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  من جدول األعمال ٣-١٨البند 
  
  

  مرتبات الموظفين في الوظائف غير المصنفة في رتب ومرتب المدير العام
  
  

  الخامسة والستون،جمعية الصحة العالمية 
  

رتـب  إذ تشير إلى توصيات المجلس التنفيذي المتعلقة بمرتبات الموظفين في الوظائف غيـر المصـنفة فـي
  ومرتب المدير العام،

  
دوالرًا  ١٧٤ ٢١٤ لمــديرين العــاّمين المســاعدين والمــديرين اإلقليميــين بمــا يبلــغل المرتبــات اإلجماليــة تحــدد  -١

 ١٣٣ ٩٥٠في السنة قبل االقتطاع اإللزامـي ليكـون المرتـب الصـافي المعـدل ]  دوالرًا أمريكياً  ١٧٢ ٠٧١ [أمريكيًا 
  ؛دوالرًا أمريكيًا (لغير المعيل) ١٢١ ٢٩٧ دوالرًا أمريكيًا (للمعيل) أو

  
ــــغاإلجمــــالي لمرتــــب ال تحــــدد  -٢ ــــًا  ١٩١ ٤٩١ نائــــب المــــدير العــــام بمــــا يبل دوالرًا  ١٨٩ ٣٤٩ [دوالرًا أمريكي

دوالرًا أمريكيـًا (للمعيــل) أو  ١٤٦ ٠٤٤فـي السـنة قبــل االقتطـاع اإللزامـي ليكـون المرتــب الصـافي المعـدل ]  اً أمريكيـ
  دوالرًا أمريكيًا (لغير المعيل)؛ ١٣١ ٤٣٢

  
فـي ] دوالرًا أمريكيـاً  ٢٣٢ ٨٥٩ [دوالرًا أمريكيـًا  ٢٥١ ٥٤٠ لمـدير العـام بمـا يبلـغاإلجمـالي لمرتـب ال تحدد  -٣

 ١٥٦ ٩٦٤ (للمعيــل) أوأمريكــي  دوالر ١٧٦ ٥٠١قتطــاع اإللزامــي ليكــون المرتــب الصــافي المعــدل الســنة قبــل اال
  دوالرًا أمريكيًا (لغير المعيل)؛

  
  .٢٠١٢ كانون الثاني/ يناير ١اعتبارًا من  النفاذالمرتبات حيز  التعديالت علىأن تدخل هذه  تقرر  -٤
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  من جدول األعمال ٤-١٨البند 
  
  

  تعيين ممثلين الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي األمم المتحدة: 
  في لجنة المعاشات التقاعدية لموظفي منظمة الصحة العالمية

  
  

كعضـــو  علـــي جعفـــر محمـــد مـــن وفـــد ُعمـــانالـــدكتور  رشـــحت جمعيـــة الصـــحة العالميـــة الخامســـة والســـتون
كعضو بديل في لجنة المعاشات التقاعدية لمـوظفي منظمـة الصـحة العالميـة  تايلهاديز من وفد سويسرا والدكتور م.

  .٢٠١٥لمدة ثالث سنوات تنتهي في أيار/ مايو 
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  من جدول األعمال ١-١٩البند 
  
  

  انتخاب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية: تقرير الفريق العامل
  
  

  ،الخامسة والستون جمعية الصحة العالمية  
  

  ؛١٠١من المادة  ٣إذ تسترشد باألغراض والمبادئ الواردة في ميثاق األمم المتحدة، ومنها الفقرة   
    
  ؛٣١وٕاذ تضع في اعتبارها دستور منظمة الصحة العالمية، بما في ذلك المادة   

  
الميـة، والـذي أنشـأ فريقـًا بشأن انتخاب المدير العام لمنظمة الصحة الع ١٤ق١٢٨م توٕاذ تشير إلى القرار   

عامًال محدود المدة يركز على النتائج ويعنى بعملية وطرق انتخاب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية مـن أجـل 
عملية ترشيح وتعيين تحسين العدالة والشفافية واإلنصاف بين الدول األعضاء في أقاليم المنظمة الستة فيما يخص 

  ؛المدير العام
  

مجددًا على أن مؤهالت المرشحين لها أهمية بالغة في عملية اختيار وترشيح المدير العام، وأنـه وٕاذ تؤكد   
ينبغــي مراعــاة أهميــة توظيــف المــدير العــام القــادم مــن أوســع قاعــدة جغرافيــة ممكنــة مــن الــدول األعضــاء فــي أقــاليم 

  المنظمة الستة؛
  

ر المجلــس التنفيــذي فــي الفــرز والترشــيح، ودور وٕاذ تؤكــد مجــددًا علــى األهميــة الحاســمة التــي يكتســيها دو   
جمعية الصحة العالمية في انتخاب وتعيين المدير العام، ومن ثم ضرورة النظر في السبل الكفيلـة بتعزيـز وتحسـين 

  عناصر هذه اإلجراءات؛
  

وبعــد أن نظـــرت فــي تقريـــر الفريــق العامـــل المعنـــي بعمليــة وطـــرق انتخــاب المـــدير العــام لمنظمـــة الصـــحة   
  ١لعالمية،ا
  
  ما يلي: تقرر  -١
  

المراعاة الواجبة لمبدأ التمثيل الجغرافـي العـادل بمـا يشـمل عمليـة ترشـيح وانتخـاب وتعيـين المـدير   (أ)
العام لمنظمة الصحة العالمية، على أن يوضع في الحسـبان، فـي الوقـت ذاتـه، أن المرشـحين الـذين ُعينـوا 

أقاليم المنظمة الستة فقط، وأنه ينبغـي أن يظـل االعتبـار األول في هذا المنصب أتوا جميعًا من ثالثة من 
  دائمًا هو ضرورة تأمين أعلى مستوى من الكفاءة والمؤهالت والنزاهة في انتخاب وتعيين المدير العام؛

  
 أن يرشــح المجلــس التنفيــذي ثالثــة مرشــحين لنظــر جمعيــة الصــحة مــن أجــل تعيــين المــدير العــام  (ب)

  ، مع المراعاة الواجبة للتمثيل الجغرافي العادل؛ميةلمنظمة الصحة العال
  

                                                           
  . ٦٥/٣٨الوثيقة ج    ١
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للمجلس التنفيذي، في الظروف االستثنائية، إذا تقدر تطبيـق مـا سـبق عمليـًا، كمـا هـو الشـأن فـي   (ج)
حالة وجود مرشح واحد أو اثنين فقط، أن يقرر ترشيح عدد أقل من ثالثـة مرشـحين لنظـر جمعيـة الصـحة 

  ؛لمنظمة الصحة العالمية من أجل تعيين المدير العام
  

وحــدة التفتــيش مــن تقريــر  ٧١أن تضــع األمانــة مســودة قواعــد ســلوك، بمــا يتماشــى مــع التوصــية   (د)
يتعهـد  ٢؛ أي "اختيار الرؤساء التنفيذيين في مؤسسات منظومة األمـم المتحـدة وشـروط خـدمتهم"،المشتركة

كــل مــن المرشــحين لمنصــب المــدير العــام والــدول األعضــاء بالتقيــد بهــا واحترامهــا، وذلــك كــي تنظــر فيهــا 
  جمعية الصحة العالمية السادسة والستون عن طريق المجلس التنفيذي؛

  
وذلــك لتــوفير  ٣أن يــتم إنشــاء منتــدًى للمرشــحين، علــى أن يكــون مفتوحــًا للــدول األعضــاء كافــة،  (ه)

تعلق بصنع القرار يستخدمه المرشحون في تعريـف الـدول األعضـاء بأنفسـهم ورؤيـتهم، علـى قـدم منبر ال ي
المســاواة. وســتحدد األمانــة األســاليب الخاصــة بمنتــدى المرشــحين كــي تنظــر فيهــا جمعيــة الصــحة العالميــة 

 السادسة والستون عن طريق المجلس التنفيذي؛
 

لمعايير الواردة أدناه، مع التشديد في الوقت ذاته على يضمن المجلس التنفيذي وفاء المرشحين با  (و)
األهميــة البالغــة للمــؤهالت المهنيــة والنزاهــة، وضــرورة المراعــاة الواجبــة للتمثيــل الجغرافــي العــادل، وكــذلك 
التوازن بين الجنسين، إلى العملية المفضية إلى ترشيح مرشح (أو أكثر) يقّدم إلى جمعية الصحة؛ وينبغي 

  ما يلي:
  

أن تكــون لــدى المرشــح خلفيــة تقنيــة قويــة فــي ميــدان الصــحة، بمــا فــي ذلــك الخبــرة فــي   )١(
  مجال الصحة العمومية؛

  
  أن تكون لدى المرشح خبرة واسعة في مجال الصحة الدولية؛  )٢(
  
  أن تكون لدى المرشح مهارات وخبرات قيادية واضحة؛  )٣(
  
  التواصل والدعوة؛أن تكون لدى المرشح مهارات ممتازة في مجالي   )٤(
  
  أن تكون لدى المرشح مؤهالت واضحة في مجال اإلدارة التنظيمية؛  )٥(
  
  أن يكون لدى المرشح وعي بالفروق الثقافية واالجتماعية والسياسية؛  )٦(
  
  أن يكون لدى المرشح التزام قوي برسالة المنظمة وأهدافها؛  )٧(
  

                                                           
وتحظـر ممارسـات / مجـالس اإلدارة لمؤسسـات منظومـة األمـم المتحـدة أن تـدين : "ينبغي للهيئات التشريعية٧التوصية      ١

غير أخالقية مثل تقديم الوعود والخدمات والدعوات والهدايا وما إلى ذلك، من جانب المرشحين لمنصب الـرئيس التنفيـذي أو 
  حكوماتهم الداعمة أثناء عملية االختيار/ االنتخاب، مقابل التصويت لصالح مرشحين بعينهم."

  .JIU/REP/2009/8الوثيقة      ٢
  .ضاء منظمات التكامل االقتصادي اإلقليميوحسب االقت     ٣
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  ي يلزم توافرها في جميع موظفي المنظمة؛أن يتمتع المرشح باللياقة الصحية الجيدة الت  )٨(
  
أن تكــون لــدى المرشــح إجــادة كافيــة للغــة واحــدة علــى األقــل مــن لغــات عمــل المجلــس   )٩(

  التنفيذي وجمعية الصحة؛
  

تضع األمانة أداة (أو أكثر) لتعزيز التطبيق الفعال من ِقبل المجلس التنفيذي للقائمة المعدلة من   (ز)
  فيها جمعية الصحة العالمية السادسة والستون عن طريق المجلس التنفيذي؛ المعايير، وذلك كي تنظر

  
كافة في غضـون عـام واحـد مـن تعيـين  ٢تقييمًا مفتوحًا للدول األعضاء ١يجري المجلس التنفيذي  (ح)

، لتقــدير مــدى كفــاءة العمليــة والطـرق المعدلــة وذلــك مــن أجــل لمنظمــة الصــحة العالميـة المـدير العــام القــادم
شة أية حاجة أخرى إلى تحسين العدالة والشفافية واإلنصـاف بـين الـدول األعضـاء فـي أقـاليم المنظمـة مناق

  الستة؛
  

أعــاله، وأن يقــدم تقريــرًا عــن تنفيــذ  ١المجلــس التنفيــذي أن يفعِّــل كــل األحكــام المبينــة فــي الفقــرة  تطلــب مــن  -٢
(ح) والـذي سـيقدَّم ١التقريـر المشـار إليـه فـي الفقـرة هذا القرار إلـى جمعيـة الصـحة العالميـة السادسـة والسـتين، غيـر 

  في دورة الحقة من دورات جمعية الصحة؛
  
، أن يقـــوم بـــذلك مـــع فهـــم أن بعـــض ٢ذي، وهـــو ينفـــذ مـــا ورد فـــي الفقـــرة المجلـــس التنفيـــ تطلـــب كـــذلك مـــن  -٣

السـري ووضـع القائمــة اإلجـراءات الحاليـة للمجلـس التنفيـذي وجمعيـة الصـحة، مثــل اإلجـراءات التـي تشـمل االقتـراع 
وسـوف يراعـي  ،الموجزة والتصويت وٕاجراء المقابالت مع المرشحين أثبتـت فائـدتها وفعاليتهـا، وينبغـي اإلبقـاء عليهـا

المجلس التنفيذي أيضًا أن المدير العام ينبغي أن يعـيَّن بنـاًء علـى حصـوله علـى أغلبيـة واضـحة وقويـة فـي جمعيـة 
  الصحة؛

  
أن يقتــرح علــى المجلــس التنفيــذي إدخــال تعــديالت علــى النظــام الــداخلي للمجلــس  المــدير العــام تطلــب مــن  -٤

  التنفيذي من أجل تنفيذ هذا القرار.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
(ب) مـن النظـام الـداخلي للمجلـس ٧هذا البند من جدول األعمال يجب أن يتم تناولـه فـي جلسـة مفتوحـة حسـب المـادة      ١

  .التنفيذي
  .وحسب االقتضاء منظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي     ٢
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  من جدول األعمال ٢-١٩البند 
  
  

  االتفاقات مع المنظمات الحكومية الدولية
  
  

  جمعية الصحة العالمية الخامسة والستون، 
  

  دستور منظمة الصحة العالمية، من ٧٠إذ تضع في اعتبارها المادة 
  

  ١.على االتفاق المقترح بين مفوضية االتحاد األفريقي ومنظمة الصحة العالمية توافق
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
  ، الملحق. ٦٥/٤٢الوثيقة ج    ١
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  من جدول األعمال ١٢-١٣البند 
  
  

  خطة العمل العالمية الخاصة باللقاحات
  
  

 جمعية الصحة العالمية الخامسة والستون،

  ١خطة العمل العالمية الخاصة باللقاحات؛التقرير الخاص بالنظر في بعد 

مـــن أكثـــر التـــدخالت فعاليـــًة لقـــاء التكـــاليف فـــي مجـــال الصــــحة  واحـــداً وٕاذ تقـــّر بأهميـــة التمنيـــع باعتبـــاره 
 العمومية، والذي ينبغي اإلقرار به كمكون رئيسي في حق اإلنسان في الصحة؛

ــة ضــمان تمنيــع كــل فــرد مؤهــل وٕاذ تقــّر بالتقــدُّم الملحــوظ المحــَرز فــي  التمنيــع فــي العديــد مــن البلــدان ُبْغَي
بجميع اللقاحات المالئمة، بغض النظر عن الموقع الجغرافي أو السن أو النـوع أو العجـز أو المسـتوى التعليمـي أو 

  المستوى االجتماعي واالقتصادي أو الفئة اإلثنية أو ظروف العمل؛

التمنيع الناجحـة فـي تحقيـق المرامـي الصـحية العالميـة، والسـيَّما الحـد  وٕاذ ُتعرب عن سرورها بإسهام برامج
مــن الوفيــات والمراضــة فــي مرحلــة الشــيخوخة، وٕامكانيــة أن تحــد هــذه المرامــي مــن الوفيــات والمراضــة علــى امتــداد 

  العمر؛

 إدخــال لقاحــات جديــدة موجهــة ضــد عــدة مســببات مهمــة ألهــم األمــراض المميتــة، مثــلوٕاذ تشــير إلــى أن 
واإلسهال وسرطان عنق الرحم، قد ُيسـتخدم كعامـل محفـز السـتنهاض التـدخالت التكميليـة وتحقيـق  االلتهاب الرئوي

التآزر بين برامج الرعايـة الصـحية األوليـة، وٕالـى أن هـذه اللقاحـات الجديـدة تتجـاوز المكاسـب المتحققـة فيمـا يخـص 
قتصـادية حتـى فـي البلـدان التـي نجحـت بالفعـل فـي الحـد الوفيات، لتقي من المراضة وما ينُجم عن ذلك من عوائد ا

  من الوفيات؛

وٕاذ يساورها القلق ألنه رغم التقدم المحرز بالفعل فـال يمكـن تحقيـق المرامـي المتعلقـة باستئصـال األمـراض 
ن والــتخلُّص منهــا، مثــل استئصــال شــلل األطفــال والــتخلُّص مــن الحصــبة والحصــبة األلمانيــة وكــزاز األم والوليــد دو 

  تحقيق تغطية كبيرة ومنصفة واستبقائها؛

وٕاذ تشعر بالقلق ألن البلدان المنخفضة الدخل والمتوسطة الدخل التي اّتسم اعتماد اللقاحات المتاحة فيهـا 
  بالبطء قد ال تُتاح لها فرصة الوصول إلى القاحات األحدث والمحسنة والتي ُيتوّقع توافرها خالل هذا العقد؛

خــدمات التمنيــع الروتينــي علــى الصــعيد العــالمي ال تصــل إلــى طفــل مــن كــل خمســة  وٕاذ يثيــر جزعهــا أن
  أطفال، وأنه مازالت هناك ثغرات كبيرة في التغطية بالتمنيع الروتيني داخل البلدان؛

  بشأن االستراتيجية العالمية للتمنيع، ١٥-٦١ع ص جوالقرار  ١٥-٥٨ع ص جوٕاذ تشير إلى القرار 
  

                                                           

 .٦٥/٢٢جالوثيقة     ١
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  خطة العمل العالمية الخاصة باللقاحات؛ تؤيد  -١
  
 الدول األعضاء على ما يلي: تحث  -٢

الرؤيـــة واالســتراتيجيات الخاصـــة بخطــة العمـــل العالميــة الخاصـــة باللقاحــات ُبغيـــة ابتكـــار تطبيــق   )١(
مـــع االهتمـــام  لقاحـــات وعناصـــر تمنيـــع خاصـــة باســـتراتيجيتهم وخططهـــم الصـــحية علـــى الصـــعيد الـــوطني،

 ؛حسب الحالة الوبائية في بلدانهم الخاص بتحسين أداء البرنامج الموسع للتمنيع،

إلــزام أنفســهم بتخصــيص مــوارد بشــرية وماليــة كافيــة لتحقيــق مرامــي التمنيــع وســائر المعــالم البــارزة   )٢(
 الرئيسية ذات الصلة؛

اللقاحـــات بالــدروس المســـتفادة والتقـــدم إبــالغ اللجـــان اإلقليميــة كـــل عــام خـــالل دورة مكرســـة لعقــد   )٣(
  المحرز والتحديات الباقية واإلجراءات المحدثة ُبغية الوصول إلى األهداف الوطنية للتمنيع؛

  
 المدير العام ما يلي: تطلب إلى  -٣

 دعمـاً تدعيم مواءمة وتنسيق جهود التمنيع العالمية المبذولة من جانب جميع أصـحاب المصـلحة   )١(
  العمل العالمية الخاصة باللقاحات؛خطة  لتنفيذ

ضمان أن دعم خطة العمل العالمية الخاصة باللقاحات على المستويين اإلقليمي والقطري يشمل   )٢(
  التركيز الشديد على تعزيز التمنيع الروتيني؛

 اصــة تحديــد المــوارد البشــرية والماليــة الالزمــة لتقــديم الــدعم التقنــي ُبغيــة تنفيــذ الخطــط الوطنيــة الخ  )٣(
  بخطة العمل العالمية الخاصة باللقاحات ورصد تأثير هذه الخطط؛

تعبئة المزيد من الموارد المالية من أجـل دعـم تنفيـذ خطـة العمـل العالميـة الخاصـة باللقاحـات فـي   )٤(
  البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل؛

الغ جمعيـة الصـحة، وحتـى رصد التقدُّم المحرز والقيـام كـل عـام مـن خـالل المجلـس التنفيـذي بـإب  )٥(
حلول موعد عقد جمعية الصحة العالمية الحادية والسبعين، بالتقدم المحرز صـوب تحقيـق أهـداف التمنيـع 

في جدول األعمال، مع االستفادة بإطار المساءلة المقترح حتى تسترشد به  أساسياً  بنداً العالمية، باعتبارها 
  المناقشات واإلجراءات المستقبلية.
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  من جدول األعمال ١٢-١٣البند 
  
  

  أسبوع التمنيع العالمي
  
  

  ،جمعية الصحة العالمية الخامسة والستون
  

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

بشــــأن االســــتراتيجية العالميــــة للتمنيــــع وااللتــــزام  ١٥-٦١ج ص عو ١٥-٥٨ج ص عوٕاذ تــــذّكر بــــالقرارين 
لبلوغ المرامي المتعلقة بالتمنيع والمراحل ذات الصلة بالبحث والتطـوير فـي مجـال  ٢٠٢٠-٢٠١١بتكريس العقد 

  اللقاحات؛ 
  

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

جــازات الكبيــرة التــي حققهــا البرنــامج الموّســع للتمنيــع علــى الصــعيد العــالمي، بمــا فــي ذلــك وٕاذ تقــّر باإلن
استئصــال الجــدري، والتقــدم الكبيــر المحــرز صــوب استئصــال شــلل األطفــال، والــتخّلص مــن الحصــبة والحصــبة 

  ز؛   األلمانية، ومكافحة األمراض األخرى التي يمكن الوقاية منها باللقاحات، مثل الخناق والكزا
  

وٕاذ تالحــظ إســهام بــرامج التمنيــع الناجحــة فــي الحــّد، بشــكل كبيــر، مــن وفيــات األطفــال وتحســين صــحة 
(تحســـين  ٥(تخفـــيض وفيـــات األطفـــال) و ٤األمومـــة وٕاســـهامها، بالتـــالي، فـــي بلـــوغ المـــرميين اإلنمـــائيين لأللفيـــة 

  صحة األمومة)، وفي الوقاية من السرطان؛  
  

ن قبيـــل أســـابيع التطعـــيم اإلقليميـــة قـــد أســـهمت فـــي تعزيـــز التمنيـــع وتـــدعيم وٕاذ تعتـــرف بـــأّن مبـــادرات مـــ
اإلنصــاف فــي اســتخدام اللقاحــات وٕاتاحــة خــدمات التطعــيم للجميــع، وتمكــين التعــاون علــى االضــطالع بأنشــطة 

  التمنيع عبر الحدود؛ 
  

هـــا أّوًال فـــي إقلـــيم وٕاذ تعتـــرف أيضـــًا بـــأّن مبـــادرة أســـابيع التطعـــيم، التـــي ُتعـــد حركـــة عالميـــة بـــدأ األخـــذ ب
، ُأِخذ بهـا فـي أقـاليم منظمـة الصـحة العالميـة السـتة بشـكل متـزامن فـي نيسـان/ أبريـل ٢٠٠٣األمريكتين في عام 

  من الدول األعضاء واألقاليم والمناطق؛ ١٨٠، بمشاركة أكثر من ٢٠١٢
  

ي حيــال مبــادرات وٕاذ تقــّر كــذلك بالمســتوى العــالي لمــا أبــدي، حتــى اآلن، مــن دعــم سياســي واهتمــام دولــ
أســبوع التطعــيم اإلقليميــة، وتالحــظ بــأّن مرونــة إطــار أســابيع التطعــيم تمّكــن آحــاد الــدول األعضــاء واألقــاليم مــن 

  تكييف مشاركتها وفق األولويات الصحية العمومية الوطنية واإلقليمية؛ 
  

ــه علــى الــرغم مــن كــل اإلنجــازات التــي حققتهــا مبــادرات التمنيــع اليــزال هنــاك  وٕاذ يســاورها القلــق مــن أّن
الكثيـــر مـــن المشـــكالت القائمـــة، بمـــا فـــي ذلـــك اإلبقـــاء علـــى التمنيـــع كأحـــد الجوانـــب األساســـية للرعايـــة الصـــحية 

ُوجـدت، وحمايـة بـرامج التمنيـع الوطنيـة األولية، وٕاعطاء اللقاحات لجميع الفئات السكانية المعّرضة للخطر أينما 
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مـــن الخطـــر المتنـــامي الـــذي تشـــّكله المعلومـــات المضـــّللة الخاصـــة باللقاحـــات والتمنيـــع، وضـــمان إعطـــاء الـــدول 
  األعضاء أولوية مالية للبرامج الوطنية، 

  
الـــدول األعضـــاء تحديــد آخـــر أســـبوع مـــن شـــهر نيســان/ أبريـــل، حســـب االقتضـــاء، بوصـــفه  مـــن تطلـــب  -١

  عًا عالميًا للتمنيع؛أسبو 
  
  المدير العام ما يلي: من تطلب  -٢
  

دعم التنفيذ السنوي ألسبوع التمنيع العالمي بوصفه اإلطار الرئيسي لجميع المبـادرات اإلقليميـة   )١(
المكّرسة لتعزيز أهميـة التطعـيم طـوال العمـر والعمـل علـى كفالـة اإلتاحـة الشـاملة لهـذه الخدمـة الصـحية 

  ية لجميع األفراد من كل األعمار وفي كل البلدان؛الوقائية األساس
  
تقــديم الــدعم الــالزم إلــى الــدول األعضــاء لتمكينهــا مــن حشــد المــوارد الضــرورية لمســاندة أســبوع   )٢(

  التمنيع العالمي، وتشجيع منظمات المجتمع المدني وسائر أصحاب المصلحة على دعم المبادرة.
  
  
  

=     =     =  


