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

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

 عشرة بعد المائة في المقر الرئيسي لمنظمة الصحـة العالميـة         الخامسةعقدت دورة المجلس التنفيذي       
فيحتوي هذا  . وتنشر محاضرها في مجلدين   . ٢٠٠٥يناير  /  كانون الثاني  ٢٤ إلى   ١٧لفترة من   في جنيف، في ا   

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

  .٢/سجالت/ ١١٥/٢٠٠٥ت م
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  المحتويات
  

  الصفحة
  

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

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

  xiii  ..................................................................................  قائمة بالوثائق 
  

  القرارات والمقررات اإلجرائية
  

  القرارات
  
  ١  ..................................................مدير اإلقليمي ألفريقيا تعيين ال  ١ق١١٥ت م
  
  ١  ............................... اإلعراب عن التقدير للدكتور إبراهيم مالك سامبا  ٢ق١١٥ت م
  
  ٢  .................................................. تعيين المدير اإلقليمي ألوروبا  ٣ق١١٥ت م
  
  ٢  .......................... إجراءات منقحة: األسماء الدولية غير المسجلة الملكية  ٤ق١١٥ت م
  
  ٢  ............ حو ضارمشاكل الصحة العمومية الناجمة عن تعاطي الكحول على ن  ٥ق١١٥ت م
  
  ٥  ................خطر يتهدد األمن الصحي العالمي: مقاومة مضادات الميكروبات  ٦ق١١٥ت م
  
  ٧  ............................ تعزيز التمتع بالنشاط والصحة في مرحلة الشيخوخة  ٧ق١١٥ت م
  
  ١٠  ...................................... ٢٠٠٧-٢٠٠٦االشتراكات المقدرة للفترة   ٨ق١١٥ت م
  
  ١٦  .................................... تعديالت على الالئحة المالية والنظام المالي  ٩ق١١٥ت م
  
  ١٧  .......................................... العالقات مع المنظمات غير الحكومية  ١٠ق١١٥ت م
  
  العمل الصحي المتعلق باألزمات والكوارث، مع التركيز بوجه خاص على الزالزل  ١١ق١١٥ت م

  ١٧   ٢٠٠٤ديسمبر /  كانون األول٢٦وأمواج تسونامي التي حدثت في جنوب آسيا في   
  
  ٢١  ................................................. تغذية الرضع وصغار األطفال  ١٢ق١١٥ت م
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  الصفحة
  
  ٢٤  ........ التمويل الصحي المستدام، والتغطية الشاملة والتأمين الصحي االجتماعي  ١٣ق١١٥ت م
  
  ٢٦  ....................................................................... المالريا  ١٤ق١١٥ت م
  
  ٢٩  ......................ح بتكريس اليوم العالمي للمتبرعين بالدمااقتر: مأمونية الدم  ١٥ق١١٥ت م
  
  ٣٢  ..........................تعزيز التأهب لجائحة األنفلونزا واالستجابة لمقتضياتها  ١٦ق١١٥ت م
  
  ٣٥  ....ات الموظفين في الوظائف غير المصنفة على رتب ومرتب المدير العاممرتب  ١٧ق١١٥ت م
  
  ٣٥  ........................................  الئحة الموظفينتعديالتالتصديق على   ١٨ق١١٥ت م
  
  ٣٦  ...........................  الئحة الموظفينالتعديل المدخل على  التصديق على  ١٩ق١١٥ت م
  
  ٣٦  ............................................................ الصحة اإللكترونية  ٢٠ق١١٥ت م
  

  المقررات اإلجرائية
  
  ٣٩  ..  انعقاد جمعية الصحة العالمية الثامنة والخمسينوفترةل المؤقت جدول األعما  )١(١١٥ت م
  
  ٣٩  ......... موعد ومكان انعقاد الدورة السادسة عشرة بعد المائة للمجلس التنفيذي  )٢(١١٥ت م
  
  ةة الصحـاستعراض المنظمات غير الحكومية ذات العالقات الرسمية مع منظم  )٣(١١٥ت م

  ٣٩  ...................................................................... العالمية  
  
  ٤٠  .............................................. ليون برناردئزة مؤسسة منح جا  )٤(١١٥ت م
  
  ٤١  ................................ توفيق شوشة يمنح جائزة مؤسسة الدكتور عل  )٥(١١٥ت م
  
  ٤١  ...............................................تقديم منحة مؤسسة جاك باريزو  )٦(١١٥ت م
  
  ٤١  ................................................. منح جائزة ساساكاوا للصحة  )٧(١١٥ت م
  
  ٤١  ...............................................تقديم منحة فرانشيسكو بوكياري  )٨(١١٥ت م
  
  ٤١  .............................. ة للصحةجائزة مؤسسة اإلمارات العربية المتحد  )٩(١١٥ت م
  
  ٤٢  ............................................................صندوق العقارات   )١٠(١١٥ت م
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  ٥٨  ........................................ تعديالت على الالئحة المالية والنظام المالي  -٢
  
  ٦٤  ............................................ التصديق على تعديالت الئحة الموظفين  -٣
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  المنظمات غير الحكومية التي تم قبولها واإلبقاء على عالقاتها الرسمية بمنظمة الصحة  -٥

  ٧٨  ............. )٣(١١٥ت م والمقرر اإلجرائي ١٠ق١١٥ت م، بموجب القرار العالمية  
  
  ٨١  ................................................................. صندوق العقارات  -٦
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   ١جدول األعمال
  
  

  افتتاح أعمال الدورة وإقرار جدول األعمال  -١
  
  تقرير من المدير العام  -٢
  

  مناقشة القضايا المطروحة  •
  
  تقرير لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة  -٣
 
  المسائل التقنية والصحية  -٤
  

  أحدث المعلومات: تنقيح اللوائح الصحية الدولية  ١-٤
 

  تقرير عن الحالة السائدة: اإلنمائية لأللفية المتعلقة بالصحةبلوغ األهداف   ٢-٤
 

  االستجابة لمقتضيات الجوانب الخاصة بالصحة في األزمات  ٣-٤
  

  تغذية الرضع وصغار األطفال  ٤-٤
  

  التأمين الصحي االجتماعي  ٥-٤
  

  اقتراح بتكريس اليوم العالمي للمتبرعين بالدم: مأمونية الدم  ٦-٤
  
  المبادئ التوجيهيةاإلجراءات و  ٧-٤

  
  إجراءات منقّحة: األسماء الدولية غير المسجلة الملكية  •
  
  مبادئ توجيهية تكميلية: إلى االعتماد عليهاسانية التأثير التي تؤدي فالمواد الن  •

  
  االحتياطي العالمي للقاح الجدري  ٨-٤

  
  األدوية المضادة للفيروسات القهقرية والبلدان النامية  ٩-٤

  
  ة االستراتيجية العالمية للتمنيعمسود  ١٠-٤

  
  المالريا  ١١-٤

                                    
 ).٢٠٠٥يناير /  كانون الثاني١٧(لمجلس في جلسته األولى بالصيغة التي اعتمدها ا   ١



  بعد المائةالخامسة عشرة المجلس التنفيذي، الدورة   

- x-  

  مشاكل الصحة العمومية الناجمة عن الكحول  ١٢-٤
  

  الصحة اإللكترونية  ١٣-٤
  
  استخدام األدوية على نحو رشيد من قبل الواصفين والمرضى  ١٤-٤

  
  تقرير عن التنفيذ: خطة العمل الدولية بشأن الشيخوخة  ١٥-٤

  
/  تـشرين الثـاني    ٢٠-١٦مكسيكو سيتي،   (المعني بالبحوث الصحية    مؤتمر القمة الوزاري      ١٦-٤

  )٢٠٠٤نوفمبر 
  

  التأهب لفاشيات األنفلونزا واالستجابة لمقتضياتها  ١٧-٤
  
  مسائل البرنامج والميزانية  -٥
  

  التقرير الخاص بتقييم األداء: ٢٠٠٣-٢٠٠٢الميزانية البرمجية   ١-٥
  

   ٢٠٠٧-٢٠٠٦الميزانية البرمجية المقترحة   ٢-٥
  

انعكاس اإلنجازات المحققة في تنفيذ قرارات جمعية الصحة والعراقيل التي حالت دونهـا               •
-٢٠٠١تقييم الوضع بالنـسبة للفتـرة       : ٢٠٠٧-٢٠٠٦في الميزانية البرمجية المقترحة     

٢٠٠٤  
  

  المبادئ التوجيهية للتخصيص االستراتيجي للموارد   ٣-٥
  

  راض عملية اإلعداد ومسودة الخطوط العريضةاستع: ٢٠١٥-٢٠٠٦برنامج العمل العام   ٤-٥
  

  صندوق العقارات  ٥-٥
  
  المسائل المالية  -٦
  

  االشتراكات المقدرة  ١-٦
  

حالة تحصيل االشتراكات المقدرة بما في ذلك الدول األعـضاء المتـأخرة فـي سـداد                  •
   من الدستور٧اشتراكاتها إلى حد يبرر تطبيق أحكام المادة 

  
  ٢٠٠٧-٢٠٠٦  للفترةاالشتراكات المقدرة  •

  
  تعديالت على الالئحة المالية والنظام المالي   ٢-٦
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  المسائل اإلدارية  -٧
  

  تعيين المدير اإلقليمي ألفريقيا  ١-٧
  

  تعيين المدير اإلقليمي ألوروبا  ٢-٧
  

  المسائل الخاصة باألجهزة الرئاسية  ٣-٧
  

  أساليب عمل جمعية الصحة  •
  

انعقـاد   الصحة العالمية الثامنة والخمسين وموعد ومكـان    جدول األعمال المؤقت لجمعية       •
  دورة المجلس التنفيذي السادسة عشرة بعد المائة

  
  العالقات مع المنظمات غير الحكومية  ٤-٧

  
  تقرير اللجنة الدائمة المعنية بالمنظمات غير الحكومية  •

  
  حة العالميةإعادة النظر في طلبين مقدمين للدخول في عالقات رسمية مع منظمة الص  •

  
  تقارير لجان المؤسسات  ٥-٧

  
  تقارير وحدة التفتيش المشتركة والمسائل ذات الصلة  ٦-٧

  
  تنفيذ التوصيات: التقارير السابقة لوحدة التفتيش المشتركة  •

  
  التقارير الحديثة لوحدة التفتيش المشتركة  •

  
  متابعة مداوالت المجلس التنفيذي بشأن التعددية اللغوية   •

  
  ون العاملين شؤ  -٨
  

  الموارد البشرية  ١-٨
  

  التقرير السنوي  •
  

  تقرير لجنة الخدمة المدنية الدولية  •
  

  التصديق على تعديالت الئحة الموظفين  •
  

  بيان ممثل جمعيات موظفي منظمة الصحة العالمية  ٢-٨
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  مسائل للعلم  -٩
  

  تقارير الهيئات االستشارية   ١-٩
  

  ربعين للجنة االستشارية للبحوث الصحيةتقرير عن الدورة الثانية واأل  •
  
  لجان الخبراء ومجموعات الدراسة  •

  
  شلل األطفال  ٢-٩

  
  التقارير التي طلب تقديمها بموجب قرارات سابقة  ٣-٩

  
  تعزيز أنماط الحياة الصحية   -ألف

  
  العنف والصحة   -باء

  
  تدمير مخزونات فيروس الجدري: استئصال الجدري  -جيم

  
  ) الشعبي(يدي الطب التقل  -دال

  
تعزيز العالج والرعاية في إطار التصدي بشكل منسق وشـامل لأليـدز والعـدوى               -هاء

  بفيروسه
  

  النهج االستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية  -واو
  

  اللجنة المعنية بالمحددات االجتماعية للصحة  ٤-٩
  

  ي الجمعية العامة لألمم المتحدةحالة النقاش الدائر ف: استنساخ البشر ألغراض اإلنجاب  ٥-٩
  
  اختتام أعمال الدورة  -١٠

  
  

  ــــــــــــ
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  قائمة بالوثائق
  

  ١جدول األعمال   ١ تنقيح ١١٥/١م ت
  
  )المشروح( جدول األعمال المؤقت  )المشروح (١١٥/١م ت

 
  جدول األعمال المؤقت التكميلي  ١إضافة  ١١٥/١م ت
  
  ام إلى المجلس التنفيذي في دورته الخامسة عشرة بعد المائةتقرير المدير الع  ١١٥/٢م ت
  
  متابعة مداوالت المجلس التنفيذي بشأن التعددية اللغوية  ١١٥/٣م ت
  
  تنقيح اللوائح الصحية الدولية  ١١٥/٤م ت
  
  تقرير عن الحالة السائدة: بلوغ األهداف اإلنمائية لأللفية المتعلقة بالصحة  ١ وتصويب ١١٥/٥م ت
  
  االستجابة لمقتضيات الجوانب الخاصة بالصحة في األزمات  ١١٥/٦م ت
  
  تغذية الرضع وصغار األطفال  ١١٥/٧م ت
  
  التأمين الصحي االجتماعي  ١١٥/٨م ت
  
  اقتراح بتكريس اليوم العالمي للمتبرعين بالدم: مأمونية الدم  ١١٥/٩م ت
  
  المالريا  ١١٥/١٠م ت
  
  ٢إجراءات منقحة: األسماء الدولية غير المسجلة الملكية  ١١٥/١١م ت
  
  مبادئ توجيهية تكميلية: المواد النفسانية التأثير التي تؤدي إلى االعتماد عليها  ١١٥/١٢م ت
  
  مسودة االستراتيجية العالمية للتمنيع  ١١٥/١٣م ت
  
  المبادئ التوجيهية للتخصيص االستراتيجي للموارد  ١١٥/١٤م ت
  

                                    
  .ixانظر الصفحة    ١
 .١انظر الملحق    ٢
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اسـتعراض عمليـة اإلعـداد ومـسودة     : ٢٠١٥-٢٠٠٦برنامج العمل العام    ١١٥/١٥م ت
  الخطوط العريضة

  
حالة تحصيل االشتراكات المقدرة بما في ذلك الدول األعضاء المتأخرة فـي              ١١٥/١٦م ت

   من الدستور٧سداد اشتراكاتها إلى حد يبرر تطبيق أحكام المادة 
  
  ٢٠٠٧-٢٠٠٦المقدرة للفترة االشتراكات . تقدير االشتراكات  ١١٥/١٧م ت
  
  تعيين المدير اإلقليمي ألفريقيا  ١١٥/١٨م ت
  
  تعيين المدير اإلقليمي ألوروبا  ١١٥/١٩م ت
  
  أساليب عمل جمعية الصحة  ١١٥/٢٠م ت
  
جدول األعمال المؤقت لجمعية الـصحة      . المسائل الخاصة باألجهزة الرئاسية     ١١٥/٢١م ت

  العالمية الثامنة والخمسين
  
تقرير اللجنة الدائمة المعنية بالمنظمات     . العالقات مع المنظمات غير الحكومية      ١١٥/٢٢م ت

  ١غير الحكومية
  
التقارير السابقة لوحدة   . تقارير وحدة التفتيش المشتركة والمسائل ذات الصلة        ١١٥/٢٣م ت

  تنفيذ التوصيات: التفتيش المشتركة
  
التقارير الحديثة لوحدة   : ت الصلة تقارير وحدة التفتيش المشتركة والمسائل ذا       ١١٥/٢٤م ت

  التفتيش المشتركة
  
  التقرير السنوي: الموارد البشرية  ١ وتصويب ١١٥/٢٥م ت
  
  الصورة البيانية لمالك الموظفين. التقرير السنوي: الموارد البشرية  ١ إضافة ١١٥/٢٥م ت
  
  حيةتقرير عن الدورة الثانية واألربعين للجنة االستشارية للبحوث الص  ١١٥/٢٦م ت
  
  لجان الخبراء ومجموعات الدراسة  ١١٥/٢٧م ت

 
عضوية مجموعات الخبراء االستشاريين    . لجان الخبراء ومجموعات الدراسة     ١ إضافة ١١٥/٢٧م ت

  واجتماعات لجان الخبراء
  
  استئصال شلل األطفال  ١١٥/٢٨م ت
  
  تقرير عن التنفيذ: خطة العمل الدولية بشأن الشيخوخة  ١١٥/٢٩م ت

                                    
 .٥انظر الملحق    ١



  قائمة بالوثائق  
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  تمر القمة الوزاري المعني بالبحوث الصحيةمؤ  ١١٥/٣٠م ت
  )٢٠٠٤نوفمبر /  تشرين الثاني٢٠-١٦، مكسيكو سيتي(  

  
  التقارير التي طُلب تقديمها بموجب قرارات سابقة  ١ وتصويب ١١٥/٣١م ت
  
  األدوية المضادة للفيروسات القهقرية والبلدان النامية  ١١٥/٣٢م ت
  
  الخدمة المدنية الدوليةتقرير لجنة . الموارد البشرية  ١١٥/٣٣م ت
  
إعادة النظر في طلبين مقـدمين للـدخول فـي          : المنظمات غير الحكومية    ١١٥/٣٤م ت

  عالقات رسمية مع منظمة الصحة العالمية
  
  اللجنة المعنية بالمحددات االجتماعية للصحة  ١١٥/٣٥م ت
  
  االحتياطي العالمي للقاح الجدري  ١١٥/٣٦م ت
  
  حة العمومية الناجمة عن الكحولمشاكل الص  ١ وتصويب ١١٥/٣٧م ت
  
  ١التصديق على تعديالت الئحة الموظفين  ١ تصويب ١١٥/٣٨م ت

  ٢وتصويب 
  ١ إضافة ١١٥/٣٨م ت
  
  الصحة اإللكترونية  ١١٥/٣٩م ت
  
  استخدام األدوية على نحو رشيد من قبل الواصفين والمرضى  ١١٥/٤٠م ت
  
صـندوق  . ٢٠٠٧-٢٠٠٦يـة   الميزانية البرمجية المقترحة للفتـرة المال       ١١٥/٤١م ت

  ٢العقارات
  
  التقرير الخاص بتقييم األداء: ٢٠٠٣-٢٠٠٢الميزانية البرمجية   ١١٥/٤٢م ت
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  ٣تعديالت على الالئحة المالية والنظام المالي  ١١٥/٤٣م ت
  
  جائحة األنفلونزا واالستجابة لمقتضياتهاالتأهب ل  ١ وتصويب ١١٥/٤٤م ت
  
تقرير االجتماع األول للجنة البرنامج والميزانية واإلدارة التابعة للمجلـس            ١١٥/٤٥م ت

  التنفيذي
                                    

 .٤ و٣انظر الملحقين    ١
 .٦انظر الملحق    ٢
 .٢انظر الملحق    ٣



  بعد المائةالخامسة عشرة المجلس التنفيذي، الدورة   

- xvi-  

 ٢٠٠٧-٢٠٠٦الميزانية البرمجية المقترحة   ٢٠٠٧-٢٠٠٦/م ب م
  

 روابطجداول ال. ٢٠٠٧-٢٠٠٦الميزانية البرمجية المقترحة   ١ إضافة ٢٠٠٧-٢٠٠٦/م ب م
  

  وثائق المعلومات
  
  بيان ممثل جمعيات موظفي منظمة الصحة العالمية  ١/ وثيقة معلومات/١١٥م ت
  
حالة النقاش الدائر في الجمعية العامـة  : استنساخ البشر ألغراض اإلنجاب    ٢/ وثيقة معلومات/١١٥م ت

  لألمم المتحدة
  
 قرارات جمعية الصحة والعراقيل التي انعكاس اإلنجازات المحققة في تنفيذ  ٣/ وثيقة معلومات/١١٥م ت

تقييم الوضع  : ٢٠٠٧-٢٠٠٦حالت دونها في الميزانية البرمجية المقترحة       
  ٢٠٠٤-٢٠٠١بالنسبة للفترة 

  
مقارنة مع الميزانية البرمجية . ٢٠٠٧-٢٠٠٦الميزانية البرمجية المقترحة   ٤/ وثيقة معلومات/١١٥م ت

٢٠٠٥-٢٠٠٤  
  
  دة الفعالية والكفاءة اإلدارية في منظمة الصحة العالميةزيا  ٥/ وثيقة معلومات/١١٥م ت
  
  المبادئ التوجيهية للتخصيص االستراتيجي للموارد  ٧/ وثيقة معلومات/١١٥م ت
  
  ٢٠٠٥-٢٠٠٤آلية التسوية في الفترة . االشتراكات المقدرة  ٨/ وثيقة معلومات/١١٥م ت
  
  
  

  ــــــــــ
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  القرارات
  
  

  تعيين المدير اإلقليمي ألفريقيا  ١ق١١٥ت م
  

  المجلس التنفيذي،
  

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

 اللجنة اإلقليمية ألفريقيا في دورتها الرابعـة         الصادرين عن  توصيةالترشيح و الوإذ يضع في اعتباره     
  ١؛نوالخمسي

  
  ؛٢٠٠٥فبراير /  شباط١كتور لويس غوميز سامبو مديراً إقليمياً ألفريقيا اعتباراً من  الديعين  -١
  
 المدير العام أمر إصدار عقد للدكتور لويس غوميز سامبو لمدة خمس سنوات اعتباراً من               يفوض إلى   -٢
  .، وذلك رهناً بأحكام النظام األساسي للموظفين والئحة الموظفين٢٠٠٥فبراير /  شباط١
  

  )٢٠٠٥ يناير/ كانون الثاني ١٨، الثالثةلجلسة ا(
  
  
  اإلعراب عن التقدير للدكتور إبراهيم مالك سامبا   ٢ق١١٥ت م
  

  المجلس التنفيذي،
  

إذ يود بمناسبة تقاعد الدكتور إبراهيم مالك سامبا من منصب المدير اإلقليمي ألفريقيا، اإلعراب عـن                  
  المية؛تقديره لما قدمه من خدمات لمنظمة الصحة الع

  
وإذ يضع في اعتباره أنه كرس حياته في خدمة قضية الصحة الدولية، وإذ يشير بصورة خاصة إلـى                    

سنوات خدمته التي دامت أربعة عشر عاماً في منصب مدير برنامج مكافحة داء كالبية الـذنب فـي غـرب                    
  في منصب المدير اإلقليمي ألفريقيا؛وعشرة أعوام أفريقيا 

  
تقديره للدكتور إبراهيم مالك سامبا إلسهامه الذي ال يقدر بـثمن فـي عمـل               بالغ   و  امتنانه عن يعرب  -١

  المنظمة؛
  
 الدكتور إبراهيم مالك سامبا بهذه المناسبة أطيب تمنياته بقضاء سنوات أخرى طويلة في خدمة     يهـدي   -٢

  .البشرية
  

  )٢٠٠٥ يناير/ كانون الثاني ١٨، الثالثةالجلسة (
  

                                                            
  .AFR/RC54/R1 القرار   ١
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  اإلقليمي ألوروباتعيين المدير   ٣ق١١٥ت م
  

  المجلس التنفيذي،
  

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

 في دورتها الرابعـة     ألوروبااللجنة اإلقليمية   الصادرين عن   توصية  الترشيح و الوإذ يضع في اعتباره     
  ١؛نوالخمسي

  
  ؛٢٠٠٥فبراير /  شباط١وروبا اعتباراً من  الدكتور مارك دانزون مديراً إقليمياً ألتعيين يعيد  -١
  
 المدير العام أمر إصدار عقد للدكتور مارك دانزون لمدة خمس سـنوات اعتبـاراً مـن       يفوض إلـى    -٢
  .، وذلك رهناً بأحكام النظام األساسي للموظفين والئحة الموظفين٢٠٠٥فبراير / شباط ١

  
  )٢٠٠٥ يناير/ كانون الثاني ١٨، الثالثةالجلسة (

  
  
  ٢إجراءات منقحة: األسماء الدولية غير المسجلة الملكية  ٤ق١١٥ت م
  

  المجلس التنفيذي،
  

  ٣وقد نظر في التقرير الخاص باألسماء الدولية غير المسجلة الملكية،
  

 الملكيـة الموصـى بهـا للمـواد         المـسجلة اإلجراءات المنقحة الختيار األسماء الدولية غير       يعتمد  
  .الصيدالنية

  
  )٢٠٠٥ يناير/ كانون الثاني ١٩، ادسةالسالجلسة (

  
  
  مشاكل الصحة العمومية الناجمة عن تعاطي الكحول على نحو ضار  ٥ق١١٥ت م
  

  المجلس التنفيذي،
  
  ٤بعد أن نظر في التقرير الخاص بمشاكل الصحة العمومية الناجمة عن الكحول،  

  
  :لي جمعية الصحة العالمية الثامنة والخمسين باعتماد القرار التايوصي

 
  

                                                            
  .EUR/RC54/R2القرار    ١
  .١انظر الملحق    ٢
 .١١٥/١١م تالوثيقة    ٣
 .١ تصويب ١١٥/٣٧م ت و١١٥/٣٧م تالوثيقتان    ٤



 القرارات والمقررات اإلجرائية 3

  جمعية الصحة العالمية الثامنة والخمسون،
 

 بخصوص تطوير برنامج المنظمـة بـشأن المـشكالت          ٤٠-٣٢ج ص ع  إذ تذكّر بالقرارات    
صـياغة  :  بشأن استهالك الكحول والمشاكل المتعلقـة بـالكحول        ١٢-٣٦ج ص ع  المتعلقة بالكحول، و  

كافحة في مجـال إسـاءة اسـتعمال         بشأن الوقاية والم   ٢٠-٤٢ج ص ع  السياسات والبرامج الوطنية، و   
  االسـتجابة للـدعوة إلـى العمـل،    :  بـشأن الـصحة النفـسية     ١٠-٥٥ج ص ع  العقاقير والكحول، و  

 بشأن تعزيز الصحة وأنماط     ١٦-٥٧ج ص ع   بشأن السالمة على الطرق والصحة، و      ١٠-٥٧ج ص ع  و
ئي والنـشاط البـدني      بشأن االستراتيجية العالمية بشأن النظام الغذا      ١٧-٥٧ج ص ع  الحياة الصحية، و  

  والصحة؛
  

٪ مـن   ٤ والذي يشير إلى أن نـسبة        ٢٠٠٢،١بالتقرير الخاص بالصحة في العالم      وإذ تذكر   
 من مجموع الوفيات في العالم تعزيان إلى الكحول، وأن الكحول هو عامل ٪٣‚٢عبء المرض ونسبة    

ل االختطار الثالث في البلدان     االختطار األول في البلدان النامية ذات معدالت الوفيات المنخفضة وعام         
  المتقدمة؛

  
وإذ تسلِّم بأن أنماط استهالك الكحول وسياق استهالكه ومستواه العام هي جميعاً أمور تـؤثر               
على صحة السكان ككل، وبأن شرب الكحول على نحو ضار هو أحد األسباب األساسية والرئيـسية                

لنـساء واألطفـال، والعجـز والمـشاكل        للمرض واإلصابة والعنف، والسيما العنف المنزلي ضـد ا        
االجتماعية والوفاة المبكرة، ويرتبط باعتالل الصحة النفسية وله تأثير خطير علـى عافيـة األفـراد                

  واألسر والمجتمعات المحلية والمجتمع ككل، كما أنه يسهم في التباينات االجتماعية والصحية؛
  

ول في سياق قيادة المركبات وفـي       وإذ تشدد على خطر الضرر المترتب على استهالك الكح        
  أماكن العمل وأثناء الحمل؛

  
ك الكحول على نحو ضار، الصحة العمومية المرتبطة باستهال تكالأبعاد مشثير جزعها توإذ 

، والسيما بين الشباب في العديد مـن        بما يشكل خطراً  شرب الكحول   ب ما يتعلق واالتجاهات السائدة في  
  الدول األعضاء؛

  
التسمم بالكحول يرتبط بسلوكيات تنطوي على مجازفة شديدة، بمـا فـي ذلـك              وإذ تقر بأن    

  غير المأمون؛على نحو  وممارسة الجنس النفسانية التأثيرتعاطي المواد 
  

 الخسائر المزمنة التي يتحملها المجتمع نتيجة استهالك الكحول على نحو ضار، بما             تقلقهاوإذ  
العدالـة الجنائيـة    نُظم الرعاية االجتماعية و   لصحية وكذلك   في ذلك التكاليف التي تتحملها الخدمات ا      

  فضالً عن تكاليف فقدان اإلنتاجية وتراجع التنمية االقتصادية نتيجة استهالك الكحول؛
  

 العوامل التي تتسبب في زيادة      بالنظر إلى وإذ تعترف باألخطار التي تتهدد الصحة العمومية        
  ض الدول األعضاء؛توافر وإتاحة المشروبات الكحولية في بع

  
وإذ تشير إلى مجموعة القرائن المتزايدة الدالة على فعالية االستراتيجيات والتدابير الراميـة             

  إلى الحد من الضرر المتعلق بالكحول؛
  

ومن شأنها   تمكين األفراد من اتخاذ قرارات إيجابية تتعلق بهم          وجوبوإذ تضع في اعتبارها     
  ثل استهالك الكحول؛ حياتهم فيما يتصل بمسائل متغيير

                                                            
، جنيـف، منظمـة الـصحة    ، خفض المخاطر والنهوض بالحياة الصحية٢٠٠٢رير الخاص بالصحة في العالم التق   ١

 .٢٠٠٢العالمية، 
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  :الدول األعضاء ما يليتطلب إلى    -١
  
إعداد وتنفيذ وتقييم استراتيجيات وبـرامج فعالـة للحـد مـن العواقـب الـصحية                )١(

  واالجتماعية السلبية المترتبة على تعاطي الكحول على نحو ضار؛
  
 فيها الهيئات    كل الفئات االجتماعية واالقتصادية المعنية، بما      على استنهاض تشجيع  ال  )٢(

رابطـات  الالعلمية والمهنية وغير الحكومية والطوعية والقطاع الخاص والمجتمع المـدني و          
  ة، وإشراكها على نحو فعال ومناسب في الحد من تعاطي الكحول على نحو ضار؛يالصناع

  
، بما في ذلك، االضطالع بها أدناه والمطلوب من المدير العام ة المبيناإلجراءاتدعم   )٣(
  ؛، عند اللزومديم هذا الدعم من خالل مساهمات طوعية من الدول األعضاء المهتمةتق
  

  : المدير العام ما يليإلى تطلب  -٢
  
تعزيز قدرة األمانة على تقديم الدعم إلى الدول األعضاء في رصد الضرر المتعلـق              )١(

  ؛بالكحول، وتعزيز القرائن العلمية والتجريبية الدالة على فعالية السياسات
  
تكثيف التعاون الدولي على الحد من مشاكل الصحة العمومية الناجمة عن تعـاطي               )٢(

  الكحول على نحو ضار، وحشد الدعم الالزم على المستويين العالمي واإلقليمي؛
  
 عن االستراتيجيات والتدخالت القائمة      إلى جمعية الصحة العالمية الستين      تقرير تقديم  )٣(

ى الحد من الضرر المتعلق بالكحول، بما في ذلك إجراء تقييم لمشاكل على القرائن والرامية إل 
  الصحة العمومية الناجمة عن تعاطي الكحول على نحو ضار؛

  
وضع ما يلزم من توصيات للسياسات والتدخالت الفعالة الرامية إلـى الحـد مـن                 )٤(

تقييم االستراتيجيات  الضرر المتعلق بالكحول، واستحداث أدوات تقنية تدعم البلدان في تنفيذ و          
  والبرامج الموصى بها؛

  
تعزيز نُظم المعلومات العالمية واإلقليمية من خالل مواصلة جمع وتحليل البيانـات              )٥(

الخاصة باستهالك الكحول وعواقبه الصحية واالجتماعية، وذلك عن طريق تقديم الدعم التقني      
  ن هذه البيانات متاحة؛إلى  الدول األعضاء وتشجيع إجراء البحوث حيثما ال تكو

  
تعزيز ودعم األنشطة العالمية واإلقليمية الرامية إلى تحديد االضطرابات الناجمة عن             )٦(

تعاطي الكحول وتدبيرها العالجي في مؤسسات الرعاية الصحية، وزيادة قدرة مهنيي الرعاية            
ـ                تهالك الصحية على معالجة ما يعانيه مرضاهم من مشاكل مرتبطة بأنماط ضـارة مـن اس

  الكحول؛
  
التعاون مع الدول األعضاء والمنظمات الحكوميـة الدوليـة والمهنيـين الـصحيين             )٧(

والمنظمات غير الحكومية، وسائر األطراف المعنية، على تعزيز تنفيذ سياسات وبرامج فعالة            
  للحد من استهالك الكحول على نحو ضار؛

  
والزراعة وموزعي المشروبات    مع ممثلي دوائر الصناعة      صريحة تنظيم مشاورات   )٨(

  الكحولية من أجل الحد من األثر الذي يلحق بالصحة نتيجة استهالك الكحول على نحو ضار؛
  
تقديم تقرير عن طريق المجلس التنفيذي إلى جمعية الصحة العالمية الـستين عـن                )٩(

  .التقدم المحرز في تنفيذ هذا القرار
  

  )٢٠٠٥ يرينا/ كانون الثاني ٢٠، السابعةالجلسة (
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  خطر يتهدد األمن الصحي العالمي: مقاومة مضادات الميكروبات  ٦ق١١٥ت م
  

  المجلس التنفيذي،
  

  ١بعد أن نظر في التقرير الخاص باستخدام األدوية على نحو رشيد من قبل الواصفين والمرضى؛  
  

ف المتعلقـة   وإذ يقر بأن احتواء مقاومة مضادات الميكروبات شرط أساسي لبلوغ العديد من األهـدا               
  بالصحة المتفق عليها دولياً والواردة في إعالن األلفية الصادر عن األمم المتحدة؛

  
تـشيانغ مـاي، تايلنـد،      (وإذ يذكّر بتوصيات المؤتمر الدولي الثاني بشأن تحسين استخدام األدويـة              
  ؛)٢٠٠٤

  
الصحة العالمية فـي عـام       التقرير الصادر عن منظمة      التي خلص إليها  وإذ يذكّر أيضاً باالستنتاجات       
، وتوصية كوبنهاغن الـصادرة عـن مـؤتمر االتحـاد           ٢"األدوية ذات األولوية ألوروبا والعالم    " بشأن   ٢٠٠٤

  ؛)١٩٩٨كوبنهاغن، (، "خطر الميكروبات"األوروبي بشأن 
  

  : جمعية الصحة العالمية الثامنة والخمسين باعتماد القرار التالييوصي  
  

  لثامنة والخمسون،جمعية الصحة العالمية ا  
  

بعد أن نظرت في التقرير الخاص باستخدام األدوية على نحو رشيد مـن قبـل الواصـفين                   
  والمرضى؛

  
وإذ تسلّم بأن احتواء مقاومة مضادات الميكروبات شرط أساسي لبلوغ العديد مـن األهـداف           

   األمم المتحدة؛المتعلقة بالصحة المتفق عليها دولياً والواردة في إعالن األلفية الصادر عن
  

تشيانغ ماي، تايلند،   (وإذ تذكّر بتوصيات المؤتمر الدولي الثاني بشأن تحسين استخدام األدوية             
  ؛)٢٠٠٤

  
 التقرير الصادر عن منظمة الصحة العالمية في        التي خلص إليها  وإذ تذكّر أيضاً باالستنتاجات       

توصية كوبنهاغن الصادرة عـن مـؤتمر       ، و "األدوية ذات األولوية ألوروبا والعالم    " بشأن   ٢٠٠٤عام  
  ؛)١٩٩٨كوبنهاغن، (، "خطر الميكروبات"االتحاد األوروبي بشأن 

  
وإذ تدرك أن انتشار مقاومة مضادات الميكروبات ال يعترف بأية حدود وطنية، وقد وصـل                 

العـالمي،  الـصعيد    الـوطني واإلقليمـي و     ينإلى نسب تقتضي اتخاذ إجراءات عاجلة على الصعيد       
  اً بالنظر إلى تناقص استحداث عوامل جديدة مضادة للميكروبات؛وخصوص

  
 بشأن استخدام األدويـة علـى نحـو         ١٣-٤٧ع ج ص  و ٢٧-٣٩ج ص ع  وإذ تذكّر بالقرارين      

 بـشأن   ١٤-٥٤ج ص ع   بشأن مقاومة مضادات الميكروبات والقرار       ١٧-٥١ج ص ع  رشيد، وبالقرار   
  األمن الصحي العالمي؛

                                                            
 .١١٥/٤٠م تالوثيقة    ١
  .WHO/EDM/PAR/2004.7الوثيقة    ٢
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 تبذلها منظمة الصحة العالمية مع الحكومات والجامعات والقطـاع          وإذ تعترف بالجهود التي     
الخاص والمنظمات غير الحكومية من أجل احتواء مقاومة مضادات الميكروبات، عن طريق اإلسهام             

  في الوقاية من انتشار األمراض المعدية؛
  

يـذ  وإذ تشير إلى أنه على الرغم من بعض التقدم المحرز لم يـتم علـى نطـاق واسـع تنف                     
  ١استراتيجية احتواء مقاومة مضادات الميكروبات؛

  
وإذ ترغب في تكثيف الجهود الرامية إلى احتواء مقاومة مـضادات الميكروبـات وتعزيـز                 
لعوامل المضادة للميكروبات على نحو رشيد من قبل مقدميها ومستهلكيها بغية تحسين حالـة              ااستخدام  

  األمن الصحي العالمي؛
  

 ، على الصعيد الـوطني،     متسق وشامل ومتكامل   أسلوبلى ضرورة اتباع    وإذ تؤكد مجدداً ع     
  لتعزيز احتواء مقاومة مضادات الميكروبات؛

  
 كل من الحكومات وأصـحاب المهـن الـصحية          يؤكدواقتناعاً منها بأن الوقت قد حان لكي          

استثمارات  توظيف بضمان   االلتزاموالمجتمع المدني والقطاع الخاص والمجتمع الدولي من جديد على          
  كافية من أجل احتواء مقاومة مضادات الميكروبات،

  
  : الدول األعضاء على ما يليتحث  -١

  
 لتنفيذ اسـتراتيجية    ، على الصعيد الوطني،   ضمان وضع نهج متسق وشامل ومتكامل       )١(

احتواء مقاومة مضادات الميكروبات، حسب االقتضاء، مع مراعاة الحوافز المالية وغيرهـا            
   التي قد يكون لها أثر ضار في السياسات الخاصة بوصف األدوية وصرفها؛من الحوافز

  
النظر في تعزيز تشريعاتها الخاصة بإتاحة األدوية بوجه عـام وبإتاحـة العوامـل                )٢(

  المضادة للميكروبات بوجه خاص؛
  
حشد الموارد البشرية والمالية من أجل التقليل إلى أقصى حد من نـشوء وانتـشار                 )٣(

مضادات الميكروبات، والسيما عن طريـق تعزيـز اسـتخدام العوامـل المـضادة              مقاومة  
  للميكروبات على نحو رشيد من قبل مقدميها ومستهلكيها؛

  
 برصد استخدام العوامل المـضادة للميكروبـات ورصـد          ، على نحو منتظم   ،القيام  )٤(

  مستوى مقاومة مضادات الميكروبات في جميع القطاعات المعنية؛
  
م المعارف والخبرات بشأن أفضل الممارسات المتبعة فـي تعزيـز اسـتخدام             تقاس  )٥(

  العوامل المضادة للميكروبات على نحو رشيد؛
  

  : المدير العام ما يليطلب الىت  -٢
  

تعزيز الدور القيادي الذي تضطلع به المنظمـة فـي احتـواء مقاومـة مـضادات                  )١(
  الميكروبات؛

                                                            
  .WHO/CDS/CSR/DRS/2001.2 الوثيقة   ١
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 بشأن احتـواء مقاومـة      ١٤-٥٤ج ص ع   و ١٧-٥١ج ص ع  تنفيذ القرارين   ب التعجيل  )٢(
مضادات الميكروبات، وذلك عن طريق توسيع وتعزيز تقديم الـدعم التقنـي إلـى الـدول                

  األعضاء بناء على طلبها؛
  
 من أجل تعزيز    ما يبذلونه من جهود   دعم سائر البرامج المعنية والشركاء في مساندة          )٣(

حو سليم عن طريق تدعيم التدخالت التي ثبتـت       استخدام العوامل المضادة للميكروبات على ن     
  فعاليتها؛

  
تقاسم المعارف والخبرات بين األطراف المعنية بشأن تحديـد أفـضل طريقـة        دعم    )٤(

   استخدام العوامل المضادة للميكروبات على نحو رشيد؛للتشجيع على
  
عن التقـدم   ،  منتظمة تقارير   رفع تقرير إلى جمعية الصحة العالمية الستين، ثم         رفع  )٥(

  .المحرز والمشاكل التي تتم مواجهتها واإلجراءات األخرى المقترحة في تنفيذ هذا القرار
  

  )٢٠٠٥ يناير/ كانون الثاني ٢٢، العاشرةالجلسة (
  
  
    تعزيز التمتع بالنشاط والصحة في مرحلة الشيخوخة  ٧ق١١٥ت م

  المجلس التنفيذي،
  

  ١تقرير عن التنفيذ،: ل الدولية بشأن الشيخوخةبعد أن نظر في الوثيقة المتعلقة بخطة العم  
  

  : جمعية الصحة العالمية الثامنة والخمسين باعتماد القرار التالييوصي
  

  جمعية الصحة العالمية الثامنة والخمسون،
  

  تقرير عن التنفيذ؛: بعد أن نظرت في الوثيقة الخاصة بخطة العمل الدولية بشأن الشيخوخة
  

 وأن هـذا    ٢٠٢٥ سنة بحلول عام     ٦٠ثر من مليار شخص ستتجاوز      وإذ تالحظ أن أعمار أك    
، وأن الغالبية العظمى لهؤالء توجـد فـي العـالم           ٢٠٥٠الرقم من المتوقع أن يتضاعف بحلول عام        

  النامي، مما سيؤدي إلى تزايد الطلبات على نُظم الخدمات الصحية واالجتماعية في العالم؛
  

، والذي طلب إلـى     "النشاط في مرحلة الشيخوخة   "ن   بشأ ٧-٥٢ج ص ع  وإذ تشير إلى القرار     
جميع الدول األعضاء اتخاذ الخطوات المناسبة لتنفيذ التدابير التي تكفل أعلى مستوى يمكن بلوغه من               

  الصحة والعافية لألعداد المتزايدة من مواطنيها الطاعنين في السن؛
  

 كـانون   ٢٢المؤرخ فـي     ٥٨/١٣٤وإذ تشير أيضاً إلى قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة          
، والذي طلبت فيه الجمعية من مؤسسات وهيئـات منظومـة األمـم المتحـدة               ٢٠٠٣ديسمبر  / األول

والوكاالت المتخصصة أن تدمج الشيخوخة في برامج عملها، بما في ذلك دمجها من منظور يراعـي                
  االعتبارات الخاصة بالجنسين؛

  
                                                            

 .١١٥/٢٩م تالوثيقة    ١
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الـذي طلبـت فيـه إلـى         ٥٩/١٥٠لألمم المتحدة   وإذ تشير كذلك إلى قرار الجمعية العامة        
الحكومات ومؤسسات منظومة األمم المتحدة، والمنظمات غير الحكومية والقطـاع الخـاص ضـمان         

 التحديات التي يطرحها تشيخ السكان وشواغل المسنين على النحـو المالئـم فـي برامجهـا                 إدراج
ل األعضاء إلى أن تزود قاعدة بيانـات        ومشاريعها، وبخاصة على المستوى القطري، ودعت فيه الدو       
  األمم المتحدة بشأن الشيخوخة بالمعلومات، كلما أمكن ذلك؛

  
وإذ تنوه بإطار السياسات الخاصة بالنشاط في مرحلة الشيخوخة، وهـو مـساهمة منظمـة               

يـة  الصحة العالمية في الجمعية العالمية الثانية لألمم المتحدة بشأن الشيخوخة، وبما يتضمنه مـن رؤ              
  ١لرسم إطار سياسات متكاملة مشتركة بين القطاعات بشأن الشيخوخة؛

  
وإذ تضع في اعتبارها الدور الهام الذي تضطلع به منظمة الصحة العالمية في تنفيذ أهـداف                

زيـادة  : ، والسيما التوجه الثاني ذي األولوية وهو      ٢٠٠٢خطة عمل مدريد الدولية بشأن الشيخوخة،       
  ة في مرحلة الشيخوخة؛التمتع بالصحة والعافي

  
وإذ تسلّم بما يسهم به المسنون في مجال التنمية، وبأهمية توفير التعليم للمسنين فـي جميـع                 

  مراحل حياتهم وانخراط المجتمع المحلي بهمة في العمل من أجلهم؛
  

وإذ تشدد على الدور الهام لسياسات وبرامج الصحة العمومية في تمكين األعـداد المتزايـدة               
من المسنين في البلدان المتقدمة والبلدان النامية على السواء من البقـاء فـي صـحة جيـدة                  بسرعة  

  والمحافظة على مساهماتهم الحيوية العديدة في عافية أسرهم ومجتمعاتهم المحلية ومجتمعاتهم ككل؛
  

وإذ تشدد أيضاً على أهمية تطوير خدمات الرعاية، بما فيها خدمات الـصحة اإللكترونيـة،               
  ين المسنين من البقاء في منازلهم أطول مدة ممكنة؛لتمك

  
وإذ تؤكد الحاجة إلى دمج منظور يراعي خصائص الجنسين في السياسات والبرامج المتعلقة             

  بالنشاط والتمتع بالصحة في مرحلة الشيخوخة؛
  

وإذ ترحب بتركيز منظمة الصحة العالمية على الرعاية الصحية األولية، مثل إيجاد رعايـة              
  ،"تراعي السن"ة أولية صحي

  
  :الدول األعضاء على ما يليتحث    -١
  

وضع سياسات وبرامج تعزز التمتع بالصحة والنشاط في مرحلة الشيخوخة وتكفـل              )١(
أعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة والعافية لمواطنيها المسنين، وأن تنفذ هذه الـسياسات              

  والبرامج وتقيمها؛
  
جزءاً ال يتجزأ من جهودها الراميـة إلـى تحقيـق األهـداف              حالة المسنين    اعتبار  )٢(

 اإلرادة  وتعبئـة اإلنمائية المتفق عليها دولياً والواردة في إعالن األمم المتحدة بشأن األلفيـة،             
  السياسية والموارد المالية لذلك الغرض؛

  

                                                            
  .WHO/NMH/NPH/02.8 الوثيقة   ١
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 السياسات والخطط والبـرامج الـصحية التـي تراعـي           اعتراف تدابير تكفل    اتخاذ  )٣(
نسين بحقوق المسنين والمسنات وباحتياجاتهم الصحية واإلنمائية الشاملة وحـاجتهم إلـى            الج

 بهذه الحقوق واالحتياجات، مع االهتمام على وجه الخـصوص          والعنايةالخدمات االجتماعية   
 اجتماعياً، والمسنين المصابين بالعجز واألشخاص غير القادرين علـى          المهمشينباألشخاص  

  ساسية؛ تلبية حاجاتهم األ
  
 للدور الرئيسي الذي يؤديه المسنون، والسيما المسنات، كمقدمين         إيالء اهتمام خاص    )٤(

 جائحة  يتحملونها بسبب لخدمات الرعاية في األسرة والمجتمع المحلي، وخاصة األعباء التي          
  األيدز والعدوى بفيروسه؛

  
قضاء على اإليـذاء    ذ تشريعات تستهدف ال   يتنفونظر في وضع إطار قانوني مالئم       ال  )٥(

ز الجهود القانونية والمبادرات المجتمعية التي تتـوخى هـذا          يالبدني والنفسي للمسنين وتعز   
  الغرض؛

  
 بيانات مفصلة حسب السن والجنس، عـن       إقامة نُظم توفر، في جميع مراحل العمر،        )٦(

ذ ورصد والحالة الصحية من أجل دعم تخطيط وتنفي محددات الصحة المشتركة بين القطاعات
 تلـك الـنُظم     استخدام والتي تناسب المسنين، و    بيناتوتقييم التدخالت الصحية القائمة على ال     

   عليها؛ةحافظالمو
  
ضع حوافز في مجالي التعليم والتوظيف، آخذة في االعتبار الظروف          و تدابير و  اتخاذ  )٧(

لـصحيين لتلبيـة    الخاصة في البلدان النامية، من أجل ضمان توفير عدد كاف من العاملين ا            
  احتياجات المسنين؛

  
ز اإلجراءات الوطنية بغية ضمان توفير موارد كافية للوفاء بالتزاماتها المتعلقة           يتعز  )٨(

، وما يتصل بها من خطـط عمـل         ٢٠٠٢بتنفيذ خطة عمل مدريد الدولية بشأن الشيخوخة،        
  إقليمية تتعلق بصحة المسنين وعافيتهم؛

  
 المعنيـة بالنـشاط والتمتـع    برامجالن حالة المسنين وعن أن تقدم تقارير مرحلية ع     )٩(

   لدى إعداد التقارير القطرية عن الصحة؛بالصحة في مرحلة الشيخوخة،
  
دعم العمل الدعوي الذي تقوم به منظمة الصحة العالمية من أجل النـشاط والتمتـع                 )١٠(

اعات مع المنظمات   بالصحة في مرحلة الشيخوخة من خالل إقامة شراكات جديدة متعددة القط          
  الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص والمنظمات الطوعية؛

  
اللجنة المعنية بالمحددات االجتماعية للصحة أن تنظر في إدراج القضايا المتعلقـة            تطلب إلى     -٢

  اسات؛ العمر ضمن توصياتها الخاصة بالسيطوالبالنشاط والتمتع بالصحة في مرحلة الشيخوخة 
  
  : المدير العام ما يليإلى تطلب  -٣

  
 المـسنين الـصحية    المجتمعات، واحتياجاتتشيخشكله إذكاء الوعي بالتحدي الذي ي   )١(

اب رب مع الدول األعضاء وأ     العمل ، وإسهامات المسنين في المجتمع، بما في ذلك       واالجتماعية
  العمل من الجهات غير الحكومية والقطاع الخاص؛
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ول األعضاء في مسعاها إلى الوفاء بالتزاماتها بتحقيق األهداف والنتائج التي           دعم الد   )٢(
حددتها مؤتمرات األمم المتحدة ومؤتمرات القمة التي عقدتها، وخصوصاً الجمعية العالميـة            

الصحية واالجتماعية، وذلك بالتعاون مـع      المسنين  الثانية للشيخوخة، فيما يتعلق باحتياجات      
  الشركاء المعنيين؛

  
االستمرار في التركيز على الرعاية الصحية األوليـة المناسـبة للـسن والميـسرة                )٣(

والمتاحة للمسنين، مع التركيز على الهياكل المجتمعية القائمة حيثما أمكن، وذلك عن طريـق            
  ؛ة ممكنفترةزيادة قدرتهم على أن يظلوا مصدراً حيوياً ألسرهم ولالقتصاد والمجتمع ألطول 

  
الدول األعضاء، من خالل تعزيز البحوث وزيادة القدرة على تعزيز الـصحة            دعم    )٤(

 العمر، في جهودها الرامية إلى توفير الرعاية المتكاملة للمسنين،          طوالوالوقاية من المرض    
  بما في ذلك دعم الجهات الرسمية وغير الرسمية التي تقدم خدمات الرعاية؛

  
لمسنين على المعلومات المناسـبة والرعايـة       اتخاذ مبادرات لتحسين سبل حصول ا       )٥(

 إصـابتهم بفيـروس     تالصحية والخدمات االجتماعية، وخصوصاً من أجل الحد من احتماال        
 المصابين باأليدز والعدوى بفيروسه وصـون كـرامتهم،         أولئكاأليدز، وتحسين نوعية حياة     

 أحفادهم  دعموسه، و دعم أفراد األسرة المتضررين من األيدز والعدوى بفير       ومساعدتهم على   
  ؛ أيضاًاأليتام

  
دعم الدول األعضاء، عندما تطلب ذلك، من أجل تجميع واستعمال وصيانة الـنُظم               )٦(

 العمر، المعلومات المصنفة حسب السن ونوع الجنس والحالـة الـصحية            طواللكي توفر،   
ط وتنفيذ   بشأن محددات الصحة، لدعم تخطي     والمستقاة من عدة قطاعات   والمعلومات المختارة   

البينـات بمـا يناسـب      ورصد وتقييم التدخالت الخاصة بالسياسات الصحية والقائمة علـى          
  ؛المسنين

  
تدعيم قدرة المنظمة على دمج العمل بشأن الشيخوخة في جميع أنشطتها وبرامجهـا               )٧(

وعلى كل المستويات، وتيسير دور المكاتب اإلقليمية التابعة للمنظمة في تنفيذ خطط العمـل              
  إلقليمية لألمم المتحدة بشأن الشيخوخة؛ا
  
التعاون مع سائر وكاالت ومؤسسات منظومة األمم المتحدة لضمان اتخاذ إجراءات             )٨(

  مشتركة بين القطاعات من أجل النشاط والتمتع بالصحة في مرحلة الشيخوخة؛
  
عـن   تقرير إلى جمعية الصحة العالمية الستين، عن طريق المجلس التنفيـذي،             رفع  )٩(

  .التقدم المحرز في تنفيذ هذا القرار
  

  )٢٠٠٥يناير /  كانون الثاني٢٢رة، الجلسة العاش(  
  

  
  ٢٠٠٧-٢٠٠٦االشتراكات المقدرة للفترة   ٨ق١١٥ت م
  

  المجلس التنفيذي،  
  

  ٢٠٠٧،١-٢٠٠٦االشتراكات المقدرة للفترة : وقد نظر في التقرير الخاص باالشتراكات المقدرة  
                                                            

 .١١٥/١٧م تقة الوثي   ١
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  :العالمية الثامنة والخمسين باعتماد القرار التالي جمعية الصحة يوصي  
  

  جمعية الصحة العالمية الثامنة والخمسون،  
  

  وقد نظرت في تقرير المدير العام،  
  

 على النحـو المبـين      ٢٠٠٧-٢٠٠٦ جدول تقدير االشتراكات للدول األعضاء للثنائية        تعتمد  
  :أدناه

  
  الدول األعضاء

  والدول األعضاء المنتسبة
نظمة الصحة جدول م

لفترة العالمية ل
٢٠٠٧-٢٠٠٦  
٪  

  ١,١٠٠٠٠ االتحاد الروسي
  ٠,٠٠٤٠٠ إثيوبيا

  ٠,٠٠٥٠٠ آذربيجان
  ٠,٩٥٦٠٠ األرجنتين
  ٠,٠١١٠٠ األردن
  ٠,٠٠٢٠٠ أرمينيا
  ٠,٠٠١٠٠ إريتريا
  ٢,٥٢٠٠٠ أسبانيا
  ١,٥٩٢٠٠ أستراليا
  ٠,٠١٢٠٠ إستونيا
  ٠,٤٦٧٠٠ إسرائيل
  ٠,٠٠٢٠٠ أفغانستان

  ٠,٠١٩٠٠ كوادورإ
  ٠,٠٠٥٠٠ ألبانيا
  ٨,٦٦٢٣٠ ألمانيا

  ٠,٢٣٥٠٠ اإلمارات العربية المتحدة
  ٠,٠٠٣٠٠ أنتيغوا وبربودا

  ٠,٠٠٥٠٠ أندورا
  ٠,١٤٢٠٠ إندونيسيا
  ٠,٠٠١٠٠ أنغوال

  ٠,٠٤٨٠٠ أوروغواي
  ٠,٠١٤٠٠ أوزبكستان

  ٠,٠٠٦٠٠ أوغندا
  ٠,٠٣٩٠٠ أوكرانيا
  ٠,٣٥٠٠٠ أيرلندا
  ٠,٠٣٤٠٠ أيسلندا
  ٤,٨٨٥١٠ إيطاليا

  ٠,٠٠٣٠٠ بابوا غينيا الجديدة
  ٠,٠١٢٠٠ باراغواي
  ٠,٠٥٥٠٠ باكستان
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  الدول األعضاء
  والدول األعضاء المنتسبة

نظمة الصحة جدول م
لفترة العالمية ل
٢٠٠٧-٢٠٠٦  
٪  

  ٠,٠٠١٠٠ باالو
  ٠,٠٣٠٠٠ البحرين
  ١,٥٢٣٠٠ البرازيل
  ٠,٠١٠٠٠ بربادوس
  ٠,٤٧٠٠٠ البرتغال

  ٠,٠٣٤٠٠ بروني دار السالم
  ١,٠٦٩٠٠ بلجيكا
  ٠,٠١٧٠٠ بلغاريا
  ٠,٠٠١٠٠ بليز

  ٠,٠١٠٠٠ شبنغالدي
  ٠,٠١٩٠٠ بنما
  ٠,٠٠٢٠٠ بنن

  ٠,٠٠١٠٠ بوتان
  ٠,٠١٢٠٠ بوتسوانا

  ٠,٠٠١٠٠ بورتوريكو
  ٠,٠٠٢٠٠ بوركينا فاصو

  ٠,٠٠١٠٠ بوروندي
  ٠,٠٠٣٠٠ البوسنة والهرسك

  ٠,٤٦١٠٠ بولندا
  ٠,٠٠٩٠٠ بوليفيا
  ٠,٠٩٢٠٠ بيرو

  ٠,٠١٨٠٠ بيالروس
  ٠,٢٠٩٠٠ تايلند

  ٠,٠٠٥٠٠ تركمانستان
  ٠,٣٧٢٠٠ كياتر

  ٠,٠٢٢٠٠ ترينيداد وتوباغو
  ٠,٠٠١٠٠ تشاد
  ٠,٠٠١٠٠ توغو
  ٠,٠٠١٠٠ توفالو
  ٠,٠٠١٠٠ توكيالو
  ٠,٠٣٢٠٠ تونس
  ٠,٠٠١٠٠ تونغا
  ٠,٠٠١٠٠  لستي-تيمور
  ٠,٠٠٨٠٠ جامايكا
  ٠,٠٧٦٠٠ الجزائر

  ٠,٠١٣٠٠ جزر البهاما
  ٠,٠٠١٠٠ جزر سليمان
  ٠,٠٠١٠٠ جزر القمر
  ٠,٠٠١٠٠ جزر كوك
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  الدول األعضاء
  والدول األعضاء المنتسبة

نظمة الصحة جدول م
لفترة العالمية ل
٢٠٠٧-٢٠٠٦  
٪  

  ٠,٠٠١٠٠ جزر مارشال
  ٠,١٣٢٠٠ الجماهيرية العربية الليبية
  ٠,٠٠١٠٠ جهورية أفريقيا الوسطى
  ٠,١٥٧٠٠ جمهورية إيران اإلسالمية

  ٠,١٨٣٠٠ الجمهورية التشيكية
  ٠,٠٠٦٠٠ جمهورية تنزانيا المتحدة
  ٠,٠٣٥٠٠ الجمهورية الدومينيكية

  ٠,٠٣٨٠٠ الجمهورية العربية السورية
  ٠,٠٠٣٠٠ رية الكونغو الديمقراطيةجمهو

  ١,٧٩٦٠٠ جمهورية كوريا 
  ٠,٠١٠٠٠ جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية
  ٠,٠٠١٠٠ جمهورية الو الديمقراطية الشعبية

  ٠,٠٠٦٠٠ جمهورية مقدونية اليوغوسالفية السابقة
  ٠,٠٠١٠٠ جمهورية مولدوفا

  ٠,٢٩٢٠٠ جنوب أفريقيا
  ٠,٠٠٣٠٠ جورجيا
  ٠,٠٠١٠٠ جيبوتي
  ٠,٧١٨٠٠ الدانمرك
  ٠,٠٠١٠٠ دومينيكا

  ٠,٠٠١٠٠ الرأس األخضر
  ٠,٠٠١٠٠ رواندا
  ٠,٠٦٠٠٠ رومانيا
  ٠,٠٠٢٠٠ زامبيا

  ٠,٠٠٧٠٠ زمبابوي
  ٠,٠٠١٠٠ ساموا

  ٠,٠٠١٠٠ سانت فنسنت وغرينادين
  ٠,٠٠١٠٠ سانت كيتس ونيفيس

  ٠,٠٠٢٠٠ سانت لوسيا
  ٠,٠٠١٠٠ سان تومي وبرينسيبي

  ٠,٠٠٣٠٠  مارينوسان
  ٠,٠١٧٠٠ سري النكا
  ٠,٠٢٢٠٠ السلفادور
  ٠,٠٥١٠٠ سلوفاكيا
  ٠,٠٨٢٠٠ سلوفينيا
  ٠,٣٨٨٠٠ سنغافورة
  ٠,٠٠٥٠٠ السنغال
  ٠,٠٠٢٠٠ سوازيلند
  ٠,٠٠٨٠٠ السودان
  ٠,٠٠١٠٠ سورينام
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  الدول األعضاء
  والدول األعضاء المنتسبة

نظمة الصحة جدول م
لفترة العالمية ل
٢٠٠٧-٢٠٠٦  
٪  

  ٠,٩٩٨٠٠ السويد
  ١,١٩٧٠٠ سويسرا
  ٠,٠٠١٠٠ سيراليون
  ٠,٠٠٢٠٠ سيشيل
  ٠,٢٢٣٠٠ شيلي

  ٠,٠١٩٠٠ صربيا والجبل األسود
  ٠,٠٠١٠٠ الصومال
  ٢,٠٥٣٠٠ الصين

  ٠,٠٠١٠٠ طاجيكستان
  ٠,٠١٦٠٠ العراق

٠,٠٧٠٠٠ مانع  
  ٠,٠٠٩٠٠ غابون
  ٠,٠٠١٠٠ غامبيا
  ٠,٠٠٤٠٠ غانا

  ٠,٠٠١٠٠ غرينادا
  ٠,٠٣٠٠٠ غواتيماال

  ٠,٠٠١٠٠ غيانا
  ٠,٠٠٣٠٠ غينيا

  ٠,٠٠٢٠٠ غينيا االستوائية
  ٠,٠٠١٠٠  بيساو-غينيا 
  ٠,٠٠١٠٠ فانواتو
  ٦,٠٣٠١٠ فرنسا
  ٠,٠٩٥٠٠ الفلبين
  ٠,١٧١٠٠ فنزويال
  ٠,٥٣٣٠٠ فنلندا
  ٠,٠٠٤٠٠ فيجي

  ٠,٠٢١٠٠ فييت نام
  ٠,٠٣٩٠٠ قبرص
  ٠,٠٦٤٠٠ قطر

  ٠,٠٠١٠٠ قيرغيزستان
  ٠,٠٢٥٠٠ كازاخستان
  ٠,٠٠٨٠٠ الكاميرون
  ٠,٠٣٧٠٠ كرواتيا
  ٠,٠٠٢٠٠ كمبوديا
  ٢,٨١٣٠٠ كندا
  ٠,٠٤٣٠٠ كوبا

  ٠,٠١٠٠٠ كوت ديفوار
  ٠,٠٣٠٠٠ كوستاريكا
  ٠,١٥٥٠٠ كولومبيا
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  الدول األعضاء
  والدول األعضاء المنتسبة

نظمة الصحة جدول م
لفترة العالمية ل
٢٠٠٧-٢٠٠٦  
٪  

  ٠,٠٠١٠٠ الكونغو
  ٠,١٦٢٠٠ الكويت
  ٠,٠٠١٠٠ كيريباتي

  ٠,٠٠٩٠٠ كينيا
  ٠,٠١٥٠٠ التفيا
  ٠,٠٢٤٠٠ لبنان

  ٠,٠٧٧٠٠ لكسمبرغ
  ٠,٠٠١٠٠ ليبيريا
  ٠,٠٢٤٠٠ ليتوانيا
  ٠,٠٠١٠٠ ليسوتو
  ٠,٠١٤٠٠ مالطة
  ٠,٠٠٢٠٠ مالي

  ٠,٢٠٣٠٠ ماليزيا
  ٠,٠٠٣٠٠ مدغشقر
  ٠,١٢٠٠٠ مصر

  ٠,٠٤٧٠٠ المغرب
  ١,٨٨٣٠٠ المكسيك
  ٠,٠٠١٠٠ مالوي
  ٠,٠٠١٠٠ ملديف

  ٠,٧١٣٠٠ المملكة العربية السعودية
  ٦,١٢٧٢٠ المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية

  ٠,٠٠١٠٠ منغوليا
  ٠,٠٠١٠٠ موريتانيا

  ٠,٠١١٠٠ وريشيوسم
  ٠,٠٠١٠٠ موزامبيق
  ٠,٠٠٣٠٠ موناكو
  ٠,٠١٠٠٠ ميانمار
  ٠,٠٠٦٠٠ ناميبيا
  ٠,٠٠١٠٠ ناورو
  ٠,٦٧٩٠٠ النرويج
  ٠,٨٥٩٠٠ النمسا
  ٠,٠٠٤٠٠ نيبال
  ٠,٠٠١٠٠ النيجر
  ٠,٠٤٢٠٠ نيجيريا

  ٠,٠٠١٠٠ نيكاراغوا
  ٠,٢٢١٠٠ نيوزيلندا
  ٠,٠٠١٠٠ نيووي
  ٠,٠٠٣٠٠ هايتي
  ٠,٤٢١٠٠ الهند
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  الدول األعضاء
  والدول األعضاء المنتسبة

نظمة الصحة جدول م
لفترة العالمية ل
٢٠٠٧-٢٠٠٦  
٪  

  ٠,٠٠٥٠٠ هندوراس
  ٠,١٢٦٠٠ هنغاريا
  ١,٦٩٠٠٠ هولندا

  ٢٢,٠٠٠٠٠ الواليات المتحدة األمريكية
  ٠,٠٠١٠٠ واليات ميكرونيزيا الموحدة

  ١٩,٤٦٨٣٠ اليابان
  ٠,٠٠٦٠٠ اليمن
  ٠,٥٣٠٠٠ اليونان

  ١٠٠,٠٠٠٠٠ المجموع            
  

  )٢٠٠٥يناير /  كانون الثاني٢٤الجلسة الحادية عشرة، (  
  
  
  ١تعديالت على الالئحة المالية والنظام المالي  ٩ق١١٥ت م
  

  المجلس التنفيذي،  
  

  ٢بعد أن نظر في التقرير الخاص بالتعديالت المدخلة على الالئحة المالية والنظام المالي،    
  
  : جمعية الصحة العالمية الثامنة والخمسين باعتماد القرار التالييوصي  -١
  

  الثامنة والخمسون،جمعية الصحة العالمية   
  

  بعد أن نظرت في التقرير الخاص بالتعديالت المدخلة على الالئحة المالية والنظام المالي،  
  
 المرفق بالتقرير،   ١ التعديالت المدخلة على الالئحة المالية على النحو المبين في الملحق            تقر  -١

  ؛٢٠٠٦يناير /  كانون الثاني١وذلك اعتباراً من 
  
 إلغـاء أيـة     ٢٠٠٧-٢٠٠٦ير انتقالي، بأن يجري في أواخر الفتـرة الماليـة           ، كتدب ترخّص  -٢

   وتقييدها في حساب اإليرادات المتنوعة؛٢٠٠٥-٢٠٠٤التزامات غير مسددة من الفترة المالية 
  

 من الالئحة المالية، على النظام المالي المعدل على النحـو المبـين فـي               ٣-١٦، وفقاً للمادة    صدقت  -٢
 شريطة اعتماد جمعية الصحة للتعديالت المقترحة على الالئحة المالية، كما هـو             ٢ق بالتقرير  المرف ٢ الملحق

  .٢٠٠٦يناير /  كانون الثاني١، على أن يسري ذلك اعتباراً من  المرفق بالتقرير١مبين في الملحق 
  

  )٢٠٠٥يناير /  كانون الثاني٢٤رة، الجلسة الحادية عش(  

                                                            
 .٢انظر الملحق    ١
 .١١٥/٤٣م تالوثيقة    ٢
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  ١ت غير الحكوميةالعالقات مع المنظما  ١٠ق١١٥ت م
  

  المجلس التنفيذي،
  

  ٢بعد أن نظر في تقرير لجنته الدائمة المعنية بالمنظمات غير الحكومية،  
  
 منظمة الصحة العالمية في عالقات رسمية مع تحالف االتفاقية اإلطاريـة لمكافحـة       دخول قبول   يقرر  -١

  دولية للسكتة الدماغية؛التبغ، والشبكة الدولية لصحة الطفل وبيئته وسالمته، والجمعية ال
  
، آخذاً في االعتبار طلب المجلس الدولي للرعاية االجتماعية، وتعليق العالقـات الرسـمية مـع                يقرر  -٢

  المجلس المذكور إلى حين وضع خطة بشأن التعاون؛
  
 وقف العالقات الرسمية مع الرابطة الدولية للطب الزراعي والصحة الريفية والمجلس الـدولي              يقرر  -٣
  لوم؛للع
  
، بسبب عدم ورود تقارير من األكاديمية الدولية لعلم األمراض، والرابطة الدولية للوقايـة مـن                يقرر  -٤

اإلشعاع، والجمعية الدولية ألمراض الفطريات البشرية والحيوانية، والجمعية العالمية للشبيبة، واالتحاد العالمي            
  .منظمات غير الحكوميةألخصائيي الطفيليات، وقف العالقات الرسمية مع هذه ال

  
  )٢٠٠٥يناير /  كانون الثاني٢٤الجلسة الحادية عشرة، (  

  
  
العمل الصحي المتعلق باألزمات والكوارث، مع التركيز بوجه خاص على الزالزل             ١١ق١١٥ت م

ديـسمبر  /  كـانون األول   ٢٦فـي    وأمواج تسونامي التي حدثت في جنوب آسيا      
٢٠٠٤  

  
  المجلس التنفيذي،

  
  ٣التقرير الخاص باالستجابة لمقتضيات الجوانب الخاصة بالصحة في األزمات؛في  وقد نظر

  
  : جمعية الصحة العالمية الثامنة والخمسين باعتماد القرار التاليييوص

  
  جمعية الصحة العالمية الثامنة والخمسون،

  
التي الهائلة التي أصابت البشر نتيجة الزالزل وأمواج تسونامي         تعرب عن أسفها للعواقب     إذ  

، من جنوب شرق آسيا إلـى شـرق         ٢٠٠٤ديسمبر  /  كانون األول  ٢٦ في   الكثير من البلدان  ضربت  
  المفقودين، في عداد اليزال اآلالف    شخص، في حين     ٢١٠ ٠٠٠أفريقيا، والتي أودت بحياة أكثر من       

أو / وأدت إلى إصابة قرابة نصف مليون آخرين، وشردت ما ال يقل عن خمسة ماليـين شـخص و                 
م يعانون نقصاً في الحصول على مياه الشرب المأمونة أو اإلصـحاح أو الغـذاء أو الخـدمات               تركته

  الصحية؛

                                                            
 .٥انظر الملحق    ١
 .١١٥/٢٢م تالوثيقة    ٢
 .١١٥/٦ت مالوثيقة    ٣
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أن هناك الكثير مـن  إلى  بلداً قد نكبوا بالكارثة، و٣٠وإذ تشير إلى أن مواطني ما يزيد على         
  المهنيين الصحيين في عداد األموات؛

  
 مـن داخـل     ، وسيستمر تقديمها  ، األساس فيبأن أغلبية مساعدات اإلغاثة قد قدمت       وإذ تسلم   

 وتتوقـع أن    مدعومة في ذلك بتعاون دولي مكثف     المجتمعات المنكوبة، ومن خالل السلطات المحلية،       
 حصولها  المتكبدة فيما يتعلق بسبل   تستمر هذه المجتمعات في مواجهة مصاعب خطيرة نتيجة للخسائر          

في العاجل  ية واالجتماعية، والصدمات النفسية      الرزق وزيادة األعباء على الخدمات الصح       أسباب على
  ؛واآلجل

  
بأن العمل من أجل معالجة الجوانب الخاصة بالصحة العمومية في األزمات ينبغـي             وإذ تسلم   

 واستعادة حيويتها، ويعزز قدرات السلطات المحلية        اإلبداعية  المجتمعات طاقاتأن يعزز في كل وقت      
 على توفير السند الفوري والمنسق      والمجتمع المدني ات الوطنية   واستعداد النظم الصحية وقدرة السلط    

  من أجل بقاء المنكوبين مباشرة على قيد الحياة؛
  

 الحكومات والجماعات غيـر      قبل  المساعدة السخية المقدمة إلى الدول المنكوبة من       وإذ تقدر 
لقيام بهذا من خـالل     بما في ذلك ا    مؤسسات الصحة العمومية الوطنية       عن الحكومية واألفراد، فضالً  

   ؛ الفاشيات واالستجابة لمقتضياتهاالشبكة العالمية لإلنذار بحدوث
  

 بالمصاعب التي تواجهها النظم الصحية المحلية القليلة الموارد في التعـرف علـى              موإذ تسلّ 
   من مات منهم والتصرف في جثث الموتى؛ هويةأماكن المفقودين وتحديد

  
واجهها السلطات المحلية التي أصابها اإلرباك وهي تنسق جهود         وإذ تعترف بالتحديات التي ت    

اإلغاثة، بمن في ذلك العاملون والبضائع التي توافرت بسخاء نتيجة التضامن الوطني والدولي علـى               
  السواء؛

  
مفاجئة بهذا الحجم   في مواجهة أحداث     الدول المنكوبة    التي أظهرتها فعالية  الإلى أن   وإذ تشير   

تأهبها واستعدادها للعمل المركز والمتضافر، وخاصة فيمـا يتعلـق بإنقـاذ األرواح             إنما تعكس مدى    
  والحفاظ على حياة الناجين؛

  
 بلدا في العالم يواجه حالياً أزمات كبرى وطويلة األجل في أغلب            ٣٠تذكّر بأن أكثر من     وإذ  

 يمكن دات متنوعة ألنهم يواجهون تهديلمخاطر مليون شخص ل٥٠٠األحيان، يتعرض خاللها أكثر من 
 بشدة ألحداث جسام  من البلدان التي تتعرض٢٠هناك ما يقارب ، وأن تهمأرواحهم وعافيتفاديها تطال 

 مليـون   ٢٠٠٠طر إلى ما بـين      اخم عدد المعرضين لل   يرفعمن صنع اإلنسان، مما      أحداث   وأطبيعية  
   مليون نسمة؛٣٠٠٠و

  
نظم الصحية؛ في سياق السياسات الوطنية       أن تحليالت االحتياجات الصحية وأداء ال      وإذ تقدر 

الواردة في إعالن األمم المتحـدة بـشأن        واألهداف اإلنمائية المتفق عليها دولياً، بما في ذلك األهداف          
ضرورية لتأهيل وإنعاش الخدمات الصحية العادلة الفردية والعمومية على النحو السليم، وهو            األلفية،  

  ك تآزر بين التأهب واالستجابة؛ما يتم على أفضل وجه إذا كان هنا
  

 تأكيد الحاجة إلى بناء قدرات محلية لتقدير المخاطر واالستعداد ألية كارثة تقع فـي               وإذ تعيد 
المستقبل واالستجابة لمقتضياتها، بما في ذلك من خالل التثقيف العام المستمر ونبذ الخرافات المتعلقة              
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رار الناجمة عن الكوارث فـي المرافـق الـصحية          بالعواقب الصحية للكوارث، وتقليل مخاطر األض     
  الحاسمة األهمية؛

  
 هيوغـو،  كوبي،(وإذ تضع في اعتبارها حصائل المؤتمر العالمي المعني بالحد من الكوارث            

  ؛)٢٠٠٥يناير /  كانون الثاني٢٢-١٨اليابان، 
  
ي يشدد علـى     المجتمع الدولي مواصلة دعمه القوي والطويل األمد للعمل اإلنساني الذ          تناشد  -١

/  كانون األول  ٢٦إنقاذ األرواح وإعالة الناجين في المناطق المنكوبة بأمواج تسونامي التي حدثت في             
   إنسانية أخرى؛المتضررين نتيجة ألزمات، وإيالء اهتمام مماثل الحتياجات ٢٠٠٤ديسمبر 

  
  : الدول األعضاء على ما يليتحث  -٢

  
وبة بأمواج تسونامي من أجل إنعاش نظمها الـصحية  تقديم الدعم الكافي للبلدان المنك   )١(

  ؛ على نحو مستدامواالجتماعية
  
 الجماعية الراميـة إلـى      التدابير في   همةاالشتراك ب بذل كل ما في وسعها من أجل          )٢(

 لمقتضيات األزمـات    الخاصة باالستجابة وضع خطط عالمية وإقليمية للتأهب، وبناء القدرات        
  المتعلقة بالصحة؛

  
ياغة خطط وطنية للتأهب للطوارئ تولي االهتمام الواجـب للـصحة العموميـة             ص  )٣(

 لمقتـضيات   عمليـات االسـتجابة   وألدوار قطاع الصحة في األزمات، بغية تحسين فعاليـة          
  األزمات والمساهمات في إنعاش النظم الصحية؛ 

  
 علـى التعلـيم النظـامي وغيـر          في الحصول   فرص النساء والرجال   تكافؤضمان    )٤(
إقامة نُظم لإلنـذار    نظامي في مجال التأهب للطوارئ والحد من الكوارث، وذلك من خالل            ال

وقت المناسب وعلى النحـو المالئـم        في ال  االستجابة تمكّن المرأة وكذلك الرجل من       المبكر
  ؛ناسب وخيارات االستجابة المناسبة لجميع األطفال التعليم المإتاحةوضمان 

  
، في وقت األزمات، بمن في ذلك       المنكوبةت السكانية   ضمان حصول كل المجموعا     )٥(

المشردون، على الرعاية الصحية األساسية على نحو عادل، مع التركيز علـى إنقـاذ مـن                
تتعرض أرواحهم للخطر، والحفاظ على حياة الناجين، واالهتمام بوجه خاص باالحتياجـات            

ية وصدمات نفسية حـادة أو      الخاصة للنساء واألطفال والمسنين ومن يعانون من رضوح بدن        
   أمراض مزمنة أو عجز؛أمراض سارية أو

  
في إطـار    دعم إجراء استعراض، ألعمال المنظمة فيما يتعلق باألزمات والكوارث،          )٦(

من أجـل إتاحـة التـدخالت الفوريـة          ،٢٠٠٧-٢٠٠٦الميزانية البرمجية المقترحة للفترة     
امة، والنظر في زيادة المساهمات لتأمين التمويل        والمالئمة والكافية والمستد   والمناسبة التوقيت 

  الكافي لما تضطلع به المنظمة من أعمال وتدخالت هامة قبل األزمات وأثناءها وبعدها؛
  
حماية العاملين الوطنيين والدوليين المشتركين في تحسين الصحة فـي المجتمعـات              )٧(

 اإلنـسانية   باألنـشطة  يضطلعوا   لكي  المساندة الالزمة  وضمان تلقيهم ،  التي تحّل بها أزمات   
   عندما تتعرض األرواح للخطر؛، قدر اإلمكان،وبتخفيف المعاناةالعاجلة والضرورية 
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  : المدير العام أن يقوم بما يليتطلب إلى  -٣
  

، فـي    المنظمة للدول األعضاء المنكوبة بأمواج تـسونامي        الذي تقدمه  دعمال تكثيف  )١(
 فرص الحصول علـى     وتحسينالة لترصد األمراض،    إنشاء أنظمة فع   على   معرض تركيزها 

 وتقـديم   ؛ة النفـسية   الـصح  بشأنالمياه النقية واإلصحاح والرعاية الصحية الجيدة، وخاصة        
وتالفي األمراض  التصرف في جثث الموتى     إرشادات  بما في ذلك    الالزمة  اإلرشادات التقنية   

  ؛ المعلومات بسرعة ودقةبثّ، وضمان السارية
  
 وفي الوقت المناسب، بالمعلومات الدقيقة      ائل اإلعالم الدولية والمحلية بهمة    تزويد وس   )٢(

من أجل التصدي للشائعات بغية الحيلولة دون إصابة الناس بالهلع وحدوث نزاعات وغيـر              
  ذلك من اآلثار االجتماعية واالقتصادية؛

  
نشطة الميدانيـة   تشجيع التعاون بين األنشطة الميدانية التي تضطلع بها المنظمة واأل           )٣(

التي تضطلع بها المنظمات الدولية األخرى، بدعم من الوكاالت المانحـة، بغيـة مـساعدة               
مواجهتها لتحديات الصحة العموميـة  حكومات البلدان المنكوبة بكارثة التسونامي على تنسيق  

 وتخطـيط وتنفيـذ التأهيـل الـسريع         المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية   برعاية مكتب األمم    
ما والمستدام للنظم والخدمات الصحية، وتقديم تقرير إلى جمعية الصحة عن التقدم المحرز في            

  هذا التعاون؛ب يتعلق
  
تقدم الدعم إلى من تـأثرت      المساعدة في تصميم الجوانب الصحية في البرامج التي           )٤(

 من رضوح   ما يعانونه  تسونامي وتقديم الخدمات الالزمة لمعالجة       حياتهم وسبل رزقهم بكارثة   
  ؛بدنية وصدمات نفسية

  
في مجال التأهـب للطـوارئ واالسـتجابة    تكييف العمل الفعال   ب) عند اللزوم (القيام    )٥(

وتأمين ما يلزمه من موارد، وكذلك مجاالت العمل األخرى التي          وإعادة تصميمه   لمقتضياتها  
  تتضمنها االستجابة لمقتضيات األزمات على مستوى المنظمة؛

  
درة المنظمة على توفير الدعم، في إطار آليات التنـسيق بـاألمم المتحـدة              تعزيز ق   )٦(

من أجل   ،وخصوصاً الحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر      ،  والمؤسسات األخرى 
الحتياجـات  ، واالسـتجابة  المتعلقة بالـصحة صياغة واختبار وتنفيذ خطط التأهب للطوارئ   

 الدائمة إلى الوضع    وضع وتنفيذ الخطط الالزمة للعودة    و األزمات   إبان الماسة الصحيةالناس  
  الطبيعي بعد األزمات؛

  
 واضح داخل المنظمة لتسهيل االستجابات السريعة والفعالة فـي          تدرج هرمي إنشاء    )٧(

  المراحل األولى من حالة الطوارئ، وإبالغ الدول األعضاء بوضوح بتلك الترتيبات؛
  
 الخبرات العثور على ة، وزيادة قدرة المنظمة على      حشد الخبرات الصحية في المنظم      )٨(

 وإتاحة هذه الخبرات لتقديم     لضمان تحديث هذه المعارف والمهارات أوالً بأول،      من خارجها،   
 الـصحية الدعم التقني الفوري والمالئم لكل من البرامج الدولية والوطنية للتأهب للكـوارث             

  حد من مخاطرها؛واالستجابة لمقتضياتها والتخفيف من آثارها وال
  
 الدولية للحد   راتيجيةتعزيز تعاون منظمة الصحة العالمية باستمرار وبنشاط مع االست          )٩(

 على الشواغل المتصلة بالصحة فـي تنفيـذ نتـائج           كافي التركيز ال  بما يضمن من الكوارث،   
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نون  كا ٢٢-١٨ اليابان،    هيوغو، كوبي،(المؤتمر العالمي المعني بالحد من الكوارث الطبيعية        
  ؛)٢٠٠٥يناير / الثاني

  
التأهـب للكـوارث    بكل المجموعات ذات الصلة المعنية،      ل المنظمة   ةساعدمضمان    )١٠(

واألزمات واالستجابة لمقتضياتها والتعافي بعدها، وذلك عن طريق إجراء تقديرات مناسـبة            
يانـات  اسـتخدام ب  بويمكن الركون إليها لمعاناة الناجين واألخطار التـي تتهـددهم           التوقيت  

 التقديرات؛ والعمـل علـى تحديـد        التدخالت الصحية تبعاً لتلك   ؛ وتنسيق   المراضة والوفيات 
؛ وبناء القدرات المحلية والوطنية، بمـا        من أجل حلها    التي تهدد الحصائل الصحية    المشكالت

في ذلك نقل الخبرات والتجارب والتكنولوجيات فيما بين الدول األعضاء، مع إيالء االهتمـام          
   بين اإلغاثة واإلعمار؛للروابط القائمةافي الك

  
 في إطار والية المنظمة، بالتنـسيق الوثيـق مـع           القائمةتعزيز الخدمات اللوجستية      )١١(

الوكاالت اإلنسانية األخرى، لكي يتسنى توافر القدرة التشغيلية الالزمة للدول األعضاء كـي             
  .جهها أزمات صحية عموميةتتلقى المساعدة الفورية في الوقت المناسب عندما توا

  
   )٢٠٠٥يناير /  كانون الثاني٢٤الجلسة الثانية عشرة، (  

  
  
  تغذية الرضع وصغار األطفال  ١٢ق١١٥ت م
  

  المجلس التنفيذي،
  

   ١بعد أن نظر في التقرير الخاص بتغذية الرضع وصغار األطفال؛  
    
  : التالي جمعية الصحة العالمية الثامنة والخمسين باعتماد القراريوصي  

  
  جمعية الصحة العالمية الثامنة والخمسون،  

  
 إذ تذكر باعتماد جمعيـة الـصحة للمدونـة الدوليـة لقواعـد تـسويق بـدائل لـبن األم                      

ــرار ( ــالقرارات ) ٢٢-٣٤ج ص عالقــ  ٧-٤٦ج ص ع و١١-٤١ج ص ًع و٢٨-٣٩ج ص عوبــ
ـ   ٢-٥٤ج ص ع القرار والسيما، ١٥-٤٩ج ص ع   و ٥-٤٧ج ص ع  و ع وصـغار   بـشأن تغذيـة الرض

  األطفال والممارسات المالئمة للتغذية والمسائل ذات الصلة؛
  

  وإذ نظرت في التقرير الخاص بتغذية الرضع وصغار األطفال؛    
  

لخبراء المشترك بين منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة ومنظمـة      ا  اجتماع أن تدركوإذ    
 الكائنات المجهرية فـي المـساحيق   غيرها منو المعوية بجرثومة ساكازاكيالصحة العالمية والمعني   

، خلص إلى أن تلوث المساحيق البديلة للبن الرضـع          ٢٠٠٤ في عام    نعقدالبديلة للبن الرضع، والذي ا    
 يتسبب في إصابة الرضع بالعدوى واالعتالل، بما        لمونيلة بجرثومة ساكازاكي المعوية والس    تلوثاً ذاتياً 
 ذوي الوزن المنخفض عنـد       من  أو الرضع الخدج ، وخصوصاً   إصابة الرضع بأمراض حادة   في ذلك   

 يتسبب في عقابيل خطيرة على النمـو وكـذلك فـي            قد، و الرضع المصابين بكبت المناعة   الميالد أو   
  ٢الوفاة؛

                                                            
 .١١٥/٧م تالوثيقة    ١
٢  FAO/WHO Expert Meeting on E. sakazakii and other Microorganisms in Powdered Infant Formula: Meeting 

Report. Microbiological Risk Assessment Series No. 6, 2004, Page 37.                                                               
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 ولـدى   الخدجوإذ تحيط علماً بأن هذه النتائج الوخيمة تكون خطرة بوجه خاص لدى الرضع                
، وهي بالتالي تثير القلق في جميع       الرضع المصابين بكبت المناعة    و ذوي الوزن المنخفض عند الميالد    

  الدول األعضاء؛
  

تعكف علـى   ) هيئة الدستور الغذائي  (وإذ تضع في الحسبان أن لجنة دستور األغذية الدولي            
  تنقيح توصياتها الخاصة بالممارسات الصحية لصنع أغذية الرضع وصغار األطفال؛

  
ير االدعاءات الخاصة بالصحة واألغذية أصبحت تستخدم بأسلوب غير         وإذ يثير قلقها أن تقار      

  مناسب في الترويج لبيع بدائل لبن األم عوضاً عن الرضاعة الطبيعية؛
  

تؤدي دوراً محوريـاً فـي      ) هيئة الدستور الغذائي  (وإذ تسلّم بأن لجنة دستور األغذية الدولي          
م السليم لألغذية، بما فيها أغذية الرضع وصـغار         تزويد الدول األعضاء باإلرشادات الخاصة بالتنظي     

  األطفال؛
  

وإذ تضع في الحسبان أن جمعية الصحة دعت اللجنة في عدة مناسبات إلى أن تراعي مراعاة   
تامة، في إطار واليتها العملية، اإلجراء المستند إلى القرائن والذي يمكن أن تتخذه لتحسين المواصفات         

 أهداف وغايات االستراتيجيات الصحية العمومية ذات الـصلة، والسـيما           الصحية لألغذية ويتسق مع   
واالسـتراتيجية  ) ٢٥-٥٥ج ص ع  القرار  ( العالمية لتغذية الرضع وصغار األطفال       استراتيجية المنظمة 

  ؛)١٧-٥٧ج ص عالقرار (العالمية بشأن النظام الغذائي والنشاط البدني والصحة 
  

 ألدوار كل من جمعية الصحة ولجنة دستور        اً واضح اًي فهم وإذ تدرك أن هذا اإلجراء يقتض       
  ؛ األوسعلسياسات الصحية العموميةاسياق ، وتنظيم األغذية في )ر الغذائيهيئة الدستو(األغذية الدولي 

  
 بشأن التقييم المشترك بـين منظمـة األمـم          ٢٣-٥٦ ج ص ع  وإذ تضع في االعتبار القرار        

هيئة الدستور  ( الصحة العالمية ألعمال لجنة دستور األغذية الدولي         المتحدة لألغذية والزراعة ومنظمة   
، والذي أقر مساهمة منظمة الصحة العالمية المباشرة المتزايدة في عمل اللجنة وطلـب إلـى                )الغذائي

المدير العام تعزيز دور المنظمة في استكمال أعمال اللجنة بسائر أنشطة منظمة الصحة العالمية ذات               
جالي السالمة الغذائية والتغذية، مع إيالء اهتمام خاص للمسائل التي يتم التكليف بها فـي               الصلة في م  

  إطار قرارات جمعية الصحة؛
  
  : الدول األعضاء على ما يليتحث  -١

  
مواصلة حماية االقتصار على الرضاعة الطبيعية لمدة ستة أشهر وتشجيعها ودعمها             )١(

العالمية، مع مراعاة استنتاجات مـشاورة الخبـراء        باعتبارها من توصيات الصحة العمومية      
 ١التي أجرتها منظمة الصحة العالمية بشأن المدة المثلى لالقتصار على الرضاعة الطبيعيـة،            

والنص على االستمرار في الرضاعة الطبيعية حتى سن عامين أو أكثر، وذلك عن طريـق               
المية لتغذية الرضع وصغار األطفـال      التنفيذ الكامل لالستراتيجية العالمية لمنظمة الصحة الع      

مع التشجيع على وضع سياسة وطنية شاملة، بما في ذلك القيام عند اللزوم بوضـع إطـار                 
قانوني لتعزيز إجازة األمومة وتهيئة بيئة مواتية لالقتصار على الرضاعة الطبيعية لمدة ستة             

ص موارد كافيـة    شهور وإعداد خطة عمل مفصلة من أجل رصد السياسة وتقييمها وتخصي          
  لتمويل هذه العملية؛

                                                            
التي قامت  ) ٢٠٠١مارس  /  آذار ٣٠-٢٨جنيف،  (  مثلما تمت صياغته في استنتاجات وتوصيات مشاورة الخبراء             ١

 ).٤/وثيقة معلومات/ ٥٤انظر الوثيقة ج(ى الرضاعة الطبيعية  المثلى لالقتصار علبدراسة منهجية للمدة
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ألغذية التـي تقـدم   والقيمة التغذوية ل الخاصة بالصحة بالمزاعمضمان عدم السماح     )٢(
للرضع وصغار األطفال باستثناء ما هو منصوص عليه تحديداً في مواصفات دستور األغذية             

  الدولي ذات الصلة أو في التشريعات الوطنية؛
  

ء السريريين وسائر مقدمي خدمات الرعاية الصحية والعـاملين         ضمان تزويد األطبا    )٣(
المجتمعيين واألسر والوالدين وغيرهم من القائمين على الرعاية، والسيما رعايـة الرضـع             

، بالمعلومات والتدريب في الوقت     أمهع  يرضع الرضي  ال   وعندماالمعرضين لمخاطر شديدة،    
لبن الرضع واستعمالها ومناولتها من أجل تقليل       المناسب في مجال تحضير المساحيق البديلة ل      

المخاطر الصحية إلى أدنى حد؛ وإعالمهم بأن المساحيق البديلة للبن الرضع قد تكون محتوية              
على كائنات مجهرية تسبب أمراضاً، وبأنه يجب تحضيرها واستعمالها علـى نحـو سـليم،               

  حذير واضح على األغلفة؛ ت وضعوضمان توصيل هذه المعلومات، إذا أمكن، عن طريق
  
 الدعم المالي المقدم للمهنيين العاملين في مجال صـحة الرضـع            عدم تسبب ضمان    )٤(

  وصغار األطفال في حدوث تعارض في المصالح؛
  
استعراض البحوث الخاصة بتغذية الرضع وصـغار       القيام، على نحو دائم، ب    ضمان    )٥(

 استعراضاً مستقالً من أجل ضمان عدم تأثر        األطفال، والتي تشكل أساس السياسات الصحية،     
  هذه السياسات على نحو غير مناسب بالمصالح التجارية؛

  
، على استمرار   الشركات المنتجة العمل على نحو وثيق مع الكيانات المعنية، بما فيها            )٦(

 في المساحيق    المعوية ساكازاكيخفض تركزات وانتشار مسببات األمراض، بما فيها بكتيريا         
  بديلة للبن الرضع؛ال
  
 بمواصفات ولـوائح دسـتور األغذيـة        الشركات المنتجة االستمرار في ضمان تقيد       )٧(

  الدولي والمواصفات واللوائح الوطنية؛
  
ضمان اتساق السياسات على الصعيد الوطني، وذلك عن طريق تحفيز التعاون بـين             )٨(

  التي تحدد المواصفات الغذائية؛السلطات الصحية والقائمين على تنظيم األغذية والهيئات 
  
  ؛)هيئة الدستور الغذائي(المشاركة بنشاط في أعمال لجنة دستور األغذية الدولي   )٩(
  
ضمان أن يتوافر لكل الوكاالت الوطنية المشاركة في تحديد المواقف الوطنية مـن               )١٠(

قضايا الصحة العمومية الستخدامها في جميع المحافل الدولية المعنية، بما فـي ذلـك لجنـة                
، فهم مشترك ومتسق للسياسات الصحية التـي    )هيئة الدستور الغذائي  (دستور األغذية الدولي    

  لصحة، وضمان تعزيز هذه السياسات؛تعتمدها جمعية ا
  

  :ما يلي) هيئة الدستور الغذائي( لجنة دستور األغذية الدولي إلى طلبت  -٢
  
 إيالء اهتمامها الكامل، لدى وضع المواصفات والمبـادئ التوجيهيـة           االستمرار في   )١(

  والتوصيات، لقرارات جمعية الصحة ذات الصلة في إطار واليتها العملية؛
  
لمواصفات والمبادئ التوجيهية والتوصيات بشأن أغذية الرضـع وصـغار          ضع ا و  )٢(

األطفال في صيغة تضمن مأمونية المنتجات وتوسيمها على نحو مناسب لما يلبي احتياجاتهم             
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المعروفة فيما يتعلق بتغذيتهم وسالمتهم، األمر الذي يعكـس سياسـة المنظمـة، والسـيما               
   ع وصغار األطفال والمدونة الدولية لقواعد تسويق بـدائل         االستراتيجية العالمية لتغذية الرض

  لبن األم؛
  
 حالياً بشأن خطـر     األنشطة المضطلع بها  إنجاز  ، على    على وجه االستعجال   العمل،  )٣(

التلوث الميكروبيولوجي للمساحيق البديلة للبن الرضـع، ووضـع معـايير أو مواصـفات              
 المعوية وغيرها من الكائنـات المجهريـة        ساكازاكيميكروبيولوجية مناسبة تتعلق بجرثومة     

الموجودة في المساحيق البديلة للبن الرضع، وتوفير اإلرشادات الخاصة بالمناولة المأمونـة            
  وتحري ضرورة إضافة رسائل تحذيرية على أغلفة المنتجات؛

  
  : المدير العام ما يليإلى طلبت  -٣

  
ذية والزراعة، على وضـع مبـادئ       العمل، بالتعاون مع منظمة األمم المتحدة لألغ        )١(

توجيهية، لألطباء السريريين وغيرهم من مقدمي خـدمات الرعايـة الـصحية والعـاملين              
المجتمعيين واألسر والوالدين وغيرهم من القائمين على الرعاية، بشأن اسـتعمال ومناولـة             

ياجات الـدول   احتل المخاطر إلى أدنى حد، وتلبية       المساحيق البديلة للبن الرضع من أجل تقلي      
من أجل تحديد تدابير فعالة لتقليل المخاطر إلى أدنى حد في األوضاع التي             الخاصة  األعضاء  

  ال تتسنى فيها تغذية الرضع بلبن األم، أو في األوضاع التي ال يتغذون فيها على لبن األم؛
  
ـ               )٢( ذا تشجيع وتعزيز البحوث التي يجرى لها استعراض مستقل، بما في ذلك القيام به

 من مختلف أنحاء العالم بغية تكوين فهم أفـضل إليكولوجيـا            البيناتعن طريق جمع    األمر  
 المعوية ولتصنيفها وفوعتها وسائر خصائصها، وذلـك باالتـساق مـع            ساكازاكيجرثومة  

توصيات اجتماع الخبراء المشترك بين منظمة األمم المتحدة لألغذيـة والزراعـة ومنظمـة              
 المعوية، وتحري سبل الحـد مـن مـستواها فـي            ساكازاكيثومة  الصحة العالمية بشأن جر   

  المساحيق البديلة للبن الرضع والمعادة التكوين؛
  
هيئة الدستور  (تقديم المعلومات لتعزيز وتيسير مساهمة لجنة دستور األغذية الدولي            )٣(

 على النحـو    لسياسات الصحية العمومية الدولية   اتنفيذ  في إطار واليتها العملية، في      ) الغذائي
  ؛الكامل

  
 إلى جمعية الصحة عن التقدم المحرز في بحث المسائل المحالة           تقارير منتظمة تقديم    )٤(

  .لكي تتخذ إجراءات بشأنها) هيئة الدستور الغذائي(إلى لجنة دستور األغذية الدولي 
  

   )٢٠٠٥يناير /  كانون الثاني٢٤الجلسة الثانية عشرة، (  
  
  

  ي المستدام، والتغطية الشاملة والتأمين الصحي االجتماعيالتمويل الصح  ١٣ق١١٥ت م
  

  المجلس التنفيذي،  
  
  ١بعد أن نظر في التقرير الخاص بالتأمين الصحي االجتماعي،  

  
  : جمعية الصحة العالمية الثامنة والخمسين باعتماد القرار التالييوصي  

                                                            
 .١١٥/٨م تالوثيقة    ١
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  جمعية الصحة العالمية الثامنة والخمسون،  
  

  لتقرير الخاص بالتأمين الصحي االجتماعي؛بعد أن نظرت في ا  
  

 نظم التمويل الصحي في العديد من البلدان تحتاج إلى المزيد من التطوير مـن               وإذ تالحظ أن    
  أجل ضمان الحصول على الخدمات الضرورية مع توفير الحماية من المخاطر المالية؛

  
 المبادئ األساسية في تـوفير      وإذ تقبل أن السداد المسبق وتجميع الموارد والمخاطر هما من           

  الحماية من المخاطر الصحية المحتملة بصرف النظر عن مصدر تمويل النظام الصحي المختار؛
  

وإذ تضع في اعتبارها أن اختيار أي نظام للتمويل الصحي ينبغي أن يتم في إطـار الـسياق                    
  الخاص بكل بلد؛

  
التمويـل  علـى    إصـالحات     إدخال يعكف على وإذ تقر بأن هناك عدداً من الدول األعضاء           
 التأمين الـصحي     ذلك األخذ بنُظم    األسلوبين العام والخاص، بما في     تقوم على الجمع بين   قد  الصحي،  
  ؛االجتماعي

  
مساهمات مالية كبيرة مـن مـصادر       وإذ تالحظ أن بعض البلدان تلقت، في اآلونة األخيرة،            
   للصحة؛خارجية

  
في مواصلة إصالح نظم التمويل     التشريعية والتنفيذية الحكومية    للهيئات  م بالدور الهام    وإذ تسلّ   

  الصحي بهدف توفير التغطية للجميع؛
  
  : الدول األعضاء على ما يليتحثّ  -١
  

قاء ل للسداد المسبق للمساهمات المالية      طريقة نظم التمويل الصحي     أن تشمل ضمان    )١(
بين السكان وتحاشـي اإلنفـاق      بغية توزيع المخاطر    وذلك  ،  لرعاية الصحية الحصول على ا  

  الباهظ على الرعاية الصحية وإفقار األفراد نتيجة السعي إلى الحصول على الرعاية؛
  
ضمان التوزيع المالئم والمنصف للبنى األساسية للرعاية الـصحية الجيـدة النوعيـة             )  ٢(

نوعيـة  جيـدة ال و  عادلةوالموارد البشرية الصحية بحيث يتلقى المؤمن عليهم خدمات صحية      
  ؛ لمجموعة المزايا المتوقعةوفقاً 

  
ضمان إدارة وتنظيم األموال الخارجية المتاحة لبرامج أو أنشطة صحية محددة على              )٣(

  نحو يسهم في تطوير آليات التمويل المستدام للنظام الصحي ككل؛
  
وضع الخطط للتحول إلى توفير التغطية لجميع مواطنيها بحيث تـسهم فـي تلبيـة                 )٤(

جات السكان من الرعاية الصحية وتحسين نوعيتها، وفي الحد من الفقر، وبلوغ األهداف             احتيا
اإلنمائية المتفق عليها دولياً بما فيها تلك المتضمنة في إعالن األمم المتحـدة بـشأن األلفيـة                 

  وتوفير الصحة للجميع؛
  
 تحديـد   لشاملة،ا التحول إلى توفير التغطية       عملية  عند إدارة   سيتعين، االعتراف بأنه   )٥(

 االقتصاد الكلي والظروف االجتماعية الثقافية      في سياق كل خيار في السياق الخاص بكل بلد        
   السائدة؛والسياسية
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 حة للتعاون بين مقدمي الخـدمات مـن  حسب االقتضاء، من الفرص السان    ،  االستفادة  )٦(
قوية وعامة تقوم   القطاعين العام والخاص ومنظمات التمويل الصحي، في إطار عملية قوامة           

  ؛بها الحكومة
  
 التمويل الصحي، بما في ذلك وضع مخططـات       طرق  مختلف  تقاسم الخبرات بشأن      )٧(

ه خاص   بوج تناسب والعامة والمختلطة التي     والمخططات الخاصة للتأمين الصحي االجتماعي    
  ؛ بالوظائف األساسية لنظام التمويل الصحيالمنشأة من أجل النهوض المؤسسية اآلليات

  
  :المدير العام ما يليتطلب إلى   -٢

  
 على تقديم الدعم التقني الالزم لتعزيـز        نزوالً على طلبات الدول األعضاء،    العمل،    )١(

القدرات والخبرات في تطوير نظم التمويل الصحي، والسيما مخططات السداد المسبق، بمـا             
مع مراعـاة   ة للجميع،   ق مرمى توفير التغطي   في ذلك التأمين الصحي االجتماعي، بغية تحقي      

لبلدان الجزرية الصغيرة وغيرها من البلـدان القليلـة الـسكان؛           التي تنفرد بها ا   االحتياجات  
   ؛مع الدول األعضاء في عملية الحوار االجتماعي الخاص بخيارات التمويل الصحيوالتعاون 

  
 ،آلخـرين بالتنسيق مع البنك الدولي والـشركاء المعنيـين ا         ،تزويد الدول األعضاء    )٢(

تدفقات األموال الخارجية الخاصة بالـصحة       الناجم عن    األثر المحتمل عن  بالمعلومات التقنية   
   نسبة إلى استقرار االقتصاد الكلي؛بال
  
دولية بانتظام، ورهناً بتوافر    دائمة، بما في ذلك عقد مؤتمرات       إقامة آليات مستدامة و     )٣(

رات والدروس المستفادة فيما يخـص التـأمين         المستمر للخب  بادلالموارد، من أجل تيسير الت    
  الصحي االجتماعي؛

  
تقديم الدعم التقني في تحديد البيانات والمنهجيات الكفيلة بتحسين قياس وتحليل منافع              )٤(

الممارسات في مجال التمويل الصحي، على أن تشمل تحـصيل اإليـرادات            وتكلفة مختلف   
  ؛االجتماعية الثقافيةاعاة الفروق االقتصادية و، مع مروالتجميع وتقديم الخدمات أو شراءها

  
اسـتحداث  ، من أجل    ما تقتضيه الظروف  تقديم الدعم التقني للدول األعضاء، حسب         )٥(

ي تطرأ على نُظم التمويل الصحي في سـعيها          الت لتغييراتما ل  أدوات وطرق لتقييم     وتطبيق
  . من أثر على الخدمات الصحيةنحو توفير التغطية للجميع

  
   )٢٠٠٥يناير /  كانون الثاني٢٤الجلسة الثانية عشرة، (  

  
  
  المالريا  ١٤ق١١٥ت م
  

  المجلس التنفيذي،
  

  ١وقد نظر في التقرير الخاص بالمالريا؛  
  

وإذ يحيط علماً بأن عدداً ضئيالً من البلدان التي تتوطنها المالريا فحسب يحتمل أن يبلـغ األهـداف                    
 وهي ضمان اسـتفادة      أال ،)٢٠٠٠أبريل  /  نيسان ٢٥(لمالريا في أفريقيا    المحددة في إعالن أبوجا بشأن دحر ا      

                                                            
 .١١٥/١٠م تالوثيقة    ١
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 اإلصابة بالمالريا أو أولئك الذين يعانون منها مـن الوسـائل            أولئك المعرضين لمخاطر  ٪ على األقل من     ٦٠
ايد  زخم متز  على الرغم من وجود   ،  ٢٠٠٥ التكلفة بحلول عام     والميسورةاالتقائية والتدخالت العالجية المناسبة     

  بسرعة لتوسيع نطاق تدخالت مكافحة المالريا في البلدان األفريقية،
  

  : جمعية الصحة العالمية الثامنة والخمسين باعتماد القرار التالييوصي  
  

  جمعية الصحة العالمية الثامنة والخمسون،  
  

  بعد النظر في التقرير الخاص بالمالريا؛  
  

في حدوث ما يزيد على مليون وفاة يمكن توقيهـا          وإذ يثير قلقها استمرار تسبب هذا المرض          
وخصوصاً في صفوف صغار األطفال وغيرهم من الفئات المستـضعفة فـي أفريقيـا، وأن               سنوياً،  

  ؛ادئالمرض مازال يهدد أرواح الماليين من البشر في األمريكتين وآسيا ومنطقة المحيط اله
 

 عقـداً لـدحر     ٢٠١٠-٢٠٠١لنت الحقبة    قد أع  ١وإذ تذكر بأن الجمعية العامة لألمم المتحدة        
المالريا في البلدان النامية، وخصوصاً في أفريقيا، وإلى إدراج األيدز والعدوى بفيروسه، والمالريـا              
وغيرهما من األمراض في عداد األهداف اإلنمائية المتفق عليها دولياً، بما فيها تلك الواردة في إعالن                

  األلفية الصادر عن األمم المتحدة؛
  

 الصادر عن الجمعية العامـة لألمـم المتحـدة والمعنـون            ٥٩/٢٥٦وإذ تذكر كذلك بالقرار     
  ؛"عقد دحر المالريا في البلدان النامية، والسيما في أفريقيا: ٢٠١٠-٢٠٠١"

  
وإذ تضع في اعتبارها أن من الواجب الحد من العبء العالمي للمالريا مـن أجـل خفـض                    

 المساعدة على تحقيق األهداف اإلنمائيـة       ومن أجل ،  ٢٠١٥ول عام   وفيات األطفال بنسبة الثلثين بحل    
األخرى المتفق عليها دولياً، بما فيها تلك الواردة في إعالن األلفية الصادر عن األمم المتحدة ومنهـا                 

  ؛تحسين صحة األمهات واستئصال الفقر المدقع
  

٪ ٣١التـزم بتخـصيص   وإذ تقر بأن الصندوق العالمي لمكافحة األيدز والـسل والمالريـا              
 مليون دوالر أمريكي خالل عامين للمشاريع الرامية إلى مكافحة المالريا في            ٩٢١منحه أو مبلغ     من
  بلداً،٨٠

  
  : الدول األعضاء على ما يليتحث  -١

  
٪ على األقل مـن النـاس       ٨٠وضع سياسات وخطط عملية وطنية لضمان استفادة          )١(

أولئك المصابين بها فعالً مـن التـدخالت الوقائيـة          المعرضين لخطر اإلصابة بالمالريا أو      
 عمالً بالتوصيات التقنية الصادرة عن منظمة الـصحة  ٢٠١٠لعالجية الرئيسية بحلول عام   وا

 وبنـسبة   ٢٠١٠٪ على األقل بحلول عام      ٥٠العالمية كي يتيسر خفض عبء المالريا بنسبة        
  ؛٢٠١٥٪ على األقل بحلول عام ٧٥

  
 وتلبيتها على جميع مـستويات الـنُظم        المتكاملةمن الموارد البشرية    تقييم المتطلبات     )٢(

الصحية، سعياً لبلوغ األهداف الواردة في إعالن أبوجا بشأن دحـر المالريـا فـي أفريقيـا                 
واألهداف اإلنمائية المتفق عليها دولياً والواردة في أعالن األلفية الصادر عن األمم المتحـدة              

  وظيف وتدريب العاملين الصحيين واالحتفاظ بهم؛واتخاذ الخطوات الالزمة لت
                                                            

 .٥٥/٢٨٤القرار    ١



 28  عشرة بعد المائةالخامسةالمجلس التنفيذي، الدورة  

زيادة تعزيز الدعم المالي والمساعدة اإلنمائية ألنشطة مكافحة المالريا بغيـة بلـوغ               )٣(
المرامي واألهداف المشار إليها أعاله، وتشجيع وتيسير استحداث أدوات جديدة لزيادة فعالية            

إلى البرنامج الخاص بالبحث والتدريب في      مكافحة المالريا، والسيما عن طريق تقديم الدعم        
مجال أمراض المناطق المدارية والمشترك بين اليونيسيف وبرنامج األمم المتحدة اإلنمـائي            

  والبنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية؛
  
 البلدان التي تتوطنها المالريا، على زيادة المخصـصات مـن المـوارد             فيالعمل،    )٤(

ا، وتهيئة ظروف مواتية للعمل مع القطاع الخاص على تحسين سبل           المحلية لمكافحة المالري  
  المالريا؛في مجال الحصول على الخدمات الجيدة 

 
،  وعالية المـردود   عن طريق تطبيق نهوج سريعة     العمل على تعزيز الوقاية بسرعة      )٥(

 الفئات  علىللمواد واألدوية على نحو يركز      بما فيها التوزيع المجاني أو المدعوم دعماً كبيراً         
 من الحوامل على األقل العالج الوقائي المتقطع، وتحقيـق          ٪٦٠ بهدف تلقي    السريعة التأثر، 

 المعرضين للخطـر للناموسـيات المعالجـة بمبيـدات           الناس  على األقل من   ٪٦٠استخدام  
   اٍألسلوب المختار لمكافحة النواقل؛حسبالحشرات 

  
، حيثما تقتضي الظروف المحليـة      مبانيالثمالية داخل ال  دعم رش مبيدات الحشرات       )٦(

  السائدة تنفيذ هذا التدخل؛
  
تطوير أو تعزيز التعاون بين البلدان على مكافحة انتشار المالريـا عبـر الحـدود                 )٧(

  المشتركة؛
  
تشجيع التعاون بين البرامج الوطنية والخدمات بما فيها خـدمات القطـاع الخـاص                )٨(

  والجامعات؛
  
 األرتيميسينين، بما فـي     مجموعة من األدوية تضم   لحصول على   دعم توسيع نطاق ا     )٩(

العالج بهـذا    بتقديم اعتمادات مالية جديدة وآليات مبتكرة للتمويل، وشراء لوازم           االلتزامذلك  
   محلياً، وتعزيز إنتاج األرتيميسينين لتلبية االحتياجات المتزايدة؛النوع من األدوية

  
 األطفـال   لـدى عالج المالريـا، وخـصوصاً      قي و لتودعم استحداث أدوية جديدة       )١٠(

اللقاحـات  (ارات التشخيصية الخاصة الحساسة والمحددة، واللقاح النـاجع         بوالحوامل، واالخت 
، ومبيدات الحشرات الجديدة، وأساليب التنفيذ بغية زيادة الفعاليـة وتـأخير ظهـور              )الناجعة

  ؛كات العالمية القائمة طريق الشراعناألمر المقاومة، بما في ذلك القيام بهذا 
  
دعم الجهود المنسقة الرامية إلى تحسين نظم الترصد والرصد والتقييم، بغية تحسين              )١١(

  ينجم عـن   وما" دحر المالريا "تتبع التغييرات في التغطية بالتدخالت الموصى بها في إطار          
  ذلك من خفض لعبء المالريا، والتبليغ عن تلك التغييرات؛

  
  :ير العام القيام بما يلي المدإلى طلبت  -٢

  
 ما تقوم به األمانة من أنشطة لتحسين القدرات الوطنية الحاليـة،             نطاق دعم وتوسيع   )١(

والتعاون مع الدول األعضاء ومع الشركاء في مبادرة دحر المالريا لضمان االستفادة التامـة              
لدولية، بما فـي ذلـك      والعالية المردود من زيادة الموارد المالية لبلوغ األهداف والمرامي ا         

  األهداف اإلنمائية المتفق عليها دولياً والواردة في إعالن األلفية الصادر عن األمم المتحدة؛
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التعاون مع البلدان الموبوءة بالمالريا ومع الشركاء في مبادرة دحر المالريا لضمان              )٢(
لالزمتين، بما في ذلـك     تلقي البلدان للدعم التام من أجل االضطالع بعمليتي الرصد والتقييم ا          

  ؛التيقظ الفارماكولوجي المناسبةإنشاء وتنفيذ نظم 
  
التعاون مع الشركاء في مبادرة دحر المالريا ودوائر الصناعة والوكاالت اإلنمائيـة              )٣(

للتأكد من توافر كميات كافية من الناموسيات المعالجة بمبيدات الحشرات واألدوية الناجعـة،             
، وذلك على سبيل المثـال مـن خـالل    ما يلزم منها للمعالجة المولفة    وخصوصاً فيما يتعلق ب   

الشراء بالجملة نيابة عن الدول األعضاء،      عمليات  دراسة إمكانية قيام منظمة الصحة العالمية ب      
مع مالحظة الحاجة إلى نظم توزيع خاضعة لرقابة صارمة فيما يخص األدويـة المـضادة               

  ؛للمالريا
  
 إلى الدول األعضاء بشأن االستخدام المالئم لرش        البيناتمة على   تقديم النصائح القائ    )٤(

، مع أخذ التجارب الحديثة في جميع أنحاء العالم بعين          الثمالية داخل المباني  مبيدات الحشرات   
  االعتبار؛

  
تعزيز التعاون مع الشركاء في دوائر الصناعة واألوسـاط األكاديميـة مـن أجـل                 )٥(

دة وميسورة التكلفة لمكافحة المالريا، بما في ذلك االختبـارات          استحداث منتجات عالية الجو   
لقاح فعال ضـد    استحداث  ، و والمخصصةالتشخيصية السريعة والسهلة االستعمال والحساسة      

المالريا، وأدوية جديدة وناجعة ومأمونة مضادة للمالريا، ومبيدات حشرات جديـدة وسـبل             
  ؛ ظهور المقاومةحديثة للتنفيذ بغية تعزيز الفعالية وتأخير

  
تقديم الدعم الالزم للتعاون بين البلدان من أجل مكافحة المالريا، وخصوصاً عنـدما               )٦(

  يوجد خطر انتشار المرض عبر الحدود المشتركة؛
  
مواصلة تعزيز التعاون والشراكات بين البلدان التي تدعم برامج مكافحـة المالريـا               )٧(

  . يتسم بالكفاءة والفعاليةعلى نحوحة المرض لضمان استخدام األموال المتاحة لمكاف
  

   )٢٠٠٥يناير /  كانون الثاني٢٤الجلسة الثانية عشرة، (  
  
  
  اقتراح بتكريس اليوم العالمي للمتبرعين بالدم: مأمونية الدم  ١٥ق١١٥ت م
  

  المجلس التنفيذي،  
  
 عن منتـدى المنظمـة      وبيان إجماع اآلراء الصادر    ١بعد أن نظر في التقرير الخاص بمأمونية الدم،         

   ٢؛ لمأمونية الدم وتوافرهالمناسبةالمعني بالعملية الخاصة بالسياسات 
  
  : جمعية الصحة العالمية الثامنة والخمسين باعتماد القرار التالييوصي  

  
  

                                                            
 .١١٥/٩م ت   الوثيقة ١
 .، جنيف٢٠٠٤نوفمبر /  تشرين الثاني٩   ٢
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  جمعية الصحة العالمية الثامنة والخمسون،  
  

الوطنية القائمـة علـى      الذي حثّ على تنمية خدمات الدم        ٧٢-٢٨ ع ج ص إذ تذكّر بالقرار      
  التطوع بإعطاء الدم دون مقابل؛

  
  وبعد أن نظرت في التقرير الخاص بمأمونية الدم؛  

  
وإذ يثير جزعها النقص المزمن في الدم المأمون ومشتقات الدم المأمونة، وخـصوصاً فـي                 

  البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل؛
  

روس األيدز وغيره من مسببات األمراض التي وإذ تضع في اعتبارها أن الوقاية من انتقال في          
غير المأمونة تتطلب االقتصار على جمع الـدم مـن    ومشتقاتهينقلها الدم عن طريق عمليات نقل الدم        

  المتبرعين الذين يقل لديهم إلى أدنى حد احتمال وجود هذه العوامل المعدية؛
  

اوية في تـوفير إمـدادات الـدم        وإذ تسلم بأن التبرع بالدم طوعياً ودون مقابل هو حجر الز            
  الوطنية المأمونة والكافية والتي تلبي احتياجات جميع المرضى؛

  
يونيـو  / حزيران ١٤وإذ تشير إلى ردود الفعل اإليجابية إزاء اليوم العالمي للمتبرعين بالدم،              
  ، من أجل تشجيع التبرع بالدم طوعياً ودون مقابل،٢٠٠٤

  
يونيو /  حزيران ١٤للمتبرعين بالدم ينظّم سنوياً ويحتفل به في         تحديد يوم عالمي     علىتوافق    -١

  من كل عام؛
  
بأن يكون اليوم العالمي للمتبرعين بالدم جزءاً ال يتجزأ من البرنامج الوطني لحـشد              توصي    -٢

  المتبرعين بالدم؛
  
  : الدول األعضاء على ما يليتحثّ  -٣
  

  للمتبرعين بالدم؛تشجيع ودعم االحتفال السنوي لليوم العالمي   )١(
  
إنشاء أو تعزيز النُظم الخاصة باستنهاض واستبقاء المتبرعين بالـدم طوعيـاً ودون               )٢(

  مقابل، وتطبيق معايير صارمة الختيار المتبرعين؛
  
إال فـي ظـروف   ، للقضاء على التبرع بالدم بمقابل مـادي       عند اللزوم سن تشريع،     )٣(

الموافقـة   والقيام في هـذه الحـاالت باشـتراط          محدودة تقتضي فيها الضرورة الطبية ذلك،     
   من يتلقون الدم على ذلك؛المستنيرة ل

  
ت من أجل   تقديم التمويل الكافي لخدمات التبرع بالدم الجيدة لتوسيع نطاق تلك الخدما            )٤(

  تلبية احتياجات المرضى؛
  
م والهيئات  تعزيز التعاون المتعدد القطاعات بين الوزارات الحكومية ومرافق نقل الد           )٥(

المهنية والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني ووسائل اإلعالم في التشجيع على التبرع            
  بالدم طوعياً ودون مقابل؛
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لدم في ممارسات الطب السريري بغية تفادي       لضمان االستخدام السليم لعمليات نقل        )٦(
 الدم ومن ثم يزيد الحاجـة        يسفر عن نقص إمدادات    قدواساءة استعمال خدمات نقل الدم، مما       

  إلى التبرع بالدم بمقابل مادي؛
  
 تكون جيدة التنظيم ومنسقة على المـستوى الـوطني          لدمل لبرامج   الكاملدعم التنفيذ     )٧(

  :  من خالل ما يلي والسيما مع توفير هياكل تنظيمية مناسبةومستدامة
  

 ضبط الجودة عـن     التزام الحكومات ببرامج الدم الوطنية ودعمها لها بنظم         )أ( 
طريق إطار قانوني وسياسة وخطة وطنيتين لمأمونية الدم وعن طريق توفير الموارد           

  الالزمة؛
  
توفير التنظيم واإلدارة والبنية األساسية لكي يتسنى تقديم خدمات مـستدامة             )ب(

  لنقل الدم؛
  
  الحصول على الدم ومشتقاته؛ب  فيما يتعلقفرصتكافؤ ال  )ج(
  
  ؛ بالدم طوعياً ودون مقابلاالختطارالقليلي تبرع السكان   )د(

  
  فحص واختبار ما يتبرع به من الدم ومشتقاته على نحو مالئم؛  )ه(

  
  االستخدام السريري المالئم للدم ومشتقاته؛   )و(

  
تنفيذ عملية لضبط الجودة فيما يخص السياسات واتخاذ القرارات فيما يتعلق بمأمونية              )٨( 

 العلميـة   والبينات إلى االعتبارات األخالقية وتقييم االحتياجات الوطنية        الدم وتوافره باالستناد  
  الفوائد؛ / وتحليل المخاطر

  
تقاسم المعلومات وطنياً ودولياً من أجل توضـيح األسـاس العلمـي واالقتـصادي                )٩(

  واالجتماعي لقرارات السياسات الوطنية المتعلقة بمأمونية الدم وتوافره؛ 
  

  نجاز تلك اإلجراءات الموصى بها؛ ات على كل المستويات من أجل إتدعيم الشراك  )١٠(
  
 المنظمات والهيئات الدولية المعنية بمأمونية الدم في العالم أن تتعاون علـى تـشجيع               تناشد  -٤

  ودعم اليوم العالمي للمتبرعين بالدم؛
  
 التشجيع على التبرع     الوكاالت المانحة إلى تقديم التمويل الكافي للمبادرات الرامية إلى         تدعو  -٥

  بالدم طوعياً ودون مقابل؛
  
  : المدير العام ما يليتطلب إلى  -٦
  

عمل مع سائر مؤسسات منظومة األمم المتحدة والوكـاالت المتعـددة األطـراف             ال  )١( 
  والثنائية والمنظمات غير الحكومية على الترويج لليوم العالمي للمتبرعين بالدم؛

  
عنية على تقديم الدعم إلى الدول األعضاء في تعزيز قـدرتها     عمل مع المنظمات الم   ال  )٢(

على فحص كل المتبرعين بالدم للتحقق من عدم إصابتهم بأمراض معدية خطيـرة لـضمان               
  .  والمنقولمأمونية كل الدم المجموع

  
   )٢٠٠٥يناير /  كانون الثاني٢٤الجلسة الثانية عشرة، (  
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  زا واالستجابة لمقتضياتهاتعزيز التأهب لجائحة األنفلون  ١٦ق١١٥ت م
  

  المجلس التنفيذي،
  

  ١بعد أن نظر في التقرير الخاص بالتأهب لجائحة األنفلونزا واالستجابة لمقتضياتها؛  
  

  وإذ يدرك خطورة وتزايد التهديد الذي تشكله جائحة األنفلونزا للصحة العالمية،  
  

  :ر التالي جمعية الصحة العالمية الثامنة والخمسين باعتماد القرايوصي
  

  جمعية الصحة العالمية الثامنة والخمسون،
  

  بعد أن نظرت في التقرير الخاص بالتأهب لجائحة األنفلونزا واالستجابة لمقتضياتها؛
  

التيفوس الـذي   :  بشأن األمراض الخاضعة للمراقبة    ٤٧-٢٢ج ص ع  وإذ تشير إلى القرارات     
 ١٣-٤٨ج ص ع  نفلونزا الفيروسية وشلل األطفـال و     ينقله القمل والحمى الراجعة التي ينقلها القمل واأل       

األمراض الخمجية الجديدة والمستجدة والتي عـاودت       : بشأن الوقاية من األمراض السارية ومكافحتها     
   بشأن الوقايـة مـن أوبئـة األنفلـونزا وتفـشياتها الـسنوية ومكافحتهـا                ١٩-٥٦ع ص جالظهور و 

ية، وإلى برنامج العمل العالمي لترصد األنفلـونزا         بشأن تنقيح اللوائح الصحية الدول     ٢٨-٥٦ج ص ع  و
  ومكافحتها؛

  
على نحو آخذ في التطـور       H5N1 من النوع     الطيور وإذ تقر بقلق متزايد بأن تفشي أنفلونزا      

  وغير مسبوق في آسيا يشكل خطراً داهماً على صحة اإلنسان؛
  

كوبة بأنفلونزا الطيـور    وإذ تؤكد على ضرورة أن تقوم البلدان كافة، وخصوصاً البلدان المن          
الخطر  وشفافية من أجل الحد من       بصراحةالشديدة اإلمراض، بالتعاون مع المنظمة والمجتمع الدولي        

  في تفشي جائحة بين البشر؛ H5N1 فيروس أنفلونزا الطيور من النوع المحتمل المتمثل في تسبب
 

تحداث لقاحات مضادة   وإذ تضع في اعتبارها ضرورة تحسين التقدم المحدود المحرز في اس          
  لألنفلونزا والتحول إلى مرحلة اإلنتاج؛

  
وإذ تشدد على أهمية تدعيم ترصد األنفلونزا التي تصيب اإلنسان والحيوان في جميع البلدان              
من أجل توفير اإلنذار المبكر بحدوث جائحة األنفلونزا وتوفير االستجابة لمقتـضياتها فـي الوقـت                

  المناسب؛
  

غرات في المعارف والحاجة إلى إجراء بحوث إضافية بشأن مختلف الجوانب وإذ تشير إلى الث
  ألنفلونزا واالستجابة لمقتضياتها؛مواجهة االخاصة بانتشار األنفلونزا وإلى التأهب ل

  
وإذ تسلِّم بأن التواصل مع الجماهير أمر يجب تحسينه من أجل زيادة الوعي بخطـورة مـا                 

يمكن وينبغي أن يتخذه المواطنون مـن خطـوات تتعلـق بالعـادات             تشكله األنفلونزا من تهديد وبما      
   إصابتهم بعدوى األنفلونزا ونقلهم لها؛مخاطرالصحية األساسية من أجل الحد من 

  

                                                            
 .١١٥/٤٤م تالوثيقة    ١
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وإذ يثير قلقها أن المنظمات المسؤولة عن صحة اإلنسان والحيوان على كل مـن المـستوى                
بالقدر الكافي فيما يتعلق بـاألنفلونزا التـي تـصيب          المحلي والوطني والدولي ال تتعاون تعاوناً وثيقاً        

  اإلنسان واألنفلونزا التي تصيب الحيوان؛
  

وإذ تدرك ضرورة زيادة توافر لقاح األنفلونزا لكي يتسنى شمول السكان في بلـدان كثيـرة                
  بالحماية عند حدوث الجائحة، مع االهتمام الخاص بالمتطلبات الالزمة في البلدان النامية؛

  
 األولية من الجائحة، والسيما     المراحلتقر بضرورة االستعداد للقيام بتدخالت دولية أثناء        وإذ  

  إذا كانت مخزونات اللقاح واألدوية المضادة للفيروسات غير كافية؛
  

وإذ تقر كذلك بأن األدوية المضادة لفيروس األنفلونزا ستكون أحـد العناصـر الهامـة فـي       
مع ذلك إلى إجراء دراسات إضافية لتحديد اسـتخدامها بفعاليـة فـي            استراتيجية االحتواء، وبالحاجة    

  عملية االحتواء؛
  

 التـي وإذ تقر أيضاً بأن هناك نقصاً في المخزون العالمي من هذه العوامل وبأن عدد البلدان                
  ،ليللديها مخزونات وطنية ق

  
  :الدول األعضاء على ما يليتحث    -١
  

جائحة األنفلونزا واالستجابة لمقتضياتها، تركـز      وضع وتنفيذ خطط وطنية للتأهب ل       )١(
  ؛مما لها من آثار على الصحة وعلى النظام االقتصادي واالجتماعيعلى الحد 

  
تنمية وتعزيز القدرات الوطنية الخاصة بالترصد والمختبرات فيما يتعلق باألنفلونزا            )٢(

  التي تصيب اإلنسان واألنفلونزا التي تصيب الحيوان؛
  
، أال وهو الوقاية من أوبئة األنفلونزا       ١٩-٥٦ج ص ع  الهدف المحدد في القرار     بلوغ    )٣(

 السنوية ومكافحتها، بغية زيادة التغطية بالتطعيم لجميع المعرضين بدرجـة عاليـة             وفاشياتها
لمخاطرها، مما سيؤدي إلى توافر قدر أكبر من القدرات العالمية على إنتاج اللقاحات خـالل               

  األنفلونزا؛أي جائحة من جوائح 
  
النظر بجدية في تنمية القدرة المحلية على إنتـاج لقـاح األنفلـونزا علـى أسـاس                   )٤(

االحتياجات السنوية من اللقاح، أو العمل مع الدول المجاورة على وضع استراتيجيات إقليمية             
  إلنتاج اللقاح؛

  
ان واألنفلونزا   األنفلونزا التي تصيب اإلنس    فاشياتضمان التبليغ بسرعة وشفافية عن        )٥(

التي تصيب الحيوان، وخصوصاً عندما ينطوي األمر على سالالت جديدة مـن األنفلـونزا،              
وتيسير تبادل العينات والفيروسات بسرعة من خالل الشبكة العالمية لترصد األنفلونزا التابعة            

  لمنظمة الصحة العالمية؛
  
، بوضوح، بالخطر المحتمل    إعالم العاملين في مجال الرعاية الصحية وعامة الناس         )٦(

لحدوث جائحة من جوائح األنفلونزا، وتثقيف الجمهور بشأن الممارسات الـصحية الفعالـة             
وغيرها من التدخالت الصحية العمومية التي يمكـن أن تحمـيهم مـن العـدوى بفيـروس                 

  األنفلونزا؛
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ـ           )٧( ا مـن   تعزيز الروابط والتنسيق بين السلطات الصحية والزراعية الوطنية وغيره
 أنفلونزا الطيور الشديدة اإلمراض، بما في ذلك التأهب         لفاشياتالسلطات المعنية بغية التأهب     

  لها عن طريق حشد الموارد، فضالً عن االستجابة المشتركة لمقتضياتها؛
  
دعم وضع جدول أعمال دولي للبحوث من أجل الحد من انتشار وتأثير فيروسـات                )٨(

 لقاحات وأدوية أنجع مضادة للفيروسات، وتحقيق تقـدم، بـين           جائحة األنفلونزا، واستحداث  
 في المناعة كالماصبين بعدوى فيـروس       عوزاًمختلف فئات السكان، وخصوصاً من يعانون       

األيدز ومرض األيدز، في سياسات واستراتيجيات التطعيم، وذلك بالتشاور عن كثـب مـع              
  المجتمعات المحلية المعنية؛

  
ان، بخبراتها ومواردها في تعزيز بـرامج المنظمـة واألنـشطة           قدر اإلمك اإلسهام،    )٩(

  القطرية الثنائية وسائر الجهود الدولية الرامية إلى التأهب لجائحة األنفلونزا؛
  
اتخاذ كل ما يلزم من تدابير أثناء حدوث أية جائحة عالمية من أجل توفير اإلمدادات                 )١٠(

وسات القهقرية في الوقت المناسب، وباالسـتفادة       الكافية من اللقاحات واألدوية المضادة للفير     
القصوى من المرونة التي يتضمنها االتفاق الخاص بجوانب حقوق الملكية الفكرية المتعلقـة             

  بالتجارة؛
  

  : المدير العام ما يليإلى تطلب  -٢
  
االستمرار في تعزيز الترصد العالمي لألنفلونزا، بما في ذلك الشبكة العالمية لترصد              )١(
نفلونزا التابعة للمنظمة، كعنصر حاسم من عناصر التأهب لألوبئـة الموسـمية وجـوائح              األ

  األنفلونزا؛
  
العمل على إيجاد حلول مع الشركاء الدوليين والوطنيين، بما فيهم القطاع الخـاص،               )٢(

من أجل الحد من النقص العالمي الحالي في لقاحات األنفلونزا واألدوية المضادة للفيروسـات     
ا يتعلق باألوبئة والجوائح على السواء، بما في ذلك استراتيجيات التطعيم التي تقتصد في              فيم

  استعمال المستضدات واستحداث تركيبات لقاحات تقتصد في استعمال المستضدات؛
  
تزويد الدول األعضاء بالدعم التقني والتدريب من أجل وضع استراتيجيات لتعزيـز              )٣(

  فلونزا وخالل حدوثها؛الصحة قبل حدوث جائحة األن
  
 برنـامج القيام، بالتعاون مع الشركاء من القطاعين العام والخاص، بوضع وتنسيق             )٤(

  عالمي للبحوث الخاصة بجائحة األنفلونزا؛
  
تقدير مدى إمكانية استعمال مخزونات األدوية المضادة للفيروسـات فـي احتـواء               )٥(

والقيام حسب االقتضاء،   أو الحيلولة دون ذلك     دولياً   لألنفلونزا وإبطاء انتشارها     الفاشية األولية 
   تلك األدوية؛الستخدامبوضع إطار تشغيلي 

  
إجراء تقييم للفوائد المحتملة من تدابير الحماية الشخصية، بما في ذلك وضع كمامات     )٦(

على الوجه مثل الكمامات التي يضعها من يشاركون في إجراء عمليات جراحية، وذلك مـن               
   من انتقال المرض في مختلف األماكن، والسيما مؤسسات الرعاية الصحية؛أجل الحد

  
االستمرار في وضع الخطط للمنظمة وبناء قدرتها على االستجابة لمقتضيات جائحة             )٧(

  ؛ بشكل واضح الدول األعضاءإعالماألنفلونزا، وضمان 
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دوليين، بما في ذلك    اتخاذ مبادرات مشتركة لتوطيد التعاون مع الشركاء الوطنيين وال          )٨(
منظمة األغذية والزراعة والمكتب الدولي لألوبئة الحيوانية، في مجـاالت الكـشف المبكـر              

 تتحول إلى جوائح، وفي تنـسيق البحـوث         قد األنفلونزا التي    فاشياتوالتبليغ والتحري عن    
  الخاصة بالتداخل بين اإلنسان والحيوان؛

  
ية التاسعة والخمسين، عـن طريـق المجلـس         تقديم تقرير إلى جمعية الصحة العالم       )٩(

  .التنفيذي، عن التقدم المحرز في تنفيذ هذا القرار
  

   )٢٠٠٥يناير /  كانون الثاني٢٤الجلسة الثانية عشرة، (  
  
  
  مرتبات الموظفين في الوظائف غير المصنفة على رتب ومرتب المدير العام  ١٧ق١١٥ت م
  

  المجلس التنفيذي،  
  

  :عالمية الثامنة والخمسين باعتماد القرار التالي جمعية الصحة اليوصي  
  

  جمعية الصحة العالمية الثامنة والخمسون،  
  

إذ تشير إلى توصيات المجلس التنفيذي المتعلقة بمرتبات المـوظفين فـي الوظـائف غيـر                  
  المصنفة على رتب ومرتب المدير العام،

  
 دوالرات  ١٧٢ ٨٦٠يـين بمـا يبلـغ        مرتبات المدير العام المساعد والمديرين اإلقليم      تحدد  -١

 دوالراً  ١١٧ ٣٧٣ في السنة قبل االقتطاع اإللزامي من المرتب ليكون صافي المرتب المعدل             أمريكية
  ؛)لغير المعيلين( دوالراً أمريكياً ١٠٦ ٢٨٥و) للمعيلين(أمريكياً 

  
القتطـاع   دوالرات أمريكية في الـسنة قبـل ا        ٢٣٣ ٠٠٦ مرتب المدير العام بما يبلغ       تحدد  -٢

 دوالراً  ١٣٧ ٥٤٣و) للمعيلـين ( دوالراً أمريكياً    ١٥٤ ٦٦٤اإللزامي، ليكون صافي المرتب المعدل      
  ؛)لغير المعيلين(أمريكياً 

  
  .٢٠٠٥يناير /  كانون الثاني١ أن يبدأ سريان تلك التعديالت في المرتبات اعتباراً من تقرر  -٣

  
  ) ٢٠٠٥ر يناي/  كانون الثاني٢٤الجلسة الثانية عشرة، (  

  
  
  ١ الئحة الموظفينتعديالتالتصديق على   ١٨ق١١٥ت م
  

  المجلس التنفيذي،  
  

 من النظام األساسي للموظفين، على تعديالت الئحة الموظفين التي أدخلها           ٢-١٢، وفقاً للمادة    يصدق  
) الفنيـة (ئة المهنية    فيما يتعلق بأجور الموظفين في الف      ٢٠٠٥يناير  /  كانون الثاني  ١المدير العام، اعتباراً من     

                                                            
 .٣انظر الملحق    ١
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والفئات العليا، وإجازة األبوة، وتحديد المرتبات، وجدول المرتبات، وبدالت المعالين، ومنحة التعلـيم ومنحـة               
، ومنحة اإلعادة إلى الوطن، والمدفوعات واالستقطاعات، والمستفيدين الذين          لألطفال المعوقين  التعليم الخاصة 

لرتبة، واإلجازة الخاصة، واإلجازة المرضية، ونقل األمتعـة واألثـاث          يحددهم الموظفون، والزيادات داخل ا    
، ومستويات منحة التعليم    ٢٠٠٥يناير  /  كانون الثاني  ١المنزلي، وذلك اعتباراً من السنة الدراسية الجارية في         

  .ومنحة التعليم الخاصة لألبناء المعوقين
  

   )٢٠٠٥يناير /  كانون الثاني٢٤الجلسة الثانية عشرة، (  
  
  
  ١ الئحة الموظفينالتعديل المدخل علىالتصديق على   ١٩ق١١٥ت م
  

  المجلس التنفيذي،  
  

 من النظام األساسي للموظفين، على التعديل الذي أدخله المدير العام علـى             ٢-١٢، وفقاً للمادة    يصدق
شـئة عـن إعـادة       فيما يخص سياسة الترقيات النا     ٢٠٠٥يناير  /  كانون الثاني  ١الئحة الموظفين اعتباراً من     

  .تصنيف الوظائف
  

  ) ٢٠٠٥يناير /  كانون الثاني٢٤الجلسة الثانية عشرة، (  
  
  
  الصحة اإللكترونية  ٢٠ق١١٥ت م
  

  المجلس التنفيذي،  
  

  ٢وقد نظر في التقرير الخاص بالصحة اإللكترونية،  
  

  : جمعية الصحة العالمية الثامنة والخمسين باعتماد القرار التالييوصي  
  

  لصحة العالمية الثامنة والخمسون،جمعية ا  
  

  بعد النظر في التقرير الخاص بالصحة اإللكترونية؛  
  

إذ تحيط علماً باألثر الذي قد ينجم عن أوجه التقدم في تكنولوجيا المعلومات واالتـصاالت               و  
ا بالنسبة إليتاء خدمات الرعاية الصحية، والصحة العمومية، والبحوث، واألنشطة المتصلة بالصحة لم           

  فيه صالح البلدان المنخفضة والمرتفعة الدخل على حد السواء؛
  

وإذ تدرك أن اإلنجازات التي شهدها مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت قـد أنعـشت                
  اآلمال في مجال الصحة؛ 

  

                                                            
 .٤انظر الملحق    ١
 .١١٥/٣٩ت مالوثيقة    ٢
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وإذ تعرب عن احترامها لمبادئ العدالة، وإذ تراعي الفروق فـي الثقافـة والتعلـيم واللغـة                   
  جغرافية، والقدرات الجسدية والعقلية والسن ونوع الجنس؛والمواقع ال

  
وإذ تسلّم بأن استراتيجية الصحة اإللكترونية لمنظمة الصحة العالمية يمكن أن تشكل أساسـاً                

  ألنشطة المنظمة المتعلقة بالصحة اإللكترونية؛
  

ا وبيعها عبر    بشأن اإلعالن عن المنتجات الطبية والترويج له       ٩-٥١ع ص جوإذ تذكر بالقرار      
  الحدود باستخدام شبكة اإلنترنت؛

  
  : الدول األعضاء على ما يليتحث  -١
  

النظر في وضع خطة استراتيجية طويلة األجل من أجل تطـوير وتنفيـذ خـدمات                 )١(
الصحة اإللكترونية تشمل إطاراً قانونياً مالئماً وبنية أساسية مناسبة وتشجع الشراكات بـين             

  ١؛القطاعين العام والخاص
  

تطوير البنية األساسية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من أجل الصحة، حـسبما             )٢(
يكون مالئماً وتعزيز قطف ثمارها على نحو منصف وميسور وشامل، ومواصلة العمل مـع              
الوكاالت العاملة في مجال االتصاالت والمعلومات ومع سائر الشركاء، مـن أجـل خفـض               

   الصحة اإللكترونية بالنجاح؛لكي يكلل مجالوالتكاليف 
  
االستفادة من توثيق عرى التعاون مع القطاعين الخاص والذي ال يستهدف الربح في               )٣(

  مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، لتعزيز الخدمات العامة من أجل الصحة؛
  

خدمات السعي للوصول إلى المجتمعات المحلية، بما فيها الفئات المستضعفة، وتوفير             )٤(
  الصحة اإللكترونية التي تتناسب مع احتياجاتها؛

  
حشد التعاون المتعدد القطاعات من أجل تحديد معايير وقواعد الصحة اإللكترونيـة              )٥(

 وتقييم خدمات الصحة اإللكترونية وتقاسم المعارف الخاصة بالنمـاذج          البيناتالمرتكزة على   
  ة والسالمة والمعايير األخالقية؛ عالية المردود مما يضمن الوفاء بمعايير الجود

  
إنشاء مراكز وشبكات امتياز وطنية ألفـضل الممارسـات فـي مجـال الـصحة                 )٦(

اإللكترونية، وتنسيق السياسات، وتوفير الدعم التقني إليتاء خدمات الرعاية الصحية، وتحسين           
  الخدمات، والمعلومات المقدمة للمواطنين، وبناء القدرات والترصد؛

  
 عن طريق   ،ظر في وضع وتنفيذ نظم وطنية لمعلومات الصحة العمومية، والقيام         الن  )٧(

 بتحسين القدرة على ترصد األمراض والطـوارئ الـصحية العموميـة وعلـى              ،المعلومات
  االستجابة بسرعة لمقتضياتها؛

  
  : المدير العام ما يليتطلب إلى  -٢
  

 التوافق بين الحلول اإلداريـة      تعزيز التعاون الدولي المتعدد القطاعات بهدف تحسين        )١(
  والتقنية في مجال الصحة اإللكترونية؛

  
                                                            

 .تعني عبارة الصحة اإللكترونية في هذا السياق استخدام تكنولوجيا اإلعالم واالتصاالت محلياً أو عن بعد   ١
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توثيق وتحليل التطورات واالتجاهات وتوجيه السياسات والممارسات المتبعـة فـي             )٢(
  البلدان، وتقديم تقارير منتظمة عن استخدام الصحة اإللكترونية في جميع أنحاء العالم؛

  
ضاء فيما يخص نواتج وخدمات الصحة اإللكترونيـة        تقديم الدعم التقني للدول األع      )٣(

بتعميم التجارب وأفضل الممارسات على نطاق واسع، وخصوصاً بشأن تكنولوجيا التطبيـب            
عن بعد؛ واستحداث منهجيات للتقييم؛ وتشجيع البحث والتطوير؛ وتعزيز المعايير بإصـدار            

  المبادئ التوجيهية؛
  

ي النظم والخدمات الصحية، بما في هـذا القيـام          تيسير إدماج الصحة اإللكترونية ف      )٤(
بذلك في تدريب مهنيي الرعاية الصحية وبناء القدرات، بغية تحسين سبل الحـصول علـى               

  الرعاية وجودتها ومأمونيتها؛
  

االستمرار في توسيع نطاق آليات مثل األكاديمية الصحية ليشمل الدول األعـضاء،              )٥(
تعزز الوعي الصحي وأنماط الحياة الصحية من خالل التعلّم        من قبيل األكاديمية الصحية التي      

  ١؛اإللكتروني
  
تقديم الدعم إلى الدول األعضاء من أجل تعزيز وضـع وتطبيـق وإدارة المعـايير                 )٦(

الوطنية للمعلومات الصحية، وجمع ومقارنة المعلومات المتاحة عن المعايير بغية إنشاء نُظم            
جل تسهيل تبادل المعلومات بيسر وفعالية بـين الـدول          معلومات صحية وطنية موحدة من أ     

  األعضاء؛
   
أو المبـادرات   دعم المبادرات اإلقليمية واألقاليمية في مجال الـصحة اإللكترونيـة             )٧(

  .  بين مجموعات البلدان التي تتحدث لغة مشتركةالمتخذة
  

   )٢٠٠٥يناير /  كانون الثاني٢٤الجلسة الثانية عشرة، (  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                            
 .تعني عبارة التعلم اإللكتروني في هذا السياق استخدام أي تكنولوجيا ووسائل إليكترونية دعماً للتعلم   ١



  

39 

  
  
  
  
  

  المقررات اإلجرائية
  
  

  
  فترة انعقاد جمعية الصحة العالمية الثامنة والخمسينجدول األعمال المؤقت و  )١(١١٥ت م
  

المجلس التنفيذي، بعد أن نظر في تقرير المدير العام عن جدول األعمال المؤقـت لجمعيـة الـصحة     
 الثامنة جمعية الصحة العالمية     بأن تعقد قاضي   السابق ال  بمقرره اإلجرائي  وإذ يذكِّر    ١ والخمسين، الثامنةالعالمية  

وتختتم فـي   ،  ٢٠٠٥مايو  /  أيار ١٦يوم االثنين الموافق    أعمالها  أن تفتتح   و في قصر األمم بجنيف      والخمسون
 على جدول األعمال المؤقت لجمعية الصحة       وافق ٢٠٠٥،٢مايو  /  أيار ٢٥ الموافق   األربعاءموعد أقصاه يوم    

  .، بعد التعديلسين والخمالثامنةالعالمية 
  

  )٢٠٠٥يناير /  كانون الثاني٢٤، الحادية عشرةالجلسة (
  
  
  موعد ومكان انعقاد الدورة السادسة عشرة بعد المائة للمجلس التنفيذي  )٢(١١٥ت م
  

، في  ٢٠٠٥مايو  /  أيار ٢٦قرر المجلس التنفيذي عقد دورته السادسة عشرة بعد المائة يوم الخميس،              
/  أيـار  ٢٨مة الصحة العالمية، جنيف، واختتام هذه الدورة في موعد أقصاه يوم الـسبت،              المقر الرئيسي لمنظ  

  .٢٠٠٥مايو 
  

  )٢٠٠٥يناير /  كانون الثاني٢٤، الحادية عشرةالجلسة (
  
  
  استعراض المنظمات غير الحكومية ذات العالقات الرسمية مع منظمة الصحة العالمية  )٣(١١٥ت م
  

ر في تقرير لجنته الدائمة المعنية بالمنظمات غير الحكوميـة، المتعلـق            المجلس التنفيذي، بعد أن نظ      
 وبعـد أن  ٣باستعراض ثلث عدد المنظمات غير الحكومية التي تقيم عالقات رسمية مع منظمة الصحة العالمية        

  .خلص إلى القرارات المبينة أدناه) ١(١١٣م تأحاط علماً به، ومتابعة لمقرره اإلجرائي 
  

ياح أن هناك تعاوناً متواصالً بين منظمة الصحة العالمية والمنظمات غيـر الحكوميـة               بارت إذ يالحظ   
 أو المتوقع أن يستمر ذلك التعـاون، قـرر أن           المزمعالمؤشر عليها بعالمة نجمية في ملحق التقرير، وأن من          

نة أن تنقل إلى تلك يبقي على العالقات الرسمية بين تلك المنظمات ومنظمة الصحة العالمية وأن يطلب من األما
المنظمات تقدير المجلس لدعمها المستمر ألهداف منظمة الصحة العالمية ومساهمتها في النهـوض بالـصحة               

  .العالمية
                                                            

  .١١٥/٢١م ت    الوثيقة ١
  ).١٠(١١٤م ت    المقرر اإلجرائي ٢
 .١١٥/٢٢م تالوثيقة     ٣
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 أن أمانة منظمة الصحة العالمية مهتمة باستئناف التعاون مع االتحـاد الـدولي لجمعيـات                وإذ يالحظ   
  .د المذكور لمدة سنة كي يتسنى وضع خطة بشأن التعاونالخصوبة، قرر إرجاء استعراض العالقات مع االتحا

  
 أنه تعذر، خالل فترة االستعراض، اإلبقاء على االتصاالت مع االتحاد الـدولي للمـرأة،               وإذ يالحظ   

والمجلس الدولي للمرأة، والرابطة الدولية ألخوات المحبة وأنه لم يتم، لهذا السبب، تنفيذ خطط التعـاون، وإذ                 
 استكشاف إمكانية وضع خطة عمل، فقد قرر إرجاء اتخاذ مقرر إجرائي بشأن استعراض لمزمعمن ا يالحظ أن

  .العالقات مع تلك المنظمات غير الحكومية إلى دورة المجلس السابعة عشرة بعد المائة
  

التي غيرت اسمها إلى    (وإذ يالحظ كذلك أنه ال يزال يتعين االتفاق على خطة عمل مع منظمة إنفاكت                 
، قرر إرجاء استعراض العالقات مع هذه المنظمة غير الحكومية إلى دورة            )مة الدولية لمساءلة الشركات   المنظ

المجلس السابعة عشرة بعد المائة، إذ سيتم آنئذ تقديم تقرير عن حالة تلك العالقات وعن سلوك ممثلـي هـذه                    
  .دائمة المعنية بالمنظمات غير الحكوميةالمنظمة غير الحكومية في االجتماعات الحكومية الدولية إلى اللجنة ال

  
وبالنظر إلى عدم أو تأخر ورود تقارير عن التعاون مع المنظمات غير الحكومية التالية، قرر المجلس                  

الرابطة الدوليـة للدراسـة   : إرجاء استعراض العالقات مع هذه المنظمات إلى دورته السابعة عشرة بعد المائة         
االتحاد الدولي للمشتغالت بـالمهن التجاريـة والفنيـة،         واالتحاد الدولي للقابالت،    والعلمية لإلعاقات العقلية،    

االتحـاد  واالتحاد الدولي لنقابات عمال الصناعات الكيميائية وعمال الطاقة والمناجم ونقابات العمال العامين،             و
الجمعيـة الدوليـة    والكحول،  الجمعية الدولية للبحوث الطبية البيولوجية بشأن إدمان        والدولي للطب الرياضي،    
االتحاد الدولي لعلـم الـنفس،      واالتحاد الدولي للنهوض بالصحة والتثقيف الصحي،       ولدراسة التنمية السلوكية،    

المنظمـة  واالتحاد العالمي لجمعيات جراحة األعصاب،      والجمعية الدولية للتأهيل،    وورابطة الطبيبات الدولية،    
  .العالمية للحركة الكشفية

  
االتحاد المعني بالتعاون   : الحظ أنه لم ترد بعد تقارير عن التعاون مع المنظمات الحكومية التالية           وإذ ي   

الدولي بين المرافق الصحية ومراكز بحوث النظم، والجمعية الدولية للمعالجة الكيميائيـة، واالتحـاد الـدولي                
وويين، قرر إرجاء استعراض العالقات معها      للكيمياء البحتة والتطبيقية، واالتحاد العالمي للطب والبيولوجيا الن       

 تقاريرها، وطلب أن يتم إبالغها بأنه إذا لم تقدم التقارير في الوقت المناسب لينظر               تردلمدة سنة أخرى ريثما     
  .فيها المجلس التنفيذي في دورته السابعة عشرة بعد المائة، فإنه سيتم وقف العالقات الرسمية معها

  
قات مع األكاديمية الدولية لعلم األمراض، والرابطة الدولية للطب الزراعـي           والحظ المجلس أن العال     

والصحة الريفية، والمجلس الدولي للعلوم، والمجلس الدولي للرعاية االجتماعية، والرابطة الدولية للوقاية مـن              
بيبة، واالتحاد العالمي   اإلشعاع، والجمعية الدولية ألمراض الفطريات البشرية والحيوانية، والجمعية العالمية للش         

  . أيضاً في ملحق التقرير، كانت موضوع قرارأسماؤها ةألخصائيي الطفيليات، المدرج
  

  )٢٠٠٥يناير /  كانون الثاني٢٤، الحادية عشرةالجلسة (
  
  ليون برناردمنح جائزة مؤسسة   )٤(١١٥ت م
  

يون برنارد، قرر مـنح جـائزة       المجلس التنفيذي، بعد أن نظر في تقرير هيئة اختيار الفائز بجائزة ل             
 في ميـدان    جليلةلما قدمه من خدمات     ) كازاخستان(شارمانوف  .  لألستاذ ت  ٢٠٠٥مؤسسة ليون برنارد لعام     

  . فرنك سويسري٢٥٠٠وسيتسلم الفائز بالجائزة ميدالية برونزية ومبلغ . الطب االجتماعي
  

  )٢٠٠٥يناير /  كانون الثاني٢٤، الثانية عشرةالجلسة (
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  منح جائزة مؤسسة الدكتور علي توفيق شوشة  )٥(١١٥ت م
  

منح المجلس التنفيذي، بعد النظر في تقرير لجنة مؤسسة الدكتور علي توفيق شوشة، جائزة مؤسـسة                  
لما قدمه من إسهام    ) جمهورية إيران اإلسالمية  ( للدكتور كامل شادبور     ٢٠٠٥الدكتور علي توفيق شوشة لعام      

اية الصحية األولية في المنطقة الجغرافية التي خدم فيها الدكتور علـي توفيـق              متميز في بلوغ أغراض الرع    
  . دوالر أمريكي بالفرنك السويسري٢٥٠٠وسيتلقى الفائز ما يعادل . شوشة منظمة الصحة العالمية

  
  )٢٠٠٥يناير /  كانون الثاني٢٤، الثانية عشرةالجلسة (

  
  
  تقديم منحة مؤسسة جاك باريزو  )٦(١١٥ت م
  

 المجلس التنفيذي، بعد النظر في تقرير هيئة اختيار الفائز بمؤسسة جاك باريزو، تقـديم منحـة                 قرر  
 دوالر أمريكـي كـي      ٥٠٠٠وسيتلقى الفائز مبلغاً قدره     ). بربادوس( للدكتور ألوك كُمر     ٢٠٠٥المؤسسة لعام   

  . شهرا١٢ًيستكمل مشروع بحوث اقترحه خالل فترة 
  

  )٢٠٠٥يناير / ن الثاني كانو٢٤، الثانية عشرةالجلسة (
  
  
  منح جائزة ساساكاوا للصحة  )٧(١١٥ت م
  

منح المجلس التنفيذي، بعد النظر في تقرير هيئة اختيار الفائز بجائزة ساسـاكاوا للـصحة، الجـائزة                   
وسيتلقى ). المكسيك( إلى مركز التدريب والتعليم في مجال اإليكولوجيا والصحة للفالحين  ٢٠٠٥المذكورة لعام   

  . دوالر أمريكي لقاء أعماله المتميزة في ميدان التنمية الصحية٤٠ ٠٠٠ز الفائز بهذه الجائزة مبلغ المرك
  

  )٢٠٠٥يناير /  كانون الثاني٢٤، الثانية عشرةالجلسة (
  
  
  تقديم منحة فرانشيسكو بوكياري  )٨(١١٥ت م
  

نشيسكو بوكياري هذه المنحة    منح المجلس التنفيذي، بعد النظر في تقرير هيئة اختيار الفائز بمنحة فرا             
 دوالر أمريكي لتتمكن من مواصلة      ١٠ ٠٠٠وستتلقى الفائزة مبلغ    ). تركيا(لدكتورة غونول دنش    ل ٢٠٠٥لعام  

  .البحوث التي اقترحت إجراءها
  

  )٢٠٠٥يناير /  كانون الثاني٢٤، الثانية عشرةالجلسة (
  
  
  جائزة مؤسسة اإلمارات العربية المتحدة للصحة  )٩(١١٥ت م
  

منح المجلس التنفيذي، بعد النظر في تقرير هيئة اختيار الفائز التابعة لمؤسـسة اإلمـارات العربيـة                   
وستتلقى الفـائزة مبلـغ     ). األردن(اهللا   لجاللة الملكة رانيا العبد      ٢٠٠٥المتحدة للصحة، جائزة المؤسسة لعام      

  . دوالر أمريكي لمساهمتها المتميزة في مجال التنمية الصحية٤٠ ٠٠٠
  

  )٢٠٠٥يناير /  كانون الثاني٢٤، الثانية عشرةالجلسة (
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  ١صندوق العقارات  )١٠(١١٥ت م
  

قرر المجلس التنفيذي، بعد أن نظر في كل من تقرير المدير العام بشأن الميزانية البرمجية المقترحـة                   
ة واإلدارة التابعـة     وتقرير الجلسة األولى للّجنة البرنامج والميزاني      ٢صندوق العقارات : ٢٠٠٧-٢٠٠٦ للفترة

 أن يطلب إلى المدير العام تقديم تقرير عن التقدم المحرز في وضع تفاصيل الخطة الرئيسية ٣للمجلس التنفيذي،
لألصول الرأسمالية وإنشاء آليات طويلة األجل لتمويل هذه الخطة إلى المجلس في دورته السابعة عشرة بعـد                 

  .المائة بهذا الخصوص
  

  )٢٠٠٥يناير /  كانون الثاني٢٢، العاشرةالجلسة (
  
  

  ــــــــــــــــــــ

  
  
  
  

                                                            
 .٦ الملحقانظر    ١
 .١١٥/٤١م تالوثيقة    ٢
 .١١٥/٤٥م تالوثيقة    ٣
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  ١الملحق 
  

  :األسماء الدولية غير المسجلة الملكية
  ١إجراءات منقحة

  

  تقرير من األمانة
  

  ]٢٠٠٤ ديسمبر/ األول كانون ٩ –١١٥/١١ت م[ 
  

  
أحاط المجلس التنفيذي علماً، في جلسته الثانية عشرة بعد المائة، بخطـة العمـل المقترحـة لتنقـيح                    -١

 ونصت خطة العمل على     ٢.لدولية غير المسجلة الملكية للمواد الصيدالنية     اإلجراءات المتبعة الختيار األسماء ا    
إجراء المزيد من المشاورات بشأن التنقيح المقترح لإلجراءات، فضالً عن إجراء دراسـات جـدوى لوسـائل           

ء بما في ذلك عقد فريق الخبراء المعنـي باألسـما         (تسريع عملية اختيار األسماء الدولية غير المسجلة الملكية         
الدولية غير المسجلة الملكية للمزيد من االجتماعات، باستخدام التكنولوجيا الحديثة، ومنها على سـبيل المثـال                

وعملية تعريف الجماهير باألسماء الدولية غير المسجلة الملكية        ) التصويت اإللكتروني والمؤتمرات التلفزيونية   
  .ت الدوائية للمنظمةنشرة المعلومارسمياً في المختارة حديثاً، قبل نشرها 

  
  ةالتقدم المحرز منذ دورة المجلس التنفيذي الثانية عشرة بعد المائ

  
لقد أخذت التعليقات الواردة خالل المراحل االستشارية السابقة وخـالل االجتمـاع اإلعالمـي، فـي                  -٢

تيجة لـذلك حـذف   ون. ٢٠٠٢نوفمبر / االعتبار لدى إعداد مسودة جديدة لإلجراءات المنقحة في تشرين الثاني        
  .اقتراح وضع قواعد لقبول أو رفض االعتراضات على األسماء الدولية غير المسجلة الملكية

  
، العملية االستشارية الثالثة التي نصت عليها خطة العمل، بإرسـال المـسودة             ٢٠٠٣وبدأت، في عام      -٣

 وإلى األعضاء اآلخرين فـي فريـق        الجديدة إلى فريق الخبراء المعني باألسماء الدولية غير المسجلة الملكية         
الخبراء االستشاري التابع للمنظمة والمعني بدستور األدوية الدولي والمستحـضرات الـصيدالنية والـسلطات          
واللجان الوطنية المعنية بدستور األدوية ووكاالت وسلطات تنظيم األدوية واالتحاد الدولي لجمعيـات منتجـي               

ادة المدخالت من جميع األطراف التي أعربت عن اهتمامها بالمشاركة          المستحضرات الصيدالنية، مع طلب بزي    
  .في هذا المسعى

  
وجرى تقييم التعليقات التي أبداها مختلف األطراف خالل هذه المشاورة الثالثة، وأعدت مسودة منقحة                -٤

لمقترحـة  وإلى جانب بعض التصويبات والتوضيحات التي تعكس األوضاع الراهنة جاءت التعديالت ا           . أخرى
. متعلقة في معظمها بوضع قواعد الستبدال محتمل لألسماء الدولية غير المسجلة الملكية الموصى بها من قبل               

                                                            
 .٤ق١١٥م تانظر القرار    ١

 ).النص اإلنكليزي(، ٤المحضر الموجز للجلسة األولى، الفرع  ،١/سجالت /١١٢/٢٠٠٣م ت و١١٢/٣م تالوثيقتان    ٢
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وصممت هذه القواعد ألغراض من بينها إشراك أصحاب الطلب األصليين والطرف الذي يطلب االستبدال، في               
  .هذه العملية

  
 المزيدة التنقيح بدأت عملية استشارية رابعة في عـام          وفي ضوء التعليقات الواردة على هذه المسودة        -٥

وتـم  . ٣ مع إعادة تعميم النص الجديد لإلجراءات المنقحة، على كل األطراف المشار إليها في الفقـرة      ٢٠٠٤
وكانت اآلراء المعرب عنها فـي      . تقييم التعليقات الناجمة عن ذلك كما أعدت مسودة منقحة أخرى لإلجراءات          

 االستشاريتين الثالثة والرابعة مؤيدة بصفة عامة لوضع قواعد الستبدال األسماء الموصى بهـا              إطار العمليتين 
ويمكن االطالع على جميع التعليقات الواردة في مختلف جوالت المشاورات بشأن التنقـيح المقتـرح               . من قبل 

 .انية عشرة بعد المائة نزوالً على طلب المجلس في دورته الث١لإلجراءات في موقع المنظمة على اإلنترنت،
 
وفي الوقت نفسه الذي يصدر فيه هذا التقرير أرسلت آخر مسودة لتنقـيح اإلجـراءات إلـى جميـع                     -٦

  .األطراف المعنية للعلم
  
ختيار األسماء الدولية غير المسجلة الملكية الموصى بها للمواد الصيدالنية، وترد اإلجراءات المنقحة ال  -٧

فريق الخبراء المعنـي باألسـماء      بما في ذلك خطة العمل الجديدة الخاصة ب        ١لمرفق  ابوصفها  في هذه الوثيقة    
وأرفقت المبادئ العامة المعدلة التي يسترشد بها في استحداث أسماء دولية غيـر             . الدولية غير المسجلة الملكية   

  .٢ مرفقمسجلة الملكية للمواد الصيدالنية، بوصفها ال
  
  . ١ر إليها في الفقرة وأجريت دراسات الجدوى المشا  -٨
  

  اإلجراء المطلوب من المجلس التنفيذي
  
 اعتماد اإلجراءات المنقحة الختيار األسماء الدولية غير المسجلة         المجلس إلى  هاتان الفقرتان دعت      -١٠ و ٩

يـر  الملكية للمواد الصيدالنية، بما في ذلك خطة العمل المقترحة لفريق الخبراء المعني باألسـماء الدوليـة غ                
المبادئ العامة لإلرشادات الخاصة بابتكار األسماء الدوليـة غيـر          وكذلك إلى اإلحاطة علماً ب     .المسجلة الملكية 

  ] .المسجلة الملكية للمواد الصيدالنية
  

...  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  

                                                            
١   http://www.who.int/medicines/organization/qsm/activities/qualityassurance/inn/orginn.shtml. 
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  ١المرفق 
  

  اإلجراءات الخاصة باختيار األسماء الدولية
  ١بهاغير المسجلة الملكية للمواد الصيدالنية الموصى 

 
  

باإلجراءات التالية، عند اختيار    ") المنظمة"والمشار إليها فيما يلي بكلمة      (تلتزم منظمة الصحة العالمية       
األسماء الدولية الموصى بها غير المسجلة الملكية للمواد الصيدالنية، عمالً بقرار جمعيـة الـصحة العالميـة                 

  . وعند االستعاضة عن هذه األسماء بغيرها،١١-٣ع ص ج
  
  ١المادة 

  
تعرض المقترحات الخاصة باألسماء الدولية الموصى بها غير المسجلة الملكية، والمقترحات الخاصة            

وتحصل مقابل النظر في هذه     . منظمة بالشكل المنصوص عليه في هذه اإلجراءات      الباستبدال هذه األسماء على     
اليف الخاصة بأعمال أمانـة المنظمـة        لتغطية ما يترتب عليها من التك       فقط المقترحات رسوم إدارية تخصص   

  .وتحدد األمانة مقدار هذه الرسوم، ويجوز تعديلها من حين آلخر"). األمانة("
  

  ٢المادة 
  

تقوم األمانة بإحالة هذه المقترحات إلى أعضاء فريق الخبراء االستشاري المعني بدسـتور األدويـة               
المعني فريق الخبراء   "المشار إليهم فيما يلي بعبارة      الدولي والمستحضرات الصيدالنية، المعين لهذا الغرض، و      

المبادئ العامـة لإلرشـادات الخاصـة       "، وذلك للنظر فيها في ضوء       "باألسماء الدولية غير المسجلة الملكية    
 ويـتم إقـرار    ٢.، الملحقة بهذه اإلجـراءات    " للمواد الصيدالنية  بابتكار األسماء الدولية غير المسجلة الملكية     

 وتسويقها، ما لم تكـن هنـاك        ستحداثهاأو أول شخص قام با     " المادة الصيدالنية   استخدمه مكتشف  سم الذي الا"
  .أسباب ملزمة تدعو إلى غير ذلك

  
  ٣المادة 

  
، اإلخطار عن قيامها بـالنظر فـي        ٢، بعد إجراء الدراسة المنصوص عليها في المادة         األمانة تتولى  

  .االسم الدولي غير المسجل الملكية المقترح
  

ـ  ل نشرة المعلومات الدوائية   ويتم هذا اإلخطار عن طريق النشر في        )أ( وعـن طريـق     ٣ةلمنظم
 المعنية بدستور األدوية، أو الهيئات األخـرى        واإلقليميةالكتابة إلى الدول األعضاء واللجان الوطنية       

  . التي تحددها الدول األعضاء
  

 مـن وإلى غيره   ") الب األصلي الط("الشخص الذي قدم االقتراح      اإلخطار إلى    يرسل  )١(  
  .سم موضوع البحثالمعروفين باهتمامهم باال

  
                                                            

 لالطالع علـى  ؛  ١٩٧٥ من سلسلة التقارير التقنية لمنظمة الصحة العالمية،         ٥٨١ي العدد    الوارد ف  ١انظر الملحق      ١
  .٩ ق٤٣م ت القرار  التعديالت المدخلة عليه في وكذلك ٧ ق ١٥ م ت في قراره  الذي اعتمده المجلس التنفيذي األصليالنص

 .٢انظر المرفق    ٢
جريدة وقائع منظمـة الـصحة    في ١٩٨٧ تنشر قبل عام (INN)كية كانت قوائم األسماء الدولية غير المسجلة المل   ٣

  .العالمية
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  :يراعى في هذا اإلخطار ما يلي  )ب(
  

  سم موضوع البحث؛الذكر ا  )١(
  
تحديد هوية الشخص الذي قدم االقتراح الخاص بتسمية المادة، إذا كان هذا الشخص               )٢(

  قد طلب ذلك؛
  
  سم لها؛إختيار تحديد المادة التي يتم النظر في ا  )٣(
  
تحديد الموعد المضروب لتلقي التعليقات واالعتراضات والشخص والمكـان الـذي             )٤(

  ينبغي توجيه هذه التعليقات واالعتراضات إليه؛
  
منظمة، مع اإلشارة إلـى النظـام الـداخلي         التحديد السلطة التي تتصرف بموجبها        )٥(

  .المتبع
  
ى الدول األعضاء اتخاذ الخطوات الالزمـة للحيلولـة          إل األمانةعند إرسال اإلخطار، تطلب       )ج(

سم قيد البحث مـن قبـل       السم المقترح خالل الفترة التي يكون فيها هذا ا        الدون اكتساب حقوق ملكية ا    
  .المنظمة

  
  ٤المادة 

  
 منظمة خالل أربعة أشهر من تاريخ نشر االسـم، طبقـاً        السم المقترح إلى    اليجوز ألي شخص تقديم ا    

  .لمنظمةلنشرة المعلومات الدوائية  ، في٣للمادة 
  

  ٥المادة 
  

يجوز ألي شخص مهتم بالموضوع أن يبعث باعتراض رسمي على االسم المقترح، في غضون أربعة   
  .٣طبقاً للمادة  ،ةلمنظملنشرة المعلومات الدوائية  أشهر من تاريخ نشر االسم في

  
  : االعتراض على ما يليذلكيشتمل 

  
  المعترض؛تحديد هوية الشخص   )١(
  
   المقترح؛باالسمأو اهتمامها ذكر مدى اهتمامه   )٢(
  
  . المقترحاالسمعلى  أو اعتراضهاتحديد أسباب اعتراضه   )٣(

 
  ٦المادة 

  
سم المقتـرح   للمنظمة إما أن تعيد النظر في اال      يجوز  ،  ٥في حالة التقدم باعتراض رسمي وفقاً للمادة        

سم بديل  اومع عدم اإلخالل بنظر المنظمة في       . ة لسحب االعتراض   في محاول  وإما أن تستخدم مساعيها الحميدة    
سماً دولياً غير مسجل الملكية موصى به، مع وجود اعتراض          صفه ا سم بو أسماء بديلة ال تختار المنظمة اال     أو  

  . ولم يسحب٥رسمي عليه مقيد بموجب المادة 
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  ٧المادة 
  

ميع االعتراضات التي سبق تقـديمها، تقـوم        ، أو سحب ج   ٥ في حالة عدم تقديم اعتراض، وفقاً للمادة      
سماً دوليـاً  اسم باعتباره ، عن أن المنظمة قامت باختيار اال    ٣ من المادة    )أ( باإلخطار وفقاً للبند الفرعي      األمانة

  .غير مسجل الملكية موصى به
  

  ٨المادة 
  

ول األعـضاء، وفقـاً     ه إلى الد   ب ، عند إحالة االسم الدولي غير المسجل الملكية الموصى        األمانةتقوم  
  :، بما يلي٧للمادة 

  
  طلب االعتراف باالسم باعتباره االسم غير المسجل الملكية للمادة؛  )أ(

  
مطالبة الدول األعضاء باتخاذ الخطوات الالزمة للحيلولة دون اكتساب حقوق ملكيـة فيمـا                )ب(

 .سم كعالمة تجارية أو كاسم تجاريالحظر تسجيل او، باالسميتعلق 
 

  ٩ المادة
  

عند وجود ظروف استثنائية يتسبب فيها أحد األسماء الدولية غير المسجلة الملكية الذي سبقت                )أ(
التوصية به بوقوع أخطاء في المداواة أو الوصفة أو التوزيع، أو وجود مخاطر يمكن إثبات وقوعهـا                 

تبـين تعـذر    أو وضع الوصفات، وي   / بسبب تشابه مع اسم آخر مستخدم في الممارسات الصيدالنية و         
تدارك هذه األخطاء أو األخطاء المحتملة على وجه السرعة من خالل تدخالت أخرى غير االستبدال               
المحتمل لالسم الدولي غير المسجل الملكية الذي سبقت التوصية به، أو في حالة اختالف االسم الدولي              

مسجل الملكية المعتمد في عدد     غير المسجل الملكية سبقت التوصية به اختالفاً كبيراً عن االسم غير ال           
كبير من الدول األعضاء، أو أية ظروف استثنائية أخرى تبرر استبدال أي اسم دولي غيـر مـسجل                  
الملكية موصى به، يجوز ألي شخص مهتم بالموضوع تقديم اقتراح بهذا المعنى، وتقدم مثـل هـذه                  

  :االقتراحات على االستمارة المعدة لذلك الغرض ويتم فيها
    

  تحديد هوية صاحب االقتراح؛  )١(  
  

  ذكر مدى اهتمامه أو اهتمامها باالستبدال المقترح؛   )٢(  
  

  تحديد أسباب تقديمه أو تقديمها لهذا االقتراح؛   )٣(  
  

بيان التدخالت األخرى التي تم االضطالع بها في السعي لحـل اإلشـكال، وإبـداء              )٤(  
  .ائن الموثقة المتعلقة بذلكأسباب عدم كفاية اإلجراءات األخرى، وتقديم القر

  
يـتم  . ويجوز أن يكون من بين هذه االقتراحات اقتراح اسم دولي غير مسجل الملكيـة بـديل جديـد                   

استحداثه وفقاً للمبادئ العامة التي تأخذ في الحسبان المادة الصيدالنية التي يقترح لها االسـم الـدولي                 
  .غير المسجل الملكية البديل الجديد

  
انة بإحالة نسخة من االقتراح، ليتم النظر فيه وفقاً لإلجراءات الوارد ذكرهـا فـي الفقـرة                 وتقوم األم   

أدناه، إلى مجموعة الخبراء المعنية باألسماء الدولية غير المسجلة الملكيـة مـع اسـم               ) ب(الفرعية  
 إذا كان مختلفاً عن الشخص الذي تقـدم بـاقتراح االسـتبدال           (صاحب الطلب األصلي أو من يخلفه       
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وشريطة أن يكون صاحب الطلب األصلي أو من يخلفه معروفاً أو يمكن العثور عليه ببـذل الجهـود                  
  ).الدؤوبة، بما في ذلك إجراء االتصاالت مع الرابطات الصناعية

  
  :وتقوم األمانة عالوة على ما سبق، بطلب إبداء التعليقات على االقتراح من قبل  

  
اإلقليمية والمعنية بدستور األدوية أو الهيئات التـي        الدول األعضاء واللجان الوطنية       )١(

 الرسالة الوارد ذكرها فـي      بما في ذلك إدراج إخطار بهذا الشأن في       (تعينها الدول األعضاء    
  ، )أ(٣ المادة

  
  .أي أشخاص آخرين معروفين باهتمامهم باالستبدال المقترح  )٢(
  

  :ويضم الطلب الخاص بإبداء التعليقات
  
واالسـم  (الدولي غير المسجل الملكية الموصى به والذي يقترح استبداله          ذكر االسم     )١(

  ؛)البديل المقترح، إذا كان موجوداً
  
  ؛)إذا طلب هذا الشخص ذلك(تحديد هوية الشخص الذي قدم االقتراح باستبدال االسم   )٢(
  
  تبدال؛تحديد المادة التي يتعلق بها االستبدال المقترح واألسباب الداعية لهذا االس  )٣(
  
 ينبغـي توجيـه     تحديد الموعد المضروب لتلقي االقتراحات والشخص والمكان الذي         )٤(

  ؛هذه االقتراحات إليه
 

  تحديد السلطة التي تتصرف المنظمة بموجبها مع اإلشارة إلى النظام الداخلي المتبع؛  )٥(
  

ن أربعة أشهر من    يجوز ألي شخص إرسال التعليقات على االستبدال المقترح إلى المنظمة في غضو           
  .تاريخ طلب إبداء التعليقات

  
بعد انقضاء الموعد المضروب لتقديم التعليقات على ما ورد أعـاله، تحيـل األمانـة أيـة                   )ب(

اقتراحات ترد إلى فريق الخبراء المعني باألسماء الدولية غير المسجلة الملكيـة، وصـاحب الطلـب                
وإذا اتفق كـل    . ح باستبدال االسم الدولي ذي الصلة     األصلي أو من يخلفه، والشخص الذي قدم االقترا       

من فريق الخبراء المعني باألسماء الدولية غير المسجلة الملكيـة والـشخص الـذي قـدم االقتـراح                  
باالستبدال وصاحب الطلب األصلي، بعد النظر في اقتراح التبديل والتعليقات الواردة، علـى وجـود               

جل الملكية الذي سبقت التوصية به، تقدم األمانـة اقتراحـاً           ضرورة الستبدال االسم الدولي غير المس     
  .باستبداله إلى فريق الخبراء المعني باألسماء الدولية غير المسجلة الملكية إلمعان النظر فيه

  
وعلى الرغم مما سبق، ال يحق لصاحب الطلب األصلي أو من يخلفه االمتناع عن الموافقـة                  

م استمرار اهتمام صاحب الطلب األصلي أو من يخلفـه اهتمامـاً            على اقتراح االستبدال في حالة عد     
  .يمكن إثباته باالسم الدولي غير المسجل الملكية الذي سبقت التوصية به والمقترح استبداله

  
وفي حالة تقديم اقتراح باالستبدال إلى فريق الخبراء المعني باألسماء الدولية غير المـسجلة                  

يختار هذا الفريق اسماً دولياً جديداً مسجل الملكية وفقـاً للمبـادئ العامـة              الملكية إلمعان النظر فيه،     
وفي هذه الحالة تبين    . ٨ إلى غاية المادة     ٣ واإلجراء المنصوص عليه في المادة       ٢الواردة في المادة    
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 على التوالي، بما فيهـا اإلخطـار        ٧ و ٣اإلخطارات الواجب على األمانة توجيهها بموجب المادتين        
إذا كان غير الشخص الـذي يقتـرح االسـتبدال،          (ه إلى صاحب الطلب األصلي أو من يخلفه         الموج

وشريطة أن يكون صاحب الطلب األصلي أو من يخلفه معروفاً أو يمكن العثور عليه ببـذل الجهـود                  
، إن االسم الجديد يحل محـل اسـم         )الدؤوبة، بما في ذلك إجراء االتصاالت مع الرابطات الصناعية        

ر مسجل الملكية سبقت التوصية به وبأن الدول األعضاء قد ترغب في اتخاذ تدابير انتقاليـة                دولي غي 
بخصوص المنتجات الموجودة والتي سبق تسويقها باالسم الدولي غير المسجل الملكية عمالً بالقوانين             

  .الوطنية والتي تستخدم االسم الدولي الذي سبقت التوصية به على الملصقات الموجودة عليها
  

وإذا حدث، بعد النظر في اقتراح االستبدال والتعليقات الواردة عمالً باإلجراء الوارد ذكـره              
أعاله، أن اختلف كل من فريق الخبراء المعني باألسماء الدولية غير المسجلة الملكية وصاحب الطلب               

ديم االقتـراح   األصلي أو من يخلفه والشخص الذي قدم اقتراح االستبدال على وجود أسباب ملزمة لتق             
وكذلك شريطة  (باستبدال اسم دولي غير مسجل الملكية سبقت التوصية به، يتم اإلبقاء على هذا االسم               

أال يتمتع صاحب الطلب األصلي أو من يخلفه بحق االمتناع عن الموافقة على اقتراح االستبدال فـي                 
يخلفه اهتماماً مستمر باالسـم     حالة تعذر إقامة الدليل على أنه لم يعد لصاحب الطلب األصلي أو من              

وفي هذه الحالة، تخطر األمانة الشخص الـذي اقتـرح          ). الدولي غير المسجل الملكية المراد استبداله     
إذا كان غير الشخص الـذي اقتـرح        (عملية االستبدال، وكذلك صاحب الطلب األصلي أو من يخلفه،          

 يمكن العثور عليه من خـالل بـذل         االستبدال، وشريطة أن يكون صاحب الطلب األصلي معروفاً أو        
، والدول األعضاء واللجـان     )جهود دؤوبة لهذا الغرض، بما في ذلك االتصاالت بالرابطات الصناعية         

الوطنية واإلقليمية المعنية بدستور األدوية والهيئات األخرى التـي تعينهـا الـدول األعـضاء، وأي                
، على الرغم من اقتراح االسـتبدال، تقـرر         أشخاص آخرين يعرف اهتمامهم باالستبدال المقترح بأنه      

عـدم  ) أسباب(مع بيان سبب    (اإلبقاء على االسم الدولي غير المسجل الملكية الذي سبقت التوصية به            
  ).اعتبار االقتراح باالستبدال مقنعاً بما فيه الكفاية

  
  ١٠المادة 

  
تهدف توفير اإلرشادات يرد في نهاية هذا النص مرفق يبين عملية تنفيذ هذه اإلجراءات وهي تس

  .الالزمة لفريق الخبراء المعني باألسماء الدولية غير المسجلة الملكية
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  ضميمة

 
  ١أسلوب عمل فريق الخبراء المعني باألسماء الدولية غير المسجلة الملكية

  
ألسماء الدوليـة غيـر    بها فريق الخبراء المعني با     يستهديتشتمل هذه الوثيقة على إرشادات يمكن أن          -١

المسجلة الملكية في تنفيذ اإلجراءات الخاصة باختيار األسماء الدولية غير المسجلة الملكية للمواد الـصيدالنية               
  ").اإلجراءات("
  
وتشتمل اإلجراءات على وصف لعملية اختيار اسم من األسماء الدولية غير المسجلة إلحدى المـواد                  -٢

لعامة لإلرشادات المتعلقة بابتكار أسماء دوليـة غيـر مـسجلة الملكيـة للمـواد               وتحدد المبادئ ا  . الصيدالنية
  .الصيدالنية، المعايير التي يتعين تطبيقها عند اختيار اسم دولي جديد من األسماء الدولية غير المسجلة الملكية

  
مثلـون طائفـة    ويتكون فريق الخبراء المعني باألسماء الدولية غير المسجلة الملكية من أخـصائيين ي              -٣

واسعة من الخبرات في مجال العلوم الصيدالنية والكيميائية، والكيميائية البيولوجية والدوائية، المتعلقة باختيار             
كما يستهدف الفريق توسيع نطاق التمثيل الجغرافي إلى أبعـد حـد            . أحد األسماء الدولية غير المسجلة الملكية     

براء في مجال العالمات التجارية الصيدالنية الذين اختيروا بصورة         ويجوز للفريق االستئناس بآراء الخ    . ممكن
  .مشتركة، وعلماء اللغة، حول القضايا الداخلة في نطاق اختصاصهم

  
يتم اعتماد القرارات المتعلقة باختيار اسم جديد من األسماء الدولية غيـر المـسجلة الملكيـة نتيجـة                    -٤

وتعقد هذه المـشاورات مـرتين      ).  أدناه ١١انظر الفقرة   (ألمر ذلك   للمشاورات والمراسالت الالحقة، إذا لزم ا     
. ، خالل اجتماعات فريق الخبراء المعني باألسماء الدولية غير المسجلة الملكية التـي تعقـدها األمانـة                سنوياً

ة أو  ويجوز عقد مشاورات أكثر تواتراً إذا لزم األمر وبالقدر الالزم وذلك عن طريق عقد المؤتمرات التلفزيوني               
  .الفيديوية وغيرها من الوسائل اإللكترونية مثالً

  
  :يجوز ألعضاء الفريق صياغة آرائهم على النحو التالي  -٥
  

  القبول غير المشروط باالسم المقترح؛  )أ(
  

  رفض االسم المقترح، مع اقتراح بتعديله؛  )ب(
  

ات عن الطريقة التي    مثل مطالبة مقدم الطلب األصلي بتقديم مزيد من المعلوم        (رأي مشروط     )ج(
  ؛)تعمل بها المادة

  
  .االمتناع عن إبداء الرأي  )د(

  
وتقوم األمانة بصورة منتظمة بإرسال الطلبات واالقتراحات الخاصـة باألسـماء الدوليـة الجديـدة                 -٦

  مـن وأثناء المرحلة التمهيدية  . المسجلة الملكية، من أجل حسم القضايا القائمة والمعلقة إلى فريق الخبراء           غير
 الفريق بنسخ من كل استمارة مستوفاة من االستمارات الخاصة بطلب            أعضاء المشاورات، تقوم األمانة بتزويد   

كمـا  . المرافقة المقدمة من المقدم األصلي لكل طلب        االسم الدولي غير المسجل الملكية، باإلضافة إلى الوثائق       
اإلرشادية، حول األسماء الدولية غير المسجلة الملكية       يتم عادة تزويد الخبراء بتقرير تحليلي في ضوء المبادئ          

                                                            
  .األعضاء المعينون لفريق الخبراء االستشاري المعني بدستور األدوية الدولي والمستحضرات الصيدالنية الدولية   ١
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، من جانب األمانـة والمعلومـات       )المستخدمة لألدوية  (التي سبقت التوصية بها، والعالمات التجارية المستقرة      
  .اإلضافية المتعلقة بذلك

  
  : ما يلي بصفة خاصة ويدعى الخبراء إلى الكتابة إلى األمانة بتعليقاتهم، قبل المشاورة القادمة، مع مراعاة

  
   التصنيف الخاص باالسم وجذره؛صواب  •
  
أو ممارسـات وضـع     / األسماء األخرى المستخدمة في المـواد الـصيدالنية و         مع   التشابهأوجه    •

  الوصفات؛
  
  .الجوانب اللغوية  •

  
  .وتتولى األمانة تجميع تعليقات الخبراء وتحليلها لمناقشتها خالل المشاورة  

  
 الخبراء، لغرض المشاورات المتعلقة باألسماء الدولية غير المـسجلة الملكيـة، رئيـساً          ويختار فريق   -٧

للجلسة من بين أحد أعضائه، يقوم بتلخيص اآلراء التي ُأعرب عنها أثناء المرحلة التمهيدية من المـشاورات،                 
ة غير المسجلة الملكية،    وبعدها يقوم الخبراء بمناقشة الطلب المقدم للحصول على اسم جديد من األسماء الدولي            

  .١٤ و١١واختيار اسم مقترح أو تأجيل البت في الموضوع وفقاً لألحكام الواردة بالفقرتين 
  
  .تقوم األمانة بإعداد مسودة تقرير عن كل اجتماع، يشتمل على جميع القرارات الصادرة  -٨
  
ة للتقرير إلى جميع أعـضاء      تقوم األمانة، في غضون حوالي شهر بعد انعقاد المشاورة بإرسال مسود            -٩

فريق الخبراء، داعيةً إياهم إلى التعليق بما يفيد ما إذا كان التقرير يجسد بصورة دقيقة المناقشات واآلراء التي                  
وفي حالة عدم وجود أية تعليقات مكتوبة خـالل المـدة   . أعرب عنها خالل المشاورة، في غضون ستة أسابيع    

  .صورة دقيقة لهذه المناقشات واآلراءالمذكورة يعتبر التقرير مجسداً ب
  
فإذا لم يتم تلقي أية آراء . يتعين على الخبراء الذين ال يستطيعون حضور المشاورة، إبداء آرائهم كتابةً           -١٠

وال يمكن اعتماد قرار في حالة عدم إعراب غالبية أعضاء الفريـق عـن              . اعتُبر ذلك امتناعاً عن إبداء الرأي     
ويتم اعتماد القـرارات    ). البد من اكتمال النصاب التخاذ القرار     (ناء المشاورة أو كتابةً،     آرائهم إما شخصياً أث   

  .بتوافق آراء أعضاء فريق الخبراء
  
 أعاله، مناقشة الموضوع عـن طريـق        ١٠في حالة عدم توافق اآلراء، تستمر، ووفقاً ألحكام الفقرة            -١١

 على طلب من فريـق الخبـراء، بتقـديم          وتقوم األمانة، بناء  المراسلة أو في المشاورة التالية، إذا لزم األمر،         
وتـستمر  . أو مقترحات بديلة إلى الفريق لالستمرار في مناقشته على النحو السالف الذكر           / معلومات إضافية و  

  . أعاله١٠هذه المناقشات إلى أن يثبت اعتماد قرار بشأن االسم الدولي المقترح، وفقاً ألحكام الفقرة 
  
لة عدم وجود تعليقات على الطريقة التي تجسد القرار في مسودة التقرير، يعتبر القرار معتمـداً               في حا   -١٢

وفي هذه الحالة تقوم األمانة بإحاطة صاحب الطلب الجديد الخاص باالسم الدولي غير المـسجل               . بصفة نهائية 
انة في الوقت نفسه بنشر االسم المختـار        وتقوم األم . الملكية علماً باالسم الذي تم اختياره باعتباره اسماً مقترحاً        

  ). من اإلجراءات٢انظر المادة (في القائمة القادمة لألسماء الدولية المقترحة 
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  :تسري القواعد الواردة أعاله فيما يتعلق باالسم الدولي الجديد على ما يلي بنفس القدر  -١٣
  

  اختيار الجذور المشتركة الجديدة لالسم؛  •
  

  ؛) أدناه١٤الفقرة (دم اقتراح اسم دولي غير مسجل الملكية وجود قرار بع  •
  

  .النظر في استبدال اسم دولي سبقت التوصية به  •
  
يجوز لفريق الخبراء أن يقرر االمتناع تماماً عن اقتراح أي اسم دولي من األسـماء غيـر المـسجلة                   -١٤

للمادة الصيدالنية، مستخدم استخداماً عامـاً،   ويتخذ هذا القرار عادة عندما يكون هناك أصالً اسم شائع           . الملكية
ال يتفق مع معايير اختيار األسماء الدولية غير المسجلة الملكية، أو إذا كان من شأن اختيار االسم التسبب فـي                    

كما ال يجوز اقتراح االسم الدولي في حالة عدم االلتـزام           . خطأ في إعطاء األدوية أو وضع الوصفات      حدوث  
 الختيار األسماء الدولية غير المسجلة الملكية، كما هو الحال بالنـسبة لتركيبـة مـن مـادتين                  بالمبادئ العامة 
  .صيدالنيتين مثالً
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  ٢المرفق 
  

  المبادئ العامة لإلرشادات الخاصة باستنباط األسماء الدولية
  ١غير المسجلة الملكية للمواد الصيدالنية

  
كما ينبغي أال   .  األسماء الدولية غير المسجلة الملكية متميزة من حيث الصوت والهجاء          ينبغي أن تكون    -١

  .تكون طويلة بصورة غير مناسبة أو أن يكون من الممكن الخلط بينها وبين األسماء الشائعة
  
  وبين  توجد بينها  ينبغي، عند االقتضاء، أن يكون االسم الدولي غير المسجل الملكية إلحدى المواد التي              -٢

كما ينبغي تجنب األسماء التـي يمكـن أن         .  الصلة  من الناحية الدوائية داالً على هذه      صلةمجموعة من المواد    
  . تشريحياً أو فيزيولوجياً أو مرضياً أو عالجياً إلى المريض إيحاءنقلت
  

  :ويتعين تنفيذ هذه المبادئ األولية باستخدام المبادئ الثانوية التالية
  
 للمادة األولى في مجموعة دوائية جديدة، مراعاة         غير المسجل الملكية    االسم الدولي  ستنباطاينبغي عند     -٣

  .التي تنتمي إلى المجموعة الجديدةذات الصلة و للمواد  غير مسجل الملكية اسم دولي مناسبستنباطإمكانية ا
  
لتي تتكون مـن كلمـة       اسم دولي غير مسجل الملكية لألحماض استخدام األسماء ا         ستنباطيفضل عند ا    -٤

صـوديوم  "و" أكـساسيلين : "واحدة؛ أما أمالح هذه األحماض فتنبغي تسميتها دون تعديل اسم الحامض، مـثالً            
  ".صوديوم إيبوفيناك"و" إيبوفيناك"، و"أكساسيلين

  
 للمواد المـستخدمة كـأمالح علـى         غير المسجلة الملكية   ينبغي بصفة عامة أن تطلق األسماء الدولية        -٥

وينبغي أال تختلف أسماء األمالح أو االستيرات المختلفة لنفس المادة الفعالة           .  أو الحامض الفعال   ة الفعالة القاعد
  .إال من حيث اسم الحامض غير الفعال أو القاعدة غير الفعالة

  
 بأسـماء مالئمـة     األيون الموجب واأليـون الـسالب     وينبغي بالنسبة لمواد األمونيوم الرباعية تسمية       

  .مينيةاألما مكونين مستقلين للمادة الرباعية، ال تسميتها على غرار أسماء األمالح باعتباره
  
  ).الشرطات القصيرة(ينبغي تجنب استخدام حرف أو رقم منعزل، كما ينبغي عدم استخدام الواصالت   -٦
  
بدالً مـن   " f"تيسيراً لترجمة األسماء الدولية غير المسجلة الملكية ونطقها، ينبغي استخـدام الحـرف              -٧

" oe"أو الحـرفين    " ae"بدالً مـن الحـرفين      " e"، والحرف   "th"بدالً من الحرفين    " t"، والحرف   "ph"الحرفين  
  ".k"و" h"، كما ينبغي تجنب استخدام الحرفين "y"بدالً من الحرف " i"والحرف 

                                                            
 الـصيدالنية فـي تقريرهـا    قامت لجنة خبراء منظمة الصحة العالمية المعنية باألسماء غير المسجلة الملكية للمواد   ١

، باسـتعراض المبـادئ العامـة السـتنباط     )١٩٧٥، ٥٨١سلسلة التقاريرالتقنية لمنظمة الصحة العالمية رقم       (العشرين  
 على المركبـات    طرأتاألسماء الدولية غير المسجلة الملكية واإلجراءات الخاصة باختيارها، في ضوء التطورات التي             

 األسلوب السابق اتباعه حيال     استخداماللجنة في     أهم التغييرات التي أجرتها     وقد تمثل . رةالصيدالنية في السنوات األخي   
ويشتمل هذا األسـلوب   . المواد التي تنشأ عن المنتجات الطبيعية أو التي تشتق منها، في تسمية المواد الكيميائية التخليقية              

وقد نوقشت أسباب هذا التغيير     . فراد المجموعة الواحدة  مميز للكلمة يدل على خاصية مشتركة بين أ       " جذر"على استخدام   
  .واآلثار التي يمكن أن تترتب عليه، مناقشة مستفيضة

 خالل المشاورة الثالثة عشرة المعنية باألسـماء غيـر المـسجلة الملكيـة للمـواد                العامةوتم تحديث المبادئ    
/  آب١٨، المنقحـة فـي   PHARMS/NON 928 13 May 1983) (١٩٨٣أبريـل  /  نيسان٢٩-٢٧جنيف، (الصيدالنية 
 ).١٩٨٣أغسطس 
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ي أو الذي كان    ينبغي أن تحظى األسماء المقترحة من قبل الشخص الذي اكتشف المستحضر الصيدالن             -٨
 وتسويقه، أو األسماء المستخدمة بالفعل بصفة رسمية في أي بلد باألفضلية عندما ينظر              باستحداثهأول من قام    

  .فيها، وذلك بشرط أن تكون هذه األسماء متفقة مع هذه المبادئ
  
 مسجل الملكية غير البين االسم الدوليالصلة  على للداللةينبغي إن أمكن استخدام جذر مشترك لالسم،        -٩

وتشتمل القائمة التالية على جذور لمجموعات المواد،       ). ٢ العامانظر المبدأ   (ومجموعة المواد التي ينتمي إليها      
 وحيثمـا يظهـر     ١. مستخدمة بالفعل بصورة شـائعة      كثيرة وهناك جذور أخرى  ة،  السيما المجموعات الجديد  و

  .ن الممكن استخدامه في أي جزء من االسميكون م) الشرطات الواصلة(الجذر خالياً من الواصالت 
  

  قائمة جذور األسماء الدولية غير المسجلة الملكية
 

Latin  English 

-acum -ac anti-inflammatory agents, ibufenac derivatives 

-adolum -adol } 
  analgesics 
-adol- -adol-} 

-astum -ast antiasthmatic, antiallergic substances not acting primarily as 
antihistaminics 

-astinum -astine antihistaminics 

-azepamum -azepam diazepam derivatives 

bol bol steroids, anabolic 

-cain- -cain- class I antiarrhythmics, procainamide and lidocaine 
derivatives 

-cainum -caine local anaesthetics 

cef- cef- antibiotics, cefalosporanic acid derivatives 

-cillinum -cillin antibiotics, 6-aminopenicillanic acid derivatives 

-conazolum -conazole systemic antifungal agents, miconazole derivatives 

cort cort corticosteroids, except prednisolone derivatives 
 
-coxibum -coxib selective cyclo-oxygenase inhibitors 

-entanum -entan endothelin receptor antagonists 

gab gab gabamimetic agents 

gado- gado- diagnostic agents, gadolinium derivatives 

                                                            
 ، لدى الطلب،   التي يتم تحديثها بانتظام ويمكن     WHO/EDM/QSM/2004.5  ترد قائمة أوسع بالجذور في وثيقة العمل         ١

  .، بمنظمة الصحة العالمية، جنيف)INN(الحصول عليها من برنامج األسماء الدولية غير المسجلة الملكية 
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-gatranum -gatran thrombin inhibitors, antithrombotic agents 

gest gest steroids, progestogens 

gli gli antihyperglycaemics 

io- io- iodine-containing contrast media 

-metacinum -metacin anti-inflammatory, indometacin derivatives 

-mycinum -mycin antibiotics, produced by Streptomyces strains 

-nidazolum -nidazole antiprotozoal substances, metronidazole derivatives 

-ololum -olol β-adrenoreceptor antagonists 

-oxacinum -oxacin antibacterial agents, nalidixic acid derivatives 

-platinum -platin antineoplastic agents, platinum derivatives 

-poetinum -poetin erythropoietin type blood factors 

-pril(at)um -pril(at) angiotensin-converting enzyme inhibitors 

-profenum -profen anti-inflammatory substances, ibuprofen derivatives 

prost prost prostaglandins 

-relinum -relin pituitary hormone release-stimulating peptides 

-sartanum -sartan angiotensin II receptor antagonists, antihypertensive (non-
peptidic) 

-vaptanum -vaptan vasopressin receptor antagonists 

vin- vin- } 
  vinca-type alkaloids 
-vin- -vin-} 

  
  

____________________  
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  ٢الملحق 
  

  

  ١تعديالت على الالئحة المالية والنظام المالي
  

  تقرير من المدير العام
  
  

   ]٢٠٠٥ يناير/  الثانيكانون ٧ – ١١٥/٤٣ت م[ 
  
  

  معلومات عامة
  
شرعت أمانة منظمة الصحة العالمية في تنفيذ نشاط بعيد األثر الغرض منه تجديد إطار اإلدارة القائمة                  -١

وسيتم ذلك عن طريق االستعاضة التدريجية      . جديد النظم التشغيلية واإلدارية المتصلة به     على تحقيق النتائج وت   
عن النُظم األساسية المتعلقة بالميزانية والشؤون المالية والموارد البشرية ونظام كشوف مرتبـات المـوظفين               

ة في الوقـت الـراهن وفـي        والشراء على مدى الثنائيتين القادمتين بحيث تتم تلبية احتياجات المنظمة اإلداري          
. المستقبل بطريقة تتسم بالفعالية والكفاءة مما يمكّن اإلداريين في جميع مستويات المنظمة من القيـام بمهـامهم      

ومن العناصر الهامة في هذا النشاط تبسيط السياسات واإلجراءات المالية بحيث يتسنى لها دعم عمل المنظمـة        
  .بشكل أكثر شفافية وفعالية

  
ليه من الضروري إدخال بعض التعديالت على الالئحة المالية والنظام المالي حتى يعكـس ذلـك                وع  -٢

ومن المنتظر تحديث السياسة العامة المتعلقة باإلنفاق لكي تتسق مع أفـضل الممارسـات              . الممارسات الحديثة 
 أوثق بين تحقيق النتائج ومن شأن ذلك أن يحسن من جودة اإلبالغ عن اإلنفاق حتى يكون هناك اتساق. الراهنة

  .المتوقعة واإلنفاق المبلّغ عنه
  
 مـن الالئحـة     ٣-١١ و ١-٨ و ٨-٤ إلى   ٥-٤ و ٢-٤وهناك اقتراحات بإدخال تعديالت على المواد         -٣

 الحالية  ٧-٤ وعالوة على ذلك من المقترح اإلبقاء علـى المادة          ٢.المالية وذلك بغرض تنفيذ السياسة المحدثة     
ية كتدبير انتقالي حتى يتم اإلبالغ بصورة صحيحة عن االلتزامات غير المسددة فيمـا يتعلـق                من الالئحة المال  
 من النظام المـالي شـريطة قيـام         ٦-١٠٨كما قرر المدير العام تعديل المادة       . ٢٠٠٥-٢٠٠٤بالفترة المالية   

 مـن   ٣-١٦تنص المـادة     و ٣.جمعية الصحة باعتماد التعديالت المدخلة على الالئحة المالية والمذكورة أعاله         
  .الالئحة المالية على أن تدخل هذه التعديالت حيز النفاذ بعدما يصدق عليها المجلس التنفيذي

  
 من النظام المالي حتى تعكس ١١٢ إلى ٦-١٠٦ويجري، حالياً، أيضاً إدخال تعديالت على المواد من       -٤

. ذي أصبح يسمى خـدمات المراقبـة الداخليـة        التغير الذي طرأ على اسم مكتب مراجعة الحسابات الداخلية ال         
                                                            

  .٩ق١١٥م تر القرا   انظر ١
 . لإلطالع على النص المعدل١ انظر المرفق   ٢

 .٢انظر المرفق    ٣
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وللتيسير فإن النية المعقودة على تنفيذ هذه التعديالت في الوقت ذاته الذي يتم فيه تنفيذ النص الجديـد للمـادة                    
  . من النظام المالي المذكور أعاله٦-١٠٨

  
ذ تلك التعديالت وذلـك      التاريخ الفعلي لتنفي   ٢٠٠٦يناير  /  كانون الثاني  ١ومن المقترح أن يكون يوم        -٥

  .ليوافق بدء الثنائية التالية مما يحقق االتساق
  

  اإلجراء المطلوب من المجلس التنفيذي
  
 ت هذه الفقرة على مشروع قرار اعتمـد فـي الجلـسة الحاديـة عـشرة بوصـفة القـرار                    احتو[    -٦
  . ]٩ق١١٥م ت
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  ١المرفق 

  
  المالية المنقحةنص الالئحة 

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

   اعتمادات الميزانية العادية-المادة الرابعة 
  

.............................................................................................................  
  
ويرخص للمدير العام بأن يحتسب     . تكون االعتمادات متاحة لالرتباط خالل الفترة المالية المتعلقة بها          ٢-٤

ـ     الل الفتـرة  من االعتمادات االرتباطات المتعلقة بتكاليف السلع والخدمات التي يتم طلبها أو األمر بتوريدها خ
والتي يصبح تقديمها مستحقاً بموجب العقود المبرمـة  المالية الجارية والتي يتم التعاقد بشأنها خالل تلك الفترة،     

  .خالل تلك الفترة

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

فيما يخص الميزانية العادية، يجوز إبقاء االعتمادات من الفترة المالية الجارية متاحة للفتـرة الماليـة                  ٥-٤
سداد ثمن جميع السلع والخدمات التي يـصبح تقـديمها           حيل تراكم الحسابات الدائنة من أجل     التالية للسماح بتر  

  .مستحقاً بموجب العقود المبرمة قبل نهاية الفترة المالية

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

أية مطالبات تتعلق بالسلع والخدمات التي يصبح تقديمها مستحقاً بموجب العقود المبرمة في فترة مالية                 ٧-٤
د المنظمة في نهاية الفترة المالية تنشأ بوصفها التزامات في مقابل االعتمـادات المنـشأة               الحقة تكون قائمة ض   

  .للفترة المالية الالحقة ذات الصلة وتبين بوصفها مالحظة تندرج ضمن البيانات المالية

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

   اإليرادات المتنوعة واإليرادات األخرى-المادة الثامنة 

  :امسة وتتضمن ما يليتطبق اإليرادات وفقاً للمادة الخ  ١-٨

  ؛٦-٤األرصدة غير الملتزم بها في حدود االعتمادات المخصصة بموجب المادة   )أ(

  حصائل الفوائد أو إيرادات استثمار الفائض النقدي في الميزانية العادية؛  )ب(

المبالغ المستردة أو الحسومات من المصروفات التي يتم تسلمها بعد انتهـاء الفتـرة الماليـة             )ج(
  متعلقة أصالً بتلك المصروفات؛ال

إيرادات مطالبات التأمين غير الالزمة الستبدال السلعة المؤمنة، أو التعويض عن الخسائر في   )د(
  الحاالت األخرى؛
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صافي اإليرادات المحصلة عن بيع األصول اإلنتاجية بعد حسم جميع تكاليف شراء وتحسين               )ه(
  األصول المعنية؛

  
لخسائر التي قد تنشأ في إطار عمليات مرفق أسعار الـصرف، أو عـن              صافي األرباح أو ا     )و(

تطبيق أسعار الصرف الرسمية المعمول بها في األمم المتحدة، أو عن إعادة تقييم أصـول المنظمـة                 
  والتزاماتها ألغراض محاسبية؛

  
ت مطالبة  المبالغ المدفوعة لسداد االشتراكات المتأخرة المستحقة من الدول األعضاء التي ليس            )ز(

-٧العامل أو المبالغ المقترضة داخلياً بموجب المادة         بسداد المبالغ المقترضة من صندوق رأس المال      
  ؛٣
  
  .اإليرادات التي ال تشير إليها هذه الالئحة إشارة محددة  )ح(
  

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

   استثمار األموال-المادة الحادية عشرة 
  

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

لعادية إلى اإليرادات المتنوعة بموجب المادة يضاف الدخل المستدر من موارد الميزانية ا        )أ(٣-١١
١-٨.  
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  ٢المرفق 

  
   المنقحالنظام المالينص 

  
  

  )االلتزامات(النفقات  - السادسةالقاعدة 
  

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

 من الالئحة المالية شريطة أن تكون هذه        ٥-١٣كراميات عمال بالمادة    إدفع أي   ب  يأذن للمدير العام أن    ٦-١٠٦
ويجب، دون تأخير،   .  أو أن تخدم مصالح المنظمة على أفضل وجه        واإلنصافات في مصلحة العدالة     المدفوع
بأي مـدفوعات مـن هـذا القبيـل        الداخلية   المراقبةخدمات  الخارجي ومدير مكتب     مراجع الحسابات    إبالغ

  .مشفوعة بتعليل لألسباب الموجهة لذلك

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

   الحسابات العامة-القاعدة الثامنة 
  

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

  :ما يلي)  من النظام المالي أعاله١-١٠٨المعرفة في القاعدة (تقيد الحسابات   ٦-١٠٨
  

  االعتمادات األصلية التي تصوت عليها جمعية الصحة؛  )أ(

  االعتمادات بعد التغيير عقب أي تحويالت؛  )ب(

  ن وجدت، غير االعتمادات التي تتيحها جمعية الصحة؛إاالئتمانات،   )ج(

  ار الصرف؛تشغيل مرفق أسع  )د(

  ؛اإليرادات  )ه(

  االعتمادات المخصصة الصادرة؛  )و(

  التي يتم تحملها؛) االلتزامات(النفقات   )ز(

تراكم الحسابات الدائمة بغرض سداد كل السلع والخدمات التي يصبح تقديمها الديون، بما فيها   )ح(
  ؛مستحقاً بموجب العقود المبرمة قبل نهاية الفترة المالية

 بما فيها األموال النقدية واالسـتثمارات واألوراق الماليـة والمبـالغ المـستحقة              األصول،  )ط(
  للمنظمة؛

  األرصدة غير المخصصة؛  )ي(
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  أرصدة االعتمادات المخصصة غير الملتزم بها؛  )ك(
  

  .أرصدة  االعتمادات غير الملتزم بها  )ل(

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

   المراجعة الداخلية للحسابات-القاعدة الثانية عشرة 
  

مسؤولية المراجعة الداخلية للحسابات والتفتـيش  والمراقبـة          خدمات المراقبة الداخلية  يتولى مكتب     ١-١١٢
 المالية واستعمال األصول    واإلدارةوالتقييم فيما يخص مواءمة وفعالية نظام المنظمة للمراقبة الداخلية          

 والعمليات والمعامالت   وتخضع جميع النظم  .  وسائر المخالفات  اإلدارة التحقيق في سوء     إلى باإلضافة
  .خدمات المراقبة الداخلية  مكتبقبلوالوظائف في المنظمة لالستعراض والتقييم والمراقبة من 

  
بعـد التـشاور مـع      خدمات المراقبة الداخلية     على رأس مكتب     اً تقني الً مؤه اًيعين المدير العام مدير     ٢-١١٢

  . خدمة صاحب هذا المنصبإنهاءالتنفيذي قبل كما يستشير المدير العام المجلس . المجلس التنفيذي
  

  :وفقا لألحكام التالية خدمات المراقبة الداخليةيعمل مكتب   ٣-١١٢
  

   المدير العام؛إلى اً تقاريره رأسمكتب خدمات المراقبة الداخليةيقدم مدير   )أ(
  

د على الـسجالت      ودون قيو   اً فوري الً كام اًأن  يطلع اطالع    لمكتب خدمات المراقبة الداخلية     )ب(
مكتب خـدمات   والممتلكات وعلى شؤون الموظفين والعمليات داخل المنظمة، والتي تكون، في رأي            

  ، ذات صلة بالموضـوع قيد االستعراض؛المراقبة الداخلية
  

على استعداد لتسلم شكاوى أو معلومات من المـوظفين          مكتب خدمات المراقبة الداخلية   يكون    )ج(
وتحترم السرية فـي    . تيال أو هدر أو تعسف أو أي أنشطة غير قانونية أخرى           حدوث اح  إمكانيةبشأن  

 إذا إال لالنتقام من الموظفين الذين يدلون بمثل هذه المعلومـات           إجراءاتجميع األوقات وال تتخذ أي      
   بأنها كاذبة أو بنية التضليل؛اًعلمكانت مقدمة عن عمد 

  
 أو  اإلقليمـي  المـدير    إلـى ج عمله ويقدم توصياته      نتائ مكتب خدمات المراقبة الداخلية   يحيل    )د(

 المـدير العـام ومراجـع       إلىالمدير التنفيذي أو المدير أو المشرف المسؤول عن العمل، مع نسخة            
 المجلس  إلىالمكتب،   ذلكويحال أي تقرير من ذلك القبيل، بناء على طلب مدير           . الحسابات الخارجي 

   العام عليه؛ تعليقات المديرإلى باإلضافةالتنفيذي، 
  

 إلـى لى المدير العام مع نسخة      إ اً موجز اًكل سنة تقرير   مكتب خدمات المراقبة الداخلية   يقدم    )ه(
 باإلضافةمراجع الحسابات الخارجي عن أنشطة المكتب، بما في ذلك توجهات هذه األنشطة ونطاقها               

 بالتعليقـات التـي تعـد       اً جمعية الصحة مـشفوع    إلىويحال هذا التقرير    .  حالة تنفيذ التوصيات   إلى
  .ضرورية

  
 وتنفيذها  خدمات المراقبة الداخلية  يحرص المدير العام على ضمان االستجابة لجميع توصيات مكتب            ٤-١١٢

  .حسب الحاجة
  

  ـــــــــــــــ
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  ٣الملحق 
  

  

  ١ الئحة الموظفينتعديالتالتصديق على 
  

  األمانة من تقرير
  

  
  

   – المؤرخة على التوالي في ٢ تصويب ١١٥/٣٨ وم ت١ تصويب ١١٥/٣٨وم ت ١١٥/٣٨ت م  الوثائق[
  ]٢٠٠٥يناير /  كانون الثاني٢٠ و٢٠٠٥يناير /  كانون الثاني١٤و ٢٠٠٤ ديسمبر/ األول كانون ٢٣

  
  
تقدَّم التعديالت التي أدخلها المدير العام على الئحة الموظفين ليصدق عليها المجلس التنفيـذي وفقـاً                  -١

  ٢. من النظام األساسي للموظفين٢-١٢ ألحكام المادة
  
والتعديالت المبينة في الفرع أوالً من هذه الوثيقة ناشئة عن القرارات التي يتوقع أن تتخذها الجمعيـة                   -٢

وإذا لـم  . العامة لألمم المتحدة في دورتها التاسعة والخمسين، على أساس توصيات لجنة الخدمة المدنية الدولية    
 على التوصيات التي أدت إلى التعديالت الواردة في الفرع أوالً، فسوف تصدر إضافة إلى               تتفق الجمعية العامة  

  .هذه الوثيقة
  
أما التعديالت المبينة في الفرع ثانياً من هذه الوثيقة فقد وضعت في ضوء الخبـرة ولـصالح اإلدارة                    -٣

  .الجيدة للموظفين
  
 تكلفة إضافية صغيرة سيتعين أن تغطى من        ٢٠٠٥-٢٠٠٤وتشمل اآلثار المالية للتعديالت في الثنائية         -٤

المخصصات المالئمة المحددة لكل من األقاليم ولألنشطة العالمية واألقاليمية في إطار الميزانية العادية، وكذلك              
  .من مصادر التمويل الخارجة عن الميزانية

  
  . هذه الوثيقة*مرفقويرد نص المواد المعدلة من الئحة الموظفين في   -٥
  
  
  
  
  

                                                            
  .١٨ق١١٥م تانظر القرار    ١

 .٢٠٠٣، الطبعة الرابعة واألربعون، جنيف، منظمة الصحة العالمية، الوثائق األساسية   ٢

  .يرد الملحق باإلنكليزية والفرنسية فقط   *
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التعديالت التي تعتبر ضرورية في ضوء المقررات التي يتوقع أن تتخذها الجمعية              :أوالً
العامة لألمم المتحدة في دورتها التاسعة والخمسين على أساس توصيات لجنـة            

  الخدمة المدنية الدولية 
  

  والفئات العليا) الفنية(أجور الموظفين في الفئة المهنية 
  
٪ فـي جـدول     ١‚٨٨مدنية الدولية الجمعية العامة لألمم المتحدة بزيادة نسبتها         توصي لجنة الخدمة ال     -٦

والفئـات العليـا،    ) الفنية(الدنيا في النظام الموحد لموظفي األمم المتحدة من الفئة المهنية           / المرتبات األساسية 
مة المدنيـة المتخـذة      كي يتوافق ذلك الجدول مع مرتبات الخد       ٢٠٠٥يناير  /  كانون الثاني  ١وذلك اعتباراً من    

ويجيء التعديل من ضـم     ). الخدمة المدنية االتحادية في الواليات المتحدة بواشنطن، العاصمة       (أساساً للمقارنة   
إلى ما في المرتبات األساسية بحيث ال يترتب على ذلك مكسب أو            ) عنصر تكاليف المعيشة  (تسوية مقر العمل    

بدل التنقـل   (الدنيا  / البدالت المرتبطة بجدول المرتبات األساسية    خسارة مما يكفل عدة أمور، منها أن تتناسب         
ويبقى جدول االقتطاعـات اإللزاميـة مـن مرتبـات          . مع التضخم ) والمشقة وبعض مدفوعات انتهاء الخدمة    

، ٢٠٠٥يناير  /  كانون الثاني  ١الموظفين، والذي سيستخدم إلى جانب المرتبات األساسية اإلجمالية اعتباراً من           
 من الئحة الموظفين تبعاً لذلك وفضالً عن هذا، ترد في الفقـرة             ٢-٣٣٠وقد أعدت تعديالت المادة     . غييربال ت 
  . ٢-٣٣٠ من هذه الوثيقة إشارة إلى تغيير تحريري في المادة ١٤
  

  مرتبات الموظفين في الوظائف غير المصنفة على رتب ومرتب المدير العام
  
 من النظـام    ١-٣مقررات الجمعية العامة لألمم المتحدة، ووفقاً للمادة        يقترح المدير العام كذلك، رهناً ب       -٧

األساسي للموظفين، أن يوصي المجلس التنفيذي جمعية الصحة العالمية الثامنة والخمـسين بتعـديالت علـى                
ومن ثم يصبح المرتـب اإلجمـالي للمـديرين العـامين           . مرتبات المدير العام المساعد والمديرين اإلقليميين     

 دوالراً  ١١٧ ٣٧٣ دوالراً أمريكياً في السنة ليكون صافي المرتب         ١٧٢ ٨٦٠ساعدين والمديرين اإلقليميين    الم
  ).لغير المعيلين( دوالراً أمريكياً ١٠٦ ٢٨٥و) للمعيلين(أمريكياً 

  
وينـتج عـن    .  تعديالت مماثلة على مرتب المدير العام      ٧وتعني تعديالت المرتبات المبينة في الفقرة         -٨
 دوالرات أمريكيـة    ٢٣٣ ٠٠٦تعديل في المرتب المطلوب أن تأذن بها جمعية الصحة مرتب إجمالي وقدره             ال

  ).لغير المعيلين( دوالراً أمريكياً ١٣٧ ٥٤٣و) للمعيلين( دوالراً أمريكياً ١٥٤ ٦٦٤يقابله صافي مرتب قدره 
  

  استعراض مستويات منحة التعليم
  
ضي باستعراض مستويات منحة التعليم كل سنتين توصي اللجنة الجمعية وفقاً للمنهجية المعتمدة التي تق  -٩

العامة لألمم المتحدة بزيادة الحد األقصى المسموح به لهذه المصروفات والحد األقصى لمنحـة التعلـيم فـي                  
لمانيا ، وأ )يورو(، وفرنسا   )كرون(، والدانمرك   )يورو(، وبلجيكا   )يورو(النمسا  : مناطق العمالت التالية  / البلدان

، والـسويد   )يـورو (، وأسـبانيا    )يـورو (، وهولندا   )ين(، واليابان   )يورو(، وإيطاليا   )يورو(، وأيرلندا   )يورو(
، )جنيه إسترليني (، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية        )فرنك سويسري (، وسويسرا   )كرونا(

  .الدوالر األمريكي خارج الواليات المتحدة األمريكيةوالدوالر األمريكي في الواليات المتحدة األمريكية، و
  
وتمشياً مع المنهجية المعتمدة أيضاً، توصي اللجنة بأن تنقح المعدالت الموحدة والمبالغ اإلضافية التي                -١٠

تدفع لرد تكاليف اإلقامة عالوة على الحد األقصى للمنحة الذي يدفع للموظفين العاملين فـي مراكـز العمـل                   
، )يـورو (، وفرنـسا    )كـرون (، والدانمرك   )يورو(النمسا  : مناطق العمالت التالية  /  وذلك في البلدان   المعينة،

، )كرونـا (، والسويد   )يورو(، وأسبانيا   )كرون(، والنرويج   )يورو(، وهولندا   )يورو(، وإيطاليا   )يورو(وأيرلندا  
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وتطبق التغييرات في مستويات منحـة      ). جنيه إسترليني (والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية       
وترد التعديالت اإلضـافية، علـى   . ٢٠٠٥يناير /  كانون الثاني١التعليم ابتداء من السنة الدراسية الجارية في   

  .١٨ إلى ١٦ من الئحة الموظفين في الفقرات من ٣٥٥ و٣٥٠المادتين 
  

  إجازة األبوة
  
 على أن تطبق إجازة أبوة تصل إلى خمسة أيـام،  ٢٠٠١اير ين/ أكد المجلس التنفيذي في كانون الثاني   -١١

 وقد مددت   ١.على أساس تجريبي، لمدة عامين على أن يتم استعراضها في ضوء التطورات في النظام الموحد              
.  انتظاراً ألن تنتهي اللجنة من استعراضها في ذلك الوقـت          ٢٠٠٤٢يناير  / الفترة التجريبية حتى كانون الثاني    

  . انتظاراً لقرار اللجنة٢٠٠٥٣يناير / تمديدها إلى كانون الثانيوبعد ذلك تم 
  
وتتفاوت مدة إجازة األبوة التي تسمح بها منظمات مستقلة في النظام الموحد لألمم المتحدة، ما بين يوم                   -١٢

بيع وفي ضوء هذه األحكام القائمة توصي اللجنة بمنح إجازة أبوة تصل إلى أربعة أسـا              . واحد وثمانية أسابيع  
لموظفي المقار ومراكز العمل التي يجوز فيها اصطحاب األسرة وتصل إلى ثمانية أسابيع لمـوظفي مراكـز                 

وقـد  . العمل التي ال يسمح فيها باصطحاب األسرة أو في الحاالت االستثنائية لمضاعفات الحمل أو وفـاة األم                
  . من الئحة الموظفين تبعاً لذلك٦-٧٦٠ُعدلت المادة 

  
  ديالت التي تعتبر ضرورية في ضوء الخبرة ولصالح اإلدارة الجيدة للموظفين التع  :ثانياً

  
  تحديد المرتبات

  
استجابة الحتياجات المنظمة يجوز أن يطلب إلى أحد الموظفين االضطالع مؤقتاً بمسؤوليات محـددة                -١٣

ونتيجة . ئحة الموظفين من ال٥-٣٢٠ شهراً محددة في المادة ١٢لوظيفة أعلى رتبة من وظيفته لمدة تزيد على 
 من الئحة   ٥-٣٢٠لذلك استحدث قدر من المرونة في تطبيق هذه المادة من الئحة الموظفين وقد عدلت المادة                

  .الموظفين تبعاً لذلك
  

  المرتبات
  
ومـن  .  من الئحة الموظفين إلى المرفق األول بالالئحة٢-٣٣٠نُقل جدول المرتبات الوارد في المادة       -١٤

 من الئحة الموظفين    ٢-٣٣٠وُعدلت المادة   . ق أن يسهل الجوانب اإلدارية للتحديث في المستقبل       شأن هذا النس  
  .تبعاً لذلك

  
  بدالت المعالين

  
والفئـات  ) الفنيـة (ألغيت مبالغ بدالت المعالين المحددة بالدوالر األمريكي للموظفين في الفئة المهنية              -١٥
مم المتحدة سوف تعلن مبالغ بدالت المعالين على حدة ولـن تـشمل             وتمشياً مع الممارسة المتبعة في األ     . العليا

المبالغ المحددة بالدوالرات األمريكية فحسب بل ستشمل أيضاً المبالغ المحددة بالعمالت المحلية في بلدان معينة               
ن سـوف   وأي تغيير في مبالغ بدالت المعـالي      . على أساس المبالغ التي توصي بها لجنة الخدمة المدنية الدولية         

                                                            
 .٧ق١٠٧م تالقرار    ١

 .٨ق١١١م تر القرا   ٢

 .١٣ق١١٣م تالقرار    ٣
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 ٣٤٠وقد ُعدلت المادة . ُيدرج كجزء من تقرير لجنة الخدمة المدنية الذي يقدم إلى المجلس التنفيذي في كل عام             
  .من الئحة الموظفين تبعاً لذلك

  
  منحة التعليم ومنحة التعليم الخاصة لألطفال المعاقين

  
ا ألغي الفارق غير المتعمد في      كم.  من الئحة الموظفين بغية تبسيط أسلوب عرضها       ٣٥٠ُعدلت المادة     -١٦

معاملة األبناء الذين يتابعون دراسة غير جامعية، وأدرجت إمكانية تمديد الحد العمري للمنحة بـسبب الخدمـة          
وهذان التغييران األخيران يوفقان بين الئحة موظفي المنظمة ولوائح موظفي األمم المتحدة . الوطنية أو المرض

  .الموحدوالمنظمات األخرى في النظام 
  
كمـا  .  من الئحة الموظفين لضمان االتساق     ٣٥٥وهناك تصويب للمصطلحات المستخدمة في المادة         -١٧

وألغـي الحـد    . تعدل الئحة الموظفين من أجل توضيح وتصويب المصطلحات المتعلقة بمنحة التعليم الخاصة           
 ولوائح األمم المتحدة والمنظمـات       عاماً للمواءمة بين الئحة موظفي منظمة الصحة العالمية        ٢٥العمري البالغ   

وفي بعض الحاالت التي يحددها المدير العام قد يتم تمديد الحد العمري حتى نهاية              . األخرى في النظام الموحد   
  . عاما٢٨ًالسنة األكاديمية التي يبلغ فيها االبن 

  
 ٢-٢-٣٥٠ و ١-٣٥٠اد  وألغيت المبالغ المحددة بالدوالر األمريكي والخاصة بمنحة التعليم من المـو            -١٨
وحلت محلها قائمة شاملة لن تقتصر على المبالغ المحددة بالدوالر األمريكي بل تشمل المبالغ المحددة               . ٣٥٥و

بالعمالت المحلية في البلدان المعينة والتي تحدد على أساس المبالغ الموصى بها من لجنة الخدمة المدنية، وهي                 
ومن شأن هذا النسق أن يسهل الجوانب اإلداريـة للتحـديث فـي             . فينواردة في المرفق الثاني بالئحة الموظ     

  . من الئحة الموظفين تبعاً لذلك٣٥٥ و٢-٢-٣٥٠ و١-٣٥٠وقد ُعدلت المواد . المستقبل
  

  منحة اإلعادة إلى الوطن ونقل األمتعة واألثاث المنزلي
  
 من الئحة الموظفين هـو      ٨٥٥و ٣٧٠الهدف من إضافة مادة جديدة إلى األحكام القائمة في المادتين             -١٩

وسـوف  . تالفي ازدواج المستحقات عندما يكون كال الزوجين موظفاً في مؤسسات نظام األمم المتحدة الموحد             
  .يستكمل التعديل بأحكام يحددها المدير العام

  
  المدفوعات واالقتطاعات

  
 ١-٥٥٠فـي المـادة      من الئحـة المـوظفين وأدمجـت         ١-٣-٣٨٠ُحذفت الجملة الثانية من المادة        -٢٠
وُحذفت الجملة األخيرة مـن المـادة       . تجنباً ألي إشارة مرجعية بال ضرورة     ) الزيادة داخل الرتبة  (الالئحة   من

 الئحة الموظفين ألن األمر لم يعد، مع األخذ بالحوسبة، يقتضي أن يكون التاريخ الفعلي لزيادة                 من ١-٣-٣٨٠
وعلى سبيل المثال فإن إعادة التعيين والترقية يمكن        . المرتب هو أول الشهر األقرب إلى تاريخ الموافقة النهائية        

  .أن يبدأ سريانهما من أي يوم من الشهر
  

  ) جديدة٤٩٥مادة (الموظفون المستفيدون الذين يحددهم 
  
في حالة وفاة الموظف تدفع المستحقات لمستحقيها ممن يعولهم أو لورثته وهو أمر قد يحتـاج إلـى                    -٢١

 في الئحة الموظفين يعطي الصفة الرسمية لعملية يـسمي فيهـا            ٤٩٥واستحداث المادة   . عملية إدارية طويلة  
 الموظف مسؤوالً عن إخطار المنظمة بأي إلغـاء أو تغييـر            الموظف عند تعيينه مستفيداّ أو مستفيدين ويكون      

واستحداث هذه المادة يوفق بين الئحـة منظمـة         . للمستفيدين، وتدفع المستحقات إلى المستفيدين الذين يسميهم      
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 من الالئحة بحيث تعكس أحكـام       ٨-٦٣٠وقد ُعدلت المادة    . الصحة العالمية وبين لوائح موظفي األمم المتحدة      
  .ة الجديدةهذه الماد

  
  الزيادات داخل الرتبة

  
 من الئحة الموظفين لتوضيح تاريخ سريان الزيادة داخل الرتبـة دون إشـارة              ١-٥٥٠ُعدلت المادة     -٢٢

  . من الئحة الموظفين١-٣-٣٨٠مرجعية إلى المادة 
  

  اإلجازة الخاصة
  
ومـع هـذا، تنـشأ      . يجوز منح إجازة بمرتب كامل أو جزئي أو بال مرتب بناء على طلب الموظف               -٢٣

 من الئحة المـوظفين     ٦٥٠وقد ُعدلت المادة    . حاالت يجوز فيها منح الموظف إجازة خاصة لمصلحة المنظمة        
  .تبعاً لذلك

  
  اإلجازة المرضية

  
.  من الئحة الموظفين لبيان التنفيذ الفعلي ألحكام اإلجـازة المرضـية           ١-٧٤٠تم تحرير نص المادة       -٢٤
  .جازة المرضية على مرض واحد فقطيوجد شرط يقصر منح اإل وال
  

  اإلجراء المطلوب من المجلس التنفيذي
  
  احتوت هذه الفقرة على مشروعي قرارين تم اعتمادهما في الجلسة الثانية عشرة بوصفهما القرارين              [   -٢٥
  . ] على التوالي١٩ق١١٥م ت و١٨ق١١٥م ت
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Appendix 

TEXT OF AMENDED STAFF RULES 

320.  SALARY DETERMINATION 

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

320.5 A staff member may be officially required to assume temporarily the responsibilities of 
an established post of a higher grade than that which he occupies; such temporary 
arrangements shall not be continued for more than 12 months, unless otherwise decided 
by the Director-General. As from the beginning of the fourth consecutive month of such 
service, the staff member shall be granted non-pensionable extra pay normally equal to, 
but not exceeding, the difference between his current pay, consisting of net base salary, 
post adjustment and allowances, and that which he would receive if promoted to the post 
of higher grade. 

330. SALARIES 

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

330.2 The schedule of annual gross base salaries and of annual net base salaries applicable to all 
professional and higher category posts shall be as specified in Appendix 1 to these Rules. 

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

340. DEPENDANTS’ ALLOWANCES 

 Staff members in the professional or higher category, except those holding temporary 
appointments as defined in Rule 420.3 or consultants appointed under Rule 1330, are 
entitled to a dependant’s allowance for dependants as defined in Rule 310.5, as follows: 

340.1 For a dependent child, except that in cases where there is no dependent spouse the first 
dependent child is not entitled to an allowance. The entitlement shall be reduced by the 
amount of any benefit paid from any other public source by way of social security 
payments, or under public law, by reason of such child. 

340.2 For a child who is physically or mentally disabled subject to the conditions defined in 
Rule 340.1, except that if the staff member has no dependent spouse and receives the 
“with dependant” rate of net salary by virtue of such a child, the allowance shall be the 
same as for a dependent child in Rule 340.1 above. 

340.3 For a father, mother, brother or sister. 

340.4 The allowances to be paid under Rules 340.1, 340.2 and 340.3 shall be as determined by 
the Director-General on the basis of procedures agreed among the international 
organizations concerned. 

350. EDUCATION GRANT 

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

350.1.1 the grant is payable for each child as defined under Rule 310.5.2, except that the 
entitlement in respect of such a child shall extend up to the end of the school 
year in which the child reaches the age of 25, completes four years of post-
secondary studies or is awarded the first recognized degree, whichever is 
earlier; 
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350.1.2 if the child’s education is interrupted for at least one scholastic year by national 
service obligations or illness, the period of eligibility may be extended, by the 
period of interruption, beyond the scholastic year in which the child reaches the 
age of 25; 

350.1.3 the amounts of the grant payable under the Rules shall be as specified in 
Appendix 2 to these Rules. 

350.2 This grant is payable for: 

350.2.1 the cost of full-time attendance at an educational institution in the country or 
area of the official station (see also Rule 350.2.5); 

350.2.2 the cost of full-time attendance at an educational institution outside the country 
or area of the official station, including the cost of full board if provided by the 
institution. Where full board is not provided by the institution, a flat amount is 
paid in lieu.  

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

355. SPECIAL EDUCATION GRANT FOR DISABLED CHILDREN 

355.1 Staff members, except those holding temporary appointments as defined in Rule 420.3 or 
consultants appointed under Rule 1330, are entitled to a special education grant in respect 
of any physically or mentally disabled child, recognized as dependant under Rule 310.5.2, 
up to the end of the year in which such child reaches the age of 28, under conditions 
established by the Director-General. In cases where an education grant is payable under 
Rule 350, the total of the amounts payable under Rules 350 and 355 shall not exceed the 
applicable maximum.  

355.2 The amount of the special education grant for each disabled child shall be equal to 100% 
of admissible expenses actually incurred up to the applicable maximum grant as specified 
in Appendix 2 to these Rules. 

 [Former paragraphs 355.1 to 355.3 are renumbered 355.3 to 355.5] 

355.6 The grant is payable from the date on which the special teaching or training is required 
and up to the end of the year in which the child reaches the age of 28 years, under 
conditions established by the Director-General. 

 [Former paragraphs 355.5 and 355.6 are renumbered 355.7 and 355.8] 

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

370. REPATRIATION GRANT 

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

370.6 If both spouses are staff members of international organizations applying the common 
system of salaries and allowances and each is entitled to payment of a repatriation grant 
on separation from service, the amount of the grant paid to each shall be calculated in 
accordance with terms and conditions established by the Director-General. 

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

380. PAYMENTS AND DEDUCTIONS 

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

380.3 The effective date of any change in salary shall be as follows: 
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380.3.1 Any increase shall be effective from the date of entitlement except as otherwise specified 
in these Rules or determined by the Director-General. 

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

495.  STAFF MEMBER’S BENEFICIARIES 

495.1 At the time of appointment, each staff member shall nominate a beneficiary or 
beneficiaries in writing in a form prescribed by the Director-General. It shall be the 
responsibility of the staff member to notify the Director-General of any revocations or 
changes of beneficiaries. 

495.2 In the event of the death of a staff member, all amounts due to that staff member will be 
paid to his or her nominated beneficiary or beneficiaries, except as otherwise stated in 
these Staff Rules and the Regulations of the United Nations Joint Staff Pension Fund. 
Such payment shall afford the World Health Organization a complete release from all 
further liability in respect of any sum so paid. 

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

550. WITHIN-GRADE INCREASE 

550.1 Staff members, except those holding temporary appointments as defined in Rule 420.3, 
whose performance has been certified by the supervisors as being satisfactory shall be 
entitled to a within-grade salary increase of one step upon completion of each unit of 
service time as defined in Rule 550.2. The date of entitlement shall not be earlier than the 
date of confirmation of the appointment except as provided in Rule 480. The effective 
date for a within-grade increase shall be the first of the month nearest the date of 
satisfactory completion of the service requirement. Increases may be granted up to the 
maximum for the staff member’s grade except that, if either Rule 555.2 or Rule 1310.9 
applies, the normal maximum may be exceeded accordingly. 

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

630. ANNUAL LEAVE 

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

630.8 A staff  member who, on leaving the service of the Organization, has not exhausted the 
annual leave to which  he is entitled shall be paid in respect of each day of unused annual 
leave up to a maximum of 60 days (see Rule 380.2.2). A staff member who has taken 
advanced annual leave beyond that subsequently accrued shall either have the equivalent 
amount debited to his terminal payments or at the option of the Organization make a cash 
refund. In case of death of a staff member, payment in lieu of accrued  annual leave shall 
be made to his or her nominated beneficiary or beneficiaries under Rule 495.2 but no 
deduction shall be made in respect of advanced annual leave. 

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

650. SPECIAL LEAVE 

 Special leave with full, partial or no pay may be granted for training or research in the 
interest of the Organization or for other valid reasons, including the death of an 
immediate family member or the adoption of a child under conditions determined by the 
Director-General. The Director-General may, at his or her initiative, place a staff member 
on special leave with full pay if he or she considers such leave to be in the interest of the 
Organization. Normally, such leave shall not be granted until all accrued annual leave has 
been exhausted and normally shall not exceed one year in duration. Periods of special 
leave shall be credited for all purposes except as otherwise specified in the Rules. 

.................................................................................................................................................................... 
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740. SICK LEAVE 

740.1 Staff members, except those engaged on a “when-actually-employed” basis and those 
excluded by the Director-General under the provisions of Rules 1320 and 1330, who are 
unable to perform their duties because of illness or injury, or whose attendance is 
prevented by public health requirements, may be granted sick leave with pay in the 
following amounts: 

740.1.1 a staff member holding an appointment of one year’s duration or more may be 
granted up to six months’ sick leave with full pay in any period of 
12 consecutive months, provided that the total of all absences on account of sick 
leave shall not exceed nine months in any four-year period (See also Rules 
655.1 and 750.1); 

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

760. MATERNITY AND PATERNITY LEAVE 

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

760.6 Paternity leave 

Upon presentation of satisfactory evidence of the birth of his child, a staff member, 
except those holding temporary appointments as defined in Rule 420.3 or consultants 
appointed under Rule 1330, shall be entitled to paternity leave for a maximum period of 
four weeks for staff assigned to family duty stations. In exceptional circumstances, such 
as complications of pregnancy or the death of the mother, paternity leave shall be for a 
maximum period of eight weeks. Staff at non-family duty stations shall be entitled to 
paternity leave for a maximum period of eight weeks. Paternity leave must be exhausted 
within 12 months from the date of the child’s birth. 

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

855. REMOVAL OF HOUSEHOLD GOODS 

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

855.3 If both spouses are staff members of international organizations applying the common system of 
salaries and allowances and each is entitled to reimbursement for the expense of moving household goods, each 
shall have the choice of exercising the entitlement within limits established by the Director-General. 
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Appendix 1 to the Staff Rules 
SALARY SCALE FOR STAFF IN THE PROFESSIONAL AND HIGHER GRADED CATEGORIES: ANNUAL GROSS BASE SALARIES AND NET 

EQUIVALENTS AFTER APPLICATION OF STAFF ASSESSMENT 
(in US dollars) 

(effective 1 January 2005) 
Steps 

Level I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV

D-2 Gross 141 974 145 065 148 156 151 248 154 340 157 431
 Net D 98 224 100 140 102 057 103 974 105 891 107 807
 Net S 90 236 91 854 93 466 95 072 96 674 98 269
       

P-6/D-1 Gross 129 405 132 119 134 832 137 457 140 261 142 974 145 689 148 403 151 116
 Net D 90 431 92 114 93 796 95 479 97 162 98 844 100 527 102 210 103 892
 Net S 83 587 85 050 86 509 87 965 89 418 90 867 92 312 93 755 95 194
     

P-5 Gross 106 368 108 679 110 987 113 295 115 605 117 913 120 223 122 532 124 842 127 150 129 458 131 768 134 077
 Net D 76 148 77 581 79 012 80 443 81 875 83 306 84 738 86 170 87 602 89 033 90 464 91 896 93 328
 Net S 70 742 72 014 73 282 74 550 75 815 77 077 78 338 79 596 80 852 82 106 83 358 84 607 85 855
     

P-4 Gross 86 211 88 303 90 423 92 650 94 879 97 106 99 335 101 563 103 792 106 018 108 247 110 474 112 703 114 931 117 160
 Net D 63 499 64 880 66 262 67 643 69 025 70 406 71 788 73 169 74 551 75 931 77 313 78 694 80 076 81 457 82 839
 Net S 59 132 60 390 61 647 62 901 64 155 65 407 66 659 67 909 69 157 70 405 71 651 72 896 74 140 75 383 76 625
    

P-3 Gross 69 779 71 715 73 656 75 589 77 530 79 467 81 402 83 342 85 280 87 217 89 156 91 161 93 226 95 287 97 350
 Net D 52 654 53 932 55 213 56 489 57 770 59 048 60 325 61 606 62 885 64 163 65 443 66 720 68 000 69 278 70 557
 Net S 49 149 50 325 51 503 52 678 53 856 55 030 56 206 57 383 58 558 59 734 60 906 62 079 63 250 64 422 65 594
   

P-2 Gross 56 465 58 056 59 643 61 344 63 077 64 809 66 542 68 273 70 008 71 742 73 473 75 209
 Net D 43 655 44 800 45 943 47 087 48 231 49 374 50 518 51 660 52 805 53 950 55 092 56 238
 Net S 40 947 41 985 43 020 44 057 45 092 46 130 47 184 48 234 49 289 50 341 51 392 52 447

P-1 Gross 43 831 45 358 46 883 48 413 49 938 51 464 52 992 54 519 56 043 57 571
 Net D 34 558 35 658 36 756 37 857 38 955 40 054 41 154 42 254 43 351 44 451
 Net S 32 599 33 612 34 625 35 638 36 650 37 662 38 676 39 676 40 672 41 668

 
D = Rate applicable to staff members with a dependent spouse or child;  S = Rate applicable to staff members with no dependent spouse or child. 
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Appendix 2 to the Staff Rules 

 

EDUCATION GRANT ENTITLEMENTS APPLICABLE IN CASES 
WHERE EDUCATIONAL EXPENSES ARE INCURRED IN SPECIFIED 

CURRENCIES AND COUNTRIES 

(effective school year in progress 1 January 2005) 
 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Country/currency 
area 

Maximum 
admissible 
educational 

expenses and 
maximum grant 

for disabled 
children 

Maximum 
education grant 

Flat rate when 
boarding not 

provided 

Additional flat 
rate for boarding 
(for staff serving 

at designated 
duty stations) 

Maximum grant 
for staff members 

serving at 
designated 

duty stations 

Maximum 
admissible 
educational 
expenses for 

attendance (only 
when flat rate for 
boarding is paid) 

Part A       

Euro       

 Austria 15 198 11 399 3 392 5 087 16 486 10 676 

 Belgium 14 446 10 835 3 147 4 720 15 555 10 251 

 Finland  9 082 6 812 2 382 3 572 10 384 5 907 

 France 10 263 7 697 2 716 4 074 11 771 6 641 

 Germany  18 993 14 245 3 794 5 690 19 935 13 935 

 Ireland 10 997 8 248 2 755 4 132 12 380 7 324 

 Italy 15 316 11 487 2 818 4 227 15 714 11 559 

 Luxembourg 12 898 9 673 3 147 4 720 14 393 8 701 

 Monaco 9 330 6 997 2 672 4 008 11 005 5 767 

 Netherlands 15 440 11 580 3 594 5 392 16 972 10 648 

 Spain 13 762 10 332 2 733 4 099 14 431 10 132 

Denmark (krone) 89 010 66 758 23 601 35 401 102 159 57 543  

Japan (yen) 2 324 131 1 743 098 525 930 788 895 2 531 993 1 622 891 

Norway (krone) 71 632 53 724 18 338 27 507 81 231 47 181 

Sweden (krona) 100 733 75 550 22 569 33 853 109 403 70 641 

Switzerland 
(Swiss franc) 26 868 20 151 5 182 7 773 27 924 19 959 

United Kingdom 
of Great Britain 
and Northern 
Ireland (pound 
sterling) 18 285 13 714 3 181 4 772 18 486 14 044 

Part B       

United States 
dollar (outside 
the United States 
of America) 17 189 12 892 3 490 5 235 18 127 12 536 

Part C       

United States 
dollar (in the 
United States)* 28 832 21 624 4 742 7 113 28 737 22 509 

 *Also applies, as a special measure, for China, Indonesia, Romania and the Russian Federation.
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 Where educational expenses are incurred in any of the currencies set out in the table above, the maximum applicable 

amounts are set out in columns (1) to (6) against those currencies. Where educational expenses are incurred in the United 

States of America, the maximum applicable amounts are set out in columns (1) to (6) against part C above. Where 

educational expenses are not incurred in any of the currencies set out in part A above or in the United States, the maximum 

applicable amounts are set out in columns (1) to (6) against part B above. 

Attendance at an educational institution outside the duty station 

(i) Where the educational institution provides board, the amount shall be 75% of the admissible costs of attendance and 

the costs of board up to the maximum indicated in column (1), with a maximum grant indicated in column (2) per year. 

(ii)  Where the educational institution does not provide board, the amount shall be a flat sum as indicated in 

column (3), plus 75% of the admissible costs of attendance up to a maximum grant as indicated in column (2) per year. 

Attendance at an educational institution at the duty station 

(iii)  The amount shall be 75% of the admissible costs of attendance up to the maximum indicated in column (1), with a 

maximum grant as indicated in column (2) per year. 

(iv)  Where the grant is payable for the cost of boarding for attendance at an educational institution in the country of 

the official station but beyond commuting distance from the official station, and when no suitable education facility exists in 

that area, the amount of the grant shall be calculated at the same rates as specified in (i) or (ii) above. 

Staff serving at designated duty stations with inadequate or no education facilities with attendance at an educational 

institution at the primary or secondary level outside the duty station 

(v)  Where the educational institution provides board, the amount shall be: 

  a. 100% of the costs of board up to the maximum indicated in column (4); and 

b. 75% of the admissible costs of attendance and of any part of the costs of board in excess of the amount 

indicated in column (4), with a maximum reimbursable amount as indicated in column (5). 

(vi)  Where the educational institution does not provide board, the amount shall be: 

  a. a flat sum for board as indicated in column (4); and 

  b. 75% of the admissible costs of attendance, with a maximum reimbursable amount as indicated in column (5). 
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  ٤الملحق 
  

  ١ الئحة الموظفينالتعديل المدخل علىالتصديق على 
  
  

  األمانة من تقرير
  

   ]٢٠٠٥ يناير/ الثاني كانون ١٢ – ١إضافة  ١١٥/٣٨ت م[ 
  
  
  
تقدَّم التعديالت التي أدخلها المدير العام على الئحة الموظفين ليصدق عليها المجلس التنفيـذي وفقـاً                  -١

  ٢. من النظام األساسي للموظفين٢-١٢ألحكام المادة 
  
وثيقة علـى التعـديالت الناجمـة عـن          تحتوي هذه ال   ٣وباإلضافة إلى التعديالت المبينة في الملحق         -٢

المناقشات المستفيضة التي أجراها المجلس العالمي المعني بالعالقات بين الموظفين واإلدارة، بحضور ممثلين             
وقد أورد نـص المـادة المعدلـة فـي          . عن اإلدارة ورابطات الموظفين في المقر الرئيسي والمكاتب الدائمة        

  *.مرفقال
  

  الترقيات
  
 من الئحة الموظفين الترقيات الناشئة عن إعادة تصنيف وظيفة ما ممـا يمـنح               ٢-٥٦٠لمادة  تتناول ا   -٣

الحق للموظف الذي يشغل هذه الوظيفة في الترقية شرط أن يكون حاصالً على المؤهالت المطلوبة وأن يكون                 
يع الموظفين، إذا تمت    وقد تقرر أنه بغية الحفاظ على اإلنصاف والشفافية بالنسبة لجم         . أداؤه يبعث على الرضا   

أو بأكثر من درجة واحدة ضمن فئة       , )الفنية(إعادة تصنيف وظيفة ما من فئة الخدمات العامة إلى الفئة المهنية            
وعليه فقد تـم    . من الفئتين، تعلن الوظيفة على الموظفين ويتم االختيار لشغل هذه الوظيفة على أساس المنافسة             

  .ام الجديدة لتعكس هذه األحك٥٦٠تعديل المادة 
  

  اإلجراء المطلوب من المجلس التنفيذي
  
  ].١٩ق١١٥م تاحتوت هذه الفقرة على مشروع قرار اعتمد في الجلسة الثانية عشرة بوصفه القرار [   -٤
  
  
  

Appendix 
                                                            

  .١٩ق١١٥م تانظر القرار    ١

 .٢٠٠٣الطبعة الرابعة واألربعون، جنيف، منظمة الصحة العالمية، الوثائق األساسية،    ٢

 .  يرد المرفق باإلنكليزية *
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TEXT OF AMENDED STAFF RULE 

560. PROMOTION (see Staff Regulation 4.4) 

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

560.2 Subject to Rule 560.3, a staff member shall be entitled to the promotion resulting from a 
reclassification of the post he or she occupies if he or she has the necessary qualifications 
and his or her performance has been satisfactory. 

560.3 If an occupied post is reclassified from the general service category to the professional 
category or by more than one grade within a category, the post shall be announced to the 
staff and selection for that post shall be on a competitive basis, subject to conditions to be 
determined by the Director-General. 

560.4 A staff member whose performance has been satisfactory may at any time be considered 
for reassignment to a post of higher grade for which he or she has the qualifications. 
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  ٥الملحق 
  

  المنظمات غير الحكومية التي تم قبولها واإلبقاء على 
  بمنظمة الصحة العالمية بموجبعالقاتها الرسمية 

  )٣(١١٥م تائي والمقرر اإلجر ١٠ق١١٥م تالقرار 
  

   ]٢٠٠٥ يناير/ الثاني كانون ٢١ –الملحق  ،١١٥/٢٢ت م[ 
  
  

  المنظمة الدولية لمرض ألزهايمر
  ١ العمل الكنسي من أجل الصحة-اللجنة الطبية المسيحية 

  الجمعية الدولية لدراسات التأثير النفسي للعقاقير
  صور النمورابطة الكومنولث للوقاية من اإلعاقة العقلية وعالج حاالت ق

  ١رابطة الكومنولث الصيدالنية
  ٢المنظمة الدولية لمساءلة الشركات

  الرابطة الدولية لصحة األسرة
  االتحاد المعني بالتعاون الدولي بين المرافق الصحية ومراكز بحوث النُظم

  تحالف االتفاقية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ
  المنظمة الدولية لمساعدة المسنين

  ية للدمجالمؤسسة الدول
  مجلس الصناعة من أجل التنمية

  لجنة البلدان األفريقية المعنية بالممارسات الضارة التي تؤثر في صحة المرأة والطفل
  التحالف الدولي للمرأة

  الرابطة الدولية لصحة المراهقين
  والوليدالرابطة الدولية لصحة األم 
  الرابطة الدولية لمنع االنتحار

  ة العلمية لإلعاقات العقلية الرابطة الدولية للدراس
  المكتب الدولي للصرع

  ١اللجنة الكاثوليكية الدولية للممرضات والعاملين الطبيين االجتماعيين
  اللجنة الدولية المعنية بالصحة المهنية

  االتحاد الدولي للقابالت
  المجلس الدولي لمكافحة االضطرابات الناجمة عن نقص اليود

  المجلس الدولي للمرأة
  

  ـــــــــــــــــ

 .٢٠٠٣-٢٠٠١   األنشطة تتعلق بالفترة ١

 .المعروفة سابقاً باسم إنفاكت   ٢
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  ١االتحاد الدولي للهندسة الطبية والبيولوجية
  االتحاد الدولي لسيدات األعمال والنساء المهنيات

  االتحاد الدولي لنقابات عمال الصناعة الكيميائية والطاقة والمناجم واألعمال العامة
  التحاد الدولي لجمعيات الخصوبةا

  االتحاد الدولي لطب النساء والتوليد
  االتحاد الدولي للطب الرياضي

  ١االتحاد الدولي للشيخوخة
  الرابطة الدولية لمستشاري اإلرضاع

  الرابطة الدولية لمكافحة الصرع
  الشبكة الدولية لصحة الطفل وبيئته وسالمته

  التحالف غير الحكومي لمكافحة التبغ
  الرابطة الدولية لإلصحاح المهني

  الرابطة الدولية لطب األطفال
  األطباء الدوليون للوقاية من الحرب النووية

  االتحاد الدولي لتنظيم األسرة
  الجمعية الدولية للبحوث الطبية الحيوية بشأن إدمان الكحول

  الجمعية الدولية للبدليات والتقويم
  كيةالجمعية الدولية لدراسة التنمية السلو

  الجمعية الدولية لطب الذكورة
  ٢الجمعية الدولية لنقل الدم

  الجمعية الدولية للمعالجة الكيميائية
  االتحاد الدولي للطب الطبيعي والتأهيل

  ٣الرابطة الدولية للفضالت الصلبة
  الجمعية الدولية لصناعات األغذية القوتية الخاصة

  الجمعية الدولية للسكتة الدماغية
  ية لطب حوادث المرورالرابطة الدول

  االتحاد الدولي للنهوض بالصحة والتثقيف الصحي
  ٣ولي لجمعيات المناعةاالتحاد الد

  االتحاد الدولي لعلوم التغذية
  االتحاد الدولي لعلم النفس

  االتحاد الدولي للكيمياء البحتة والتطبيقية
  التحالف الدولي من أجل صحة المرأة

  ل فولروالجمعية اإليطالية ألصدقاء راؤو
  رابطة الليتشي الدولية

  الرابطة الدولية للطبيبات
  االتحاد الدولي لجمعيات التصلب المتعدد

  الجمعية الدولية للتأهيل
  الرابطة الدولية ألخوات المحبة
  ـــــــــــــــ

  .٢٠٠٤-١٩٩٩   األنشطة تتعلق بالفترة ١
  .٢٠٠٣-٢٠٠١   األنشطة تتعلق بالفترة ٢
  ٢٠٠٢-٢٠٠٠الفترة    األنشطة تتعلق ب٣
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  مجلس السكان
  ١الرابطة العالمية للتأهيل النفسي االجتماعي
  الرابطة العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة

  ٢الرابطة العالمية لجمعيات علم األمراض وطب المختبرات
  االتحاد العالمي للعالج الطبيعي
  االتحاد العالمي للصحة النفسية
  االتحاد العالمي لطب األعصاب

  التحاد العالمي لجمعيات جراحة األعصابا
  االتحاد العالمي للطب والبيولوجيا النوويين
  االتحاد العالمي ألخصائيي العالج المهني

  االتحاد العالمي للصم
  المنظمة العالمية للحركة الكشفية
  الرابطة العالمية للطب النفساني

  
  

  ـــــــــــــــ
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  .٢٠٠٤-١٩٩٩   األنشطة تتعلق بالفترة ١
  .٢٠٠٣-٢٠٠١   األنشطة تتعلق بالفترة ٢
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  ٦الملحق 
  

  الميزانية البرمجية المقترحة
  ٢٠٠٧-٢٠٠٦للفترة المالية 

  ١صندوق العقارات
  

  المدير العام من تقرير
  

   ]٢٠٠٥ يناير/ الثاني كانون ١٢ – ١١٥/٤١ت م[ 
  

  
اقتراحات المدير العام بـشأن     " متنوعات" تحت فرع    ٢٠٠٧-٢٠٠٦ المقترحة   تضم الميزانية البرمجية    -١

  .صندوق العقارات في جملة أمور
  
وتورد الوثيقة الحالية تقارير عن شتى المشاريع التي أقرتها جمعية الصحة فيما مـضى والمـشاريع                  -٢

  .٢٠٠٧-٢٠٠٦المقترح تمويلها في الفترة 
  
ذي أنشئ صندوق العقارات، بموجبه، فإن التمويل مـن صـندوق           ، ال ١٤-٢٣ج ص ع  وعمالً بالقرار     -٣

العقارات يجري لشراء األراضي وإنشاء المباني أو توسيعها أو للترميمات والتعديالت الكبـرى فـي مبـاني                 
المكاتب الحالية للمنظمة، ومساكن الموظفين، وبموجب ذلك القرار تتخذ المقررات إلعادة الصندوق إلى مستواه 

ويـشترط  ) اإليـرادات المتنوعـة اليـوم     ( باعتمادات تخصصها جمعية الصحة من الدخل الطارئ         أو زيادته 
الحصول على ترخيص محدد من جمعية الصحة الستخدام صندوق العقارات من أجل شراء األراضي وإنشاء               

  .المباني أو توسيعها
  
بالمعايير المقبولة مـن حيـث      ولقد أصبح الكثير من مباني المنظمة عتيقاً ولم تعد بعض أجزائه تفي               -٤

ومن المزمع أن يتم بحلول نهاية      . األمن والمردودية، وذلك في الغالب بسبب نقص االستثمار مع مرور الوقت          
 سنوات لجميع المواقع الرئيسية تجـسد الحاجـة،         ١٠، وضع خطة رئيسية لألصول الرأسمالية مدتها        ٢٠٠٥

لألعمال الرئيسية الالزمة لإلبقاء على صالحية وأمـن مبـاني          إلى الصيانة الروتينية الحالية فحسب، بل و       ال
  .مكاتب المنظمة وسكن الموظفين في برازافيل

  
، على مدى الثنائيات القليلة الماضية، أن تـؤمن المنظمـة، ضـمن             باطرادوقد أصبح من األصعب       -٥

اسـب فـي كـل مواقعهـا        المستوى المتاح من التمويل من صندوق العقارات، صيانة المباني على النحو المن           
ومن المقدر، في هذا الصدد، أنه يتعين توظيف استثمارات إضافية كبرى مع مرور الوقت لـضمان                . الرئيسية

تأمين المستوى الكافي من األمن للموظفين العاملين في المكاتب القطرية واإلقليمية وتدارك التقادم التدريجي في 
  .بعض مباني المنظمة

                                                            
  ).١٠(١١٥م تانظر المقرر اإلجرائي    ١
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ى تفاصيل عن مختلف المشاريع التي سبق إقرارها من قبل جمعية الصحة والتـي          عل المرفقويحتوي    -٦
وقد كشف إنشاء المبنى    . يتم تمويلها في الثنائية الحالية، وكذلك المشاريع المقبلة الممولة من صندوق العقارات           

ـ               ادته بموجـب   المؤلف من أربعة طوابق في المكتب اإلقليمي لغرب المحيط الهادئ، والذي تم الترخيص بإش
. ، عن ضرورة إعادة تجهيز المباني القائمة حيث إنها ال تلبي معايير السالمة المطلوبـة              ٨-٥٥ج ص ع  القرار  

  . مليون دوالر أمريكي٣‚٤وتقدر تكلفة إعادة تجهيزها بمبلغ 
  
 مليون دوالر أمريكـي مـن       ٧‚٦ فمن المقترح تخصيص مبلغ      ٢٠٠٧-٢٠٠٦أما فيما يتعلق بالثنائية       -٧
وبغية ضمان استكمال التكلفة المترتبة على العمليات التي تـضطلع بهـا            . زانية العادية لصندوق العقارات   المي

، تغطـي فـي إطـار فـرع     ٢٠٠٧-٢٠٠٦المنظمة في مجال العقارات فإن الميزانية البرمجيـة المقترحـة          
وبالتـالي فـإن   . اليـة تمويل كل المقترحات المقدمة والخاصة بالعقارات من جميع المـصادر الم     " المتنوعات"

أمـا أحـدث التكـاليف المقـدرة        . جميع المـصادر الماليـة      تغطي التمويل من   المرفقالتفاصيل الواردة في    
يزمع تنفيذه من أعمال صيانة وإصالحات وتوسيع للمباني الحالية وتشييد مبان جديدة فـي الفتـرة              لما الالزمة
 مليون دوالر أمريكي منها     ٧‚٦ريكي، سيتم تمويل     مليون دوالر أم   ١٣‚٥٧ فتبلغ في مجموعها     ٢٠٠٧-٢٠٠٦

  .من الميزانية العادية كما ذكر آنفاً وتمويل البقية من جميع المصادر المالية
  

  اإلجراء المطلوب من المجلس التنفيذي
  
  . ]جاءت في هذه الفقرة دعوة إلى المجلس إلى اإلحاطة علماً بالتقرير[   -٨
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  



٦الملحق  83  

  

  قالمرف
  

  من صندوق العقارات  حالة المشاريع التي يتم تمويلها حالياً
  ٢٠٠٧-٢٠٠٦في الثنائية  والمشاريع المقترح تمويلها

  )بآالف الدوالرات األمريكية(
  

 ٢٠٠٧-٢٠٠٦ ٢٠٠٥-٢٠٠٤  المواصفات  المكتب

  شراء المباني وتشييدها  :ألف

ـ       ١٠شراء وتجديد     اإلقليم األفريقي صل  فيالت جديدة، مع مـا يت
 شـقة فـي     ٢٤بذلك من شراء األراضي، وبناء      

مجموعتي شقق والمرافق ذات الصلة، وتأجلـت       
إعادة تجهيز وتوسيع البيـوت الـسكنية الحاليـة         

. ٢٠٠٦حتــى عــام ) ١٤-٥٦ج ص عالقــرار (
ويتوقع أن تظل التكلفة في حدود المبلـغ المقـدر          

  .سابقاً

  ٢ ٥٧٠  

وقد أعلنت الدعوة لتقديم عروض مـن شـركات           
لبناء لتشييد المجمع الجديد من مرافق المؤتمرات       ا

في دجوي بما في ذلك قاعـة مـؤتمرات تتـسع           
القـرار  ( شخص والمرافق المتممة لها      ٦٠٠ لـ

ويزمع البدء بالعمل في ربيـع      ). ١٤-٥٦ج ص ع  
  .٢٠٠٦ واستكماله في منتصف عام ٢٠٠٥عام 

١ ٩٢٠    

  إقـليم غـرب
  المحيط الهادئ

تشييد مبنـى مؤلـف مـن       ؛  ٢توسيع المبنى رقم    
القـرار  (أربعة طوابق فـي المكتـب اإلقليمـي         

وسيتم تنفيذ هذا المشروع علـى      ). ٨-٥٥ج ص ع  
مرحلتين تشمل األولى منهما عملية البناء المتوقع       

وقد تجاوزت  . ٢٠٠٥أبريل  / استكمالها في نيسان  
تكاليف هذه المرحلة المبلغ الذي سبق تقديره وهو        

ي نظراً الزدياد التكلفـة      مليون دوالر أمريك   ٢‚٩
  .الناجمة عن التضخم

٣ ٦٠٠    

تسديد القرض المخصص للمبنى المـشترك بـين          المقر الرئيسي
المنظمة وبرنامج األمم المتحدة المشترك لمكافحة      

والبدء في تـشييد    ). ٨-٥٥ج ص ع  القرار  (األيدز  
مبان جديدة في المقر الرئيسي ويتوقع اسـتكمالها        

وينتظر أن تظل التكلفة    . ٢٠٠٦في منتصف عام    
 مليـون   ٦٦في حدود المبلغ المقدر أساساً وهـو        

  .فرنك سويسري

  ١ ٠٠٠  
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 ٢٠٠٧-٢٠٠٦ ٢٠٠٥-٢٠٠٤  المواصفات  المكتب

  الصيانة  :باء

تصليح وتجديد إمدادات المياه ومطافئ الحرائـق         اإلقليم األفريقي
والمصاعد، وتجديد أسـطح المكتـب اإلقليمـي        

 استكماله بحلول نهاية عام     والفيالت والشقق سيتم  
وينتظر أن تظل التكلفة ضـمن حـدود        . ٢٠٠٥

  .المبلغ المقدر سابقاً

٦٥٠    

سيبدأ العمـل علـى إصـالح ألـواح األمـاكن             إقليم األمريكتين
يونيو / المخصصة لمرآب السيارات في حزيران    

وينتظر أن تظل تكلفتـه ضـمن حـدود         . ٢٠٠٥
  . المبلغ المقدر سابقاً

١٠٠    

 ثالث قاعات اجتماعات بما في ذلك مـد         وتجديد  
  .٢٠٠٦الكوابل الجديدة المزمع إجراؤه في عام 

  ٥٠٠  

إقليم جنوب شرق   
  آسيا

سيستكمل استبدال نظام التبريد وتقويته واسـتبدال       
شتى التجهيزات الكهربائية وتركيب مولد جديـد       

ــران ــول حزي ــاء بحل ــو / للكهرب . ٢٠٠٥يوني
م مكافحة الحرائق   وسيستكمل استبدال وتحسين نظا   

وغيرها من الترتيبات األمنية مـع نهايـة عـام          
وستظل تكلفة هذه المشاريع ضمن حدود      . ٢٠٠٥

  .المبالغ المقدرة سابقاً

٥٠٠    

ويزمع تجديد قاعة المؤتمرات والباحة الداخلية في       
  .٢٠٠٦أوائل عام 

  ٤٠٠  

إعادة تجهيز وتجهيز قاعـة االسـتقبال وإيجـاد           اإلقليم األوروبي
  .فسحات عمل مالئمة

٣٠٠    

إعادة تجهيز المباني الحالية واسـتبدال وتحـسين          
نظام مكافحة الحرائق وغيره من تـدابير األمـن         

  .والسالمة

  ٧٠٠  

  إقليم شرق
  المتوسط

    ١٤٥  .تدعيم األمن والسالمة في المكتب اإلقليمي

وتدعيم األمن والـسالمة فـي مكاتـب ممثلـي            
  .المنظمة

  ٢ ٠٠٠  
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 ٢٠٠٧-٢٠٠٦ ٢٠٠٥-٢٠٠٤  المواصفات  المكتب

  إقلـيم غـرب
  المحيط الهادئ

إعادة تجهيز المباني الحالية المتوقـع اسـتكمالها        
 ٣‚٤ بتكلفة تقديرية تبلغ     ٢٠٠٦بحلول نهاية عام    

  .مليون دوالر أمريكي

  ٣ ٤٠٠  

تدعيم األمن والـسالمة فـي المكتـب اإلقليمـي          
  .وتحسين المداخل وباحة مواقف السيارات

  ١ ٠٠٠  

صيانة وتجديد المباني، وقاعة المجلس التنفيـذي         المقر الرئيسي
وأربع قاعات اجتماعات، واستبدال مراجل التدفئة      
المركزية، وتجديـد نظـام التبريـد والـدارات         

  .الكهربائية في المبنى الرئيسي

١ ٠٠٠    

وقد كشفت أعمال التجديد األخيرة عـن وجـود           
نابيب التدفئة  في أ ) الحرير الصخري (األسبستوس  

والتهوية في المبنى الرئيـسي وقطـاع المجلـس     
وبما أن األسبستوس مغلف بطبقة مـن       . التنفيذي

وسـيتم  . الجص فإنه ال يشكل خطراً صحياً ماثالً      
العمل على إزالة األسبستوس لدى استبدال أنابيب       

  .٢٠٠٦التدفئة في عام 

  ٢ ٠٠٠  

  ١٣ ٥٧٠  ٨ ٢١٥ المجموع

  
  
  

____________________  
  




