء، الدول آللية ينبغي  )١(

 .تماماً 
 
  .العالمية الصحة منظمة وممارسات لسياسات وفقاً وتتم إدارته  لمصالحل محتمل عارضتأي  عن كشفيُ   )٢(
  

  )٢٠١٢ يناير/ كانون الثاني ٢١، الثانية عشرةالجلسة (
  
  
استجابة منظمة الصحة العالمية، ودورها بصفتها قائد مجموعة الصحة، في مجال   ١٤ق١٣٠ت  م

   تلبية الطلبات الصحية المتنامية في الطوارئ اإلنسانية
  

  المجلس التنفيذي،  
 
العالميـــة ودورهـــا بصـــفتها قائـــد مجموعـــة اســـتجابة منظمـــة الصـــحة ب الخـــاصبعـــد أن نظـــر فـــي التقريـــر  

  ١الصحة في مجال تلبية الطلبات الصحية المتنامية في الطوارئ اإلنسانية،
  
  ٢جمعية الصحة العالمية الخامسة والستين باعتماد القرار التالي: يوصي  

  
  جمعية الصحة العالمية الخامسة والستون،    

  
الصحة العالميـة ودورهـا بصـفتها قائـد مجموعـة بعد أن نظرت في التقرير عن استجابة منظمة   

  الصحة في مجال تلبية الطلبات الصحية المتنامية في الطوارئ اإلنسانية؛
  

 تفاديهـا، باإلمكـان التـي اإلنسـانية والمعاناة الوفاة حاالت عن تسفر اإلنسانية الطوارئ بأن تُقر إذ
 وتعتـرض الصـحية الضـرورية إلنقـاذ األرواح، الخـدمات تقديم على الصحية النظم قدرة من ُتضعف وبأنها
  لأللفية؛ اإلنمائية) المرامي( األهداف وبلوغ الصحية التنمية سبيل

  
 المساعدة تقديم في الحياد، واإلنسانية، وعدم االنحياز، واالستقاللية، مبادئ على التأكيد ُتعيد وٕاذ
 فـي اإلنسـانية المسـاعدة تقـديم فـي الفاعلـة فاألطـرا كافـة مشـاركة ضـرورة علـى التأكيد ُتعيد وٕاذ اإلنسانية،
 التزامــاً  بهــا وااللتــزام المبــادئ هــذه تعزيــز أجــل مــن الُمعقَّــدة، الطبيعيــة والكــوارث اإلنســانية الطــوارئ حــاالت
  تامًا؛

  
 فــــي المنظمــــة واليــــةمنظمــــة الصــــحة العالميــــة بشــــأن  دســــتور مــــن) د(٢ المــــادة إلــــى ُتشــــير وٕاذ

 والكـــوارث، باألزمـــات يتعلـــق فيمـــا الصـــحي العمـــل بشـــأن ١-٥٨ع ص ج القـــرار وٕالـــى الطـــوارئ، حـــاالت
   ٣للطوارئ؛ واالستجابة التأهب بشأن ٢٢-٥٩ع ص ج والقرار

  
                                                           

 .١٣٠/٢٤م تالوثيقة     ١

 . لالطالع على اآلثار المالية واإلدارية المترتبة على هذا القرار بالنسبة إلى األمانة ٦انظر الملحق     ٢

   ،٢٢-٥٩ع ص ج ،١-٥٨ع ص ج ،٢-٤٨ع ص ج ،٦-٤٦ع ص ج ،٢٦-٣٤ع ص ج القـــــــــــرارات جديـــــــــــد مـــــــــــن تؤكـــــــــــد    ٣
  .الطوارئ حاالت في المنظمة دور على ١٠-٦٤ع ص  ج
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 اإلنسـانية المسـاعدة تنسـيق تعزيـز بشـأن ٤٦/١٨٢ المتحـدة لألمـم العامة الجمعية بقرار ُتذكِّر وٕاذ
الــدور  علــى التأكيــد مــع ،التوجيهيــة المتعلقــة بهــاالطــوارئ والمبــادئ  حــاالت فــي المتحــدة األمــم تقــدمها التــي

 مــن تعــاني التــي البلــدان لــدعم الــدولي المجتمــع جهــود وتنســيق قيــادة فــي المتحــدة لألمــم المحــوري والمتفــرد
 منسـق يرأسها التي الوكاالت، بين المشتركة الدائمة اللجنة الطوارئ اإلنسانية، وجمة أمور من بينها إنشاء

   المتحدة؛ لألمم التابع اإلنسانية الشؤون بدعم من مكتب تنسيق الطوارئ، حاالت في اإلغاثة
  

 الطـوارئ، حـاالت في اإلغاثة منسق بقيادة ،٢٠٠٥ في اإلنسانية االستجابة باستعراض ُتذكِّر وٕاذ
 االسـتجابة، اسـتهدف تحسـين سـرعة الـذي الوكـاالت بـين المشـتركة الدائمـة اللجنة في الرئيسيين واألعضاء
 بتعزيــزاالحتياجــات المفاجئــة، وأوصــى  تلبيــة علــى والقــدرة وقيادتهــا، حولهــا، والمســاءلة توقيتهــا، ومناســبة
 كوســيلة للتنســيق عبـــر المجموعــات نظــام وٕادخــال تمويلــه، آليــات وتحســين اإلنســاني، المجــال فــي القيــادة

  القطاعات؛
  

 المشـتركة الدائمـة األعضـاء الرئيسـيون فـي اللجنـة وضعه الذي اإلصالح ببرنامج علماً  ُتحيط وٕاذ
 مــن خــالل تعزيــز القيــادة، والتنســيق، الدوليــة اإلنســانية االســتجابة لتحســين ٢٠١٢-٢٠١١ الوكــاالت بــين

   والتواصل؛ الدعوة وزيادة التأهب، على العالمية القدرة وبناء والمساءلة،
  

 منظمـةوتحيط علمًا بااللتزام الـذي قطعتـه  ٦٠/١٢٤ المتحدة لألمم العامة الجمعية بقرار تُقر وٕاذ
 بـــين المشـــتركة الدائمـــة اللجنـــة وضـــعته الـــذي التغييـــر برنـــامج بـــدعم الحقـــاً  نفســـها علـــى العالميـــة الصـــحة

فــي اللجنــة،  الرئيســيون األعضــاء حــددها التــي األولويــة ذات اإلجــراءات تنفيــذ فــي والمســاهمة الوكــاالت،
   المتضررة؛ السكانية للفئات الدولية اإلنسانية الستجابةا تعزيز أجل من والتي ُصممت

  
 ضـــحايا رعايـــة فـــي الرئيســـية المســـؤولية صـــاحبة هـــي الوطنيـــة الســـلطة تعيـــد التأكيـــد علـــى أن وٕاذ

 وأن الدولــة المتضــررة تضــطلع أرضــها، علــى تحــدث التــي الطــوارئ حــاالت مــن وغيرهــا الطبيعيــة الكــوارث
  أراضيها؛ داخل اإلنسانية المساعدة وتنفيذ وتنسيق، وتنظيم، بدء، في الرئيسي بالدور

  
 بشـــأن ٢٠١١الدائمـــة المشـــتركة بـــين الوكـــاالت لعـــام  للجنـــة اإلرشـــادية بالمـــذكرة علمـــاً  ُتحـــيط وٕاذ

 تكمـل أو عليها أن تـدعم و/ يتعين الصحية المجموعات أن إلى تشير والتي الوطنية، السلطات مع العمل
 مــن األطــراف الوطنيــة النظيــرة، غيرهــا أو الحكومـة وأن القائمــة، الوطنيــة والتأهــب االســتجابة تنســيق آليـات
 الصــــحة مــــع الوكالــــة القائــــدة مجموعــــة اجتماعــــات رئاســــة فــــي المشــــاركة علــــى بنشــــاط ُتشــــجَّع أن ينبغــــي

  .للمجموعة
  

 الصـحية الطوارئ إدارة مجال في الوطنية القدرات تعزيز بشأن ١٠-٦٤ع ص ج بالقرار ُتذكِّر وٕاذ
 بـــرامج تعزيـــز علـــى أمـــور، جملـــة بـــين األعضـــاء، الـــدول يحـــث الـــذي الصـــحية، الـــُنظم ومرونـــة والكـــوارث
   الصحية؛ الكوارث مخاطر وٕادارة الصحية الطوارئ أخطار لجميع التصدي

  
 والرفـاه والسـالمة الصـحة حمايـة ضـمان عـن  مسـؤولة ُتعد البلدان أن علىأيضًا  التأكيد ُتعيد وٕاذ
 لخفـض الـذي يكتسـي أهميـة حاسـمة األمـر ذاتـه، علـى واعتمـاده الصـحي النظـام مرونـة وضمان لسكانها،
والتعـــافي مـــن الطـــوارئ  الفعالـــة االســـتجابة ولتقـــديم األدنـــى، حـــدها إلـــى التـــأثر وقابليـــة الصـــحية األخطـــار
  والكوارث؛

  
الميزة النسبية للمنظمة من خالل حضـورها فـي الـدول األعضـاء وعالقتهـا بهـذه الـدول، وٕاذ تسّلم ب

ومـــن خـــالل قـــدرتها علـــى تـــوفير خبـــرات مســـتقلة مســـتمدة مـــن طائفـــة واســـعة مـــن التخصصـــات الصـــحية 
وتاريخها في إسداء ما يلزم من مشورة مشفوعة باألدلة في مجال تحديد األولويات من التـدخالت الصـحية 
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القائـدة ، وبأن المنظمة تتمتع بوضع فريد من نوعه لدعم وزارات الصحة والشركاء، بوصفها الوكالة الفعالة
حــــاالت الطــــوارئ اإلنســــانية لمجموعــــة الصــــحة فــــي العــــالم فــــي مجــــال تنســــيق أنشــــطة التأهــــب لمواجهــــة 

  ؛واإلنعاش منهاواالستجابة لها 
  

ير المقــدم مــن المــدير العــام فــي عــام وٕاذ تشــير إلــى برنــامج إصــالح المنظمــة وتحــيط علمــًا بــالتقر 
األمـر الـذي أدى إلـى وضـع مجموعـة جديـدة  ١عن إصالحات المنظمة مـن أجـل مسـتقبل صـحي، ٢٠١١

في المنظمة عن شلل األطفال وحاالت الطوارئ والتعاون القطري بهـدف دعـم المكاتـب اإلقليميـة والقطريـة 
من أجل تحسين الحصائل وزيادة فعاليـة المنظمـة علـى الصـعيد القطـري، مـن خـالل إعـادة تحديـد التزامهـا 

  موعة إلى أسس أكثر استدامة في الميزانية؛بالعمل في حاالت الطوارئ وٕاسناد المج
  

بشـــأن تحويـــل مجموعـــة المنظمـــة للعمـــل  ٢٠١١وٕاذ ترحـــب باإلصـــالحات التـــي أجريـــت فـــي عـــام 
الصـــحي إبـــان األزمـــات إلـــى اإلدارة المعنيـــة بـــإدارة المخـــاطر فـــي حـــاالت الطـــوارئ واالســـتجابة اإلنســـانية، 

ظمة أسرع وأكثـر فعاليـة وأعلـى قابليـة علـى التنبـؤ كوسيلة لتنفيذ هذه اإلصالحات، وضمان أن تصبح المن
  في مجال تقديم استجابة أعلى جودة في مجال الصحة، وأن تحّمل نفسها المسؤولية عن أدائها؛

  
بشـــأن الخـــدمات الصـــحية والطبيـــة عنـــد نشـــوب النزاعـــات  ٣٩-٤٦ج ص عشـــير إلـــى القـــرار وٕاذ ت

لطبيــة أثنــاء النزاعــات المســلحة؛ وقــرار الجمعيــة بشــأن حمايــة البعثــات ا ١٣-٥٥ج ص عالمســلحة؛ والقــرار 
بشــأن ســالمة وأمــن مــوظفي المســاعدة اإلنســانية وحمايــة مــوظفي األمــم  ٦٥/١٣٢العامــة لألمــم المتحــدة 

أو العـــاملين  المتحـــدة، تـــرى أنـــه يلـــزم جمـــع البيانـــات بطريقـــة منهجيـــة عـــن الهجمـــات علـــى المرضـــى و/
لمســتخدمة فــي مجــال الصــحة فــي حــاالت الطــوارئ اإلنســانية الصــحيين والمرافــق الصــحية ووســائل النقــل ا

  المعقدة، أو عدم احترامهم،
  

  والجهات المانحة ما يلي: ٢الدول األعضاء تطلب من  -١
  

تخصيص الموارد الالزمة من أجل أنشطة قطاع الصحة أثناء الطوارئ اإلنسـانية مـن   )١(
المتحــــدة، ومــــن أجــــل تعزيــــز القــــدرة خــــالل عمليــــة النــــداء الموحــــد والنــــداءات الســــريعة لألمــــم 

المؤسسية لمنظمـة الصـحة العالميـة علـى ممارسـة دورهـا باعتبارهـا الوكالـة التـي تقـود مجموعـة 
  قيادة مجموعة الصحة في هذا الميدان؛دور الصحة العالمية وعلى االضطالع ب

  
بة ضــمان النهــوض بالتــدخالت اإلنســانية بالتشــاور مــع البلــد المعنــي مــن أجــل اســتجا  )٢(

فعالة لالحتياجات اإلنسانية وتشـجيع كـل شـركاء العمـل اإلنسـاني، ومـنهم المنظمـات الحكوميـة 
  الدولية، على المشاركة بنشاط في تنسيق شؤون مجموعة الصحة؛

  
تعزيــــــز إدارة المخــــــاطر والتأهــــــب للطــــــوارئ الصــــــحية وعمليــــــات التخطــــــيط للطــــــوارئ   )٣(

وزارة الصـــحة، كمـــا هـــو مبـــين فـــي القـــرار  المســـتوى الـــوطني ووحـــدات إدارة الكـــوارث فـــي علـــى
وفــي هــذا الســياق، وفــي إطــار التخطــيط للتأهــب علــى المســتوى الــوطني مــع  ١٠-٦٤ع  ص  ج

مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية، حسب االقتضاء، والتحديد المسبق ألفضل طريقة لضـمان أن 
ة القائمــة علــى نحــو يــتم التنســيق بــين شــركاء العمــل اإلنســاني الــدوليين وآليــات التنســيق الوطنيــ

  يكمل بعضه بعضًا لتأمين االستجابة الفعالة والمنسقة جيدًا في مجال العمل اإلنساني؛
  

                                                           
  .٦٤/٤الوثيقة ج    ١
 ، حسب االقتضاء.ظمات التكامل االقتصادي اإلقليميمنو    ٢
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بنــاء قــدرة الســلطات الوطنيــة علــى كــل المســتويات فــي مجــال إدارة عمليــات اإلنعــاش   )٤(
، بالتآزر مع تعزيز الُنظم الصحية في األمد الطويل واستراتيجيات اإلصالح، حسـب االقتضـاء

  وذلك بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ومجموعة الصحة؛
  

 المدير العام ما يلي: تطلب من  -٢
  
أن يضـــــع السياســـــات والمبـــــادئ التوجيهيـــــة الضـــــرورية والهياكـــــل والعمليـــــات اإلداريـــــة   )١(

المالئمــة للمنظمــة ممــا يلــزم للعمــل اإلنســاني الفعــال والنــاجح علــى المســتوى القطــري، وكــذلك 
والمــوارد التنظيميــة لكــي تــتمكن مــن الوفــاء بــدورها باعتبارهــا الوكالــة التــي تقــود مجموعــة القــدرة 

الصــحة العالميــة، وفقــًا لالتفاقــات التــي عقــدتها مبــادئ اللجنــة الدائمــة المشــتركة بــين الوكــاالت، 
  وكي تضطلع بدورها باعتبارها الوكالة التي تقود مجموعة الصحة العالمية في هذا الميدان؛

  
أن يعزز قدرة المنظمة على تلبية االحتياجات المفاجئة، بما فـي ذلـك اتخـاذ الترتيبـات   )٢(

االحتياطيــــة مــــع شــــركاء مجموعــــة الصــــحة العالميــــة، لضــــمان أن يتــــوافر للمنظمــــة العــــاملون 
  اإلنسانيون المؤهلون الذين يمكن حشدهم بسرعة عند اللزوم؛

  
ــــى ا  )٣( ــــدم المنظمــــة فــــي األزمــــات إل ــــدول األعضــــاء وشــــركاء العمــــل أن يضــــمن أن تق ل

اإلنســاني الــدعم الــذي يمكــن توقعــه مــن خــالل تنســيق التقــدير والتحليــل الســريعين لالحتياجــات 
اإلنســانية، ويشــمل ذلــك فــي إطــار االســتجابة المنســقة للجنــة الدائمــة المشــتركة بــين الوكــاالت، 

جابة قطـــاع ووضـــع اســـتراتيجية وخطـــة عمـــل مســـندتين بالبّينـــات ورصـــد الوضـــع الصـــحي واســـت
الصـــحة مـــع تحديـــد الثغـــرات وتعبئـــة المـــوارد واالضـــطالع بأنشـــطة الـــدعوة الضـــرورية للعمـــل 

  الصحي اإلنساني؛
  
أن يحدد االلتزامات األساسية والوظائف األساسية ومعايير أداء المنظمة في الطـوارئ   )٤(

لعالميــة والوكالــة اإلنســانية، بمــا فــي ذلــك دورهــا باعتبارهــا الوكالــة التــي تقــود مجموعــة الصــحة ا
التـــي تقـــود مجموعـــة الصـــحة فـــي هـــذا الميـــدان، وأن يضـــمن اإلشـــراك التـــام للمســـتوى القطـــري 
واإلقليمـــي والعـــالمي للمنظمـــة فـــي تنفيـــذها وفقـــًا لُألســـس المرجعيـــة القائمـــة، مـــع مراعـــاة العمـــل 

ة بــين الجــاري بشــأن "برنــامج التغييــر" للعمــل اإلنســاني الــذي وضــعته اللجنــة الدائمــة المشــترك
  الوكاالت؛

  
أن يــوفر اســتجابة إنســانية أســرع وأكثــر فعاليــة وٕامكانيــة تنبــؤ مــن خــالل وضــع إطــار   )٥(

األســـس المرجعيـــة لـــألداء مـــع  مـــع الحفـــاظ علـــى مواءمـــةاالســـتجابة الطارئـــة موضـــع التشـــغيل 
  عملية إصالح العمل اإلنساني، وضمان المساءلة عن أدائه وفقًا لتلك المعايير؛

  
اآلليـــات الالزمـــة لحشـــد الخبـــرات التقنيـــة للمنظمـــة فـــي جميـــع التخصصـــات أن يضـــع   )٦(

والمســتويات مــن أجــل تقــديم اإلرشــادات الالزمــة والــدعم الــالزم إلــى الــدول األعضــاء وشــركاء 
  مجموعة الصحة في األزمات اإلنسانية؛

  
ط أن يدعم الدول األعضاء والشركاء في التحـول إلـى اإلنعـاش والمواءمـة بـين التخطـي  )٧(

لإلنعــاش، بمــا فــي ذلــك إدارة مخــاطر الطــوارئ وكــذلك الحــد مــن مخــاطر الكــوارث، والتأهــب، 
ـــام التخطـــيط  ـــة وٕاصـــالحات قطـــاع الصـــحة الجاريـــة و/ أو اغتن وبـــين سياســـات التنميـــة الوطني

  لإلنعاش بعد الكوارث وبعد الصراعات؛
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جمـع البيانـات أن يضطلع بالـدور القيـادي علـى المسـتوى العـالمي فـي وضـع أسـاليب ل  )٨(
ونشرها على نحو منهجي بشأن الهجمـات علـى المرافـق الصـحية والعـاملين الصـحيين ووسـائل 
النقــل المســتخدمة فــي مجــال الصــحة والمرضــى فــي الطــوارئ اإلنســانية المعقــدة، بالتنســيق مــع 
سائر هيئات األمم المتحدة ذات الصلة واللجنة الدولية للصـليب األحمـر والمنظمـات الحكوميـة 

  لدولية والمنظمات غير الحكومية، مع تالفي االزدواجية في الجهود؛ا
  
أن يقـــدم تقريـــرًا إلـــى جمعيـــة الصـــحة العالميـــة الســـابعة والســـتين عـــن طريـــق المجلـــس   )٩(

  التنفيذي، ثم كل سنتين عن التقدم المحرز في تنفيذ هذا القرار.
  

  )٢٠١٢ يناير/ كانون الثاني ٢١، الثانية عشرةالجلسة (
  
  
   تعديالت الئحة الموظفين  ١٥ق١٣٠ت  م
  

  المجلس التنفيذي،
  

  ١،الموظفين الئحةوقد نظر في التقرير الخاص بتعديالت 
  

لمــوظفين، علــى التعــديالت التــي أدخلهــا المــدير العــام ل النظــام األساســيمــن  ٢-١٢، وفقــًا للمــادة يصــادق
 الفئـة المهنيـة فـيفيمـا يتعلـق بمرتبـات المـوظفين  ٢٠١٢كـانون الثـاني/ ينـاير  ١على الئحـة المـوظفين اعتبـارًا مـن 

والمســتخدمة فــي  اإللزاميــة مــن مرتبــات المــوظفين ، بمــا فيهــا المعــدالت المنقحــة لالقتطاعــاتوالفئــات العليــا (الفنيــة)
  ٢فيما يتعلق بالفحص الطبي. ٢٠١٢شباط / فبراير  ١ة؛ واعتبارًا من اإلجمالي ةاألساسيتحديد المرتبات 

  
  )٢٠١٢ يناير/ كانون الثاني ٢٣، الثالثة عشرةالجلسة (

  
  
   مرتبات الموظفين في الوظائف غير المصنفة في رتب ومرتب المدير العام  ١٦ق١٣٠ت  م
 

  المجلس التنفيذي،
  

   ١،تعديالت النظام األساسي للموظفين والئحة الموظفينوقد نظر في التقرير الخاص ب
  

  :والستين بأن تعتمد القرار التالي الخامسةجمعية الصحة العالمية  يوصي
  

  جمعية الصحة العالمية الخامسة والستون،
  

إذ تشير إلى توصيات المجلس التنفيذي المتعلقة بمرتبات الموظفين فـي الوظـائف غيـر المصـنفة 
  ٢رتب ومرتب المدير العام، في
  
  

                                                           
 .١٣٠/٢٨م تالوثيقة    ١

 . لالطالع على اآلثار المالية واإلدارية المترتبة على هذا القرار بالنسبة إلى األمانة ٦و ٤انظر الملحقين     ٢
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دوالرًا  ١٧٢ ٠٧١مرتبـــات المـــديرين العـــاّمين المســـاعدين والمـــديرين اإلقليميـــين بمـــا يبلـــغ  تحـــدد  -١
دوالرًا أمريكيــــًا  ١٣٣ ٩٥٠أمريكيــــًا فــــي الســــنة قبــــل االقتطــــاع اإللزامــــي ليكــــون المرتــــب الصــــافي المعــــدل 

  ؛دوالرًا أمريكيًا (لغير المعيل) ١٢١ ٢٩٧ (للمعيل) أو
  
دوالرًا أمريكيـــًا فـــي الســـنة قبـــل االقتطـــاع  ١٨٩ ٣٤٩م بمـــا يبلـــغ مرتـــب نائـــب المـــدير العـــا تحـــدد  -٢

دوالرًا أمريكيـًا  ١٣١ ٤٣٢دوالرًا أمريكيـًا (للمعيـل) أو  ١٤٦ ٠٤٤اإللزامي ليكون المرتب الصافي المعـدل 
  (لغير المعيل)؛

  
دوالرًا أمريكيــًا فــي الســنة قبــل االقتطــاع اإللزامــي  ٢٣٢ ٨٥٩مرتــب المــدير العــام بمــا يبلــغ  تحــدد  -٣

دوالرًا أمريكيــًا (لغيــر  ١٥٦ ٩٦٤ (للمعيــل) أوأمريكــي  دوالر ١٧٦ ٥٠١ليكــون المرتــب الصــافي المعــدل 
  المعيل)؛

  
 كـــانون الثـــاني/ ينـــاير ١اعتبـــارًا مـــن  النفـــاذأن تـــدخل هـــذه التســـويات فـــي المرتبـــات حيـــز  تقـــرر  -٤

٢٠١٢.  
  

  )٢٠١٢ يناير/ كانون الثاني ٢٣، الثالثة عشرةالجلسة (
  
  
  ١العالقات مع المنظمات غير الحكومية  ١٧ق١٣٠ت  م
 

  المجلس التنفيذي،  
  

  ٢بعد النظر في تقرير لجنته الدائمة المعنية بالمنظمات غير الحكومية،  
  
أن تــدخل المنظمــات غيــر الحكوميــة الــواردة أدنــاه فــي عالقــات رســمية مــع منظمــة الصــحة العالميــة، يقــّرر   -١

، والتحالف العالمي لاللتهاب الكبدي، والجمعية الدولية للحبل الشـوكي، واالتحـاد الكلىالجمعية الدولية لطب وهي: 
  ؛الدولي لإلعاقة

  
دولي للكيميـــاء البحتـــة االتحـــاد الـــ، و دولي للمـــرأةالمجلـــس الـــالعالقـــات الرســـمية مـــع كـــل مـــن  وقـــف يقـــّرر  -٢

  .المنظمة اإلسالمية للعلوم الطبيةوالتطبيقية، و 
  

  )٢٠١٢ يناير/ كانون الثاني ٢٣، الثالثة عشرةالجلسة (
  
    

                                                           
 .٥انظر الملحق     ١

 .١٣٠/٣١م تالوثيقة     ٢
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  تنفيذ خطة العمل الخاصة بالوقاية من العمى وضعف البصر اللذين يمكن تجنبهما  )١(١٣٠م ت
  

المجلــس التنفيــذي، بعــد النظــر فــي التقريــر الخــاص بالتقــدم فــي تنفيــذ خطــة العمــل الخاصــة بالوقايــة مــن 
، ٢٠١٣وٕاذ يشـير إلـى خطـة العمـل الحاليـة التـي سـتنتهي فـي عـام  ١البصر اللذين يمكـن تجنبهمـا؛العمى وضعف 

كـي يتسـنى النظـر فـي  ٢٠١٩-٢٠١٤واقتناعًا منه بـأن العمـل ينبغـي أن يبـدأ فـورًا علـى وضـع خطـة متابعـة للفتـرة 
  اعتمادها في التوقيت المناسب وبما يتماشى مع دورات تخطيط المنظمة،

  
ضــع خطــة عمــل جديــدة للوقايــة مــن العمــى وضــعف البصــر اللــذين يمكــن تجنبهمــا للفتــرة قــرر و   )١(

  ؛٢٠١٩-٢٠١٤
  
طلــب مــن المــدير العــام أن يضــع مســّودة خطــة عمــل للوقايــة مــن العمــى وضــعف البصــر اللــذين   )٢(

 ، وذلك بالتشـاور الوثيـق مـع الـدول األعضـاء والشـركاء الـدوليين، وأن٢٠١٩-٢٠١٤يمكن تجنبهما للفترة 
يقــدم مســّودة خطــة العمــل هــذه، عــن طريــق المجلــس التنفيــذي فــي دورتــه الثانيــة والثالثــين بعــد المائــة، إلــى 

  كي تنظر فيها. ٢٠١٣جمعية الصحة العالمية السادسة والستين في عام 
  

  )٢٠١٢ يناير/ كانون الثاني ٢٠، التاسعةالجلسة (
  
  

  ٢مسّودة خطة التنفيذ الشاملةتغذية األمهات والرّضع وصغار األطفال:   )٢(١٣٠م ت
  

التقرير الخاص بتغذية األمهـات والرضـع وصـغار األطفـال: مسـودة خطـة  في المجلس التنفيذي، وقد نظر
وٕاذ يعـرب عـن  ٤والتقرير الخاص بتغذية المرأة في الفترة السابقة للحمـل وأثنـاء الحمـل واإلرضـاع، ٣التنفيذ الشاملة،

/ ورقــة ١٣٠م تأنجــز مــن عمــل حتــى اآلن، وٕاذ يأخــذ بعــين االعتبــار مشــروع القــرار الــوارد فــي الوثيقــة  تقــديره لمــا
 ٤،٥مؤتمر رقم 
  
طلـــب مـــن المـــدير العـــام أن يجـــري المزيـــد مـــن المشـــاورات، فـــي أســـرع وقـــت ممكـــن، بخصـــوص   )١(

عبـر اإلنترنـت ومفتوحـة األهداف الواردة في مسّودة خطة التنفيذ الشاملة الحالية عـن طريـق عمليـة متاحـة 
وكــذلك المنظمـــات المتعــددة األطـــراف، لتقــديم مزيــد مـــن اإلرشــادات أثنـــاء  ٦أمــام جميــع الـــدول األعضــاء،

 وضع خطة التنفيذ الشاملة في صيغتها النهائية؛

                                                           
 .١٣٠/٨م تالوثيقة     ١

 . لالطالع على اآلثار المالية واإلدارية المترتبة على هذا القرار بالنسبة إلى األمانة ٦انظر الملحق     ٢

 .١٣٠/١٠م تالوثيقة     ٣

 .١٣٠/١١م تالوثيقة     ٤

 المدرجة أدناه.    ٥

 .حسب االقتضاءومنظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي،     ٦
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قرر أن يضع المدير العـام خطـة التنفيـذ الخاصـة بتغذيـة األمهـات والرضـع وصـغار األطفـال فـي   )٢(
فــي الوقــت المحــدد لهــا لكــي تنظــر فيهــا جمعيــة الصــحة العالميــة الخامســة والســتون فــي  صــيغتها النهائيــة

 ؛٢٣-٦٣ج ص ع، على النحو الوارد في القرار ٢٠١٢أيار/ مايو 
  
علــى أســاس مشــروع القــرار  ١شــجع علــى إجــراء مشــاورات غيــر رســمية فيمــا بــين الــدول األعضــاء  )٣(

المقتـرح فيـه اعتمـاد خطـة التنفيـذ الشـاملة مـن ِقَبـل جمعيـة  ٤/ ورقـة مـؤتمر رقـم ١٣٠م تالوارد في الوثيقة 
  الصحة العالمية الخامسة والستين.

  
  EB130/Conf.Paper No.4  من جدول األعمال ٣-٦البند 

  ٢٠١٢ كانون الثاني/ يناير ١٧  
  

  تغذية األمهات والرّضع وصغار األطفال:
  مسّودة خطة التنفيذ الشاملة

    
  وٕاكوادور وبيرو وبولندا مشروع قرار مقترح من شيلي
    

  المجلس التنفيذي،
  

 ٢وقد نظر فـي التقريـر الخـاص بتغذيـة األمهـات والرضـع وصـغار األطفـال: مسـودة خطـة التنفيـذ الشـاملة،
   ٣وفي التقرير الخاص بتغذية المرأة في الفترة السابقة للحمل وأثناء الحمل واإلرضاع،

  
  ن باعتماد القرار التالي:جمعية الصحة العالمية الخامسة والستي يوصي

  
  جمعية الصحة العالمية الخامسة والستون،

  
مــــن الديباجــــة   وقــــد نظــــرت فــــي التقريــــر الخــــاص بتغذيــــة األمهــــات والرضــــع وصــــغار  ١الفقــــرة 

األطفال: مسـودة خطـة التنفيـذ الشـاملة وفـي التقريـر الخـاص بتغذيـة المـرأة فـي الفتـرة السـابقة للحمـل وأثنـاء 
  الحمل واإلرضاع؛

  
عــن دور قطــاع  ٤٧-٣١ج ص عو ٥١-٣٠ج ص عمــن الديباجــة   وٕاذ تــذكر بــالقرارين  ٢الفقــرة 

عـــن متابعـــة  ٧-٤٦ج ص عالصـــحة فـــي وضـــع سياســـات وخطـــط وطنيـــة ودوليـــة للغـــذاء والتغذيـــة؛ والقـــرار 
ــــــــرارات  ــــــــة؛ والق ــــــــي بالتغذي ــــــــدولي المعن    ٢٨-٣٩ج ص عو ٣٠-٣٧ج ص عو ٢٦-٣٥ج ص عالمــــــــؤتمر ال

 ٥-٤٧ج ص عو ٧-٤٦ج ص عو ٣٤-٤٥ج ص عو ٣٣-٤٤ج ص عو ٣-٤٣ع  ص  جو ١١-٤١ج ص عو
 ٢٠- ٦١ج ص عو ٢١- ٥٩ج ص عو ٣٢- ٥٨ج ص عو ٢٥- ٥٥ج ص عو ٢- ٥٤ج ص عو ١٥- ٤٩ج ص عو
عن  ١١-٥٩وج ص ع ٧-٤٦عن تغذية الرضع وصغار األطفال؛ والقرارين ج ص ع ٢٣-٦٣ج ص عو

  التغذية واأليدز والعدوى بفيروسه؛
                                                           

 .حسب االقتضاءومنظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي،     ١

 .١٣٠/١٠م تالوثيقة     ٢

 .١٣٠/١١م تالوثيقة     ٣
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مـن الديباجـة   وٕاذ تـدرك أن عـدم تـوفُّر أو عـدم إمكانيـة الحصـول علـى غـذاء ذي جـودة  ٣الفقرة 
تغذويــة كافيــة، أو التعــرض لظــروف تعــوق امتصــاص الجســم واســتفادته مــن الُمغــذِّيات، أدى إلــى إصــابة 

  لوزن والبدانة؛قطاع كبير من السكان في العالم بنقص التغذية، أو عوز الفيتامينات والمعادن، أو زيادة ا
  

مليـون  ٤٦٨من الديباجة   وٕاذ تعي أن فقر الدم الناجم أساسًا عن عـوز الحديـد يصـيب  ٤الفقرة 
مليون طفل من األطفال الذين يولدون سنويا  ٢٠امرأة من النساء الالئي في سن اإلنجاب وتعي أيضا أن 

 ٤٣لخامسة مصابون بالتقزم وأن مليون طفل دون سن ا ١٧١يعانون من انخفاض الوزن عند الوالدة وأن 
  ؛٢٠١٠ مليون طفل دون سن الخامسة كانوا يعانون من زيادة الوزن عموما في عام

  
مــن الديباجــة   وٕاذ تعــرب عــن قلقهــا ألن نقــص التغذيــة لــدى األمهــات واألطفــال يســتأثر  ٥الفقــرة 

لدراســي والبــدني وفــي ٪ مــن العــبء العــالمي للمــرض ويــؤثر ســلبا فــي تطــور المــدارك واألداء ا١١بنســبة 
  اإلنتاجية؛

  
من الديباجة   واقتناعًا منها بما لنظام المرأة الغذائي المتوازن والمقبول ثقافيًا قبل الحمل  ٦الفقرة 

وأثنـــاء الحمـــل واإلرضـــاع، والحصـــول علـــى كميـــة كافيـــة مـــن الطاقـــة والبروتينـــات والفيتامينـــات والمغـــذيات 
ر (مثـــل الحديـــد واليـــود والكالســـيوم وفيتـــامين دال) مـــن أثـــر فـــي حيـــاة الزهيـــدة المقـــدار وتلـــك الكبيـــرة المقـــدا

  األمهات واألطفال وصحتهم على حد سواء؛
  

مـــن الديباجـــة   وٕاذ تـــدرك أن التغذيـــة غيـــر الســـليمة قبـــل الحمـــل قـــد تتســـبب فـــي حـــدوث  ٧الفقـــرة 
لوفيـات والمراضـة اختالل أثناء الحمل وتسهم في خطر اإلصابة بعدة أمراض وتؤثر مباشرة فـي معـدالت ا

بـــين األطفـــال، وٕاذ تعـــي أن تعـــاطي حمـــض الفوليـــك فـــي الفتـــرة الســـابقة للحمـــل وخاللـــه لـــه دور مهـــم فـــي 
  الحماية من التشوهات الخلقية، بما في ذلك عيوب األنبوب العصبي لدى الولدان؛

  
واقتناعـــًا منهـــا بضـــرورة القضـــاء علـــى تعـــاطي الكحـــول والتبـــغ والمـــواد   من الديباجة ٨الفقرة 

المؤثرة في العقل، وتحسين مراقبة تناول الحوامل لألدوية نظرًا ألنها قد تزيد من خطر التعرض النخفاض 
  الوزن عند الوالدة أو للتشوهات الخلقية أو اإلجهاض وتزيد من معدالت المراضة لدى األطفال؛

  
الديباجة   وٕاذ تأخذ في االعتبار أن اإلرضاع هو أفضل مصدر لتغذية الرضـع فـي من  ٩الفقرة 

األشــهر الســتة األولــى مــن العمــر وهــو يســهم إســهامًا كبيــرًا فــي تحســين صــحة الرضــع ونمــوهم حتــى ســن 
ســنتين وأكثــر، وأن التغذيــة الســليمة فــي الســنوات األولــى مــن العمــر تــؤثر بشــكل كبيــر فــي الصــحة والنمــو 

  في مراحل الحقة من النمو؛العقلي 
  

من الديباجة   وٕاذ تقر بأن السياسات ال تتصدى عادة للتحديات المعقدة المواجهـة فـي  ١٠الفقرة 
  مجال تغذية األمهات والرضع وصغار األطفال المعقدة وال تحقق األثر المتوخى منها؛

  
لمتعلقـــة بالتغذيـــة موجـــودة مـــن الديباجـــة   وٕاذ تســـلم بـــأن السياســـات والبـــرامج الفعالـــة ا ١١الفقـــرة 

  ولكنها ال تنفذ على نطاق واسع بما فيه الكفاية،
 

  خطة التنفيذ الشاملة بشأن تغذية األمهات والرّضع وصغار األطفال؛ تؤيد  -١
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  الدول األعضاء على القيام بما يلي: تحث  -٢
  

 ٢٠٢٢وضــع أهــداف وطنيــة وااللتــزام بتخصــيص المــوارد مــن أجــل الــتمكن بحلــول عــام   )١(
  ١من تحقيق ما يلي:

٪ علــى الصــعيد العــالمي فــي معــدل انتشــار التقــّزم بــين األطفــال ٤٠(أ) تخفــيض بنســبة 
  دون سن خمس سنوات؛

٪ علــى المســتوى العــالمي فــي معــدل انتشــار فقــر الــدم لــدى ٥٠تخفــيض نســبته   (ب)
  النساء الالئي في سن اإلنجاب؛

دل انتشـار انخفـاض الـوزن ٪ علـى الصـعيد العـالمي فـي معـ٥٠تخفيض بنسبة   (ج)
  عند الوالدة؛

الحــرص علــى عــدم حصــول زيــادات أخــرى فــي معــدل انتشــار زيــادة الــوزن فــي   (د)
  مرحلة الطفولة؛

٪ علــى المســتوى العــالمي فــي معــدالت قصــر تغذيــة ٥٠إحــداث زيــادة نســبتها   (ه)
  الرّضع دون سن ستة أشهر على الرضاعة الطبيعية؛

  
لة بشأن تغذية األمهات والرّضع وصغار األطفال، وخصوصًا تطبيق خطة التنفيذ الشام  )٢(

  من أجل تحقيق ما يلي؛

تنقيح سياسات التغذية بطريقـة تُـدرج بهـا إجـراءات التغذيـة فـي مجمـل سياسـات   (أ)
الصحة والتنمية في البلدان ووضع آليات فعالـة ومشـتركة بـين القطاعـات لتسـيير شـؤون 

  إجراءات التغذية؛اإلدارة من أجل توسيع نطاق تنفيذ 

إعـــادة النظـــر فـــي السياســـات المتعلقـــة بقطاعـــات الزراعـــة والرعايـــة االجتماعيـــة   (ب)
  والتعليم والتجارة من أجل تحديد تأثيرها على التغذية؛

إدراج إجـــراءات تغذيـــة فعالـــة وآمنـــة فـــي الخـــدمات الصـــحية المقدمـــة لألمهـــات   (ج)
بهــذه اإلجــراءات، والســيما للفئــات  واألطفــال والمــراهقين، وضــمان تحقيــق تغطيــة شــاملة

  المحرومة من السكان؛

  وضع تدابير تشريعية لمراقبة تسويق بدائل لبن األم، أو تعزيز هذه التدابير؛  (د)

تنفيـــــذ نهـــــج شـــــامل لتعزيـــــز قـــــدرات العـــــاملين فـــــي مجـــــال الصـــــحة والمـــــديرين   (ه)
  المسؤولين على تنفيذ إجراءات التغذية؛

امة لتوفير األموال الالزمة لتوسيع نطاق برامج التغذية تنفيذ آليات تمويل مستد  (و)
  واستدامة تنفيذها؛

                                                           
 .٢٠١٠مستمدة من البيانات المرجعية لعام     ١
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إنشـاء نظـم رصـد بشــأن جمـع المعلومـات عــن مؤشـرات المخرجـات والمــدخالت   (ز)
  والحصائل، وأثر إجراءات التغذية، أو تعزيز هذه النظم؛

  
  المدير العام: تطلب من  -٣

المنظمـــة وأدواتهـــا بشـــأن اتخـــاذ إجـــراءات اســـتعراض وتحـــديث وتوســـيع نطـــاق إرشـــادات   )١(
تغذيــة فعالــة وتحليــل فعاليتهــا مــن حيــث التكلفــة وتوضــيح الممارســات الجيــدة بشــأن آليــات التنفيــذ 

  ونشر المعلومات كما ينبغي؛

وضع توجيهـات وبيـان األمثلـة المكللـة بالنجـاح فيمـا يتعلـق بالتـدابير السياسـاتية المتخـذة   )٢(
  ي مجال التغذية؛فيما بين عّدة قطاعات ف

دعــم الــدول األعضــاء، بنــاء علــى طلبهــا، فــي مجــال تعزيــز السياســات الوطنيــة المتعلقــة   )٣(
بالصــــحة والتنميــــة، والتــــي تشــــمل إجــــراءات التغذيــــة المجّربــــة؛ وتنميــــة القــــدرات الفنيــــة واإلداريــــة 

ة لمراقبـة تسـويق والتغذوية؛ وتعزيز وضع تدابير تشريعية أو تنظيمية أو غيرها من التدابير الفعال
  بدائل لبن األم ورصد تنفيذ تلك التدابير؛

  وضع مبادئ توجيهية بشأن تسويق األغذية التكميلية؛  )٤(

االنخراط في العمل مع عّدة شركاء على المسـتويين العـالمي والقطـري فـي توسـيع نطـاق   )٥(
  إجراءات التغذية؛

جلـــس التنفيـــذي، فـــي الســـنوات رفـــع تقريـــر إلـــى جمعيـــة الصـــحة العالميـــة، مـــن خـــالل الم  )٦(
الشـــفعية عـــن التقـــدم الُمحـــرز فـــي تطبيـــق خطـــة التنفيـــذ الشـــاملة بشـــأن تغذيـــة األمهـــات والرّضـــع 
وصــغار األطفـــال، جنبـــًا إلــى جنـــب مـــع تقـــديم التقريــر المتعلـــق بالتقـــدم الُمحــرز فـــي تنفيـــذ مدونـــة 

  تسويق بدائل لبن األم.
  

  )٢٠١٢ يناير/ كانون الثاني ٢٠، التاسعةالجلسة (
  
  
  التجمعات البشرية العالمية: اآلثار والفرص بالنسبة إلى األمن الصحي العالمي  )٣(١٣٠ت  م
  

المجلس التنفيذي، بعد أن نظر فـي التقريـر الخـاص بالتجمعـات البشـرية العالميـة: اآلثـار والفـرص بالنسـبة 
وٕاذ يقـــر بـــأن التجمعـــات البشــرية لهـــا آثـــار كبيـــرة علــى الصـــحة العموميـــة وتتجـــاوز  ١إلــى األمـــن الصـــحي العــالمي،

األحــداث الصــحية العموميــة الحــادة التــي ُيحتمــل حصــولها وتتطلــب الكشــف الســريع واإلدارة الفعالــة؛ وٕاذ يقــر بــأن 
الحاليـــة لـــدعم تخطـــيط وتنظـــيم التجمعـــات البشـــرية هـــو مســـؤولية الـــدول األعضـــاء؛ وٕاذ يســـتند إلـــى مـــوارد المنظمـــة 

تخطيط التجمعات البشرية واالضـطالع بهـا؛ وٕاذ يعتـرف بالتحـديات التـي تواجههـا بعـض الـدول األعضـاء فـي إدارة 
التجمعــات البشــرية وبخبــرة المملكــة العربيــة الســعودية التــي تــدير أكبــر مناســبة تتكــرر ســنويًا للتجمــع البشــري، حيــث 

  بلدًا من جميع أنحاء العالم، ١٨٠من ماليين شخص من أكثر  ١٠تجتذب ما يناهز عدده 
  

                                                           
 .١٣٠/١٧م تالوثيقة     ١
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طلب من المدير العام أن يواصـل وضـع ونشـر إرشـادات متعـددة القطاعـات بشـأن تخطـيط وٕادارة   )١(
وتقييم ورصد كل أنواع مناسبات التجمع البشري مع التركيـز بوجـه خـاص علـى تـدابير الوقايـة المسـتدامة، 

  بما فيها التوعية الصحية والتأهب؛
  
أن يعمل المدير العام، حسب االقتضاء، عـن كثـب مـع الـدول األعضـاء التـي تخطـط وتعقـد قرر   )٢(

التجمعات البشرية من أجل دعم التعاون والتواصل بين السـلطات الصـحية المعنيـة فـي كـل بلـد، ومسـاعدة 
) ٢٠٠٥الدول األعضاء على تعزيز القدرات الوظيفية من أجل تحسين استخدام اللـوائح الصـحية الدوليـة (

  لذلك الغرض؛
  
المدير العام على الوصول إلى المنظمات غير الحكومية ومنظمـات المجتمـع المـدني التـي  شجع  )٣(
تســـتهدف الـــربح، بمـــا فـــي ذلـــك القطـــاع الخـــاص حســـب االقتضـــاء، فـــي التوعيـــة الصـــحية ذات الصـــلة  ال

  بالتجمعات البشرية؛
  
ر التجمعـات البشـرية علـى الصـحة ودعـم طلب من المـدير العـام أن يعمـل علـى إذكـاء الـوعي بـأث  )٤(

البلــدان فــي وضــع ونشــر وتقيــيم اســتراتيجيات التواصــل الفعالــة، بمــا فــي ذلــك، حســب االقتضــاء، وســائل 
  اإلعالم االجتماعية، حول الرسائل الرئيسية للصحة العمومية. 

  
  )٢٠١٢ يناير/ كانون الثاني ٢١، الحادية عشرةالجلسة (

  
  
  إلى استئصال الحصبةفي الطريق   )٤(١٣٠ت  م
  

المجلــس التنفيــذي، إذ يحــيط علمــًا بفاشــيات الحصــبة الواســـعة االنتشــار التــي حــدثت فــي عــدد مــن أقـــاليم 
المنظمــة علــى مــدى العــامين الماضــيين، والتــي كــان لهــا أثــر مــدمر علــى حيــاة الكثيــر مــن صــغار األطفــال وألحقــت 

مـن األهـداف (المرامـي) اإلنمائيـة لأللفيـة (تخفـيض معـدل  ٤المزيد من الضرر بالتقدم نحـو بلـوغ الهـدف (المرمـى) 
وفيــات األطفــال)؛ وٕاذ يضــع فــي االعتبــار أنــه باإلضــافة إلــى اســتراتيجيات التمنيــع المعتمــدة العالميــة والقائمــة فــإن 
خمســة مــن أقــاليم المنظمــة الســتة حــددت تــواريخ للــتخلص مــن الحصــبة، فالتــزال فاشــياتها تشــكل تحــديات خطيــرة 

  بيل بلوغ تلك الغايات،تعترض س
طلــب مــن المــدير العــام أن يركــز فــي خطــة العمــل العالميــة القادمــة الخاصــة باللقاحــات فــي إطــار   )١(

"، التــي ســتنظر فيهــا جمعيــة الصــحة العالميــة الخامســة والســتون فــي أيــار/ ٢٠٢٠-٢٠١١"عقــد اللقاحــات 
  ألطفال في العالم؛، على أن الحصبة التزال تشّكل تهديدًا خطيرًا لصحة ا٢٠١٢مايو 

  
قرر إدراج غايات طموحة للتغطيـة التمنيعيـة، وكـذلك أهـداف خاصـة بـالتخلص مـن الحصـبة فـي   )٢(

  خطة العمل العالمية الخاصة باللقاحات؛
  
بمســـؤولياتهم، وفقـــًا للغايـــات اإلقليميـــة الحاليـــة  ناشـــد الـــدول األعضـــاء وســـائر الشـــركاء أن يلتزمـــوا  )٣(

، ٢٠١٥للــتخلص مــن الحصــبة واألهــداف الخاصــة بخفــض معــدل وفيــات الحصــبة فــي العــالم بحلــول عــام 
  وذلك من أجل منع حدوث فاشيات مدمرة من هذا القبيل في المستقبل.

  
  )٢٠١٢ يناير/ كانون الثاني ٢١، الحادية عشرةالجلسة (
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  )٢٠مؤتمر األمم المتحدة للتنمية المستدامة (ريو +  )٥(١٣٠ت  م
  

)، الـذي يـنص علـى أنـه ١٩٩٢من إعالن ريو بشأن البيئة والتنمية ( ١المجلس التنفيذي، إذ يذكِّر بالمبدأ 
"يقع البشر في صميم االهتمامات المتعلقة بالتنميـة المسـتدامة. ويحـق لهـم أن يحيـوا حيـاة صـحية ومنتجـة فـي وئـام 

ة"؛ وٕاذ يســــّلم بــــأن األغــــراض االقتصــــادية واالجتماعيــــة والبيئيــــة يــــدعم بعضــــها بعضــــًا؛ وٕاذ يشــــير إلــــى مــــع الطبيعــــ
الموضوعين الرئيسيين لمؤتمر األمم المتحدة للتنمية المستدامة، أي االقتصاد األخضر في سياق التنمية المستدامة 

ر بــالمؤتمر العــالمي لمنظمــة الصــحة العالميــة والقضــاء علــى الفقــر، واإلطــار المؤسســي للتنميــة المســتدامة؛ وٕاذ يــذكِّ 
المعني بالمحددات االجتماعية للصحة، وخصوصًا إعالن ريو؛ وٕاذ يشير إلى المساهمات المقدمة من المدير العام 

  إلى هيئة مكتب مؤتمر األمم المتحدة للتنمية المستدامة،
  
اهمة منظمـة الصـحة العالميـة قرر أن يعقد مناقشات غير رسمية بـين الـدول األعضـاء بشـأن مسـ  )١(

في المداوالت القادمة لمؤتمر األمم المتحدة للتنمية المستدامة، وذلك لضمان أن تحظى الصحة باالهتمـام 
  المالئم في مداوالت المؤتمر، مع االحترام التام للمفاوضات الجارية في نيويورك؛

  
ألعضــاء وأن يــنظم اجتماعــًا غيــر طلــب مــن المــدير العــام أن ييســر عقــد المناقشــات بــين الــدول ا  )٢(

  رسمي مع البعثات الدائمة لدى مكتب األمم المتحدة والمنظمات الدولية األخرى في جنيف لهذا الغرض.
  

  )٢٠١٢ يناير/ كانون الثاني ٢٣، الثالثة عشرةالجلسة (
  
  
  إصالح منظمة الصحة العالمية (البرامج وتحديد األولويات)  )٦(١٣٠ت  م

  
  ،EBSS2(1)بعد أن نظر في المقرر اإلجرائي المجلس التنفيذي، 

  
قــرر فيمــا يتعلــق بنطــاق العمــل التــالي واالختصاصــات التاليــة للعمليــة التــي تتــولى زمامهــا الــدول   )١(

والمنشــأة مــن أجــل تقــديم توصــيات بخصــوص األســاليب الخاصــة بــالبرامج وتحديــد األولويــات،  ١األعضــاء
  ما يلي: ٢٠١٢كي تنظر فيهما جمعية الصحة العالمية الخامسة والستون في أيار/ مايو 

  
ســيكون نطــاق العمــل علــى النحــو التــالي: تقــديم توصــيات إلــى جمعيــة الصــحة العالميــة   (أ)

الفئــات والمنهجيــة والمعــايير واإلطــار الزمنــي للبــرامج وتحديــد األولويــات، الخامســة والســتين بشــأن 
كـــي تكـــون بمثابـــة إرشـــادات إلعـــداد برنـــامج العمـــل العـــام التـــالي وبـــرامج العمـــل المســـتقبلية، مـــع 

  االعتراف بالصالت الهامة بسائر عناصر عملية إصالح المنظمة؛
  

  لنحو التالي:ستكون األغراض المحددة لعملية اإلصالح على ا  (ب)
م استعراض وبحـث االقتراحـات الخاصـة بتحديـد األولويـات والـواردة فـي الوثيقـة   )١(
ــــي: احتياجــــات ١إضــــافة  ١٣٠/٥ت ــــات مــــا يل ــــد األولوي ــــى أن يكــــون أســــاس تحدي ، عل

البلدان، ومالءمـة المنظمـة لجميـع البلـدان، وميزتهـا النسـبية ودورهـا القيـادي فـي الصـحة 
  العالمية؛

  ة ومعايير وٕاطار زمني لعملية تحديد األولويات؛وضع منهجي  )٢(
                                                           

 .، حسب االقتضاءمنظمات التكامل االقتصادي اإلقليميو     ١
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النظر في الُسبل الكفيلة بتجميع عمل المنظمة ضمن فئات تشـتمل وال تقتصـر   )٣(
، علــــى النحــــو المقتــــرح ١إضــــافة  ١٣٠/٥م تعلــــى الفئــــات الســــبع الــــواردة فــــي الوثيقــــة 

  لإلطار الخاص ببرنامج العمل العام التالي؛
إلضـافي لألمانـة نتيجـة هـذه المناقشـات، والـذي سيسـهم تحديد العمل التحليلـي ا  )٤(

  في إعداد برنامج العمل العام التالي والمستقبلي؛
  

وسيرأسـها السـيد رحـال المكـاوي، رئـيس  ١ستكون العمليـة مفتوحـة لكـل الـدول األعضـاء.  (ج)
  ؛المجلس التنفيذي، وسيحدد أعضاء مكتب المجلس التنفيذي أي مسؤولين آخرين تلزم مشاركتهم

  
بالمقر الرئيسـي مـن أجـل التقـدم  ٢٠١٢شباط/ فبراير  ٢٨و ٢٧سوف ُيعقد اجتماع في   (د)

في العمليـة التـي تتـولى زمامهـا الـدول األعضـاء، علـى أن يـتم االتفـاق أثنـاء ذلـك االجتمـاع علـى 
عقد أي اجتماعات للمتابعة أو النقاش، عند الضرورة، من أجل إنجـاز العمـل قبـل انعقـاد جمعيـة 

  ة العالمية الخامسة والستين؛الصح
  

تقريــرًا عــن نتائجهــا  ١يجــب أن يقــدم رئــيس العمليــة التــي تتــولى زمامهــا الــدول األعضــاء  (ه)
  إلى جمعية الصحة العالمية الخامسة والستين؛

  
  المدير العام الدعم المذكور أدناه، بناًء على المعلومات المتاحة: طلب من  )٢(

  
بشـــأن الممارســـات  ٢٠١٢شـــباط/ فبرايـــر  ٢٦يـــوم  إجـــراء عـــرض توضـــيحي بعـــد ظهـــر  (أ)

المتبعــة حاليــًا فــي تحديــد األولويــات، ومــواطن القــوة والضــعف فــي تلــك الممارســات والعالقــة بــين 
اســتراتيجيات التعــاون مــع البلــدان، وعمليــة صــياغة برنــامج العمــل العــام، وعمليــة وضــع البــرامج 

قبل أن يجـرى بثالثـة أيـام. وسـيتم اتخـاذ مـا والميزانية. وسوف تعمَّم نسخ من العرض التوضيحي 
يلـــزم مـــن ترتيبـــات لعقـــد مشـــاورة علـــى شـــبكة اإلنترنـــت للمنظمـــات غيـــر الحكوميـــة ذات العالقـــات 
الرســمية مــع منظمــة الصـــحة العالميــة كــي تعـــرض آراءهــا وفقــًا لنطــاق العمـــل وكــي تطلــع علـــى 

  العرض التوضيحي؛
  

شـــباط/ فبرايـــر  ٢٨و ٢٧جتمـــاع الـــذي ســـيعقد فـــي تقـــديم الوثـــائق المـــذكورة أدنـــاه قبـــل اال  (ب)
  بسبعة أيام على األقل:

وثيقــة مــوجزة مــن ثــالث صــفحات عــن العــرض التوضــيحي المــذكور فــي الفقــرة   )١(
  (أ) أعاله؛٢

مــــن دســـتور المنظمــــة) فيمـــا يتعلــــق  ٢رســـم خــــرائط وظـــائف المنظمــــة (المـــادة   )٢(
في ذلـك االحتياجـات ومجـاالت  ، بما١إضافة  ١٣٠/٥م تبالفئات المقترحة في الوثيقة 

  العمل العالمية الشاملة؛

تحليل استراتيجيات التعاون مع البلدان التي تحدد احتياجات البلدان علـى نحـو   )٣(
يتــيح تحديــد مــا ينبغــي أن تركــز عليــه المنظمــة فــي عملهــا والمجــاالت التــي تتمتــع فيهــا 

  المنظمة بأفضل وضع يمكِّنها من تحقيق قيمة مضافة؛

ريطـة طريـق وُأطـر زمنيـة إلعـداد برنــامج العمـل العـام الثـاني عشـر والميزانيــة خ  )٤(
  ؛٢٠١٥-٢٠١٤البرمجية 
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  الوثائق المرجعية، بما فيها على وجه الخصوص الوثائق التالية:  )٥(
  ؛٢٠١٥-٢٠٠٦برنامج العمل العام الحادي عشر للحقبة   •
  ة)(المعدل ٢٠١٣-٢٠٠٨الخطة االستراتيجية المتوسطة األجل   •
  ؛٢وٕاضافة  ١إضافة  ١٣٠/٥م تالوثيقتان   •
  ؛EBSS2(1)والمقرر اإلجرائي  EBSS2/2الوثيقة   •
  بشأن التخصيص االستراتيجي للموارد؛ ١١٨/٧م تالوثيقة   •
(التـي تـوفر المعلومـات عـن عـبء  ٢٠١١اإلحصاءات الصحية العالميـة   •

  المرض).
  

  )٢٠١٢ يناير/ كانون الثاني ٢٣، الثالثة عشرةالجلسة (
  
  
  انتخاب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية: تقرير الفريق العامل  )٧(١٣٠ت  م
  

المجلس التنفيذي، بعد النظر في تقرير الفريق العامل المكون من الدول األعضاء والمعنـي بعمليـة وطـرق   
من التقرير، قرر عقـد دورة متابعـة  ٢٤وتوصياته الواردة في الفقرة  ١انتخاب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية،

للفريق العامل من أجل مواصلة بحث االقتراحات التي نوقشت واالنتهاء من العمل الذي أمامه قبل جمعية الصـحة 
  العالمية الخامسة والستين.

  
  )٢٠١٢ يناير/ كانون الثاني ٢٣، الثالثة عشرةالجلسة (

  
  
  استعراض المنظمات غير الحكومية ذات العالقات الرسمية مع المنظمة  )٨(١٣٠ت  م
  

عـن اسـتعراض  ٢المجلس التنفيذي، بعد النظر في تقرير لجنته الدائمة المعنيـة بالمنظمـات غيـر الحكوميـة  
ثلـــث المنظمـــات غيـــر الحكوميـــة ذات العالقـــات الرســـمية مـــع منظمـــة الصـــحة العالميـــة، وبعـــد اإلحاطـــة بـــه علمـــًا، 

  توصل إلى المقررات الواردة أدناه،)، ١(١٢٨ت  ملمقرر اإلجرائي بعة لومتا
  

إذ يحيط علمًا مع التقدير بتعاون المنظمات غيـر الحكوميـة التـي وردت عالمـة النجمـة المجلس،   )١(
بعد أسـمائها فـي ملحـق هـذه الوثيقـة، وٕاذ يثنـي علـى اسـتمرار تفانيهـا فـي العمـل مـع المنظمـة، قـرر اإلبقـاء 

  ؛عالقتها الرسمية مع المنظمةعلى 
  
إذ يحــيط علمــًا بأنــه قــد تــم االتفــاق علــى خطــة التعــاون مــع الصــناعات الدوليــة لألغذيــة المجلــس،   )٢(

  ؛القوتية، قرر اإلبقاء على عالقتها الرسمية مع المنظمة
  
ـــس،   )٣( ـــتمُّ االنتهـــاء مـــن إعـــدادها بعـــد، قـــرر إرجـــاء  طإذ يحـــيط علمـــًا بـــأن خطـــالمجل التعـــاون لـــم ي

الثانيـة  دورة المجلـساستعراض العالقات مع رابطة كروب اليف الدوليـة وعصـبة "ال ليتشـي" الدوليـة، إلـى 

                                                           
 .١تصويب  ١٣٠/٢٩م تالوثيقة     ١

 .١٣٠/٣١م تالوثيقة     ٢
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حالة بخطط التعاون المتفق عليها أو ب الخاصةوالثالثين بعد المائة، على أن ُينظر في حينها في التقارير 
  ؛المنظمة العالقات مع
  

إذ يحـــيط علمـــًا بـــالتقرير، ويشـــجع علـــى نجـــاح الجهـــود المســـتمرة لالتفـــاق علـــى خطـــة المجلـــس،   )٤(
ســنة، مــدة للتعــاون، قــرر إرجــاء اســتعراض العالقــات مــع االتحــاد الــدولي لعلــم المختبــرات الطبيــة الحيويــة ل

بأنـه فـي حالـة عـدم االتفـاق علـى الثانية والثالثين بعـد المائـة. كمـا طلـب إحاطـة االتحـاد علمـًا  حتى دورته
  .معهالعالقات الرسمية  وقفخطة للتعاون سيتم 

  
  )٢٠١٢ يناير/ كانون الثاني ٢٣، الثالثة عشرةالجلسة (

  
  
  منح جائزة مؤسسة الدكتور علي توفيق شوشة  )٩(١٣٠ت  م
  

جــائزة مؤسســة مــنح المجلــس التنفيــذي، بعــد النظــر فــي تقريــر لجنــة مؤسســة الــدكتور علــي توفيــق شوشــة،   
للـدكتورة شـيخة سـالم العـريض مـن البحـرين لمـا قدمتـه مـن إسـهامات جليلـة  ٢٠١٢الدكتور علي توفيق شوشة لعـام 

  فرنك سويسري. ٢٥٠٠في مجال الصحة العمومية في البحرين. وسيتلقى الفائز مبلغًا بالدوالر األمريكي يعادل 
  

  )٢٠١٢ يناير/ كانون الثاني ٢٣، الثالثة عشرةالجلسة (
  
  
  منح جائزة مؤسسة إحسان دغرمجي لصحة األسرة  )١٠(١٣٠ت  م
  

منح المجلس التنفيذي، بعد أن نظر في تقرير هيئة اختيار الفائز بجائزة مؤسسة إحسان دغرمجي لصـحة   
مـن تركيـا تقـديرًا لتاريخهـا  للـدكتورة عايشـة آكـين ٢٠١٢األسرة، جائزة مؤسسة إحسان دغرمجي لصحة األسرة لعـام 

  دوالر أمريكي. ٢٠ ٠٠٠الوظيفي الطويل في مجال صحة األسرة في تركيا. وستتلقى الفائزة مبلغًا وقدره 
  

  )٢٠١٢ يناير/ كانون الثاني ٢٣، الثالثة عشرةالجلسة (
  
  
  منح جائزة ساساكاوا للصحة  )١١(١٣٠ت  م
  

مـــنح المجلـــس التنفيـــذي، بعـــد النظـــر فـــي تقريـــر هيئـــة اختيـــار الفـــائزين بجـــائزة ساســـاكاوا للصـــحة، جـــائزة   
، لمؤسسة سيامسي ضحى بإندونيسيا لما قامت به من عمل في مجـال تحسـين حيـاة ٢٠١٢ساساكاوا للصحة لعام 

دوالر  ٤٠ ٠٠٠ المصــــابين بمــــرض الذئبــــة وضــــعف البصــــر. وســــوف تحصــــل المنظمــــة الفــــائزة علــــى مبلــــغ وقــــدره
  أمريكي.

  
  )٢٠١٢ يناير/ كانون الثاني ٢٣، الثالثة عشرةالجلسة (

  
  
  منح جائزة مؤسسة اإلمارات العربية المتحدة للصحة  )١٢(١٣٠ت  م
  

منح المجلس التنفيذي، بعد النظر في تقرير هيئة اختيار الفائزين بجائزة مؤسسة اإلمارات العربية المتحدة   
لكــل مــن الــدكتور تشــين بــوين مــن الصــين  ٢٠١٢للصــحة، جــائزة مؤسســة اإلمــارات العربيــة المتحــدة للصــحة لعــام 
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رنـامج مكافحـة أمـراض الكلـى فـي الفلبـين، لمساهمته الكبيرة في إنشاء الخدمات الصحية المجتمعيـة فـي الصـين، وب
الذي يتولى تنفيذ مشاريع الصحة العمومية للمعهد الوطني لزرع الكلى في الفلبين وبشأن الوقاية من أمراض الكلـى 

  دوالر أمريكي. ٢٠ ٠٠٠واألمراض المتصلة بها ومكافحتها. وسيحصل كل من الفائزين على مبلغ وقدره 
  

  )٢٠١٢ يناير/ كانون الثاني ٢٣، الثالثة عشرةالجلسة (
  
  
  منح جائزة دولة الكويت للبحوث في مجال تعزيز الصحة  )١٣(١٣٠ت  م
  

مــنح المجلــس التنفيــذي، بعــد النظــر فــي تقريــر هيئــة االختيــار التابعــة لمؤسســة دولــة الكويــت للبحــوث فــي   
للـدكتور الطـاهر ميـداني  ٢٠١٢مجال تعزيز الصـحة، جـائزة دولـة الكويـت للبحـوث فـي مجـال تعزيـز الصـحة لعـام 

بصــحة األســرة، مــن تعزيــز الرضــاعة الشــبلي مــن الســودان تقــديرًا لتفانيــه فــي مجموعــة كبيــرة مــن المســائل المتعلقــة 
دوالر  ٢٠ ٠٠٠الطبيعيــة إلــى الوقايــة مــن فيــروس األيــدز وحتــى التغذيــة. وســوف يحصــل الفــائز علــى مبلــغ وقــدره 

  أمريكي.
  

  )٢٠١٢ يناير/ كانون الثاني ٢٣، الثالثة عشرةالجلسة (
  
  
  ووك التذكارية للصحة العمومية -منح جائزة الدكتور لي جونغ   )١٤(١٣٠ت  م
  

 -مــنح المجلــس التنفيــذي، بعــد النظــر فــي تقريــر هيئــة اختيــار الفــائزين بجــائزة مؤسســة الــدكتور لــي جونــغ   
 ٢٠١٢ووك التذكاريـة للصـحة العمومـة لعـام  -ووك التذكارية للصحة العمومية، جـائزة مؤسسـة الـدكتور لـي جونـغ 
دا، وذلك لمساهمتها الجليلة في مجال الصحة لمؤسسة المحيط الهادئ المعنية بالجذام والتي يوجد مقرها في نيوزيلن

  دوالر أمريكي. ١٠٠ ٠٠٠العمومية. وستحصل المؤسسة الفائزة على مبلغ وقدره 
  

  )٢٠١٢ يناير/ كانون الثاني ٢٣، الثالثة عشرةالجلسة (
  
  
  عضوية لجنة الخبراء المستقلين االستشارية في مجال المراقبة  )١٥(١٣٠ت  م
  

النظر في تقرير األمانة عن عضوية لجنة الخبراء المستقلين االستشارية في مجال المجلس التنفيذي، بعد   
  ومع مراعاة اختصاصات لجنة الخبراء المستقلين االستشارية في مجال المراقبة، قرر ما يلي: ١المراقبة،

  
 تجــدَّد مــن التقريــر، أي "أال ٩أن يوافــق علــى الخيــار الثــاني الــذي اقترحــه المــدير العــام فــي الفقــرة   )١(

  مدة السنتين لعضوية السيد ميلر والسيدة بلوا"؛
  
أن يطلـــب مـــن المـــدير العـــام أن يقتـــرح مرشـــحين اثنـــين علـــى أعضـــاء مكتـــب المجلـــس التنفيـــذي،   )٢(

) من اختصاصات لجنة الخبراء المستقلين االستشارية في مجـال المراقبـة، ي(٣واضعًا في الحسبان الفقرة 
  أمكن، قبل اجتماع اللجنة القادم؛وأن يقدم االقتراح، إذا 

  
                                                           

 .١٣٠/٣٠م تالوثيقة     ١
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أن يمــنح أعضــاء مكتــب المجلــس التنفيــذي صــالحية الموافقــة المبدئيــة علــى العضــوين الجديــدين   )٣(
المقترحين للجنة الخبراء المستقلين االستشارية في مجـال المراقبـة، مـع فهـم أن الموافقـة النهائيـة ترجـع إلـى 

  .٢٠١٢والثالثين بعد المائة، التي ُستعقد في أيار/ مايو المجلس التنفيذي في دورته الحادية 
  
أن يطلب من المدير العام إطالع جميع أعضاء المجلس التنفيذي، بأسرع ما يمكـن بعـد الموافقـة   )٤(

المبدئية من أعضاء مكتب المجلس على العضوين الجديـدين فـي لجنـة الخبـراء المسـتقلين االستشـارية فـي 
  ميهما ومعلومات سيرتيهما الذاتيتين.مجال المراقبة، على اس

  
  )٢٠١٢ يناير/ كانون الثاني ٢٣، الرابعة عشرةالجلسة (

  
  
  جدول األعمال المؤقت لجمعية الصحة العالمية الخامسة والستين  )١٦(١٣٠ت  م
  

المجلـــس التنفيـــذي، بعـــد أن نظـــر فـــي تقريـــر المـــدير العـــام عـــن جـــدول األعمـــال المؤقـــت لجمعيـــة الصـــحة   
الخامسـة جمعيـة الصـحة العالميـة  بـأن ُتعقـدالسابق القاضـي  بمقرره اإلجرائيوٕاذ يذكِّر  ١،الخامسة والستينالعالمية 
فـي موعـد  هـاوتختتم ٢٠١٢أيار/ مايو  ٢١يوم االثنين الموافق أعمالها أن تفتتح و في قصر األمم بجنيف  والستون

علـى جـدول األعمـال المؤقـت لجمعيـة الصـحة العالميـة  وافـق ٢٠١٢،٢أيـار/ مـايو  ٢٦ السـبت الموافـقأقصاه يـوم 
  .الخامسة والستين

  
  )٢٠١٢ يناير/ كانون الثاني ٢٣، الرابعة عشرةالجلسة (

  
  
  موعد ومكان انعقاد دورة المجلس التنفيذي الحادية والثالثين بعد المائة  )١٧(١٣٠ت  م
  

، ٢٠١٢أيــار/ مــايو  ٢٩و ٢٨المائــة يــومي قــرر المجلــس التنفيــذي أن ُتعقــد دورتــه الحاديــة والثالثــون بعــد   
فــي المقــر الرئيســي لمنظمــة الصــحة العالميــة بجنيــف. كمــا قــرر أن يعقــد االجتمــاع الســادس عشــر للجنــة البرنــامج 

فـي المقـر الرئيسـي لمنظمـة الصـحة  ٢٠١٢أيـار/ مـايو  ١٨و ١٦والميزانية واإلدارة التابعة للمجلس التنفيذي يومي 
  العالمية.

  
  )٢٠١٢ يناير/ كانون الثاني ٢٣، رابعة عشرةالالجلسة (

  
  

_______________  
  

                                                           
  .١٣٠/٣٣م تالوثيقة     ١
  ).٧(١٢٩م تانظر المقرر اإلجرائي     ٢
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  ١الملحق 
  

  ١مسّودة عقد المدير العام
  

  ] ٢٠١١كانون األول/ ديسمبر  ٨ – ، الملحق١٣٠/٣م ت[ 
 
  

بـــين منظمـــة الصـــحة العالميـــة (ويشـــار إليهـــا فيمـــا يلـــي  ....................... يـــومفـــي  هـــذا العقـــدبـــرم أُ   
(ويشــــار إليــــه فيمــــا يلــــي بالمــــدير العــــام)  .............................................بالمنظمــــة) طــــرف أول، و

  طرف ثان.
  

  بما أن  
  

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

  بالمجلس) حسب الشروط التي تقررها جمعية الصحة؛
  

وقامـــت جمعيـــة  المرعيـــة، حســـب األصـــول تـــم ترشـــيحه مـــن قبـــل المجلـــس،وأن المـــدير العـــام قـــد   )٢(
  م ......................، وذلك لمدة خمس سنوات.في يو الصحة بتعيينه في جلستها المنعقدة 

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

  
ابتــداًء مــن يــوم األول مــن تمــوز/ يوليــو عــام ألفــين واثنــي عشــر يتــولى المــدير العــام مهــام منصــبه   )١(  أوًال:

المحـدد النتهـاء التعيـين والنتهـاء هـذا  وهو التاريخ رحتى يوم الثالث عشر من حزيران/ يونيو عام ألفين وسبعة عش
  العقد.

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

يسـندها  تسندها إليه جمعية الصحة أو  التي  المنظمة وتلك  الدستور ولوائح  كما يضطلع بالواجبات التي يحددها
  إليه المجلس.

  
يخضــع المــدير العــام ألحكــام النظــام األساســي للمــوظفين بقــدر مــا تســري عليــه. ولــيس لــه علــى   )٣(  

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

  واجباته في المنظمة.
  

التعيـــين، بكـــل االمتيـــازات والحصـــانات المرتبطـــة بمنصـــبه هـــذا يتمتـــع المـــدير العـــام، خـــالل فتـــرة   )٤(  
  الترتيبات القائمة ذات الصلة أو التي سيتم إبرامها في المستقبل.بمقتضى دستور المنظمة وبمقتضى 
                                                           

  .٥ق١٣٠م تانظر القرار    ١
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لعام في أي وقت أن يبّلغ المجلس كتابيًا برغبته في االستقالة بموجب إشعار مدته يجوز للمدير ا  )٥(  
ستة أشهر، وللمجلس سلطة قبول االستقالة نيابة عن جمعية الصحة، وفي هذه الحالة، وعند انقضاء فترة اإلشعار 

  المذكورة، يتوقف المدير العام عن شغل المنصب وينتهي هذا العقد.
  

لصحة، بناء على اقتراح المجلس وبعـد االسـتماع إلـى المـدير العـام، أن تنهـي هـذا يحق لجمعية ا  )٦(  
العقد ألسباب ذات خطورة استثنائية قد تلحق الضرر بمصالح المنظمة، على أن تبّلغ المدير العام بذلك كتابة قبـل 

  موعد اإلنهاء بستة أشهر على األقل.
  
يتقاضـى المـدير العـام مـن المنظمـة  يوليو عام ألفين واثنـي عشـريوم األول من تموز/ من  ءً ابتدا  )١(  :اً ثاني

االقتطـاع اإللزامـي، ليصـبح دوالرًا أمريكيـًا، قبـل  وواحد وخمسون ألفًا ومائة وثمانية وثمـانونراتبًا سنويًا قدره مائتان 
 للمعيــليكيـًا فــي السـنة دوالرًا أمر  مائــة وسـتة وسـبعين ألفــًا ومـائتين واثنــين وسـبعيندفع شـهريًا) يــُ (الراتـب الصـافي 

بأيـة عملـة أخـرى يـتم  ذلـكيعـادل  ) أو مـالغيـر المعيـلدوالرًا أمريكيـًا  وستة وخمسـون ألفـًا وسـبعمائة وسـتون(مائة 
  االتفاق عليها بين طرفي هذا العقد.

  
باإلضافة إلى العالوات والبدالت المعتادة المقررة للموظفين بموجـب الئحـة المـوظفين، يحصـل   )٢(  
العام على بدل تمثيل قدره عشرون ألف دوالر أمريكي سنويًا أو ما يعادلهـا بأيـة عملـة أخـرى يـتم االتفـاق  المدير

يــوم األول مــن تمــوز/ يوليــو عــام ألفــين واثنــي  عليهــا بــين طرفــي هــذا العقــد، ويــدفع هــذا البــدل شــهريًا اعتبــارًا مــن
وفـــاء بمتطلبـــات التمثيـــل المرتبطـــة بواجباتـــه ويكـــون للمـــدير العـــام مطلـــق الحريـــة فـــي إنفـــاق هـــذا البـــدل لل عشـــر.

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

  الوطن.
  
روط هذا العقد المتعلقة بمعدالت الراتب وبدل التمثيل للمراجعة والتعديل من قبل جمعية الصحة تخضع ش  :اً ثالث

بناء على اقتراح المجلس، وبعد التشاور مع المدير العام، بغية تحقيق التوافق بينها وبين شروط استخدام الموظفين 
  .التي تقرر جمعية الصحة تطبيقها على الموظفين الموجودين في الخدمة

  
إذا ظهر أي خالف في تفسير مواد هذا العقد أو أي نزاع يتعلق به دون التمكن من تسويته بالتفـاوض أو   :اً رابع

  االتفاق يحال إلى المحكمة المختصة المنصوص عليها في الئحة الموظفين التخاذ قرار نهائي بشأنه.
  

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

  رئيس جمعية الصحة العالمية        المدير العام    
  
 

_______________  
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/  
  
  
  
  

  ٢الملحق 
  
  اإلعالن السياسي لالجتماع الرفيع المستوى  

  ير المعديةللجمعية العامة بشأن الوقاية من األمراض غ
  ١(غير السارية) ومكافحتها

  
  
 ] ٢٠١١ ديسمبر/ كانون األول ٨ - ، الملحق١٣٠/٦م ت[  

  
  

نحـــن، رؤســـاء الـــدول والحكومـــات وممثلـــو الـــدول والحكومـــات، المجتمعـــون فـــي األمـــم المتحـــدة فـــي الفتـــرة مـــن   
للنظر في مسألة الوقاية من األمراض غير المعدية ومكافحتهـا علـى نطـاق العـالم،  ،٢٠١١أيلول/سبتمبر  ٢٠إلى  ١٩

رى، يات واآلثــار االجتماعيــة واالقتصــادية األخــمــع التركيــز بصــفة خاصــة علــى التحــديات اإلنمائيــة وغيرهــا مــن التحــد
 بالنسبة للدول النامية خاصة،

أكبر التحـديات الماثلـة أمـام التنميـة فـي  أحديشكالن  وخطرها ألمراض غير المعديةلنسلم بأن العبء العالمي   -١
ويهـدد تحقيـق األهـداف  ،مـا يقـوض التنميـة االجتماعيـة واالقتصـادية فـي جميـع أرجـاء العـالممالقرن الحـادي والعشـرين، 

 ؛اإلنمائية المتفق عليها دولياً 

علــى اقتصــادات العديــد مــن الــدول األعضــاء، وقــد تــؤدي إلــى  نســلم بــأن األمــراض غيــر المعديــة تشــكل خطــراً   -٢
 تزايد أوجه عدم المساواة بين البلدان والشعوب؛ 

نسلم بالدور األساسي للحكومات ومسؤوليتها في التصدي للتحدي الذي تمثله األمراض غيـر المعديـة والحاجـة   -٣
ـــة مـــن أجـــل الوقايـــة مـــن  الضـــرورية ألن تـــؤدي جهـــود ومشـــاركة جميـــع قطاعـــات المجتمـــع إلـــى إيجـــاد اســـتجابات فعال

 األمراض غير المعدية ومكافحتها؛ 

الســـيما البلـــدان و الـــدولي فـــي مســـاعدة الـــدول األعضـــاء،  نالـــدولي والتعـــاو  بالـــدور الهـــام للمجتمـــع نســـلم أيضـــاً   -٤
 النامية، في تكملة الجهود الوطنية إليجاد استجابة فعالة لألمراض غير المعدية؛

 نؤكد من جديد حق كل فرد في التمتع بأعلى مستوى من الصحة البدنية والعقلية يمكن بلوغه؛   -٥

للوقايـة مـن  ،علـى المسـتويات العالميـة واإلقليميـة والوطنيـة ،اذ تدابير أوسع نطاقـاً الحاجة الملحة إلى اتخ دركن  -٦
األمــراض غيــر المعديــة ومكافحتهــا بغيــة المســاهمة فــي اإلعمــال الكامــل لحــق كــل فــرد فــي التمتــع بــأعلى مســتوى مــن 

 الصحة البدنية والعقلية يمكن بلوغه؛ 

أيـار/ مـايو  ١٣فـي  ٦٤/٢٦٥ قـرارانال سـيماوالة لألمـم المتحـدة، نشير إلى الواليات ذات الصلة للجمعية العام  -٧
   ؛٢٠١٠كانون األول/ ديسمبر  ٢٤في  ٦٥/٢٣٨و ٢٠١٠

                                                           
 .المرفق، ٦٦/٢قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة     ١
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ونؤكد من جديد جميع القـرارات  ١،نالحظ مع التقدير االتفاقية اإلطارية لمنظمة الصحة العالمية لمكافحة التبغ  -٨
ن الوقايــة مــن األمــراض غيــر المعديــة ومكافحتهــا، ونشــدد علــى والمقــررات التــي اتخــذتها جمعيــة الصــحة العالميــة بشــأ

أهميـة اســتمرار الــدول األعضـاء فــي معالجــة عوامـل الخطــر المشــتركة لألمـراض غيــر المعديــة بتنفيـذ خطــة عمــل الفتــرة 
االسـتراتيجية العالميـة  عـن فضـالً  ٢لالستراتيجية العالمية للوقاية من األمراض غير المعديـة ومكافحتهـا ٢٠١٣-٢٠٠٨

   ٤واالستراتيجية العالمية لتقليل االستعمال الضار للكحول؛ ٣بشأن أنماط التغذية والنشاط البدني والصحة،

نشــير إلــى اإلعــالن الــوزاري المعتمــد خــالل الجــزء الرفيــع المســتوى مــن دورة المجلــس االقتصــادي واالجتمــاعي   -٩
ات عاجلــة لتنفيــذ االســتراتيجية العالميــة للوقايــة مــن األمــراض غيــر المعديــة الــذي دعــا إلــى اتخــاذ إجــراء ٢٠٠٩،٥لعــام 

 ومكافحتها لمنظمة الصحة العالمية وخطط العمل المتصلة بها؛

مــــع التقــــدير بجميــــع المبــــادرات اإلقليميــــة المتخــــذة بشــــأن الوقايــــة مــــن األمــــراض غيــــر المعديــــة  نحــــيط علمــــاً   -١٠
متحــدون لوقــف وبــاء األمــراض ”ومكافحتهــا، بمــا فــي ذلــك إعــالن رؤســاء دول وحكومــات الجماعــة الكاريبيــة المعنــون 

ة والبيئــة فــي أفريقيــا، المعتمــد ، وٕاعــالن ليبرفيــل بشــأن الصــح٢٠٠٧، المعتمــد فــي أيلول/ســبتمبر “المزمنــة غيــر المعديــة
؛ وبيـان رؤســاء حكومـات الكمنولــث بشـأن إجــراءات مكافحـة األمــراض غيـر المعديــة، المعتمــد ٢٠٠٨فـي آب/أغســطس 

؛ وٕاعــالن نتــائج مــؤتمر القمــة الخــامس للبلــدان األمريكيــة المعتمــد فــي حزيران/يونيــه ٢٠٠٩فــي تشــرين الثــاني/نوفمبر 
الــذي اعتمدتــه الــدول األعضــاء فــي المنطقــة األوروبيــة لمنظمــة الصــحة ئــة والصــحة، بشــأن البي ارمــا؛ وٕاعــالن ب٢٠٠٩

غيـر المعديـة فـي الشـرق األوسـط المزمنـة ؛ وٕاعـالن دبـي بشـأن داء السـكري واألمـراض ٢٠١٠العالمية في آذار/مـارس 
حة السمنة، المعتمـد فـي ، والميثاق األوروبي بشأن مكاف٢٠١٠شمال أفريقيا، المعتمد في كانون األول/ديسمبر منطقة و 

هونيـارا بشـأن  يـان، وب٢٠١١، ونداء أروبا للعمل بشأن السمنة، الصادر في حزيران/يونيه ٢٠٠٦تشرين الثاني/نوفمبر 
 ؛٢٠١١في تموز/يوليه  معتمدال ،التصدي لتحديات األمراض غير المعدية في منطقة المحيط الهادئ

شـاورات اإلقليميـة المتعـددة القطاعـات، بمـا فـي ذلـك اعتمـاد اإلعالنـات مع التقدير بنتـائج الم يضاً أ نحيط علماً   -١١
الوزارية، التي عقدتها منظمة الصحة العالمية بالتعاون مع الدول األعضاء، بدعم ومشاركة نشطة من اللجان اإلقليميـة 

تحضــيرية لالجتمــاع مســاهمات فــي األعمــال ال التــي شــكلتوغيرهــا مــن وكــاالت األمــم المتحــدة وكياناتهــا ذات الصــلة، و 
 ؛٦٥/٢٣٨للقرار  الرفيع المستوى وفقاً 

ــاة الصــحية ومكافحــة األمــراض غيــر المعديــة،   -١٢ نرحــب بعقــد المــؤتمر العــالمي الــوزاري األول بشــأن أنمــاط الحي
 ،بموســـكو ،٢٠١١نيســـان/أبريل  ٢٩و  ٢٨فـــي يـــومي  وُعقـــد الـــذي نظمـــه االتحـــاد الروســـي ومنظمـــة الصـــحة العالميـــة

  ٧جمعية الصحة العالمية؛ل ٦٤/١١ ونشير إلى القرار ٦واعتماد إعالن موسكو،

نقر بالدور القيادي لمنظمة الصحة العالمية بوصفها الوكالة المتخصصة الرئيسية في مجال الصـحة، بمـا فـي   -١٣
قيـادي والتنسـيقي فـي تعزيـز ال هـالواليتها؛ نؤكد من جديد دور  ذلك أدوارها ووظائفها فيما يتصل بالسياسات الصحية وفقاً 

                                                           
  .٤١٠٣٢، الرقم ٢٣٠٢، المجلد مجموعة المعاهداتاألمم المتحدة،     ١
  ./http://www.who.int/publications/enمتاحة على     ٢
، القـرارات والمقـررات، ٢٠٠٤أيار/مايو  ٢٢-١٧جمعية الصحة العالمية السابعة والخمسون، جنيف، منظمة الصحة العالمية،     ٣

  ، المرفق.١٧-٥٧، القرار (WHA57/2004/REC/1) المرفقات
، القــرارات والمقــررات، ٢٠١٠أيار/مــايو  ٢١-١٧، جنيــف، والســتون الثالثــةجمعيــة الصــحة العالميــة منظمــة الصــحة العالميــة،     ٤

 .٣ ، المرفق(WHA63/2010/REC/1) المرفقات

  .٥٦الثالث، الفقرة  الفصل، (A/64/3/Rev.1) ٣الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الرابعة والستون، الملحق رقم انظر:     ٥
  .A/65/859انظر     ٦
، القــــرارات ٢٠١١أيار/مــــايو  ٢٤-١٦، جنيــــف، الســــتون الرابعــــةجمعيــــة الصــــحة العالميــــة منظمــــة الصــــحة العالميــــة، انظــــر:     ٧

  .(WHA64/2011/REC/1) والمقررات، المرفقات
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ورصــد اإلجــراءات العالميـــة لمكافحــة األمــراض غيـــر المعديــة فيمــا يتصـــل بعمــل وكــاالت األمـــم المتحــدة األخـــرى ذات 
 ة منسقة؛طريقالمنظمات اإلقليمية والدولية، في التصدي لألمراض غير المعدية ب سائرالصلة، والمصارف اإلنمائية، و 

 االقتصادية واإلنمائية الناجمة عنه -آلثار االجتماعية لتحدي وال األبعاد الوبائية

 ٥٧مليـون حالـة وفـاة مـن  ٣٦ فـإن مـا يقـدر بــ ،لما أوردته منظمة الصـحة العالميـة وفقاً  ،نالحظ بقلق بالغ أنه  -١٤
عـن أمـراض غيـر معديـة، تمثلـت بصـفة رئيسـية فـي أمـراض  ، نجـم٢٠٠٨فـي عـام ، حـدثت مليون حالة وفاة في العـالم

ماليـين حالـة وفـاة  ٩ نحـو القلب واألوعية الدموية، والسرطان، وأمراض الجهـاز التنفسـي المزمنـة، والسـكري، بمـا يشـمل
 في المائة من تلك الوفيات حدثت في البلدان النامية؛  ٨٠تين، وأن قرابة ـدون عمر الس

رئيسية لحـاالت اإلعـالل التـي يمكـن بقلق بالغ أن األمراض غير المعدية هي من بين األسباب ال نالحظ أيضاً   -١٥
 الوقاية منها وما يتصل بها من إعاقات؛

 النفاســية والســابقة للوضــع، وحــاالت نقــص التغذيــة، تشــكل حاليــاً  الحــاالتنســلم كــذلك بــأن األمــراض المعديــة، و   -١٦
فـي ذلـك فـي أفريقيـا،  في أفريقيا، ونالحظ مـع القلـق العـبء المضـاعف المتزايـد للمـرض، بمـا أكثر أسباب الوفاة شيوعاً 

 لإلصــابة بــاألمراض غيــر المعديــة التــي يتوقــع أن تكــون أكثــر أســباب الوفيــات شــيوعاً  النــاجم عــن الــوتيرة المرتفــع ســريعاً 
 ؛ ٢٠٣٠بحلول عام 

األخــرى التــي تــرتبط عوامــل الخطــر  حــاالتنالحــظ كــذلك وجــود طائفــة مــن األمــراض األخــرى غيــر المعديــة وال  -١٧
اجة إلى اتخـاذ تـدابير الوقايـة والفـرز والعـالج والرعايـة بشـأنها بـاألمراض األربعـة غيـر المعديـة األكثـر المتعلقة بها والح

 ؛ بروزاً 

مــن أســباب االعــتالل  هامــاً  نسـلم بــأن االضــطرابات العقليــة والعصــبية، بمــا فــي ذلـك داء الزهــايمر، تشــكل ســبباً   -١٨
نـاك حاجـة إلتاحـة الوصـول المنصـف إلـى البـرامج وتـدخالت وتسهم في العبء العالمي لألمـراض غيـر المعديـة التـي ه

 الرعاية الصحية الفعالة المتعلقة بها؛ 

للعديـد مـن البلـدان وأن هـذه األمـراض تشـترك  رئيسـياً  صـحياً  نسلم بأن أمراض الكـُلى والفم والعيون تشـكل عبئـاً   -١٩
 غير المعدية؛في عوامل الخطر ويمكن أن تستفيد من االستجابات المشتركة لألمراض 

اســتخدام التبــغ،  تحديــداً  تــرتبط بعوامــل الخطــر المشــتركة، وهــي نســلم بــأن أكثــر األمــراض غيــر المعديــة بــروزاً   -٢٠
 البدني؛  الخمولالضار للكحول، وأنماط التغذية غير الصحية، و والتعاطي 

نســلم بــأن الظــروف التــي يعــيش فيهــا النــاس وأســاليب حيــاتهم تــؤثر علــى صــحتهم ونوعيــة حيــاتهم وأن الفقــر،   -٢١
ــــيم، والتحــــول الحضــــري الســــريع، وشــــيوخة الســــكان، والعوامــــل االقتصــــادية  والتوزيــــع غيــــر العــــادل للثــــروة، وعــــدم التعل

حة هــي مـن ضــمن العوامـل المــؤثرة فـي ارتفــاع وتيــرة دة للصـواالجتماعيـة والجنســانية والسياسـية والســلوكية والبيئـة المحــدِّ 
 وانتشار األمراض غير المعدية؛ 

نالحظ بقلق بالغ الحلقة المفرغة التي تتمثل في أن األمراض غير المعدية وعوامل الخطر المرتبطة بها تؤدي   -٢٢
علــى الصــحة  يشــكل خطــراً إلــى تفــاقم الفقــر، فــي حــين يســاهم الفقــر فــي ارتفــاع معــدالت األمــراض غيــر المعديــة، ممــا 

 العامة والتنمية االقتصادية واالجتماعية؛ 

لألمـــراض غيـــر المعديـــة يـــؤثر علـــى النـــاس مـــن جميـــع األعمـــار  نالحـــظ مـــع القلـــق أن الحجـــم المتزايـــد ســـريعاً   -٢٣
واألجناس واألعراق ومستويات الدخل، وكذلك أن السكان الفقراء ومن يعيشـون فـي حـاالت ضـعف، خاصـة فـي البلـدان 

 غير متناسب وأن األمراض غير المعدية يمكن أن تؤثر على النساء والرجال بصورة متباينة؛  النامية، يتحملون عبئاً 
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نالحظ مع القلق ارتفاع مستويات السمنة في مناطق مختلفة، خاصة فيمـا بـين األطفـال والشـباب، ونالحـظ أن   -٢٤
ني لها روابـط قويـة بـاألمراض غيـر المعديـة األربعـة الرئيسـية، البد والخمولعوامل السمنة وأنماط التغذية غير الصحية 

 وأنها ترتبط بارتفاع التكاليف الصحية وانخفاض اإلنتاجية؛

مــن عــبء تقــديم الرعايــة وأن النســاء، فــي  ةغيــر متناســب حصــةنعــرب عــن القلــق البــالغ إزاء أن المــرأة تتحمــل   -٢٥
ن الرجـال، وأنهـن أكثـر عرضـة للسـمنة وأنهـن آخـذات فـي ممارسـة م بعض المجموعات السكانية، يكن أقل نشاطا بدنياً 

 التدخين بمعدالت مثيرة للجزع؛ 

نالحظ مع القلق أن الصحة النفاسية وصحة الطفل ترتبطان علـى نحـو ال فكـاك منـه بـاألمراض غيـر المعديـة   -٢٦
مــع تســبب ســوء التغذيــة الســابق للوضــع وانخفــاض وزن المواليــد فــي اســتعداد  وعوامــل الخطــر المتصــلة بهــا، وتحديــداً 

في مراحـل متـأخرة مـن العمـر؛ وأن ظـروف الحمـل،  ،السكري داءو  ،وأمراض القلب ،وارتفاع ضغط الدم ،مسبق للسمنة
وأطفالهـا علـى من قبيل سمنة النساء في مرحلة النفاس ومـرض السـكري أثنـاء الحمـل، تـرتبط بأخطـار مماثلـة لـدى األم 

 السواء؛

نالحظ مع القلق الصـالت الممكنـة بـين األمـراض غيـر المعديـة وبعـض األمـراض المعديـة مثـل فيـروس نقـص   -٢٧
 /اإليدز، وندعو إلى القيام، حسـب االقتضـاء، بـدمج االسـتجابات لفيـروس نقـص المناعـة البشـرية/اإليدزالمناعة البشرية

، خاصـة فـي /اإليدزواألمراض غير المعدية، وٕالى إيالء االهتمام، في هذا الصدد، إلى األشخاص المصابين بالفيروس
 ، ووفقا لألولويات الوطنية؛ صابة بالفيروس/اإليدزالبلدان التي ترتفع فيها معدالت اإل

ل الغرف أو التدفئة يسهم في مشـاكل غير الكفؤة للطبخ داخ مواقدالستخدام ال نتيجةنسلم بأن التعرض للدخان   -٢٨
غيــر متناســب علــى النســاء واألطفــال بــين الســكان الفقــراء  الــرئتين والتــنفس وقــد يزيــد مــن حــدتها، حيــث يخلــف ذلــك أثــراً 
 الذين قد تعتمد أسرهم المعيشية على هذه األنواع من الوقود؛

المعديــة وفــي الحصــول علــى وســائل  بوجــود حــاالت عــدم مســاواة كبيــرة فــي عــبء األمــراض غيــر نســلم أيضــاً   -٢٩
 على السواء؛ والمجتمعات المحلية البلدان وداخل ،الوقاية من األمراض غير المعدية ومكافحتها، بين البلدان

والمــوارد  ،بمــا فــي ذلــك الهياكــل األساســية للرعايــة الصــحية ،نســلم باألهميــة الحاســمة لتعزيــز الشــبكات الصــحية  -٣٠
وشبكات الحماية الصحية واالجتماعيـة، خاصـة فـي البلـدان الناميـة، بغيـة االسـتجابة  ي،لصحقطاع اللالمكرسة البشرية 

 بفعالية وبصورة منصفة الحتياجات الرعاية الصحية لدى المصابين باألمراض غير المعدية؛

ألفـراد نالحظ بقلق بالغ أن األمراض غير المعدية وعوامل الخطر المتصلة بها تؤدي إلـى زيـادة العـبء علـى ا  -٣١
واألســـر والمجتمعـــات المحليـــة، بمـــا فـــي ذلـــك اإلفقـــار النـــاجم عـــن تكـــاليف العـــالج والرعايـــة طـــويلي األجـــل، وعـــن فقـــد 
اإلنتاجيــــة الــــذي يهــــدد دخــــل األســــر المعيشــــية ويقــــود إلــــى فقــــد اإلنتاجيــــة بالنســــبة لألفــــراد وأســــرهم والقتصــــادات الــــدول 

علـى بلـوغ  مباشـراً  وهو ما قـد يخلـف أثـراً  ،في الفقر والجوع ساهماً م جعل األمراض غير المعدية عامالً مما ياألعضاء؛ 
 بما فيها األهداف اإلنمائية لأللفية؛ ،األهداف اإلنمائية المتفق عليها دولياً 

أســـعار الطاقـــة  ذبـــذبنعـــرب عـــن القلـــق العميـــق إزاء اآلثـــار الســـلبية الراهنـــة لألزمـــة الماليـــة واالقتصـــادية، وت  -٣٢
عن التحديات المتزايدة التـي يفرضـها تغيـر المنـاخ وفقـد التنـوع  واألغذية، والشواغل المستمرة إزاء األمن الغذائي، فضالً 

البيولوجي، وتأثير تلك التحـديات علـى مكافحـة األمـراض غيـر المعديـة والوقايـة منهـا، والتركيـز، فـي هـذا الصـدد، علـى 
ة ومنســقة ومتعــددة القطاعــات لمعالجــة تلــك اآلثــار، مــع االســتفادة فــي الوقــت نفســه مــن ضــرورة بــذل جهــود ســريعة وقويــ

  الجهود الجارية بالفعل؛

    “المجتمع ككل”و “الحكومة ككل”مواجهة التحدي: جهد على نطاق  
ُنســـّلم بأنـــه باإلمكـــان إلـــى حـــد كبيـــر اتقـــاء ومكافحـــة تزايـــد معـــدالت انتشـــار األمـــراض غيـــر المعديـــة وحـــاالت   -٣٣

االعتالل والوفيات الناجمة عنها على الصعيد العالمي، من خالل إجـراءات جماعيـة ومتعـددة القطاعـات تتخـذها الـدول 
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األعضــاء كافــة وســائر الجهــات المعنيــة علــى الصــعد الوطنيــة واإلقليميــة والعالميــة، واالرتقــاء بمســتوى األولويــة المعطــاة 
  عن طريق تعزيز ذلك التعاون في هذا الصدد؛ لألمراض غير المعدية في مجال التعاون اإلنمائي

  ُنسّلم بوجوب أن تشّكل الوقاية حجر الزاوية في جهود التصدي لألمراض غير المعدية على الصعيد العالمي؛   -٣٤

وجماعــات لعوامــل الخطــر الشــائعة  باألهميــة الحاســمة للتقليــل مــن مســتوى تعــّرض الســكان أفــراداً  ُنســّلم أيضــاً   -٣٥
غييــر المرتبطــة باإلصــابة بــاألمراض غيــر المعديــة، وهــي اســتعمال التبــغ واتبــاع نظــام غــذائي غيــر صــحي والقابلــة للت

والخمول البدني وتعاطي الكحول على نحو ضار وُمحدِّدات تلك األمراض، والقيام في الوقت ذاتـه بتعزيـز قـدرة السـكان 
  اع أنماط حياة تعزز السالمة الصحية؛وجماعات على انتقاء خيارات أسلم من الناحية الصحية واتب اً رادأف

ُنسـّلم بـأن الوقايـة مــن األمـراض غيـر المعديــة ومكافحتهـا علـى نحــو فعـال يتطلبـان، عنــد التعامـل مـع الصــحة،   -٣٦
األخذ بنهَجي توّلي أدوار قيادية وتعدد القطاعات على الصعيد الحكومي، بمـا فـي ذلـك، عنـد االقتضـاء، إدراج الصـحة 

والــنهج الشــاملة للحكومــة ككــل، علــى نطــاق قطاعــات مثــل الصــحة، والتعلــيم، والطاقــة، والزراعــة،  فــي جميــع السياســات
والرياضـــة، والنقــــل، واالتصـــاالت، والتخطــــيط الحضـــري، والبيئــــة، والعمـــل، والعمالــــة، والصـــناعة، والتجــــارة، والتمويــــل، 

  والتنمية االجتماعية واالقتصادية؛

نقر بمساهمة ودور جميع أصحاب المصلحة المعنيين، ومنهم األفراد واألسر والمجتمعات المحلية والمنظمـات   -٣٧
الحكوميــة الدوليــة والمؤسســات الدينيــة والمجتمــع المــدني واألوســاط األكاديميــة ووســائط اإلعــالم والمؤسســات الطوعيــة، 

ة، فــي دعــم الجهــود الوطنيــة التــي تُبــذل للوقايــة مــن وحيثمــا وأينمــا اقتضــى األمــر، القطــاع الخــاص والصــناعات الخاصــ
األمراض غيـر المعديـة ومكافحتهـا، وُنسـّلم بضـرورة زيـادة الـدعم لتعزيـز التنسـيق فيمـا بـين أصـحاب المصـلحة المعنيـين 

  بهدف تحسين فعالية تلك الجهود؛ 

  ُنسّلم بتنازع المصالح األساسي بين صناعة التبغ والصحة العامة؛   -٣٨

ّلم بأنه باإلمكان إلـى حـد كبيـر الوقايـة مـن اإلصـابة بـاألمراض غيـر المعديـة وآثارهـا أو التقليـل منهـا باتبـاع ُنس  -٣٩
نهج يتضمن اتخاذ مبادرات مستندة لألدلـة وميسـورة المنـال وناجعـة مـن حيـث التكلفـة وشـاملة لمختلـف الفئـات السـكانية 

  وعلى نطاق قطاعات متعددة. 

صصــة لمجابهــة التحــديات التــي تطرحهــا األمــراض غيــر المعديــة علــى الصــعد الوطنيــة نقــر بــأن المــوارد المخ  -٤٠
  واإلقليمية والدولية ال تتماشى مع ضخامة المشكلة؛

ُنســّلم بأهميــة تعزيــز القــدرات المحليــة وعلــى صــعيد المقاطعــات والقــدرات اإلقليميــة والوطنيــة الكفيلــة بالتصــدي   -٤١
ســيما فــي البلــدان الناميــة، وبــأن ذلــك يســتتبع زيــادة المــوارد البشــرية فعــال، وال نحــولألمــراض المعديــة ومكافحتهــا علــى 

  والمالية والتقنية والحفاظ على استمراريتها؛

نقر بالحاجة إلـى طـرح نهـج صـحي شـامل لقطاعـات متعـددة علـى جميـع الصـعد الحكوميـة، مـن أجـل معالجـة   -٤٢
  ت األساسية للصحة، على نحو شامل وحازم؛ عوامل خطر اإلصابة باألمراض غير المعدية والُمحّددا

بأن باإلمكان الوقاية من األمراض غير المعديـة والتقليـل مـن آثارهـا إلـى حـد كبيـر، ومـن ثـم إنقـاذ حيـاة  اقتناعاً   
  ماليين األشخاص وتجنب معاناة يعجز اللسان عن وصفها، نعلن التزامنا بما يلي: 

زة الصحة التقليل من عوامل الخطر وتهيئة بيئات مُ     عزِّ

النهــوض بوضــع مبــادرات متعــددة القطاعــات وناجعــة مــن حيــث التكلفــة وشــاملة لكــل الفئــات الســكانية موضــع   -٤٣
التنفيــذ، ابتغــاء التقليــل مــن أثــر عوامــل الخطــر الشــائعة لإلصــابة بــاألمراض غيــر المعديــة، وهــي اســتعمال التبــغ واتبــاع 

لكحـــول علـــى نحـــو ضـــار، وذلـــك مـــن خـــالل إعمـــال االتفاقـــات نظـــام غـــذائي غيـــر صـــحي والخمـــول البـــدني وتعـــاطي ا
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واالســتراتيجيات الدوليــة ذات الصــلة واتخــاذ التــدابير التربويــة والتشــريعية والتنظيميــة والماليــة، دون المســاس بحــق الــدول 
 ذات الســيادة فــي تقريــر وســـن سياســاتها الضــريبية وغيرهــا مـــن السياســات، حيثمــا اقتضــى األمـــر ذلــك، بإشــراك جميـــع

  القطاعات المعنية والمجتمع المدني والمجتمعات المحلية، حسب االقتضاء، وباتخاذ اإلجراءات التالية: 
تشــجيع وضــع سياســات عامــة متعــددة القطاعــات تفضــي إلــى تهيئــة بيئــات يســودها اإلنصــاف وتعــزز   (أ)

وٕاقامــة حيــاة ملؤهــا  الصــحة بمــا يحقــق التمكــين لألفــراد واألســر والمجتمعــات المحليــة النتقــاء خيــارات صــحية
  الصحة؛ 

القيــام، عنــد االقتضــاء، بوضــع سياســات عامــة متعــددة القطاعــات وخطــط عمــل ترمــي إلــى تشــجيع التربيــة   (ب)
الصــحية ومكافحــة األميــة الصــحية، بطــرق منهــا األخــذ باســتراتيجيات وبــرامج تعليميــة وٕاعالميــة مدعومــة باألدلــة فــي 

التوعيـــة الجماهيريـــة، باعتبارهـــا عوامـــل هامـــة لتعزيـــز الوقايـــة مـــن  المـــدارس وخارجهـــا، وعـــن طريـــق تنظـــيم حمـــالت
األمراض غير المعدية ومكافحتها، مـع التسـليم بـأن التركيـز علـى مكافحـة األميـة الصـحية لـم يبـرح مرحلـة مبكـرة فـي 

  العديد من البلدان؛ 
ميــة لمكافحــة التبــغ، مــع تعجيــل الــدول األطــراف بتنفيــذ أحكــام االتفاقيــة اإلطاريــة لمنظمــة الصــحة العال  (ج)

االعتراف بجميع التدابير الواردة فيها، بما فيها التدابير الرامية إلى التقليل من استهالك التبغ وتـوافره، وتشـجيع 
البلدان التي لم تنضم بعد إلى االتفاقية اإلطارية لمكافحة التبغ أن تنضم إليها، مع التسـليم بـأن التخفـيض إلـى 

في سبيل تقليص األمـراض غيـر المعديـة ويمكـن أن يعـود بفوائـد  هاماً  تبغ يعد إسهاماً حد كبير من استهالك ال
صحية جمة على األفراد والبلدان، وبأن التدابير المتعلقة باألسعار والضرائب تمثل وسـيلة فعالـة وهامـة للتقليـل 

  من استهالك التبغ؛
العالميــة بشــأن أنمــاط التغذيــة والنشــاط البــدني النهــوض بتنفيــذ االســتراتيجية العالميــة لمنظمــة الصــحة   (د)

ـــنظم  والصـــحة، بوســـائل منهـــا، حســـب االقتضـــاء، ســـن سياســـات واتخـــاذ إجـــراءات تســـتهدف التشـــجيع علـــى ال
الغذائية الصحية وزيادة النشاط البدني في أوساط السكان كافة، بما في ذلك في جميع منـاحي الحيـاة اليوميـة، 

م فصــول دراســية عــن التربيــة البدنيــة علــى نحــو منــتظم وبمســتويات مكثفــة فــي مــن قبيــل إيــالء األولويــة لتنظــي
المــدارس؛ والتخطــيط الحضــري وٕاعــادة تصــميم طرائــق النقــل النشــط؛ وتقــديم حــوافز للبــرامج المتعلقــة بأســاليب 
ـــة فـــي المتنّزهـــات العامـــة واألمـــاكن  ـــة البيئـــات الصـــحية اآلمن ـــادة تهيئ ـــاة الصـــحية فـــي أمـــاكن العمـــل؛ وزي الحي

  الترفيهية بهدف تشجيع النشاط البدني؛
تعزيــز تنفيــذ االســتراتيجية العالميــة التــي وضــعتها منظمــة الصــحة العالميــة للحــد مــن تعــاطي الكحــول   (هـ)

علــى نحــو ضــار، مــع التســليم فــي الوقــت ذاتــه بالحاجــة إلــى وضــع خطــط عمــل محليــة مناســبة، بالتشــاور مــع 
وبـرامج محـددة، بمـا فـي ذلـك مراعـاة مجموعـة الخيـارات الكاملـة أصحاب المصلحة المعنيين، لوضع سياسـات 

ن تعــاطي الكحــول عــن التوعيــة بالمشــكالت الناجمــة عــ علــى النحــو المحــدد فــي االســتراتيجية العالميــة، فضــالً 
ســيما فــي أوســاط الشــباب، ودعــوة المنظمــة إلــى أن تكثــف جهودهــا الراميــة إلــى مســاعدة علــى نحــو ضــار، وال
  هذا الصدد؛  الدول األعضاء في

تشــجيع تنفيــذ مجموعــة توصــيات منظمــة الصــحة العالميــة بشــأن تــرويج األطعمــة والمشــروبات غيــر   (و)
والتــي تشــمل األطعمــة المحتويــة علــى نســب عاليــة مــن الــدهون المشــبعة، أو األحمــاض  ١الكحوليــة لألطفــال،

لبحــوث تثبــت أن تــرويج األطعمــة بــين الدهنيــة المهدرجــة، أو أنــواع الســكر المنّقــى أو الملــح، مــع التســليم بــأن ا
األطفــال يجــري علــى نطــاق واســع، وأن األطعمــة المحتويــة علــى نســب عاليــة مــن الــدهون أو أنــواع الســكر أو 

مـــن ذلـــك التـــرويج، وأن اإلعالنـــات التجاريـــة التلفزيونيـــة تـــؤثر فـــي تفضـــيل األطفـــال  وافـــراً  الملـــح تنـــال نصـــيباً 
ســتهالكها، وفــي الوقــت ذاتــه مراعــاة التشــريعات والسياســات الوطنيــة ألطعمــة معينــة وطلبــات شــرائها وأنمــاط ا

  القائمة، حسب االقتضاء؛ 
                                                           

، القــرارات والمقــررات، ٢٠١٠أيار/مــايو  ٢١-١٧، جنيــف، والســتون الثالثــةجمعيــة الصــحة العالميــة منظمــة الصــحة العالميــة،     ١
 .٤، المرفق (WHA63/2010/REC/1) المرفقات
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تعزيز وضع مبادرات ناجعـة مـن حيـث التكلفـة وبـدء تنفيـذها، حسـب االقتضـاء، مـن أجـل التقليـل مـن   (ز)
ة مــن األطعمــة، اســتهالك الملــح والســكر والــدهون المشــبعة، وٕازالــة الــدهون المهدرجــة الُمنتجــة بأســاليب صــناعي

بوسائل منها كبح إنتاج وتسويق األطعمة التي تسهم في إيجاد النظم الغذائية غيـر الصـحية، وفـي الوقـت ذاتـه 
  مراعاة التشريعات والسياسات القائمة؛ 

تشجيع السياسات الداعمة إلنتاج األطعمة التي تسهم في النظم الغذائية الصحية، وتصـنيعها وتيسـير   (ح)
وٕاتاحة المزيد من الفرص الستهالك المنتجات واألطعمة الزراعيـة المحليـة الصـحية، ومـن ثـم  الحصول عليها،

اإلســهام فــي الجهــود الراميــة إلــى التصــدي للتحــديات التــي تطرحهــا العولمــة واالســتفادة مــن فرصــها ومــن أجــل 
  تحقيق األمن الغذائي؛ 

أشـهر  ٦رضاعة الطبيعية الخالصة لمدة تشجيع الرضاعة الطبيعية وحمايتها ودعمها، بما في ذلك ال  (ط)
من تاريخ الوالدة، حسب االقتضاء، باعتبار أن الرضاعة الطبيعية تقّلص القابلية لإلصابة بااللتهابـات وخطـر 

، وتساعد فـي التقليـل مـن خطـر اإلصـابة بـأمراض ونمائهمنقص التغذية، وتعزز نمو الرّضع وصغار األطفال 
دية في مرحلة الحقة من الحيـاة، وفـي هـذا الصـدد تعزيـز تنفيـذ مدونـة تسـويق مثل السمنة واألمراض غير المع

  والقرارات الالحقة ذات الصلة الصادرة عن جمعية الصحة العالمية؛  ١بدائل لبن األم
تعزيز زيادة سـبل الحصـول علـى وسـائل التحصـين الفعالـة للوقايـة مـن اإلصـابة بااللتهابـات المرتبطـة   (ي)

  في إطار برامج التحصين الوطنية؛  بالسرطان بأنواعه،
يتقـرر فـي  تعزيز زيادة الوصول إلى برامج فحص السـرطان الناجعـة مـن حيـث التكلفـة، علـى نحـو مـا  (ك)

  الحاالت الوطنية؛ 
اإلرشـاد  القيام، حسب االقتضاء، بزيادة عدد المبادرات الفعالـة التـي أثبتـت نجاعتهـا، مـن قبيـل نهَجـي  (ل)

ليــة، واتخــاذ اإلجــراءات الراميــة إلــى الوقايــة مــن األمــراض غيــر المعديــة ومكافحتهــا عــن الصــحي والوقايــة األو 
  طريق استجابة هادفة ومتعددة القطاعات، تعالج عوامل الخطر وُمحّددات الصحة؛

دعــوة القطــاع الخــاص، بغيــة تعزيــز مســاهمته فــي الوقايــة مــن األمــراض غيــر المعديــة ومكافحتهــا، إلــى القيــام   -٤٤
  يلي، حسب االقتضاء:  بما

اتخــاذ التــدابير الكفيلــة بتنفيــذ مجموعــة توصــيات منظمــة الصــحة العالميــة الراميــة إلــى التقليــل مــن أثــر   (أ)
لألطفـــال، وفـــي الوقـــت ذاتـــه مراعـــاة التشـــريعات  الكحوليـــةتســـويق األطعمـــة غيـــر الصـــحية والمشـــروبات غيـــر 

  والسياسات الوطنية القائمة؛
تـاج وتـرويج المزيـد مـن المنتجـات الغذائيـة الداعمـة لنظـام غـذائي صـحي، بطـرق النظر في إمكانيـة إن  (ب)

منهــا إعــادة تشــكيل المنتجــات لتــوفير خيــارات صــحية أســلم تكــون ميســورة التكلفــة وســهلة المنــال ومتماشــية مــع 
رجـة، عنـد المعايير المتعلقة بتحديد البيانات الغذائيـة علـى منتجـات السـكر والملـح والـدهون، بـل والـدهون المهد

  االقتضاء، ووضع العالمات عليها؛ 
تعزيز وتهيئة بيئة مواتية ألنماط السلوك الصـحي فـي أوسـاط العمـال، بطـرق منهـا إقامـة أمـاكن عمـل   (ج)

خاليـــة مـــن التبـــغ وبيئـــات عمـــل آمنـــة وصـــحية، مـــن خـــالل اتخـــاذ تـــدابير تتعلـــق بالســـالمة المهنيـــة وبالصـــحة، 
بالممارســات الجيــدة للشــركات، وبــرامج الحفــاظ علــى الصــحة فــي مكــان  بوســائل منهــا، عنــد االقتضــاء، األخــذ

  العمل وخطط التأمين؛
ــــح فــــي الصــــناعة الغذائيــــة مــــن أجــــل تخفــــيض اســــتهالك   (د) العمــــل صــــوب التقليــــل مــــن اســــتهالك المل

  الصوديوم؛
                                                           

 .www.who.int/nutrition/publications/code_english.pdfمتاحة على:     ١
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كنولوجيـات اإلسهام في الجهود الرامية إلى تحسين إمكانية الحصول بأسعار ميسـورة علـى األدويـة والت  (هـ)
  الالزمة للوقاية من األمراض المعدية ومكافحتها.

 تعزيز السياسات والنظم الصحية الوطنية 

للوقاية من األمراض غيـر  على النهوض بسياسات وخطط وطنية متعددة القطاعات ٢٠١٣العمل بحلول عام   -٤٥
االقتضـــاء، مـــع مراعـــاة خطـــة عمـــل دعمهـــا وتعزيزهـــا حســـب  المعديـــة ومكافحتهـــا، ووضـــع هـــذه السياســـات والخطـــط أو

مــــن أجــــل اســــتراتيجية عالميــــة للوقايــــة مــــن األمــــراض غيــــر المعديــــة  ٢٠١٣-٢٠٠٨ منظمــــة الصــــحة العالميــــة للفتــــرة
  ومكافحتها، واألهداف الواردة فيها، حسب االقتضاء، واتخاذ الخطوات الالزمة لتنفيذ هذه السياسات والخطط؛

راض غيــــر المعديــــة ودمجهــــا حســــب االقتضــــاء فــــي عمليــــات تعزيــــز سياســــات وبــــرامج مكافحــــة األمــــ  (أ)
  التخطيط الصحي وخطة التنمية الوطنية لكل دولة من الدول األعضاء؛

مواصـــلة الجهـــود المبذولـــة، حســـب االقتضـــاء، مـــن أجـــل التعزيـــز الشـــامل للـــنظم الصـــحية التـــي تـــدعم   (ب)
مات أساسـية قائمـة علـى األدلـة وفعالـة مـن الرعاية الصحية األولية، وتقديم حلول فعالة ومستدامة ومنسقة وخد

حيــث التكلفــة ومنصــفة ومتكاملــة لمواجهــة عوامــل خطــر اإلصــابة بــاألمراض غيــر المعديــة وللوقايــة مــن هــذه 
منا بأهمية النهوض بتمكين المـريض وتـوفير خـدمات  األمراض وتوفير العالج والرعاية للمصابين بها، اعترافاً 

 لمصـابين بـاألمراض غيـر المعديـة، واألخـذ بـنهج شـامل لجميـع مراحـل الحيـاة نظـراً التأهيل والرعاية التسـكينية ل
  لما تتسم به هذه األمراض من طابع مزمن في كثير من األحيان؛

العمــل فــي ضــوء األولويــات الوطنيــة ومــع مراعــاة الظــروف المحليــة علــى زيــادة مخصصــات الميزانيــة   (ج)
اإلصـــابة بـــاألمراض غيـــر المعديـــة ولمراقبـــة هـــذه األمـــراض  وترتيبهـــا حســـب األولويـــة لمعالجـــة عوامـــل خطـــر

والوقاية منها والكشف المبكر عن حاالت اإلصابة بها وعالجها، وتوفير ما يتصل بذلك من رعاية ودعم، بمـا 
  في ذلك الرعاية التسكينية؛

يــة واإلقليميــة بحــث إمكانيــة تــوفير مــوارد كافيــة ومنتظمــة ومســتدامة عــن طريــق القنــوات المحليــة والثنائ  (د)
  المبتكرة؛  والمتعددة األطراف، بما في ذلك آليات التمويل التقليدية والطوعية

إلــى بيانــات  اعتمــاد وتعزيــز الــنُّهج الجنســانية للوقايــة مــن األمــراض غيــر المعديــة ومكافحتهــا اســتناداً   (هـ)
مصــنفة حســب نــوع الجــنس والعمــر فــي محاولــة لمعالجــة االختالفــات الحاســمة بــين الرجــل والمــرأة مــن حيــث 

  عنها؛  التعرض لمخاطر اإلصابة باألمراض غير المعدية والوفاة الناجمة
النهــوض بمشــاركة مختلــف القطاعــات وأصــحاب المصــلحة مــن أجــل عكــس مســار اتجاهــات الســمنة   (و)

  وخفضها؛  في أوساط األطفال والشباب والبالغين من السكان ودحرهاالمتزايدة 
االعتراف بمواطن الفوارق الصحية القائمة بين السـكان المنحـدرين مـن الشـعوب األصـلية وغيـرهم مـن   (ز)

 حيــث نســبة اإلصــابة بــاألمراض غيــر المعديــة وعوامــل الخطــر الشــائعة فــي الفئتــين، وبــأن هــذه الفــوارق كثيــراً 
بعوامل تاريخية واقتصادية واجتماعيـة، وتشـجيع مشـاركة الشـعوب األصـلية والمجتمعـات المحليـة فـي ترتبط  ما

وضــع وتنفيــذ وتقيــيم سياســات وخطــط وبــرامج الوقايــة مــن األمــراض المعديــة ومكافحتهــا حســب االقتضــاء، مــع 
راف بــالتراث العمــل فــي الوقــت نفســه علــى تشــجيع تطــوير وتعزيــز القــدرات علــى مختلــف المســتويات، واالعتــ

الثقافي والمعارف التقليدية للشعوب األصـلية واحتـرام ممارسـاتها فـي مجـال الطـب التقليـدي وصـونها وتعزيزهـا، 
  بما في ذلك المحافظة على ما لديها من أعشاب طبية حيوية وحيوانات ومعادن؛

تقدمـه مـن إسـهامات،  زيادة االعتـراف بمـا تنطـوي عليـه المعـارف التقليديـة والمحليـة مـن إمكانـات ومـا  (ح)
والحــرص فــي هــذا الصــدد، وفقــا للقــدرات واألولويــات والتشــريعات والظــروف الوطنيــة ذات الصــلة، علــى احتــرام 
وصون المعارف واالستخدامات اآلمنة والفعالة للطب التقليدي ومـا يـرتبط بـه مـن عالجـات وممارسـات حسـبما 

  يناسب الظروف السائدة في كل بلد؛
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الجهــود الالزمــة لتعزيــز االســتجابات الشــاملة التــي تحركهــا عناصــر وطنيــة وتتســم  مواصــلة بــذل كــل  (ط)
باالســتدامة والفعاليــة فــي جميــع القطاعــات مــن أجــل الوقايــة مــن األمــراض غيــر المعديــة، مــع كفالــة المشــاركة 

  الكاملة والفعالة للمصابين بهذه األمراض وعناصر المجتمع المدني والقطاع الخاص، حسب االقتضاء؛
يكفـي مـن العـاملين المهـرة  تشجيع إعداد العاملين الصـحيين وتـدريبهم واسـتبقائهم بغيـة تيسـير نشـر مـا  (ي)

لمنظمـــة الصـــحة العالميـــة للممارســـات  للمدونـــة العالميـــة فـــي المجـــال الصـــحي داخـــل البلـــدان والمنـــاطق، وفقـــاً 
  ١المتعلقة بتوظيف العاملين في مجال الصحة على الصعيد الدولي؛

يــز نظــم المعلومــات، حســب االقتضــاء، ألغــراض تخطــيط قضــايا الصــحة وٕادارتهــا، وذلــك بوســائل تعز   (ك)
منهــا جمــع البيانــات وتصــنيفها وتحليلهــا وتفســيرها ونشــرها، وٕاعــداد ســجالت ودراســات استقصــائية وطنيــة عــن 

  ن كافة؛مختلف فئات السكان، حسب االقتضاء، بهدف تسهيل التدخالت المالئمة في الوقت المناسب للسكا
منح أولوية عليا، مع مراعاة األولويات الوطنية، لرصد األمراض غيـر المعديـة والكشـف المبكـر عنهـا   (ل)

وفحص المصابين بها وتشخيصها وعالجهـا والوقايـة منهـا ومكافحتهـا، وتحسـين إمكانيـة الوصـول إلـى األدويـة 
ودة لتشــخيص هــذه األمــراض وعالجهــا؛ وٕاتاحــة والتكنولوجيــات اآلمنــة والناجعــة والميســورة التكلفــة والعاليــة الجــ

فــرص مســتدامة للوصــول إلــى األدويــة والتكنولوجيــات بوســائل منهــا وضــع واســتخدام المبــادئ التوجيهيــة القائمــة 
علــى األدلــة لعــالج األمــراض غيــر المعديــة، وتــوخي الكفــاءة فــي شــراء األدويــة وتوزيعهــا فــي البلــدان؛ وتعزيــز 

عـن  شجيع استخدام األدوية الميسـورة التكلفـة، بمـا فـي ذلـك األدويـة الجنيسـة، فضـالً خيارات التمويل العملية وت
ســـــيما علـــــى مســـــتوى جيـــــة والتســـــكينية والتأهيليـــــة، والتحســـــين فـــــرص الوصـــــول إلـــــى الخـــــدمات الوقائيـــــة والعال

  المجتمعات المحلية؛
فعالـة المدعومـة باألدلـة العمل في ظل األولويات المحددة قطريا على كفالة توسيع نطاق التـدخالت ال  (م)

وذات التكلفــة المناســبة التــي تثبــت فعاليتهــا فــي عــالج المصــابين بــاألمراض غيــر المعديــة، وحمايــة األشــخاص 
  األكثر عرضة لإلصابة بها والحد من مخاطرها في أوساط جميع الفئات السكانية؛

ا من خالل توفير الرعاية الصـحية سيملة في النظم الصحية الوطنية، والالتسليم بأهمية التغطية الشام  (ن)
ســيما أفقــر الجميــع إلــى الخــدمات الصــحية، وال األوليــة وآليــات الحمايــة االجتماعيــة، مــن أجــل إتاحــة وصــول

  الشرائح السكانية؛
تعزيــز إدراج الوقايـــة مــن األمـــراض غيــر المعديـــة ومكافحتهــا فـــي بــرامج الصـــحة الجنســية واإلنجابيـــة   (س)

عـــن البـــرامج األخـــرى، حســـب  علـــى مســـتوى الرعايـــة الصـــحية األوليـــة، فضـــالً  وصـــحة األم والطفـــل، وخاصـــة
االقتضــاء، وكــذلك دمــج التــدخالت المضــطلع بهــا فــي هــذه المجــاالت فــي صــلب بــرامج الوقايــة مــن األمــراض 

  غير المعدية؛
تعزيـــز فـــرص الوصـــول إلـــى خـــدمات شـــاملة وفعالـــة مـــن حيـــث التكلفـــة فـــي مجـــاالت الوقايـــة والعـــالج   (ع)
اية لتحقيق اإلدارة المتكاملة لألمراض غير المعدية، بما في ذلك، في جملة أمور، زيادة فـرص الحصـول والرع

علــى األدويــة وأدوات التشــخيص وغيرهــا مــن التكنولوجيــات اآلمنــة والناجعــة والميســورة التكلفــة والعاليــة الجــودة، 
لـــق بالجوانـــب التجاريـــة لحقـــوق الملكيـــة بوســـائل منهـــا االســـتفادة الكاملـــة مـــن أوجـــه المرونـــة فـــي االتفـــاق المتع

  الفكرية؛
تحســـين الخـــدمات التشخيصـــية بوســـائل منهـــا زيـــادة قـــدرات الخـــدمات المخبريـــة والتصـــويرية وٕامكانيـــة   (ف)

الوصول إليهـا مـن خـالل تـوفير مـا يكفـي مـن العمالـة المـاهرة لتقـديم مثـل هـذه الخـدمات، والتعـاون مـع القطـاع 
  وتكنولوجيات التشخيص وزيادة فرص الحصول عليها وصيانتها؛الخاص لخفض تكلفة معدات 

                                                           
، القــــرارات ٢٠١٠أيار/مــــايو  ٢١-١٧، جنيــــف، والســــتون الثالثــــةجمعيــــة الصــــحة العالميــــة منظمــــة الصــــحة العالميــــة، انظــــر:     ١

 .٥، المرفق (WHA63/2010/REC/1) والمقررات، المرفقات
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تشــجيع التحالفــات والشــبكات التــي تجمــع بــين الجهــات الفاعلــة الوطنيــة واإلقليميــة والعالميــة، بمــا فــي   (ص)
ذلك المؤسسات األكاديمية والبحثية، من أجل تطـوير أدويـة ولقاحـات وأدوات تشخيصـية جديـدة باالسـتفادة مـن 

المكتســــبة فــــي مجــــال فيــــروس نقــــص المناعــــة البشــــرية ومــــرض اإليــــدز وغيرهمــــا، وفقــــا لألولويــــات التجــــارب 
  واالستراتيجيات الوطنية؛

األدويـــة وتخزينهـــا  تعزيـــز البنيـــة التحتيـــة لخـــدمات الرعايـــة الصـــحية، بمـــا فـــي ذلـــك مـــا يتعلـــق بشـــراء  (ق)
  فاءة؛بك  سيما شبكات النقل والتخزين لتسهيل تقديم الخدماتوتوزيعها، وال

  التعاون الدولي، بما في ذلك إقامة شراكات تعاونية

تعزيز التعاون الدولي لدعم الخطط الوطنية واإلقليمية والعالمية للوقاية من األمراض غير المعدية ومكافحتهـا،   -٤٦
 بوســـائل منهـــا تبـــادل أفضـــل الممارســـات فـــي مجـــاالت تعزيـــز الصـــحة والتشـــريعات واألنظمـــة وتعزيـــز الـــنظم الصـــحية،

وتــدريب العــاملين فــي مجــال الصــحة، وتطــوير البنيــة التحتيــة المناســبة لخــدمات الرعايــة الصــحية، وأدوات التشــخيص، 
والنهــوض بتطــوير وتعمــيم تكنولوجيــات مناســبة ومســتدامة بأســعار معقولــة ونقــل تلــك التكنولوجيــات وفــق شــروط متفــق 

وعاليــة الجــودة، مــع االعتــراف بالــدور القيــادي الــذي تؤديــه  عليهــا، وٕانتــاج أدويــة ولقاحــات آمنــة وناجعــة وميســورة التكلفــة
  ؛المتخصصة األساسية في مجال الصحةمنظمة الصحة العالمية باعتبارها، في هذا الصدد، الوكالة 

االعتراف بمساهمة المعونة الموجهة إلى القطاع الصحي، مع التسليم بضرورة بذل المزيـد مـن الجهـود. ونحـن   -٤٧
بجميع االلتزامات المتعلقة بالمساعدة اإلنمائية الرسمية، بما في ذلك االلتزامـات التـي تعهـد بهـا الكثيـر  ندعو إلى الوفاء

فــي المائــة مــن النــاتج القــومي اإلجمــالي  ٠,٧فيمــا يتعلــق بتحقيــق هــدف تخصــيص نســبة مــن البلــدان المتقدمــة النمــو 
مات الواردة في برنـامج عمـل اسـطنبول مـن أجـل أقـل ، فضال عن االلتزا٢٠١٥ للمساعدة اإلنمائية الرسمية بحلول عام

ونحث بقوة البلدان المتقدمة النمو التي لم تبذل بعد جهودا إضافية ملموسـة للوفـاء  ٢٠٢٠،١-٢٠١١البلدان نموا للعقد 
  بالتزاماتها على أن تقوم بذلك؛

فيمـا بـين بلـدان الجنـوب والتعـاون الثالثـي فـي و الجنـوب، بلدان التشديد على أهمية التعاون بين بلدان الشمال و   -٤٨
مجــال الوقايــة مــن األمــراض غيــر المعديــة ومكافحتهــا بغيــة النهــوض علــى المســتويات الــوطني واإلقليمــي والــدولي ببيئــة 

فيمــا بــين بلــدان الجنــوب لــيس  تمكينيــة لتســهيل أنمــاط الحيــاة والخيــارات الصــحية، مــع األخــذ بعــين االعتبــار أن التعــاون
  له؛ الجنوب، بل مكمالً بلدان للتعاون بين بلدان الشمال و  بديالً 

تعزيز جميع السبل الممكنة لتحديد وحشد ما يكفـي مـن المـوارد الماليـة المنتظمـة والمطـردة ومـا يلـزم مـن مـوارد   -٤٩
مـن األمـراض بشرية وتقنية، والنظر في دعم النهج الطوعية المبتكـرة والفعالـة مـن حيـث التكلفـة لتمويـل خـدمات الوقايـة 

  غير المعدية ومكافحتها في األجل الطويل، مع وضع األهداف اإلنمائية لأللفية في االعتبار؛

االعتـــراف بمســـاهمة التعـــاون الـــدولي والمســـاعدة الدوليـــة فـــي الوقايـــة مـــن األمـــراض غيـــر المعديـــة ومكافحتهـــا،   -٥٠
المعديـــة فـــي خطـــط ومبـــادرات التعـــاون  والعمـــل فـــي هـــذا الصـــدد، علـــى تشـــجيع مواصـــلة إدراج مســـألة األمـــراض غيـــر

  اإلنمائي؛

دعــوة منظمــة الصــحة العالميــة، بوصــفها وكالــة األمــم المتحــدة المتخصصــة الرائــدة فــي مجــال الصــحة، وســائر   -٥١
وكاالت منظومة األمم المتحدة وصناديقها وبرامجها المعنيـة، والمؤسسـات الماليـة الدوليـة والمصـارف اإلنمائيـة، وغيرهـا 

مــات الدوليــة الرئيســية للعمــل معــا بطريقــة منســقة لــدعم الجهــود الوطنيــة للوقايــة مــن األمــراض غيــر المعديــة مــن المنظ
  ومكافحتها والتخفيف من آثارها؛

                                                           
 ٢٠١١أيار/مــــــايو  ١٣-٩تقريــــــر مــــــؤتمر األمــــــم المتحــــــدة الرابــــــع المعنــــــي بأقــــــل البلــــــدان نمــــــوًا، اســــــطنبول، تركيــــــا، انظــــــر:     ١
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حـــث المنظمـــات الدوليـــة المعنيـــة علـــى مواصـــلة تقـــديم المســـاعدة التقنيـــة إلـــى البلـــدان الناميـــة وبنـــاء قـــدراتها،   -٥٢
مجاالت الوقايـة مـن األمـراض غيـر المعديـة ومكافحتهـا، وتعزيـز فـرص حصـول الجميـع ، في وبخاصة أقل البلدان نمواً 

على األدوية، بوسـائل منهـا االسـتفادة الكاملـة مـن تسـهيالت وأحكـام االتفـاق المتعلـق بالجوانـب التجاريـة لحقـوق الملكيـة 
  الفكرية؛

ني، وتنسـيقها ومواءمتهـا وتنظيمهـا، النهوض بجودة المعونة عن طريق تعزيز تولي زمامها علـى الصـعيد الـوط  -٥٣
  وكفالة المساءلة المتبادلة والشفافية والتوجه نحو تحقيق النتائج؛

إشـراك الجهـات الفاعلـة مـن خـارج القطـاع الصــحي وأصـحاب المصـلحة الرئيسـيين، حسـب االقتضـاء، بمـا فــي   -٥٤
حة والحــد مــن عوامــل خطــر اإلصــابة ذلــك القطــاع الخــاص والمجتمــع المــدني، فــي إطــار شــراكات تعاونيــة لتعزيــز الصــ

بــاألمراض غيــر المعديــة، وذلــك بوســائل منهــا بنــاء قــدرات المجتمعــات المحليــة فــي مجــال تعزيــز الــنظم الغذائيــة وأنمــاط 
  الحياة الصحية؛

تعزيز الشراكات بين الحكومة والمجتمع المدني، مع االستفادة من إسهامات المنظمات غير الحكوميـة المعنيـة   -٥٥
ـــة بالصـــح ـــزم مـــن الخـــدمات للوقايـــة مـــن األمـــراض غيـــر المعدي ـــدعم تقـــديم مـــا يل ـــدفاع عـــن المرضـــى، ل ة ومنظمـــات ال

  ومكافحتها وتوفير العالج والرعاية للمصابين بها، بما في ذلك الرعاية التسكينية؛

ني الــــوط تعزيــــز بنــــاء قــــدرات المنظمــــات غيــــر الحكوميــــة المعنيــــة بــــاألمراض غيــــر المعديــــة علــــى المســــتويين  -٥٦
 ومكافحتها؛  واإلقليمي، لكي تحقق كامل إمكاناتها كشركاء في الوقاية من األمراض غير المعدية

  البحث والتطوير

تعزيــز االســتثمارات الوطنيــة والدوليــة علــى نحــو فعــال، وتــدعيم القــدرات الوطنيــة علــى إجــراء البحــث والتطــوير   -٥٧
، بطريقـــة مســـتدامة ومكافحتهـــاالُمعديـــة  مـــن األمـــراض غيـــر المتســـمين بـــالجودة، فـــي جميـــع الجوانـــب المتصـــلة بالوقايـــة

  من حيث التكلفة، مع مالحظة أهمية مواصلة تقديم الحوافز على االبتكار؛ وناجعة

تعزيــز اســتخدام تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت لتحســين تنفيــذ البــرامج والنــواتج الصــحية واإلرشــاد الصــحي   -٥٨
، ونشــر المعلومــات علــى نحــو مالئــم عــن األنشــطة الميســورة والفعالــة مــن حيــث التكلفــة وتقــديم التقــارير ونظــم المراقبــة

 والمستدامة والمتسمة بالجودة، وأفضل الممارسات والدروس المستفادة في مجال األمراض غير الُمعدية؛ 

أجــل تحســين تقــديم الــدعم إلــى البحــوث المتصــلة بــاألمراض غيــر الُمعديــة وتيســير تلــك البحــوث وترجمتهــا مــن   -٥٩
 والعالمية؛  قاعدة المعارف لإلجراءات الجارية على الُصعد الوطنية واإلقليمية

  الرصد والتقييم

، ومــن بينهــا االستقصــاءات التــي ُتــدمج االقتضــاءتــدعيم نظــم المراقبــة والرصــد علــى الصــعيد القطــري، حســب   -٦٠
امــــل للخطــــر، والنــــواتج، والمحــــددات ضــــمن نظــــم المعلومــــات الصــــحية الوطنيــــة القائمــــة وتتضــــمن رصــــد التعــــرض لعو 

ألن تلـــك الـــنظم حاســـمة األهميـــة فـــي معالجـــة  االجتماعيـــة واالقتصـــادية للصـــحة، واســـتجابات النظـــام الصـــحي، إدراكـــاً 
 مالئم؛  عدية على نحولمُ األمراض غير ا

الوطنيـة، وعـن  ادعوة منظمة الصحة العالمية، بمشاركة كاملة من الدول األعضاء، وبناء على معرفة بأحوالهـ  -٦١
طريق هياكلهـا القائمـة، وبالتعـاون مـع وكـاالت األمـم المتحـدة وصـناديقها وبرامجهـا وسـائر المنظمـات اإلقليميـة والدوليـة 

 شـامالً  عالمياً  إطاراً  ٢٠١٢المعنية، حسب ما هو مالئم، وباالستفادة من الجهود الجارية، إلى أن تضع قبل نهاية عام 
مؤشــرات، ويمكــن تطبيقــه فــي جميــع الظــروف اإلقليميــة والقطريــة، بســبل مــن بينهــا ُنُهــج للرصــد، يشــمل مجموعــة مــن ال
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متعــددة القطاعــات، مــن أجــل رصــد االتجاهــات وتقيــيم التقــدم المحــرز فــي تنفيــذ االســتراتيجيات والخطــط الوطنيــة بشــأن 
 األمراض غير الُمعدية؛

عـن طريـق مجلـس إدارة تلـك المنظمـة، وبالتعـاون  دعوة منظمة الصحة العالمية، بالتعاون مع الدول األعضاء  -٦٢
مــع وكــاالت األمــم المتحــدة وصــناديقها وبرامجهــا، وســائر المنظمــات اإلقليميــة والدوليــة المعنيــة، حســب مــا هــو مالئــم، 

، توصـيات لمجموعـة مـن األهـداف العالميـة ٢٠١٢وبالبناء على األعمال الجارية بالفعل، إلى أن ُتِعـد، قبـل نهايـة عـام 
 ومكافحتها؛أجل الوقاية من األمراض غير الُمعدية من 

النظر في وضع أهداف ومؤشرات وطنية تستند إلى األوضاع الوطنية، باالستفادة من اإلرشادات التـي تقـدمها   -٦٣
 منظمة الصحة العالمية، للتركيز على الجهود المبذولة لمعالجة تأثيرات األمـراض غيـر الُمعديـة، ولتقيـيم التقـدم المحـرز

 في الوقاية من تلك األمراض والسيطرة عليها، وعوامل الخطر المتصلة بها، ومحدداتها؛

  المتابعة

، بالتعـاون الوثيــق مــع المــدير العــام لمنظمـة الصــحة العالميــة، وبالتشــاور مــع أن يقــدم إلــى األمــين العــام الطلـب  -٦٤
للجمعيـة  ٦٧إلـى الـدورة  خيـاراتالدول األعضاء وصناديق األمم المتحـدة وبرامجهـا وسـائر المنظمـات الدوليـة المعنيـة، 

يــة مــن األمــراض غيــر ، لتــدعيم وتيســير إجــراءات متعــددة القطاعــات مــن أجــل الوقا٢٠١٢العامــة، بحلــول نهايــة عــام 
 عن طريق الشراكة الفعالة، لتنظر الدول األعضاء في تلك الخيارات؛ ومكافحتهاالُمعدية 

، بالتعاون مع الـدول األعضـاء ومنظمـة الصـحة العالميـة، وصـناديق منظومـة أن يقدم طلب إلى األمين العامال  -٦٥
عــن هــا الثامنــة والســتين إلــى الجمعيــة العامــة خــالل دورت تقريــراً األمــم المتحــدة وبرامجهــا ووكاالتهــا المتخصصــة المعنيــة، 

التقــدم المحــرز فــي تحقيــق االلتزامــات التــي ُقطعــت فــي هــذا اإلعــالن السياســي، يشــمل التقــدم المحــرز فــي اإلجــراءات 
لأللفيـة، ، ومـن بينهـا األهـداف اإلنمائيـة المتعددة القطاعات، واألثر علـى تحقيـق األهـداف اإلنمائيـة المتفـق عليهـا دوليـاً 

للتقـــدم المحـــرز فـــي الوقايـــة مـــن األمـــراض غيـــر الُمعديـــة  ٢٠١٤إلجـــراء اســـتعراض وتقيـــيم شـــاملين فـــي عـــام  تحضـــيراً 
  .ومكافحتها

  
  

_______________  
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  ٣الملحق 
  
  

  إعالن ريو السياسي بشأن المحددات االجتماعية للصحة
  

  ٢٠١١١تشرين األول/ أكتوبر  ٢١ريو دي جانيرو، البرازيل، 
  

  ] ٢٠١١تشرين الثاني/ نوفمبر  ٢٤ – ، الملحق١٣٠/١٥ت  م[ 
  
  
ــا الحكومــات، وممثلــي والــوزراء الحكومــات رؤســاء نحــن،  -١  فــي العالميــة الصــحة منظمــة مــن بــدعوة اجتمعن
 االجتمـاعي اإلنصاف تحقيق على إصرارنا عن نعرب لكي جانيرو، دي ريو في ٢٠١١ أكتوبر/ األول تشرين ٢١

 ومتعــدد شــامل نهــج خــالل مــن والرفــاه للصــحة االجتماعيــة المحــددات بشــأن اإلجــراءات تنفيــذ خــالل مــن والصــحي
  .القطاعات

  
 قطاعـــات كافـــة مشـــاركة ويتطلـــب مشـــتركة، مســـؤولية ُيعـــد الصـــحة فـــي اإلنصـــاف تحقيـــق أن نـــدرك ونحـــن  -٢

 أجــل مــن متحــدون الجميــع" عنوانــه عمــل فــي الــدولي، المجتمــع أعضــاء وكافــة المجتمــع، شــرائح وكافــة الحكومــة،
  . العالمي الصعيد على وينفَّذ ،"للجميع الصحة توفير" ويستهدف" اإلنصاف

  
 لعـام آتا-ألما وٕاعالن العالمية الصحة منظمة دستور عليها ينص التي واألحكام المبادئ على نؤكد ونحن  -٣

 جميعهـا أعـادت والتـي الصحة، تعزيز إلى ترمي التي الدولية المؤتمرات وسلسلة ١٩٨٦ لعام أوتاوا وميثاق ١٩٧٨
 أحـد هـو بلوغـه يمكـن الصـحة مـن مسـتوى بـأعلى التمتـع" بـأن وأقـرت الصحة، في لإلنصاف األساسية القيمة تأكيد

 أو االقتصــادية الحالــة أو السياســية العقيــدة أو الــدين أو العنصــر بســبب تمييــز دون إنســان، لكــل األساســية الحقــوق
 سـوى ذلـك تحقيـق إلـى سـبيل ال وأنـه شـعوبها، صحة عن المسؤولية تتحمل الحكومات بأن نقر ونحن". االجتماعية

  . مواتية دولية بيئة تدعمها أن ينبغي الوطنية الجهود وأن المالئمة، واالجتماعية الصحية التدابير باتخاذ
  
 سياسـياً  مقبـولٍ  غيـر أمـراً  ُيعـد بينهـا وفيمـا البلـدان داخـل الصـحة فـي اإلجحـاف أن على التأكيد نعيد ونحن  -٤

 ُيعد الصحة في اإلنصاف تعزيز وأن بعيد، حد إلى تالفيه ويمكن عادلٍ  غير أنه على عالوة واقتصاديًا، واجتماعياً 
 فـي بـدوره يسـهم أن يمكـن الـذي األمـر للجميـع، أفضـل ورفـاه حيـاة نوعية وتحقيق التنمية استدامة أجل من ضرورياً 
  . واألمن السالم إحالل

  
 تــم كمــا للصــحة االجتماعيــة المحــددات بشــأن اإلجــراءات اتخــاذ علــى تصــميمنا علــى التأكيــد نعيــد ونحــن  -٥

 حـاالت مـن الحـد(" ١٤-٦٢ع ص ج الجمعيـة قـرار عليـه نـص وكمـا العالميـة الصـحة جمعيـة ِقبـل مـن عليـه االتفاق
 الـثالث التوصـيات إلـى يشـير الـذي ،")للصـحة االجتماعيـة بالمحـددات الخـاص العمـل خـالل من الصحة في الغبن

 اليوميـــة؛ المعيشـــة ظـــروف تحســـين: وهـــي للصـــحة، االجتماعيـــة بالمحـــددات المعنيـــة اللجنـــة عـــن الصـــادرة الشـــاملة
  .اإلجراءات وقع وتقييم المشكلة وفهم وقياس والموارد؛ والمال السلطة توزيع في اإلجحاف ومعالجة

  
                                                           

 .١١ق١٣٠م تانظر القرار    ١
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 ويعملـون وينمـون ويعيشـون األفـراد، فيهـا يولـد التـي المجتمعيـة الظـروف عـن الصـحة فـي اإلجحـاف وينشأ  -٦
 السـنوات خبـرات تتضـمن وهـي. للصـحة االجتماعيـة المحـددات بمصـطلح إليها يشار التي العوامل وهي ويشيخون،

 الفعالـة والـنظم والبيئـة، واإلسـكان الكـريم، والعمل العمالة، وفرص االقتصادي، والوضع والتعليم، العمر، من األولى
 بالفئـات يتعلق فيما المحددات، هذه بشأن اإلجراءات تنفيذ بأن مقتنعون ونحن. وعالجه الصحة اعتالل من للوقاية

 اقتصــادياً  ومنتجــة وعادلــة الجميــع تســتوعب مجتمعــات لتكــوين ضــرورياً  ُيعــد كافــة، الســكان وبأوســاط المستضــعفة
 ويســتوعب ناجحــاً  مجتمعــاً  تكــوِّن التــي الرئيســية العوامــل كأحــد ورفاهــه اإلنســان صــحة تحديــد وٕان. بالصــحة وتــنعم
 الـوطني المسـتويين علـى اإلنسـان بحقـوق التزامنـا مـع يتماشـى والعشرين، الحادي القرن في بالعدل ويتصف الجميع
  .  والدولي

  
 والفعاليــة واإلنصــاف والشــمول بالعموميــة يتســم الجــودة عــالي صــحي نظــام وجــود الجيــدة الصــحة وتتطلــب  -٧

 األخرى الفاعلة واألطراف القطاعات مشاركة على أيضاً  يعتمد ولكنه. إليه الوصول وسهولة االستجابة على والقدرة
 منسـقة سياسـات إجـراءات فـي التعـاون فعاليـة ثبتـت وقـد. كبيـرة صحية آثارٌ  أدائها على تترتب حيث معها، والحوار
 أحـد القطاعات، بين والعمل التعاون جانب إلى ،"السياسات جميع في الصحة دمج" مبدأ وُيعد. القطاعات ومتعددة
 الخــدمات إلــى الوصــول فــي المســاواة ودعــم األخــرى، القطاعــات فــي الصــحة عــن المســاءلة لتعزيــز اعــدةالو  النهــوج

 كبيــرة أولويــة للجميــع والرفــاه الصــحة تــوفير مســألة إيــالء وينبغــي. وٕانتاجيــة شــموالً  أكثــر مجتمعــات وتكــوين الصــحية
  .جماعيين هدفين لكونهما والدولي، واإلقليمي والُقطري المحلي المستوى من كل على

  
 المـوارد توزيـع فـي اإلجحـاف معالجة في التقدم لتعجيل الجهود من المزيد بذل علينا ينبغي بأنه نقر ونحن  -٨

 هـذا فـي تبادلها تم التي الخبرات ضوء وفي. المستويات كافة على الصحة على سلباً  تؤثر التي والظروف الصحية
 وأن وعالميــًا، وٕاقليميــاً  وطنيــاً  هــدفاً  الصــحة فــي اإلنصــاف مــن نجعــل أن فــي السياســية إرادتنــا عــن نعــرب المــؤتمر،

 ميـاه علـى والحصـول والتغـذوي، الغـذائي األمـن وضـمان والفقـر، الجـوع علـى القضـاء مثـل القائمة، التحديات نواجه
 وتحقيـق البيئـة، وحمايـة االجتماعيـة، والحمايـة الالئـق والعمـل العمـل، وفـرص اإلصـحاح، وخدمات المأمونة الشرب
 كافــة فــي للصــحة االجتماعيــة المحــددات بشــأن الحاســمة اإلجــراءات تنفيــذ خــالل مــن المنصــف، االقتصــادي النمــو

 فـــي نســـهم أن أيضـــاً  يمكننـــا االجتماعيـــة المحـــددات بمعالجـــة بأننـــا كـــذلك ونقـــر. المســـتويات كافـــة وعلـــى القطاعـــات
  .لأللفية اإلنمائية) المرامي( األهداف تحقيق

  
 اإلجحــاف مــن للحــد إجــراءات اعتمــاد تبنــي بإلحــاح الحاليــة العالميــة والماليــة االقتصــادية األزمــة وتتطلــب  -٩

 االجتماعيـة الحمايـة وتـوفير الصحية الرعاية نظم وتدهور السيئة المعيشية الظروف تفاقم ومنع الصحة في المتزايد
  .العالمية

  
 وعلـى البلـدان داخـل للصـحة االجتماعيـة المحـددات بشـأن إجـراءات اتخاذ تستدعي الحاجة بأن نقر ونحن  -١٠

 تصــريف خــالل مــن الفاعلــة، العالميــة األطــراف قــدرات تعزيــز أن علــى ونؤكــد. ســواء حــدٍ  علــى العــالمي المســتوى
 التقـدم، ورصـد السياسـات رسـم فـي والمشـاركة والتنميـة، الـدولي التعـاون وتعزيـز أفضـل، نحـو علـى العالميـة الشؤون

. للصـحة االجتماعيـة المحـددات مجـال فـي تُبـذل التـي والمحليـة الوطنيـة الجهـود فـي ملإلسـها ضـرورية جميعهـا ُتعد
 لكل الوطنية ودون الوطنية للسياقات وفقاً  للصحة االجتماعية المحددات بشأن تُتخذ التي اإلجراءات تطويع وينبغي
 فــإن ذلــك ومــع. المختلفــة واالقتصــادية والثقافيــة االجتماعيــة الــُنظم االعتبــار فــي تؤخــذ لكــي واألقــاليم، البلــدان مــن

 إلــى تشــير للصــحة االجتماعيــة المحــددات مجــال فــي السياســات تنفيــذ وخبــرات بحــوث عليهــا تنطــوي التــي البيِّنــات
 معالجــة فــي األهميــة حاســمة رئيســية عمــل مجــاالت خمســة وهنــاك. الناجحــة اإلجــراءات بــين مشــتركة مالمــح وجــود

 المشـاركة تعزيـز) ٢( والتنميـة؛ الصـحة مجـالي فـي الشـؤون تصـريف تحسـين) ١: (وهي أال الصحة، في اإلجحاف
 الصـحة؛ فـي اإلجحـاف من الحد نحو الصحة قطاع توجيه إعادة في االستمرار) ٣( وتنفيذها؛ السياسات رصم في
 تنفيــذ فــإن وبــذا. المســاءلة وتعزيــز التقــدم رصــد) ٥( العــالمي؛ المســتوى علــى والتعــاون الشــؤون تصــريف تعزيــز) ٤(

 فرديـة بصـورة جاهـدين سنسـعى الحكومـات، ممثلي نحن، أننا يعني للصحة االجتماعية المحددات بشأن اإلجراءات
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 االجتماعيــة المحــددات تعــالج التــي العمــل وخطــط والبــرامج واالســتراتيجيات السياســات ودعــم وضــع إلــى وجماعيــة،
  :  يلي ما ذلك يتضمن أن على الدولي، المجتمع من بدعم وذلك للصحة،

  
  والتنمية الصحة مجالي في الشؤون تصريف تحسين  -١١

  
 نحـو علـى القـرارات اتخـاذ يسـتوجب للصحة االجتماعية المحددات لمعالجة الشؤون تصريف بأن منا إقراراً   ١-١١
 التــي الفعالــة السياســات ووضــع المعنيــة، والقطاعــات الفئــات كافــة صــوت إســماع ويتــيح والشــمول، بالشــفافية يتســم
ـــة الواضـــحة الحصـــائل تحقـــق  القـــرارات اتخـــاذ عمليـــة تتســـم أن ذلـــك، مـــن واألهـــم المســـاءلة، وتعـــزز للقيـــاس والقابل

  سواء؛ حدٍ  على ونتائجها السياسات وضع بعمليات يتعلق فيما باإلنصاف
  

  :يلي بما بالقيام نتعهد  ٢-١١

 وضــــع االقتضــــاء، حســــب منهــــا، بطــــرق ومســــتوياتها، الحكومــــة قطاعــــات مختلــــف فــــي العمــــل  )١(
 واإلقــرار الصــحة، فــي واإلنصــاف الصــحة فــي مســاهماتها ومراعــاة الوطنيــة التنميــة اســتراتيجيات

   الصدد؛ هذا في الدعوة في الصحة وزارات به تضطلع الذي الريادي بالدور

 إيـالء مـع السـكان كافـة احتياجـات االعتبـار فـي تأخـذ والتـي بالشـمول تتسم التي السياسات وضع  )٢(
    الخطورة؛ شديدة والمناطق المستضعفة بالفئات خاص اهتمام

    واإلجراءات؛ السياسات وضع في بها لالستنارة الشاملة والمسوح البحث برامج دعم  )٣(

    عنها؛ ومساءلتهم لها ومراعاتهم الصحة، على السياسات كافة بتأثير القرار صناع وعي تعزيز  )٤(

 األدوار تحديـد أجل من األخرى القطاعات إلشراك الة،الفع الشراكات ذلك في بما النهوج، تطوير  )٥(
    الصحة؛ في اإلجحاف من والحد الصحة تحسين في والمشتركة الفردية

 للصـحة المحـددة االجتماعيـة العوامـل لمعالجـة والقـدرات األدوات تطـوير في القطاعات كافة دعم  )٦(
    والدولي؛ الوطني المستويين على

 الصحة توفير في للمساهمة المصالح، تعارض عدم وضمان الخاص، القطاع مع التعاون تعزيز  )٧(
    للصحة؛ االجتماعية المحددات بشأن واإلجراءات السياسات تنفيذ خالل من

 للجنــة الختــامي التقريــر توصــيات إلــى يشــير الــذي ،١٤-٦٢ع ص ج الصــحة جمعيــة قــرار تنفيــذ  )٨(
    للصحة؛ االجتماعية بالمحددات المعنية

 علـى والخـاص العـام القطـاعين وتشجيع ومراقبتهما الصحة وحماية المهنية الصحة سالمة تعزيز  )٩(
    للجميع؛ الصحة توفير على التشجيع في لإلسهام الصحية العمل ظروف توفير

 الحمايــة مــن األدنــى والحــد االجتماعيــة الخــدمات علــى الجميــع حصــول إمكانيــة وتعزيــز تشــجيع  )١٠(
    االجتماعية؛

 فــي المبكــرة الطفولــة مرحلــة فــي والنمــو الجنســين بقضــايا المتعلقــة بالجوانــب خاصــة عنايــة إيــالء  )١١(
    والصحية؛ االجتماعية والخدمات العامة السياسات
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 بطـرق الجـودة، والعاليـة والفعالـة والمأمونـة التكلفـة الميسـورة األدويـة علـى الحصول إمكانية تعزيز  )١٢(
 الصـحة بشـأن المنظمة وضعتهما اللتين العالميتين العمل وخطة لالستراتيجية الكامل التنفيذ منها

  . الفكرية والملكية واالبتكار العمومية

 كافـــة فـــي الصـــحية الخـــدمات علـــى الحصـــول فـــي اإلنصـــاف تعزيـــز بهـــدف الـــدولي التعـــاون دعـــم  )١٣(
 المحـــددات مجـــال فـــي العلميـــة والبيانـــات والتكنولوجيـــات الخبـــرات نقـــل تســـهيل خـــالل مـــن البلـــدان

 إلدارة الجيــدة الممارســات تبــادل وكــذلك األطــراف، بــين عليهــا متفــق بشــروط للصــحة، االجتماعيــة
  .  القطاعات بين المشتركة السياسات وضع

  
  وتنفيذها السياسات رسم في المشاركة تعزيز  -١٢

  
 مـن الشـؤون تصريف في الفعالية لتحقيق وتنفيذها السياسات رسم في التشاركية العمليات بأهمية منا إقراراً   ١-١٢
   للصحة؛ االجتماعية المحددات بشأن اإلجراءات اتخاذ أجل

  
  :يلي بما بالقيام نتعهد  ٢-١٢

 علـى الصـحية الشـؤون وتصـريف الصـحة عـن والمسـاءلة وتنفيـذها القـرارات اتخـاذ وتعزيز تشجيع  )١(
 إلــى والوصـول المعلومـات، إتاحـة تعزيـز منهـا بطــرق وشـفاف، شـامل نحـو علـى المسـتويات كافـة

  العامة؛ والمشاركة العدالة،

 باتخـــاذ وتنفيــذها السياســـات رســم فــي المـــدني المجتمــع مســاهمة وتعزيـــز المجتمعــات دور تمكــين  )٢(
    العام؛ الصالح أجل من القرار اتخاذ في الفعالة مشاركتها تتيح التي التدابير

 مـع المبكر العمل على تنطوي والتي والشفافية، بالشمول تتسم التي الشؤون تصريف نهوج تعزيز  )٣(
 المجتمـع وُتشـرك االجتماعيـة المشـاركة وتـدعم الحكومـة، مسـتويات كافـة علـى المتـأثرة القطاعـات
    المصالح؛ تعارض عدم وتضمن الخاص، والقطاع المدني

 تتعـرض والتـي الصحة في المزمن اإلجحاف من تنشأ التي المعينة االجتماعية المحددات مراعاة  )٤(
 األصــلية، الشــعوب حقــوق بشــأن المتحــدة األمــم إعــالن بــروح عمــالً  وذلــك األصــلية، الشــعوب لهــا

 الصــلة ذات والبــرامج السياســات وضــع فــي معهــا الهــادف التعــاون وتعزيــز الخاصــة، واحتياجاتهــا
  .  وتنفيذها

 اإلجـراءات وتنفيـذ المجتمع وتعبئة الدعوة، على للعمل المدني المجتمع وقدرات مساهمات مراعاة  )٥(
  للصحة؛ االجتماعية المحددات بشأن

 تبــادل خــالل مــن الســيما البلــدان كافــة فــي الصــحية الخــدمات علــى الحصــول فــي المســاواة تعزيــز  )٦(
   وتنفيذها؛ السياسات وضع في المشاركة بزيادة تتعلق التي الجيدة الممارسات

 السياسـات وتنفيـذ صـياغة فـي الناميـة، والبلـدان المتقدمـة للبلـدان والفعالـة الكاملـة المشـاركة تعزيز  )٧(
  . الدولي المستوى على للصحة االجتماعية المحددات لمعالجة والتدابير

  
  
  
  
  



٣الملحق   69  

   الصحة في اإلجحاف من الحد نحو الصحة قطاع توجيه إعادة في االستمرار  -١٣
  

ـــا إقـــراراً   ١-١٣  تكلفتهـــا ويســـر ومقبوليتهـــا وتوافرهـــا العموميـــة، الصـــحة وخـــدمات الصـــحية الرعايـــة إتاحـــة بـــأن من
 الحقــوق مــن أساســي حــق وهــو بلوغــه، يمكــن الصــحة مــن مســتوى بــأعلى للتمتــع ضــرورية جميعهــا ُتعــد وجودتهــا،
    الصحة؛ في اإلجحاف من الحد على بحزم يعمل أن ينبغي الصحة قطاع وأن إنسان، لكل المكفولة

  
  :يلي بما بالقيام نتعهد  ٢-١٣

 واالقتصـادية االجتماعيـة المحـددات تعـالج التي الفعالة العمومية الصحة سياسات وتطوير صون  )١(
    الصحة؛ في اإلجحاف من الحد على خاصة بصفة التركيز مع للصحة، والسلوكية والبيئية

 خــدمات علــى الحصــول فــرص ودعــم المنصــفة، الشــاملة التغطيــة لتــوفير الصــحية الــُنظم تعزيــز  )٢(
 بصــفة التركيــز مــع الحيــاة، دورة طــوال الجــودة عاليــة وتأهيليــة وعالجيــة ووقائيــة تعزيزيــة صــحية
    والمتكاملة؛ الشاملة األولية الصحية الرعاية على خاصة

 العمــل علــى القــدرة فيهــا بمــا عليهــا، والحفــاظ وتعزيزهــا العموميــة الصــحة مجــال فــي القــدرات بنــاء  )٣(
  للصحة؛ االجتماعية المحددات أنبش اإلجراءات لتنفيذ القطاعات بين المشترك

 بسـبب الفقـر بـراثن فـي األفـراد وقوع دون تحول التي المخاطر وتجميع الصحي التمويل ُنظم بناء  )٤(
    عليها؛ والحفاظ وتعزيزها الطبي، العالج على الحصول التماس

   المخاطر؛ وتجميع الصحي للتمويل المجتمعية المبادرات ودعم مساندة آليات تعزيز  )٥(

 مـن للحـد الالزمـة واألدوات القدرات إلتاحة االقتضاء، حسب الصحة، قطاع داخل التغيير تعزيز  )٦(
    الجماعي؛ العمل منها بطرق الصحة في اإلجحاف

 الصـحة وبـرامج الصـحية الخـدمات تصـميم وفـي الصـحية، الـنظم داخـل كأولوية اإلنصاف إدماج  )٧(
    وتنفيذها؛ العمومية

 الحـوار آليـات تعزيـز طريـق عـن داخلهـا والعمـل وقطاعاتها الحكومة مستويات كافة إلى الوصول  )٨(
 وتعزيــــز تحديــــد بهــــدف اإلنصــــاف، علــــى التركيــــز مــــع الصــــحي األثــــر وتقيــــيم المشــــكالت وحــــل

 التــي الغايــة لتحقيــق ضــرورية تكــون قــد التــي التشــريعية والتــدابير والممارســات والبــرامج السياســات
 الصــحة علــى ســلباً  تــؤثر قــد التــي تلــك إصــالح أو وتعــديل السياســي، اإلعــالن هــذا إليهــا يســعى
    الصحة؛ في اإلنصاف وعلى

ـــدة الممارســـات تبـــادل  )٩( ـــدابير واالســـتراتيجيات بالسياســـات يتعلـــق فيمـــا الناجحـــة والخبـــرات الجي  والت
  . الصحة في اإلجحاف من الحد نحو الصحة قطاع توجيه إعادة في لالستمرار

  
  العالمي المستوى على والتعاون الشؤون تصريف تعزيز  -١٤

  
 الـدور وأهميـة الناس، جميع بين بعدالة الفوائد تقاسم أجل من الدوليين والتضامن التعاون بأهمية منا إقراراً   ١-١٤
 الجيــدة الممارســات وتحديــد التوجيهيــة والمبــادئ القواعــد توضــيح فــي األطــراف متعــددة المنظمــات بــه تضــطلع الــذي
 والتعــاون الماليــة المــوارد علــى الحصــول تســهيل وفــي للصــحة، االجتماعيــة المحــددات بشــأن اإلجــراءات تنفيــذ لــدعم

 مـن يلـزم مـا وٕادخـال ورفـاههم النـاس صـحة علـى سـلباً  تؤثر التي والممارسات السياسات مراجعة في وكذلك التقني،
  عليها؛ استراتيجية تعديالت
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  :يلي بما بالقيام نتعهد  ٢-١٤

 مـع بلوغه، يمكن الصحة من مستوى بأعلى التمتع إلى تستند التي المتسقة السياسات نهوج تبني  )١(
 فيينــا عمــل وبرنــامج إعــالن منهــا صــكوك فــي إليــه، المشــار النحــو علــى التنميــة فــي الحــق مراعــاة
 أجــل مــن للصــحة االجتماعيــة المحــددات علــى التركيــز تعــزز أن شــأنها مــن والتــي ،١٩٩٣ لعــام

    لأللفية؛ اإلنمائية) المرامي( األهداف تحقيق

 الخاصــة احتياجاتهــا لتلبيــة البلــدان تحــدده كمــا االجتماعيــة الحمايــة مــن األدنــى الحــد تــوفير دعــم  )٢(
 العمـل ذلـك فـي بمـا المتحـدة، األمم منظومة إطار في االجتماعية الحماية بشأن المستمر والعمل
  الدولية؛ العمل منظمة به تقوم الذي

 لمعالجــــة وغيرهــــا، الحكوميــــة، غيــــر والكيانــــات الدوليــــة، والمنظمــــات الوطنيــــة، الحكومــــات دعــــم  )٣(
 األهـــداف فـــي للتقـــدم المبذولـــة الجهـــود أن ضـــمان علـــى وللعمـــل للصـــحة االجتماعيـــة المحـــددات
  . البعض بعضها تعزز الصحة، في اإلنصاف تحسين إلى الرامية الدولية اإلنمائية والغايات

 مـع التبـغ، مكافحـة بشـأن اإلطاريـة العالميـة الصـحة منظمـة التفاقيـة األطـراف الدول ذتنفي تعجيل  )٤(
 ومـن التبـغ اسـتهالك من الحد إلى الرامية التدابير فيها بما فيها، الواردة التدابير بجميع االعتراف
 نظــراً  إليهــا، تنضــم أن علــى اإلطاريــة االتفاقيــة إلــى بعــد تنضــم لــم التــي البلــدان وتشــجيع إتاحتــه،
 معالجــــة فـــي هامـــاً  إســـهاماً  ُيعـــد التبـــغ اســـتهالك مــــن كبيـــر حـــد إلـــى التخفـــيض بـــأن نســـلِّم ألننـــا

   صحيح؛ والعكس للصحة االجتماعية المحددات

 المتحدة لألمم العامة للجمعية المستوى الرفيع االجتماع إعالن عليها ينص التي اإلجراءات تنفيذ  )٥(
 والــوطني المحلــي المســتوى مــن كــل علــى ومكافحتهــا، الســارية غيــر األمــراض مــن الوقايــة بشــأن

   الصحة؛ في اإلجحاف من الحد على التركيز وضمان والدولي،

 وفـي العالميـة، الصـحية الشـؤون تصـريف مجـال فـي العالميـة الصحة لمنظمة الريادي الدور دعم  )٦(
 مـــع للصـــحة االجتماعيـــة بالمحـــددات تتعلـــق التـــي واألنشـــطة والخطـــط السياســـات مواءمـــة تعزيـــز
 بمـا الرئيسـية، الدوليـة المنظمـات مـن وغيرهـا التنميـة، وبنوك المتحدة، األمم وكاالت من شركائها

 المـــالي الــدعم علــى الحصـــول فــرص تســهيل وفــي المشـــتركة، الــدعوة مجــال فـــي دورهــا ذلــك فــي
   واألقاليم؛ البلدان في والتقني

 مجــال فــي مســتدامة عاملــة قــوى لتكــوين الحــوافز وٕايجــاد القــدرات لتعزيــز الحكومــات جهــود دعــم  )٧(
   احتياجًا؛ المناطق أشد في والسيما األخرى، المجاالت وفي الصحة

 تـــوفير طريـــق عـــن للصـــحة االجتماعيـــة المحـــددات معالجـــة علـــى الوطنيـــة الحكومـــات قـــدرة بنـــاء  )٨(
 المتحـــدة األمـــم وكـــاالت مـــن المقـــدم الـــدعم خـــالل مـــن المـــوارد إلـــى الوصـــول وتســـهيل الخبـــرات
   العالمية؛ الصحة منظمة والسيما المعنية،

ـــدان بـــين التعـــاون دعـــم  )٩( ـــادرات، إلبـــراز الجنـــوب بل ـــاء المب ـــا نقـــل وتســـهيل القـــدرات، وبن  التكنولوجي
ــــة اإلجــــراءات تنفيــــذ أجــــل مــــن األطــــراف، بــــين عليهــــا متفــــق بشــــروط  المحــــددات بشــــأن المتكامل

 تتعلـق التـي تلـك فيهـا بمـا الوطنيـة، واالحتياجـات لويـاتاألو  مع يتماشى بما للصحة، االجتماعية
  . االقتضاء حسب الصيدالنية، المستحضرات وٕانتاج الصحية بالخدمات
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  المساءلة وتعزيز التقدم رصد  -١٥
  

 بـالغ أمـراً  ُيعـد لـه للتصـدي المتخـذة اإلجـراءات وتـأثير الصـحة فـي اإلجحـاف اتجاهات رصد بأن منا إقراراً   ١-١٥
 الصــحية الحصــائل بــين العالقــات تحديــد ُتســهِّل أن ينبغــي المعلومــات نظــم وبــأن الملمــوس، التقــدم إلحــراز األهميــة
 مـع ضـرورتها، لهـا القطاعـات كافـة فـي السياسـات رسـم لتوجيـه المسـاءلة آليات وأن االجتماعية، الشرائح ومتغيرات
    المختلفة؛ الوطنية السياقات مراعاة

  
  :ليي بما بالقيام نتعهد  ٢-١٥

 تقيـــيم أجـــل مـــن عليهـــا، والحفـــاظ وتعزيزهـــا المصـــنفة البيانـــات تـــوفر التـــي الرصـــد ُنظـــم تأســـيس  )١(
    واستخدامها؛ الموارد تخصيص وفي الصحية الحصائل في اإلجحاف

 أن علـى المجتمعـي، للرفـاه عليهـا االعتمـاد ويمكـن بالبيانـات وُمسنَّدة قوية مقاييس وتطبيق وضع  )٢(
 االجتماعي، السلم نطاق على وتمتد القائمة، والبرامج والمعايير المؤشرات إلى أمكن حيثما تستند

    االقتصادي؛ النمو مجرد وتتجاوز

 مــع الصــحة فــي اإلنصــاف وحصــائل االجتماعيــة المحــددات بــين العالقــات حــول البحــث تعزيــز  )٣(
    التدخالت؛ فعالية تقييم على خاصة بصفة التركيز

 بهـا لالسـتنارة منهجـي، نحـو علـى القطاعـات مختلـف بـين الصـلة ذات واالتجاهـات البيِّنات تبادل  )٤(
    واإلجراءات؛ السياسات وضع في

    المجتمع؛ قطاعات لكافة والبحث الرصد نتائج إلى الوصول فرص تحسين  )٥(

ــــيم  )٦(  رســــم فــــي ومراعاتهــــا المجتمعيــــة، األهــــداف مــــن وغيرهــــا الصــــحة علــــى السياســــات آثــــار تقي
    السياسات؛

 لمعالجـة" السياسـات جميـع فـي الصـحة دمج" نهج مثل القطاعات بين المشتركة اآلليات استخدام  )٧(
 وضــــمان العدالــــة، إلــــى الوصــــول إمكانيــــة وتعزيــــز للصــــحة؛ االجتماعيــــة والمحــــددات اإلجحــــاف
    متابعتها؛ إمكانية تتوفر أن على المساءلة،

 فــي األخــرى المتحــدة األمــم وكــاالت مــع بالتعــاون العالميــة الصــحة لمنظمــة الريــادي الــدور دعــم  )٨(
 والـدعم التوجيـه تـوفير وفـي للصـحة، االجتماعية المحددات مجال في المحرز التقدم رصد تعزيز
 فـــي اإلجحـــاف لمعالجـــة" السياســـات جميـــع فـــي الصـــحة دمـــج" نهـــج تنفيـــذ فـــي األعضـــاء للـــدول

    الصحة؛

 بالمعلومـــات المعنيـــة المتحـــدة األمـــم لجنـــة توصـــيات متابعـــة فـــي العالميـــة الصـــحة منظمـــة دعـــم  )٩(
    والطفل؛ المرأة صحة عن والمساءلة

 عمليــة فــي الصــلة ذوي المصــلحة أصــحاب كافــة دور تراعــي التــي المالئمــة الرصــد ُنظــم تعزيــز  )١٠(
 مـع الخـاص، والقطـاع الحكوميـة، غيـر والمنظمـات المـدني، المجتمـع ذلـك في بما والتقييم الرصد
    المصالح؛ تعارض عدم لضمان الالزمة التدابير اتخاذ

 الــدولي، المســتوى علــى التقــدم ورصــد بينهــا، وفيمــا البلــدان داخــل الصــحة فــي اإلنصــاف تعزيــز  )١١(
 تبــادل خــالل مــن والســيما للصــحة، االجتماعيــة المحــددات مجــال فــي الجماعيــة المســاءلة وزيــادة

    المجال؛ هذا في الجيدة الممارسات
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 المحــددات مجــال فــي واالبتكــارات الشــاملة المعلومــات لتكنولوجيــا الجميــع وصــول إمكانيــة تحســين  )١٢(
  .  واستخدامها للصحة، الرئيسية االجتماعية

  
  العالمي العمل إلى الدعوة  -١٦

  
 إجـراءات اتخـاذ علـى عزمنـا جديـد مـن رسـمياً  نؤكـد الحكومـات، وممثلـي والـوزراء الحكومـات رؤسـاء نحن،  ١-١٦

 ومنتجـــة ومنصـــفة الجميـــع وتســـتوعب نشـــطة مجتمعـــات تكـــوين أجـــل مـــن للصـــحة، االجتماعيـــة المحـــددات بشـــأن
 ونقـدم. المسـتدامة التنميـة تعـوق التي والعالمية واإلقليمية الوطنية التحديات على والتغلب بالعافية، وتتمتع اقتصادياً 
    تحقيقها؛ على إصرارنا ونؤكد المشتركة األهداف لهذه القوي دعمنا

  
 إلى تدعو أن الدولية، المنظمات من وغيرها المتحدة األمم ووكاالت العالمية الصحة بمنظمة نهيب ونحن  ٢-١٦
 االجتماعيـة المحـددات بشأن العالمي العمل بأن ونقر. الصدد هذا في معنا والتعاون والتنسيق اإلجراءات هذه تنفيذ

 متعـــددة المنظمـــات مـــن وغيرهـــا العالميـــة الصـــحة منظمـــة داخـــل والمعرفـــة القـــدرة تعزيـــز إلـــى يحتـــاج ســـوف للصـــحة
 تجـاه المشـتركة ومسـؤولياتنا قيمنـا وتـدفعنا. وتبادلهـا الجيـدة والممارسات والمعايير القواعد وضع أجل من األطراف،
 ونعتقـد. للصـحة االجتماعيـة المحـددات بشـأن إجراءات باتخاذ أنفسنا على قطعناه الذي بالعهد الوفاء إلى اإلنسانية
 الرفـاه لتعزيـز كـذلك ضـروري أنـه بـل فحسب، اإلنسان وحقوق األخالق تقتضيه أمراً  يمثل ال ذلك أن راسخاً  اعتقاداً 
 لهـــذه تنفيـــذها فـــي الناميــة البلـــدان دعـــم إلـــى الــدولي المجتمـــع ونـــدعو. للبشـــرية المســتدامة والتنميـــة والرخـــاء والســالم

 مـع الماليـة، المـوارد علـى الحصول وتسهيل التقنية، المساعدة وتقديم الجيدة الممارسات تبادل خالل من اإلجراءات
 لتمويــل الــدولي للمــؤتمر مــونتيري آراء وتوافــق المتحــدة األمــم عــن الصــادر األلفيــة إعــالن أحكــام علــى التأكيــد إعــادة
  .  التنمية

  
 القومي ناتجال من المائة في ٠‚٧ نسبة تخصيص هدف بتحقيق تعهدت التي المتقدمة البلدان نحث ونحن  ٣-١٦

 مـن المزيـد بـذل علـى بعد، بذلك تقم لم التي المتقدمة والبلدان ،٢٠١٥ بحلول الرسمية اإلنمائية للمساعدة اإلجمالي
 فـي الُمحـرز التقـدم مـن االنطالق على النامية البلدان نحث كما. الصدد هذا في بالتزاماتها للوفاء الملموسة الجهود
  .  اإلنمائية والغايات) المرامي( األهداف تحقيق على للعمل الرسمية اإلنمائية للمساعدة الفعال االستخدام ضمان

  
 التنميــة تحــدي مواجهــة كيفيــة فــي للنظــر أخــرى مــرة جــانيرو دي ريــو فــي هنــا العــالم قــادة يجتمــع وســوف  ٤-١٦

 التنميـة لتحقيـق الضـرورية الهامـة بالسياسـات السياسـي اإلعـالن هـذا ويقـر. عاماً  عشرين منذ تحدد الذي المستدامة
  .  للصحة االجتماعية المحددات بشأن إجراءات اتخاذ خالل من الصحة في واإلنصاف المستدامة

  
 منظمـة إلصالح الجارية العملية أثناء للصحة االجتماعية المحددات لنهج الواجبة بالمراعاة نوصي ونحن  ٥-١٦

ـــة الصـــحة ـــأن نوصـــي كمـــا. العالمي ـــة تعتمـــد ب ـــة الصـــحة جمعي ـــد قـــراراً  والســـتون الخامســـة العالمي  اإلعـــالن هـــذا يؤي
  .  السياسي

  
  

_______________  
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  ٤الملحق 
  

  ١التصديق على الئحة الموظفين
  

  ] ٢٠١١كانون األول/ ديسمبر  ٨ – ١٣٠/٢٨م ت[ 
 
  
التعــديالت التــي يــدخلها المــدير العــام علــى الئحــة المــوظفين إلــى المجلــس التنفيــذي للتصــديق عليهــا  تُقــدَّم  -١

   ٢النظام األساسي للموظفين.من  ٢-١٢عمال بأحكام المادة 
  
من هذه الوثيقة ناشئة عن القرارات التـي يتوقـع أن تتخـذها الجمعيـة العامـة  ١والتعديالت المبينة في الفرع   -٢

حدة في دورتها السادسة والستين بناًء على توصيات لجنة الخدمة المدنية الدولية في تقريرها السنوي لعام لألمم المت
  وٕاذا لم تعتمد الجمعية العامة لألمم المتحدة توصيات اللجنة فستصدر إضافة إلى هذه الوثيقة. ٢٠١١.٣

  
وء الخبـرة المكتسـبة ومـن أجــل اإلدارة والتعـديل المبـين فـي الفـرع الثـاني مـن هـذه الوثيقـة قـد أدخـل علـى ضـ  -٣

  الجيدة للموارد البشرية.
  
إطـــار الميزانيـــة  علـــى تكـــاليف إضـــافية طفيفـــة فـــي ٢٠١٣-٢٠١٢وتنطـــوي التعـــديالت الخاصـــة بالثنائيـــة   -٤

أقـــاليم المنظمـــة ولألنشـــطة العالميـــة المالئمـــة المحـــددة لكـــل إقلـــيم مـــن المخصصـــات العاديـــة، وســـتتم تغطيتهـــا مـــن 
  .الخارجة عن الميزانية ية، ومن مصادر األموالواألقاليم

  
  .*١ التذييلويرد نص الئحة الموظفين المعدل في   -٥
  
  

أن تتخـذها الجمعيـة  ُيتوقعالتي  القراراتضوء  علىضرورية  التعديالت التي ُتعتبر  أوًال:
ــاًء علــى توصــي السادســةالعامــة لألمــم المتحــدة فــي دورتهــا  ــة  اتوالســتين بن لجن

  الخدمة المدنية الدولية
  

  والفئات العليا المهنية (الفنية) الفئةموظفي مرتبات 
  
األساســية/ الــدنيا لمــوظفي  بزيــادة الجــدول الحــالي للمرتبــاتأوصــت اللجنــة الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة   -٦

٪، وذلك بتطبيق طريقة الضم المعتادة والمتمثلة فـي زيـادة المرتـب ٠،١٣والفئات العليا بنسبة (الفنية)  الفئة المهنية
)، "انتفـاء الخسـارة والمكسـب"(أي علـى أسـاس األساسي وٕاجراء خفض متناسـب لنقـاط مضـاعف تسـوية مقـر العمـل 

  .٢٠١٢ كانون الثاني/ يناير ١اعتبارًا من  النفاذعلى أن يدخل ذلك حيز 
                                                           

  .١٦ق١٣٠م تو ١٥ق١٣٠م تانظر القرارين    ١
 .٢٠٠٩ واألربعون، جنيف، منظمة الصحة العالمية، ابعة، الطبعة السالوثائق األساسية    ٢

. الوثــائق الرســمية للجمعيــة العامــة، الــدورة السادســة والســتون، الملحــق ٢٠١١تقريــر لجنــة الخدمــة المدنيــة الدوليــة لعــام     ٣
 ؛ في قاعة المجلس).A/66/30(يمكن الحصول على نسخ من الوثيقة  ٣٠ رقم

 باإلنكليزية. التذييليرد    *
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 اإللزاميــة مــن مرتبــات المــوظفين بالمعــدالت المنقحــة لالقتطاعــاتالعامــة الجمعيــة  أيضــاً  أوصــت اللجنــةو   -٧
)؛ وبــأن يــتم اسـتعراض هــذه المعــدالت كــل *٢ التـذييلة (انظــر اإلجماليــ ةاألساســيوالمسـتخدمة فــي تحديــد المرتبـات 

  ثالث سنوات وتنقيحها حسب االقتضاء.
  
 *، المرفــق ]١[ التـذييل تـرد فــي هــي مـن الئحــة المـوظفين، و  ١تعـديالت التــذييل وقـد تـم وفقــًا لـذلك إعــداد   -٨

  لهذه الوثيقة.
  

  مرتبات الموظفين في الوظائف غير المصنفة في رتب ومرتب المدير العام
  
ووفقـًا  أعاله، ٦رهنًا بالقرار الذي ستتخذه الجمعية العامة لألمم المتحدة بشأن التوصية المذكورة في الفقرة   -٩

تقتـــرح المـــديرة العامـــة أن يوصـــي المجلـــس التنفيـــذي جمعيـــة  النظـــام األساســـي للمـــوظفين،مـــن  ١-٣ألحكـــام المـــادة 
مرتبــات المــديرين العــاّمين المســاعدين والمــديرين اإلقليميــين. وبالتــالي،  بتعــديلوالســتين  الخامســةالصــحة العالميــة 

المرتـــب اإلجمـــالي للمـــديرين العـــاّمين المســـاعدين والمـــديرين  ، ســـيبلغ٢٠١٢كـــانون الثـــاني/ ينـــاير  ١واعتبـــارًا مـــن 
 ٢٩٧ دوالرًا أمريكيـــًا (للمعيـــل) أو ١٣٣ ٩٥٠ دوالرًا أمريكيـــًا فـــي الســـنة، والمرتـــب الصـــافي ١٧٤ ٢١٤اإلقليميـــين  

  دوالرًا أمريكيًا (لغير المعيل). ١٢١
  

ديالت التي ستجيزها جمعية الصحة العالميـة، فـإن ، ووفقًا للتعآنفاً  واستنادًا إلى تسويات المرتبات المذكورة  -١٠
 ٠٤٤ وســـيبلغ مرتبـــه الصـــافيدوالرًا أمريكيـــًا فـــي الســـنة،  ١٩١ ٤٩١ المرتــب اإلجمـــالي لنائـــب المـــدير العـــام ســـيبلغ

 كانون الثاني/ يناير ١دوالرًا أمريكيًا (لغير المعيل)، وذلك اعتبارًا من  ١٣١ ٤٣٢دوالرًا أمريكيًا (للمعيل) أو  ١٤٦
٢٠١٢.  

  
وبالتـالي  .آنفًا على تعديالت مماثلـة فيمـا يخـص مرتـب المـدير العـام المذكورةوستنطوي تسويات المرتبات   -١١

 ســــيبلغ ،٢٠١٢كــــانون الثــــاني/ ينــــاير  ١فــــإن المرتــــب المتوقــــع أن تجيــــزه جمعيــــة الصــــحة العالميــــة، اعتبــــارًا مــــن 
 دوالر أمريكـــي ١٧٦ ٥٠١نمـــا ســـيبلغ المرتـــب الصـــافي دوالرًا أمريكيـــًا فـــي الســـنة للمرتـــب اإلجمـــالي، بي ٢٥١ ٥٤٠

  دوالرًا أمريكيًا (لغير المعيل). ١٥٦ ٩٦٤أو (للمعيل) 
  

الخبرة المكتسبة ومن أجل اإلدارة الجيدة  ضوء علىضرورية  التعديالت التي ُتعتبر  ثانيًا:
  للموارد البشرية

  
  تعديالت الئحة الموظفين

  
  الفحص الطبي عند انتهاء الخدمة

  
مــن الئحــة المــوظفين لتــنص علــى أنــه بنــاًء علــى طلــب المنظمــة يخضــع الموظفــون  ١٠٨٥ُعــدلت المــادة   -١٢

  للفحص الطبي قبل انتهاء خدمتهم في المنظمة.
  

  اإلجراء المطلوب من المجلس التنفيذي
  
  هـــذه الفقـــرة تحتـــوي علـــى مشـــروعي قـــرارين تـــم اعتمادهمـــا فـــي الجلســـة الثالثـــة عشـــرة بوصـــفهما القــــرار  [  -١٣
   .]١٦ق١٣٠م توالقرار  ١٥ق١٣٠م ت

  

                                                           
 باإلنكليزية. التذييليرد    *



٤الملحق   75  

  ١التذييل 
  

  نص الئحة الموظفين المعدلة
  

1085. MEDICAL EXAMINATION ON SEPARATION 
 
 
Prior to separation, a staff member may be required to undergo a medical examination by the Staff 
Physician or by a physician designated by the Organization. If a staff member fails to undergo this 
medical examination within a reasonable time limit fixed by the Organization, then claims against the 
Organization arising out of illness or injury which allegedly occurred before the effective date of 

separation shall not be entertained; furthermore, the effective date of separation shall not be affected  
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  ٥الملحق 
  

  المنظمات غير الحكومية ذات العالقات الرسمية
  مع منظمة الصحة العالمية أو التي تم اإلبقاء على
  عالقاتها الرسمية مع منظمة الصحة العالمية بمقتضى

  )٨(١٣٠م توالمقرر اإلجرائي  ١٧ق١٣٠م تالقرار 
  

  ] ٢٠١٢ كانون الثاني/ يناير ٢٣ – ، الملحق١٣٠/٣١م ت[ 
 
  

  مؤسسة كاريتاس الدولية*
  البعثة المسيحية للمكفوفين*
  رابطة كروب اليف الدولية

  المركز األوروبي للسموميات اإليكولوجية وسموميات المواد الكيميائية*
  *FDIاالتحاد العالمي لطب األسنان 

  االتحاد الدولي لإلعاقة
  مؤسسة هيلين كيلر الدولية*

  الوكالة الدولية للوقاية من العمى*
  الجمعية الدولية لأليدز*

  الرابطة الدولية للنقل الجوي*
  الرابطة الدولية لبحوث طب األسنان*

  الرابطة الدولية لدراسة ظاهرة األلم*
  الرابطة الدولية لعيوب الكالم والنطق*

  الدولية لُنظم رصد العيوب الخلقية*غرفة المقاصة 
  اللجنة الدولية للوقاية من األشعة غير المؤينة*

  *اللجنة الدولية للوقاية من األشعة
  المجلس الدولي لطب العيون*
  االتحاد الدولي لداء السكري*
  *١المؤسسة الدولية لرعاية العيون

  االتحاد الدولي لعلم المختبرات الطبية الحيوية
  الدولي لجمعيات طب األنف واألذن والحنجرة*االتحاد 

  الرابطة الدولية للجذام*
  المعهد الدولي لعلوم الحياة*

  الهيئة الطبية الدولية*
  الشبكة الدولية لعالج السرطان وبحوث السرطان*

                                                           
 المؤسسة الدولية لرعاية العيون "أوربيس"كانت تعرف سابقًا باسم      ١
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  الشبكة الدولية لصحة الطفل والبيئة والسالمة*
  الجمعية الدولية للوبائيات البيئية*

  ألطباء المدافعين عن البيئة*الجمعية الدولية ل
  الجمعية الدولية لطب الكلى

  االتحاد الدولي للنفايات الصلبة*
  الصناعات الدولية لألغذية القوتية الخاصة

  الجمعية الدولية للحبل الشوكي
  االتحاد الدولي لمكافحة األمراض المنقولة جنسيًا*

  االتحاد الدولي لمكافحة السل وأمراض الرئة*
  *الدولي لجمعيات المناعةاالتحاد 

  االتحاد الدولي للسموميات*
  الرابطة الدولية للمياه*

  عصبة "ال ليتشي" الدولية
  مؤسسة مارش أوف دايمس*

  منظمة الوقاية من العمى*
  الجمعية الدولية للتأهيل*
  منظمة الروتاري الدولية*

  شبكة ستيشتينغ العالمية للمتعايشين مع األيدز والعدوى بفيروسه*
  تحاد الدولي للثالسيميا*اال

  الرابطة الدولية لنوادي الينز*
  االتحاد الدولي لرابطات مكافحة الجذام*

  * ١جمعية الكومنولث الملكية للمكفوفين (جمعية رعاية العين)
  *٢االتحاد من أجل مكافحة السرطان على الصعيد الدولي

  االتحاد العالمي للمكفوفين*
  المجلس العالمي لفحوصات النظر*

  االتحاد العالمي للناعور (الهيموفيليا)*
  االتحاد العالمي للمداواة بالمياه والمداواة بالمناخ*

  االتحاد العالمي للقلب*
  التحالف العالمي لاللتهاب الكبدي

  الرابطة العالمية لمكافحة فرط ضغط الدم*
  المجلس العالمي ألعمال السباكة*

  ة*المنظمة العالمية لمكافحة السكتة الدماغي
  الرابطة البيطرية العالمية*

  
  

_______________  

                                                           
أوصـت اللجنـة الدائمـة المعنيـة بالمنظمـات غيـر الحكوميـة  ٢٠١١-٢٠٠٩الدراسـة بناًء على تقارير التعاون للمدة قيـد      *

باإلبقــاء علــى العالقــات الرســمية مــع المنظمــات غيــر الحكوميــة التــي تــرد عالمــة النجمــة أمــام أســمائها. أمــا المنظمــات غيــر 
 الحكومية األخرى فهي موضع مقررات إجرائية محددة أو قرار محدد.

 جمعية الكومنولث الملكية للمكفوفين (الجمعية الدولية لرعاية العين)قًا باسم كانت تعرف ساب     ١

 االتحاد الدولي لمكافحة السرطانكان يعرف سابقًا باسم      ٢
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  ٦الملحق 
  

  تقرير عن اآلثار المالية واإلدارية المترتبة بالنسبة
  إلى األمانة نتيجة للقرارات والمقررات اإلجرائية

  المعتمدة من ِقَبل المجلس التنفيذي
  
  
  

المرامي (األهداف) اإلنمائيـة لأللفيـة المتعلقـة بالصـحة: تنفيـذ توصـيات رصد بلوغ   ٣ق١٣٠م ت القرار  -١
  اللجنة المعنية بالمعلومات والمساءلة عن صحة المرأة والطفل

  ٦٤/٧(انظر الوثيقة ج ٢٠١٣-٢٠١٢الصلة بالميزانية البرمجية   -٢
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA64/A64_7-ar.pdf(  

  النتيجة (النتائج) المتوقعة على صعيد المنظمة:  ١٠االستراتيجي: الغرض  
  ١٠-١٠و ٤-١٠    

  كيف سيساهم هذا القرار في تحقيق النتيجة (النتائج) المتوقعة على صعيد المنظمة؟
) الرصــد العــالمي ٢) الــُنظم الُقطريــة للمعلومــات والمســاءلة عــن صــحة المــرأة والطفــل (١ســيدعم القــرار تعزيــز (

  للنتائج والموارد.
  هل تتضمن الميزانية البرمجية بالفعل النواتج أو الخدمات المطلوبة في هذا القرار؟ (نعم/ ال)  

 نعم تتضمن بعضها.

  التكلفة المقدرة واآلثار المترتبة بالنسبة إلى المالك الوظيفي فيما يتعلق بالميزانية البرمجية  -٣
  التكلفة اإلجمالية  (أ)

) مــدة ســريان القــرار التــي ســتلزم فيهــا أنشــطة األمانــة مــن أجــل التنفيــذ؛ ١(ُيــذكر مــا يلــي 
  ).أمريكي دوالر ١٠ ٠٠٠ منها كل يبلغ وحدات إلى مقربةتكلفة تلك األنشطة ( )٢(
  )٢٠١٥-٢٠١٢سنوات (تغطي الفترة  ٤  )١(
مليـــون دوالر أمريكـــي؛  ١٦المـــوظفين:  فمليـــون دوالر أمريكـــي (تكـــالي ٢٢المجمـــوع   )٢(

  ماليين دوالر أمريكي ٦تكاليف األنشطة: 
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  ٢٠١٣-٢٠١٢التكلفة في الثنائية   (ب)
(أ) (مقربـة ٣مـن التكـاليف المـذكورة فـي  ٢٠١٣-٢٠١٢ُيذكر المبلـغ المخصـص للثنائيـة 

  دوالر أمريكي) ١٠ ٠٠٠إلى وحدات يبلغ كل منها 
ماليـــين دوالر أمريكـــي؛ تكـــاليف  ٨(تكـــاليف المـــوظفين: مليـــون دوالر أمريكـــي  ١١المجمـــوع 
  ماليين دوالر أمريكي) ٣األنشطة: 

تُــذكر مســتويات المنظمــة التــي ســتتحمل هــذه التكــاليف، مــع بيــان األقــاليم المحــددة حســب 
   االقتضاء.

  المقر الرئيسي والمكاتب اإلقليمية.
-٢٠١٢يــة المعتمــدة للثنائيــة هــل أدرجــت بالكامــل التكلفــة المقــدرة ضــمن الميزانيــة البرمج

  ؟ (نعم/ ال)٢٠١٣
  ال

  إذا كانت اإلجابة "ال" يرجى ذكر المبلغ غير المدرج.
  ٪ تقريبًا.٥٠مليون دوالر أمريكي،  ٥‚٥

  اآلثار المترتبة بالنسبة إلى المالك الوظيفي  (ج)
  هل يمكن تنفيذ هذا القرار من ِقَبل الموظفين الحاليين؟ (نعم/ ال)

  نعم
معبـــرًا عنـــه بعـــدد  -اإلجابـــة "ال" ُيـــذكر العـــدد الـــالزم مـــن المـــوظفين اإلضـــافيين إذا كانـــت 

مـــع بيـــان األقـــاليم المحـــددة ومجموعـــة المهـــارات الالزمـــة حســـب  -المـــوظفين المتفـــرغين 
  االقتضاء.

  التمويل  -٤
  (ب) ممولة بالكامل؟ (نعم/ ال)٣والمذكورة في  ٢٠١٣-٢٠١٢هل التكاليف المقدرة للثنائية 

  ال
ا كانــت اإلجابــة "ال" يرجــى تحديــد ثغــرة التمويــل وكيفيــة تعبئــة المــوارد (مــع بيــان تفاصــيل مصــدر إذ

  التمويل المحتمل (مصادر التمويل المحتملة)).
ماليـــين دوالر أمريكـــي؛ مصـــدر (مصـــادر) التمويـــل: تجـــري مفاتحـــة الكثيـــر مـــن الجهـــات المانحـــة  ٤

  األخرى المحتملة.
  
  

تدعيم السياسات الخاصة باألمراض غير السـارية مـن أجـل تعزيـز التمتـع بالنشـاط   ٦ق١٣٠م ت القرار  -١
  في مرحلة الشيخوخة

  ٦٤/٧(انظر الوثيقة ج ٢٠١٣-٢٠١٢الصلة بالميزانية البرمجية   -٢
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA64/A64_7-ar.pdf(  

 ٨-٤المتوقعة على صعيد المنظمة: النتيجة (النتائج)  ٤الغرض االستراتيجي: 
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  كيف سيساهم هذا القرار في تحقيق النتيجة (النتائج) المتوقعة على صعيد المنظمة؟
هـــذا القـــرار يطلـــب مـــن المـــدير العـــام أن يقـــدم الـــدعم إلـــى الـــدول األعضـــاء فـــي تعزيـــز وتيســـير مواصـــلة تنفيـــذ 

المتحـــدة ذات الصـــلة المعقـــودة بشـــأن األمـــراض غيـــر االلتزامـــات المعلنـــة فـــي مـــؤتمرات واجتماعـــات قمـــة األمـــم 
الســارية والتشــيخ، وأن يســتمر فــي إعــداد نظــام رصــد عــالمي للوقايــة مــن األمــراض غيــر الســارية ومكافحتهــا مــن 

  أجل رصد التقدم المحرز. ويتماشى هذا مع النتيجة المتوقعة على صعيد المنظمة المذكورة أعاله.
  الفعل النواتج أو الخدمات المطلوبة في هذا القرار؟ (نعم/ ال)  هل تتضمن الميزانية البرمجية ب

  ال
  التكلفة المقدرة واآلثار المترتبة بالنسبة إلى المالك الوظيفي فيما يتعلق بالميزانية البرمجية  -٣

  التكلفة اإلجمالية  (أ)
التنفيــذ؛ ) مــدة ســريان القــرار التــي ســتلزم فيهــا أنشــطة األمانــة مــن أجــل ١ُيــذكر مــا يلــي (

  ).أمريكي دوالر ١٠ ٠٠٠ منها كل يبلغ وحدات إلى مقربةتكلفة تلك األنشطة ( )٢(
  )٢٠١٤-٢٠١٢سنوات (تغطي الفترة  ٣) ١(
دوالر أمريكـــي؛  ٢٩٠ ٠٠٠مليـــون دوالر أمريكـــي (تكـــاليف المـــوظفين:  ١‚٤٩) المجمـــوع: ٢(

  مليون دوالر أمريكي) ١‚٢٠تكاليف األنشطة: 
  ٢٠١٣-٢٠١٢الثنائية التكلفة في   (ب)

(أ) (مقربـة ٣مـن التكـاليف المـذكورة فـي  ٢٠١٣-٢٠١٢ُيذكر المبلـغ المخصـص للثنائيـة 
  دوالر أمريكي). ١٠ ٠٠٠إلى وحدات يبلغ كل منها 

دوالر أمريكـي؛ تكـاليف  ٢٩٠ ٠٠٠مليون دوالر أمريكي (تكاليف المـوظفين  ١‚٠٩المجموع: 
  دوالر أمريكي) ٨٠٠ ٠٠٠األنشطة: 

مســتويات المنظمــة التــي ســتتحمل هــذه التكــاليف، مــع بيــان األقــاليم المحــددة حســب تُــذكر 
   االقتضاء.

  المقر الرئيسي
هــــل أدرجـــــت بالكامـــــل التكلفــــة المقـــــدرة ضـــــمن الميزانيــــة البرمجيـــــة المعتمـــــدة للثنائيـــــة 

  ؟ (نعم/ ال)٢٠١٣-٢٠١٢
  ال

  إذا كانت اإلجابة "ال" يرجى ذكر المبلغ غير المدرج.
  دوالر أمريكيمليون  ١‚٠٩

  اآلثار المترتبة بالنسبة إلى المالك الوظيفي  (ج)
  هل يمكن تنفيذ هذا القرار من ِقَبل الموظفين الحاليين؟ (نعم/ ال)

  ال
معبـــرًا عنـــه بعـــدد  -إذا كانـــت اإلجابـــة "ال" ُيـــذكر العـــدد الـــالزم مـــن المـــوظفين اإلضـــافيين 

ومجموعـــة المهـــارات الالزمـــة حســـب مـــع بيـــان األقـــاليم المحـــددة  -المـــوظفين المتفـــرغين 
  االقتضاء.

التقريـر سيلزم خبير وبائيات/ صحة عمومية في المقر الرئيسـي لإلشـراف علـى وضـع مسـّودة 
، وتقــديم المســاعدة التقنيــة إلــى البلــدان. وســتكون الوظيفــة ٢٠١٤الخــاص بالصــحة فــي العــالم 

  .٥٪ من عمل موظف متفرغ برتبة م٥٠
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  التمويل  -٤
  (ب) ممولة بالكامل؟ (نعم/ ال)٣والمذكورة في  ٢٠١٣-٢٠١٢لمقدرة للثنائية هل التكاليف ا

  ال
إذا كانــت اإلجابــة "ال" يرجــى تحديــد ثغــرة التمويــل وكيفيــة تعبئــة المــوارد (مــع بيــان تفاصــيل مصــدر 

  التمويل المحتمل (مصادر التمويل المحتملة)).
مات الطوعيــة مــن الجهــات المانحــة مليــون دوالر أمريكــي؛ مصــدر (مصــادر) التمويــل: المســاه ١‚٠٩

  الثنائية.
  
  

متابعة االجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة بشـأن الوقايـة مـن األمـراض غيـر   ٧ق١٣٠م ت القرار  -١
  السارية (غير المعدية) ومكافحتها

  ٦٤/٧(انظر الوثيقة ج ٢٠١٣-٢٠١٢الصلة بالميزانية البرمجية   -٢
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA64/A64_7-ar.pdf(  

  النتيجة (النتائج)  المتوقعة على صعيد المنظمة:  ٦و ٣الغرضان االستراتيجيان:  
 ٣-٦و ٢-٦و ٣-٣    

  كيف سيساهم هذا القرار في تحقيق النتيجة (النتائج) المتوقعة على صعيد المنظمة؟
النتـائج المتوقعـة المـذكورة أعـاله بإعطـاء دفعـة جديـدة لوضـع إطـار عـالمي شـامل سيسهم هذا القرار فـي تحقيـق 

للرصد وتوصيات لمجموعة من األهداف العالمية الطوعية للوقايـة مـن األمـراض غيـر السـارية ومكافحتهـا، وفقـا 
بشـأن الوقايـة  لألمـم المتحـدة من اإلعالن السياسي لالجتماع الرفيع المستوى للجمعيـة العامـة ٦٢و ٦١للفقرتين 

  من األمراض غير السارية (غير المعدية) ومكافحتها.
  هل تتضمن الميزانية البرمجية بالفعل النواتج أو الخدمات المطلوبة في هذا القرار؟ (نعم/ ال)  

 نعم

  التكلفة المقدرة واآلثار المترتبة بالنسبة إلى المالك الوظيفي فيما يتعلق بالميزانية البرمجية  -٣
  التكلفة اإلجمالية  (أ)

) مــدة ســريان القــرار التــي ســتلزم فيهــا أنشــطة األمانــة مــن أجــل التنفيــذ؛ ١ُيــذكر مــا يلــي (
  ).أمريكي دوالر ١٠ ٠٠٠ منها كل يبلغ وحدات إلى مقربةتكلفة تلك األنشطة ( )٢(
  )٢٠١٣-٢٠١٢) سنتان (تغطيان الثنائية ١(
مليــــون دوالر أمريكــــي؛  ١‚٥مــــوظفين: مليــــون دوالر أمريكــــي (تكــــاليف ال ٢‚٥) المجمــــوع: ٢(

  تكاليف األنشطة: مليون دوالر أمريكي)
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  ٢٠١٣-٢٠١٢التكلفة في الثنائية   (ب)
(أ) (مقربـة ٣مـن التكـاليف المـذكورة فـي  ٢٠١٣-٢٠١٢ُيذكر المبلـغ المخصـص للثنائيـة 

  دوالر أمريكي) ١٠ ٠٠٠إلى وحدات يبلغ كل منها 
مليــون دوالر أمريكــي؛ تكــاليف  ١‚٥مليــون دوالر أمريكــي (تكــاليف المــوظفين:  ٢‚٥المجمــوع: 

  األنشطة: مليون دوالر أمريكي)
تُــذكر مســتويات المنظمــة التــي ســتتحمل هــذه التكــاليف، مــع بيــان األقــاليم المحــددة حســب 

   االقتضاء.
  المقر الرئيسي وجميع األقاليم الستة

-٢٠١٢من الميزانيــة البرمجيــة المعتمــدة للثنائيــة هــل أدرجــت بالكامــل التكلفــة المقــدرة ضــ
  ؟ (نعم/ ال)٢٠١٣

  نعم
  إذا كانت اإلجابة "ال" يرجى ذكر المبلغ غير المدرج.

  اآلثار المترتبة بالنسبة إلى المالك الوظيفي  (ج)
  هل يمكن تنفيذ هذا القرار من ِقَبل الموظفين الحاليين؟ (نعم/ ال)

  نعم
معبـــرًا عنـــه بعـــدد  -ُيـــذكر العـــدد الـــالزم مـــن المـــوظفين اإلضـــافيين إذا كانـــت اإلجابـــة "ال" 
مـــع بيـــان األقـــاليم المحـــددة ومجموعـــة المهـــارات الالزمـــة حســـب  -المـــوظفين المتفـــرغين 

  االقتضاء.
  التمويل  -٤

  (ب) ممولة بالكامل؟ (نعم/ ال)٣والمذكورة في  ٢٠١٣-٢٠١٢هل التكاليف المقدرة للثنائية 
  ال

اإلجابــة "ال" يرجــى تحديــد ثغــرة التمويــل وكيفيــة تعبئــة المــوارد (مــع بيــان تفاصــيل مصــدر إذا كانــت 
  التمويل المحتمل (مصادر التمويل المحتملة)).

  مليونا دوالر أمريكي؛ مصدر (مصادر) التمويل: المساهمات الطوعية من الجهات المانحة الثنائية.
  
  

لالضــطرابات النفســية وضــرورة االســتجابة الشــاملة والمنســقة مــن العــبء العــالمي   ٨ق١٣٠م ت القــرار  -١
  جانب قطاع الصحة والقطاع االجتماعي على المستوى الُقطري

  ٦٤/٧(انظر الوثيقة ج ٢٠١٣-٢٠١٢الصلة بالميزانية البرمجية   -٢
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA64/A64_7-ar.pdf(  

  النتيجة (النتائج) المتوقعة على صعيد المنظمة:  ٣الغرض االستراتيجي:  
  ٦-٣و ٥-٣و ٢-٣و ١-٣    
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  كيف سيساهم هذا القرار في تحقيق النتيجة (النتائج) المتوقعة على صعيد المنظمة؟
مــن شــأن تنفيــذ القــرار أن يعــزز االلتــزام السياســي والمــالي والتقنــي فــي الــدول األعضــاء بالتصــدي لالضــطرابات 

أنه سيقدم الدعم الالزم لتطوير الخدمات والسياسات والخطط واالسـتراتيجيات والبـرامج والتشـريعات النفسية. كما 
لتمكين المصابين باالضطرابات النفسية من أن يعيشوا حياة كاملة ومنتجة في المجتمع، وذلك مـن خـالل اتبـاع 

ماعيــة واإلســـكان والتعلـــيم نهــج منســـق ومتكامــل فـــي كـــل القطاعــات، بمـــا فيهـــا قطاعــات الصـــحة والخدمـــة االجت
  والتوظيف.

  هل تتضمن الميزانية البرمجية بالفعل النواتج أو الخدمات المطلوبة في هذا القرار؟ (نعم/ ال)  
 ال

  التكلفة المقدرة واآلثار المترتبة بالنسبة إلى المالك الوظيفي فيما يتعلق بالميزانية  البرمجية  -٣
  التكلفة اإلجمالية  (أ)

) مــدة ســريان القــرار التــي ســتلزم فيهــا أنشــطة األمانــة مــن أجــل التنفيــذ؛ ١يلــي (ُيــذكر مــا 
  ).أمريكي دوالر ١٠ ٠٠٠ منها كل يبلغ وحدات إلى مقربةتكلفة تلك األنشطة ( )٢(
  )٢٠١٢سنة واحدة إلعداد خطة العمل (التي تغطي الفترة   )١(
دوالر أمريكي؛  ١٦٠ ٠٠٠دوالر أمريكي (تكاليف الموظفين:  ١٨٠ ٠٠٠المجموع:   )٢(

  دوالر أمريكي) ٢٠ ٠٠٠تكاليف األنشطة: 
  ٢٠١٣-٢٠١٢التكلفة في الثنائية   (ب)

(أ) (مقربـة ٣مـن التكـاليف المـذكورة فـي  ٢٠١٣-٢٠١٢ُيذكر المبلـغ المخصـص للثنائيـة 
  دوالر أمريكي) ١٠ ٠٠٠إلى وحدات يبلغ كل منها 

دوالر أمريكـي؛ تكـاليف  ١٦٠ ٠٠٠ دوالر أمريكي (تكـاليف المـوظفين: ١٨٠ ٠٠٠المجموع: 
  دوالر أمريكي) ٢٠ ٠٠٠األنشطة: 

تُــذكر مســتويات المنظمــة التــي ســتتحمل هــذه التكــاليف، مــع بيــان األقــاليم المحــددة حســب 
   االقتضاء.

  جميع مستويات المنظمة.
هــــل أدرجـــــت بالكامـــــل التكلفــــة المقـــــدرة ضـــــمن الميزانيــــة البرمجيـــــة المعتمـــــدة للثنائيـــــة 

  (نعم/ ال) ؟٢٠١٣-٢٠١٢
  نعم ستتم تغطية التكاليف من خالل نقل األموال في الميزانية البرمجية المعتمدة.

  إذا كانت اإلجابة "ال" يرجى ذكر المبلغ غير المدرج.
  اآلثار المترتبة بالنسبة إلى المالك الوظيفي  (ج)

  هل يمكن تنفيذ هذا القرار من ِقَبل الموظفين الحاليين؟ (نعم/ ال)
  نعم
معبـــرًا عنـــه بعـــدد  -كانـــت اإلجابـــة "ال" ُيـــذكر العـــدد الـــالزم مـــن المـــوظفين اإلضـــافيين إذا 

مـــع بيـــان األقـــاليم المحـــددة ومجموعـــة المهـــارات الالزمـــة حســـب  -المـــوظفين المتفـــرغين 
  االقتضاء.
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  التمويل  -٤
  (ب) ممولة بالكامل؟ (نعم/ ال)٣والمذكورة في  ٢٠١٣-٢٠١٢هل التكاليف المقدرة للثنائية 

  نعم
إذا كانــت اإلجابــة "ال" يرجــى تحديــد ثغــرة التمويــل وكيفيــة تعبئــة المــوارد (مــع بيــان تفاصــيل مصــدر 

  التمويل المحتمل (مصادر التمويل المحتملة)).
  المبلغ بالدوالر األمريكي: غير متاح؛ مصدر (مصادر) التمويل: غير متاح.

  
  

  البلهارسياتالتخلص من داء   ٩ق١٣٠م ت القرار  -١
  ٦٤/٧(انظر الوثيقة ج ٢٠١٣-٢٠١٢الصلة بالميزانية البرمجية   -٢

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA64/A64_7-ar.pdf(  

  ٣-١النتيجة المتوقعة على صعيد المنظمة:  ١الغرض االستراتيجي:  
  كيف سيساهم هذا القرار في تحقيق النتيجة المتوقعة على صعيد المنظمة؟

  سيقّدم الدعم للدول األعضاء لتأكيد وفائها بمعايير التخلص من داء البلهارسيات داخل حدودها الوطنية.
  هل تتضمن الميزانية البرمجية بالفعل النواتج أو الخدمات المطلوبة في القرار؟ (نعم/ ال)  

 نعم

  يتعلق بالميزانية  البرمجيةالتكلفة المقدرة واآلثار المترتبة بالنسبة إلى المالك الوظيفي فيما   -٣
  التكلفة اإلجمالية  (أ)

) مــدة ســريان القــرار التــي ســتلزم فيهــا أنشــطة األمانــة مــن أجــل التنفيــذ؛ ١ُيــذكر مــا يلــي (
  ).أمريكي دوالر ١٠ ٠٠٠ منها كل يبلغ وحدات إلى مقربةتكلفة تلك األنشطة ( )٢(
  )٢٠٢٥-٢٠١٢سنة (تغطي الفترة  ١٤  )١(
دوالر أمريكـــــــي (تكـــــــاليف المـــــــوظفين: ال شـــــــيء؛ تكـــــــاليف  ٧٠٠ ٠٠٠اإلجمـــــــالي:   )٢(

  دوالر أمريكي) ٧٠٠ ٠٠٠األنشطة: 
  ٢٠١٣-٢٠١٢التكلفة المقدرة للثنائية   (ب)

(أ) (مقربـة ٣مـن التكـاليف المـذكورة فـي  ٢٠١٣-٢٠١٢ُيذكر المبلـغ المخصـص للثنائيـة 
  دوالر أمريكي) ١٠ ٠٠٠إلى وحدات يبلغ كل منها 

دوالر أمريكــــــي (تكــــــاليف المــــــوظفين: ال شــــــيء؛ تكــــــاليف األنشــــــطة:  ١٠٠ ٠٠٠المجمــــــوع: 
  دوالر أمريكي) ١٠٠ ٠٠٠

تُــذكر مســتويات المنظمــة التــي ســتتحمل هــذه التكــاليف، مــع بيــان األقــاليم المحــددة حســب 
   االقتضاء.

  المقر الرئيسي
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-٢٠١٢هــل أدرجــت بالكامــل التكلفــة المقــدرة ضــمن الميزانيــة البرمجيــة المعتمــدة للثنائيــة 
  ؟ (نعم/ ال)٢٠١٣

  نعم
  إذا كانت اإلجابة "ال" يرجى ذكر المبلغ غير المدرج.

  اآلثار المترتبة بالنسبة إلى المالك الوظيفي  (ج)
  هل يمكن تنفيذ هذا القرار من ِقَبل الموظفين الحاليين؟ (نعم/ ال)

  نعم
عبـــرًا عنـــه بعـــدد م -إذا كانـــت اإلجابـــة "ال" ُيـــذكر العـــدد الـــالزم مـــن المـــوظفين اإلضـــافيين 

مـــع بيـــان األقـــاليم المحـــددة ومجموعـــة المهـــارات الالزمـــة حســـب  -المـــوظفين المتفـــرغين 
  االقتضاء.

  التمويل  -٤
  (ب) ممولة بالكامل؟ (نعم/ ال)٣والمذكورة في  ٢٠١٣-٢٠١٢هل التكاليف المقدرة للثنائية 

  نعم
تعبئـة المـوارد (مـع بيـان تفاصـيل مصــدر إذا كانـت اإلجابـة "ال" يرجـى تحديـد ثغـرات التمويـل وكيفيـة 

  التمويل المحتمل (مصادر التمويل المحتملة)).
  بالدوالر األمريكي ال ينطبق؛ مصدر (مصادر) التمويل: ال ينطبق

  
  

  شلل األطفال: تكثيف جهود المبادرة العالمية الستئصال شلل األطفال  ١٠ق١٣٠م ت القرار  -١
  ٦٤/٧(انظر الوثيقة ج ٢٠١٣-٢٠١٢الصلة بالميزانية البرمجية   -٢

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA64/A64_7-ar.pdf(  

  النتيجة (النتائج) المتوقعة على صعيد المنظمة:  ١الغرض االستراتيجي:  
    ٢-١  

  كيف سيساهم هذا القرار في تحقيق النتيجة (النتائج) المتوقعة على صعيد المنظمة؟
وقف دوران فيروس شلل األطفال البري، وتقليل المخـاطر المترتبـة عليـه إلـى أدنـى حـد ممكـن  سيدعم هذا القرار

  وٕادارتها على األجل الطويل.
  هل تتضمن الميزانية البرمجية بالفعل النواتج أو الخدمات المطلوبة في هذا القرار؟ (نعم/ ال)  

نعـــم، تتضـــمن الميزانيـــة المنتجـــات والخـــدمات؛ ولكـــن نتيجـــة للتـــأخير بنـــاًء علـــى مؤشـــرات البـــرامج الحاســـمة فـــي 
، يلــــزم االضــــطالع بأنشــــطة إضــــافية لتحقيــــق النتيجــــة المتوقعــــة علــــى صــــعيد المنظمــــة ٢٠١١-٢٠١٠الثنائيــــة 

باستئصـــال شـــلل األطفـــال  كانـــت الميزانيـــة التشـــغيلية الخاصـــة ٢٠١١-٢٠١٠المـــذكورة أعـــاله. وخـــالل الثنائيـــة 
٪ من المساهمات الطوعية المخصصـة لهـذا الغـرض؛ وتنـدرج ٩٩‚٨ماليين دوالر أمريكي) ممولة بنسبة  ٩٠٩(

فــي الميزانيــة، فيمــا  التعاونيــة والترتيبــات الخاصــة البــرامج٪ مــن هــذه الميزانيــة فــي إطــار قطــاع ٩٢نســبة تقــارب 
ساســية. وتمثــل الميزانيــة التشــغيلية الخاصــة باستئصــال شــلل ٪ منهــا فــي إطــار قطــاع البــرامج األ٨تنــدرج نســبة 

٪ مــن قطــاع البــرامج الخاصــة والترتيبــات ٥٠٪ تقريبــا مــن قطــاع البــرامج األساســية وتبلــغ زهــاء ٢األطفــال نســبة 
التعاونية. وتجدر اإلشارة إلى أن قطاع البـرامج األساسـية فـي الميزانيـة الخاصـة باستئصـال شـلل األطفـال يمـول 

 بالمساهمات الطوعية المخصصة لهذا الغرض.أيضا 
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  التكلفة المقدرة واآلثار المترتبة بالنسبة إلى المالك الوظيفي فيما يتعلق بالميزانية البرمجية  -٣
  التكلفة اإلجمالية  (أ)

) مــدة ســريان القــرار التــي ســتلزم فيهــا أنشــطة األمانــة مــن أجــل التنفيــذ؛ ١ُيــذكر مــا يلــي (
  ).أمريكي دوالر ١٠ ٠٠٠ منها كل يبلغ وحدات إلى مقربةاألنشطة (تكلفة تلك  )٢(
  )٢٠١٨-٢٠١٣سنوات (تغطي الفترة  ٦  )١(
مليــــــون دوالر  ٦٥٨مليــــــون دوالر أمريكــــــي (تكــــــاليف المــــــوظفين:  ١٨٩٦المجمــــــوع   )٢(

مليـــون دوالر أمريكـــي): مـــن المزمـــع الحصـــول  ١٢٣٨أمريكـــي؛ تكـــاليف األنشـــطة: 
  الطوعية المخصصة لهذا الغرض.عليه من خالل المساهمات 

  ٢٠١٣-٢٠١٢التكلفة في الثنائية   (ب)
(أ) (مقربـة ٣مـن التكـاليف المـذكورة فـي  ٢٠١٣-٢٠١٢ُيذكر المبلـغ المخصـص للثنائيـة 

  دوالر أمريكي) ١٠ ٠٠٠إلى وحدات يبلغ كل منها 
تكاليف مليون دوالر أمريكي؛  ٢٨١مليون دوالر أمريكي (تكاليف الموظفين:  ٩٣٥المجموع: 
مليـــون دوالر أمريكـــي)؛ مـــن المزمـــع الحصـــول علـــى هـــذا المبلـــغ مـــن خـــالل  ٦٥٤األنشـــطة: 

  المساهمات الطوعية المخصصة لهذا الغرض.
تُــذكر مســتويات المنظمــة التــي ســتتحمل هــذه التكــاليف، مــع بيــان األقــاليم المحــددة حســب 

   االقتضاء.
٪ علــــى المســــتوى ٦المقــــر الرئيســــي و٪ مــــن التكلفــــة اإلجماليــــة يــــتم تحملهــــا علــــى مســــتوى ٨

  ٪ على المستوى القطري.٨٦اإلقليمي و
هــــل أدرجـــــت بالكامـــــل التكلفــــة المقـــــدرة ضـــــمن الميزانيــــة البرمجيـــــة المعتمـــــدة للثنائيـــــة 

  ؟ (نعم/ ال)٢٠١٣-٢٠١٢
مليــــون دوالر  ٤٤١مبلــــغ  ٢٠١٣-٢٠١٢ال، تتضــــمن الميزانيــــة البرمجيــــة المعتمــــدة للثنائيــــة 

أساسًا في إطار قطاع البرامج الخاصة والترتيبات التعاونية من الميزانيـة؛ ومـن أمريكي يندرج 
  المزمع الحصول على هذا المبلغ من خالل المساهمات الطوعية المخصصة لهذا الغرض.

  إذا كانت اإلجابة "ال" يرجى ذكر المبلغ غير المدرج.
ار قطــاع البــرامج الخاصــة مليــون دوالر أمريكــي. ســتندرج الزيــادة فــي الميزانيــة فــي إطــ ٤٩٤

والترتيبات التعاونية، ومـن المزمـع الحصـول علـى هـذا المبلـغ مـن خـالل المسـاهمات الطوعيـة 
  المخصصة لهذا الغرض.

  اآلثار المترتبة بالنسبة إلى المالك الوظيفي  (ج)
  هل يمكن تنفيذ هذا القرار من ِقَبل الموظفين الحاليين؟ (نعم/ ال)

  نعم
معبـــرًا عنـــه بعـــدد  -"ال" ُيـــذكر العـــدد الـــالزم مـــن المـــوظفين اإلضـــافيين إذا كانـــت اإلجابـــة 

مـــع بيـــان األقـــاليم المحـــددة ومجموعـــة المهـــارات الالزمـــة حســـب  -المـــوظفين المتفـــرغين 
  االقتضاء.
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  التمويل  -٤
  (ب) ممولة بالكامل؟ (نعم/ ال)٣والمذكورة في  ٢٠١٣-٢٠١٢هل التكاليف المقدرة للثنائية 

  مليون دوالر أمريكي. ٣٣٩ أو المؤكد التمويل بمبلغ من المقدرال. 
إذا كانــت اإلجابــة "ال" يرجــى تحديــد ثغــرة التمويــل وكيفيــة تعبئــة المــوارد (مــع بيــان تفاصــيل مصــدر 

  التمويل المحتمل (مصادر التمويل المحتملة)).
الغـرض  مليون دوالر أمريكي؛ مصدر (مصادر) التمويل: المساهمات الطوعية المخصصة لهـذا ٥٩٦

مــن الــدول األعضــاء فــي منظمــة الصــحة العالميــة والمنظمــات المتعــددة األطــراف (بمــا فيهــا المفوضــية 
األوروبية ومصارف التنمية)، والقطاع الخاص (بما فيه مؤسسة بيل وميليندا غيتس ومنظمـة الروتـاري 

  الدولية). 
  
  

  حصيلة المؤتمر العالمي المعني بالمحددات االجتماعية للصحة   ١١ق١٣٠م ت القرار  -١
  ٦٤/٧(انظر الوثيقة ج ٢٠١٣-٢٠١٢الصلة بالميزانية البرمجية   -٢

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA64/A64_7-ar.pdf(  

  النتيجة (النتائج) المتوقعة على صعيد المنظمة:  ١٠و ٧الغرضان االستراتيجيان:  
  ٥-١٠و ٣-٧و ٢-٧و ١-٧    

  كيف سيساهم هذا القرار في تحقيق النتيجة (النتائج) المتوقعة على صعيد المنظمة؟
سيسهم هذا القرار في تحقيق النتائج المتوقعة على صعيد المنظمة المذكورة أعـاله عـن طريـق توجيـه طلـب إلـى 

للصــحة، علــى النحــو المحــدد فــي األمانــة كــي تعــزز العمــل الــذي تضــطلع بــه بخصــوص المحــددات االجتماعيــة 
  ).٢٠١١إعالن ريو السياسي بشأن المحددات االجتماعية للصحة (

  هل تتضمن الميزانية البرمجية بالفعل النواتج أو الخدمات المطلوبة في هذا القرار؟ (نعم/ ال)  
 ال

  بالميزانية البرمجيةالتكلفة المقدرة واآلثار المترتبة بالنسبة إلى المالك الوظيفي فيما يتعلق   -٣
  التكلفة اإلجمالية  (أ)

) مــدة ســريان القــرار التــي ســتلزم فيهــا أنشــطة األمانــة مــن أجــل التنفيــذ؛ ١ُيــذكر مــا يلــي (
  ).أمريكي دوالر ١٠ ٠٠٠ منها كل يبلغ وحدات إلى مقربةتكلفة تلك األنشطة ( )٢(
  )٢٠١٧-٢٠١٢سنوات (تغطي الفترة  ٦  )١(
مليـون دوالر أمريكـي؛  ٨٣دوالر أمريكـي (تكـاليف المـوظفين مليـون  ١٢٧المجمـوع:   )٢(

  مليون دوالر أمريكي) ٤٤تكاليف األنشطة 
  ٢٠١٣-٢٠١٢التكلفة في الثنائية   (ب)

(أ) (مقربـة ٣مـن التكـاليف المـذكورة فـي  ٢٠١٣-٢٠١٢ُيذكر المبلـغ المخصـص للثنائيـة 
  دوالر أمريكي). ١٠ ٠٠٠إلى وحدات يبلغ كل منها 

مليــون دوالر أمريكــي؛ تكــاليف  ٢٨مليــون دوالر أمريكــي (تكــاليف المــوظفين:  ٤٢المجمــوع: 
  مليون دوالر أمريكي) ١٤األنشطة: 
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تُــذكر مســتويات المنظمــة التــي ســتتحمل هــذه التكــاليف، مــع بيــان األقــاليم المحــددة حســب 
   االقتضاء.

ماليـــين دوالر أمريكـــي؛  ١٠مليـــون دوالر أمريكـــي؛ المكاتـــب اإلقليميـــة:  ١٦المقـــر الرئيســـي: 
  مليون دوالر أمريكي ١٦المكاتب القطرية: 

-٢٠١٢هــل أدرجــت بالكامــل التكلفــة المقــدرة ضــمن الميزانيــة البرمجيــة المعتمــدة للثنائيــة 
  ؟ (نعم/ ال)٢٠١٣

  ال
  إذا كانت اإلجابة "ال" يرجى ذكر المبلغ غير المدرج.

  مليون دوالر أمريكي ٨‚٣
  بالنسبة إلى المالك الوظيفياآلثار المترتبة   (ج)

  هل يمكن تنفيذ هذا القرار من ِقَبل الموظفين الحاليين؟ (نعم/ ال)
  ال

معبـــرًا عنـــه بعـــدد  -إذا كانـــت اإلجابـــة "ال" ُيـــذكر العـــدد الـــالزم مـــن المـــوظفين اإلضـــافيين 
مـــع بيـــان األقـــاليم المحـــددة ومجموعـــة المهـــارات الالزمـــة حســـب  -المـــوظفين المتفـــرغين 

  ء.االقتضا
علـــى  ٤وســـتة مـــوظفين برتبـــة خ ع ٤لتنفيـــذ القـــرار ســـتلزم االســـتعانة بســـتة مـــوظفين برتبـــة م

  في المقر الرئيسي. ٤المستويين القطري واإلقليمي، وموظف واحد برتبة م
  التمويل  -٤

  (ب) ممولة بالكامل؟ (نعم/ ال)٣والمذكورة في  ٢٠١٣-٢٠١٢هل التكاليف المقدرة للثنائية 
  ال

اإلجابــة "ال" يرجــى تحديــد ثغــرة التمويــل وكيفيــة تعبئــة المــوارد (مــع بيــان تفاصــيل مصــدر إذا كانــت 
  التمويل المحتمل (مصادر التمويل المحتملة)).

مليـــون دوالر أمريكـــي؛ مصـــدر (مصـــادر) التمويـــل: المســـاهمات الطوعيـــة مـــن البلـــدان والجهـــات  ٢٩
  المانحة الخاصة والمنظمات المتعددة األطراف.

    
  أسبوع التمنيع العالمي  ١٢ق١٣٠م ت القرار  -١
  ٦٤/٧(انظر الوثيقة ج ٢٠١٣-٢٠١٢الصلة بالميزانية البرمجية   -٢

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA64/A64_7-ar.pdf(  

 ١-١النتيجة (النتائج) المتوقعة على صعيد المنظمة:  ١الغرض االستراتيجي:  

  تحقيق النتيجة (النتائج) المتوقعة على صعيد المنظمة؟كيف سيساهم هذا القرار في 
) زيادة قبول السكان ٢) إذكاء الوعي عالميًا ومحليًا بفوائد التطعيم؛ (١إن أسابيع التمنيع تساعد على ما يلي: (
ت ) إتاحة فرصة إضافية إلعطـاء اللقاحـا٤) تعزيز االلتزام السياسي؛ (٣لخدمات التمنيع وزيادة طلبهم عليها؛ (

  للناس، وهو األمر الذي يؤدي إلى المساهمة في تحسين التغطية باللقاحات.
  هل تتضمن الميزانية البرمجية بالفعل النواتج أو الخدمات المطلوبة في هذا القرار؟ (نعم/ ال)  

 نعم
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  البرمجيةالتكلفة المقدرة واآلثار المترتبة بالنسبة إلى المالك الوظيفي فيما يتعلق بالميزانية   -٣
  التكلفة اإلجمالية  (أ)

) مــدة ســريان القــرار التــي ســتلزم فيهــا أنشــطة األمانــة مــن أجــل التنفيــذ؛ ١ُيــذكر مــا يلــي (
  ).أمريكي دوالر ١٠ ٠٠٠ منها كل يبلغ وحدات إلى مقربةتكلفة تلك األنشطة ( )٢(
  سية.) سيتم التنفيذ على أساس مستمر، رهنًا بالمراجعة من ِقَبل األجهزة الرئا١(
دوالر أمريكـــي فـــي الســـنة (تكـــاليف المـــوظفين:  ١٥٠ ٠٠٠) مجمـــوع التكـــاليف اإلضـــافية: ٢(

  دوالر أمريكي) ١٢٠ ٠٠٠دوالر أمريكي؛ تكاليف األنشطة:  ٣٠ ٠٠٠
قــراره بشــأن أســابيع التمنيــع اإلقليميــة، وتعكــف أربعــة  أقــاليم المنظمــة اعتمــد كــل مــنمالحظــة: 

أقــاليم علــى تنفيــذ أســابيع التمنيــع منــذ عــدة ســنوات، وذلــك مــع انضــمام اإلقلــيم األفريقــي وٕاقلــيم 
. وبناًء على ذلـك فـإن تكلفـة أسـابيع ٢٠١٢جنوب شرق آسيا إليها في هذا المضمار في عام 

بالفعـل، وسـتكون زيـادة التكلفـة نتيجـة إدراج أسـبوع  التمنيع اإلقليمية قـد تـم تخطيطهـا وتمويلهـا
التمنيــع العــالمي زيــادة قليلــة إلــى أدنــى حــد، وســتعكس ببســاطة وقــت المــوظفين علــى المســتوى 
اإلقليمــي الــذي ســيلزم للتنســيق والمــواد اإلعالميــة ومــواد االتصــاالت اإلضــافية وكــذلك اجتمــاع 

  صغير للتنسيق.
  ٢٠١٣-٢٠١٢التكلفة في الثنائية   (ب)

(أ) (مقربـة ٣مـن التكـاليف المـذكورة فـي  ٢٠١٣-٢٠١٢ُيذكر المبلـغ المخصـص للثنائيـة 
  دوالر أمريكي) ١٠ ٠٠٠إلى وحدات يبلغ كل منها 

دوالر  ٦٠ ٠٠٠دوالر أمريكــي (تكــاليف المــوظفين:  ٣٠٠ ٠٠٠مجمــوع التكــاليف اإلضــافية: 
  دوالر أمريكي) ٢٤٠ ٠٠٠أمريكي؛ تكاليف األنشطة: 

تُــذكر مســتويات المنظمــة التــي ســتتحمل هــذه التكــاليف، مــع بيــان األقــاليم المحــددة حســب 
   االقتضاء.

  المقر الرئيسي
هــــل أدرجـــــت بالكامـــــل التكلفــــة المقـــــدرة ضـــــمن الميزانيــــة البرمجيـــــة المعتمـــــدة للثنائيـــــة 

  ؟ (نعم/ ال)٢٠١٣-٢٠١٢
  نعم

  إذا كانت اإلجابة "ال" يرجى ذكر المبلغ غير المدرج.
  اآلثار المترتبة بالنسبة إلى المالك الوظيفي  (ج)

  هل يمكن تنفيذ هذا القرار من ِقَبل الموظفين الحاليين؟ (نعم/ ال)
  نعم

معبـــرًا عنـــه بعـــدد  -إذا كانـــت اإلجابـــة "ال" ُيـــذكر العـــدد الـــالزم مـــن المـــوظفين اإلضـــافيين 
لالزمـــة حســـب مـــع بيـــان األقـــاليم المحـــددة ومجموعـــة المهـــارات ا -المـــوظفين المتفـــرغين 

  االقتضاء.
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  التمويل  -٤
  (ب) ممولة بالكامل؟ (نعم/ ال)٣والمذكورة في  ٢٠١٣-٢٠١٢هل التكاليف المقدرة للثنائية 

  نعم
إذا كانــت اإلجابــة "ال" يرجــى تحديــد ثغــرة التمويــل وكيفيــة تعبئــة المــوارد (مــع بيــان تفاصــيل مصــدر 

  التمويل المحتمل (مصادر التمويل المحتملة)).
  بالدوالر األمريكي: غير متاح؛ مصدر (مصادر) التمويل: غير متاح. المبلغ

  
  

/ المغشوشـــة/ التوســـيم المغشوشـــة /المـــزورة/ النوعيــــة المتدنيــــة الطبيــــة المنتجـــات ١٣ق١٣٠م ت القـــرار  -١
  المزيفة

  ٦٤/٧(انظر الوثيقة ج ٢٠١٣-٢٠١٢الصلة بالميزانية البرمجية   -٢
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA64/A64_7-ar.pdf(  

   ٢-١١و ١-١١النتيجة المتوقعة على صعيد المنظمة:  ١١الغرض االستراتيجي:  
 كيف سيساهم هذا القرار في تحقيق النتيجة المتوقعة على صعيد المنظمة؟

 المتدنيـــة الطبيـــة المنتجــاتبخصــوص " ١-١١يســتجيب القــرار للــنهج االســتراتيجي الــوارد فــي النتيجــة المتوقعــة 
  ".المزيفة/ المغشوشة/ التوسيم المغشوشة /المزورة/ النوعيـة

  هل تتضمن الميزانية البرمجية بالفعل النواتج أو الخدمات المطلوبة في هذا القرار؟ (نعم/ ال)  
 ال

  فيما يتعلق بالميزانية البرمجيةالتكلفة المقدرة واآلثار المترتبة بالنسبة إلى المالك الوظيفي   -٣
  التكلفة اإلجمالية  (أ)

) مــدة ســريان القــرار التــي ســتلزم فيهــا أنشــطة األمانــة مــن أجــل التنفيــذ؛ ١ُيــذكر مــا يلــي: (
  ).أمريكي دوالر ١٠ ٠٠٠ منها كل يبلغ وحدات إلى مقربةتكلفة تلك األنشطة ( )٢(
  رره جمعية الصحة.) رهنًا بما تق٢٠١٥-٢٠١٢سنوات (تغطي الفترة  ٣  )١(
دوالر أمريكـــــي  مليـــــون ٤‚٨٤ودوالر أمريكـــــي   مليـــــون ٣‚٥٦المجمـــــوع: مـــــا بـــــين    )٢(

دوالر أمريكــي؛  ماليــين ٤ودوالر أمريكــي  مليــون ٢‚٧٢(تكــاليف المــوظفين: مــا بــين 
دوالر أمريكــي). وتلــك تقــديرات متحفظــة علــى أســاس  ٨٤٠ ٠٠٠تكــاليف األنشــطة: 

عقــد اجتمــاع ســنوي واحــد آلليــة الــدول األعضــاء. وهــذا يغطــي فقــط تكــاليف أنشــطة 
  اجتماع واحد ألن االختصاصات لم تؤكد بعد.   
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  ٢٠١٣-٢٠١٢التكلفة في الثنائية   ) ب(
(أ) (مقربــًا ٣مــن التكــاليف المــذكورة فــي  ٢٠١٣-٢٠١٢ُيــذكر المبلــغ المخصــص للثنائيــة 

  دوالر أمريكي) ١٠ ٠٠٠إلى وحدات يبلغ كل منها 
دوالر أمريكــــــي (تكــــــاليف  مليــــــون ٣‚٢٣ودوالر أمريكــــــي  مليــــــون ٢‚٣٧مــــــا بــــــين  المجمــــــوع:

دوالر أمريكـــــي؛ تكـــــاليف  مليـــــون ٢‚٦٧ودوالر أمريكـــــي  مليـــــون ١‚٨١المـــــوظفين: مـــــا بـــــين 
  دوالر أمريكي) ٥٦٠ ٠٠٠األنشطة: 

تُــذكر مســتويات المنظمــة التــي ســتتحمل هــذه التكــاليف، مــع بيــان األقــاليم المحــددة حســب 
   االقتضاء.

  المقر الرئيسي
-٢٠١٢هــل أدرجــت بالكامــل التكلفــة المقــدرة ضــمن الميزانيــة البرمجيــة المعتمــدة للثنائيــة 

  ؟ (نعم/ ال)٢٠١٣
  ال

  المدرج. إذا كانت اإلجابة "ال" يرجى ذكر المبلغ غير
  دوالر أمريكي مليون ٣‚٢٣ودوالر أمريكي  مليون ٢‚٣٧ما بين 

  اآلثار المترتبة بالنسبة إلى المالك الوظيفي  (ج)
  هل يمكن تنفيذ هذا القرار من ِقَبل الموظفين الحاليين؟ (نعم/ ال)

  ال
بعـــدد معبـــرًا عنـــه  -إذا كانـــت اإلجابـــة "ال" ُيـــذكر العـــدد الـــالزم مـــن المـــوظفين اإلضـــافيين 

مـــع بيـــان األقـــاليم المحـــددة ومجموعـــة المهـــارات الالزمـــة حســـب  -المـــوظفين المتفـــرغين 
  االقتضاء.

ــا المهنيــة الفئــةموظفــان مــن  ) وموظــف مــن فئــة ٥والرتبــة م ٤(الرتبــة م (الفنيــة) والفئــات العلي
  ).   ٥الخدمات العامة (الرتبة خ ع

  التمويل  -٤
  (ب) ممولة بالكامل؟ (نعم/ ال)٣والمذكورة في  ٢٠١٣-٢٠١٢هل التكاليف المقدرة للثنائية 

  ال
إذا كانــت اإلجابــة "ال" يرجــى تحديــد فجــوة التمويــل وكيفيــة تعبئــة المــوارد (مــع بيــان تفاصــيل مصــدر 

  التمويل المتوقع (مصادر التمويل المتوقعة)).
 مصــادر( المحتمــل التمويــل مصــدردوالر أمريكــي؛  مليــون ٣‚٢٣ودوالر أمريكــي  مليــون ٢‚٣٧مـا بــين 
  :)المحتملة التمويل

مـــن المـــرجح االحتيـــاج إلـــى األمـــوال الخاصـــة ببـــدء التشـــغيل فـــي شـــكل مســـاهمات طوعيـــة مـــن الـــدول 
األعضاء المهتمة ألن األنشطة التقنية لم تحدد بعد بما يكفي من التفصيل لمخاطبة المانحين. كما أن 

  في مجال األدوية. المشروع يقع خارج نطاق ما يموله المانحون حاليًا 
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ــرار  -١  فــي الصــحة، مجموعــة قائــد بصــفتها ودورهــا العالميــة الصــحة منظمــة اســتجابة  ١٤ق١٣٠م ت الق
  اإلنسانية الطوارئ في المتنامية الصحية الطلبات تلبية مجال

  ٦٤/٧(انظر الوثيقة ج ٢٠١٣-٢٠١٢الصلة بالميزانية البرمجية   -٢
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA64/A64_7-ar.pdf(  

  ١-٥النتيجة (النتائج) المتوقعة على صعيد المنظمة:  ٥الغرض االستراتيجي:  
 ٧-٥و    

  كيف سيساهم هذا القرار في تحقيق النتيجة (النتائج) المتوقعة على صعيد المنظمة؟
، اإلنســانية الطــوارئ فــي الصــحة مجموعــة ) الوكالــة التــي تقــود١( بصــفتهايــدعم القــرار المنظمــة فــي أداء دورهــا 

مجموعة الصحة العالمية التابعة للجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت. كما يعزز النهج  ) والوكالة التي تقود٢(
أن يضـع مشترك بين المنظمات المتبع في المنظمة لالسـتجابة للطـوارئ. وُيطلـب فيـه مـن المـدير العـام الجديد ال

السياسات والمبادئ التوجيهية الضرورية والهياكل والعمليات اإلدارية المالئمة للمنظمة مما يلزم للعمل اإلنساني 
الفعال والناجح على المستوى القطري، وكذلك القدرة والموارد التنظيمية من أجل الوفاء على أفضـل وجـه بـدورها 

المتوقعــة  ٧-٥لعالميــة. وعليــه، يــنهض التنفيــذ بتحقيــق النتيجــة باعتبارهــا الوكالــة التــي تقــود مجموعــة الصــحة ا
على صعيد المنظمة بإمداد عمل المنظمة بالتوجه والهيكل والزخم لقيادة عمليـة منسـقة السـتجابة قطـاع الصـحة 

  وانتعاشه في الطوارئ اإلنسانية.
  القرار؟ (نعم/ ال)  هل تتضمن الميزانية البرمجية بالفعل النواتج أو الخدمات المطلوبة في هذا 

  نعم
  التكلفة المقدرة واآلثار المترتبة بالنسبة إلى المالك الوظيفي فيما يتعلق بالميزانية البرمجية  -٣

  التكلفة اإلجمالية  (أ)
) مــدة ســريان القــرار التــي ســتلزم فيهــا أنشــطة األمانــة مــن أجــل التنفيــذ؛ ١ُيــذكر مــا يلــي (

  ).أمريكي دوالر ١٠ ٠٠٠ منها كل يبلغ وحدات إلى مقربةتكلفة تلك األنشطة ( )٢(
ـــرة الرئيســـية الخاصـــة بهـــذا القـــرار هـــي فتـــرة الســـنتين ١( التـــي تضـــطلع  ٢٠١٣-٢٠١٢) الفت

ومـــن المتوقـــع بعـــد عـــام المنظمـــة خاللهـــا بتنفيـــذ نهجهـــا المؤسســـي الجديـــد وتقييمـــه وتحســـينه. 
  في حاالت الطوارئ.أن تظل المبادئ الكامنة في هذا القرار توجه عمل المنظمة  ٢٠١٣

 ٢٣‚٦مليــــون دوالر أمريكــــي (تكــــاليف المــــوظفين:  ٢٩‚٥المجمــــوع فــــي الســــنة األولــــى: ) ٢(
مليــون دوالر أمريكــي)؛ المجمــوع فــي الســنوات  ٥‚٩مليــون دوالر أمريكــي؛ وتكــاليف األنشــطة: 

مليــون دوالر أمريكــي؛ وتكــاليف  ٣٤مليــون دوالر أمريكــي (تكــاليف المــوظفين:  ٤٢‚٥التاليــة: 
 مليون دوالر أمريكي). ٨‚٥األنشطة: 

يتوقــــع أن يكــــون تنفيــــذ هــــذا القــــرار خــــالل الســــنة األولــــى تــــدريجيًا علــــى المســــتويين اإلقليمــــي 
ة مـــن فتـــرة ٪ مـــن تكـــاليف التنفيـــذ فـــي الســـنة األخيـــر ٧٠والقطـــري وتقـــدر تكلفتـــه بالتـــالي بنســـبة 

  ١السنتين.

                                                           
 ال تشمل األرقام المتاحة الموارد اإلضافية التي تحشد لحاالت طوارئ معينة.    ١
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  ٢٠١٣-٢٠١٢التكلفة في الثنائية   (ب)
(أ) (مقربـة ٣مـن التكـاليف المـذكورة فـي  ٢٠١٣-٢٠١٢ُيذكر المبلـغ المخصـص للثنائيـة 

  دوالر أمريكي). ١٠ ٠٠٠إلى وحدات يبلغ كل منها 
مليون دوالر أمريكي؛ وتكاليف  ٥٧‚٦تكاليف الموظفين: مليون دوالر أمريكي ( ٧٢المجموع: 
  مليون دوالر أمريكي) ١٤‚٤األنشطة: 

تُــذكر مســتويات المنظمــة التــي ســتتحمل هــذه التكــاليف، مــع بيــان األقــاليم المحــددة حســب 
   االقتضاء.

ينفذ هذا القرار عبر المنظمـة. وتحظـى جهـود المنظمـة علـى المسـتوى القطـري بـدعم المكاتـب 
 ١٣‚٥مليــــون دوالر أمريكــــي فــــي المقــــر الرئيســــي؛ و ٣٢الرئيســــي ( اإلقليميــــة المعنيــــة والمقــــر

ــــة؛ و ــــون دوالر أمريكــــي فــــي المكاتــــب اإلقليمي ــــب  ٢٦‚٥ملي ــــون دوالر أمريكــــي فــــي المكات ملي
القطريــة الرئيســية بــالتركيز علــى البلــدان الشــديدة التعــرض للمخــاطر فــي إقليمــي أفريقيــا وشــرق 

  ١المتوسط).
قـــــدرة ضـــــمن الميزانيــــة البرمجيـــــة المعتمـــــدة للثنائيـــــة هــــل أدرجـــــت بالكامـــــل التكلفــــة الم

  ؟ (نعم/ ال)٢٠١٣-٢٠١٢
  نعم

  إذا كانت اإلجابة "ال" يرجى ذكر المبلغ غير المدرج.
  اآلثار المترتبة بالنسبة إلى المالك الوظيفي  (ج)

  هل يمكن تنفيذ هذا القرار من ِقَبل الموظفين الحاليين؟ (نعم/ ال)
  ال

معبـــرًا عنـــه بعـــدد  -"ال" ُيـــذكر العـــدد الـــالزم مـــن المـــوظفين اإلضـــافيين إذا كانـــت اإلجابـــة 
مـــع بيـــان األقـــاليم المحـــددة ومجموعـــة المهـــارات الالزمـــة حســـب  -المـــوظفين المتفـــرغين 

  االقتضاء.
إال أن  ٢٠١١-٢٠١٠يشــابه مجمــوع المــوظفين األساســيين المجمــوع المســجل لفتــرة الســنتين 

رات مختلفـــــة وأن هنـــــاك اختالفـــــًا فـــــي التوزيـــــع الجغرافـــــي المـــــوظفين المعنيـــــين يتمتعـــــون بمهـــــا
زيـــادة الو  ٢٠١١للمناصـــب نتيجـــة لتخفـــيض عـــدد المـــوظفين فـــي المقـــر الرئيســـي خـــالل ســـنة 

المرتقبــــة فــــي عــــدد المــــوظفين علــــى الصــــعيدين اإلقليمــــي والقطــــري. فعلــــى مســــتوى المكاتــــب 
موظفـــًا مـــن  ٣٥حاليـــًا القطريـــة، يتصـــور أن يتضـــاعف مجمـــوع المـــوظفين األساســـيين البـــالغ 

موظفًا بالتشديد علـى البلـدان فـي إقليمـي أفريقيـا  ٧٠الفئات المهنية (الفنية) والعليا ليصل إلى 
وشرق المتوسـط. ومـن الضـروري أيضـًا زيـادة عـدد المـوظفين علـى مسـتوى المكاتـب اإلقليميـة 

وأداء هــــذا  لإلشــــراف علــــى دور مســـاندة المكاتــــب القطريــــةلضـــمان تــــوفير الكفــــاءات الالزمـــة 
الــدور. وعلــى مســتوى المكاتــب اإلقليميــة، مــن المحتمــل أن يكــون مــن الضــروري رفــع مجمــوع 

موظفـًا  ٣٦موظفـًا إلـى عـدد يسـاوي  ٢٤الموظفين المهنيـين (الفنيـين) األساسـيين البـالغ حاليـًا 
 بالتشـــديد علـــى المكتبـــين اإلقليميـــين ألفريقيـــا وشـــرق المتوســـط. وال يتطلـــب المقـــر الرئيســـي أي

زيادة إضافية في عدد الموظفين نظرًا إلى إعادة هيكلة اإلدارة المعنيـة وتخفـيض عـدد مالكهـا 
  .٢٠١١الشديد خالل عام 
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  التمويل  -٤
  (ب) ممولة بالكامل؟ (نعم/ ال)٣والمذكورة في  ٢٠١٣-٢٠١٢هل التكاليف المقدرة للثنائية 

  ال
وكيفيــة تعبئــة المــوارد (مــع بيــان تفاصــيل مصــدر إذا كانــت اإلجابــة "ال" يرجــى تحديــد ثغــرة التمويــل 

  التمويل المحتمل (مصادر التمويل المحتملة)).
مليــون دوالر أمريكــي؛ مصــادر التمويــل: االشــتراكات المقــدرة والمســاهمات الطوعيــة وأمــوال رصــد  ٤٤

البــــرامج ورفــــع التقــــارير عنهــــا. وتمــــول أنشــــطة االســــتجابة واالنتعــــاش مــــن أي مــــورد تمويــــل للتصــــدي 
  للفاشيات واألزمات يحصل من النداءات الموحدة والعاجلة التي توجه في حاالت طوارئ معينة.

  
  

  تعديالت الئحة الموظفين  ١٥ق١٣٠م ت القرار  -١
  مرتبات الموظفين في الوظائف غير المصنفة في رتب ومرتب المدير العام  ١٦ق١٣٠م ت القرار  

  ٦٤/٧(انظر الوثيقة ج ٢٠١٣-٢٠١٢ الصلة بالميزانية البرمجية  -٢
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA64/A64_7-ar.pdf(  

   ٣-١٣ النتيجة المتوقعة على صعيد المنظمة: ١٣ الغرض االستراتيجي: 
 كيف سيساهم هذا القرار في تحقيق النتيجة المتوقعة على صعيد المنظمة؟

تـدعم سياسـات المـوارد البشـرية للمنظمـة ألنهـا ترمـي إلـى ضـمان أن نظـام  ١التعديالت المبينة في تقرير األمانـة
األجــور المتبــع فــي منظمــة الصــحة العالميــة يمتثــل للقــرارات المتوقــع أن تتخــذها الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة. 

 العامـة الجمعيـة إلـى قُـدم الـذي الدوليـة المدنيـة الخدمـة لجنـة تقريـر فـي التعديالت تنفيذ التوصيات الـواردة تمثلو 
  السادسة والستين. دورتها أثناء فيه تنظر كي المتحدة لألمم

  القرار؟ (نعم/ ال)  هذا هل تتضمن الميزانية البرمجية بالفعل النواتج أو الخدمات المطلوبة في 
 نعم

  البرمجيةالتكلفة المقدرة واآلثار المترتبة بالنسبة إلى المالك الوظيفي فيما يتعلق بالميزانية   -٣
  التكلفة اإلجمالية  (أ)

) مــدة ســريان القــرار التــي ســتلزم فيهــا أنشــطة األمانــة مــن أجــل التنفيــذ؛ ١ُيــذكر مــا يلــي: (
  ).أمريكي دوالر ١٠ ٠٠٠ منها كل يبلغ وحدات إلى مقربةتكلفة تلك األنشطة ( )٢(
  )٢٠١٣-٢٠١٢الفترة  ان(تغطي سنتان  )١(
دوالر أمريكي؛  ٦٣٠ ٠٠٠دوالر أمريكي (تكاليف الموظفين:  ٦٣٠ ٠٠٠ :المجموع  )٢(

  تكاليف األنشطة: ال شيء)

                                                           
  والقــرار  ١٥ق١٣٠م ت، يحتــوي هــذا التقريــر علــى مشــروعي قــرارين تــم اعتمادهمــا بوصــفهما القــرار ١٣٠/٢٨م تالوثيقـة     ١
 .، بالترتيب.١٦ق١٣٠م ت



٦الملحق   97  

  ٢٠١٣-٢٠١٢لثنائية ا فيالتكلفة   (ب)
 (أ) (مقربــاً ٣مــن التكــاليف المــذكورة فــي  ٢٠١٣-٢٠١٢ُيــذكر المبلــغ المخصــص للثنائيــة 

  )دوالر أمريكي ١٠ ٠٠٠إلى وحدات يبلغ كل منها 
دوالر أمريكـي؛ تكـاليف  ٦٣٠ ٠٠٠دوالر أمريكي (تكـاليف المـوظفين:  ٦٣٠ ٠٠٠ :المجموع

  األنشطة: ال شيء) 
األقــاليم المحــددة حســب  مــع بيــانالتكــاليف،  تُــذكر مســتويات المنظمــة التــي ســتتحمل هــذه

  .االقتضاء
  جميع مستويات المنظمة.

-٢٠١٢لثنائيــة الميزانيــة البرمجيــة المعتمــدة لالتكلفــة المقــدرة ضــمن  هــل أدرجــت بالكامــل
  (نعم/ ال) ؟٢٠١٣

  نعم
  إذا كانت اإلجابة "ال" يرجى ذكر المبلغ غير المدرج.

  اآلثار المترتبة بالنسبة إلى المالك الوظيفي  (ج)
  هل يمكن تنفيذ هذا القرار من ِقَبل الموظفين الحاليين؟ (نعم/ ال)

  نعم
معبـــرًا عنـــه بعـــدد  - اإلضـــافيينإذا كانـــت اإلجابـــة "ال" ُيـــذكر العـــدد الـــالزم مـــن المـــوظفين 

مـــع بيـــان األقـــاليم المحـــددة ومجموعـــة المهـــارات الالزمـــة حســـب  - المـــوظفين المتفـــرغين
  االقتضاء.

  التمويل  -٤
  (ب) ممولة بالكامل؟ (نعم/ ال)٣والمذكورة في  ٢٠١٣-٢٠١٢هل التكاليف المقدرة للثنائية 

  نعم
وكيفيــة تعبئــة المــوارد (مــع بيــان تفاصــيل مصــدر  إذا كانــت اإلجابــة "ال" يرجــى تحديــد فجــوة التمويــل

  التمويل المتوقع (مصادر التمويل المتوقعة)).
  .ينطبق ال: التمويل) مصادر( مصدر ينطبق؛ ال :األمريكي بالدوالر

    
  تغذية األمهات والرّضع وصغار األطفال: مسّودة خطة التنفيذ الشاملة  )٢(١٣٠م تالمقرر اإلجرائي   -١
  ٦٤/٧(انظر الوثيقة ج ٢٠١٣-٢٠١٢بالميزانية البرمجية الصلة   -٢

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA64/A64_7-ar.pdf(  

  النتيجة (النتائج) المتوقعة على صعيد المنظمة:  ٩الغرض االستراتيجي:  
  ٤-٩و ٣-٩و ٢-٩و ١-٩    

  على صعيد المنظمة؟ كيف سيساهم هذا القرار في تحقيق النتيجة (النتائج) المتوقعة
 واضـحة أهـداف تحديـد خـالل مـن شـركاء، عـدة مع بالتعاون التغذية بمسألة األعضاء الدول التزام القرار سيدعم
 النتيجـة( بالبّينـات مسندة تدخالت تنفيذ إلى الحاجة ويبرز ؛)٢-١-٩و ١-١-٩ المؤشرين انظر( قياسها يمكن

 منحهـا ينبغـي التـي المجـاالت قائمـة فـي إلدراجهـا محـددة مجـاالت ويبـّين ؛)٢-٩ المنظمـة صعيد على المتوقعة
 اإلبـالغ متطلبـات ويوضـح ؛)٤-٩ المنظمـة صـعيد علـى المتوقعـة النتيجة( قطاع الصحة في وتعزيزها األولوية
 ).٣-٩ المنظمة صعيد على المتوقعة النتيجة( الترصد تحسين على والتحفيز
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  هل تتضمن الميزانية البرمجية بالفعل النواتج أو الخدمات المطلوبة في هذا القرار؟ (نعم/ ال)  
 نعم معظم النواتج مدرجة فعًال.

  التكلفة المقدرة واآلثار المترتبة بالنسبة إلى المالك الوظيفي فيما يتعلق بالميزانية  البرمجية  -٣
  التكلفة اإلجمالية  (أ)

مــدة ســريان القــرار التــي ســتلزم فيهــا أنشــطة األمانــة مــن أجــل التنفيــذ؛ ) ١ُيــذكر مــا يلــي (
  ).أمريكي دوالر ١٠ ٠٠٠ منها كل يبلغ وحدات إلى مقربةتكلفة تلك األنشطة ( )٢(
  )٢٠٢١-٢٠١٢سنوات (تغطي الفترة  ١٠  )١(
مليـــون دوالر  ٢٣‚٩٠مليـــون دوالر أمريكـــي (تكـــاليف المـــوظفين:  ٣٢‚٤٠المجمـــوع:   )٢(

  مليون دوالر أمريكي) ٨‚٥٠أمريكي؛ تكاليف األنشطة: 
  ٢٠١٣-٢٠١٢التكلفة في الثنائية   (ب)

(أ) (مقربـة ٣مـن التكـاليف المـذكورة فـي  ٢٠١٣-٢٠١٢ُيذكر المبلـغ المخصـص للثنائيـة 
  دوالر أمريكي) ١٠ ٠٠٠إلى وحدات يبلغ كل منها 

مليـــــون دوالر أمريكـــــي؛  ٤‚٧٨مليـــــون دوالر أمريكـــــي (تكـــــاليف المـــــوظفين:  ٨‚٢٨المجمـــــوع: 
  مليون دوالر أمريكي) ٣‚٥٠تكاليف األنشطة: 

تُــذكر مســتويات المنظمــة التــي ســتتحمل هــذه التكــاليف، مــع بيــان األقــاليم المحــددة حســب 
   االقتضاء.

مليـون دوالر أمريكـي  ١‚٢٠مليون دوالر أمريكي (تكاليف المـوظفين)؛  ١‚٠٧المقر الرئيسي: 
  (تكاليف األنشطة)

مليــــــون دوالر أمريكــــــي (تكــــــاليف المــــــوظفين)؛  ٣‚٧١المكاتــــــب اإلقليميــــــة/المكاتب القطريــــــة: 
  مليون دوالر أمريكي (تكاليف األنشطة) ٢‚٣٠

-٢٠١٢لميزانيــة البرمجيــة المعتمــدة للثنائيــة هــل أدرجــت بالكامــل التكلفــة المقــدرة ضــمن ا
  ؟ (نعم/ ال)٢٠١٣

  ال
  إذا كانت اإلجابة "ال" يرجى ذكر المبلغ غير المدرج.

علـــى الـــرغم مـــن أن تنفيـــذ خطـــة التنفيـــذ الشـــاملة الخاصـــة بتغذيـــة األمهـــات والرضـــع وصـــغار 
لــب مــن األمانــة أن األطفــال مشــمولة بالفعــل فــي الميزانيــة البرنامجيــة المعتمــدة، فــإن القــرار يط

  تتخذ مزيدًا من اإلجراءات في مجالين هما:
وضـــع مبـــادئ توجيهيـــة بشـــأن تـــدابير السياســـة العامـــة المتعـــددة القطاعـــات الخاصـــة   (أ)

  بالتغذية؛
  وضع مبادئ توجيهية بشأن تسويق األغذية التكميلية.  (ب)

وهــو مــا ســيتطلب دوالر أمريكــي،  ٦٠٠ ٠٠٠وســتبلغ تكلفــة هــذه األنشــطة اإلضــافية حــوالي 
زيــادة الميزانيــة المعتمــدة، وٕاال فقــد يمكــن اســتيعاب هــذه التكــاليف إذا ألغيــت أو ُأخــرت أنشــطة 

  أخرى منها األعمال الخاصة بالتغذية في حاالت الطوارئ.
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  اآلثار المترتبة بالنسبة إلى المالك الوظيفي  (ج)
  (نعم/ ال)هل يمكن تنفيذ هذا القرار من ِقَبل الموظفين الحاليين؟ 

  ال
معبـــرًا عنـــه بعـــدد  -إذا كانـــت اإلجابـــة "ال" ُيـــذكر العـــدد الـــالزم مـــن المـــوظفين اإلضـــافيين 

مـــع بيـــان األقـــاليم المحـــددة ومجموعـــة المهـــارات الالزمـــة حســـب  -المـــوظفين المتفـــرغين 
  االقتضاء.

 علــــى الــــرغم مــــن أن مــــن الممكــــن تنفيــــذ غالبيــــة األنشــــطة المطلوبــــة مــــن األمانــــة فــــي القــــرار
بالموظفين الموجودين، فإن تقديم الدعم إلى الدول األعضاء من أجل تعزيز سياسات الصحة 
الوطنية وسياسات التنمية التي تشـمل أنشـطة التغذيـة التـي ثبتـت فعاليتهـا سيسـتلزم المزيـد مـن 
المــوارد البشــرية فــي المكاتــب اإلقليميــة. وســيلزم علــى وجــه الخصــوص مــوظفين إضــافيين مــن 

 ٤يــة (الفنيــة) والفئــات العليــا فــي المكتــب اإلقليمــي ألفريقيــا (موظــف واحــد برتبــة مالفئــة المهن
) وموظــــف إضــــافي لكــــل إقلــــيم فــــي المكتــــب اإلقليمــــي لألمــــريكتين ٣وموظــــف واحــــد برتبــــة م

والمكتــب اإلقليمــي لجنــوب شــرق آســيا والمكتــب اإلقليمــي لغــرب المحــيط الهــادئ (كلهــم برتبــة 
المــذكورة أعــاله هــؤالء المــوظفين اإلضــافيين. وسُيســعى إلــى ). وال يشــمل حســاب التكــاليف ٣م

  االستعانة بهم عن طريق إعادة البرمجة في المكاتب اإلقليمية والمكاتب القطرية.
  التمويل  -٤

  (ب) ممولة بالكامل؟ (نعم/ ال)٣والمذكورة في  ٢٠١٣-٢٠١٢هل التكاليف المقدرة للثنائية 
  ال

تحديــد ثغــرة التمويــل وكيفيــة تعبئــة المــوارد (مــع بيــان تفاصــيل مصــدر إذا كانــت اإلجابــة "ال" يرجــى 
  التمويل المحتمل (مصادر التمويل المحتملة)).

مليـــون دوالر أمريكـــي متـــاح لتنفيـــذ هـــذا  ٤‚٦٠هنـــاك مبلـــغ وقـــدره  ٢٠١٣-٢٠١٢بالنســـبة إلـــى الثنائيـــة 
مليـون  ٣‚٦٨القرار، وهذا المبلغ هو جزء من الموارد المتاحة حاليًا. وسيلزم تأمين تمويل إضـافي قـدره 

  دوالر من خالل القيام بأنشطة فعالة لجمع األموال.
  
  

_______________  


