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، بينمـا حـث علـى تـوخي الحيطـة قبـل اتخـاذ أي إجـراء فـي بعـض المجـاالتبتطبيق هذه االقتراحات فـي العديـد مـن 
   األخرى. كما قرر المجلس الُمضي في إجراء عملية تقييم مستقلة تتم على مرحلتين. المجاالت

 
 )٢٠١٢/ يناير كانون الثاني ٢٣إلى  ١٦الدورة الثالثون بعد المائة (الفترة من 

  
اســم "مــؤتمر  بشــأنفــي جــدول أعمالــه  بنــد تكميلــيوافــق المجلــس عنــد اعتمــاد جــدول أعمالــه علــى إدراج   -٦

 .)"٢٠األمم المتحدة للتنمية المستدامة (ريو + 
  
 االهتمـام المـولىالضـوء علـى  ،في تقريرها الذي قدمته للمجلس التنفيذي ،للمنظمة ةالعام ةالمدير سلطت و   -٧

لكنهـا أشـارت إلـى أن التغطيـة الصـحية و لمسألة اإلجحاف بوصفها تهديدًا الستقرار المجتمعات وأمن العالم، مؤخرًا 
الشاملة من العوامل القوية لتحقيق المساواة. وفي العام الماضي، ُأعطيت األمراض غير السارية على سبيل المثال 

وقـــد تطلبـــت  .المجـــالميـــة بتعهـــداتها فـــي هـــذا منظمـــة الصـــحة العال وســـوف تفـــياألولويـــة علـــى أعلـــى المســـتويات، 
مــن طريقــة تصــريف شــؤونها المنظمــة أن ُتغيِّــر  ،والســياق األوســع نطاقــاً  ،التحــديات التــي تواجههــا الصــحة العموميــة

  .بتقريرهاوأحاط المجلس علمًا  في تحديد األولويات. والنهج الذي تتبعهوٕاداراتها وبرامجها 
 

 التقنية والصحية الشؤون
  
وضــرورة االســتجابة الشــاملة والمنســقة  لالضــطرابات النفســيةنعكــس االهتمــام الــذي ُأولــي للعــبء العــالمي ا  -٨

من جانب قطاع الصحة والقطاع االجتماعي على المستوى الُقطري في طرح مشـروع قـرار تـم اعتمـاده بعـد مناقشـة 
للصــحة النفســية تنطــوي علــى  وقــد ُطِلــب وضــع خطــة عمــل شــاملة .٨ق١٣٠م ت ، باعتبــاره القــرارالنطــاق واســعة

 حصائل قابلة للقياس بالتشاور مع الدول األعضاء. 
  
تغذيــة دة خطــة تنفيذيــة شــاملة بشــأن وضــع مســوّ  عــنإحاطتــه علمــًا بتقريــر  فــي معــرض –أشــار المجلــس و   -٩

ــالاألمهــات الرُّضــع  إلــى أن هــذه الخطــة  للتغذيــة، كعنصــر حاســم إلطــار عــالمي متعــدد القطاعــات وصــغار األطف
 أهـدافأن ُتجرى المزيد من المشـاورات حـول  )٢(١٣٠م تالمقرر اإلجرائي  فيتحتاج إلى مزيٍد من العمل. وتقرر 

وتقدم إلـى دة الخطة التنفيذية مسوّ  تستكملالخطة التنفيذية ومشروع القرار الذي تم تقديمه للمجلس التنفيذي قبل أن 
تغذية المرأة في الفترة السابقة للحمـل  عنعلمًا بتقرير . كما أحاط المجلس ٢٠١٢جمعية الصحة في أيار/ مايو 

 في العملية التشاورية. وهو األمر الذي سُتغطى جميع جوانبه ،وأثناء الحمل واإلرضاع
  

كانـت األمانـة عاكفـة و . الزواج المبكر وحمل المراهقات وصغيرات السـن عـنأحاط المجلس علمًا بتقريٍر و   -١٠
األمـم المتحـدة  هيئـاتوورقات بشأن السياسات، كما كانت تعمـل عـن قـرب مـع سـائر على وضع الدالئل اإلرشادية 

  تقليل المشكالت المتعلقة بهذه األحداث. بخصوص ُسبلاألخرى 
 
، أن التقدم اإلنمائية لأللفية المتعلقة بالصحة )المرامياألهداف (لرصد بلوغ عند مناقشته وأقر المجلس،   -١١

ويجب أن تقود الدول األعضاء مناقشات حول  هناك أمور كثيرة يجب القيام بها. تزالما ، وأنهمتفاوتاً الُمحرز كان 
، كمـا يجــب أن تعمــل منظمـة الصــحة العالميــة علـى تحقيــق تلــك ٢٠١٥اإلنمائيــة لمـا بعــد عــام  )المرامــياألهـداف (
لــى الــدعم القــوي الــذي اشــتمل ع ٣ق١٣٠م تداخــل منظومــة األمــم المتحــدة. وقــد اعتمــد المجلــس القــرار  األهــداف

والطفــل، وفريــق الخبــراء المســتقل المعنــي  المــرأةلتنفيــذ توصــيات اللجنــة المعنيــة بالمعلومــات والمســاءلة عــن صــحة 
 باالستعراض. 
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حصـيلة  المحـددات االجتماعيـة للصـحة:بشـأن  ١١ق١٣٠م تفي القـرار جمعية الصحة أوصى المجلس و   -١٢
بـأن تعتمـد قـرارًا يحـدد جملـة أمـور مـن بينهـا تأييـد إعـالن  اعيـة للصـحةالمؤتمر العالمي المعني بالمحددات االجتم

ريــو السياســي بشــأن المحــددات االجتماعيــة للصــحة، كمــا طالــب بــأن تكــون هــذه المحــددات ضــمن أولويــات عمليــة 
 اإلصالح في المنظمة. 

  
فــي ، كمــا نظــر االوقايــة مــن األمــراض غيــر الســارية ومكافحتهــ عــنتقريــرين لألمانــة فــي نظــر المجلــس و   -١٣

أوصـى المجلـس جمعيـة الصـحة بـأن  ٧ق١٣٠م تالقـرار  ولـدى اعتمـاد مشروع القرار المقترح من الـدول األعضـاء.
رفيـع المسـتوى للجمعيـة العامـة لألمـم المتحـدة بشـأن الوقايـة مـن األمـراض المتابعـة االجتمـاع تعتمد قرارًا بشـأن 

من جملــة أمــور مــن بينهــا حــث الــدول األعضــاء علــى تنفيــذ والــذي يتضــ ومكافحتهــا (غيــر المعديــة) غيــر الســارية
اإلعــالن السياســي لهــذا االجتمــاع رفيــع المســتوى، وطالــب المــدير العــام بوضــع إطــار عــالمي شــامل للرصــد، يشــمل 

فيمـــا يتعلـــق بالوقايـــة مـــن  االختياريـــةمجموعـــة مـــن المؤشـــرات والتوصـــيات بشـــأن مجموعـــة مـــن األهـــداف العالميـــة 
رية ومكافحتهـــا. كمـــا طالـــب األمانـــة بوضـــع خطـــة عمـــل للوقايـــة مـــن األمـــراض غيـــر الســـارية األمـــراض غيـــر الســـا
 .٢٠٢٠عام إلى  ٢٠١٣ عام ومكافحتها للفترة من

  
وانتشـار األمـراض  حـدوثمـن العوامـل الرئيسـية التـي تسـهم فـي تزايـد  الشيخوخةالمجلس بأنَّ  واعترافًا من  -١٤

التقريـر تضمنت الطلبات المقدمة للمدير العـام النظـر فـي إمكانيـة تركيـز و  .٦ق١٣٠م تغير السارية، اعتمد القرار 
 على حالة المسنين في العالم. ٢٠١٤ لعام الخاص بالصحة في العالم

  
بالوقايـة مـن العمـى وضـعف البصـر اللـذين  الخاصـةتنفيذ خطـة العمـل  عـنأحاط المجلس علمًا بتقرير و   -١٥

، طالب المجلـس المـدير العـام بوضـع خطـة ٢٠١٣لية ستنتهي في عام وحيث إن خطة العمل الحا .يمكن تجنبهما
ــــرة مــــن ــــة الفت ــــة تشــــاورية لتغطي ــــدة مــــن خــــالل عملي ــــى ٢٠١٤ عــــام عمــــل جدي   المقــــرر اإلجرائــــي ( ٢٠١٩ عــــام إل

 .))١(١٣٠م ت
  

، والـذي سـيجري تحديثـه )٢٠٠٥بتنفيـذ اللـوائح الصـحية الدوليـة (أحاط المجلس علمًا بـالتقرير الخـاص و   -١٦
البلـدان التـي مـن غيـر المحتمـل أن  عـنمـع تقـديم معلومـات  ٢٠١٢/ مـايو أيـارغرض تقديمه لجمعية الصحة فـي ب

، وتوضــيح العقبــات التــي تحــول دون تنفيــذ تلــك اللــوائح ٢٠١٢تمــوز/ يوليــو  فــي المحــدد لــه تفــي بالموعــد النهــائي
علـى أهميـة تلـك اللـوائح فيمـا الضـوء س وقـد سـلط العديـد مـن أعضـاء المجلـ والخطط الخاصة بكيفية التغلب عليها.

لتجمعـات البشـرية العالميـة بالنسـبة المتعلقـة باوبعـد النظـر فـي اآلثـار والفـرص  .بالتجمعات البشرية العالميـةيتعلـق 
، والـذي طالـب األمانـة بجملـة أمـور مـن )٣(١٣٠م تإلى األمن الصحي العالمي، اعتمد المجلس المقرر اإلجرائـي 

 متعددة القطاعات إلدارة تلك األحداث. بينها وضع إرشادات
  

ــب المجلــس بعمــل و   -١٧ ، وأحــاط الفريــق االستشــاري المعنــي باإلطــار الخــاص بالتأهــب لألنفلــونزا الجائحــةرحَّ
  علمًا بتقرير األمانة.

  
استئصـــال شـــلل اســتكمال التـــي تتهــدد مخــاطر ال بخصـــوصلــدى األعضــاء الهــواجس المســـتمرة  ولمراعــاة  -١٨

يعلن أن استكمال عمليـة  قراراً  تعتمدوالذي يوصي جمعية الصحة بأن  ٧ق١٣٠م تمد المجلس القرار ، اعتاألطفال
وحـث علـى مجموعـة أمـور  استئصـال شـلل األطفـال يمثـل عمليـة برمجيـة ملحـة بالنسـبة للصـحة العموميـة العالميـة.

ذلـك مسـألة ملحـة، كمـا يجـب البـدء واعتبـار  ٢٠١٣من بينها ضرورة إتاحة الموارد المالية الالزمة حتى نهايـة عـام 
وفي هـذا السـياق، طالـب المجلـس أيضـًا المـدير العـام بوضـع  في التخطيط للمراحل النهائية من عملية االستئصال.

 .الستئصال المرضصيغة نهائية الستراتيجية شاملة الستئصال شلل األطفال وقطع الشوط األخير 
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جـرى و  .٩ق١٣٠م تواعتمـد القـرار  تداء البلهارسيا لقضاء علىابأحاط المجلس علمًا بالتقرير الخاص و   -١٩
ضـرورة تكثيـف التـدخالت لمعالجتـه، بمـا فـي ذلـك االسـتفادة مـن بـرامج أخـرى علـى حث البلدان التي يتوطنها الداء 

وأوصى المجلس جمعية الصحة أن تطلب من المدير العـام تـوفير اإلرشـادات  غير البرامج الصحية لتحسين البيئة.
ل كيفية إطالق حمالت التخلص من المرض وتوقيت تلك الحمالت، باإلضافة إلى كيفية توثيق النجاحات التي حو 

 تحرزها.
  

ـــب المجلــــس بالتحــــديث الــــذي تـــم و   -٢٠ والتوجهــــات  دة خطــــة العمــــل العالميــــة الخاصــــة باللقاحــــاتمســــوّ لرحَّ
ع صــيغة نهائيــة لهــذه الخطــة. وطالــب المجلــس مــن خــالل المقــرر االســتراتيجية فــي هــذا الصــدد، وتطلــع إلــى وضــ

علــى مــرض الحصــبة مــن خــالل إدراج غايــات طموحــة للتغطيــة التمنيعيــة  التركيــز)، بزيــادة ٤(١٣٠م تاإلجرائــي 
تتسـبب فـي خطـة العمـل النهائيـة، وخاصـًة فـي ضـوء فاشـياتها التـي  بـالتخلص مـن الحصـبةوكذلك أهداف خاصـة 

  التغطية.قلة جزئيًا  فيها
 
، الـذي ١٢ق١٣٠م توٕاقـرارًا بمسـاهمة أسـابيع التطعـيم اإلقليميـة فـي تعزيـز التمنيـع، اعتمـد المجلـس القـرار   -٢١

، كمــا طالــب المــدير أســبوع عــالمي للتمنيــعيوصــي جمعيــة الصــحة باعتمــاد قــرار ُيطالــب الــدول األعضــاء بتحديــد 
 المبادرات اإلقليمية. بوصفه اإلطار الرئيسي لجميع تنفيذه سنوياً العام بدعم 

  
الفريــق العامــل المكــون مــن الــدول األعضــاء والمعنــي بالمنتجــات أخــذ المجلــس بالمشــورة المقدمــة مــن و   -٢٢

 ،والتــي تضــمنها تقريــر الفريــق الطبيـــة المتدنيـــة النوعيـــة/ المــزورة/ المغشوشــة التوســيم/ المغشوشــة/ المزيفــة
ار جمعية الصحة بإدراج مقرر إجرائي يقضي بإنشاء آليـة جديـدة أوصى مشروع القر و  .١٣ق١٣٠م تواعتمد القرار 

للدول األعضاء من أجل التعاون الدولي بشأن هذه المنتجات من منظور الصحة العمومية وكذلك تحديد األغراض 
 والغايات واالختصاصات المفصلة لهذه اآللية.

  
 البحث وتنسيق بتمويل المعني العامل ستشارييناال الخبراء فريقأحاط المجلس علمًا بالتقرير المقدم مـن و   -٢٣

جلسـة إعالميـة ومشـاورات غيـر رسـمية سيكون التقرير النهائي لفريق الخبراء االستشـاريين هـو موضـوع و  .والتطوير
 .٢٠١٢قبل جمعية الصحة التي ستنعقد في أيار/ مايو  تجرىس
  

ــد  اســتجابة منظمــة الصــحة بشــأن ١٤ق١٣٠م تاعتمــد المجلــس القــرار و   -٢٤ ــة، ودورهــا بصــفتها قائ العالمي
دولـة  ٣٠ نحـوها ، والتي اقترحمجموعة الصحة في مجال تلبية الطلبات الصحية المتنامية في الطوارئ اإلنسانية

باعتماد قراٍر يطالب المدير العام بجملة أمور من  جمعية الصحةوتضمن نص القرار توصية  من الدول األعضاء.
تعزيـــز القـــدرة  الضـــرورية، بمـــا فـــي ذلـــكدئ التوجيهيـــة والهياكـــل والعمليـــات اإلداريـــة السياســـات والمبـــا تـــأمينبينهـــا 

ُســـبل علـــى تلبيـــة الحاجـــات المفاجئـــة مـــن أجـــل العمـــل الفعـــال والنـــاجح علـــى المســـتوى القطـــري، وكـــذلك التنظيميـــة 
ــ اضــطالع منظمــة الصــحة العالميــة بوظيفتهــا االضــطالع و ة باعتبارهــا الوكالــة التــي تقــود مجموعــة الصــحة العالمي

مجموعـــة الصـــحة فـــي هـــذا الميـــدان. كمـــا طالـــب هـــذا القـــرار المـــدير العـــام بوضـــع إطـــار  بـــدور الوكالـــة التـــي تقـــود
 االستجابة للطوارئ اإلنسانية موضع التنفيذ.

  
ــ المجلــس ، قــرر)٥(١٣٠م توفــي المقــرر اإلجرائــي   -٢٥ ين الــدول األعضــاء أن يعقــد مشــاورات غيــر رســمية ب

مـــؤتمر األمـــم المتحـــدة للتنميـــة المســـتدامة بشـــأن العالميـــة فـــي المـــداوالت القادمـــة  نظمـــة الصـــحةم ةلمناقشـــة مســـاهم
  )، وذلك لضمان أن تحظى الصحة باالهتمام المالئم في مداوالت المؤتمر.٢٠+ (ريو
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 إصالح منظمة الصحة العالمية
  

الثالثــة،  ة العالميــةمجــاالت عمليــة إصــالح منظمــة الصــحبخصــوص أجــرى المجلــس مناقشــات مستفيضــة   -٢٦
مجال البرامج وتحديد يخص فيما و  .واإلصالحات اإلدارية ،وتحديد األولويات، وتصريف الشؤون البرامج :أال وهي
)) على نطاق العمل واالختصاصـات المفصـلة للعمليـة التـي ٦(١٣٠م توافق المجلس (المقرر اإلجرائي  األولويات

)، وحــدد الــدعم ٥هــا المجلــس فــي دورتــه االســتثنائية الثانيــة (انظــر الفقــرة الــدول األعضــاء، والتــي أقر  تتــولى زمامهــا
. كمـا ٢٠١٢شـباط/ فبرايـر شـهر هذا المجال في نهايـة بشأن اجتماع  وتقرر أن ُيعقد الذي يجب أن تقدمه األمانة.

انب من جوانب وافق المجلس على أن تقوم األمانة، بعد استالم التعليقات المقدمة من الدول األعضاء بشأن أي ج
تصريف الشؤون واإلصالحات اإلدارية، بتقديم وثيقة مجمعة تغطي جميـع عناصـر عمليـة إصـالح منظمـة الصـحة 

ـــب المجلـــس بعـــرض مراجـــع الحســـابات الخـــارجي ٢٠١٢فـــي أيـــار/ مـــايو إلـــى جمعيـــة الصـــحة العالميــة   تنفيـــذ. ورحَّ
، ٢٠١٢جمعيــة الصــحة فــي أيــار/ مــايو  انعقــاد بــلالمرحلــة األولــى مــن التقيــيم المســتقل لمنظمــة الصــحة العالميــة ق

 التابعـــة لـــه فـــوَّض المجلـــس لجنـــة البرنـــامج والميزانيـــة واإلدارةو مـــن مكتـــب خـــدمات المراقبـــة الداخليـــة.  وذلـــك بـــدعم
عمليـة اإلصـالح والتـي جـرت فـي بالخاصـة  مناقشـاتهاحصـائل على  ٢٠١٢جمعية الصحة في أيار/ مايو بإطالع 
  .السادس عشر ااجتماعه

 
  ترشيح المدير العام

 
، ٤ق١٣٠م تواعتمـد القـرار  لفترة واليٍة ثانيـة. لمنصب المدير العامرشح المجلس الدكتورة مارغريت تشان   -٢٧

دة مسـوّ  بشـأن ٥ق١٣٠م تالقـرار  أيضـاً  اعتمـد المجلـسو  جمعيـة الصـحة العالميـة.إلـى والـذي بموجبـه قـدم الترشـيح 
  عقد المدير العام.

 
  العاملينشؤون 

 
منصب المدير اإلقليمي ، وعين بموجبه الدكتور عالء الدين علوان فـي ١ق١٣٠م تاعتمد المجلس القرار   -٢٨

 الـرزاقأعـرب المجلـس عـن تقـديره وامتنانـه العميـق للـدكتور حسـين عبـد  ٢ق١٣٠م توفـي القـرار  .لشرق المتوسـط
 في عمل المنظمة كمدير إقليمي. لمساهماته الجليلةالجزائري 

  
ــات أحــاط المجلــس علمــًا  المنظمــة مــوظفيأن نــوَّه العديــد مــن األعضــاء بإســهام  وبعــد  -٢٩ ــان ممثــل جمعي ببي

 .موظفي منظمة الصحة العالمية
  

، الذي تضمن معلومات عن مالك الموظفين، لموارد البشريةعن ابالتقرير السنوي أحاط المجلس علمًا و   -٣٠
 من أجل تحقيق الشفافية. القوى العاملة عموماً عن أدق طالب بتقديم معلومات و 
  

 .لجنة الخدمة المدنية الدولية أحاط المجلس أيضًا علمًا بتقريرو   -٣١
  

فيما يتعلق بمرتبـات المـوظفين مـن  تعديالت الئحة الموظفينعلى  ١٥ق١٣٠م تأكد المجلس في القرار و   -٣٢
 الفئة المهنية (الفنية) والفئات العليا. 

  
 بمرتبـاتجمعية الصـحة علمـًا بتوصـياته فيمـا يتعلـق  بأن تحيط ١٦ق١٣٠تم أوصى المجلس في القرار و   -٣٣

اعتبـــارًا مـــن  المرتبـــاتأن تســـري هـــذه  وتقـــررالمـــدير العـــام، مرتـــب و  الرتـــبالمـــوظفين فـــي الوظـــائف غيـــر محـــددة 
  .٢٠١٢كانون الثاني/ يناير  ١
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 اإلداريةالشؤون 
  

ليـة وطـرق انتخـاب المـدير العـام لمنظمـة الصـحة الفريق العامـل المعنـي بعم بتقريرأحاط المجلس علمًا   -٣٤
للفريق العامل من أجل المضـي فـي  أخرى) على عقد دورة ٧(١٣٠م تووافق من خالل المقرر اإلجرائي  ،العالمية

 .٢٠١٢استكشاف االقتراحات التي نوقشت واستكمال عمله قبل انعقاد جمعية الصحة في أيار/ مايو 
  

ـــة الخفيمـــا يخـــص عضـــوية و   -٣٥ ـــةلجن ـــي مجـــال المراقب ـــراء المســـتقلين االستشـــارية ف   المقـــرر اإلجرائـــي ( ب
بصــورة مؤقتــة حتــى موعــد انعقــاد الــدورة  ألعضــاء مكتبــه، وافــق المجلــس علــى تفــويض الســلطات ))١٥(١٣٠م ت

بمرشــحين يقترحهمــا المــدير العــام، علمــًا بــأن هــذه  عضــويتهماين انقضــت مــدة التاليــة الســتبدال عضــوي اللجنــة اللــذَ 
 المجلس في دورته الحادية والثالثين بعد المائة. ِقَبلرشيحات ستكون خاضعة لالعتماد النهائي من الت
  

اعتمـد  ،لجنتـه الدائمـة المعنيـة بالمنظمـات غيـر الحكوميـةفي التقريـر المقـدم مـن  أن نظر المجلسبعد و   -٣٦
فـي أربع مـن هـذه المنظمـات دخل أن ت الذي قبل فيهبشأن المنظمات غير الحكومية  ١٧ق١٣٠م ترار المجلس الق

الجمعيـــة الدوليـــة لطـــب الكلـــى، والتحـــالف العـــالمي لاللتهـــاب  وهـــي: ،عالقـــات رســـمية مـــع منظمـــة الصـــحة العالميـــة
العالقات الرسمية مع ثـالث منظمـات  وتم إنهاء الشوكي، واالتحاد الدولي لإلعاقة.للحبل الكبدي، والجمعية الدولية 

الرســمية مــع منظمــة الصــحة المنظمــات غيــر الحكوميــة ذات العالقــات جميــع لــث وبعــد اســتعراض ثُ  غيــر حكوميــة.
 .)٨(١٣٠م توافق المجلس على سلسلة من اإلجراءات الموضحة في المقرر اإلجرائي  العالمية

  
ســت  أن يمــنح، المؤسســات والجــوائزبعــد اســتعراض تقــارير لجانــه المعنيــة بهيئــات اختيــار وقــرر المجلــس   -٣٧

 )).١٤(١٣٠م ت) إلى ٩(١٣٠م ت من ات اإلجرائيةجوائز (المقرر 
  

جــدول األعمــال المؤقــت لجمعيــة  النســخة المعدلــة مــن )١٦(١٣٠م تالمجلــس فــي المقــرر اإلجرائــي وأقــر   -٣٨
ـــة الخامســـة والســـتين ـــس أن تنعقـــد  )١٧(١٣٠تم ، كمـــا وافـــق فـــي المقـــرر اإلجرائـــي الصـــحة العالمي دورة المجل

 .٢٠١٢أيار/ مايو  ٢٩و ٢٨في جنيف يومي د المائة الحادية والثالثون بع التنفيذي
  

  مسائل للعلم
 
مجموعـات وب، األربـع الخبراء ومجموعات الدراسـة باجتماعات لجانأحاط المجلس علمًا بالتقارير الخاصة   -٣٩

 ولجان الخبراء االستشاريين وعضويتها.
  

تعزيـز الـُنظم الصادرة في المجـاالت اآلتيـة:  بالتقدم الُمحرز في تنفيذ القراراتأيضًا أحاط المجلس علمًا و   -٤٠
االسـتراتيجية وخطـة العمـل و دور منظمة الصحة العالميـة ومسـؤولياتها فـي مجـال البحـوث الصـحية؛ و الصحية؛ 

استئصــال الجــدري: تــدمير مخزونــات فيــروس و العالميتــان بشــأن الصــحة العموميــة واالبتكــار والملكيــة الفكريــة؛ 
ــات؛ استئصــال داء التو  الجــدري؛ ــه؛ و نين ــتخلص من ــد الفيروســيو مكافحــة داء شــاغاس وال ــوقي و  ؛التهــاب الكب ت
الكــوليرا: آليــة للمكافحــة و ؛ لشــديد المقاومــة لألدويــة المتعــددةالســل المقــاوم لألدويــة المتعــددة والســل ا ومكافحــة
ع الصـحة بشـأن األيـدز والعـدوى االستراتيجية العالمية لقطاو مكافحة داء المثقبيات األفريقي البشري؛ و  والوقاية؛

االســـتراتيجية العالميـــة بشـــأن الوقايـــة مـــن األمـــراض المنقولـــة جنســـيًا و ؛ ٢٠١٥-٢٠١١بفيروســـه فـــي الفتـــرة 
ــة  (المرامــي) الصــحة اإلنجابيــة: اســتراتيجية تســريع التقــدم نحــو بلــوغ األهــدافو  ومكافحتهــا؛ والغايــات اإلنمائي

  .الشراكاتو تغير المناخ والصحة؛ و ئية؛ مبادرات تعزيز السالمة الغذاو  الدولية؛
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 القرارات
  

اآلثــار الماليــة واإلداريــة المترتبــة  تكلفــة وبلغــت قــرارًا. ١٧ دورتــه الثالثــين بعــد المائــةاعتمــد المجلــس فــي   -٤١
وثـائق بالنسبة إلى األمانة نتيجة للقرارات المقترح اعتمادها من المجلس التنفيذي أو جمعية الصـحة كمـا وردت فـي 

مـن هـذه و . ٢٠١٣-٢٠١٢لثنائيـة لمليـون دوالر أمريكـي  ١٠٦٨ ،المصاحبة لمشاريع القـرارات حساب التكاليف
الميزانيـــة فـــي األنشـــطة المخططـــة فـــي  مـــدرج بعـــدمليـــون دوالر أمريكـــي غيـــر  ٦٧٩بـــر مبلـــغ ، اعتُ المقـــدرةالتكلفـــة 

المترتبــة بالنســبة إلــى األمانــة نتيجــة و  بــرامجالأشــار معظــم التقــارير عــن اآلثــار الماليــة ألنشــطة و  .البرمجيــة المعتمــدة
عمليــة  مــن أجــلمســاهمات طوعيــة  أنــه ســتلزمالثالثــين بعــد المائــة إلــى  دورتــهالقــرارات المعتمــدة مــن المجلــس فــي 

 التنفيذ.
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