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  منظمة الصحة العالمية
  
  
  
  

    بعد المائة الثالثونو  الرابعةالدورة         المجلس التنفيذي  
  ٢٠١٤كانون الثاني/ يناير  ٢٥-٢٠جنيف، 

  
  
  
  

  اإلجرائية والمقررات اتالقرار 
  المالحق

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

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

العالميـة فـي  في المقر الرئيسي لمنظمـة الصحــة بعد المائة الثالثونو  الرابعةالمجلس التنفيذي  ت دورةعقد  
هذا المجلد  ويحتويمجلدين.   وتنشر محاضرها في .٢٠١٤ ينايرالثاني/  كانون ٢٥إلى  ٢٠الفترة من في جنيف، 

أسـماء ب. أما المحاضر الموجزة لمناقشات المجلـس وقائمـة والمقررات اإلجرائية والمالحق المتعلقة بها على القرارات
 ٢ســجالت/ /١٣٤/٢٠١٤ت  مفــي الوثيقــة  والتفاصــيل الخاصــة بعضــوية اللجــان فتــردوأعضــاء المكتــب  المشــاركين

 .إلنكليزية)(با
 
 

_______________  
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  المحتويات
  
  الصفحة

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

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

  
 xv    ..................................................................................    قائمة الوثائق 

  
  والمقررات اإلجرائية القرارات

  
  القرارات

  
  ١    ......................................   لجنوب شرق آسياتعيين المدير اإلقليمي   ١ق١٣٤م ت
  

  ١    ..............................   عن التقدير للدكتور ساملي بليانبانغشانغاإلعراب   ٢ق١٣٤م ت
  

  ٢    ...................................   غرب المحيط الهادئلالمدير اإلقليمي تعيين   ٣ق١٣٤م ت
  

  هــاه ومكافحتــة مرضــــل ورعايــــن الســاالستراتيجية واألهداف العالمية للوقاية م  ٤ق١٣٤م ت
  ٢    ..............................................................   ٢٠١٥بعد عام 

 
  ةــمنظم الصحية العمومية المترتبة على التعّرض للزئبق ومركباته: دوراآلثار   ٥ق١٣٤م ت

  ٦    .....  ـاة ميناماتــذ اتفاقيــي تنفيــة فــة العموميــووزارات الصحمنظمة الصحة العالمية 
  

  ٩    ......................................................   التقليدي (الشعبي)الطب   ٦ق١٣٤م ت
  

  ١٠    ........   الرعاية الملطفة كعنصر من عناصر العالج المتكامل طيلة العمرتعزيز   ٧ق١٣٤م ت
  

  برــــة عــراءات مستدامــــإج ة:ــــة واالقتصاديــــة االجتماعيــــي التنميــفالمساهمة   ٨ق١٣٤م ت
  ةــــال الصحــــي مجــــــاف فـــــواإلنص ةــــن الصحــــل تحسيــــن أجــــات مــــالقطاع

  ١٦    ..........................   الصحة)ز بشأن تعزي (متابعة المؤتمر العالمي الثامن
  

  ٢٠    .........................................   على تعديالت النظام الماليالتصديق   ٩ق١٣٤م ت
  

  ٢٠    .........................................   )٢٠٠٥( اللوائح الصحية الدوليةتنفيذ   ١٠ق١٣٤م ت
  

  ٢٢    .......................................   على تعديالت الئحة الموظفينالتصديق   ١١ق١٣٤م ت
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  الصفحة
  

  ٢٣    .....   الموظفين في الوظائف غير المصنفة في رتب ومرتب المدير العاممرتبات   ١٢ق١٣٤م ت
  

  ٢٣    ...  مقاومة مضادات الميكروبات، بما في ذلك مقاومة المضادات الحيويةمكافحة   ١٣ق١٣٤م ت
  

  ٢٧    ...........  التدخالت والتكنولوجيات الصحية دعمًا للتغطية الصحية الشاملةتقييم   ١٤ق١٣٤م ت
  

  ة: تجديدــــــــــــة الصحيــــوارد البشريــــــــأن المـــــــريسيفي السياسي بش إعالنتابعة م  ١٥ق١٣٤م ت
  ٣٠    ....................................   التغطية الصحية الشاملة االلتزامات بتحقيق

  
  ٣١    .......................................................   إتاحة األدوية األساسية  ١٦ق١٣٤م ت
  
  ٣٦    ............................................   تعزيز ُنظم تنظيم المنتجات الطبية  ١٧ق١٣٤تم 
  

  ٤١    .................................................................   التهاب الكبد  ١٨ق١٣٤م ت
  

  ٤٧    ................   المنتجات البيولوجية وضمان جودتها ومأمونيتها ونجاعتهاإتاحة   ١٩ق١٣٤م ت
  

  ٤٩    ........................................   المنظمات غير الحكومية العالقات مع  ٢٠ق١٣٤م ت
  
  

  المقررات اإلجرائية
  
  للجمعية العامة لألمم المتحدة  لالجتماع الرفيع المستوىمتابعة اإلعالن السياسي   )١(١٣٤ت  م

  ٥١    .................  ومكافحتها) غير السارية(غير المعدية  من األمراضالوقاية بشأن   
  

  ٥٢    .........................................  تغذية األمهات والرضع وصغار األطفال  )٢(١٣٤ت  م
  
  ٥٤    ...................  : أساليب عمل األجهزة الرئاسيةمنظمة الصحة العالميةإصالح   )٣(١٣٤ت  م
  
  ٥٦    ..................  منظمة الصحة العالمية: التخصيص االستراتيجي للمواردإصالح   )٤(١٣٤ت  م
  
  البحــث قــل وتنسيــتقرير فريق الخبراء االستشاريين العامل المعني بتمويمتابعة   )٥(١٣٤ت  م

  ٥٦    ................  والتطوير: المشاريع اإليضاحية للبحث والتطوير في مجال الصحة  
  
  اءــــد النســف، وخصوصًا العنف ضــــة بالعنــــة المتعلقــــللتحديات العالميالتصدي   )٦(١٣٤ت  م

  ٥٧    ........................................................................  والفتيات  
  
  ٥٧    ..........   استعراض المنظمات غير الحكومية ذات العالقات الرسمية مع المنظمة  )٧(١٣٤ت  م
  
  ٥٨    .........................................  جائزة مؤسسة الدكتور علي توفيق شوشة  )٨(١٣٤ت  م
  
  ٥٨    .......................................   المنحة الدراسية لمؤسسة جاك باريزومنح   )٩(١٣٤ت  م
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  الصفحة
  
  ٥٨    .....................................  مؤسسة إحسان دغرمجي لصحة األسرةجائزة   )١٠(١٣٤ت  م
  
  ٥٩    .........................................................   ةجائزة ساساكاوا للصح  )١١(١٣٤ت  م
  
  ٥٩    ..................................   مؤسسة اإلمارات العربية المتحدة للصحةجائزة   )١٢(١٣٤ت  م
  
  ٥٩    ........................  ووك التذكارية للصحة العمومية –الدكتور لي جونغ جائزة   )١٣(١٣٤ت  م
  
  ٥٩    ..................  دول األعمال المؤقت لجمعية الصحة العالمية السابعة والستينج  )١٤(١٣٤ت  م
  
  ٦٠    .................   موعد ومكان دورة المجلس التنفيذي الخامسة والثالثين بعد المائة  )١٥(١٣٤ت  م
  
  

  المالحق
  

  ٦٣    ................   النص المعدل للقاعدة الثالثة من النظام المالي لمنظمة الصحة العالمية  ١الملحق 
  

  ٦٤    ..............................................   تعديالت الئحة الموظفينالتصديق على   ٢الملحق 
  

  ع المنظمة ــات رسمية مــالقــي عــولها فــم قبول دخــات غير الحكومية التي تــمــالمنظ  ٣الملحق 
  رر ــوالمق ٢٠ق١٣٤م ترار ــــى عالقاتها الرسمية معها بمقتضى القـــاإلبقاء علأو تــم   
  ٦٨    ...............................................................   )٧(١٣٤م تاإلجرائي   

  
  ٧١    ........................................   للنظام الداخلي للمجلس التنفيذيالنص المعدل   ٤الملحق 

  
  اآلثار المالية واإلدارية المترتبة بالنسبة إلى األمانة نتيجة للقرارات والمقررات اإلجرائية   ٥الملحق 

  ٧٢    .................................................... المعتمدة من ِقَبل المجلس التنفيذي  
  
  
  

_______________  
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  ١جدول األعمال  

 
  
  افتتاح الدورة واعتماد جدول األعمال  -١
  
  تقرير المدير العام  -٢
  
  تقرير لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة التابعة للمجلس التنفيذي  -٣
  
  المجلس التنفيذيتقارير اللجان اإلقليمية إلى   -٤
  
  إصالح منظمة الصحة العالمية  -٥
  

  خطة تنفيذ اإلصالح والتقرير الخاص به  ١-٥
  

  خيارات تحسين صنع القرارات من جانب األجهزة الرئاسية  ٢-٥
  

  تبسيط التبليغ الوطني والتواصل مع الدول األعضاء  ٣-٥
  
  إطار المشاركة مع الجهات الفاعلة غير الدول  ٤-٥
  
  لخاص بالتمويلالحوار ا  ٥-٥
  
  التخصيص االستراتيجي للموارد  ٦-٥
 
  تمويل تكاليف التنظيم واإلدارة  ٧-٥
  

  األمراض السارية  -٦
  
   ٢٠١٥االستراتيجية واألهداف العالمية للوقاية من السل ورعاية مرضاه ومكافحته بعد عام   ١-٦
  
  خطة العمل العالمية الخاصة باللقاحات  ٢-٦
 

  األمراض غير السارية  -٧
  
بشـأن الوقايــة مـن األمــراض  متابعـة اإلعـالن السياســي لالجتمـاع الرفيــع المسـتوى للجمعيـة العامــة  ١-٧

  غير المعدية (غير السارية) ومكافحتها

                                    
 ).٢٠١٤كانون الثاني/ يناير  ٢٠اعتمدها المجلس في جلسته األولى (بالصيغة التي    ١
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  تغذية األمهات والرّضع وصغار األطفال  ٢-٧
 
  العجز  ٣-٧
 

  تعزيز الصحة طيلة العمر  -٨
  
  بالصحةرصد بلوغ األهداف اإلنمائية لأللفية المتعلقة   ١-٨
  

  ٢٠١٥الصحة في خطة األمم المتحدة للتنمية لما بعد عام 
 

العمـــل المتعـــدد القطاعـــات مـــن أجـــل اتبـــاع نهـــج يمتـــد طيلـــة العمـــر للتمتـــع بالصـــحة فـــي مرحلـــة   ٢-٨
  الشيخوخة

  
١  ٣-٨  
  
  التصدي للتحديات العالمية المتعلقة بالعنف، وخصوصًا العنف ضد النساء والفتيات  ٤-٨

  
  ولية لقواعد السلوك الخاصة بإدارة مبيدات اآلفاتالمدونة الد  ٥-٨

  
اآلثـار الصــحية العموميــة المترتبــة علــى التعـرض للزئبــق ومركباتــه: دور منظمــة الصــحة العالميــة   ٦-٨

  ووزارات الصحة العمومية في تنفيذ اتفاقية ميناماتا
  

المســـاهمة فـــي التنميـــة االجتماعيـــة واالقتصـــادية: إجـــراءات مســـتدامة عبـــر القطاعـــات مـــن أجـــل   ٧-٨
  تحسين الصحة واإلنصاف في مجال الصحة 

  
  الُنظم الصحية  -٩

  
  الطب التقليدي (الشعبي)   ١-٩

  
  المنتجات الطبية المتدنية النوعية/ المزورة/ المغشوشة التوسيم/ المغشوشة/ المزيفة  ٢-٩

 
  عة تقرير فريق الخبراء االستشاريين العامل المعني بتمويل وتنسيق البحث والتطويرمتاب  ٣-٩

 
  تعزيز الرعاية الملطفة كعنصر من عناصر العالج المتكامل طيلة العمر  ٤-٩

 
  التنظيمية النظمتعزيز   ٥-٩

  
  تقييم التدخالت والتكنولوجيات الصحية دعمًا للتغطية الصحية الشاملة  ٦-٩

  
                                    

 حذف من جدول أعمال دورة المجلس التنفيذي الرابعة والثالثين بعد المائة.    ١
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  األدوية األساسية إتاحة  ٧-٩
  

متابعة إعالن ريسيفي السياسي بشأن الموارد البشرية الصحية: تجديد االلتزامات بتحقيق التغطية   ٨-٩
  الصحية الشاملة

  
  التأهب والترصد واالستجابة  -١٠

  
  )٢٠٠٥تنفيذ اللوائح الصحية الدولية (  ١-١٠
  

  األنفلونزا والتوصل إلى اللقاحات والفوائد األخرىالتأهب لألنفلونزا الجائحة: تبادل فيروسات   ٢-١٠
  

  استئصال الجدري: تدمير مخزونات فيروس الجدري  ٣-١٠
 

  شلل األطفال: تكثيف جهود المبادرة العالمية الستئصال شلل األطفال  ٤-١٠
 

  التهاب الكبد  ٥-١٠
 

  األدوية المضادة للميكروباتمقاومة   ٦-١٠
 

  القانونيةو والمالية الشؤون اإلدارية   -١١
  

  التقييم  ١-١١
 

  تعديالت الالئحة المالية والنظام المالي  ٢-١١
 

  عن استراتيجية تجديد مباني جنيف أحدث المعلوماتالعقارات:   ٣-١١
  

  الشراكات الصحية المستضافة  ٤-١١
 

  متابعة تقرير الفريق العامل المعني بانتخاب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية  ٥-١١
 

  تقارير لجان المجلس التنفيذي  ٦-١١
  

  اللجنة الدائمة المعنية بالمنظمات غير الحكومية  •
  

  المؤسسات والجوائز  •
 

جــدول األعمــال المؤقــت لجمعيــة الصــحة العالميــة الســابعة والســتين وموعــد ومكــان دورة المجلــس   ٧-١١
  التنفيذي الخامسة والثالثين بعد المائة
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  شؤون العاملين  -١٢
  

  تعيين المدير اإلقليمي لجنوب شرق آسيا  ١-١٢
  

  تعيين المدير اإلقليمي لغرب المحيط الهادئ  ٢-١٢
 

  بيان ممثل جمعيات موظفي منظمة الصحة العالمية  ٣-١٢
  

  الموارد البشرية  ٤-١٢
  

  تقرير لجنة الخدمة المدنية الدولية  ٥-١٢
  

  تعديالت النظام األساسي للموظفين والئحة الموظفين   ٦-١٢
  

  مسائل للعلم  -١٣
  

  تقارير الهيئات االستشارية  ١-١٣
  

  لجان الخبراء ومجموعات الدراسة  •
 

  التقارير المرحلية  ٢-١٣
  

  األمراض السارية
  

-٢٠١١بشـأن األيـدز والعـدوى بفيروسـه فـي الفتـرة  لقطاع الصحة االستراتيجية العالمية  ألف:
  )١٤-٦٤ع  ص  ج(القرار  ٢٠١٥

  
  )١٦-٦٤ع  ص  جقرار استئصال داء التنينات (ال  باء:

  
  األمراض غير السارية

  
  )٢٧-٦٤ع  ص  ج(القرار  وقاية األطفال من اإلصابات  جيم:

  
  تعزيز الصحة طيلة العمر

  
الصحة اإلنجابية: مسّودة استراتيجية تسريع التقدم نحو بلوغ األهداف والمرامي اإلنمائية   دال:

  )١٢-٥٧ع  ص  ج(القرار  الدولية
  

  )١٦-٦١ع  ص  ج(القرار  التناسلية األنثويةتشويه األعضاء   هاء:
  

  )٢٨-٦٤ع  ص  جالشباب والمخاطر الصحية (القرار   واو:
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ـــذ توصـــيات لجنـــة األمـــم المتحـــدة المعنيـــة بالســـلع الُمنقـــذة ألرواح النســـاء واألطفـــال   زاي: تنفي
  )٧-٦٦ع  ص  ج(القرار 

  
  )٥ق١٢٤م تتغير المناخ والصحة (القرار   حاء:

  
  الُنظم الصحية

  
 الستراتيجية وخطة العمل العالميتان بشـأن الصـحة العموميـة واالبتكـار والملكيـة الفكريـةا  طاء:

  )٢١-٦١ع  ص  ج(القرار 
  

  )١٢-٦٣ع  ص  ج(القرار  توافر منتجات الدم ومأمونيتها وجودتها  ياء:
  

  )٢٢-٦٣ع  ص  جزرع األعضاء والُنسج البشرية (القرار   كاف:
  

  بشأن البحوث من أجل الصحةاستراتيجية منظمة الصحة العالمية   الم:
  

  التأهب والترصد واالستجابة
  

اســتجابة منظمــة الصــحة العالميــة، ودورهــا بصــفتها قائــد مجموعــة الصــحة، فــي مجــال   ميم:
  )٢٠-٦٥ع  ص  ج(القرار  تلبية الطلبات الصحية المتنامية في الطوارئ اإلنسانية

  
  الخدمات المؤسسية/ الوظائف التمكينية

  
  )١٢-٦١ج ص عغوية: تنفيذ خطة العمل (القرار التعددية الل  نون:

  
  اختتام أعمال الدورة  -١٤

  
  

_______________  
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  قائمة الوثائق
  
 

  ١جدول األعمال   ١تنقيح  ١٣٤/١م ت
  

  (المشروح) جدول األعمال المؤقت  (المشروح) ١٣٤/١م ت
  

  اقتراح بخصوص إدراج بند تكميلي في جدول األعمال  ١إضافة  ١٣٤/١م ت
  ٢إضافة  ١٣٤/١م تو
  
العامـــة إلـــى المجلـــس التنفيـــذي فـــي دورتـــه الرابعـــة والثالثـــين بعـــد  ةتقريـــر المـــدير   ١٣٤/٢ت م

  المائة
  

  تقرير لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة التابعة للمجلس التنفيذي   ١٣٤/٣م ت
  

  تقارير اللجان اإلقليمية إلى المجلس التنفيذي  ١٣٤/٤م ت
  

  ح والتقرير الخاص بهإصالح المنظمة: خطة تنفيذ اإلصال  ١٣٤/٥م ت
  

  خيارات تحسين صنع القرارات من جانب األجهزة الرئاسية  ١٣٤/٦م ت
  

  استخدام نظام التصويت اإللكتروني لتعيين المدير العام  ١إضافة  ١٣٤/٦م ت
  

  ٢أساليب عمل األجهزة الرئاسية. مشروع مقرر إجرائي  ٢إضافة  ١٣٤/٦م ت
  

  ل مع الدول األعضاءتبسيط التبليغ الوطني والتواص  ١٣٤/٧م ت
  

  إطار المشاركة مع الجهات الفاعلة غير الدول  ١٣٤/٨م ت
  

  الحوار الخاص بالتمويل  ١٣٤/٩م ت
  

  التخصيص االستراتيجي للموارد  ١٣٤/١٠م ت
  

  مشروع مقرر إجرائي التخصيص االستراتيجي للموارد.  ١إضافة  ١٣٤/١٠م ت
  

  تمويل تكاليف التنظيم واإلدارة  ١٣٤/١١م ت

                                    
 .ixانظر الصفحة     ١

  .٤انظر الملحق     ٢
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االستراتيجية واألهداف العالمية للوقاية من السل ورعايـة مرضـاه ومكافحتـه بعـد   ١٣٤/١٢م ت
  ٢٠١٥عام 

  
  خطة العمل العالمية الخاصة باللقاحات  ١٣٤/١٣م ت
  

  متابعة اإلعالن السياسي لالجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامــــة لألمـــــــم  ١٣٤/١٤م ت
  بشأن الوقاية من األمراض غير المعدية (غير السارية) ومكافحتهاالمتحدة   ١إضافة  ١٣٤/١٤ت  مو
  

متابعــــة اإلعــــالن السياســــي لالجتمــــاع الرفيــــع المســــتوى للجمعيــــة العامــــة لألمــــم   ٢إضافة  ١٣٤/١٤م ت
المتحــدة بشــأن الوقايــة مــن األمــراض غيــر المعديــة (غيــر الســارية) ومكافحتهــا. 

  مشروع مقرر إجرائي 
  

تقريــر عــن اآلثــار الماليــة واإلداريــة المترتبــة بالنســبة إلــى األمانــة نتيجــة للقــرارات   ٣إضافة  ١٣٤/١٤م ت
  ١المقترح اعتمادها من ِقَبل المجلس التنفيذي أو جمعية الصحة

  
  تغذية األمهات والرّضع وصغار األطفال  ١٣٤/١٥م ت
  

-٢٠١٤مســّودة خطــة العمــل العالميــة لمنظمــة الصــحة العالميــة بشــأن العجــز   ١٣٤/١٦م ت
  : تحسين صحة جميع المصابين بالعجز٢٠٢١

  
  رصد بلوغ األهداف اإلنمائية لأللفية المتعلقة بالصحة  ١٣٤/١٧م ت
  

  صحة المولود  ١إضافة  ١٣٤/١٧م ت
  

  ٢٠١٥الصحة في خطة األمم المتحدة للتنمية لما بعد عام   ١٣٤/١٨م ت
  

العمـر للتمتـع بالصـحة العمل المتعدد القطاعات من أجل اتباع نهج يمتد طيلـة   ١٣٤/١٩م ت
  في مرحلة الشيخوخة

  
  [ الوثيقة ُألغيت ]  ١٣٤/٢٠م ت
  

التصــدي للتحــديات العالميــة المتعلقــة بــالعنف، وخصوصــًا العنــف ضــد النســاء   ١٣٤/٢١م ت
  والفتيات

  
  المدونة الدولية لقواعد السلوك الخاصة بإدارة مبيدات اآلفات  ١٣٤/٢٢م ت
  

اآلثار الصحية العموميـة المترتبـة علـى التعـرض للزئبـق ومركباتـه: دور منظمـة   ١٣٤/٢٣م ت
  الصحة العالمية ووزارات الصحة العمومية في تنفيذ اتفاقية ميناماتا

  
  الطب التقليدي (الشعبي)  ١٣٤/٢٤م ت

                                    
  .٥انظر الملحق     ١
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المنتجـــات الطبيـــة المتدنيـــة النوعيـــة/ المـــزورة/ المغشوشـــة التوســـيم/ المغشوشـــة/   ١٣٤/٢٥م ت
  المزيفة

  
متابعة تقرير فريق الخبراء االستشـاريين العامـل المعنـي بتمويـل وتنسـيق البحـث   ١٣٤/٢٦م ت

  والتطوير
  

لخبراء االستشـاريين العامـل المعنـي بتمويـل وتنسـيق البحـث متابعة تقرير فريق ا  ١٣٤/٢٧م ت
  والتطوير. المشاريع اإليضاحية للبحث والتطوير في مجال الصحة

  
  تعزيز الرعاية الُملطِّفة كعنصر من عناصر العالج المتكامل طيلة العمر  ١٣٤/٢٨م ت
  

  تعزيز الُنظم التنظيمية  ١٣٤/٢٩م ت
  

  والتكنولوجيات الصحية دعمًا للتغطية الصحية الشاملةتقييم التدخالت   ١٣٤/٣٠م ت
  

  إتاحة األدوية األساسية  ١٣٤/٣١م ت
  

  )٢٠٠٥تنفيذ اللوائح الصحية الدولية (  ١٣٤/٣٢م ت
  

تقريــر عــن اآلثــار الماليــة واإلداريــة المترتبــة بالنســبة إلــى األمانــة نتيجــة للقــرارات   ١إضافة  ١٣٤/٣٢م ت
  ١مجلس التنفيذي أو جمعية الصحةالمقترح اعتمادها من ِقَبل ال

  
التأهــب لألنفلــونزا الجائحــة: تبــادل فيروســات األنفلــونزا والتوصــل إلــى اللقاحــات   ١٣٤/٣٣م ت

  والفوائد األخرى. إطار التأهب لألنفلونزا الجائحة
  

  استئصال الجدري: تدمير مخزونات فيروس الجدري  ١٣٤/٣٤م ت
  

  األطفال: تكثيف جهود المبادرة العالمية الستئصال شلل األطفال شلل  ١٣٤/٣٥م ت
  

  تحسين صحة المرضى المصابين بالتهاب الكبد الفيروسي  ١٣٤/٣٦م ت
  

  مقاومة األدوية المضادة للميكروبات  ١٣٤/٣٧م ت
  

  ٢٠١٥-٢٠١٤التقييم. التقرير الُمحدَّث وخطة العمل المقترحة للثنائية   ١٣٤/٣٨م ت
  

  رحلة الثانية من تقييم إصالح منظمة الصحة العالميةالم  ١٣٤/٣٩م ت
  

  ٢التصديق على تعديالت النظام المالي  ١٣٤/٤٠م ت

                                    
  .٥انظر الملحق     ١
  .٢انظر الملحق     ٢
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  العقارات: أحدث المعلومات عن استراتيجية تجديد مباني جنيف  ١٣٤/٤١م ت
  

  الشراكات الصحية الُمسّتضافة  ١٣٤/٤٢م ت
  

المعنـــي بانتخـــاب المـــدير العـــام لمنظمـــة الصـــحة  متابعـــة تقريـــر الفريـــق العامـــل  ١٣٤/٤٣م ت
  العالمية

  
تقـــــارير لجـــــان المجلـــــس التنفيـــــذي. اللجنـــــة الدائمـــــة المعنيـــــة بالمنظمـــــات غيـــــر   ١٣٤/٤٤م ت

  ١الحكومية
  

  الجوائز  ١٣٤/٤٥م ت
  

  جدول األعمال المؤقت لجمعية الصحة العالمية السابعة والستين  ١٣٤/٤٦م ت
  

  تعيين المدير اإلقليمي لجنوب شرق آسيا  ١٣٤/٤٧م ت
  

  تعيين المدير اإلقليمي لغرب المحيط الهادئ  ١٣٤/٤٨م ت
  

  ٢٠١٣الموارد البشرية. التقرير السنوي المؤقت لعام   ١٣٤/٤٩م ت
  

  تقرير لجنة الخدمة المدنية الدولية  ١٣٤/٥٠م ت
  

  ٢تعديالت النظام األساسي للموظفين والئحة الموظفين  ١٣٤/٥١م ت
  
تقريــر عــن اآلثــار الماليــة واإلداريــة المترتبــة بالنســبة إلــى األمانــة نتيجــة للقــرارات   ١إضافة  ١٣٤/٥١ت م

  ٣المقترح اعتمادها من ِقَبل المجلس التنفيذي أو جمعية الصحة
  

  تقارير الهيئات االستشارية. لجان الخبراء ومجموعات الدراسة  ١٣٤/٥٢م ت
  

  الستشارية. أفرقة ولجان الخبراء االستشاريين وعضويتهاتقارير الهيئات ا  ١إضافة  ١٣٤/٥٢م ت
  

  تقارير مرحلية  ١٣٤/٥٣م ت
  

ـــــة واالقتصـــــادية: إجـــــراءات مســـــتدامة عبـــــر   ١٣٤/٥٤م ت ـــــة االجتماعي ـــــي التنمي المســـــاهمة ف
القطاعـــات مـــن أجـــل تحســـين الصـــحة واإلنصـــاف فـــي مجـــال الصـــحة (متابعـــة 

  المؤتمر العالمي الثامن بشأن تعزيز الصحة)

                                    
  .٣انظر الملحق     ١
  .٢انظر الملحق     ٢
  .٥انظر الملحق     ٣
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متابعـــــة إعـــــالن ريســـــيفي السياســـــي بشـــــأن المـــــوارد البشـــــرية الصـــــحية: تجديـــــد   ١٣٤/٥٥م ت
  االلتزامات بتحقيق التغطية الصحية الشاملة

  
تقريــر عــن اآلثــار الماليــة واإلداريــة المترتبــة بالنســبة إلــى األمانــة نتيجــة للقــرارات   ١إضافة  ١٣٤/٥٥م ت

  ١جمعية الصحةالمقترح اعتمادها من ِقَبل المجلس التنفيذي أو 
  

  وثائق معلومات
  

  بيان ممثل جمعيات موظفي منظمة الصحة العالمية  ١معلومات/ /١٣٤م ت
  

  استراتيجية الموارد البشرية المنقحة  ٢معلومات/ /١٣٤م ت
  

  وثائق المتنوعات
  

  ] قائمة بأسماء األعضاء والمشاركين اآلخرين [ باإلنكليزية والفرنسية فقط  ١تنقيح  ١متنوعات/ /١٣٤م ت
  

  الجدول الزمني اليومي المبدئي  ٢متنوعات/ /١٣٤م ت
  

  المقررات اإلجرائية وقائمة القرارات  ٣متنوعات/ /١٣٤م ت
  

  قائمة الوثائق  ٤متنوعات/ /١٣٤م ت
  
  

_______________  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                    
  .٥انظر الملحق     ١
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  اتالقرار   

  
  

  لجنوب شرق آسيا تعيين المدير اإلقليمي  ١ق١٣٤ت  م
  

  المجلس التنفيذي،
  

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

لجنـوب شـرق آسـيا فـي دورتهـا السادسـة اللجنـة اإلقليميـة الصـادر عـن ترشـيح الأيضًا وٕاذ يضع في اعتباره 
  والستين،

  
  ؛٢٠١٤شباط/ فبراير  ١لجنوب شرق آسيا اعتبارًا من  مديرًا إقليمياً  الدكتورة بونام خيترابال سينغ يعين  -١
  
لمــدة خمــس ســنوات اعتبــارًا مــن  ة بونــام خيترابــال ســينغالمــدير العــام أمــر إصــدار عقــد للــدكتور  يفــوض إلــى  -٢
  ، وذلك رهنًا بأحكام النظام األساسي للموظفين والئحة الموظفين؛٢٠١٤شباط/ فبراير  ١
  
على النحـو التـالي: "إنـك  الدكتورة بونام خيترابال سينغعديل شروط توظيف المدير العام أمر ت يفوض إلى  -٣

لــــن تشــــتركي فــــي الصــــندوق المشــــترك للمعاشــــات التقاعديــــة لمــــوظفي األمــــم المتحــــدة ولكنــــك ســــتتلقين، بــــدًال مــــن 
كمبلـــغ إضـــافي، االشـــتراك الـــذي كانـــت المنظمـــة ســـتدفعه شـــهريًا فـــي صـــندوق المعاشـــات التقاعديـــة إذا كنـــت  ذلـــك،

  .مشتركة فيه"
  

  )٢٠١٤كانون الثاني/ يناير  ٢١(الجلسة الثالثة، 
  
  
    نغشانغنباللدكتور ساملي بليااإلعراب عن التقدير   ٢ق١٣٤ت  م
  

  المجلس التنفيذي،
  

مـــن منصـــب المـــدير اإلقليمـــي لجنـــوب شـــرق آســـيا، الـــدكتور ســـاملي بليانبانغشـــانغ إذ يـــود بمناســـبة تقاعـــد 
  خدمات لمنظمة الصحة العالمية؛ اإلعراب عن تقديره لما قدمه من

  
وٕاذ يضــع فــي اعتبــاره أنــه كــرس حياتــه لخدمــة قضــية الصــحة الدوليــة، وٕاذ يشــير بوجــه خــاص إلــى عشــر 

  سنوات من خدمته في منصب المدير اإلقليمي لجنوب شرق آسيا؛
  

بموجبـــه  لجنـــوب شــرق آســيا وُعــيِّنالـــذي اعتمدتــه اللجنــة اإلقليميــة  SEA/RC66/R2وٕاذ يشــير إلــى القــرار 
  نظمة الصحة العالمية،الدكتور ساملي بليانبانغشانغ مديرًا إقليميًا فخريًا لم
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إلسهامه الذي ال يقدر بثمن فـي عمـل منظمـة لدكتور ساملي بليانبانغشانغ لبالغ امتنانه وتقديره  يعرب عن  -١
  الصحة العالمية؛

  
  دة في خدمة البشرية.بهذه المناسبة أطيب تمنياته بقضاء سنوات أخرى مدي يهديه  -٢
  

  )٢٠١٤كانون الثاني/ يناير  ٢١(الجلسة الثالثة، 
  
  
   تعيين المدير اإلقليمي لغرب المحيط الهادئ  ٣ق١٣٤ت  م
  

  المجلس التنفيذي،
  

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

لغرب المحيط الهادئ فـي دورتهـا الرابعـة اللجنة اإلقليمية الصادر عن ترشيح الأيضًا وٕاذ يضع في اعتباره 
  والستين،

  
شــباط/ فبرايــر  ١ســو مــديرًا إقليميــًا لغــرب المحــيط الهــادئ اعتبــارًا مــن  –الــدكتور شــين يونــغ  مجــّدداً  يعــين  -١

  ؛٢٠١٤
  
ســو لمــدة خمــس ســنوات اعتبــارًا مــن  -المــدير العــام أمــر إصــدار عقــد للــدكتور شــين يونــغ  يفــّوض إلــى  -٢
  ، وذلك رهنًا بأحكام النظام األساسي للموظفين والئحة الموظفين؛٢٠١٤شباط/ فبراير  ١
  
سو على النحو التالي: "إنـك لـن  –المدير العام أمر تعديل شروط توظيف الدكتور شين يونغ  يفوض إلى  -٣

ك فــي الصــندوق المشــترك للمعاشــات التقاعديــة لمــوظفي األمــم المتحــدة ولكنــك ســتتلقى، بــدًال مــن ذلــك، كمبلــغ تشــتر 
  إضافي، االشتراك الذي كانت المنظمة ستدفعه شهريًا في صندوق المعاشات التقاعدية إذا كنت مشتركًا فيه".

  
  )٢٠١٤كانون الثاني/ يناير  ٢١الجلسة الثالثة، (

  
  
ـــه بعـــد   ٤ق١٣٤ت  م ـــة مرضـــاه ومكافحت ـــة مـــن الســـل ورعاي ـــة للوقاي االســـتراتيجية واألهـــداف العالمي

  ٢٠١٥ عام
  

  المجلس التنفيذي،
  

للوقايـة مـن السـل ورعايـة مرضـاه  المقترحة االستراتيجية واألهداف العالميةالخاص بتقرير النظر في بعد ال
  ٢٠١٥،١ومكافحته بعد عام 

  
  ٢:جمعية الصحة العالمية السابعة والستين بالنظر في القرار التالي واعتماده يوصي

  
                                                           

 .١٣٤/١٢م تالوثيقة    ١

 واإلدارية المترتبة بالنسبة إلى األمانة نتيجة العتماد القرار.لالطالع على اآلثار المالية  ٥انظر الملحق    ٢
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  جمعية الصحة العالمية السابعة والستون،
  

رضـاه مواألهداف العالميـة المقترحـة للوقايـة مـن السـل ورعايـة  مسّودة االستراتيجيةبعد النظر في 
  ؛٢٠١٥ومكافحته بعد عام 

  
(مكافحـــة لأللفيـــة  اإلنمائيـــةمـــن األهـــداف  ٦وٕاذ تعتـــرف بمـــا ُأحـــِرز مـــن تقـــدم نحـــو بلـــوغ الهـــدف 

فـــي أعقـــاب  ٢٠١٥فـــي عـــام والمالريـــا وغيرهمـــا مـــن األمـــراض)  األيـــدزفيـــروس العـــوز المنـــاعي البشـــري/ 
مــن خــالل  ٢٠١٥إعــالن األمــم المتحــدة بشــأن األلفيــة ومــا يتصــل بــه مــن أهــداف مكافحــة الســل فــي عــام 

استراتيجية دحر السل والخطة العالمية و استراتيجية المعالجة القصيرة األمد تحت اإلشراف المباشر اعتماد 
، نية على تلـك األطـر، مـثال مـا ُدِعـَي إليـه، وكذلك تمويل الخطط الوطنية المب٢٠١٥-٢٠٠٦لدحر السل 

  ؛بشأن مكافحة السل ١٩-٦٠ج ص ع في القرار ضمن جملة أمور،
  

وٕاذ يساورها القلق إزاء استمرار وجود ثغرات وٕاحراز تقدم متفاوت في بلوغ األهداف الحالية، وٕازاء 
لــى اســتراتيجيات وأنشــطة حاجــة بعــض األقــاليم والــدول األعضــاء والمجتمعــات المحليــة والفئــات الضــعيفة إ

دعــم محــّددة لتســريع عجلــة التقــدم الُمحــرز فــي الوقايــة مــن األمــراض ومنــع الوفيــات وتوســيع نطــاق إتاحــة 
  يلزم من تدخالت وأدوات جديدة؛  ما

  
نــه حتــى فــي ظــل إحــراز تقــدم كبيــر فــإن التقــديرات تشــير إلــى وجــود كــذلك ألالقلــق يســاورها  وٕاذ 

أو ال يحصـلون علـى  إصـابتهم بـالمرض بون بالسل سنويًا ال ُيكشـف عـن ماليين شخص مّمن ُيصا ثالثة
  ما يلزمهم من خدمات الرعاية والعالج؛

  
وٕاذ تدرك العواقب االجتماعية واالقتصادية الوخيمة المترتبة على السل والعبء الذي يتحملـه مـن 

  سعيهم إلى الحصول على الرعاية منه وااللتزام بعالجه؛ لدى جرائه الكثير من المتضررين به 
  

تـــوقي ومكافحـــة الســـل المقـــاوم لألدويـــة المتعـــددة  ١٥-٦٢ج ص عوٕاذ تضـــع فـــي اعتبارهـــا القـــرار 
وٕاذ تعـي أن االسـتجابة لألزمـة حتـى اآلن قاصـرة  والسل الشديد المقاومة لألدوية، ونـداء العمـل الـوارد فيـه،

ٕاذ لتشـخيص السـريع للمـرض والجهـود المبذولـة لتعزيـز سـبل تـدبيره عالجيـًا، و برغم اعتماد فحوص جديـدة ل
أن الغالبية العظمى مّمـن يحتـاجون إلـى خـدمات عاليـة الجـودة فـي مجـال الوقايـة مـن المـرض تدرك أيضًا 

ذ تثيـــر جزعهـــا المخـــاطر إ وعـــالج مرضـــاه ورعـــايتهم ال يزالـــون يعـــانون مـــن نقـــص إتاحـــة تلـــك الخـــدمات، و 
  ؛التي يشكلها السل المقاوم لألدوية المتعددة محدقة باألفراد وبالصحة العموميةالجسيمة ال
  

وٕاذ تــدرك أن العــدوى المصــاحبة لإلصــابة بفيــروس العــوز المنــاعي البشــري هــي الســبب الرئيســي 
الــذي يقــف وراء الفشــل فــي بلــوغ األهــداف المتعلقــة بمكافحــة الســل فــي المواضــع التــي ترتفــع فيهــا معــدالت 

اإلصابة بالفيروس وأن السل هو السبب الرئيسـي للوفيـات فيمـا بـين المتعايشـين مـع هـذا الفيـروس، انتشار 
واعترافـــًا منهـــا بالحاجـــة إلـــى اتخـــاذ إجـــراءات عمـــل مشـــتركة ومعـــززة للغايـــة فـــي مجـــال التصـــدي للوبـــائين 

خـــدمات  مـــن خـــالل زيـــادة تكامـــل األيـــدزالمـــزدوجين لإلصـــابة بالســـل وفيـــروس العـــوز المنـــاعي البشـــري/ 
  الرعاية الصحية األولية من أجل تحسين إتاحة الرعاية؛

  
إحراز مزيد من التقدم بشأن مكافحة السـل  ٢٠١٥وٕاذ تسّلم بأنه يجب في العقود المقبلة بعد عام 

، وأن إحــراز التقــدم بشــأن جميــع تلــك لألمــم المتحــدة إعــالن األلفيــة المحــددة فــيوســائر األولويــات الصــحية 
ي التزامــًا شــامًال بتعزيــز الــنظم الصــحية وٕاحــراز تقــدم مــن أجــل تحقيــق التغطيــة الصــحية األولويــات يســتدع

  الشاملة؛
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مـن  وٕاذ تعترف بأن إحـراز تقـدم فـي مكافحـة السـل مرهـون بالعمـل داخـل قطـاع الصـحة وخارجـه 
لحـد معالجة محددات المرض االجتماعية واالقتصادية، بما فيها توسـيع نطـاق الحمايـة االجتماعيـة واأجل 

  من الفقر إجماًال؛
  

بشــأن صــحة المهــاجرين، واعترافــًا  ونــداء العمــل الــوارد فيــه ١٧-٦١ج ص عوٕاذ تسترشــد بــالقرار 
منها بالحاجة إلى توثيق عرى التعاون بين البلدان واألقاليم التي ترتفع فيها معدالت اإلصـابة بالسـل وتلـك 

مــرض ومكافحتــه، بمــا فــي ذلــك فيمــا يتصــل التــي تــنخفض فيهــا معدالتــه فيمــا يخــص تعزيــز آليــات رصــد ال
  بتزايد حراك اليد العاملة؛

  
وٕاذ تالحــظ الحاجــة إلــى زيــادة توظيــف االســتثمارات الالزمــة لتســريع عجلــة تنفيــذ االبتكــارات علــى 

وكــذلك لالضــطالع بأنشــطة البحــث والتطــوير فــي ميــدان اســتحداث أدوات جديــدة لرعايــة  الُقطــريالصــعيد 
  ،نه التي ال ُيستغنى عنها للتخّلص من المرضمرضى السل والوقاية م

  
االســـتراتيجية واألهـــداف العالميـــة للوقايـــة مـــن الســـل ورعايـــة مرضـــاه ومكافحتـــه بعـــد عـــام  تعتمـــد  -١

  باالقتران مع ما يلي:، ٢٠١٥
  
الرؤية الصريحة لالسـتراتيجية المتمثلـة فـي عـالم خـاٍل مـن السـل وأهـدافها بشـأن القضـاء   )١(

من خالل تخفيض الوفيات الناجمة عن السل بنسبة  ٢٠٣٥على وباء السل العالمي بحلول عام 
حــــاالت إصــــابة بالســــل لكــــل  ١٠أقــــل مــــن إلــــى (أو ٪ ٩٠معــــدالت اإلصــــابة بــــه بنســــبة ٪ و ٩٥
والتخّلص من التكاليف الكارثية المترتبة عليه التي تتكبدها األسر نسمة من السكان)  ١٠٠ ٠٠٠

  المتضررة به؛
  
  ؛٢٠٣٠و ٢٠٢٥و ٢٠٢٠المعالم المرتبطة باالستراتيجية لألعوام   )٢(
  
مبــادئ االســتراتيجية التــي تتنــاول مــا يلــي: إشــراف الحكومــة والمســاءلة؛ وتشــكيل ائــتالف   )٣(

ـــــات المجتمـــــع المـــــدني؛ واإلنصـــــاف وحقـــــوق اإلنســـــان مـــــع المجتمعـــــات ال محليـــــة المتضـــــررة وفئ
واألخالقيــات؛ وتكييفهــا بمــا يلبــي االحتياجــات فــي كــل ســياق مــن الســياقات الوبائيــة واالجتماعيــة 

  واالقتصادية والنظم الصحية؛
  
ـــان تركـــزان   )٤( ـــة المتكاملتـــان اللت ـــثالث التاليـــة: الرعايـــة والوقاي علـــى ركـــائز االســـتراتيجية ال

  المرضى؛ والسياسات الواضحة والنظم الداعمة؛ وأنشطة البحث واالبتكار المكثفة؛
  

  ما يلي:على  ١جميع الدول األعضاء تحث  -٢
  

  ؛أن تكّيف االستراتيجية  )١(
  
اإلجـــراءات المتعـــددة القطاعـــات المقترحـــة فـــي إجـــراءات قطـــاع الصـــحة و أن تقـــوم بتنفيـــذ   )٢(

فـي ، وذلـك ورصد تلك اإلجـراءات وتقييمهـا تحديدًا وقطاع الصحةاالستراتيجية فيما يخص السل 
  ؛عقب مراعاة المواضع المحليةو إطار التزام رفيع المستوى وتوفير ما يلزم من تمويل 

  

                                                           
 .وحسب االقتضاء، منظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي   ١
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بالمشاركة الكاملـة لطائفـة واسـعة مـن أصـحاب المصـلحة، إلـى منـع اسـتمرار أن تسعى،   )٣(
  حلية أو مواقع جغرافية معينة؛ارتفاع معدالت اإلصابة بالسل داخل مجتمعات م

  
الشــركاء الــدوليين واإلقليميــين والــوطنيين والمحليــين مــن داخــل قطــاع الصــحة وخارجــه إلــى  تــدعو  -٣

  المشاركة في تنفيذ االستراتيجية ودعم تنفيذها؛
  
  المدير العام ما يلي: من تطلب  -٤
  

االسـتراتيجية ووضـعها أن يزّود الدول األعضاء بتوجيهـات بشـأن السـبل الكفيلـة بتكييـف  )١(
موضع التنفيذ، بما في ذلك توثيـق عـرى التعـاون عبـر الحـدود تلبيـًة الحتياجـات الفئـات الضـعيفة 

  ؛من المجتمعات المحلية وتصديًا للتهديدات التي تشكلها مقاومة السل لألدوية المتعددة
  

 ٢٠١٥أن يتشــــارك فــــي تنســــيق تنفيــــذ االســــتراتيجية العالميــــة لمكافحــــة الســــل بعــــد عــــام   )٢(
 األيـــدزواإلســـهام فـــي تنفيـــذها، وذلـــك بالعمـــل مـــع الـــدول األعضـــاء والصـــندوق العـــالمي لمكافحـــة 

والســـل والمالريـــا والمرفـــق الـــدولي لشـــراء األدويـــة وســـائر مؤسســـات التمويـــل العالميـــة واإلقليميـــة، 
مّمــن يلــزم العمــل  المتعــددي القطاعــاتخــرين اآلشــركاء الالســل و  ردحــ شــراكة وكــذلك كــل دوائــر

  معهم لبلوغ هدف االستراتيجية وتحقيق أغراضها؛
  
أن يواصل إعداد وتحـديث إرشـادات معياريـة وسياسـاتية عالميـة فيمـا يخـص الوقايـة مـن   )٣(

 تضـــاف إلـــى ارات الســـل ورعايـــة مرضـــاه ومكافحتـــه عنـــدما ُتجمـــع بّينـــات جديـــدة وُتســـتحدث ابتكـــ
للقضــاء علــى الوبــاء العــالمي والمضــي قــدمًا بســرعة أكبــر  الُمتاحــة األدوات والنهــوج االســتراتيجية 
  بكثير في طريق التخّلص منه؛

  
أن يزّود الدول األعضاء بالدعم عند الطلب فيمـا يتعلـق بتكييـف االسـتراتيجية وتنفيـذها،   )٤(

 ٢٠٣٥ة وطنيـًا لإلسـهام فـي بلـوغ أهـداف عـام وكذلك فـي وضـع مؤشـرات ومعـالم وأهـداف مناسـب
  على الصعيدين المحلي والعالمي؛

  
أن يتــولى رصــد تنفيــذ االســتراتيجية وتقيــيم أثرهــا علــى أســاس التقــدم الُمحــرز فــي تحقيــق   )٥(

  مجموعة المعالم واألهداف؛ 
  
أن يعـــّزز إجـــراء البحـــوث وتوليـــد المعـــارف الالزمـــة للقضـــاء علـــى وبـــاء الســـل العـــالمي   )٦(

ووسائل تشخيص وسـبل عـالج أدوات وتطوير والتخّلص منه، بوسائل منها التعجيل في اكتشاف 
أو أدوات ووســائل وســبل أخــرى محّســنة، وخاصــة اللقاحــات الفعالــة، والحــث علــى جديــدة ووقايــة 
  الناشئة عنها؛ االبتكارات ب االنتفاع

  
أن يرّوج للمساواة في إتاحة األدوات والمنتجات الطبية الجديدة الالزمة للوقاية من السل   )٧(

والســل المقــاوم لألدويــة المتعــددة وتشخيصــهما وعالجهمــا، عنــدما تصــبح تلــك األدوات والمنتجــات 
  متوفرة؛ 

  
بوسـائل منهـا تقـديم الـدعم الناشـط والـالزم لوضـع خطـة  ،أن يعمل مع شراكة دحر السـل  )٨(

ويبحــث، حســب االقتضــاء، عــن شــركاء جــدد يســتطيعون تعضــيد االلتزامــات االســتثمار العالميــة، 
  واالبتكارات الفاعلة داخل قطاع الصحة وخارجه من أجل تنفيذ االستراتيجية بفعالية؛
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لصــــحة العالميــــة الســــبعين والثالثــــة أن يقــــدم تقريــــرًا عــــن التقــــدم الُمحــــرز إلــــى جمعيتــــي ا  )٩(
  مجلس التنفيذي.من خالل ال والسبعين، ويقدم بعد ذلك تقارير على فترات منتظمة

  
)٢٠١٤كانون الثاني/ يناير  ٢١ة، رابعالجلسة ال ) 

  
  
ــه: دور منظمــة   ٥ق١٣٤ت  م ــق ومركبات ــى التعــرض للزئب ــة عل ــة المترتب ــار الصــحية العمومي اآلث

   الصحة العمومية في تنفيذ اتفاقية ميناماتاالصحة العالمية ووزارات 
  

  المجلس التنفيذي،

الخــاص باآلثــار الصــحية العموميــة المترتبــة علــى التعــّرض للزئبــق ومركباتــه: دور تقريــر نظــر فــي البعــد ال
  ١،منظمة الصحة العالمية ووزارات الصحة العمومية في تنفيذ اتفاقية ميناماتا

  ٢:جمعية الصحة العالمية السابعة والستين باعتماد القرار التالي يوصي

  جمعية الصحة العالمية السابعة والستون،

بعد النظر في التقرير الخاص باآلثار الصحية العمومية المترتبة على التعرض للزئبق ومركباته: 
  دور منظمة الصحة العالمية ووزارات الصحة في تنفيذ اتفاقية ميناماتا؛

الفــم: خطــة عمــل بشــأن صــحة  ١٧-٦٠ج ص عٕاذ تشــير إلــى قــرارات جمعيــة الصــحية العالميــة و 
بشــأن تحســـين الصـــحة مـــن خـــالل تصـــريف  ٢٥-٦٣ج ص عترويجيــة والوقايـــة المتكاملـــة مـــن األمـــراض و

بشـــأن الـــنهج االســـتراتيجي لـــإلدارة الدوليـــة للمـــواد  ١٥-٥٩ج ص عالنفايـــات بطـــرق مأمونـــة وســـليمة بيئيـــًا و
اعتمــده  الــذياســتراتيجية تعزيــز مشــاركة قطــاع الصــحة فــي تنفيــذ الــنهج االســتراتيجي الكيميائيــة، وكــذلك 

  المؤتمر الدولي المعني بإدارة المواد الكيميائية في دورته الثالثة؛

المــــواد التــــي قــــد تشــــكلها  لتحــــدياتلحية التعامــــل بفعاليــــة مــــع الجوانــــب الصــــوٕاذ تعتــــرف بأهميــــة 
النسـاء صوصـًا مـنهم لى الفئـات الضـعيفة مـن السـكان، وخعسيما ، والالزئبقها الكيميائية والنفايات، بما في

  خاللهم؛، وعلى أجيال المستقبل من واألطفال

لختاميـة الوثيقة االمنصوص عليها في  التنمية المستدامةة بشأن دالمتجدّ  وٕاذ تشير إلى االلتزامات
مـــؤتمر األمـــم المتحـــدة عـــن  ٢٠١٢والصـــادرة فـــي حزيـــران/ يونيـــو  ه"صـــبو إليـــ"المســـتقبل الـــذي نالمعنونـــة 

الصــحة فــي بشــأن دمــج  ٢٠١٠الصــادر فــي عــام عــن بيــان أديليــد  فضــالً ، ٢٠للتنميــة المســتدامة ريــو +
وثّـق فـي هلسـنكي و  ٢٠١٣عام د قِ تعزيز الصحة الذي عُ الثامن بشأن  جميع السياسات، والمؤتمر العالمي

  صحة؛بالالسكان وعبرها جميعًا لكي يتمتع بين القطاعات عرى التعاون 

متعـدد األطـراف بشـأن الزئبـق جديد نص اتفاق بيئي وضع المفاوضات حول بأن  حيط علماً توٕاذ 
وهـي ، بشـأن الزئبـقميناماتـا  اعتمـاد اتفاقيـةوتمخضـت عـن  ٢٠١٣أكتـوبر تشـرين األول/ فـي قد اختُِتمـت 

 عــــن غيرهــــا فضــــالً  الصــــحة،ادة محــــددة بشــــأن مــــ يتضــــمن فيهــــا اتفــــاق بيئــــي متعــــدد األطــــرافمــــرة  أول
                                                           

 .١٣٤/٢٣م تالوثيقة     ١

 لالطالع على اآلثار المالية واإلدارية المترتبة بالنسبة إلى األمانة نتيجة العتماد القرار. ٥انظر الملحق    ٢
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تتطلب اتخــاذ إجــراءات، ســالتزامــات معينــة علــى األطــراف تفــرض ذات الصــلة، وأن االتفاقيــة األحكــام  مــن
التخلص ها القطاعات المختصة، بما فيسائر إلى جنب مع  جنباً  ةقطاع الصحقبل ، من قتضاءحسب اال

عــن طريــق حظــر تصــنيعها أو اســتيرادها أو  الحــرارة الزئبقيــة ومقــاييس ضــغط الــدمقــاييس التــدريجي مــن م
صــوابين  بمــا فــي ذلــك، الحاويــة علــى الزئبــقمــن مستحضــرات التجميــل و   ،٢٠٢٠ تصــديرها بحلــول عــام

علـــى الزئبـــق، والتـــدابير الواجـــب اتخاذهـــا المطهـــرات الموضـــعية الحاويـــة مـــن و  ،تفتـــيح البشـــرة والكريمـــات
بشـأن ة موميـصـحة العالاستراتيجيات سنان الذي ُيضاف إليه الزئبق، ووضع ملغم األالنهائي من للتخلص 
  ؛للزئبق مناجم الذهب ومجتمعاتهمالعاملين على نطاق ضّيق في الحرفية و مزاولي المهن تعّرض 

 نبعاثـاتاالالبيئة من اإلنسان و حماية صحة هو زئبق البشأن أن هدف اتفاقية ميناماتا تذّكر بوٕاذ 
  مركباته؛و واإلطالقات البشرية المنشأ للزئبق 

يلــي:  القيــام بمــا شــجع األطــراف علــىتالزئبــق بشــأن وٕاذ تضــع فــي اعتبارهــا أن اتفاقيــة ميناماتــا 
للخطـــر  التشــجيع علــى وضـــع وتنفيــذ اســتراتيجيات وبـــرامج ترمــي إلـــى تحديــد فئــات الســـكان المعرضــة (أ)

وحمايتهم، والسـيما الفئـات الضـعيفة مـنهم، والتـي قـد تشـمل اعتمـاد مبـادئ توجيهيـة صـحية علميـة األسـس 
فيما يتعلق بالتعّرض للزئبق ومركباته، وتحديد أهداف بشـأن الحـد مـن التعـّرض للزئبـق، حسـب االقتضـاء، 

التشــجيع  ت المعنيــة؛ (ب)وتثقيــف الجمهــور، وذلــك بمشــاركة قطــاع الصــحة العموميــة وســواه مــن القطاعــا
ــــه؛  ــــي للزئبــــق ومركبات ــــة األســــس بشــــأن التعــــّرض المهن ــــة علمي ــــة ووقائي ــــرامج تثقيفي ــــذ ب ــــى وضــــع وتنفي عل

تعزيز خدمات الرعاية الصحية المالئمة لوقاية فئات السكان المتضررة من التعّرض للزئبـق ومركباتـه  (ج)
ة والمهنيـة الصـحية وتعزيزهـا، حسـب االقتضـاء، إنشاء القـدرات المؤسسـي(د) وعالج تلك الفئات ورعايتها؛ 

للوقايــة مــن األخطــار الصــحية الناجمــة عــن التعــّرض للزئبــق ومركباتــه وتشــخيص تلــك األخطــار وعالجهــا 
  ورصدها؛

ينبغـي لمـؤتمر األطـراف، فـي معـرض ه الزئبق تنص على أنـبشأن وٕاذ تالحظ أن اتفاقية ميناماتا 
تشاور ويتعاون ويوّثق عرى تعاونه وتبادلـه للمعلومـات مـع المنظمـة بحثه لألنشطة المتعلقة بالصحة، أن ي

  ة، حسب االقتضاء؛المعنيالدولية والمنظمات الحكومية الدولية األخرى ومنظمة العمل 

ـــــــى أعمالهـــــــا التحضـــــــيريةوٕاذ تعـــــــرب عـــــــن شـــــــكرها  ـــــــة عل ـــــــل  لألمان خـــــــالل المفاوضـــــــات وتحلي
ـــــف ـــــدائل المتاحـــــة، فضـــــالً  مختل ـــــل  المخـــــاطر والب ـــــد المجـــــاالت التـــــي عـــــن تحلي ـــــزم وتحدي ـــــذل جهـــــود يل ب
مواصــلة مزيــد مـن التحليــل و ال، وتشـجيع بشـأن الزئبــق ، فــي إطـار اتفاقيــة ميناماتــابشـأنهاجديــدة  أو إضـافية
  ،حسبما قد تقتضيه الحاجةاألخرى  الجهود

 في اتفاقية ميناماتا بشـأن الزئبـق فـي تشـرين األول/األطراف باالعتماد الرسمي من جانب  ترحب  -١
  ؛٢٠١٣أكتوبر 

  على القيام بما يلي: ١الدول األعضاءتشجع   -٢

ميناماتـــا بشـــأن الزئبـــق توقيـــع اتفاقيـــة أن تتخـــذ مـــا يلـــزم مـــن تـــدابير محليـــة لإلســـراع فـــي   )١(
تصـدي يًا على الصعيد الـدولي للقانونملزمة تدابير وهي اتفاقية تحّدد وتنفيذها، والمصادقة عليها 

  البيئة؛على صحة اإلنسان و  علىه خاطر الزئبق ومركباتمل

                                                           
 القتضاء، منظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي.وحسب ا    ١
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ميناماتــا بشــأن بنشــاط فــي الجهــود الوطنيــة واإلقليميــة والدوليــة لتنفيــذ اتفاقيــة أن تشــارك   )٢(
  ؛الزئبق

استعماالته في في سياق  هلتعّرض للزئبق ومركباتالمتعلقة باالجوانب الصحية أن تعالج   )٣(
لوقايــة منهــا أو عالجهــا مــن بغــي اناآلثــار الصــحية الســلبية التــي يكــذلك ســائر ، و ةقطــاع الصــح

  دورة حياتها؛ه طوال خالل ضمان اإلدارة السليمة للزئبق ومركبات

في سياق تنفيـذ اتفاقيـة  موميةبين البيئة والصحة العالقائمة العالقة المتبادلة أن تعترف ب  )٤(
  التنمية المستدامة؛و  بشأن الزئبق ميناماتا

المالئمة لوقاية فئات السكان المتضـررة مـن التعـّرض خدمات الرعاية الصحية ز تعزّ أن   )٥(
 للزئبـــق ومركباتـــه وعـــالج تلـــك الفئـــات ورعايتهـــا، بوســـائل منهـــا وضـــع اســـتراتيجيات فعالـــة لتبـــادل

تســـتهدف الفئـــات المعرضـــة للخطـــر مثـــل األطفـــال والنســـاء فـــي ســـن  المخـــاطر المعلومـــات عـــن
  ؛اإلنجاب والسيما النساء الحوامل

وزارات كل من كذلك ين وزارات الصحة ووزارات البيئة، و بتعاون عرى ال أن تكفل توثيق  )٦(
والـــوزارات األخـــرى المســـؤولة عـــن تنفيـــذ جوانـــب اتفاقيـــة  ،العمـــل والصـــناعة واالقتصـــاد والزراعـــة

  الزئبق؛بشأن ميناماتا 

التعـــّرض للزئبـــق ناجمـــة عـــن تبـــادل المعلومـــات الوبائيـــة بشـــأن اآلثـــار الصـــحية ال) أن تســـّهل ٧(
، حسـب المعنيـةمنظمة وغيرها من المنظمات المع العرى تعاون وثيق سياق في وذلك  ،هركباتوم

  االقتضاء؛

  المدير العام ما يلي: منتطلب   -٣

لــــدول األعضــــاء بشــــأن إســــداء المشــــورة إلــــى االجهــــود التــــي تبــــذلها المنظمــــة أن يســــّهل   )١(
جميـع الجوانـب الصـحية مـا يخـص الزئبـق فيبشـأن اتفاقيـة ميناماتـا  لتنفيـذ التقنـي وتزويدها بالـدعم
  ؛وحمايتهاصحة اإلنسان وذلك تعزيزًا لمنظمة، عمل البما يتفق مع برنامج و المتصلة بالزئبق 

وتنفيــذ اســتراتيجيات وبــرامج ترمــي  يقــدم الــدعم إلــى الــدول األعضــاء مــن أجــل وضــعأن   )٢(
ئــات الضــعيفة مــنهم، والتــي قــد إلــى تحديــد فئــات الســكان المعرضــة للخطــر وحمــايتهم، والســيما الف

تشـــمل اعتمـــاد مبـــادئ توجيهيـــة صـــحية علميـــة األســـس فيمـــا يتعلـــق بـــالتعّرض للزئبـــق ومركباتـــه، 
وتحديـــد أهـــداف بشـــأن الحـــد مـــن التعـــّرض للزئبـــق، حســـب االقتضـــاء، وتثقيـــف الجمهـــور، وذلـــك 

  ؛بمشاركة قطاع الصحة والقطاعات المعنية األخرى

بشـــأن  ميناماتـــاالتفاقيـــة لجنـــة التفـــاوض الحكوميـــة الدوليـــة  التعـــاون مـــعأن يوثّـــق عـــرى   )٣(
خاصــة برنــامج األمــم المتحــدة و األخــرى، الدوليــة والهيئــات مــؤتمر األطــراف والمنظمــات و  الزئبــق

بشــأن لتقــديم الــدعم الكامــل لتنفيــذ الجوانــب المتعلقــة بالصــحة مــن اتفاقيــة ميناماتــا للبيئــة، وذلــك 
التقـدم المحـرز بمعلومـات عـن ألطـراف الحكوميـة الدوليـة ومـؤتمر االتفـاوض لجنـة وتزويـد  الزئبق

  في هذا الصدد.
  

  )٢٠١٤كانون الثاني/ يناير  ٢٣(الجلسة الثامنة، 
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    الطب التقليدي (الشعبي)  ٦ق١٣٤ت  م
  

  المجلس التنفيذي،
  

  ١بعد النظر في التقرير الخاص بالطب التقليدي (الشعبي)،
  

  ٢:جمعية الصحة العالمية السابعة والستين باعتماد القرار التالي يوصي
  

  جمعية الصحة العالمية السابعة والستون، 
  

  الشعبي)؛(بعد النظر في التقرير الخاص بالطب التقليدي 
  
 ٣٣- ٣١ع  ص جو ٤٩-٣٠ج ص عو ٧٢-٢٩ج ص عو ٥٤-٢٢ج ص عبــــــــــــــالقرارات  رٕاذ تــــــــــــــذكِّ و 

 ٣١-٥٦ص ع  جو ١١- ٥٤ج ص عو ٣٤- ٤٤ج ص عو ٤٣- ٤٢وج ص ع ١٩- ٤١وج ص ع ٣٣- ٤٠ص ع  جو
بشـــأن الطـــب التقليـــدي (الشـــعبي)، التـــي تطلـــب مـــن المـــدير  ١٣-٦٢ج ص ع، وخاصـــة ٢١-٦١ص عوج 

-٢٠٠٢العــام، فــي جملــة أمــور، أن ُيحــدِّث اســتراتيجية المنظمــة بشــأن الطــب التقليــدي (الشــعبي) للفتــرة 
البلــدان والتحــديات الجديــدة المطروحــة حاليــًا فــي مجــال الطــب ، اســتنادًا إلــى التقــدم الــذي أحرزتــه ٢٠٠٥

  التقليدي (الشعبي)؛
  

ـــوفير الرعايـــة  ـــدتين للطـــب التقليـــدي (الشـــعبي) والتكميلـــي فـــي ت ـــة والقيمـــة المتزاي وٕاذ تؤكـــد األهمي
الصحية على الصعيدين الوطني والعالمي، وأن هذين النوعين من الطب لم يعودا مقصـورين حصـرًا علـى 

  اليم أو مجتمعات معّينة؛ أي أق
  

وٕاذ تالحــــظ زيــــادة مســــتوى االهتمــــام بجوانـــــب ممارســــات الطــــب التقليــــدي (الشــــعبي) والتكميلـــــي 
وبممارسي هذين النوعين من الطب، ومـا يتعلـق بـذلك مـن مطالبـة المسـتهلكين والحكومـات بـأن ُينظـر فـي 

  دمج هذين العنصرين في الخدمات الصحية المقدمة؛
  

أن التحديات الرئيسية التـي تعتـرض مجـال الطـب التقليـدي (الشـعبي) والتكميلـي  وٕاذ تالحظ أيضاً 
 تشمل أوجـه قصـور فـي مـا يلـي: اإلدارة والسياسـة المسـتندتان إلـى المعرفـة، والتنظـيم المناسـب للممارسـات

والممارســين؛ ورصــد تنظــيم المنتجــات وتنفيــذه؛ ودمــج خــدمات الطــب التقليــدي (الشــعبي) والتكميلــي علــى 
 ،المقدمة والرعاية الصحية الذاتية الرعاية الصحيةنحو المناسب في خدمات ال

  
، ٢٠٢٣-٢٠١٤باســــتراتيجية المنظمــــة بشــــأن الطــــب التقليــــدي (الشــــعبي) للفتــــرة  علمــــاً  تحــــيط -١

وبأغراضــها الثالثــة والتوجيهــات االســتراتيجية واإلجــراءات االســتراتيجية التــي توجــه قطــاع الطــب التقليــدي 
  اصلة تطوره وتقدمه خالل العقد القادم؛(الشعبي) في مو 

  
  
  

                                                           
  .١٣٤/٢٤م تالوثيقة    ١
 لالطالع على اآلثار المالية واإلدارية المترتبة بالنسبة إلى األمانة نتيجة العتماد القرار. ٥انظر الملحق    ٢
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علــى مــا يلــي، وفقــًا لقــدراتها وأولوياتهــا وتشــريعاتها ذات الصــلة وظروفهــا  الــدول األعضــاء تحــث  -٢
  الوطنية:

  
 ٢٠٢٣-٢٠١٤اســــتراتيجية المنظمــــة بشــــأن الطــــب التقليــــدي (الشــــعبي) للفتــــرة  اعتمــــاد  )١(

كأســـاس لبـــرامج الطـــب التقليـــدي (الشـــعبي) والتكميلـــي أو  وتكييفهـــا وتنفيـــذها، حســـب االقتضـــاء،
  الخاصة به؛ الوطنية خطط العمل

  
عن التقـدم المحـرز فـي تنفيـذ اسـتراتيجية المنظمـة بشـأن الطـب  المنظمة إلىتقديم تقرير   )٢(

  ؛٢٠٢٣-٢٠١٤التقليدي (الشعبي) للفترة 
  

  :ما يلي المدير العام من تطلب  -٣
  
الستراتيجية المنظمة بشأن الطب التقليـدي (الشـعبي) للفتـرة  األعضاءالدول تيسير تنفيذ   )١(

، وذلـــك بـــدعم صـــياغتها لمـــا يتعلـــق بـــذلك مـــن سياســـات ومعـــايير ولـــوائح وطنيـــة ٢٠٢٣-٢٠١٤
لـــذلك مـــن خـــالل تبـــادل المعلومـــات  تبعـــاً المعرفـــة، وتعزيـــز بنـــاء القـــدرات الوطنيـــة  إلـــىمســـتندة 

  والشبكات وحلقات العمل التدريبية؛
  
 إدمـــاجفـــي مجـــال السياســـات بشـــأن كيفيـــة  للـــدول األعضـــاء اإلرشـــاداتمواصـــلة تـــوفير   )٢(

نظمهـــا ( نظامهـــا الـــوطني و/ أو دون الـــوطني خـــدمات الطـــب التقليـــدي (الشـــعبي) والتكميلـــي فـــي
التقنيـــة التـــي مـــن شـــأنها أن  اإلرشـــاداتللرعايـــة الصـــحية، وكـــذلك  و/ أو دون الوطنيـــة) الوطنيـــة

  ؛وفّعاليتهالطب التقليدي (الشعبي) والتكميلي هذه وجودتها تضمن سالمة خدمات ا
  
مواصلة تعزيز التعاون والتـآزر الـدوليين فـي مجـال الطـب التقليـدي (الشـعبي) والتكميلـي   )٣(

، مــع مراعــاة عــادات وتقاليــد الشــعوب والمجتمعــات البّينــات إلــىبغيــة تبــادل المعلومــات المســتندة 
  األصلية؛

  
  ؛٢٠٢٣-٢٠١٤يجية المنظمة بشأن الطب التقليدي (الشعبي) للفترة رصد تنفيذ استرات  )٤(
  
، المجلـس التنفيـذيالثانية والسـبعين، مـن خـالل  جمعية الصحة العالمية إلىتقديم تقرير   )٥(

  عن التقدم المحرز في تنفيذ هذا القرار.
  

  )٢٠١٤كانون الثاني/ يناير  ٢٣(الجلسة الثامنة، 
  
  
  الملطفة كعنصر من عناصر العالج المتكامل طيلة العمرتعزيز الرعاية   ٧ق١٣٤ت  م

  
  المجلس التنفيذي،

  
الخــاص بتعزيــز الرعايــة الملطفــة كعنصــر مــن عناصــر العــالج المتكامــل طيلــة  بعــد أن نظــر فــي التقريــر

  ١العمر،
  

                                                           
  .١٣٤/٢٨ت  ملوثيقة ا    ١
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  ١:جمعية الصحة العالمية السابعة والستين باعتماد القرار التالي يوصي
  

  السابعة والستون،جمعية الصحة العالمية 
  

بعــد النظــر فــي التقريــر الخــاص بتعزيــز الرعايــة الملطفــة كعنصــر مــن عناصــر العــالج المتكامــل 
  طيلة العمر؛

  
بشأن الوقاية من السرطان ومكافحته وخصوصًا ما يتصل منه  ٢٢-٥٨ع  ص  جتذكر بالقرار  وٕاذ  

  بالرعاية الملطفة؛
  

التابعــة للمجلــس  الصــادرين عــن لجنــة المخــدرات ٥٤/٦و ٥٣/٤ تأخــذ فــي الحســبان القــرارينوٕاذ   
تعزيز توافر العقاقير المشروعة الخاضـعة "على التوالي  وعنوانهما االقتصادي واالجتماعي لألمم المتحدة،

للمراقبــة الدوليــة بكميــات كافيــة لألغــراض الطبيــة والعلميــة مــع العمــل فــي الوقــت ذاتــه علــى منــع تســريبها 
المخدرات والمؤثرات العقلية الخاضعة للمراقبة الدولية بكميـات كافيـة لألغـراض  تعزيز توافر"ثم " وتعاطيها

  ؛"الطبية والعلمية مع العمل في الوقت ذاته على منع تسريبها وتعاطيها
  

لمراقبـة عـن لتقرير الهيئـة الدوليـة و الخاص للهيئة الدولية لمراقبة المخدرات  تثني على التقريروٕاذ   
 ٢ضـــمان إتاحتهـــا بكميـــات كافيـــة لألغـــراض الطبيـــة والعلميـــة: الخاضـــعة للمراقبـــة الدوليـــةتـــوافر العقـــاقير 

: ضـــمان التـــوازن فـــي السياســـات الوطنيـــة الخاصـــة بـــالمواد الخاضـــعة للمراقبـــة بشـــأنٕارشـــادات المنظمـــة و 
  ٣إرشادات بشأن توافر األدوية الخاضعة للمراقبة وٕاتاحتها؛

  
الصــادر عــن مجلــس األمــم المتحــدة االقتصــادي  ٢٠٠٥/٢٥وٕاذ تأخــذ أيضــًا فــي الحســبان القــرار   

  واالجتماعي بشأن عالج األلم باستعمال المسكنات شبه األفيونية؛
  

ـــالغون وٕاذ    تضـــع فـــي اعتبارهـــا أن الرعايـــة الملطفـــة هـــي نهـــج يحّســـن نوعيـــة حيـــاة المرضـــى (الب
المـــريض، مـــن خـــالل  واألطفـــال) وأســـرهم ممـــن يواجهـــون المشـــكالت المرتبطـــة بـــالمرض الـــذي يهـــدد حيـــاة

خــدمات الوقايــة وتســكين األلــم عــن طريــق تحديــد األلــم والمشــكالت األخــرى ســواء أكانــت بدنيــة أم نفســية 
  اجتماعية أم روحانية في مراحل مبكرة وتقييمها وعالجها على نحو سليم؛

  
األفـراد تعترف بأن الرعاية الملطفة، عند التوصية بها، هي أمر أساسـي لتحسـين نوعيـة حيـاة وٕاذ   

وعـــافيتهم وأســـباب راحـــتهم وكـــرامتهم، بكونهـــا خـــدمات صـــحية فعالـــة تركـــز علـــى الشـــخص وتقـــّيم حاجـــة 
المرضــى إلــى الحصــول علــى معلومــات كافيــة ومراعيــة لوضــعهم الشخصــي والثقــافي عــن حــالتهم الصــحية 

  وتقدر دورهم المحوري في اتخاذ قرارات بشأن العالج الذي يتلقونه؛
  

حـــة خـــدمات الرعايـــة الملطفـــة واألدويـــة األساســـية المســـتخدمة ألغـــراض طبيــــة تؤكـــد بـــأن إتاوٕاذ   
وعلميـــة والمصـــنعة مـــن مـــواد خاضـــعة للمراقبـــة، بمـــا فيهـــا المســـكنات األفيونيـــة مثـــل المـــورفين، تمشـــيًا مـــع 

                                                           
 المترتبة بالنسبة إلى األمانة نتيجة العتماد القرار.لالطالع على اآلثار المالية واإلدارية  ٥انظر الملحق    ١

  .E/INCB/2010/1/Supp.1لوثيقة ا    ٢
٣    Ensuring balance in national policies on controlled substances: guidance for availability and accessibility of 

controlled medicines. Geneva: World Health Organization; 2011.                                                                                
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بـأعلى تسهم في إعمال الحق في التمتع  ١اتفاقيات األمم المتحدة الدولية الثالث بشأن مكافحة المخدرات،
  والعافية؛ وى يمكن بلوغه من الصحةمست

  
تقــر بــأن الرعايــة الملطفــة هــي مســؤولية أخالقيــة مــن مســؤوليات الــنظم الصــحية، وبأنــه يجــب وٕاذ   

علــى أصــحاب المهــن فــي مجــال الرعايــة الصــحية مــن الناحيــة األخالقيــة أن يخففــوا اآلالم والمعانــاة ســواء 
عالج المرض أو االعتالل،  النظر عن مدى إمكانية أكانت بدنية أم نفسية اجتماعية أم روحانية، بصرف

  وبأن الرعاية المقدمة إلى المحتضرين هي عنصر من العناصر الحاسمة للرعاية الملطفة؛
  

مليــون شــخص يحتــاجون فــي الوقــت الحــالي إلــى خــدمات الرعايــة  ٤٠تعتــرف بــأن أكثــر مــن وٕاذ   
طفة نتيجة لشيخوخة السكان وارتفـاع نسـبة األمـراض الملطفة سنويًا، وترتقب زيادة الحاجة إلى الرعاية المل

غير السارية وغيرها من األمراض المزمنة في العالم، وتضع فـي اعتبارهـا أهميـة خـدمات الرعايـة الملطفـة 
 لكميـــات األدويـــةالمقدمـــة إلـــى األطفـــال، وتقـــر فـــي هـــذا الصـــدد بضـــرورة تـــزّود الـــدول األعضـــاء بتقـــديرات 

  تركيبات أدوية األطفال؛لدولية، بما فيها الالزمة الخاضعة للمراقبة ا
  

ســيما علــى مســتوى  تــدرك الحاجــة الملحــة إلــى إدراج الرعايــة الملطفــة فــي سلســلة الرعايــة، والوٕاذ   
ــًا فــي نظــم الرعايــة الصــحية  الرعايــة األوليــة، وتقــر بــأن عــدم إدمــاج خــدمات الرعايــة الملطفــة إدماجــًا كافي

  انعدام اإلنصاف في إتاحة مثل هذه الرعاية؛ واالجتماعية هو عامل رئيسي يسهم في
  

لألغـــراض الطبيـــة  تالحـــظ أن تـــوافر األدويـــة الخاضـــعة للمراقبـــة الدوليـــة واســـتخدامها المالئـــموٕاذ   
سيما من أجل تخفيـف اآلالم والمعانـاة، أمـران ال يـزاالن غيـر كـافيين فـي عـدة بلـدان، وتسـلط  والعلمية، وال

ومكتب األمم المتحـدة المعنـي ول األعضاء، بدعم من أمانة المنظمة األضواء على ضرورة أن تضمن الد
والهيئـــة الدوليـــة لمراقبـــة المخـــدرات، عـــدم تحـــّول الجهـــود الراميـــة إلـــى منـــع تســـريب بالمخـــدرات والجريمـــة 

المخدرات والمؤثرات العقلية الخاضعة للمراقبة الدولية عمًال باتفاقيات األمم المتحدة الدوليـة بشـأن مكافحـة 
  لمخدرات إلى عوائق تنظيمية غير مالئمة تعرقل إتاحة هذه األدوية ألغراض طبية؛ا
  

تأخذ في الحسبان أن عدم اإللمام بالرعاية الملطفة يديم المعاناة التي تنجم عن أعراض قابلة وٕاذ   
الرعايـة للعالج ويمكن تجنبها، وتبرز الحاجة إلى توفير التعليم المتواصل والتـدريب الكـافي لجميـع مقـدمي 

الصـــحية فـــي المستشـــفيات وعلـــى مســـتوى المجتمعـــات المحليـــة وغيـــرهم مـــن مقـــدمي الرعايـــة، بمـــن فـــيهم 
  العاملون في منظمات غير حكومية وأفراد أسرهم؛

  
فعالة وعالية المردودية للرعاية الملطفة، وتقر بأن الرعاية الملطفة  متنوعةوٕاذ تسلم بوجود نماذج   

التخصصـات لتلبيـة احتياجـات المرضـى وأسـرهم، وتالحـظ أن تـوفير خـدمات الرعايـة متعـدد تستخدم نهجـًا 
الملطفة الجيدة هو أمر يمكن تحقيقه على األرجح حيثمـا توجـد شـبكات تواصـل متينـة بـين مقـدمي الرعايـة 
الملطفــة المهنيــين ومقــدمي خــدمات الرعايــة الداعمــة (بمــا فيهــا خــدمات الــدعم المعنــوي والمشــورة، حســب 

خـــدمات الرعايـــة لمرضـــى االعـــتالالت والمتطـــوعين واألســـر المتضـــررة وبـــين المجتمـــع ومقـــدمي ) جـــةالحا
  وللمسنين؛ الحادة

  
وٕاذ تســلم بالحاجـــة إلـــى خـــدمات الرعايـــة الملطفـــة علـــى مســـتوى فئـــات األمـــراض (األمـــراض غيـــر   

دويـة المتعـددة) وعلـى ومرض السـل المقـاوم لأل األيدزالسارية واألمراض المعدية بما فيها العدوى بفيروس 
  مستوى كل الفئات العمرية؛
                                                           

؛ واتفاقيــة األمــم ١٩٧٢بصــيغتها المعدلــة بموجــب بروتوكــول عــام  ١٩٦١اتفاقيــة األمــم المتحــدة الوحيــدة للمخــدرات لعــام     ١
لمكافحـة االتجـار غيـر المشـروع فـي المخـدرات والمـؤثرات تحدة ؛ واتفاقية األمم الم١٩٧١المتحدة بشأن المؤثرات العقلية لعام 

  .١٩٨٨لعام  العقلية



  القرارات والمقررات اإلجرائية 13

 

ترحـب بـإدراج الرعايـة الملطفـة فـي تعريـف التغطيـة الصـحية الشـاملة وتشـدد علـى ضـرورة أن وٕاذ   
تتيح الخدمات الصحية خدمات الرعاية الملطفة المتكاملة بشكل منصف بهـدف تلبيـة احتياجـات المرضـى 

  في سياق التغطية الصحية الشاملة؛
  

تعتـــرف بالحاجــــة إلــــى آليــــات كافيـــة لتمويــــل بــــرامج الرعايــــة الملطفـــة، بمــــا فــــي ذلــــك األدويــــة وٕاذ   
  سيما في البلدان النامية؛ والمنتجات الطبية، وال

  
العـــالمي ترحـــب بـــإدراج األعمـــال والمؤشـــرات المتصـــلة بالرعايـــة الملطفـــة فـــي إطـــار المنظمـــة وٕاذ   

كافحتها وفي خطة العمل العالمية للمنظمة للوقاية من الشامل لرصد الوقاية من األمراض غير السارية وم
  ؛٢٠٢٠-٢٠١٣ األمراض غير السارية ومكافحتها

  
تالحـــظ مـــع التقـــدير إدراج األدويـــة الالزمـــة لمكافحـــة اآلالم واألعـــراض فـــي ســـياقات الرعايـــة وٕاذ   

ار الرابــع لقائمــة الملطفــة فــي اإلصــدار الثــامن عشــر لقائمــة المنظمــة النموذجيــة لألدويــة األساســية واإلصــد
المنظمة النموذجية لألدوية األساسية لألطفال، وتشيد بجهود المراكز المتعاونة مـع المنظمـة المبذولـة فيمـا 

  يتصل بعالج األلم والرعاية الملطفة لتحسين إتاحة خدمات الرعاية الملطفة؛
  

ذولـــة فـــي إطـــار تالحـــظ مـــع التقـــدير جهـــود المنظمـــات غيـــر الحكوميـــة والمجتمـــع المـــدني المبوٕاذ   
المواظبـة علـى إبـراز أهميــة خـدمات الرعايـة الملطفـة، بمــا فـي ذلـك تـوافر المــواد الخاضـعة للمراقبـة الدوليــة 
بكميـــات كافيـــة واســـتخدامها المالئـــم لألغـــراض الطبيـــة والعلميـــة، علـــى النحـــو المبـــين فـــي اتفاقيـــات األمـــم 

  المتحدة الدولية بشأن مكافحة المخدرات؛
  

فر خدمات الرعاية الملطفة المحدود في كثير من أنحاء العالم واآلالم الجمـة التـي تعترف بتواوٕاذ   
يمكــن تجنبهــا ويعــاني منهــا ماليــين المرضــى وأســرهم، وتشــدد علــى الحاجــة إلــى إنشــاء نظــم صــحية تــدرج 
خدمات الرعاية الملطفة كجزء ال يتجزأ مـن خـدمات عـالج األشـخاص فـي سلسـلة خـدمات الرعايـة أو إلـى 

  ها عند االقتضاء،تعزيز 
  

  على ما يلي: ١الدول األعضاء تحثّ   -١
  

الرعايــة الملطِّفــة وتعزيزهــا وتنفيــذها، حســب االقتضــاء، فــي الخاصــة بسياســات الوضــع   )١(
نـات سبيل دعم التعزيز الشامل للُنظم الصحية بحيث ُتدمج خدمات الرعايـة الملطِّفـة المسـندة بالبيِّ 

الرعايــة المتصــلة علــى صــعيد المســتويات كافــة، خــدمات والميســورة التكلفــة والمنصــفة فــي سلســلة 
مـــع التركيـــز علـــى الرعايـــة الصـــحية األوليـــة، والرعايـــة المجتمعيـــة والرعايـــة فـــي المنـــزل، وخطـــط 

 التغطية الشاملة؛

لتنفيــذ ، ضــمان التمويــل المحلــي وتخصــيص المــوارد البشــرية الكــافيين، حســب االقتضــاء  )٢(
وضع سياسات الرعايـة الملطِّفـة وتنفيـذها، وتنفيـذ المبـادرات  مبادرات الرعاية الملطِّفة بما في ذلك

الخاصة بالتعليم والتدريب وتحسين الجودة، ودعم إتاحة األدوية األساسـية واسـتخدامها علـى نحـو 
 رشيد، بما في ذلك استخدام األدوية الخاضعة للمراقبة في التدبير العالجي لألعراض؛

                                                           
  .منظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي وحسب االقتضاء،   ١
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والمتطـــوعين فـــي المجتمعـــات المحليـــة وغيـــرهم مـــن تـــوفير الـــدعم األساســـي إلـــى األســـر   )٣(
شـراف المهنيـين المـدربين حسـب االقتضـاء، إاألفراد الذين يضطلعون بـدور مقـدمي الرعايـة تحـت 

 وذلك بطرق من بينها إبرام الشراكات المتعددة القطاعات؛

اللـذين  المتواصـليناستهداف إدراج الرعاية الملطِّفة كجـزء ال يتجـزأ مـن التعلـيم والتـدريب   )٤(
يحصــل عليهمـــا مقـــدمو الرعايـــة الصــحية وفقـــًا ألدوارهـــم ومســـؤولياتهم، بمــا يتماشـــى مـــع المبـــادئ 

 التالية:

بشـــــأن الرعايـــــة الملطِّفـــــة  المتواصـــــلينبغــــي دمـــــج التـــــدريب األساســـــي والتعلـــــيم   (أ)
ـــيم الجـــامعي المقـــدم إلـــى جميـــع المهنيـــين فـــي مجـــال الطـــب  كعنصـــر روتينـــي فـــي التعل

ريض، وكجزء من التدريب الذي يحصل عليه مقدمو الرعاية في أثناء الخدمة على والتم
صــعيد الرعايــة الصــحية األوليــة، بمــا فــي ذلــك العــاملون فــي الرعايــة الصــحية ومقــدمو 

  الخدمات الذين يلبُّون االحتياجات الروحانية للمرضى والمرشدون االجتماعيون؛

ميع العاملين في الرعايـة الصـحية الـذين وينبغي توفير التدريب المتوسط إلى ج  (ب)
يعملون على نحو روتينـي مـع المرضـى المصـابين بـأمراض تهـدد حيـاتهم، بمـا فـي ذلـك 
الــــذين يعملــــون فــــي مجــــال األورام واألمــــراض المعديــــة وطــــب األطفــــال وطــــب المســــنين 

 والطب الباطني؛

أجـل إعـداد وينبغي توفير التدريب المتخصص فـي مجـال الرعايـة الملطِّفـة مـن   (ج)
مهنيي الرعاية الصـحية الـذين سـيتولون إدارة الرعايـة الصـحية المتكاملـة للمرضـى الـذين 

 تتجاوز احتياجاتهم التدبير العالجي الروتيني لألعراض؛

تقيــيم االحتياجــات المحليــة مـــن الرعايــة الملطِّفــة، بمــا فـــي ذلــك المتطلبــات مــن األدويـــة   )٥(
تعزيـــز العمـــل التعـــاوني لضـــمان تـــوافر اإلمـــدادات الكافيـــة مـــن الالزمـــة للتـــدبير العالجـــي لأللـــم، و 

 األدوية األساسية في الرعاية الملطِّفة وتجنب نقص هذه اإلمدادات؛

التشـــريعات والسياســـات الوطنيـــة والمحليـــة  اســـتعراض وتنقـــيحالقيـــام، حســـب االقتضـــاء، ب  )٦(
تحسـين إتاحـة  بشـأن ١سياسـاتللالمنظمـة  فيمـا يتعلـق بإرشـادات بشأن األدوية الخاضعة للمراقبـة

اتفاقيــات األدويــة الالزمــة للتــدبير العالجــي لأللــم واســتخدامها علــى نحــو رشــيد، بمــا يتماشــى مــع 
 ؛األمم المتحدة الدولية بشأن مكافحة المخدرات

تحديث، حسب االقتضاء، القوائم الوطنية لألدوية األساسية، على ضوء األفرع الخاصة   )٧(
دويــة الرعايــة الملطِّفــة التــي ُأضــيفت مــؤخرًا إلــى قائمــة المنظمــة النموذجيــة بأدويــة عــالج األلــم وأ

 ؛قائمة المنظمة النموذجية لألدوية األساسية لألطفاللألدوية األساسية و 

تعزيـــز الشـــراكات بـــين الحكومـــات وبـــين المجتمعـــات المدنيـــة، بمـــا فـــي ذلـــك المنظمـــات   )٨(
إلـى المرضـى الـذين يتطلبـون الرعايـة الملطِّفـة،  المعنية بالمرضى، في سبيل دعم تقـديم الخـدمات

 حسب االقتضاء؛

تنفيــذ ورصــد اإلجــراءات الخاصــة بالرعايــة الملطِّفــة المدرجــة فــي خطــة العمــل العالميـــة   )٩(
 ؛٢٠٢٠-٢٠١٣للمنظمة بشأن الوقاية من األمراض غير السارية ومكافحتها للفترة 

                                                           
   ١ Ensuring balance in national policies on controlled substances: guidance for availability and accessibility of 

controlled medicines. Geneva, World Health Organization, 2011.                                                                              
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  المدير العام ما يلي: منتطلب   -٢

الرعاية الملطِّفة تمثـل جـزءًا ال يتجـزأ مـن جميـع الخطـط العالميـة ذات الصـلة ضمان أن   )١(
بشـــأن مكافحـــة األمـــراض والـــُنظم الصـــحية، بمـــا فـــي ذلـــك الخطـــط التـــي تتعلـــق بـــاألمراض غيـــر 
الســـــارية وبالتغطيـــــة الصـــــحية الشـــــاملة، وٕادراج الرعايـــــة الملطِّفـــــة فـــــي خطـــــط التعـــــاون الُقطريـــــة 

 واإلقليمية؛

وضع، حسب االقتضاء، المبادئ التوجيهية واألدوات المسندة بالبيِّنات بشـأن تحديث أو   )٢(
الرعاية الملطِّفة بما في ذلك خيارات التدبير العالجي لأللم للبالغين واألطفال، بما في ذلك وضع 
المبـــادئ التوجيهيـــة للمنظمـــة بشـــأن العـــالج الفارمـــاكولوجي لأللـــم وضـــمان بـــث هـــذه المبـــادئ بثـــًا 

 كافيًا؛

وضع وتعزيز، حسب االقتضاء، المبادئ التوجيهية المسندة بالبيِّنات بشأن دمج الرعايـة   )٣(
الملطِّفــة فــي الــُنظم الصــحية الوطنيــة علــى صــعيد فئــات األمــراض ومســتويات الرعايــة الصــحية، 

تاحـة التي ُتعنى عناية كافية بالقضايا األخالقية المتعلقة بتقديم الرعايـة الملطِّفـة الشـاملة، مثـل اإل
المنصـــفة، والرعايـــة التـــي تتمحـــور حـــول الشـــخص وتـــوقِّره، ومشـــاركة المجتمـــع المحلـــي، وٕارشـــاد 

 التعليم حول التدبير العالجي لأللم واألعراض، وتقديم الدعم النفسي االجتماعي؛

االستمرار من خالل برنامج إتاحة األدوية الخاضعة للمراقبة، فـي دعـم الـدول األعضـاء   )٤(
تشـريعات والسياسـات الوطنيـة وتحسـينها بهـدف ضـمان خلـق التـوازن بـين الوقايـة في اسـتعراض ال

مـــن إســـاءة اســـتخدام المـــواد الخاضـــعة للمراقبـــة وتســـريبها واالتجـــار بهـــا، وبـــين اإلتاحـــة المالئمـــة 
اتفاقيــــات األمــــم المتحــــدة الدوليــــة بشــــأن مكافحــــة لألدويــــة الخاضــــعة للمراقبــــة بمــــا يتماشــــى مــــع 

 ؛المخدرات

اف طرق لزيادة تـوافر وٕاتاحـة األدويـة المسـتخدمة فـي الرعايـة الملطِّفـة مـن خـالل استكش  )٥(
ـــدول األعضـــاء والشـــبكات ذات الصـــلة والمجتمـــع المـــدني، ومـــع ســـائر أصـــحاب  التشـــاور مـــع ال

 المصلحة الدوليين، حسب االقتضاء؛

المخــدرات العمــل مــع الهيئــة الدوليــة لمراقبــة المخــدرات، ومكتــب األمــم المتحــدة المعنــي ب  )٦(
حة وســائر الســلطات المعنيــة، مــن أجــل تعزيــز تــوافر األدويــة الخاضــعة والجريمــة، ووزارات الصــ

 ؛للمراقبة من أجل التدبير العالجي لأللم واألعراض ومراقبة هذه األدوية على نحو متوازن

مواصلة التعاون مع الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات في سبيل دعم الدول األعضـاء فـي   )٧(
وضع تقديرات دقيقة تتيح توفير أدوية عالج األلم والرعاية الملطِّفة بطرق من بينها تحسين تنفيـذ 

 ١؛بشأن تقدير االحتياجات من المواد الخاضعة للمراقبة الدوليةاإلرشادات 

يونيســيف وســائر الشــركاء المعنيــين فــي تعزيــز الرعايــة الملطِّفــة لألطفــال التعــاون مــع ال  )٨(
 وتنفيذها؛

ـــيم التقـــدم الُمحـــرز فـــي مختلـــف   )٩( ـــة الملطِّفـــة علـــى صـــعيد العـــالم، وتقي ـــة الرعاي رصـــد حال
 المبادرات والبرامج بالتعاون مع الدول األعضاء والشركاء الدوليين؛

                                                           
١   International Narcotics Control Board, World Health Organization. Guide on estimating requirements for 

substances under international control. New York: United Nations; 2012.                                                                   
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تشـــجيع علـــى تـــوفير التمويـــل الكـــافي وتحســـين العمـــل مـــع الـــدول األعضـــاء مـــن أجـــل ال  )١٠(
التعاون في مجـال بـرامج الرعايـة الملطِّفـة والمبـادرات الخاصـة بالبحـث، والسـيما فـي البلـدان التـي 

، والتي ُتعنى بالرعاية ٢٠١٥-٢٠١٤تفتقر إلى الموارد، بما يتماشى مع الميزانية البرمجية للفترة 
 الملطِّفة؛

مـاذج الرعايـة الملطِّفـة التـي ُتعـد فعالـة فـي البلـدان المنخفضـة تشجيع البحث في مجـال ن  )١١(
  والمتوسطة الدخل، مع أخذ الممارسات الجيدة في االعتبار؛

 
تقــديم التقــارير بشــأن التقــدم الُمحــرز فــي تنفيــذ هــذا القــرار إلــى جمعيــة الصــحة العالميــة   )١٢(

 من خالل المجلس التنفيذي. ٢٠١٦التاسعة والستين في عام 
  

  )٢٠١٤كانون الثاني/ يناير  ٢٣الجلسة الثامنة، (
  
  
المساهمة في التنمية االجتماعية واالقتصـادية: إجـراءات مسـتدامة عبـر القطاعـات   ٨ق١٣٤ت  م

مــن أجــل تحســين الصــحة واإلنصــاف فــي مجــال الصــحة (متابعــة المــؤتمر العــالمي 
  )الثامن بشأن تعزيز الصحة

  
  المجلس التنفيذي، 

 
التقريــر الخــاص بالمســاهمة فــي التنميــة االجتماعيــة واالقتصــادية: إجــراءات مســتدامة عبــر بعــد النظــر فــي 

القطاعــات مــن أجــل تحســين الصــحة واإلنصــاف فــي مجــال الصــحة (متابعــة المــؤتمر العــالمي الثــامن بشــأن تعزيــز 
  ١الصحة)،

  
  ٢جمعية الصحة العالمية السابعة والستين باعتماد القرار التالي: يوصي

  
  لصحة العالمية السابعة والستون،جمعية ا

  
بعد النظر في التقرير الخاص بالمساهمة في التنمية االجتماعية واالقتصادية: إجراءات مستدامة 
عبر القطاعـات مـن أجـل تحسـين الصـحة واإلنصـاف فـي مجـال الصـحة (متابعـة المـؤتمر العـالمي الثـامن 

  ؛بشأن تعزيز الصحة)
  

مــة الصــحة العالميــة الــذي يــنص علــى أن الحكومــات مســؤولة إذ تؤكــد مجــددًا مبــادئ دســتور منظ
  عن صحة شعوبها وال يمكن الوفاء بهذه المسؤولية إال باتخاذ تدابير صحية واجتماعية كافية؛

  
وٕاذ تؤكد مجددًا حق كل إنسان في التمتع دون أي شكل من أشكال التمييز بأعلى مستوى يمكـن 

توى معيشة كاٍف يضمن الصحة والرفاه له وألسرته، بما في ذلـك بلوغه من الصحة البدنية والنفسية، وبمس
  في مواصلة تحسين ظروفه المعيشية؛ما يكفي من الغذاء والملبس والسكن، وحقه 

  
العالميــة  االســتراتيجيةب، و ١٩٧٨بشــأن الرعايــة الصــحية األوليــة، آتــا،  –ر بــإعالن ألمــا وٕاذ تــذكِّ 

مـــن تنســـيق  وهـــذه االســـتراتيجية، ومـــا دعـــا إليـــه هـــذا اإلعـــالن ٢٠٠٠لتــوفير الصـــحة للجميـــع بحلـــول عـــام 
  وتعاون وعمل مشترك بين القطاعات من أجل الصحة؛

                                                           
  .١٣٤/٥٤م تالوثيقة    ١
 لالطالع على اآلثار المالية واإلدارية المترتبة بالنسبة إلى األمانة نتيجة العتماد القرار. ٥انظر الملحق    ٢
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ن "المســتقبل الــذي نصــبو وٕاذ تقــر بوثيقــة الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة التــي جــاءت تحــت عنــوا
لصــحة شــرط مســبق للتنميــة المســتدامة بأبعادهــا الثالثــة جميعــًا ونتيجــة مــن ســيما تســليمها بــأن االو  ١إليــه"،

نتائجها ومؤشر عليها، والدعوة إلى إشراك جميع القطاعات المعنية فـي العمـل المنسـق المتعـدد القطاعـات 
  ؛لصحية لسكان العالم على نحو عاجللتلبية االحتياجات ا

  
بشأن تعزيز الصحة واإلعـالم والتثقيـف العالمية  عن جمعية الصحة الصادرة  وٕاذ تذّكر بالقرارات

تعزيـز الصـحة فـي عـالم و  ٤تعزيز الصحة وأنماط الحياة الصحية،و  ٣تعزيز الصحة،و  ٢من أجل الصحة،
بالوثـائق الختاميـة لمـؤتمرات المنظمـة  وٕاذ تحـيط علمـاً  ٦والمحـددات االجتماعيـة للصـحة، ٥تسوده العولمة،

  ؛وخصوصًا ميثاق أوتاوا وبيان إديليد ودعوة عمل نيروبي ٧العالمية السبعة بشأن تعزيز الصحة
  

وتكـــرر التأكيـــد علـــى طلـــب  خارجيـــةفـــي ســـياق السياســـات ال المعلنـــةتؤكـــد مجـــددًا االلتزامـــات  وٕاذ
مــع ، ٢٠١٥ بشــأن خطــة التنميــة لمــا بعــد عــامفــي التغطيــة الصــحية الشــاملة فــي إطــار المناقشــات النظــر 

العامة في مجال الصحة العمومية وحماية الصحة والتصدي لمحددات الصحة من المراعاة أيضًا للتدابير 
  خالل السياسات عبر القطاعات؛

  
ــــة العامــــة روٕاذ تــــذكِّ  ــــع المســــتوى للجمعي ــــاإلعالن السياســــي لالجتمــــاع الرفي ــــة مــــن  ب بشــــأن الوقاي
االســـتراتيجية وخطـــة العمـــل العـــالميتين لمنظمـــة بو  ٨معديـــة (غيـــر الســـارية) ومكافحتهـــا،األمـــراض غيـــر ال

بـــدور الحكومـــات  الصـــحة العالميـــة بشـــأن الوقايـــة مـــن األمـــراض غيـــر الســـارية ومكافحتهـــا اللـــذين يعترفـــان
 جهود ومشاركةفي التصدي للتحدي الذي تطرحه األمراض غير السارية وبالحاجة األساسية إلى  الرئيسي

وبالـــدور المهـــم للمجتمـــع الـــدولي  جميـــع القطاعـــات بـــدًال مـــن إجـــراء تغييـــرات داخـــل قطـــاع الصـــحة فقـــط،
  والتعاون الدولي في مساعدة الدول األعضاء في إطار تلك الجهود؛

  
تالحظ أن قطاع الصحة له دور رئيسي في العمل مع قطاعات أخرى في ضمان جودة ميـاه وٕاذ   

وجـودة الهـواء والحـد مـن التعـرض لمسـتويات مضـرة بالصـحة  األغذية والتغذيـةوسالمة  الشرب واإلصحاح
  ٩من المواد الكيميائية واإلشعاعات على النحو المعترف به في قرارات جمعية الصحة العالمية؛

  
وٕاذ تعترف بإمكانية الوقاية مـن اإلصـابة بعـدد مـن االضـطرابات النفسـية وٕامكانيـة تعزيـز الصـحة   
الصــحة وفــي القطاعــات غيــر المندرجــة فــي قطــاع الصــحة؛ وبضــرورة الــدعم العــالمي  فــي قطــاعالنفســية 

خطــة العمــل  بوســائل منهــاالصــحة النفســية والتنميــة،  للعمــل علــى الصــعيدين الــوطني والمحلــي فــي مجــالي
  ؛ MINDbankالخاصة بالصحة النفسية وقاعدة المنظمة 

                                                           
 الصادر عن الجمعية العامة لألمم المتحدة. ٦٦/٢٨٨المرفقة بالقرار    ١

 .٤٤-٤٢ج ص ع القرار   ٢

 .١٢-٥١ج ص ع القرار   ٣

 .١٦-٥٧ج ص ع القرار   ٤

 .٢٤-٦٠ج ص ع القرار   ٥

 .٨-٦٥ج ص ع القرار   ٦

وجاكرتـــا فـــي ؛ ١٩٩١وساندســـفال فـــي الســـويد فـــي عـــام ؛ ١٩٨٨فـــي أســـتراليا فـــي عـــام  ؛ وأديليـــد١٩٨٦أوتـــاوا فـــي عـــام    ٧
 .٢٠٠٩ونيروبي في عام ؛ ٢٠٠٥وبانكوك في عام ؛ ٢٠٠٠ومكسيكو سيتي في عام ؛ ١٩٩٧ عام

  .A/66/L.1القرار    ٨
  .٢٤-٦٤ع  ص  جو ١٥- ٦٤ع  ص  جو ٢٦-٦٣ع  ص  جو ٢٥-٦٣ع  ص  جو ١٩-٦١ع  ص  جو ١٥-٥٩ع  ص  جالقرارات    ٩
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بالنسبة إلى عدة قطاعات،  شأن مكافحة التبغاإلطارية بتالحظ أيضًا وجاهة اتفاقية المنظمة وٕاذ   
وتشــدد علــى أهميـــة التصــدي لعوامـــل الخطــر الشـــائعة الخاصــة بـــاألمراض غيــر الســـارية عبــر القطاعـــات 

المنظمـات ، بمـا فـي ذلـك التعـاون فيمـا بـين )٢٠٠٥( واحتياجات التعاون بمقتضى اللوائح الصحية الدولية
  األمم المتحدة وبين الدول األعضاء وداخلها؛ منظومة داخل

  
 ؛كمــورد للبينــات ١للجنــة المعنيــة بالمحــددات االجتماعيــة للصــحةالختــامي  تثنــي علــى التقريــروٕاذ   

وضـع وتنفيـذ تـدابير متينـة  ودعوتـه إلـىريـو السياسـي بشـأن المحـددات االجتماعيـة للصـحة  وكذلك إعالن
تعتـرف بأهميـة دور وزارات الصـحة فـي مجـال ٕاذ و ، رفـاه المجتمـعمـن أجـل  ويعول عليهـاومسندة بالبينات 

  الدعوة في هذا الصدد؛
  

م بأن دمـج الصـحة فـي جميـع السياسـات أمـر يشـير إلـى أخـذ آثـار القـرارات علـى الصـحة وٕاذ تسلِّ   
وتجنـــب اآلثـــار فـــي الحســـبان بانتظـــام فـــي السياســـات العامـــة عبـــر القطاعـــات والســـعي إلـــى تحقيـــق التـــآزر 

بالصحة، بهدف تحسين صحة الناس واإلنصاف في مجال الصـحة عبـر تقيـيم عواقـب السياسـات  المضرة
  العامة على محددات الصحة والعافية وعلى النظم الصحية؛

  
وٕاذ يســـاورها القلـــق إزاء الثغـــرات فـــي أخـــذ آثـــار السياســـات علـــى الصـــحة واإلنصـــاف فـــي مجـــال   

على مختلف مستويات تصريف مستويات الحكومية الصحة وأداء النظام الصحي في الحسبان على كل ال
  ،الشؤون

  
المـؤتمر  الصـحة فـي جميـع السياسـات، والـذي أيـدهمـج دهلسـنكي بشـأن  مع التقدير بيـان تالحظ   -١

وتالحــــظ العمــــل  )،٢٠١٣حزيــــران/ يونيــــو  ١٤-١٠، (هلســــنكي، الثــــامن بشــــأن تعزيــــز الصــــحةالعــــالمي 
  ؛العمل القطري إطار السياسات من أجلبشأن إطار دمج الصحة في جميع المتواصل 

  
  على ما يلي: ٢الدول األعضاء تحث  -٢

  
مناصــرة الصــحة وتعزيــز اإلنصــاف فــي مجــال الصــحة كأولويــة واتخــاذ إجــراءات فعالــة   )١(

 ٨-٦٥ع  ص  جبمـا يتماشـى مـع القـرار  للصـحة واالقتصـادية والبيئيـة بشأن المحددات االجتماعيـة
  الوقاية من األمراض غير السارية؛ مجالبما يشمل القيام بذلك في 

 
 لعـدة قطاعـات،شـاملة  وهياكلفعالة،  االقتضاء، تشريعات حسبتشمل،  خطواتاتخاذ   )٢(

مــــا يخــــص الصــــحة فــــي المنــــاطق مثــــل أداة التقيــــيم واالســــتجابة في ،ومــــوارد وأســــاليب، وٕاجــــراءات
علـى محـددات الصــحة تمكـن مـن وضـع سياسـات مجتمعيـة تأخــذ فـي الحسـبان آثارهـا  ،الحضـرية

وتقـيس وأداء النظم الصحية وتتصدى لهذه اآلثار،  وحماية الصحة واإلنصاف في مجال الصحة
 المحددات االجتماعية وأوجه التفاوت في مجال الصحة؛ وتتبع

 
مثــل  تنميــة قــدرات ومهــارات مؤسســية كافيــة ومســتدامة، عنــد االقتضــاء، والحفــاظ عليهــا،  )٣(

 وتحـــري مبـــادرات المتخـــذة علـــى صـــعيد السياســـات فـــي كـــل القطاعـــات،تقـــدير اآلثـــار الصـــحية لل
بمـــا فـــي ذلـــك ضـــمن الســـلطات الصـــحية  الحلـــول، والتفـــاوض علـــى السياســـات عبـــر القطاعـــات،

مثــل معاهــد الصــحة العموميــة الوطنيــة، بغيــة تحقيــق حصــائل  ،ومعاهــد البحــث والتطــوير المعنيــة
  وأداء النظم الصحية؛محسنة من منظور الصحة واإلنصاف في مجال الصحة 

                                                           
منظمـــة الصـــحة العالميـــة. اللجنـــة المعنيـــة بالمحـــددات االجتماعيـــة للصـــحة: تضـــييق الفجـــوة فـــي غضـــون جيـــل واحـــد:    ١

 .٢٠٠٨ة العالمية، اإلنصاف في الصحة بفضل اتخاذ إجراءات بشأن المحددات االجتماعية للصحة. جنيف، منظمة الصح

  منظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي. ،وحسب االقتضاء    ٢
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اتخـــاذ اإلجـــراءات لالرتقـــاء بالصـــحة والحفـــاظ علـــى مصـــالح الصـــحة العموميـــة مـــن كـــل   )٤(
تــأثير ال مبــرر لــه قــد يتخــذ شــكًال مــن أشــكال تضــارب المصــالح، ســواء كــان حقيقيــًا أو متصــورًا 

الشـفافية فـي  محتمًال، وذلك من خالل إدارة المخاطر وتعزيز العناية الواجبة والمساءلة وزيـادة أو
  صنع القرارات والعمل؛

  
المجتمعـــــات المحليـــــة  أصـــــحاب المصـــــلحة المعنيـــــين، حســـــب االقتضـــــاء، مثـــــلإشـــــراك   )٥(

  والمجتمع المدني، في وضع السياسات وتنفيذها ورصدها عبر القطاعات؛
  
بالتشـديد علـى مـا للسياسـات فـي  ٢٠١٥المساهمة في وضع خطة التنمية لمـا بعـد عـام   )٦(

القطاعــات الخارجــة عــن نطــاق قطــاع الصــحة مــن تــأثير كبيــر فــي الحصــائل الصــحية، وبتحديــد 
  أوجه التآزر بين أغراض سياسات قطاع الصحة والقطاعات األخرى؛ 

  
  المدير العام ما يلي: من تطلب  -٣

  
إطار للعمل القطري يتكيف مع مختلف السياقات، كي تنظـر فيـه جمعيـة الصـحة إعداد   )١(

وســـائر ، ومنظمـــات األمـــم المتحـــدة ١العالميـــة الثامنـــة والســـتون، بالتشـــاور مـــع الـــدول األعضـــاء
وفــي حــدود المــوارد الراهنــة، أخــذًا فــي االعتبــار  ،أصــحاب المصــلحة المعنيــين، حســب االقتضــاء

وبهـدف دعـم الجهـود الوطنيـة الراميـة إلـى  ة فـي جميـع السياسـاتهلسنكي بشأن دمج الصـحبيان 
تحسين الصحة وضمان حماية الصحة واإلنصـاف فـي مجـال الصـحة وأداء الـنظم الصـحية، بمـا 
فـــي ذلـــك عـــن طريـــق اتخـــاذ إجـــراءات عبـــر القطاعـــات بشـــأن محـــددات الصـــحة وعوامـــل الخطـــر 

  معارف والبينات المتاحة؛الخاصة باألمراض غير السارية، باالستناد إلى أفضل ال
  
مـا يلـزم بناء  من أجلالطلب، للدول األعضاء  عندتوفير اإلرشادات والمساعدة التقنية،   )٢(

بغية دمج المناظير الخاصة بالصـحة فـي سياسـات قطاعـات من قدرات وهياكل وآليات وعمليات 
القطاعـات، ومـن أخرى غير الصحة، حسب االقتضاء، من خـالل تنفيـذ دمـج الصـحة فـي جميـع 

  وتتبع المحددات االجتماعية للصحة وأوجه التباين في الصحة؛ أجل قياس
  
بمــــا يشــــمل تجميــــع وتحليــــل أفضــــل ، تعزيــــز دور المنظمــــة وقــــدراتها ومواردهــــا المعرفيــــة  )٣(

اإلرشـادات والمسـاعدة التقنيـة مـن أجـل تنفيـذ  بغيـة تقـديم الممارسات مـن جانـب الـدول األعضـاء،
السياسات عبـر القطاعـات علـى مختلـف مسـتويات تصـريف الشـؤون، وضـمان االتسـاق والتعـاون 

  عبر البرامج والمبادرات داخل المنظمة؛
  
األمم المتحدة والمصـارف اإلنمائيـة وسـائر  المنظمات داخل منظومةمواصلة العمل مع   )٤(

االعتبـــارات  علـــى مراعـــاة مـــن أجـــل تشـــجيعهاالدوليـــة وتـــوفير القيـــادة لهـــا المنظمـــات والمؤسســـات 
خطـة التنميـة لمـا الصحية في المبادرات االسـتراتيجية الرئيسـية ورصـدها، بمـا فـي ذلـك فـي إطـار 

 والمحـــدداتتحقيـــق االتســـاق والتـــآزر مـــع االلتزامـــات المتعلقـــة بالصـــحة بغيـــة ، ٢٠١٥بعـــد عـــام 
  في عملها مع الدول األعضاء؛، المحددات االجتماعية للصحةالصحية، بما في ذلك 

  
مـن خـالل  التاسعة والستين، إلى جمعية الصحة العالميةعن التقدم المحرز تقديم تقرير   )٥(

  المجلس التنفيذي.
  

  )٢٠١٤كانون الثاني/ يناير  ٢٤(الجلسة التاسعة، 
                                                           

  منظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي. ،وحسب االقتضاء    ١
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  التصديق على تعديالت النظام المالي  ٩ق١٣٤ت  م
  

  التنفيذي،المجلس 
  

من الالئحة المالية، على التعديل الذي أدخله المدير العام على القاعدة الثالثة  ١-١٦، وفقًا للمادة يصدق
  ١.من النظام المالي، مع النفاذ الفوري

  
  )٢٠١٤كانون الثاني/ يناير  ٢٣(الجلسة العاشرة، 

  
  
  )٢٠٠٥تنفيذ اللوائح الصحية الدولية (  ١٠ق١٣٤ت  م
  

  المجلس التنفيذي، 
  

  ٢،)٢٠٠٥تنفيذ اللوائح الصحية الدولية (ب الخاصبعد النظر في التقرير 
  
  

  ٣:جمعية الصحة العالمية السابعة والستين بأن تعتمد القرار التالي يوصي
  

  جمعية الصحة العالمية السابعة والستون،  
  

  ؛)٢٠٠٥(تنفيذ اللوائح الصحية الدولية ب الخاصبعد النظر في التقرير 
  

 ٤الخبــراء االستشــاري االســتراتيجي المعنــي بــالتمنيعر باالجتمــاع والتقريــر األخيــرين لفريــق ٕاذ تــذكِّ و 
الــذي اســتكمل استعراضــه وتحليلــه العلميــين للبينــات علــى القضــايا المتعلقــة بــالتطعيم ضــد الحمــى الصــفراء 

دائمــة وحمايــة طيلــة العمــر  وخلــص إلــى أن جرعــة واحــدة مــن لقــاح الحمــى الصــفراء تكفــي إلعطــاء مناعــة
  ضد مرض الحمى الصفراء وتغني عن أخذ جرعة معززة من اللقاح؛

  
 بأن تراجعفي تقريره  أوصىالخبراء االستشاري االستراتيجي المعني بالتمنيع فريق وٕاذ تالحظ أن 

طعــيم ضــد ) المتعلقــة بمــدة صـالحية الشــهادات الدوليـة للت٢٠٠٥المنظمـة أحكــام اللـوائح الصــحية الدوليـة (
  ،الحمى الصفراء

  
)، الصـــيغة المحدثـــة ٢٠٠٥مـــن اللـــوائح الصـــحية الدوليـــة ( ٥٥مـــن المـــادة  ٣، وفقـــًا للفقـــرة تعتمـــد -١
  .) والمرفقة بهذا القرار٢٠٠٥الوارد في اللوائح الصحية الدولية ( ٧لمرفق ل

  
  

                                                           
 .١انظر الملحق    ١

  .١٣٤/٣٢ت  مالوثيقة     ٢
 نتيجة العتماد القرار.لالطالع على اآلثار المالية واإلدارية المترتبة بالنسبة إلى األمانة  ٥انظر الملحق    ٣

االســـتنتاجات والتوصـــيات،  – ٢٠١٣أبريـــل  اجتمـــاع فريـــق الخبـــراء االستشـــاري االســـتراتيجي المعنـــي بـــالتمنيع، نيســـان/    ٤
ــــــــائي األســــــــبوعي ــــــــع  ٢١٦-٢٠١): ٢٠(٨٨؛ ٢٠١٣ الســــــــجل الوب تــــــــم  http://www.who.int/wer/2013/wer8820.pdf(الموق

  ).٢٠١٣مبر نوف تشرين الثاني/ ٢٢في  االطالع
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  ٧، المرفق )٢٠٠٥(التعديالت المقترح إدخالها على اللوائح الصحية الدولية 
  

  ٧المرفق 
  

  االشتراطات المتعلقة بالتطعيم أو بوسائل االتقاء ضد أمراض معينة
  
باإلضافة إلى أي توصية تتعلق بالتطعيم أو بوسائل االتقاء، فإن األمراض المذكورة فيما يلي هي المعينـة   -١

حـات أو إعطـاءهم وسـائل تحديدًا في هذه اللوائح التي قد يطلب فيها على المسافرين تقديم دليل يثبت تطعـيمهم بلقا
  اتقائية ضدها كشرط لدخول دولة من الدول األطراف:

  
  التطعيم ضد الحمى الصفراء.

  
  :اعتبارات واشتراطات التطعيم ضد الحمى الصفراء  -٢

  :ألغراض هذا المرفق  (أ)

  تستغرق فترة الحضانة فيما يتعلق بالحمى الصفراء ستة أيام؛  )١(

المعتمــد مـن المنظمــة يـوفر الحمايــة مـن العــدوى اعتبـارًا مــن اليــوم لقـاح الحمــى الصـفراء   )٢(
  العاشر من التطعيم؛

  ؛طيلة عمر الشخص المطعم سنوات ١٠ لمدة تستمر هذه الحماية  )٣(

 عمـر طيلـة ،١٠ إلـىمـدة صـالحية شـهادة التطعـيم ضـد الحمـى الصـفراء  تسـتمر تصـل  )٤(
 حالــة فــي التطعــيم إعــادة تــاريخ مــن أوأيــام مــن تــاريخ التطعــيم  ١٠وتبــدأ بعــد  المطعــم الشــخص

  .أعوام ١٠ خالل التطعيم إعادة

المنظمــة  قــررتشــخص يغــادر منطقــة  ألييجــوز اشــتراط التطعــيم ضــد الحمــى الصــفراء بالنســبة   (ب)
  ها. فيخطر انتقال الحمى الصفراء احتمال وجود 

  
، جــاز أن لــم تبــدأ صــالحيتها بعــد شــهادة تطعــيم ضــد الحمــى الصــفراء المســافرإذا كـان فــي حــوزة   (ج)

  عند الوصول. المرفق) من هذا ح(٢يسمح له بالمغادرة ولكن يجوز أن تطبق عليه أحكام الفقرة 
  

الذي في حوزته شهادة تطعيم صالحة ضد الحمـى الصـفراء ال يجـوز معاملتـه معاملـة  المسافر  (د)
الصفراء  المنظمة وجود خطر محتمل النتقال الحمى قررتمًا من منطقة حتى لو كان قاد مالمشتبه فيه

  .فيها
  

 ١ ، وفقـًا للفقـرةيجب أن يكون معتمدًا من قبـل المنظمـة المستخدم اللقاح المضاد للحمى الصفراء  (ه)
  . ٦من المرفق 

  
كي تكفل يجب أن تعين الدول األطراف مراكز محددة للتطعيم ضد الحمى الصفراء في أراضيها   (و)

   جودة ومأمونية اإلجراءات والمواد المستخدمة.
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المنظمـة احتمـال وجـود خطـر النتقـال الحمـى الصـفراء  قـررتكل شخص يعمل فـي نقطـة دخـول   )ز(
طاقم وسيلة نقل تستخدم نقطة الدخول المـذكورة يجـب أن يكـون حـائزًا علـى شـهادة  من أفرادوكل فرد  فيها

  تطعيم صالحة ضد الحمى الصفراء.
  

نواقل للحمى الصفراء أن تشـترط علـى أي مسـافر  أراضيهافي التي توجد  للدولة الطرفيجوز   )ح(
يـــدخل فـــي الحجـــر أن  ،فيهـــاالمنظمـــة وجـــود احتمـــال خطـــر انتقـــال الحمـــى الصـــفراء  قـــررتمـــن منطقـــة 

إلـــى أن تصـــبح الشـــهادة  ،ضـــد الحمـــى الصـــفراءشـــهادة تطعـــيم صـــالحة عجـــز عـــن إبـــراز إذا الصـــحي 
مـن تـاريخ آخـر تعـرض محتمـل للعـدوى،  تحسب و إلى أن تنقضي فترة ال تزيد على ستة أيامصالحة، أ

  أّي األجلين أقرب.
  

من التطعيم ضد الحمى الصفراء  ءإعفا بحوزتهلمسافر الذي ل بالدخولومع ذلك، يجوز السماح    )ط(
 المرفـقبقة مـن هـذا أحكـام الفقـرة السـاأو عامـل صـحي معتمـد، مـع مراعـاة  مسـؤول طبـي معتمـد موّقع مـن

فــإذا لــم ُيــدخل المســافر فــي الحجــر  وبتزويــده بالمعلومــات المتعلقــة بالحمايــة مــن نواقــل الحمــى الصــفراء.
 أو أية أعراض أخرى ذات صلةالصحي فمن الجائز أن يطلب منه اإلبالغ عن أي أعراض حمى انتابته 

  للسلطة المختصة وأن يوضع قيد المالحظة.
  

  )٢٠١٤كانون الثاني/ يناير  ٢٤عشرة، (الجلسة الحادية 
  
  
  التصديق على تعديالت الئحة الموظفين  ١١ق١٣٤ت  م

  
  ،المجلس التنفيذي

  
بعـــد النظـــر فـــي التقريـــر الخـــاص بتعـــديالت النظـــام األساســـي للمـــوظفين والئحـــة المـــوظفين، وتقريـــر لجنـــة   

  ١البرنامج والميزانية واإلدارة التابعة للمجلس التنفيذي،
  

هــــا المــــدير مــــوظفين، علــــى التعــــديالت التــــي أدخللل النظــــام األساســــيمــــن  ٢-١٢، وفقــــًا للمــــادة يصــــادق  -١
فيمــــــا يتعلـــــق بمرتبـــــات المــــــوظفين  ٢٠١٤كــــــانون الثـــــاني/ ينـــــاير  ١علـــــى الئحـــــة المــــــوظفين اعتبـــــارًا مـــــن  العـــــام
يمــا يتعلــق بمســتوى منحــة ف ٢٠١٣كــانون الثــاني/ ينــاير  ١، واعتبــارًا مــن والفئــات العليــا (الفنيــة) المهنيــة الفئــة فــي

  ٢.التعليم
  
والجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة آراء  لجنــة الخدمــة المدنيــة الدوليــةالمــدير العــام أن ينقــل إلــى  يطلــب مــن  -٢

الــدول األعضــاء فــي المنظمــة التــي مفادهــا أن ارتفــاع تكــاليف المــوظفين يــؤثر تــأثيرًا ملحوظــًا فــي ميزانيــة المنظمــة 
ت المشاركة فـي النظـام الموحـد أثر توصياتها على ميزانيات المنظما الخدمة المدنية الدوليةلجنة ويطلب أن تدرس 

  سيما في سياق استعراضها لنظام األجور الشامل والمتواصل.وال
  

  )٢٠١٤كانون الثاني/ يناير  ٢٤(الجلسة الحادية عشرة، 
  
  
  

                                                           
 .١٣٤/٣م تو ١٣٤/٥١م تالوثيقتان    ١

لالطـــالع علـــى اآلثـــار الماليـــة واإلداريـــة  ٥الملحـــق لالطـــالع علـــى نـــص تعـــديالت الئحـــة المـــوظفين و  ٢انظـــر الملحـــق    ٢
 المترتبة بالنسبة إلى األمانة نتيجة العتماد القرار.
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  ومرتب المدير العاممرتبات الموظفين في الوظائف غير المصنفة في رتب   ١٢ق١٣٤ت  م
  

  المجلس التنفيذي،
  

  ١،تعديالت النظام األساسي للموظفين والئحة الموظفينبعد النظر في التقرير الخاص ب
  

  ٢:والستين بأن تعتمد القرار التالي السابعةجمعية الصحة العالمية  يوصي
  

  جمعية الصحة العالمية السابعة والستون،
  

  ؛تعديالت النظام األساسي للموظفين والئحة الموظفينبعد النظر في التقرير الخاص ب
  

ٕاذ تشير إلى توصيات المجلس التنفيذي المتعلقة بمرتبات الموظفين في الوظائف غير المصنفة و 
  رتب ومرتب المدير العام، في

  
ــــــغ  المرتبــــــات اإلجماليــــــة للمــــــديرين دتحــــــدّ   -١ العــــــاّمين المســــــاعدين والمــــــديرين اإلقليميــــــين بمــــــا يبل

(للمعيـــــل)  دوالرات أمريكيـــــة ١٣٤ ٢٠٥فـــــي الســـــنة ليكـــــون المرتـــــب الصـــــافي دوالرًا أمريكيـــــًا  ١٧٢ ٤٣٦
  ؛دوالرًا أمريكيًا (لغير المعيل) ١٢١ ٥٢٧ أو

  
دوالرًا أمريكيـًا فـي السـنة ليكـون  ١٨٩ ٧٤٤المـدير العـام بمـا يبلـغ  اإلجمـالي لنائـبمرتـب ال دتحدّ   -٢

  دوالرًا أمريكيًا (لغير المعيل)؛ ١٣١ ٦٨٢دوالرًا أمريكيًا (للمعيل) أو  ١٤٦ ٣٢١المرتب الصافي 
  

دوالرًا أمريكيـًا فـي السـنة ليكـون المرتـب  ٢٥٢ ٠٥٥العام بما يبلغ  المرتب اإلجمالي للمدير دتحدّ   -٣
  دوالرًا أمريكيًا (لغير المعيل)؛ ١٥٧ ٢٦٢ (للمعيل) أوًا أمريكيًا دوالر  ١٧٦ ٨٣٦الصافي 

  
ـــــز  رتقـــــرّ   -٤ ـــــي المرتبـــــات حي ـــــارًا مـــــن  النفـــــاذأن تـــــدخل هـــــذه التســـــويات ف كـــــانون الثـــــاني/  ١اعتب

  .٢٠١٤ يناير
  

  )٢٠١٤كانون الثاني/ يناير  ٢٤(الجلسة الحادية عشرة، 
  
  
  ٣بما في ذلك مقاومة المضادات الحيوية مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات،  ١٣ق١٣٤ت  م
  

  المجلس التنفيذي،  
  

 ٤لميكروبات،ل األدوية المضادةبعد النظر في التقرير الخاص بمقاومة   
 

                                                           
 .١٣٤/٥١م تالوثيقة    ١

 اآلثار المالية واإلدارية المترتبة بالنسبة إلى األمانة نتيجة العتماد القرار.لالطالع على  ٥انظر الملحق    ٢

يشـير مصــطلح مقاومــة مضـادات الميكروبــات إلــى فقـدان فعاليــة أي دواء مضــاد للعـدوى، بمــا فــي ذلـك األدويــة المضــادة    ٣
ادة للطفيليــات. ويشــير مصــطلح مقاومــة للفيروســات واألدويــة المضــادة للفطريــات واألدويــة المضــادة للجــراثيم واألدويــة المضــ

  المضادات الحيوية إلى مقاومة األدوية في الجراثيم.
  .١٣٤/٣٧م تالوثيقة    ٤



بعد المائة الرابعة والثالثونالمجلس التنفيذي، الدورة    24 

 ١:جمعية الصحة العالمية السابعة والستين بأن تعتمد مشروع القرار التالي يوصي
 

 جمعية الصحة العالمية السابعة والستون،  
  

  ؛لميكروباتل األدوية المضادةبعد النظر في التقرير الخاص بمقاومة 
 
  بدور المنظمة القيادي في احتواء مقاومة مضادات الميكروبات؛ٕاذ تعترف و 

  
بشـــــــــــــأن االســـتعمال الرشـــيد لألدويـــة،  ١٣-٤٧ج ص عو ٢٧-٣٩ج ص عوٕاذ تذكـــــــــر بالقـــــــــــــرارات 

ـــالقرار  األمـــراض المســـتجدة وغيرهـــا مـــن األمـــراض الســـارية: مقاومـــة مضـــادات بشـــأن  ١٧-٥١ج ص عوب
بشــــأن  ٢٧-٥٨ج ص عبشــــأن األمــــن الصــــحي العــــالمي، والقــــرار  ١٤-٥٤ج ص ع والقــــرار الميكروبــــات،

بشــأن التقــدم المحــرز فــي اســتعمال  ١٦-٦٠ص ع  جتحســين احتــواء مقاومــة مضــادات الميكروبــات، والقــرار 
بشــأن متابعــة تقريــر فريــق الخبــراء االستشــاريين العامــل  ٢٢-٦٦ج ص ع نحــو رشيـــــد، والقـــــرار األدويــة علــى

  لمعني بتمويل وتنسيق البحث والتطوير؛ا
  

وٕاذ تدرك أن إتاحة  العوامل الناجعة المضادة للميكروبات ُتعد شرطًا أساسـيًا فـي معظـم مجـاالت 
الطــب الحــديث، وأن المقاومــة المتزايــدة لمضــادات الميكروبــات تهــدد المكاســب التــي تحققــت بصــعوبة فــي 

قـــت مـــن خـــالل األهـــداف اإلنمائيـــة لأللفيـــة المتعلقـــة مجـــالي الصـــحة والتنميـــة، وخصوصـــًا تلـــك التـــي تحق
بالصــحة، وأن مقاومــة مضــادات الميكروبــات تهــّدد اســتدامة اســتجابة الصــحة العموميــة لمقتضــيات الكثيــر 

  ؛األيدزمن األمراض السارية، بما فيها السل والمالريا وفيروس العوز المناعي البشري/ 
  

ة لمقاومـــة مضـــادات الميكروبـــات تشـــكل عبئـــًا ثقـــيًال وٕاذ تـــدرك أن العواقـــب الصـــحية واالقتصـــادي  
ومتناميــًا علـــى البلـــدان المرتفعـــة الـــدخل والمتوســـطة الـــدخل والمنخفضـــة الـــدخل، وتقتضـــي اتخـــاذ إجـــراءات 
ـــالنظر إلـــى محدوديـــة تطـــوير العوامـــل  عاجلـــة علـــى المســـتوى الـــوطني واإلقليمـــي والعـــالمي، وخصوصـــًا ب

  الجديدة المضادة للميكروبات؛
  

تقر بأن األثر الرئيسي لمقاومة مضادات الميكروبات يلحق بصحة اإلنسان، ولكنها تقـر بـأن وٕاذ 
العوامــل المســاعدة والعواقــب، بمــا فــي ذلــك العوامــل والعواقــب االقتصــادية وغيرهــا، تتجــاوز مجــال الصــحة، 

طالقًا من نهج ومن ثم يلزم اتباع نهج متسق وشامل ومتكامل على المستوى العالمي واإلقليمي والوطني ان
"الصحة الواحدة" وما وراءه  وٕاشراك مختلف األطراف الفاعلة والقطاعات، من قبيل الطب البشري والطـب 

  البيطري وقطاع الزراعة والبيئة والمستهلكين؛
 

وٕاذ تالحــظ أن الــوعي بالنطــاق الواســع والعجلــة فيمــا يتعلــق بالتهديــد القــائم هــو وعــي محــدود، وأن 
القــرارات الســابقة التــي صــدرت عــن جمعيــة الصــحة، واالســتراتيجيات الخاصــة بــاحتواء مقاومــة مضــادات 

  الميكروبات لم تُنفذ بعد على نطاق واسع؛ 
 

مجموعة كبيرة من مسـببات األمـراض، بمـا فيهـا  وٕاذ تقر بأن مقاومة مضادات الميكروبات تشمل
الجــراثيم والفيروســات والطفيليــات، ولكنهــا تقــر بــأن نشــوء المقاومــة بــين بعــض مســببات األمــراض، والســيما 
الجـــراثيم المقاومـــة للمضـــادات الحيويـــة، يكتســـي أهميـــة عاجلـــة بوجـــه خـــاص ويلـــزم إيـــالء معظمهـــا اهتمـــام 

  فوري؛
 

                                                           
 لالطالع على اآلثار المالية واإلدارية المترتبة بالنسبة إلى األمانة نتيجة العتماد القرار. ٥انظر الملحق    ١
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ــــة  ــــة بمقاومــــة وٕاذ ترحــــب بإنشــــاء فرق ــــة والمعني ــــة التابعــــة لمنظمــــة الصــــحة العالمي العمــــل العالمي
 مضادات الميكروبات، وبالتعاون الثالثي بين منظمة األغذيـة والزراعـة والمنظمـة العالميـة لصـحة الحيـوان

  ،ومنظمة الصحة العالمية
 

  على ما يلي: ١الدول األعضاء تحث   -١
 
سـتوى السياسـي مـن أجـل تسـريع الجهـود الراميـة زيادة الوعي والمشاركة والقيادة علـى الم )١(

 إلى إتاحة مضادات الميكروبات الناجعة واستعمالها على نحو مسؤول؛
  
اتخــاذ إجــراءات عاجلــة علــى المســتوى الــوطني واإلقليمــي والعــالمي لتعزيــز الوقايــة مــن   )٢(

  العدوى ومكافحتها بوسائل تشمل تطبيق تدابير التصحح األساسية؛
  
تعزيـــز الخطـــط واالســـتراتيجيات الوطنيـــة والتعـــاون الـــدولي مـــن أجـــل احتـــواء  تطـــوير أو  )٣(

  مقاومة مضادات الميكروبات؛
  
حشـــد المـــوارد البشـــرية والماليـــة لتنفيـــذ الخطـــط واالســـتراتيجيات مـــن أجـــل تعزيـــز احتـــواء   )٤(

  مقاومة مضادات الميكروبات؛
  
بمـــا فـــي ذلـــك الـــنظم التنظيميـــة تعزيـــز الـــنظم العامـــة إلدارة المستحضـــرات الصـــيدالنية،   )٥(

وآليات سلسلة التوريد والبنية التحتية للمختبرات، حسب االقتضاء، لضمان توافر العوامل الناجعة 
المضادة للميكروبات، مع مراعـاة الحـوافز الماليـة والحـوافز األخـرى التـي قـد يكـون لهـا أثـر سـلبي 

  على سياسات وصف األدوية وصرفها؛
  
مضــــادات الميكروبــــات، والرصــــد الُمنــــتظم الســــتعمال المضــــادات  رصــــد مــــدى مقاومــــة   )٦(

الحيوية في كل القطاعات ذات الصلة، وخصوصًا قطاعي الصحة والزراعة، بمـا فـي ذلـك تربيـة 
الحيوانـــات، وتبـــادل هـــذه المعلومـــات كـــي يتســـنى كشـــف االتجاهـــات الوطنيـــة واإلقليميـــة والعالميـــة 

  السائدة ورصدها؛
  
قـــدمي خـــدمات الرعايـــة وأصـــحاب المصـــلحة مـــن القطـــاع العـــام تحســـين وعـــي جميـــع م  )٧(

) التهديــــــد الــــــذي تشــــــكله مقاومــــــة مضــــــادات الميكروبــــــات، ١والقطاعــــــات األخــــــرى بمــــــا يلــــــي: (
) أهميـــة تـــدابير الوقايـــة مـــن العـــدوى ٣ضـــرورة االســـتعمال المســـؤول للمضـــادات الحيويـــة، ( )٢(

  ومكافحتها؛
  
ذلـــك األوســـاط األكاديميـــة، وبواســـطة نمـــاذج  تشـــجيع ودعـــم البحـــث والتطـــوير، بمـــا فـــي   )٨(

تعاونيــــة وماليـــــة جديـــــدة، مـــــن أجـــــل مكافحـــــة مقاومـــــة مضـــــادات الميكروبـــــات وتعزيـــــز اســـــتعمال 
المضــادات علــى نحــو مســؤول ووضــع نهــوج مجديــة إلطالــة عمــر األدويــة المضــادة للميكروبــات، 

   وتشجيع استحداث وسائل تشخيص جديدة وأدوية جديدة مضادة للميكروبات؛
  
التعــاون مــع األمانــة علــى إعــداد وتنفيــذ خطــة عمــل عالميــة لمكافحــة مقاومــة مضــادات   )٩(

الميكروبــات، بمــا فــي ذلــك مقاومــة المضــادات الحيويــة، تســتند إلــى كــل مــا هــو متــاح مــن البينــات 
  وأفضل الممارسات؛

                                                           
 وحسب االقتضاء، منظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي.   ١
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معنيـــة  مضـــادات الميكروبـــات فـــي ثالثـــة قطاعـــات منفصـــلةإنشـــاء نظـــم لترصـــد مقاومـــة   )١٠(
فـي جميـع الخـارجيون  لمرضى) ا٢، (المستشفيات) المرضى الداخليون الراقدون في ١يلي: ( بما

مضـــادات واســـتعمال  لحيوانـــات) ا٣، (المجتمـــعبـــين صـــفوف مرافـــق الرعايـــة الصـــحية األخـــرى و 
  .لغير األغراض البشرية الميكروبات

  
  المدير العام ما يلي: من تطلب   -٢

 
الرئيسي وعلـى  يع أجزاء المنظمة ذات الصلة، على مستوى المقرضمان أن تشارك جم  )١(

التنســـيق بينهـــا بفعاليـــة فـــي تعزيـــز  مســـتوى المكاتـــب اإلقليميـــة والقطريـــة، مشـــاركة نشـــطة وأن يـــتم
العمــل الخــاص بــاحتواء مقاومــة مضــادات الميكروبــات، بمــا يشــمل القيــام بــذلك مــن خــالل تتبــع 

قاومـة مضـادات الميكروبـات فـي المرصـد العـالمي الجديـد تدفقات موارد البحـث والتطـوير بشـأن م
  للبحث والتطوير في مجال الصحة؛

  
وبرنــامج  ٢٠١٥-٢٠١٤اســتبقاء المــوارد الكافيــة لعمــل األمانــة، وفقــًا للميزانيــة البرمجيــة   )٢(

  ؛٢٠١٩-٢٠١٤العمل العام الثاني عشر 
  

تعزيز التعاون الثالثي بـين منظمـة األغذيـة والزراعـة والمنظمـة العالميـة لصـحة الحيـوان   )٣(
مـن أجـل مكافحـة مقاومـة مضـادات الميكروبـات انطالقـًا مـن روح نهـج ومنظمة الصـحة العالميـة 

  "الصحة الواحدة"؛
  

المسـتوى القيام مع األمـين العـام لألمـم المتحـدة بتحـري الخيـارات الخاصـة بمبـادرة رفيعـة   )٤(
تشـــمل عقـــد اجتمـــاع رفيـــع المســـتوى، مـــن أجـــل زيـــادة الـــوعي والمشـــاركة والقيـــادة علـــى المســـتوى 

  السياسي بشأن مقاومة مضادات الميكروبات؛
  

فــي ذلــك  إعــداد مســودة خطــة عمــل عالميــة لمكافحــة مقاومــة مضــادات الميكروبــات، بمــا  )٥(
البلدان، وخصوصًا البلدان  القدرة لكلمقاومة المضادات الحيوية، تلبي الحاجة إلى ضمان توافر 
مضــادات الميكروبــات، وتراعــي خطــط  المنخفضــة والمتوســطة الــدخل، مــن أجــل مكافحــة مقاومــة

الممارسات، وكـذلك التوصـيات الصـادرة عـن  هو متاح من البينات وأفضل العمل القائمة وكل ما
بمقاومة مضادات الميكروبـات،  لمنظمة الصحة العالمية والمعني التابع الفريق االستشاري التقني

والتــي تطلــب  لمكافحــة مقاومــة مضــادات الميكروبــات،السياســات التــي وضــعتها المنظمــة  وحزمــة
  يلي: من الدول األعضاء ما

  
لــة، مــع تــوفير المســاءلة ومشــاركة المجتمــع   (أ) االلتــزام بخطــة وطنيــة شــاملة ومموَّ

  المدني؛
  

  ية؛تعزيز قدرات الترصد والقدرات المختبر   (ب)
  

  ضمان اإلتاحة غير المنقطعة لألدوية األساسية المضمونة الجودة؛  (ج)
  

تنظــيم وتعزيـــز االســـتعمال الرشـــيد لألدويـــة، بمــا فـــي ذلـــك اســـتعمالها فـــي تربيـــة   (د)
  الحيوانات، وتأمين الرعاية السليمة للمرضى؛

  
  تحسين الوقاية من العدوى ومكافحتها؛  )ه(

  وير الستحداث أدوات جديدة؛ تعزيز االبتكار والبحث والتط  (و)
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اتبــاع نهــج متعــدد القطاعــات فــي تــوفير المعلومــات الالزمــة إلعــداد مســودة خطــة العمــل   )٦(
وكــذلك مــع ســائر أصــحاب المصــلحة المعنيــين،  ١العالميــة، وذلــك بالتشــاور مــع الــدول األعضــاء

وخصوصـــًا أصـــحاب المصـــلحة المتعـــددي القطاعـــات، مثـــل منظمـــة األغذيـــة والزراعـــة والمنظمـــة 
  العالمية لصحة الحيوان؛

  
تقديم مسودة خطة العمل العالمية لمكافحـة مقاومـة مضـادات الميكروبـات، بمـا فـي ذلـك   )٧(

لصــحة العالميــة الثامنــة والســتين، عــن طريــق المجلــس مقاومــة المضــادات الحيويــة، إلــى جمعيــة ا
التنفيذي في دورته السادسـة والثالثـين بعـد المائـة، مـع تقريـر مـوجز عـن التقـدم المحـرز فـي تنفيـذ 

  الجوانب األخرى من هذا القرار.
  

 )٢٠١٤كانون الثاني/ يناير  ٢٤الجلسة الحادية عشرة، (
  
  
  الصحية دعمًا للتغطية الصحية الشاملة تقييم التدخالت والتكنولوجيات  ١٤ق١٣٤ت  م
  

  المجلس التنفيذي،
  

  ٢بعد النظر في التقرير الخاص بتقييم التدخالت والتكنولوجيات الصحية دعمًا للتغطية الصحية الشاملة،
  

  ٣:جمعية الصحة العالمية السابعة والستين باعتماد القرار التالي يوصي
  

  جمعية الصحة العالمية السابعة والستون،
  

بعـد النظـر فـي التقريـر الخـاص بتقيــيم التـدخالت والتكنولوجيـات الصـحية دعمـًا للتغطيـة الصــحية 
  ؛الشاملة

  
 ٣٣-٥٨ج ص عبشـــــأن االســـــتراتيجية الدوائيـــــة المنقحـــــة، و ١٩-٥٢ج ص عقرارات الٕاذ تـــــذكِّر بـــــو 

ـــــــــــــأمين الصـــــــــــــحي االجتمـــــــــــــاعي،  ـــــــــــــة الشـــــــــــــاملة والت ـــــــــــــل الصـــــــــــــحي المســـــــــــــتدام والتغطي   بشـــــــــــــأن التموي
بشــأن  ٢٩-٦٠ج ص عبشــأن التقــدم الُمحــرز فــي اســتعمال األدويــة علــى نحــو رشــيد، و ١٦-٦٠ج ص عو

بشــأن دور المنظمــة ومســؤولياتها فــي مجــال البحــوث الصــحية،  ٢١-٦٣ج ص عالتكنولوجيــات الصــحية، و
  استدامة هياكل تمويل قطاع الصحة والتغطية الشاملة؛بشأن  ٩-٦٤ج ص عو

  
وصــنع القــرارات المســنَّدة بالبيِّنــات فــي الــُنظم الصــحية، بمــا فــي  وٕاذ تُقِّــر بأهميــة وضــع السياســات

ذلك القرارات بشأن تخصيص الموارد، وتصميم ُنظم الخـدمات وترجمـة السياسـات إلـى ممارسـات، والتأكيـد 
علــى أدوار ومســؤوليات منظمــة الصــحة العالميــة فــي مجــال تقــديم الــدعم مــن أجــل تعزيــز ُنظــم المعلومــات 

  اء البحوث الصحية واستخدامها من جانب الدول األعضاء؛والقدرة على إجر 
  

                                                           
 وحسب االقتضاء، منظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي.   ١

 .١٣٤/٣٠م تالوثيقة    ٢

 لالطالع على اآلثار المالية واإلدارية المترتبة بالنسبة إلى األمانة نتيجة العتماد القرار. ٥انظر الملحق    ٣
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ـــُنظم  وٕاذ تشـــير إلـــى أن فعاليـــة اســـتخدام المـــوارد ُتعـــد عـــامًال حاســـم األهميـــة فـــي اســـتدامة أداء ال
الصــحية، والســيما حيثمــا تســعى الــدول األعضــاء فــي تحركهــا صــوب بلــوغ التغطيــة الصــحية الشــاملة إلــى 

دوية األساسية بما في ذلك األدوية الجنيسة، واألجهزة واإلجـراءات الطبيـة، تحقيق زيادة كبيرة في إتاحة األ
وغيرهــا مــن تــدخالت الرعايــة الصــحية الراميــة إلــى تعزيــز الصــحة والوقايــة والتشــخيص والعــالج والتأهيــل 

  والرعاية الملطفة؛
  

ليـة مـن يشير إلـى هـدر نسـبة عا ٢٠١٠١التقرير الخاص بالصحة في العالم وٕاذ تحيط علمًا بأن 
ومــن ثــم فهنــاك حاجــة ملحــة إلــى وضــع حلــول منهجيــة وفعالــة مــن أجــل  ٪٤٠اإلنفــاق علــى الصــحة تبلــغ 

  الحد من أوجه القصور وتعزيز استخدام التكنولوجيا الصحية على نحو رشيد؛
  

وٕاذ تُقِّـــر بالـــدور البـــالغ األهميـــة الـــذي يلعبـــه التقيـــيم المســـتقل للتـــدخالت والتكنولوجيـــات الصـــحية، 
متعدد التخصصات في مجال السياسات، في توليد البيِّنات من أجل إرشاد عمليات تحديد أولويات كبحث 

التــــدخالت الراميــــة إلــــى تعزيــــز الصــــحة والوقايــــة مــــن األمــــراض والتشــــخيص والعــــالج والتأهيــــل  والرعايــــة 
  الملطفة، واختيار هذه التدخالت وٕادخالها وتوزيعها وٕادارتها؛

  
ل منهجية البحث الدقيقة والمنظمة والعمليـات الشـفافة والشـاملة، يمكـن وٕاذ تؤكد على أنه من خال

لتقييم األدوية واللقاحات واألجهزة والمعدات الطبية واإلجراءات الصـحية، بمـا فـي ذلـك التـدخالت الوقائيـة، 
أن تســــاعد علــــى تلبيــــة الطلــــب علــــى المعلومــــات الوثيقــــة عــــن الجوانــــب المتعلقــــة بمأمونيــــة التكنولوجيــــات 

فاءتهــا وجودتهــا ومالءمتهــا ومردوديتهــا وفعاليتهــا، مــن أجــل تحديــد إذا كــان ينبغــي دمجهــا فــي تــدخالت وك
  وُنظم صحية معينة ومتى ينبغي القيام بذلك؛

 
علـى تقيـيم وبحـث وتوثيـق أثـار  في معظم البلـدان الناميـة  وٕاذ يساورها القلق إزاء عدم كفاية القدرة

ى الصـــحة العموميـــة وآثارهـــا االقتصـــادية والتنظيميـــة واالجتماعيـــة التـــدخالت والتكنولوجيـــات الصـــحية علـــ
ـــه السياســـات الرشـــيدة  والقانونيـــة واألخالقيـــة، ممـــا يـــؤدي إلـــى عـــدم كفايـــة المعلومـــات التـــي يمكـــن أن توجِّ

  والقرارات والممارسات المهنية؛
  

داخـل الشـبكات اإلقليميـة والدوليـة فـي  والتعـاون وٕاذ تُقِّر بأهمية تعزيـز القـدرات الوطنيـة والتواصـل
  مجال تقييم التدخالت والتكنولوجيات الصحية من أجل تعزيز السياسات الصحية المسنَّدة بالبيِّنات،

  
  على ما يلي: ٢الدول األعضاء تحث  -١

  
التشـــجيع علـــى اســـتخدام التقيـــيم المســـتقل للتـــدخالت والتكنولوجيـــات الصـــحية اســـتخدامًا   )١(

ــًا فــي  إرشــاد القــرارات الخاصــة بالسياســات دعمــًا للتغطيــة الصــحية الشــاملة، بمــا فــي ذلــك منهجي
أو التكنولوجيـات الصـحية، واختيارهـا، وٕادارة واسـتخدام ُنظـم اإلمـداد  تحديد أولويات التـدخالت و/

بالمشتريات، وكذلك صياغة حزم فوائد التمويل المستدام، وٕادارة الفوائد المتعلقة باألدويـة بمـا ذلـك 
كتيبــات الوصــفات الدوائيــة والمبــادئ التوجيهيــة والبروتوكــوالت بشــأن الممارســات الســريرية لصــالح 

 برامج الصحة العمومية؛

                                                           
الصـحة  منظمة. جنيف، . تمويل النظم الصحية: السبيل إلى التغطية الشاملة٢٠١٠صحة في العالم التقرير الخاص بال   ١

  .٢٠١٠العالمية، 
 حسب االقتضاء، منظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي.و     ٢
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القيام أيضًا بمراعاة استخدام األساليب الراسخة والمتفق عليها على نطاق واسع، ووضع   )٢(
خاصـــة بتقيـــيم التـــدخالت المبـــادئ التوجيهيـــة الوطنيـــة بشـــأن المنهجيـــات العمليـــة وُنظـــم الرصـــد ال

والتكنولوجيات الصحية، حسب االقتضاء، من أجل ضمان الشفافية والجـودة ومالءمـة السياسـات 
 فيما يتعلق بالتقييمات والبحوث ذات الصلة؛

مواصلة دمج وتشجيع تقييم التدخالت والتكنولوجيات الصحية فـي اُألطـر الوطنيـة، مثـل   )٣(
ـــُنظم الصـــحي ة، والتعلـــيم المهنـــي فـــي مجـــال الصـــحة، وتعزيـــز الـــُنظم األطـــر الخاصـــة ببحـــوث ال

 الصحية، والتغطية الصحية الشاملة؛

)   النظر في تعزيز القدرة الوطنية على التواصل داخل الشبكات اإلقليمية والدولية، مـن أجـل ٤(
 تطوير الخبرات الوطنية وتجنب االزدواجية في الجهود واستخدام الموارد على نحو أفضل؛

ظر في التعاون أيضًا مع سائر منظمات الصحة، والمؤسسات األكاديمية، والرابطات الن  )٥(
المهنيـــة فـــي الـــدول األعضـــاء، وســـائر أصـــحاب المصـــلحة فـــي البلـــد أو اإلقلـــيم مـــن أجـــل جمـــع 
المعلومــات والــدروس المســتفادة وتبادلهــا فــي ســبيل صــياغة وتنفيــذ الخطــط االســتراتيجية الوطنيــة 

خاصــة بتقيــيم التــدخالت والتكنولوجيــات الصــحية وٕادخالهــا، وٕايجــاز أفضــل بشــأن بنــاء القــدرات ال
 الممارسات في مجال السياسات الصحية وعمليات صنع القرار الشفافة والمسندة بالبينات؛

تحديد الفجوات فيما يتعلق بتعزيز وتنفيذ السياسات الصحية المسندة بالبينـات، وتحسـين   )٦(
ثيـــــة ذات الصـــــلة، والنظـــــر فـــــي التمـــــاس الـــــدعم التقنـــــي وتبـــــادل ُنظـــــم المعلومـــــات والقـــــدرات البح

المعلومــات وتقاســم الخبــرات مــع الــدول األعضــاء األخــرى والشــبكات اإلقليميــة والكيانــات الدوليــة 
  في ذلك منظمة الصحة العالمية؛ بما
  
تطـــوير وتحســـين جمـــع البيانـــات عـــن تقيـــيم التـــدخالت والتكنولوجيـــات الصـــحية وتـــدريب   )٧(

  المعنيين، حسب االقتضاء، من أجل تحسين القدرات الخاصة بالتقييم؛ المهنيين
  

  المدير العام ما يلي: طلب منت  -٢
  

المنهجيـة  تقيـيم حالـة التـدخالت والتكنولوجيـات الصـحية فـي الـدول األعضـاء مـن حيـث  )١(
تقيــيم أو شــبكات  والمــوارد البشــرية والقــدرة المؤسســية وتصــريف الشــؤون والصــلة بــين وحــدات و/

ــــائج التقيــــيم،  ــــات الصــــحية وبــــين ســــلطات السياســــة العامــــة، واســــتخدام نت ــــدخالت والتكنولوجي الت
 والمصالح في تعزيز القدرات والعوائق الماثلة أمام تعزيز القدرات؛

إذكــاء الــوعي وتعزيــز المعــارف والتشــجيع علــى ممارســة تقيــيم التــدخالت والتكنولوجيــات   )٢(
يــــات صــــنع القــــرارات المســــندة بالبينــــات فــــي صــــفوف راســــمي الصــــحية واســــتعمال ذلــــك فــــي عمل

السياســات علــى الصــعيد الــوطني وغيــرهم مــن أصــحاب المصــلحة، مــن خــالل اســتخالص أفضــل 
الممارســات مــن تلــك العمليــة، وأداء ومســاهمة معاهــد البحــث ذات الكفــاءة ووكــاالت وبــرامج تقيــيم 

مع الدول األعضاء عبر قنـوات وأنشـطة التدخالت والتكنولوجيات الصحية، وتبادل تلك التجارب 
  مالئمة، بما في ذلك الشبكات العالمية واإلقليمية والمؤسسات األكاديمية؛
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إدراج مفاهيم ومبادئ تقييم التدخالت والتكنولوجيات الصـحية فـي اسـتراتيجيات المنظمـة   )٣(
ق منهـــا ومجـــاالت عملهـــا ذات الصـــلة، بمـــا فـــي ذلـــك علـــى ســـبيل المثـــال ال الحصـــر، مـــا يتعلـــ

بالتغطية الصحية الشاملة، بما فـي ذلـك التمويـل الصـحي، وٕاتاحـة األدويـة واللقاحـات وغيرهـا مـن 
التكنولوجيات الصحية المضمونة الجودة واستعمالها استعماًال رشيدًا، والوقاية من األمـراض غيـر 

ة قائمة على السارية والسارية وتدبيرها العالجي، ورعاية األمهات واألطفال، ووضع سياسة صحي
 البينات؛

تقديم الدعم التقني  إلى الدول األعضاء، والسيما البلدان المنخفضة الدخل، والمنظمات   )٤(
الحكوميــة الدوليــة ذات الصــلة وشــركاء الصــحة العــالميين المعنيــين، مــن أجــل تعزيــز القــدرة علــى 

إرشادات وأساليب  تقييم التدخالت والتكنولوجيات الصحية، بما في ذلك، حسب االقتضاء، وضع
 وعمليات واستخدامها على الصعيد العالمي استنادًا إلى الممارسات المتفق عليها دوليًا؛

ضــمان القــدرة الكافيــة علــى جميــع مســتويات المنظمــة، واالســتفادة مــن شــبكات خبرائهــا   )٥(
ب علــى والمراكــز المتعاونــة معهــا وغيرهــا مــن الشــبكات اإلقليميــة والدوليــة، مــن أجــل تلبيــة الطلــ

 الدعم لتيسير اتخاذ القرارات القائمة على البينات في الدول األعضاء؛

دعم تبادل المعلومات والتجارب وبناء القدرات في مجال تقييم التـدخالت والتكنولوجيـات   )٦(
الصحية من خالل آليات وشبكات تعاونية على الصعيد العالمي واإلقليمـي والقطـري، إلـى جانـب 

 الشراكات فعالة وناجعة ومستدامة؛ الحرص على جعل تلك

تقديم تقرير إلى جمعية الصحية العالمية التاسعة والستين، من خالل المجلس التنفيذي،   )٧(
  عن التقدم المحرز في تنفيذ هذا القرار.

  
  )٢٠١٤كانون الثاني/ يناير  ٢٤(الجلسة الثانية عشرة، 

  
  
الموارد البشرية الصـحية: تجديـد االلتزامـات متابعة إعالن ريسيفي السياسي بشأن   ١٥ق١٣٤ت  م

  بتحقيق التغطية الصحية الشاملة
  

  التنفيذي، المجلس
 

 تجديــــد الصــــحية: البشــــرية المــــوارد بشــــأن السياســــي ريســــيفي إعــــالنالتقريــــر المقــــدم عــــن  فــــي النظــــر بعــــد
  ١الشاملة، الصحية التغطية بتحقيق االلتزامات

 
 ٢:التالي القرار باعتماد والستين السابعة العالمية الصحة جمعية يوصي

  
  والستون، السابعة العالمية الصحة جمعية

  
 البشــرية بــالموارد المعنــي الثالــث العــالمي المنتــدى عــن الصــادرة الختاميــة الوثيقــة فــي النظــر بعــد

  )؛٢٠١٣تشرين الثاني/ نوفمبر  ١٣-١٠(ريسيفي، البرازيل،  الصحية،
                                                           

  .١٣٤/٥٥ت  مالوثيقة     ١
 إلى األمانة نتيجة العتماد القرار.لالطالع على اآلثار المالية واإلدارية المترتبة بالنسبة  ٥انظر الملحق     ٢
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 هــذا فــي الممنوحــة والواليــة ،الصــحية البشــرية المــوارد مجــال فــي القيــادي المنظمــة بــدور تســلِّم وٕاذ
بشـــأن مدونـــة المنظمـــة العالميـــة لقواعـــد الممارســـة بشـــأن توظيـــف  ١٦-٦٣ع ص ج القـــرار بموجـــب الشـــأن

  ؛العاملين الصحيين على المستوى الدولي
  
ـــنة صــحيةعاملـــة  قــوى إلـــى والحاجــة الشـــاملة الصــحية التغطيـــة بتحقيــق بـــااللتزام تُــذكِّر وٕاذ  محسَّ

  ذلك؛ إلنجاز
  

 العالميـة المنظمـة مدونة وكذلك العالمي، العمل وبرنامج كامباال إعالن أهمية جديد من تؤكد وٕاذ
تجديــد  إلــى بالحاجــة تســلِّم وٕاذ الــدولي، المســتوى علــى الصــحيين العــاملين توظيــف بشــأن الممارســة لقواعــد
ــدمًا  االلتزامــات هــذه  التغطيــة تحقيــق نحــو قــدماً  الســير بغيــة الجديــدة، التطــورات ضــوء فــيوالمضــي بهــا ُق

  ،الشاملة الصحية
  

 تجديـــد الصـــحية: البشـــرية المـــوارد بشـــأن السياســـي ريســـيفي إعـــالن فـــيالعمـــل  إلـــى الـــدعوة تؤيـــد  -١
  الشاملة؛ الصحية التغطية بتحقيق االلتزامات

  
بشـــأن المـــوارد بااللتزامـــات التـــي أعلنتهـــا الـــدول األعضـــاء فـــي إعـــالن ريســـيفي السياســـي  ترحـــب  -٢

علـى أن  ١الـدول األعضـاء تحث  -٣البشرية الصحية: تجديد االلتزامات بتحقيق التغطية الصحية الشاملة؛
تنفذ، حسـب االقتضـاء، ووفقـًا للمسـؤوليات الوطنيـة ودون الوطنيـة، االلتزامـات المعلنـة فـي إعـالن ريسـيفي 

  السياسي بشأن الموارد البشرية الصحية: تجديد االلتزامات بتحقيق التغطية الشاملة؛
  

 تجديــد لصــحية:ا البشــرية المــوارد بشــأن السياســي ريســيفي إعــالن مراعــاة العــام المــدير مــن تطلــب  -٤
  المستقبل. في المنظمة عمل في الشاملة الصحية التغطية بتحقيق االلتزامات

  
  )٢٠١٤كانون الثاني/ يناير  ٢٤(الجلسة الثانية عشرة، 

  
  
  إتاحة األدوية األساسية  ١٦ق١٣٤ت  م
  

  المجلس التنفيذي،

  ٢الخاص بإتاحة األدوية األساسية،تقرير نظر في البعد ال

  ٣:جمعية الصحة العالمية السابعة والستين باعتماد القرار التالي يوصي
  
  

                                                           
  وحسب االقتضاء، منظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي.    ١
 .١٣٤/٣١م تالوثيقة    ٢

 لالطالع على اآلثار المالية واإلدارية المترتبة بالنسبة إلى األمانة نتيجة العتماد القرار. ٥انظر الملحق     ٣
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  جمعية الصحة العالمية السابعة والستون،

  ؛الخاص بإتاحة األدوية األساسيةتقرير نظر في البعد ال

يتضــمن العناصــر التاليــة: "األدويــة األساســية  ١ٕاذ تالحــظ أن تعريــف المنظمــة لألدويــة األساســيةو   
هـي أدويـة يـتم اختيارهـا هي أدوية تلبـي االحتياجـات ذات األولويـة للسـكان فـي مجـال الرعايـة الصـحية"؛ "و 

تها بالنسبة إلى الصحة العمومية والبّينـات التـي تثبـت نجاعتهـا ومأمونيتهـا المراعاة الواجبة ألهميإيالء ع م
  "؛مردوديتها المقارنةو 

 صـــياغةوالـــذي يتعلـــق بالمـــواد الوقائيـــة والعالجيـــة بشـــأن  ٦٦-٢٨ج ص عقـــرار الإلـــى وٕاذ تشـــير   
فـي عـام الصـادر آتا  - عالن ألماة؛ وإ الصيدالنيدوائية واستراتيجيات بشأن المستحضرات تنفيذ سياسات و 

قـرارات ال، و األوليـةة الرعايـة الصـحيركيزة رئيسية من ركـائز ألدوية األساسية الذي سّلم بأن توفير ا ١٩٧٨
االســتراتيجية بشــأن  ١١-٥٤ج ص ع ل القــرار، مــن قبيــاألدويــة األساســيةخــص فيمــا يالحقــًا  صــدرتالتــي 

احتــــواء مقاومــــة مضــــادات  حســــينبشــــأن ت ٢٧-٥٨ج ص ع، والقــــرار الدوائيــــة لمنظمــــة الصــــحة العالميــــة
التقـدم المحـرز فـي اسـتعمال األدويـة علـى نحـو رشـيد، والقـرار بشـأن  ١٦-٦٠ع  ص  جالميكروبات، والقرار 

ـــــالبشـــــأن  ٢٠-٦٠ج ص ع ـــــة أفضـــــل لعـــــالج األطف ـــــرار أدوي ـــــات  ٢٩-٦٠ج ص ع، والق بشـــــأن التكنولوجي
االســتراتيجية وخطــة العمــل العالميتــان بشــأن الصــحة العموميــة بصــدد  ٢١-٦١ع  ص  ج، والقــرار الصــحية

بشــــأن اســــتدامة هياكــــل التمويــــل الصــــحي والتغطيــــة  ٩-٦٤ج ص ع واالبتكــــار والملكيــــة الفكريــــة، والقــــرار
الـــذي أيـــدت فيـــه جمعيــة الصـــحة العالميـــة خطـــة العمـــل العالميـــة  ١٠-٦٦ص ع  جالقـــرار  ، وكـــذلكالشــاملة

ي تـالو ، ٢٠٢٠-٢٠١٣لمنظمة الصـحة العالميـة للوقايـة مـن األمـراض غيـر السـارية ومكافحتهـا فـي الفتـرة 
  ر األدوية األساسية الالزمة لعالج األمراض غير السارية؛تواف) بشأن ٩(غاية تضمن الت

العــام برنــامج العمــل  حــددهابشــأن األدويــة، مثلمــا  منظمــةالوٕاذ تضــع فــي اعتبارهــا أن اســتراتيجية   
 األدويـة، مـن محـدودة لمجموعـة بالبيِّنـات المسـند االختيـار مبادئتقوم على  ،٢٠١٩-٢٠١٤ الثاني عشر

ًا لتحسين تعزيز د، وذلك رشيها الاستعمالها و لتوزيع فعالة ونظم ميسورة، بأسعار تاحتهائها وإ شرا في والكفاءة
  ؛بجودة أعلى الرعاية الصحيةتقديم خدمات الموارد الصحية و ها وزيادة مردودية توافر األدوية وزيادة إدارة 

تحسـين صـحة لـى بالغـة بالنسـبة إأهميـة بفعالية يكتسـي مبادئ المذكورة أعاله الأن تنفيذ ٕاذ ترى و   
األهــداف اإلنمائيــة لأللفيــة ذات الصــلة بلــوغ التغطيــة الصــحية الشــاملة و تحقيــق نحــو وٕاحــراز التقــدم  النــاس

  بالصحة؛

ـــ   ًا لزيـــادة إتاحـــة األدويـــة األساســـية لمنظمـــة دعمـــالتـــي اتخـــذتها ااإلجراءات اإلقليميـــة وٕاذ ترّحـــب ب
هـا واسـتعمالها علـى تحمـل تكاليفتلـك األدويـة وتيسـير القـدرة  توافرو  -المأمونة والفعالة والمضمونة الجودة 

بشـأن  الخاص بالمكتب اإلقليمـي لغـرب المحـيط الهـادئإطار العمل إعداد بما في ذلك  -استعماًال رشيدًا 
  ؛)٢٠١٦-٢٠١١إتاحة األدوية األساسية (

ههـا البلـدان فـي هـذا وبالتحـديات التـي تواج سلسـلة توريـد األدويـةبالتعقيـد الـذي يشـوب وٕاذ تعترف   
ارتفــاع واآلثــار المترتبــة علــى  ٢تصــريف الشــؤون علــى نحــو جيــد بالنســبة لبــرامج األدويــة،أهميــة الصــدد وب

  الرعاية والعالج؛حول دون تحمل تكاليف إتاحة خدمات التي ت التي تعد من بين العوامل تكاليف األدوية
                                                           

 .٩٨٥سلسة التقارير التقنية لمنظمة الصحة العالمية، رقم  انظر   ١

)، WHO/EMP/MAR/2009.4فـــي أداة المنظمـــة التقييميـــة لقيـــاس مـــدى الشـــفافية فـــي القطـــاع الصـــيدالني العـــام (الوثيقـــة     ٢
نية تنظيمـًا يشير "تصريف الشؤون على نحو جيد" إلى وضع وتنفيذ سياسات وٕاجراءات مالئمة لضمان تنظـيم الـنظم الصـيدال

فعــاًال وناجعــًا وأخالقيــًا، والســيما الــنظم التنظيميــة لألدويــة ونظــم توريــد األدويــة، بطريقــة شــفافة وقابلــة للمســاءلة وتتبــع ســيادة 
 القانون وتقلل إلى أدنى حد من الفساد.
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، بحيـــث تخلـــق رعايـــة المرضـــىعلـــى تـــؤثر أن نقـــص األدويـــة األساســـية مشـــكلة عالميـــة عــي ذ تإ و   
مـــدى  تحديـــدالالزمـــة لمعلومـــات قصـــورًا فـــي الوأن هنـــاك  ،بلـــد إلـــى آخـــرأســـبابًا وتخّلـــف آثـــارًا تختلـــف مـــن 

  ؛ها المحّددةخصائصجسامة المشكلة و 

عـــالج اللتوجيـــه ممارســـات مســـندة بالبّينـــات الللعـــالج الســـريري مبـــادئ التوجيهيـــة الدور وٕاذ تـــدرك   
أهميـة ًا لوصف األدوية بشكل رشـيد، و دعمنزيهة و ة معلومات موثوقتوفير والحاجة إلى  ة،العالية المردودي

  ؛األدوية بحكمةفي ميدان استعمال المرضى والمستهلكين التوعية بالشؤون الصحية لدعم زيادة 

وٕاذ تالحــظ مــع القلــق أن معظــم البلــدان المنخفضــة الــدخل مــا زالــت تواجــه تحــديات متعــددة فــي   
إطار تحسين توافر األدوية األساسية والقدرة على تحمل تكاليفها واستعمالها الرشيد على الرغم من الجهود 

  والشركاء؛ واألمانةالمتواصلة المبذولة طوال عدة عقود من جانب الدول األعضاء 
  

ٕاذ تالحظ أن هدف الدول األعضاء المنشود هو تعزيز إتاحة األدوية األساسية الميسـورة التكلفـة و   
والمأمونة والناجعة والمضمونة الجودة، بما في ذلك عند االقتضاء من خالل االنتفاع التام بأوجـه المرونـة 

تماشــيًا مــع  كيــة الفكريــةبالتجـارة مــن حقــوق المل المتصــلةاالتفــاق المتعلــق بالجوانــب المنصـوص عليهــا فــي 
  ؛االستراتيجية وخطة العمل العالميتين بشأن الصحة العمومية واالبتكار والملكية الفكرية

  
تالحــظ أهميــة دعــم البحــث والتطــوير الســتدامة توريــد األدويــة األساســية فــي المســتقبل، بهــدف وٕاذ   

  تلبية االحتياجات في مجال الصحة العمومية،
  
  على ما يلي: ١الدول األعضاء تحث  -١
  

االعتـــراف بضـــرورة وضـــع سياســـات وطنيـــة شـــاملة بشـــأن األدويـــة وتعزيـــز نظـــم تنظـــيم  )١(
المستحضــــرات الصــــيدالنية وشــــرائها وتوزيعاتهــــا وتنســــيق عمليــــات المواجهــــة للتصــــدي لألنشــــطة 
المعقدة والمترابطة التي تؤثر في إتاحة األدوية األساسية بهدف تحسين توافر هذه األدوية والقدرة 

ى تحمـــل تكاليفهـــا وجودتهـــا واســـتعمالها الرشـــيد وتـــوفير المـــوارد الكافيـــة لتحقيـــق ذلـــك، حســـب علـــ
 االقتضاء؛

 
تحسين السياسات الوطنية الختيار األدوية األساسية، والسيما باستخدام إجـراءات شـفافة  )٢(

ـــا الصـــحية فـــي اختيـــار األدويـــة  وصـــارمة ومســـندة بالبينـــات تقـــوم علـــى أســـاليب تقيـــيم التكنولوجي
دراجهــا فــي القــوائم الوطنيــة لألدويــة األساســية حســب االحتياجــات واألولويــات الصــحية لكــل بلــد إل

 من البلدان؛
  
تشجيع ودعم البحوث عن النظم الصحية فيمـا يتعلـق بشـراء األدويـة األساسـية وتوريـدها  )٣(

 واستعمالها الرشيد؛
  
وضـــــع النهـــــوض بالتعـــــاون وتـــــدعيم تبـــــادل المعلومـــــات بشـــــأن أفضـــــل الممارســـــات فـــــي  )٤(

السياسات واالستراتيجيات الخاصة باألدوية وتنفيذها وتقييمها، مما يعزز إتاحة األدوية األساسـية 
 الميسورة التكلفة والمأمونة والناجعة والمضمونة الجودة؛

  

                                                           
 وحسب االقتضاء، منظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي.   ١
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زيادة التشديد على أدوية األطفال وتعزيـز تـوافر األدويـة األساسـية لألطفـال والقـدرة علـى  )٥(
أمونيتهـــا مـــن خـــالل اســـتحداث تركيبـــات مالئمـــة لألطفـــال وتصـــنيعها تحمـــل تكاليفهـــا وجودتهـــا وم

 وتيسير إتاحة هذه األدوية في السوق؛
  
ــيم أصــحاب المهــن فــي مجــال الرعايــة الصــحية وتــدريبهم بهــدف دعــم تنفيــذ  )٦( تحســين تعل

السياســــــات واالســــــتراتيجيات الوطنيــــــة المتصــــــلة باألدويــــــة األساســــــية، ووضــــــع مبــــــادئ توجيهيــــــة 
الســــريرية وتــــدخالت أخــــرى مســــندة بالبينــــات وتنفيــــذها مــــن أجــــل اســــتعمال األدويــــة للممارســــات 

 األساسية على نحو رشيد؛
  
تــــدعيم العمــــل مــــع عامــــة الجمهــــور والمجتمــــع المــــدني لزيــــادة الــــوعي واإللمــــام باألدويــــة  )٧(

 األساسية ومشاركة الجمهور في تعزيز إتاحة هذه األدوية واستعمالها على نحو رشيد؛
  
ائــــق الرئيســــية التــــي تعرقــــل إتاحــــة األدويــــة األساســــية ووضــــع اســــتراتيجيات تحديــــد العو  )٨(

 وٕارشاداتها حسب االقتضاء؛ ١تتصدى لهذه العوائق، باالستعانة بأدوات المنظمة
 
إرساء أو تعزيز نظم رصد توافر األدوية األساسية المأمونة والناجعة والمضمونة الجودة  )٩(

 ي المرافق الصحية العامة والخاصة، حسب االقتضاء؛والقدرة على تحمل تكاليفها واستعمالها ف
  
تنظيم جمع المعلومات وتدعيم آليات الرصد، بهـدف تحسـين الكشـف عـن أسـباب نقـص  )١٠(

األدويـــة األساســـية وفهمهـــا، ووضـــع اســـتراتيجيات تقـــي مـــن المشـــاكل المرتبطـــة بحـــاالت الـــنقص 
 والمخاطر الناجمة عنها وتخفف من وطأتها؛

تضاء، في تكييف التشريعات الوطنية من أجل االستفادة بالكامل مـن النظر، حسب االق  )١١(
، بمــا االتفــاق المتعلــق بالجوانــب المتصــلة بالتجــارة مــن حقــوق الملكيــة الفكريــةاألحكــام الــواردة فــي 

والصـحة  اتفـاق (تـريبس)في ذلـك جوانـب المرونـة التـي يعتـرف بهـا إعـالن الدوحـة الـوزاري بشـأن 
ــــة ذات الصــــلة ب ــــة، وســــائر صــــكوك منظمــــة التجــــارة العالمي ــــق بالجوانــــب العمومي ــــاق المتعل االتف

، في سبيل تعزيز إتاحة األدوية األساسية بما يتماشى المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية
ـــة واالبتكـــار والم ـــة مـــع اســـتراتيجية المنظمـــة وخطـــة العمـــل العـــالميتين بشـــأن الصـــحة العمومي لكي

  الفكرية؛

  المدير العام ما يلي: تطلب من  -٢

أن يحــث الــدول األعضــاء علــى االعتــراف بأهميــة السياســات الدوائيــة الوطنيــة الفعالــة،  )١(
وتنفيـــذها مـــن خـــالل التصـــريف الجيـــد للشـــؤون، مـــن أجـــل ضـــمان اإلنصـــاف فـــي إتاحـــة األدويـــة 

ودة، واسـتعمالها علـى نحـو رشـيد مـن األساسية الميسورة التكلفة والمأمونة والفعالة والمضمونة الج
 الناحية العملية؛

أن ييسر ويدعم تبادل المعلومات والتعاون فيما بين الدول األعضاء فيما يتعلق بأفضـل  )٢(
 الممارسات المتبعة في مجال رسم السياسات الدوائية وتنفيذها؛

                                                           
  ل ال الحصر:األدوات التالية على سبيل المثا   ١

 WHO Pharmaceutical Sector Country Profile, WHO Assessment Instrument for measuring transparency in the 
public pharmaceutical sector, WHO-Health Action International tool for measuring medicines prices, availability, 
affordability and price components and How to investigate drug use in health facilities. 
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أن يـــدعم الـــدول األعضـــاء فـــي تبـــادل أفضـــل الممارســـات فـــي  ميـــدان اختيـــار األدويـــة  )٣(
التعـاون بـين األمانـة والـدول األعضـاء فيمـا يتصـل بوضـع اإلجـراءات الخاصـة  وتيسـيراألساسية 

باختيــار األدويــة إلدراجهــا فــي القــوائم الوطنيــة لألدويــة األساســية علــى نحــو يتســق مــع األســاليب 
 التي ُتستخدم في تحديث قائمة المنظمة النموذجية لألدوية األساسية؛ المسندة بالبينات

أن يدعم الدول األعضاء فـي بنـاء قـدراتها الخاصـة باختيـار األدويـة األساسـية باالسـتناد  )٤(
إلـى البينـات، ووضـع المبـادئ التوجيهيـة بشـأن ممارسـات العـالج السـريري وتعميمهـا وااللتـزام بهــا 

خـــرى المتعلقـــة باالســـتخدام الرشـــيد لألدويـــة األساســـية الميســـورة التكلفـــة وتعزيـــز االســـتراتيجيات األ
 والمأمونة والفعالة والمضمونة الجودة من جانب مهنيي الرعاية الصحية والجمهور؛

أن يــدعم الـــدول األعضــاء فـــي وضــع وتنفيـــذ السياســات الدوائيـــة وُنظــم  توريـــد األدويـــة،  )٥(
ختيـــار والشـــراء والتوزيـــع والتســـعير واســـتعادة التكـــاليف والســـيما فيمـــا يتعلـــق بـــالتنظيم والتمويـــل واال

واالســـــتخدام، فـــــي ســـــبيل زيـــــادة فعاليتهـــــا وضـــــمان إتاحـــــة األدويـــــة األساســـــية المأمونـــــة والفعالـــــة 
 والمضمونة الجودة، بما فيها األدوية األساسية المرتفعة األسعار؛

ات الرصـد، مـن أن يدعم الدول األعضاء في تنظيم عمليـة جمـع المعلومـات وتعزيـز آليـ )٦(
أجل تحسين الكشف عن األسباب التـي تـؤدي إلـى نقـص األدويـة األساسـية وفهـم  األسـباب التـي 
تقــف وراء نقصــها، وأن يــدعمها كــذلك فــي وضــع االســتراتيجيات الراميــة إلــى منــع وتخفيــف وطــأة 

 المشكالت المرتبطة بنقص األدوية والمخاطر الناتجة عنه؛

يع خطـــى التقـــدم الُمحـــرز صـــوب  بلـــوغ األهـــداف أن يحـــث الـــدول األعضـــاء علـــى تســـر  )٧(
اإلنمائيــة لأللفيــة وتحقيــق التغطيــة الصــحية الشــاملة، بوســائل مــن بينهــا تنفيــذ السياســات الدوائيــة 
الوطنيـــــة الراميـــــة إلـــــى تحســـــين إتاحـــــة األدويـــــة األساســـــية الميســـــورة التكلفـــــة والمأمونـــــة والفعالـــــة 

 والمضمونة الجودة؛

ــ )٨( اًء علــى الطلــب، وبالتعــاون مــع ســائر المنظمــات الدوليــة أن يقــوم حســب االقتضــاء وبن
المختصة، بتقديم الدعم التقنـي الـذي يشـمل عنـد اللـزوم دعـم العمليـات الخاصـة بالسياسـات، إلـى 

االتفــاق المتعلــق بالجوانــب الـدول األعضــاء التــي تعتــزم االسـتفادة مــن تطبيــق األحكــام الـواردة فــي 
بما في ذلك جوانـب المرونـة التـي يعتـرف بهـا إعـالن  الفكريةالمتصلة بالتجارة من حقوق الملكية 

والصـحة العموميـة، وسـائر صـكوك منظمـة التجـارة العالميـة  اتفاق (تـريبس)الدوحة الوزاري بشأن 
، فــي ســبيل االتفــاق المتعلــق بالجوانــب المتصــلة بالتجــارة مــن حقــوق الملكيــة الفكريــةذات الصــلة ب

ا يتماشى مع استراتيجية المنظمة وخطة العمل العالميتين بشـأن تعزيز إتاحة األدوية األساسية بم
 الصحة العمومية واالبتكار والملكية الفكرية؛

أن يقــدم تقريــرًا عــن تنفيــذ هــذا القــرار إلــى جمعيــة الصــحة العالميــة التاســعة والســتين مــن  )٩(
 خالل المجلس التنفيذي.

  
  )٢٠١٤كانون الثاني/ يناير  ٢٥(الجلسة الثالثة عشرة، 
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  تعزيز ُنظم تنظيم المنتجات الطبية  ١٧ق١٣٤ت  م
  

  المجلس التنفيذي،

  ١الخاص بتعزيز الُنظم التنظيمية،تقرير نظر في البعد ال

  ٢:في القرار التالي واعتماده جمعية الصحة العالمية السابعة والستين بالنظر يوصي

  جمعية الصحة العالمية السابعة والستون،

العــام، وٕاذ تعتــرف بالــدور المحــوري الــذي تضــطلع بــه المنظمــة فــي دعــم إذ ترحــب بجهــود المــدير 
وفـــي  ٣البلـــدان فـــي مجـــال تعزيـــز نظمهـــا الخاصـــة بتنظـــيم المنتجـــات الطبيـــة ألغـــراض االســـتعمال البشـــري

  تعزيز اإلتاحة المنصفة للمنتجات الطبية الجيدة والمأمونة والناجعة والميسورة األسعار؛

الذي يؤكد على أن التمتع بأعلى مستوًى من الصحة يمكن بلوغه هـو وٕاذ تذّكر بدستور المنظمة 
أحـــد الحقـــوق األساســـية لكـــل إنســـان دون تمييـــز بســـبب العنصـــر أو الـــدين أو العقيـــدة السياســـية أو الحالـــة 

  االقتصادية أو االجتماعية؛

جيــة، الــذي وٕاذ تــذّكر بقــرار الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة بشــأن الصــحة العالميــة والسياســة الخار 
اعترف، في جملة أمور، بأهمية التغطية الشـاملة فـي الـُنظم الصـحية الوطنيـة، والسـيما مـن خـالل الرعايـة 
الصــحية األوليــة وآليــات الحمايــة االجتماعيــة، مــن أجــل إتاحــة الخــدمات الصــحية للجميــع، وخاصــة أشــد 

  السكان فقرًا؛

 ١١-٥٤ع  ص  جو ١٩-٥٢ع  ص  جو ١٧-٤٧ع  ص  جو ١٧-٤٥ع  ص  جبالقرارات  كذلك تذّكر وٕاذ
، وكلهــا تشــتمل علــى جوانــب خاصــة بالحاجــة إلــى ١٩-٦٥ع  ص  جو ١٢-٦٣ع  ص  جو ٢٤-٥٩ع  ص  جو

  تعزيز جودة األدوية ومأمونيتها ونجاعتها ويسر تكلفتها، بما في ذلك منتجات الدم؛

الذي ينشـيء آليـة جديـدة للـدول األعضـاء مـن  ١٩-٦٥ع  ص  جوٕاذ تؤكد مجددًا على القرار  [
أجــل التعــاون الــدولي مــن منظــور الصــحة العموميــة للوقايــة مــن المنتجــات الطبيــة المتدنيــة النوعيــة/ 

  المزورة/ المغشوشة التوسيم/ المغشوشة/ المزيفة ومكافحتها؛ ]

، ســـي مـــن عناصـــر تعزيـــز الـــُنظم الصـــحيةوٕاذ تعتـــرف بـــأن الـــُنظم التنظيميـــة الفعالـــة عنصـــر أسا
عموميــة، وبــأن القــائمين علــى التنظــيم هــم جــزء أساســي مــن القــوى وُتســهم فــي تحســين حصــائل الصــحة ال

العاملة الصحية، وبأن الُنظم التنظيمية غير الفعالة يمكن أن تشكل، في حد ذاتها، عقبات تعتـرض سـبيل 
 إتاحة المنتجات الطبية المأمونة والفعالة والعالية الجودة؛

التغطية الصحية الشاملة واالستجابة حقيق ة لتبأن النظم التنظيمية الفعالة ضروري اً أيضوٕاذ تسّلم 
(تخفــيض معــدل  ٤األهــداف وبلــوغ  الســاريةغيــر ســواها ألمــراض المعديــة و لمــزدوج العــبء مقتضــيات الل

                                                           
 .١٣٤/٢٩م تالوثيقة    ١

 لالطالع على اآلثار المالية واإلدارية المترتبة بالنسبة إلى األمانة نتيجة العتماد القرار. ٥انظر الملحق     ٢

 ألغراض هذا القرار تشمل المنتجات الطبية األدوية واللقاحات ووسائل التشخيص واألجهزة الطبية.   ٣



  القرارات والمقررات اإلجرائية 37

 

 األيـــدز(مكافحـــة فيـــروس العـــوز المنـــاعي البشـــري/  ٦(تحســـين صـــحة األمومـــة) و ٥وفيـــات األطفـــال) و
  نمائية لأللفية؛اإلوالمالريا وغيرهما من األمراض) من األهداف 

مـن أجـل ضـمان وأنـه يلـزم،  يلزمها إتاحة المنتجات الطبية األساسـيةوٕاذ تدرك أن النظم الصحية 
جراءات عاجلة ، اتخاذ إألدوية واستدامة النظم الصحيةلالرشيد  عمالستللجميع واال الرعاية الصحيةإتاحة 

  في النظم الصحية؛المعنية الفاعلة طراف المجتمع الدولي والدول األعضاء واألجانب من 

ــــالغ الوٕاذ  ــــق يســــاورها ب ــــة قل ــــأّثر المرضــــى بالمنتجــــات الطبيــــة المنقوصــــة الجــــودة والمأموني إزاء ت
قاومـة ، أو توفير عالج غير مالئم أو عدم توفير العالج، وٕاسهامات ذلـك فـي مممن حيث التسمّ والنجاعة 

  في النظام الصحي؛جمهور ثقة ال المترتبة على ذلك، وتقويضء االقتصادية اعباألو دوية، األ

سالســل توريــد بــاطراد لالمتزايــدة للتحــديات التنظيميــة التــي تشــكلها التعقيــدات منهــا  وٕادراكــاً [ 
  ] ؛معالالمنتجات الطبية في ال

موميــة، منظــور الصــحة الع منتجــات الطبيــة مــنالوٕاذ تؤكــد دور المنظمــة فــي تعزيــز نظــم تنظــيم 
لتنظــيم األدويــة، والهيئــات اإلقليميــة فــي هــذا المجــال، وخصوصــًا فــي البلــدان وفــي دعــم الســلطات الوطنيــة 

  النامية؛

الصـــحة العموميـــة واالبتكـــار  اســـتراتيجية المنظمـــة وخطـــة العمـــل العـــالميتين بشـــأنوٕاذ تشـــير إلـــى 
فـــي وتعزيزهـــا القـــدرات التنظيميـــة  إنشـــاء العنصـــر الثالـــث، الـــذي يـــدعو إلـــىخصوصـــًا ، و والملكيـــة الفكريـــة

السـادس عنصر الالقدرة على االبتكار، و وتحسين فعالة لبناء بوصفها واحدة من السياسات اللدان النامية الب
مــن المنتجــات الصــحية واألجهــزة الطبيــة ســتعراض تحســين اى لــراميــة إنشــاء وتعزيــز آليــات الــذي يــرّوج إل

  الناحية األخالقية وتنظيمها من حيث الجودة والمأمونية والنجاعة؛

الراميــة إلــى تعزيــز القــدرات التنظيميــة الكبيــرة الوطنيــة واإلقليميــة تالحــظ مــع التقــدير الجهــود وٕاذ 
بين السلطات التنظيميين فيما والتقارب  الحممتنوعة من النماذج)، وتحسين التوسائل منها وضع طائفة (ب

ا يــؤدي إلــى ، مّمــبمــا فــي ذلــك الشــفافية فــي صــنع القــرار تصــريف الشــؤون بشــكل جيــد،التنظيميــة، وتعزيــز 
وبأسـعار معقولـة، مثـل اإلطـار التنظيمـي المنتجات الطبية العالية الجودة والمأمونة والناجعة تحسين توافر 

األمريكيــة عقــب  فــي منظمــة الصــحة للبلــداني جــار اللمنتجــات الطبيــة، والعمــل بشــأن ا التحــاد األوروبــيل
بين لوائح تنظـيم مواءمة األفريقية للمبادرة وال، ٢٠١٠ الصادر عن تلك المنظمة في عام CD50.R9 قرارال

األعمــال التــي تنجزهــا رابطــة أمــم جنــوب شــرق آســيا فــي مجــالي المواءمــة بــين اللــوائح التنظيميــة األدويــة، و 
  ؛وتوثيق عرى التعاون

، السلطات التنظيمية الوطنيةبعض بين الجارية التعاون مع التقدير أنشطة  أيضاً تالحظ  وٕاذ[ 
ومنهـا المـؤتمر الـدولي بشـأن  ،وضـع المعـايير مجـال فـي األنشطة على المسـتوى الـدولي،بما في ذلك 

، مـن بـين يمواءمة المتطلبات التقنية لتسجيل المستحضـرات الصـيدالنية المخصصـة لالسـتعمال البشـر 
الجهـود علـى تعزيـز الـُنظم التنظيميـة وفقـًا لمبـادئ المنظمـة ركيـز في تستمرار اال ، وتشجيعأمور أخرى

  مبادئها التوجيهية؛ ]و 

شــراء األدويــة مــن خــالل المبــادرات الصــحية الموظفــة فــي ميــدان كبيــرة الالســتثمارات تســّلم باوٕاذ 
الـــذي يؤديـــه برنـــامج المنظمـــة الختبـــار ساســـي األدور الســـيما الـــوالميزانيـــات الصـــحية الوطنيـــة، و  ،العالميـــة

  ؛مأمونية هذه المنتجات الطبية وجودتها ونجاعتها والنظم التنظيمية الوطنية في ضمانالصالحية المسبق 
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ــــي تتبعهــــا الوٕاذ تشــــير  ــــدة الت ــــى الممارســــات الســــريرية الجي ــــو  منظمــــةإل ــــي ترّك ــــة الت ــــى حماي ز عل
  ؛الخاضعين للبحوث من بني البشر

فــي هــذا الصــدد بإنشــاء تنفيــذه، وترحــب  الجــاريذّكر أيضــًا ببرنــامج عمــل إصــالح المنظمــة تــ وٕاذ
 ،٢٠١٢/ نوفمبر في تشرين الثانيصحية ومهارات االبتكار مجموعة النظم ال

  على ما يلي: ١الدول األعضاء تحث  -١

 تعزيز النظم التنظيمية الوطنية، حسب االقتضاء، من خالل ما يلي: )١(

ــــنظم لتقييمــــات ذاتيــــة، بــــدعم مــــن المنظمــــة، لتحديــــد مكــــامن  )أ ( القــــوة  إخضــــاع ال
كخطــوة أولــى نحــو صــياغة خطــط والفــرص المتاحــة لتحســين وظــائف الــنظم التنظيميــة، 

لتعزيز النظم التنظيمية، بمـا فـي ذلـك مـن خـالل خطـط التطـوير المؤسسـي التـي تنسـقها 
 المنظمة؛

جمع البيانات الخاصة بأداء النظم التنظيمية للتمكين مـن تحليـل الـنظم ووضـع   )ب (
 أسس مرجعية لمقارنتها من أجل تحسينها في المستقبل؛

سياســـية قويـــة لـــدعم النظـــام التنظيمـــي، مـــع  وضـــع أســـس قانونيـــة متينـــة وقيـــادة  )ج (
 التركيز بوضوح على سالمة المرضى وتحري الشفافية في اتخاذ القرارات؛

تحديـــد ووضـــع مجموعـــة أساســـية مـــن الوظـــائف التنظيميـــة، لتلبيـــة االحتياجـــات   )د (
مثــــل مراقبــــة األســــواق، وفــــرض الرقابــــة علــــى األدويــــة عقــــب القطريــــة و/ أو اإلقليميــــة (

 تسويقها)؛

كجــزء ال يتجــزأ مـــن القــوى العاملــة الصـــحية، وٕان  –ر الكفــاءات الالزمـــة تطــوي  )ه (
 يقتصر عليها، وتشجيع تطوير المجال التنظيمي باعتباره مهنة؛ كان ال

[ تنفيذ اإلرشادات ذات الصلة والمخرجات العلميـة اُألسـس للجهـود المبذولـة   )و (
ــًا فــي ــدولي المــؤتمر ســبيل المواءمــة والتقــارب علــى الصــعيد التنظيمــي، مثــل  دولي ال
المتطلبـــات التقنيـــة لتســـجيل المستحضـــرات الصـــيدالنية المخصصـــة  مواءمـــة بشـــأن

 ] ، حسب االقتضاء؛البشري لالستعمال

[ تنفيـــذ اســــتراتيجيات لمعالجـــة أوجــــه التعقيـــد المتزايــــدة لسالســـل التوريــــد   )ز (
 ] العالمية؛

التنظيميـة الوطنيـة،  المشاركة فـي الشـبكات العالميـة واإلقليميـة ودون اإلقليميـة للسـلطات )٢(
حسـب االقتضـاء، واإلقـرار بأهميـة التعـاون لحشـد القـدرات التنظيميـة الالزمـة للتشـجيع علـى زيـادة 

 إتاحة المنتجات الطبية العالية الجودة والمأمونة والناجعة والميسورة األسعار؛

                                                           
 ء، منظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي.وحسب االقتضا    ١
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تشــجيع التعــاون، حســب االقتضــاء، مــن أجــل التقــارب وتبــادل المعلومــات علــى الصــعيد  )٣(
 دولي، بوسائل منها المنصات اإللكترونية؛ال

دعم نظـم تنظـيم المنتجـات الطبيـة بالتمويـل الـالزم كعنصـر أساسـي مـن عناصـر النظـام  )٤(
 الصحي؛

دعـــم تعزيـــز الـــنظم التنظيميـــة كشـــرط مســـبق أساســـي لتطـــوير أو توســـيع نطـــاق اإلنتـــاج  )٥(
 المحلي أو اإلقليمي للمنتجات الطبية الجيدة والمأمونة والناجعة؛

تحقيق إتاحة األدوية األساسية الجيدة والمأمونة والناجعة والميسـورة األسـعار واسـتعمالها  )٦(
اســـتعماًال رشـــيدًا، مـــع مالحظـــة ظهـــور المقاومـــة لألدويـــة اآلخـــذة فـــي التنـــامي، وكأســـاس إلتاحـــة 

 المنتجات الطبية العالية الجودة والمأمونة والناجعة والميسورة األسعار على نطاق أوسع؛

قدرة المؤسسية للمنظمة فيما يتعلق بتعزيز إتاحة المنتجـات الطبيـة العاليـة الجـودة دعم ال )٧(
والناجعـــة والميســـورة األســـعار وباســـتعمالها اســـتعماًال رشـــيدًا فـــي ســـياق تحقيـــق التغطيـــة  والمأمونـــة

 الصحية الشاملة؛

بمـا الختبار الصالحية المسـبق، [ دعم المنظمة فيما تبذله من جهود لتعزيز برامجها  )٨(
مـن أجـل تحسـين إمكانيـة  ١في ذلك استكشاف الطرائق الالزمة بالتشاور مـع الـدول األعضـاء

اســتدامة هــذا البرنــامج الجــوهري، [ والعمــل أيضــًا فــي الوقــت نفســه بشــأن التركيــز علــى دعــم 
المبادرات الوطنية واإلقليمية لتحسين القدرة على تنظيم المنتجات الطبية ] [ مـع التركيـز علـى 

األغراض الطويلة األمد فيما يتعلق بتنمية قدرات السلطات التنظيمية الوطنية فيما بـين  تحقيق
 الدول األعضاء ]؛ ]

تحديــد مــدى الحاجــة إلــى تعزيــز قــدرة الــنظم التنظيميــة وتعاونهــا وتقاربهــا فــي المجــاالت  )٩(
 الحيويــة واةالمــدامنتجــات المعقــدة تقنيــًا التــي قــد تعتريهــا ثغــرات كبيــرة مــع ذلــك، مــن قبيــل تنظــيم 

 ومنتجات الدم، ووسائل التشخيص في المختبر؛

  المدير العام ما يلي: تطلب من  -٢

مواصلة تقـديم الـدعم إلـى البلـدان فـي مجـال تعزيـز الـُنظم التنظيميـة بوسـائل منهـا وضـع  )١(
[ مــع مراعــاة المعــايير التــي وضــعتها المبــادرات اإلقليميــة والدوليــة القواعــد والمعــايير المالئمــة 

واالســــتمرار فــــي تقيــــيم الــــُنظم التنظيميــــة الوطنيــــة؛ وفــــي تطبيــــق أدوات التقيــــيم التــــي  ؛القائمــــة ]
وضــعتها المنظمــة وتحســينها؛ وفــي توليــد البينــات الخاصــة بــأداء الــُنظم التنظيميــة وتحليلهــا؛ وفــي 

لســــلطات ا؛ وفــــي تقــــديم الــــدعم التقنــــي إلــــى هاصــــياغة خطــــط التطــــوير المؤسســــي وتنفيــــذتيســــير 
 والحكومات؛ مية الوطنيةالتنظي

ضـــمان مشـــاركة جميـــع األجهـــزة المعنيـــة فـــي المنظمـــة علـــى جميـــع مســـتوياتها مشـــاركة  )٢(
نشطة ومنسقة في تنفيـذ واليـة المنظمـة المتعلقـة بتعزيـز الـُنظم التنظيميـة التـي ُتعـد جـزءًا ال يتجـزأ 

لمجـــال البـــالغ مـــن عمليـــة تطـــوير الـــُنظم الصـــحية، واإلقـــرار بـــأن دعـــم المنظمـــة المقـــدم فـــي هـــذا ا
                                                           

 وحسب االقتضاء، منظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي.    ١
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األهمية قد يكون مطلوبًا، حسب االقتضاء، على مدى فترة طويلة في المستقبل، وخاصة بالنسبة 
 إلى البلدان النامية؛

ــــدعم إنشــــاء شــــبكات الســــلطات التنظيميــــة اإلقليميــــة ودون اإلقليميــــة  )٣( إعطــــاء األولويــــة ل
المنتجـــات الصــحية األقـــل وتعزيزهــا، حســب االقتضـــاء، بطــرق مـــن بينهــا تعزيــز مجـــاالت تنظــيم 

 تطورًا مثل تنظيم األجهزة الطبية، بما فيها وسائل التشخيص؛

تشجيع الدول األعضاء على زيادة المشاركة في المبادرات الدولية واإلقليمية القائمة من  )٤(
 أجل التعاون والمواءمة والتقارب، وفقًا لمبادئ المنظمة ومبادئها التوجيهية؛

ــز دمــج  )٥( ــرامج المن[ تعزي ــار المســبق للصــالحية ب ــا بينهــا، ظمــة لالختب والمواءمــة فيم
كوســيلة مســاعدة لضــمان تــوفير اإلمــدادات المأمونــة مــن المنتجــات الطبيــة العاليــة الجــودة، 
ــار الصــالحية  ــالمي الختب ــيح وتحســين النمــوذج الع ــدول األعضــاء فــي مواصــلة تنق وٕاشــراك ال

ء الهيئات والشبكات التنظيمية الوطنية المسبق، وتقديم الدعم في الوقت ذاته فيما يخص إنشا
واإلقليمية الوظيفية، األمر الـذي سيفضـي إلـى زيـادة المشـاركة العالميـة فـي البرنـامج العـالمي 

 ] ؛الختبار الصالحية المسبق

واإلقـرار بالـدور  تنظيم األدويـةالمعنية بلسلطات لالمؤتمر الدولي زيادة الدعم المقدم إلى  )٦(
ي تعزيـــز تبـــادل المعلومـــات واتبـــاع نهـــج التعـــاون فيمـــا بـــين الســـلطات المهـــم الـــذي يضـــطلع بـــه فـــ

المعنيــة بتنظــيم األدويــة، واإلقــرار بــه كمــورد ُيسترشــد بــه فــي توجيــه وتيســير مواصــلة تطــوير هــذه 
 السلطات وتعزيز المواءمة والمقاربة بين لوائحها؛

 التوعية بأهمية الُنظم التنظيمية الفعالة في سياق الُنظم الصحية؛ )٧(

زيادة الدعم واإلرشادات المقدمة من أجل تعزيز القـدرة علـى تنظـيم المنتجـات البيولوجيـة  )٨(
، ومنتجـــات الـــدم ووســـائل الحيويـــة المـــداواةالتـــي تـــزداد تعقيـــدًا بـــاطراد مـــع التركيـــز علـــى منتجـــات 

التشــــخيص المختبــــري المتعلقــــة بهــــا، والتركيــــز أيضــــًا حســــب االقتضــــاء، علــــى األدويــــة الجديــــدة 
باالستعمال البشري والتي تعتمد على العالج الجيني والعالج بالخاليا الجسدية والهندسة الخاصة 
 النسيجية؛

تقــديم تقريــر عــن التقــدم الُمحــرز فــي تنفيــذ هــذا القــرار إلــى جمعيتــي الصــحة العــالميتين  )٩(
 السبعين والثانية والسبعين من خالل المجلس التنفيذي.

  
  )٢٠١٤الثاني/ يناير كانون  ٢٥(الجلسة الثالثة عشرة، 
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  التهاب الكبد  ١٨ق١٣٤ت  م
  

  المجلس التنفيذي،
  

  ١بعد النظر في التقرير الخاص بالتهاب الكبد،  
  

  ٢:في القرار التالي واعتماده جمعية الصحة العالمية السابعة والستين بالنظريوصي   
  

  جمعية الصحة العالمية السابعة والستون،    
  

ـــــى القـــــرار    ـــــي  ١٨-٦٣ع  ص  جإذ تؤكـــــد مجـــــّددًا عل ـــــة ف ـــــة الصـــــحة العالمي ـــــذي أصـــــدرته جمعي ال
، والــذي اعتــرف بــأن التهــاب الكبــد الفيروســي مشــكلة عالميــة مــن مشــاكل الصــحة العموميــة، ٢٠١٠ عــام

وبــأن مــن الضــروري للحكومــات والمجموعــات الســكانية اتخــاذ إجــراءات مــن أجــل الوقايــة مــن التهــاب الكبــد 
الفيروســي وتشخيصــه وعالجــه، ودعــا المنظمــة إلــى أن تضــع وتنفــذ اســتراتيجية عالميــة شــاملة لــدعم هــذه 

  تعرب عن القلق إزاء بطء وتيرة التنفيذ؛ الجهود، وٕاذ
  

ــــالقرار و    ــــذّكر أيضــــًا ب ــــدول  ١٧-٤٥ع  ص  جٕاذ ت ــــذي حــــث ال ــــع وجــــودة اللقاحــــات، ال بشــــأن التمني
" فـــي بـــرامج التمنيـــع الوطنيـــة، وٕاذ تعـــرب عـــن القلـــق ألن B"األعضـــاء علـــى إدراج لقاحـــات التهـــاب الكبـــد 
، ومـن ثـم فإنهـا أقـل مـن الهـدف ٪٧٥" تقدر حاليًا بما يبلـغ B"التغطية العالمية للرّضع بلقاح التهاب الكبد 

  ؛٪٩٠العالمي الذي يبلغ 
  

 ســتراتيجية وخطــة العمــل العــالميتينالاالــذي اعتمــد  ٢١-٦١ج ص عوٕاذ تشــير كــذلك إلــى القــرار 
  ؛بشأن الصحة العمومية واالبتكار والملكية الفكرية

  
مليـون وفـاة سـنويًا  ١,٤وٕاذ تشير مع بالغ القلق إلى أن التهـاب الكبـد الفيروسـي يتسـبب اآلن فـي 

ـــا  ١,٢والعـــدوى بفيروســـه، و األيـــدزمليـــون وفـــاة بســـبب  ١,٥(مقابـــل  مليـــون وفـــاة بســـبب كـــل مـــن المالري
شـخص يتعايشـون حاليـًا مـع التهـاب الكبـد الفيروسـي، ونحـو مليـاري  مليون ٥٠٠والسل)، وألن هناك نحو 

"، وٕاذ تضـــع فـــي اعتبارهـــا أن معظـــم المصـــابين بالتهـــاب الكبـــد B"شـــخص أصـــيبوا بعـــدوى التهـــاب الكبـــد 
ـــد أو C"" أو Bالمـــزمن " ـــة لإلصـــابة بتليـــف الكب " ال يـــدركون إصـــابتهم بالعـــدوى ويتعرضـــون لمخـــاطر جدي

  ؛على مستوى العالم ينلمزمنين المرضين اهذكال ُيسهم في زيادة اإلصابة ب األمر الذيسرطان الكبد 
  

" E" و"Aالتهـــاب الكبـــد "فيروســـي أن الماليـــين مـــن حـــاالت العـــدوى الحـــادة بوٕاذ تشـــير أيضـــًا إلـــى 
الـدخل تحدث سنويًا وتتسبب في عشرات اآلالف من الوفيات التـي تقتصـر تقريبـًا علـى البلـدان المنخفضـة 

  ؛طة الدخلالمتوستلك و 
  

الوقايـة منـه بـالتطعيم فـإن ُنظـم  يمكن " الCوٕاذ تضع في االعتبار أنه في حين أن التهاب الكبد "
؛ المتوقع أن تتحسن أكثر فأكثر مع العالجات الجديـدة القادمـة العاليةالعالج الحالية تتيح معدالت الشفاء 

 يتعايشون شخص مليون ٢٤٠ هناك وناجع مأمون بلقاح منه الوقاية يمكن" B"أن التهاب الكبد  برغم وأنه

                                                           
 .١٣٤/٣٦ت  مالوثيقة     ١

 لالطالع على اآلثار المالية واإلدارية المترتبة بالنسبة إلى األمانة نتيجة العتماد القرار. ٥انظر الملحق     ٢
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 الكبـد بتليـف اإلصـابة مـن تقـي أن المتاحـة الناجعـة للعالجـات ويمكـن" B" الكبـد التهاب فيروس عدوى مع
  ؛بالعدوى المصابين من الكثيرين بين الكبد وسرطان

  
وأن المسـاواة فـي إتاحـة  تنفـذ علـى النطـاق العـالمي مـن أن تـدابير الوقايـة ال وٕاذ ُتعرب عـن القلـق

وتوافر وسائل التشخيص وُنظم العالج الجيـدة والفعالـة والميسـورة التكلفـة والمأمونـة الخاصـة بالتهـاب الكبـد 
"B" "وC؛" كليهما ال توجد في معظم أنحاء العالم ، وخصوصًا في البلدان النامية  

  
التهاب الكبد الفيروسي، وتؤكد ف بدور تعزيز الصحة والوقاية من األمراض في مكافحة وٕاذ تعتر 

على أهمية تعزيز استراتيجيات التلقيح بوصفها إجراءات كبيرة األثر وعالية المردودية بالنسبة إلى الصحة 
  العمومية؛

  
" عنـد الـوالدة Bوٕاذ تالحظ مع القلق أن معدالت التغطيـة فـي العـالم بجرعـات لقـاح التهـاب الكبـد "

  ل؛التزال منخفضة على نحو غير مقبو 
  

 بينمـا كبـرى فاشـيات في يتسبب اليزال وأفريقيا آسيا في" E"و" A"وٕاذ تقر أيضًا بأن التهاب الكبد 
 لقاحـات اسـتحداث تـم وأنـه تقريبـًا، الزمـان مـن عقـدين منـذ" A" الكبـد التهـاب ضـد وناجع مأمون لقاح يوجد

 تــدابير انعــدام وأن المنظمــة، جانــب مــن عليهــا اإلشــهاد بعــد يــتم لــم ولكــن" E" الكبــد التهــاب ضــد مرشــحة
 ،"E" الكبـد التهـاب وفيـروس" A" الكبـد التهـاب انتقـال فيـروس مخاطر يعزز األساسية واإلصحاح التصحح

  تلك اللقاحات؛ هذا على سبيل الحصول لها يتاح ال السكانية المجموعات أضعف وأن
  

وٕاذ تضع في الحسبان أن اإلفراط في استعمال الحقن والممارسات غير المأمونـة فـي هـذا الصـدد 
 ٢٠١٠تتسبب في عبء كبير من الوفيات والعجز على نطاق العالم، حيـث تشـير التقـديرات إلـى أن عـام 

  ؛"C"حالة عدوى أخرى بالتهاب الكبد  ٥٠٠ ٠٠٠" وB"شهد مليوني حالة عدوى بالتهاب الكبد 
  

ـــــيهم، مثلمـــــا حـــــدده القـــــرار  ـــــدم إل ـــــدم المـــــأمون لمـــــن ُينقـــــل ال ـــــى إتاحـــــة ال   وٕاذ تعتـــــرف بالحاجـــــة إل
فيـه جمعيـة  ، بشأن استعمال وٕامدادات الدم البشري ومنتجات الدم البشري، والذي أوصـت٧٢-٢٨ع  ص  ج

 ١٣-٥٨ع  ص  جالصحة العالمية بتنمية خدمات التبرع بالدم العمومية الوطنية، وكما هو الشأن في القرار 
الذي وافقت فيه جمعية الصحة العالمية على تكريس يوم عـالمي للمتبـرعين بالـدم، وٕاذ تضـع فـي االعتبـار 

  هي طريقة غير معوية؛ "C"" وB"أن إحدى الطرق الرئيسية النتقال فيروس التهاب الكبد 
  

وأوجـــه التـــآزر وٕاذ تعتـــرف كـــذلك بالحاجـــة إلـــى تعزيـــز الـــُنظم الصـــحية وتكامـــل النهـــوج التعاونيـــة 
بــــرامج الوقايـــة مــــن التهــــاب الكبـــد الفيروســــي ومكافحتــــه وبـــين بــــرامج مكافحــــة أمـــراض معديــــة، مثــــل  بـــين

العــوز المنــاعي البشــري وغيــره مــن األمــراض المعديــة ذات الصــلة المنقولــة جنســيًا والمنقولــة عــن  فيــروس
ج مكافحـة السـرطان واألمـراض طريق الدم، وسائر األمـراض التـي تنتقـل مـن األم إلـى الطفـل، وكـذلك بـرام

  غير السارية؛
  

، يؤثران تـأثيرًا غيـر "C"، وخصوصًا فيروس التهاب الكبد "Bوٕاذ تالحظ أن فيروس التهاب الكبد "
ـــــــين مـــــــن يتعاطونهـــــــا  ـــــــه يوجـــــــد مـــــــن ب ـــــــن، وأن ـــــــق الحق ـــــــى متعـــــــاطي المخـــــــدرات عـــــــن طري متناســـــــب عل

ة ماليــين شــخص مــن المتعايشــين مــع مليــون شــخص، عــدد ُيقــّدر بعشــر  ١٦والبــالغ عــددهم  الطريقــة بهــذه
مليون شخص من المتعايشين مـع عـدوى فيـروس التهـاب  ١,٢" وآخر قدره Cعدوى فيروس التهاب الكبد "

    "؛Bالكبد "
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(ح)) وأن ٥٩ الفرعيــة (الفقــرة ٦٥/٢٧٧وٕاذ تشــير إلــى قــرار الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة  [
الدليل التقني المشترك بين منظمة الصحة العالمية ومكتـب يرد ذكرها في  ١هناك تسع تدخالت أساسية

، األيــدزالمتحـدة المعنـي بالمخــدرات والجريمـة وبرنـامج األمـم المتحــدة المشـترك المعنـي بمكافحـة  األمـم
والموجــه إلــى البلــدان لتحديــد األهــداف المتعلقــة باإلتاحــة الشــاملة لخــدمات الوقايــة مــن فيــروس العــوز 

هـي تـدخالت تمثـل ات العـالج منـه ورعايـة مرضـاه لمتعـاطي المخـدرات بـالحقن، المناعي البشري وخـدم
" وفيـروس التهـاب Bعناصر ضرورية للوقاية والتشـخيص والعـالج فيمـا يخـص فيـروس التهـاب الكبـد "

على السواء، وأن إتاحة هذه العناصر مازالت محدودة أو منعدمـة فـي كثيـر مـن البلـدان التـي  "C"الكبد 
  ]؛"C" الكبد التهاب وفيروس" B"يوجد فيها عبء ثقيل من فيروس التهاب الكبد 

  
ماليـــين شـــخص مـــن المتعايشـــين مـــع فيـــروس العـــوز  ٥و ٤وٕاذ تـــدرك أن ثمـــة عـــددًا يتـــراوح بـــين 

ماليـين  ٣وأن ثمة أكثر مـن  "C" لفيروس التهاب الكبدبين بالعدوى المصاحبة المناعي البشري من المصا
األمـر الـذي أصـبح سـببًا رئيسـيًا  "B" شخص آخر من المصابين بالعدوى المصاحبة لفيروس التهـاب الكبـد

  ؛لإلصابة بالعجز والوفيات فيما بين من يأخذون عالجًا باألدوية المضادة للفيروسات القهقرية

في االعتبار أن التهاب الكبد الفيروسي مشكلة رئيسية تستشري بـين صـفوف مجتمعـات  وٕاذ تأخذ
  بعض البلدان؛في  السكان األصليين

وٕاذ ترّحـــب باالســـتراتيجية العالميـــة التـــي وضـــعتها المنظمـــة فـــي إطـــار اتبـــاع نهـــج خـــاص بـــالنظم 
  ٢الصحية، بشأن الوقاية من عدوى التهاب الكبد الفيروسي ومكافحتها؛

 بشــأن التهــاب الكبــد الفيــروستــرى أن معظــم الــدول األعضــاء تفتقــر إلــى نظــم ترصــد كافيــة وٕاذ 
  لتمكينها من اتخاذ قرارات سياساتية مسندة بالبّينات؛

وٕاذ تأخــذ فــي االعتبــار أن إجــراء تقيــيم دوري لمــدى تنفيــذ اســتراتيجية المنظمــة أمــر بــالغ األهميــة 
تقريـــر عـــالم وأن العمليـــة قـــد اســـُتِهّلت بـــالتزامن مـــع نشـــر لرصـــد التصـــدي اللتهـــاب الكبـــد الفيروســـي فـــي ال

السياسات العالمي عن الوقاية من التهاب الكبد الفيروسي ومكافحته في الـدول األعضـاء بمنظمـة الصـحة 
  ؛٢٠١٣في عام  العالمية

وٕاذ تعتــــرف بالحاجــــة إلــــى الحــــد مــــن معــــدالت الوفيــــات الناجمــــة عــــن اإلصــــابة بســــرطان الكبــــد 
وٕاذ ترّحـب األوليـة  الكبـد سـرطان حـاالت مـن٪ ٧٨حاالت التهاب الكبـد الفيروسـي مسـؤولة عـن نسـبة  وأن

  فــي إطــار الرصــد العــالمي الشــامل الُمعتمــد فــي القــرار  "B" مؤشــر عــن التلقــيح ضــد التهــاب الكبــد بــإدراج
بشـأن الوقايـة للجمعيـة العامـة  متابعـة اإلعـالن السياسـي لالجتمـاع الرفيـع المسـتوىبشأن  ١٠-٦٦ج ص ع

   ؛غير المعدية (غير السارية) ومكافحتها من األمراض

                                                           
والعــالج ببــدائل المــواد األفيونيــة وســائر وســائل عــالج االعتمــاد علــى المخــدرات؛ وخــدمات تــوفير اإلبــر والمحــاقن؛  بــرامج   ١

الفحص لتحري فيروس العوز المناعي البشـري والتوعيـة بشـأنه؛ والعـالج باألدويـة المضـادة للفيروسـات القهقريـة؛ والوقايـة مـن 
متعـاطي المخـدرات عـن طريـق الحقـن ولقرنـائهم فـي حاالت العـدوى المنقولـة جنسـيًا وعـالج مرضـاها؛ وبـرامج تـوفير العـوازل ل

العمليــة الجنســية؛ وتزويــد هــؤالء وقرنــائهم بمعلومــات محــددة األهــداف وتثقــيفهم والتواصــل معهــم؛ وتــوفير خــدمات التلقــيح ضــد 
 التهاب الكبد الفيروسي وتشخيصه وعالج مرضاه، وكذلك خدمات الوقاية من السل وتشخيصه وعالج مرضاه.

 .٢٠١٢جنيف، منظمة الصحة العالمية،  من عدوى التهاب الكبد االفيروسي ومكافحتها: إطار العمل العالمي. الوقاية   ٢
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وٕاذ تســــّلم بضــــرورة مكافحــــة وٕازالــــة ظــــاهرة وصــــم المتعايشــــين مــــع التهــــاب الكبــــد الفيروســــي أو 
  المتضررين به والتمييز ضدهم، وتصميمًا منها على حماية وضمان تمتعهم بحقوق اإلنسان، 

  على ما يلي:١الدول األعضاء تحث  -١

التهـاب  تـوقيبشـأن  منسـقةأن تقوم بوضع وتنفيذ استراتيجيات وطنية متعددة القطاعات   )١(
  الكبد الفيروسي وتشخيصه وعالج مرضاه بناًء على السياق الوبائي المحلي؛

أن تعّضـــد اإلجـــراءات المتصـــلة بتعزيـــز الصـــحة والوقايـــة مـــن التهـــاب الكبـــد الفيروســـي،   )٢(
تطبيــق اســتراتيجيات التمنيــع وتعزيزهــا، بمــا فــي ذلــك المتعلــق  والعمــل فــي الوقــت ذاتــه علــى حفــز

  " بناًء على السياق الوبائي المحلي؛Aمنها بالتهاب الكبد "

التهـــاب الكبـــد الفيروســـي  تـــوقيأن تعـــّزز مشـــاركة المجتمـــع المـــدني فـــي جميـــع نـــواحي   )٣(
  وتشخيصه وعالج مرضاه؛

دعمــًا التخــاذ  ياب الكبــد الفيروســبشــأن التهــأن تضــع موضــع التنفيــذ نظــام ترصــد كــاف   )٤(
  القرارات بخصوص السياسات المسندة بالبّينات؛

مــن المتبــرعين طوعــًا ودون مقابــل وقليلــي المخــاطر،  الــدمتبرعــات نظــام جمــع  تعــّززأن   )٥(
وذلك من أجل إخضاع جميع كميات الـدم الُمتبـّرع بهـا لفحـوص مضـمونة الجـودة لتحـري حـاالت 

والزهـري وأن تتبـع  "C"والتهـاب الكبـد  "B"لمنـاعي البشـري والتهـاب الكبـد اإلصابة بفيروس العوز ا
  ممارسات جيدة في عمليات نقل الدم ضمانًا لسالمة المرضى؛

أن تعــــزز النظــــام المعنــــي بإخضــــاع جميــــع المتبــــرعين باألنســــجة واألعضــــاء لفحــــوص   )٦(
 "B"مضمونة الجودة بشأن تحري حاالت اإلصابة بفيروس العوز المناعي البشـري والتهـاب الكبـد 

  والزهري؛ "C"والتهاب الكبد 

للجـان المـزمن بـين األطفـال بحسـب مـا تقترحـه ا "B"عدوى التهاب الكبـد  انتشارأن تقّلل   )٧(
انتقــال  اإلقليميــة التابعــة للمنظمــة، وخصوصــًا عــن طريــق تــدعيم الجهــود الراميــة إلــى الوقايــة مــن

من األم إلى الطفـل مـن خـالل إعطـاء جرعـة مـن اللقـاح المضـاد لاللتهـاب عنـد  "B"التهاب الكبد 
  الوالدة؛

بالسـالمة الغذائيـة ، والسيما النهـوض "E" و"A"أن تعزز التدابير للوقاية من التهاب الكبد   )٨(
  ومأمونية مياه الشرب وتدابير التصحح؛

تعـــزز مكافحـــة العـــدوى فـــي ســـياقات الرعايـــة الصـــحية باتخـــاذ كـــل التـــدابير الالزمـــة أن   )٩(
للوقايــة مــن إعــادة اســتخدام المعــدات الوحيــدة االســتعمال، وتنظيــف المعــدات المتعــددة االســتعمال 

  االقتضاء؛ وتطهيرها أو تعقيمها الرفيع المستوى حسب

للرضــــع فــــي بــــرامج التمنيــــع  "Bلقــــاح التهــــاب الكبــــد "مالئمــــًا، أن تــــدرج، حيثمــــا يكــــون   )١٠(
  الوطنية، بالعمل من أجل تحقيق تغطية تامة؛

                                                           
 وحسب االقتضاء، منظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي.    ١
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أن تــدرج حكمــًا خاصــًا فــي السياســات المتعلقــة بالمســاواة فــي فــرص الوقايــة والتشــخيص   )١١(
الكبــد الفيروســي، والســيما الســكان األصــليون والعــالج بــين صــفوف الســكان المتضــررين بالتهــاب 

  والمهاجرون وفئات السكان الضعيفة، حسب االقتضاء؛

أن تنظــر، حســب االقتضــاء، فــي وضــع آليــات تشــريعية وطنيــة ألغــراض اســتخدام أوجــه   )١٢(
الفكريـة (اتفـاق تـريبس) مـن بالجوانب التجارّية لحقـوق الملكيـة  المتعلقالمرونة الواردة في االتفاق 

  ١المنتجات الصيدالنية؛ جل تعزيز إتاحة عدد محّدد منأ

أن تنظر، كّلما اقتضى األمر، في اسـتخدام الوسـائل اإلداريـة والقانونيـة مـن أجـل تعزيـز   )١٣(
  إتاحة تكنولوجيات الوقاية من التهاب الكبد الفيروسي وتشخيصه وعالجه؛ 

األضــرار بنــاًء علــى  أن تضــع، حســب االقتضــاء، سياســات وطنيــة بشــأن الحــد مــن[   )١٤(
  ] ٢التشريعات والسياسات واإلجراءات الوطنية، باستخدام معايير المنظمة؛

  [ أو ]

الصــادر عــن الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة  ٦٥/٢٧٧أن تنفــذ، تمشــيًا مــع القــرار  [  )١٤(
 ] تأخـذ فـي الحسـبان التـدخالت األساسـية برامج للحد من األضرار (ح))، [٥٩ الفرعية (الفقرة

المتحـــدة المعنـــي  الـــدليل التقنـــي المشـــترك بـــين المنظمـــة ومكتـــب األمـــمالتســـعة الـــواردة فـــي "
والموجــه إلــى  األيــدز بمكافحــةبالمخــدرات والجريمــة وبرنــامج األمــم المتحــدة المشــترك المعنــي 

البلدان لتحديد األهداف المتعلقة باإلتاحة الشاملة لخدمات الوقاية من فيروس العوز المناعي 
ي وخدمات العالج منه ورعاية مرضاه لمتعـاطي المخـدرات بـالحقن" عنـد وضـع سياسـات البشر 

ومسـؤولية للوقاية من التهاب الكبد الفيروسي ومكافحته وعالجه، مع مراعاة السـياق المحلـي 
  ] الوالية القضائية؛

إلـى االسـتخدام الحصـري، حسـب االقتضـاء،  ٢٠١٧أن تسعى إلى االنتقال بحلول عـام   )١٥(
من جانب المنظمة أو ما يعادلها مـن أدوات الحقـن  المتحقق من صالحيتها مسبقاً وات الحقن ألد

المأمونــة بمــا فيهــا محــاقن تكفــل منــع إعــادة االســتعمال وأدوات للحقــن العالجــي تكفــل الوقايــة مــن 
  اإلصابة الخطيرة ووضع السياسات الوطنية ذات الصلة؛

السياســات واإلجــراءات والممارســات المرتبطــة بالوصــم  االقتضــاء،أن تســتعرض، حســب   )١٦(
والتمييز، بما في ذلك رفض التشغيل والتدريب والتعليم وفرض القيـود علـى السـفر إزاء المصـابين 
بالتهـــاب الكبـــد الفيروســـي والمتضـــررين منـــه، أو تعطـــيلهم عـــن التمتـــع التـــام بـــأعلى مســـتوى مـــن 

  الصحة يمكن بلوغه؛
                                                           

مـن  ٦(بشـأن تنفيـذ الفقـرة  ٢٠٠٣آب/ أغسـطس  ٣٠قّرر المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية في قـراره الصـادر فـي     ١
إعالن الدوحة بشأن اتفاق تريبس والصحة العموميـة) أن "المقصـود "بـالمنتج الصـيدالني" هـو أي منـتج محمـي ببـراءة اختـراع 
أو منــتج ُيصــنع مــن خــالل عمليــة محميــة ببــراءة اختــراع يقــوم بهــا القطــاع الصــيدالني، والــذي تمــس إليــه الحاجــة مــن أجــل 

مــن اإلعــالن. ومــن المفهــوم أن هــذا األمــر يشــمل العناصــر الفعالــة  ١بــه الفقــرة معالجــة مشــاكل الصــحة العموميــة مثلمــا ُتقــر 
 الضرورية لصناعته ويشمل كذلك مستلزمات التشخيص المتعلقة باستخدامه."

 المشـترك المتحـدة األمـم وبرنـامج والجريمـة بالمخـدرات المعنـي المتحدة األمم ومكتب المنظمة بين المشترك التقني الدليل   ٢
 العـوز فيـروس مـن الوقايـة لخـدمات الشـاملة باإلتاحـة المتعلقـة األهـداف لتحديـد البلـدان إلـى والموجـه ،األيـدز بمكافحة المعني
 .٢٠٠٩. جنيف، منظمة الصحة العالمية، بالحقن المخدرات لمتعاطي مرضاه ورعاية منه العالج وخدمات البشري المناعي
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  م ما يلي:المدير العاتطلب من   -٢
  
ـــة ذات   )١( ـــدان مـــن إعـــداد اســـتراتيجيات وطنيـــة قوي ـــدعم التقنـــي الـــالزم لتمكـــين البل تقـــديم ال

  وتشخيصه وعالجه ؛ للوقاية من التهاب الكبد الفيروسي أهداف موقوتة
  
إعــداد مبــادئ توجيهيــة محــددة بشــأن خوارزميــات التشــخيص المالئمــة والفعالــة والميســورة   )٢(

  في البلدان النامية؛
  
القيام، من خالل التشاور مع الدول األعضاء، بإنشاء نظام للرصـد والتبليـغ المنتظمـين    )٣(

  بشأن التقدم المحرز في الوقاية من التهاب الكبد الفيروسي وتشخيصه وعالجه؛
  
تـــوفير اإلرشـــادات التقنيـــة بخصـــوص الطـــرق الفعالـــة لـــدمج الوقايـــة واالختبـــار والرعايـــة   )٤(

لتهاب الكبد الفيروسي ضمن ُنظم الرعايـة الصـحية القائمـة، وتحقيـق أفضـل والعالج فيما يخص ا
  استخدام للبنية التحتية واالستراتيجيات القائمة؛

  
العمــــل مــــع الســــلطات الوطنيـــــة بنــــاًء علــــى طلبهــــا مـــــن أجــــل تعزيــــز اإلتاحــــة الشـــــاملة   )٥(

الء اهتمـام خـاص لخدمات الوقاية من التهاب الكبد الفيروسي وتشخيصه وعالجـه، بـإي والمنصفة
للبرامج الخاصة باإلبر والمحاقن والعالج ببدائل األفيون أو سائر البرامج الُمسـندة بالبّينـات بشـأن 

فـــي الخطـــط الوطنيـــة، أخـــذًا فـــي االعتبـــار الســـياق لمتعـــاطي المخـــدرات بـــالحقن العـــالج الـــدوائي 
تنفيـــذ هـــذه  ب، علـــىالسياســـي الـــوطني واإلجـــراءات الوطنيـــة ومســـاعدة البلـــدان، بنـــاًء علـــى الطلـــ

  التدابير؛
  
 "C"والتهـــــــاب الكبـــــــد  "B"التهـــــــاب الكبـــــــد تقـــــــديم التوجيـــــــه التقنـــــــي بشـــــــأن الوقايـــــــة مـــــــن   )٦(

بـال مقابـل مـادي قليلـي التعـرض عبر نقل الدم بـالتبرع المـأمون بالـدم مـن قبـل متبـرعين  المنقولين
وٕاحالتهم وعالجهـم وفحـص الـدم لخطر العدوى وٕاسداء المشورة إلى المتبرعين المصابين بالعدوى 

  الفعال؛
  
واالسـتراتيجيات الالزمــة  "C"والتهـاب الكبــد  "B"بحـث جـدوى القضــاء علـى التهــاب الكبـد   )٧(

  للقضاء عليهما بهدف تحديد أهداف عالمية محتملة؛
  
تقـــدير األثـــر االقتصـــادي العـــالمي واإلقليمـــي والمحلـــي اللتهـــاب الكبـــد الفيروســـي وعبئـــه   )٨(

ع الـــدول األعضـــاء والمنظمـــات المعنيـــة مـــع إيـــالء العنايـــة الواجبـــة لحـــاالت تضـــارب بالتعـــاون مـــ
  المصالح المحتملة والمتصورة؛

  
دعــم الــدول األعضــاء بتقــديم المســاعدة التقنيــة فــي االســتفادة مــن أوجــه المرونــة لالتفــاق   )٩(

ـــة المتصـــلة بالتجـــارة ـــة الفكري ـــد ا المتعلـــق بجوانـــب حقـــوق الملكي ـــًا (اتفـــاق تـــريبس) عن ـــزوم، طبق لل
   لالستراتيجية وخطة العمل العالميتين بشأن الصحة العمومية واالبتكار والملكية الفكرية؛

  
اإلتاحـــة قيـــادة النقـــاش مـــع أصـــحاب المصـــلحة الرئيســـيين والعمـــل معهـــم بهـــدف تســـهيل   )١٠(

 والفعالـــــة والمأمونـــــة الجيـــــدة تشخيصـــــهما ووســـــائل" C"و" B"لعالجـــــات التهـــــاب الكبـــــد المنصـــــفة 
  والميسورة؛ 
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" B" لعالجـــات التهـــاب الكبـــدعلـــى ضـــمان اإلتاحـــة المنصـــفة  مســـاعدة الـــدول األعضـــاء  )١١(
  والميسورة، والسيما في البلدان النامية؛ والفعالة والمأمونة الجيدة تشخيصهما ووسائل" Cو"

  
 تعزيــز عالقــات التــآزر إلــى أقصــى حــد بــين بــرامج الوقايــة مــن التهــاب الكبــد الفيروســي  )١٢(

وتشخيصـــه وعالجـــه والعمـــل الجـــاري علـــى تنفيـــذ خطـــة العمـــل العالميـــة التـــي وضـــعتها المنظمـــة 
   ؛٢٠٢٠-٢٠١٣للوقاية من األمراض غير السارية ومكافحتها في الفترة 

  
تقديم تقرير عن تنفيذ هـذا القـرار إلـى جمعيـة الصـحة العالميـة التاسـعة والسـتين، أو إلـى   )١٣(

  ر، من خالل المجلس التنفيذي؛دورة سابقة لها إذا لزم األم
  

كل صناديق األمم المتحدة وبرامجهـا ووكاالتهـا المتخصصـة وأصـحاب المصـلحة اآلخـرين تدعو   -٣
  إلى ما يلي:

  
إدراج الوقايــــة مــــن التهــــاب الكبــــد الفيروســــي وتشخيصــــه وعالجــــه ضــــمن بــــرامج العمــــل   )١(

  المعنية والعمل بالتعاون الوثيق؛ 
  
مساعدة البلدان على تقديم التمويل المستدام للوقاية من التهاب الكبد تحديد ونشر آليات   )٢(

  الفيروسي وتشخيصه وعالجه.
  

  )٢٠١٤كانون الثاني/ يناير  ٢٥الجلسة الثالثة عشرة، (
  
  
  إتاحة المنتجات البيولوجية وضمان جودتها ومأمونيتها ونجاعتها  ١٩ق١٣٤ت  م
  

  المجلس التنفيذي،
  

  ١الخاص بتعزيز النظم التنظيمية، بعد أن نظر في التقرير
  

  ٢:جمعية الصحة العالمية السابعة والستين بالنظر في القرار التالي واعتماده يوصي
  

  جمعية الصحة العالمية السابعة والستون،
  

أن التمتع بأعلى مستوًى مـن الصـحة يمكـن بلوغـه هـو  ؤكد علىيإذ تذكر بدستور المنظمة الذي   
ل إنســـان دون تمييـــز بســـبب العنصـــر أو الـــدين أو العقيـــدة السياســـية أو الحالـــة أحـــد الحقـــوق األساســـية لكـــ
  ؛االقتصادية أو االجتماعية

  
نفســية، حــق التمتــع بــأعلى مســتوى يمكــن بلوغــه مــن الصــحة البدنيــة والوٕاذ تالحــظ بقلــق بــالغ أن   

احتمال بلوغ هـذا الهـدف آخـذ وأن ، يزال هدفًا بعيد المنال بالنسبة لماليين الناسفيها إتاحة األدوية، ال بما
انون مــن نّيــر يعــمــن طفــال و اصــة بالنســبة إلــى األخفــي طريقــه بــإطراد ألن يصــبح احتمــاًال بعيــد المنــال، و 

مــن جـــراء مــا ينفقونــه مــن جيـــبهم خــط الفقــر ُيــدعُّون ســنويًا إلــى مـــا دون الفقــر، وأن الماليــين مــن النـــاس 
                                                           

 ١٣٤/٢٩ت  مالوثيقة     ١

 لالطالع على اآلثار المالية واإلدارية المترتبة بالنسبة إلى األمانة نتيجة العتماد القرار. ٥انظر الملحق     ٢
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 جيــبأن اإلفــراط فــي إنفــاق تلــك المبــالغ مــن الة، و لرعايــة الصــحيالخــاص مــن مبــالغ كارثيــة علــى خــدمات ا
أو  الرعايـــةالخــاص للُمبتلـــى بـــالفقر يمكـــن أن يثــّبط عزيمتـــه علـــى أن يســـعى إلــى الحصـــول علـــى خـــدمات 

  ؛يواصل سعيه إلى الحصول عليها
 

بشــأن ضــمان إمكانيــة الحصــول علــى األدويــة األساســية الــذي  ١٤-٥٥ع  ص  جوٕاذ تــذكر بــالقرار   
الدول األعضاء في دعم القرائن العلمية الراسخة، مع استبعاد أية معلومـات يشـوبها التحيـز يقر "بمسؤولية 

  أو تشوبها أية ضغوط خارجية يمكن أن تلحق الضرر بالصحة العمومية"؛
  

حــث الــدول األعضــاء فــي جملــة أمــور علــى "إعــادة  ١٤-٥٥ع  ص  جوٕاذ تــذكر أيضــًا بــأن القــرار 
ل علـى األدويـة، وترجمـة هـذا االلتـزام إلـى قواعـد محـددة داخـل البلـدان، تأكيد التزامها بزيادة فرص الحصـو 

ـــة األساســـية باالســـتناد إلـــى البّينـــات  ـــة وٕاعـــداد قـــوائم بأســـماء األدوي وخاصـــة وضـــع سياســـات دوائيـــة وطني
وبــالرجوع إلــى قائمــة المنظمــة النموذجيــة لألدويــة األساســية، وٕالــى إجــراءات القصــد منهــا تعزيــز السياســات 

باألدوية وفرص الحصول عليهـا وبجودتهـا واسـتعمالها علـى نحـو رشـيد فـي إطـار الـنظم الصـحية الخاصة 
  الوطنية"؛

  
وٕاذ تـــــــــرى أن أحـــــــــد أغـــــــــراض التنظـــــــــيم الخـــــــــاص بالمستحضـــــــــرات الصـــــــــيدالنية هـــــــــو ضـــــــــمان   

المستحضـــرات الصـــيدالنية ومأمونيتهـــا ونجاعتهـــا عبـــر إجـــراءات التصـــريح وترصـــد اآلثـــار والرصـــد  جـــودة
  التنظيمية؛

  
وٕاذ تـــرى أيضـــًا ضـــرورة أن يســـهم التنظـــيم الـــوطني الخـــاص بالمستحضـــرات الصـــيدالنية فـــي أداء   

  النظم الصحية واستدامتها ورفاه المجتمع العام؛
  

وٕاذ تــرى ضــرورة تحــديث القواعــد والمعــايير المنطبقــة علــى األدويــة فــي ضــوء التطــورات الطارئــة   
ة التــي بــدأ اســتخدامها نتيجــة لــذلك، بهــدف ضــمان تســويق مجــال البيوتكنولوجيــا والجيــل الجديــد لألدويــ فــي

كلفة ومتسـمة بمأمونيتهـا ونجاعتهـا وجودتهـا وٕامكانيـة توافرهـا فـي الوقـت المناسـب وبالقـدر تأدوية ميسورة ال
  الكافي؛

  
بــأن اســتعمال هــذه األدويــة يــؤثر إيجابيــًا علــى معــدل المراضــة والوفيــات، وبأنــه بــرغم  وٕاذ تعتــرف  

إمكانيـة اسـتدامة  يـؤثر فـي ارتفـاع تكاليفهـا ن العقبات التي تعترض سبيل إتاحة األدوية فـإنوجود العديد م
  النظم الصحية وقد يؤثر في حاالت كثيرة على إتاحتها؛

  
المعنية بالمعايرة البيولوجية وضـعت مبـادئ توجيهيـة ن اللجنة التابعة للمنظمة و أ تالحظ وٕاذ [  
عــالج بيولوجيــة مماثلــة، وأن مــن المتوقــع أن تطــرأ زيــادة كبيــرة بشــأن تقيــيم منتجــات  ٢٠٠٩فــي عــام 

   ] على المطروح في األسواق من تلك المنتجات بأنواعها؛
  

منتجات العالج البيولوجية المماثلـة يمكـن أن تكـون أيسـر كلفـة وتتـيح فرصـًا أفضـل  وٕاذ تدرك أن  
ضـــمان جودتهـــا ومأمونيتهـــا والعمـــل فـــي الوقـــت ذاتـــه علـــى  للحصـــول علـــى عالجـــات بيولوجيـــة المصـــدر

  ونجاعتها،
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  على ما يلي: ١الدول األعضاء تحث  -١
  
القيام، حسب االقتضاء، بوضع أو تعزيز أطر تقييم وتـرخيص تنظيميـة وطنيـة مالئمـة،   )١(

منتجات العـالج  ، والسيمابهدف تلبية احتياجات الصحة العمومية من منتجات العالج البيولوجية
 البيولوجية المماثلة؛

 
 منتجـات اسـتعراض بشـأن األسـس وعلميـة رصـينة تنظيميـة بعملية االضطالع ضمان  )٢[(

 منتجــات اســتعراض فــي الشــروع قبــل ورصــدها عليهــا والموافقــة المرجعيــة البيولوجيــة العــالج
  ]عليها؛ والموافقة المماثلة البيولوجية العالج

  
منتجــات العــالج البيولوجيــة  االقتضــاء، علــى ضــمان عــدم عرقلــة إتاحــةالعمــل، حســب   )٣(

  الجيدة والمأمونة والناجعة نتيجة العتماد لوائح تنظيمية وطنية جديدة؛الميسورة التكلفة و  المماثلة
  

  المدير العام ما يلي: تطلب من  -٢
  
بيولوجيـة للمنتجـات ال دعم الدول األعضاء في تعزيز قدراتها في مجال التنظـيم الصـحي )١(

 منتجات العالج البيولوجية المماثلة؛ سيماالمصدر، وال
 

 تنظيميـــة وطنيـــة تعـــّزز إتاحـــة تقـــديم الـــدعم، حســـب االقتضـــاء، فـــي مجـــال وضـــع أطـــر )٢(
 منتجات عالج بيولوجية مماثلة جيدة ومأمونة وناجعة وميسورة التكلفة.

 
ن الـدول األعضـاء تشجيع وتعزيز التعاون وتبادل المعلومات، حسب االقتضـاء، فيمـا بـي )٣(

 فيما يتصل بمنتجات العالج البيولوجية، وخصوصًا منتجات العالج البيولوجية المماثلة.
  

  )٢٠١٤كانون الثاني/ يناير  ٢٥(الجلسة الرابعة عشرة، 
  
  
  ٢المنظمات غير الحكوميةالعالقات مع   ٢٠ق١٣٤ت  م

  
  المجلس التنفيذي،

  
  ٣بالمنظمات غير الحكومية،بعد النظر في تقرير لجنته الدائمة المعنية 

  
 :العالميـــة الصـــحة منظمـــة مـــع رســـمية عالقـــات فـــي التاليـــة الحكوميـــة غيـــر المنظمـــات دخـــول قبـــول يقـــرر  -١

ومنظمــــة  ،والمجلــــس الــــدولي المعنــــي بالجوانــــب المشــــتركة فــــي أتمتــــة بنــــوك الــــدممؤسســــة الصــــحة علــــى الشــــبكة، 
IntraHealth International Inc.،  ــع بــراءات والجمعيــة األمريكيــة  ومبــادرة أدويــة األمــراض المهملــة، األدويــة،وُمجمَّ

وشــبكة العمــل الدوليــة مــن أجــل أغذيــة  لألدويــة اإلنجابيــة، والجمعيــة الدوليــة المعنيــة بالجوانــب النفســية للســرطان،
  ؛الرضع

                                                           
 وحسب االقتضاء، منظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي.    ١

 ).٧(١٣٤ت  موالمقرر اإلجرائي  ٣انظر الملحق     ٢

  .١٣٤/٤٤م تالوثيقة     ٣
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قبول دخول التحالف العالمي للتغذية المحسـنة فـي عالقـات رسـمية مـع منظمـة الصـحة العالميـة بعـد  يقرر  -٢
طبيعـة ومـدى العالقـات بـين التحـالف العـالمي ودوائـر الصـناعات النظر على نحو ُمرض فـي المعلومـات المتعلقـة ب

الف العـالمي إزاء دعمـه ومناصـرته موقـف التحـبعد توضـيح الغذائية العالمية، عقب تأكيد إغالق تحالفه التجاري، و 
  تعلق منها بتغذية الرضع وتسويق األغذية التكميلية؛يلسياسات المنظمة الخاصة بالتغذية، بما في ذلك ما 

  
ومجلـس الصـناعة ، الهيئة الدولية ألدوية طب األعصاب والطب النفسيوقف العالقات الرسمية مع  يقرر  -٣

المنظمــة ، و والمنتــدى العــالمي للبحــوث الصــحيةلألغذيــة الحميويــة الخاصــة، الصــناعات الدوليــة مــن أجــل التنميــة، و 
  الفرنسية. اللغة الدولية للبرلمانيين الطبيين، والمؤتمر الدولي لعمداء كليات الطب التي تستخدم

  
  )٢٠١٤كانون الثاني/ يناير  ٢٥(الجلسة الرابعة عشرة، 

  
  

________________________  
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  المقررات اإلجرائية  

  
  

للجمعيـة العامـة لألمـم المتحـدة  المسـتوىمتابعة اإلعالن السياسـي لالجتمـاع الرفيـع   ١)١(١٣٤م ت
  ومكافحتها) غير السارية(غير المعدية  بشأن الوقاية من األمراض

  
  

بعد أن نظر في تقرير األمانة عن متابعة اإلعالن السياسـي لالجتمـاع الرفيـع المسـتوى ، التنفيذيالمجلس   
  ٢ا،ومكافحته )الساريةالمعدية (غير للجمعية العامة لألمم المتحدة بشأن الوقاية من األمراض غير 

الـدول األعضـاء  مـعالمشـاورة ب المتعلـقاعتمد مؤشرات خطـة العمـل التسـعة المدرجـة فـي التقريـر   )١(
خطـــة العمـــل الخاصـــة ببوضـــع المجموعـــة المحـــدودة مـــن مؤشـــرات خطـــة العمـــل الختتـــام العمـــل الخـــاص 

 ٣)؛٢٠٢٠-٢٠١٣لســــارية ومكافحتهــــا (العالميــــة التــــي وضــــعتها المنظمــــة للوقايــــة مــــن األمــــراض غيــــر ا
 وأوصى باعتمادها من جانب جمعية الصحة العالمية السابعة والستين؛

حــال تقريــر االجتمــاع الرســمي للــدول األعضــاء الــذي انعقــد مــن أجــل اختتــام العمــل بشــأن تحديــد أ  )٢(
ض غيـر المعديـة فرقـة عمـل األمـم المتحـدة المشـتركة بـين الوكـاالت بشـأن الوقايـة مـن األمـرااختصاصات 

(غير السارية) ومكافحتها، بما في ذلك توزيع المهام والمسـؤوليات علـى صـناديق األمـم المتحـدة وبرامجهـا 
 إلى جمعية الصحة العالمية السابعة والستين للنظر فيه؛ ٤،ووكاالتها وعلى المنظمات الدولية األخرى

/ نيسانقبل نهاية  ٥ٍن للدول األعضاءطلب من المدير العام أن يدعو إلى عقد اجتماع رسمي ثا  )٣(
، من أجل اختتام العمل الخاص بوضع اختصاصـات آليـة التنسـيق العالميـة المعنيـة بالوقايـة ٢٠١٤أبريل 

من األمراض غير السارية ومكافحتها، وأن يقدم تقرير هذا االجتماع إلى جمعية الصـحة العالميـة السـابعة 
  ٦والستين للنظر فيه.

  )٢٠١٤كانون الثاني/ يناير  ٢١، الثالثةالجلسة (
  
  
  
  
  

                                                           
  لية واإلدارية المترتبة بالنسبة إلى األمانة نتيجة العتماد القرار.لالطالع على اآلثار الما ٥انظر الملحق     ١
  .١٣٤/١٤ت مالوثيقة     ٢
  والتذييل. ٤الملحق  ١٣٤/١٤م تانظر الوثيقة     ٣
  والتذييل. ٣الملحق  ١٣٤/١٤م تالوثيقة     ٤
 وحسب االقتضاء، منظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي.    ٥

  .والتذييل ٢ الملحق ١٣٤/١٤ت م انظر الوثيقة    ٦
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  تغذية األمهات والرضع وصغار األطفال  ١)٢(١٣٤م ت
  

  ٢التنفيذي، بعد أن نظر في تقرير األمانة الخاص بتغذية األمهات والرضَّع وصغار األطفال،المجلس 
  

 خطــــــة التنفيــــــذ الشــــــاملة الخاصــــــة إتمــــــامأحــــــاط علمــــــًا بــــــالتقرير الخــــــاص بالتقــــــدم الُمحــــــرز فــــــي   )١(
األمهـــــات والرّضـــــع وصـــــغار األطفـــــال وبلـــــوغ الغايـــــات العالميـــــة الســـــت المتعلقـــــة بالتغذيـــــة التـــــي  بتغذيـــــة

؛ وعــن االســتراتيجية العالميــة لتغذيــة الرّضــع وصــغار ٦-٦٥ج ص عجمعيــة الصــحة فــي القــرار  اعتمــدتها
ة علـــى ؛ وعـــن حالـــة التـــدابير المتخـــذ٢٠٠٢فـــي عـــام  ٢٥-٥٥ج ص عاألطفـــال التـــي اعُتمـــدت فـــي القـــرار 

المسـتوى الــوطني مــن أجـل تنفيــذ "المدونــة الدوليـة لقواعــد تســويق بـدائل لــبن األم" التــي اعُتمـدت فــي القــرار 
وُحـــدِّثت مـــن خـــالل قـــرارات جمعيـــة الصـــحة العالميـــة ذات الصـــلة التـــي  ١٩٨١فـــي عـــام  ٢٢-٣٤ص ع  ج

 صدرت بعد ذلك؛
  

  :جمعية الصحة العالمية السابعة والستين بالنظر في مقرر إجرائي وأوصى  )٢(
  

لغايـــات العالميـــة كجـــزء مـــن لرصـــد التقـــدم الُمحـــرز فـــي بلـــوغ االمؤشـــرات الســـبعة يعتمـــد   (أ)
ـــع  المجموعـــة األساســـية مـــن المؤشـــرات الخاصـــة بإطـــار الرصـــد العـــالمي لتغذيـــة األمهـــات والرضَّ

  وصغار األطفال؛
  

إنشــاء فريــق عامــل يتــألف مــن الممثلــين والخبــراء المعينــين مــن العــام  المــدير مــنطلــب ي  (ب)
 ٢٠١٤جانــب الــدول األعضــاء وهيئــات األمــم المتحــدة مــن أجــل اســتكمال العمــل قبــل نهايــة عــام 

خطــة التنفيــذ الشــاملة الخاصــة الراميــة إلــى رصــد مؤشــرات التحديــد مجموعــة أساســية مــن بشــأن 
لتنفيــذ السياســات  "التتبعيــة"ال، باالســتناد إلــى المؤشــرات بتغذيــة األمهــات والرّضــع وصــغار األطفــ

والبـــرامج فـــي قطـــاع الصـــحة وســـائر القطاعـــات ذات الصـــلة بتحقيـــق الغايـــات العالميـــة المتعلقـــة 
بالتغذية، ووضع مجموعة موسعة من المؤشرات لتتبع العمليات التي تؤثر على الغايات العالميـة 

لكـي تنظـر فيهـا الـدول األعضـاء خـالل جمعيـة الصـحة في الظـروف الخاصـة بالبلـدان المحـددة، 
  العالمية الثامنة والستين؛

  
إلـــى عقـــد مشـــاورات غيـــر رســـمية مـــع الـــدول يطلـــب أيضـــًا مـــن المـــدير العـــام أن يـــدعو   (ج)

وضـع أدوات لتقيـيم المخـاطر وٕادارتهـا فيمـا يتعلـق من أجـل اسـتكمال العمـل الخـاص ب ٣األعضاء
لكـــي تنظـــر فيهـــا الـــدول  ٢٠١٥قبـــل نهايـــة عـــام  التغذيـــة، وذلـــكبتضـــارب المصـــالح فـــي مجـــال 

  األعضاء خالل جمعية الصحة العالمية التاسعة والستين؛
  

الـــذي  ٦-٦٥ع  ص  جللقـــرار  اســـتجابةه أمانـــة المنظمـــة أنجزتـــعلمـــًا بالعمـــل الـــذي يحـــيط   (د)
تقـــديم توضـــيحات وتوجيهـــات بشـــأن التـــرويج غيـــر المالئـــم ألغذيـــة مـــن المـــدير العـــام " ُطلـــب فيـــه

، مــع مراعــاة األعمــال ٢٣-٦٣ج ص عالرّضــع وصــغار األطفــال علــى النحــو المــذكور فــي القــرار 
الـــدول  تـــم فيــه حـــثالـــذي  ٢٣-٦٣ج ص عبــالقرار  ويـــذّكرالجاريــة فـــي لجنـــة الدســتور الغـــذائي"، 

كـذلك ، ويطلـب األعضاء على "وضع حد للترويج غير المالئم ألغذية الرّضع وصـغار األطفـال"
من المدير العام استكمال العمل الخاص بإصدار التوصيات للدول األعضاء بشأن كيفية ضمان 

 لكي تنظر فيها الـدول األعضـاء ٢٠١٥التسويق المالئم لألغذية التكميلية، وذلك قبل نهاية عام 
  ؛خالل جمعية الصحة العالمية التاسعة والستين

                                                           
  لالطالع على اآلثار المالية واإلدارية المترتبة بالنسبة إلى األمانة نتيجة العتماد القرار. ٥انظر الملحق     ١
 .١٣٤/١٥م تالوثيقة     ٢

 وحسب االقتضاء، منظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي.    ٣
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/ وأحــاط علمــًا بــالمقرر اإلجرائــي الصــادر عــن مجلــس منظمــة األغذيــة والزراعــة فــي كــانون األول  )٣(
والـــذي يطلـــب مـــن أمانـــة منظمـــة األغذيـــة والزراعـــة العمـــل الوثيـــق مـــع منظمـــة الصـــحة  ٢٠١٣١ديســـمبر 

مليــة حكوميــة دوليــة وبــإجراء مشــاورات مــع منظمــات العالميــة علــى وضــع خريطــة طريــق تســمح بتنظــيم ع
المجتمع المدني والقطاع الخاص من أجل القيام، في إطار مراعاة قواعد المنظمة ولوائحها التنظيمية فيما 
يتعلــق بالمشــاركة مــع الجهــات الفاعلــة غيــر الــدول، بإعــداد وثيقــة ختاميــة للمــؤتمر الــدولي الثــاني المعنــي 

ئ العامــــة بشــــأن ســــبل إعــــادة تحديــــد معــــالم النظــــام الغــــذائي لتحســــين االســــتجابة بالتغذيــــة تتضــــمن المبــــاد
الحتياجــات ســكان العــالم ومراعــاة التحــديات الصــحية والتغذويــة والبيئيــة المســتجدة وٕاطــار للعمــل مــن أجــل 

  مختلف القطاعات؛
  

خـــذًا فـــي آطلــب مـــن المـــدير العـــام العمـــل مـــع المـــدير العـــام لمنظمـــة األغذيـــة والزراعـــة،   (أ)
عملــه بهــدف أســاليب الحســبان إرشــادات المجلــس التنفيــذي، إلنشــاء فريــق عامــل مشــترك ووضــع 

علــى مســودة أوليــة مــن  بنــاءً  ٢٠١٤ســبتمبر  /إعــداد مســودة وثيقــة ختاميــة بحلــول أواخــر أيلــول
  إعداد كلتا األمانتين؛

  

ة فــي الفريــق بتــوازن مشــاركة منظمــة الصــحة العالميــة ومنظمــة األغذيــة والزراعــ أوصــى  (ب)
عضو أو عضوين  ِقَبلمن  العامل المشترك وبتمثيل الدول األعضاء في منظمة الصحة العالمية

  من كل إقليم تابع للمنظمة ومن قبل أحد الرئيسين المشاركين في رئاسة الفريق العامل المشترك؛
  

لـدول األعضـاء والعمـل مـع اطريقة شفافة تمامـًا إلى إعداد مسودة الوثيقة الختامية بدعا   (ج)
عبــــر اتخــــاذ تــــدابير مالئمــــة مــــن بينهــــا عقــــد المــــؤتمرات بالفيــــديو وٕاجــــراء مشــــاورات عامــــة علــــى 

  اإلنترنت؛
  

طلب مـن المـدير العـام العمـل مـع المـدير العـام لمنظمـة األغذيـة والزراعـة للمشـاركة فـي   (د)
ل األعضــاء الحتمــال عقــد اجتمــاع لفريــق عامــل مفتــوح العضــوية للــدو المتاحــة استكشــاف الفــرص 

  في حدود الموارد المتاحة من أجل وضع الصيغة النهائية للوثيقة الختامية؛
  

مــع المــدير العــام لمنظمــة األغذيــة فــي العمــل مــن المــدير العــام المشــاركة كــذلك طلــب   (ه)
ضمان إجراء المشـاورات مـع جميـع الجهـات صـاحبة المصـلحة المعنيـة، بمـا فيهـا بشأن والزراعة 

قبــل تقــديم مســودة الوثيقــة حســب االقتضــاء، وذلــك المنظمــات غيــر الحكوميــة والقطــاع الخــاص، 
  الختامية إلى الفريق العامل المفتوح العضوية؛

  
الصــحة العالميــة تقــديم تقريــر عــن دور منظمــة إضــافة إلــى ذلــك طلــب مــن المــدير العــام   (و)

والتقدم المحرز في تحضير المؤتمر الدولي الثـاني المعنـي بالتغذيـة إلـى جمعيـة الصـحة العالميـة 
  السابعة والستين للحصول على مزيد من اإلرشادات؛

  
مــن المــدير العــام تقــديم تقريــر عــن حصــيلة المــؤتمر الــدولي الثــاني المعنــي كــذلك طلــب   (ز)

السادسـة المجلـس التنفيـذي الميـة الثامنـة والسـتين مـن خـالل دورة بالتغذية إلـى جمعيـة الصـحة الع
  .والثالثين بعد المائة

  
  )٢٠١٤كانون الثاني/ يناير  ٢٣ة، منالجلسة الثا(

                                                           
ـــة والزراعـــة، تقريـــر م    ١ ـــة، رومـــا، جلـــس منظمـــة األغذي ـــدورة الثامنـــة واألربعـــون بعـــد المائ كـــانون األول/ ديســـمبر  ٦-٢ال

 ).CL 148/REP( ٢٠١٣. روما: منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة، ٢٠١٣
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  : أساليب عمل األجهزة الرئاسيةمنظمة الصحة العالميةإصالح   )٣(١٣٤م ت
  

عمليــة صــنع القــرارات مــن جانــب فــي تقريــر األمانــة عــن خيــارات تحســين  بعــد أن نظــرالتنفيــذي، المجلــس 
  ١األجهزة الرئاسية،

  
ـــدريب مـــن أجـــل أعضـــاء   )١( ـــاء القـــدرات والت ـــة لتحســـين بن ـــد الخطـــوات المتخـــذة مـــن جانـــب األمان أّي

  المجلس وأعضاء مكتبه؛
  
أقـــــّر اقتـــــراح إدخـــــال البـــــث علـــــى شـــــبكة اإلنترنـــــت للجلســـــات العلنيـــــة للجنـــــة البرنـــــامج والميزانيـــــة   )٢(

التنفيــــذي علــــى جميــــع مســــتخدمي شــــبكة اإلنترنــــت عــــن طريــــق رابــــط بموقــــع المنظمــــة والمجلــــس  واإلدارة
  اإللكتروني؛

  
أوصــى جمعيــة الصــحة العالميــة الســابعة والســتين بــأن تقــرر إدخــال البــث علــى شــبكة اإلنترنــت   )٣(

للجلســات العلنيــة فــي المســتقبل للجنتــين "أ" و"ب"، وكــذلك جلســاتها العامــة، علــى جميــع مســتخدمي شــبكة 
نترنـــت عـــن طريـــق رابـــط بموقـــع  المنظمـــة اإللكترونـــي، وذلـــك رهنـــًا بحـــل أيـــة مشـــاكل تقنيـــة ذات صـــلة اإل

  وبتوافر الموارد المالية.
  

أّيــد الخطــوات المتخــذة مــن جانــب األمانــة لتقليــل اســتخدام المنظمــة للوثــائق الورقيــة إلــى أدنــى حــد   )٤(
  ؛١٣٤/٦م تن التقرير الوارد في الوثيقة م ٩ممكن، وأقّر التدابير المقترحة والمبينة في الفقرة 

  
طلــــب مــــن المــــدير العــــام مواصــــلة إعــــداد طــــرق إضــــافية وشــــفافة للتواصــــل بــــين األمانــــة والــــدول   )٥(

  األعضاء؛
  

أوصـــى جمعيـــة الصـــحة العالميـــة الســـابعة والســـتين باعتمـــاد التوصـــيات المقدمـــة مـــن األمانـــة فـــي   )٦(
ظـام تصـويت إلكترونـي لترشـيح وتعيـين المـدير العـام، بخصـوص اسـتئجار ن ١إضـافة  ١٣٤/٦م تالوثيقة 

ــًا وُيجــّرب مســبقًا مــن خــالل عمليــات تصــويت صــورية مــن  ن علــى أن يكــون ذلــك النظــام ذا مردوديــة ومؤمَّ
  جانب األجهزة الرئاسية قبل انتخاب المدير العام التالي؛

  
ـــداخلي  اعتبـــارًا مـــن اختتـــام دورة المجلـــس التنفيـــذي الرابعـــة والثالثـــين بعـــد  )٧( المائـــة يعـــدَّل النظـــام ال

  للمجلس التنفيذي على النحو التالي:
  

  مكررًا نصها كما يلي: ٢٨رقمها  جديدة تضاف مادة
  

"يجـــــوز تقـــــديم اقتراحـــــات بقـــــرارات أو مقـــــررات إجرائيـــــة لكـــــي ينظـــــر فيهـــــا المجلـــــس فيمـــــا يتعلـــــق 
كــان مــن المقــرر لــدورة أن جــدول األعمــال حتــى اختتــام اليــوم األول مــن الــدورة. بيــد أنــه إذا  ببنــود

ســاعة قبــل افتتــاح  ٤٨تســتمر يــومين أو أقــل، جــاز تقــديم مثــل هــذه االقتراحــات فــي موعــد أقصــاه 
الـــدورة. ويجـــوز للمجلـــس أن يســـمح بـــإدراج مثـــل هـــذه االقتراحـــات فـــي وقـــت متـــأخر إذا رأى ذلـــك 

  مناسبًا."
  
  
  

                                                           
  .١إضافة  ١٣٤/٦و ١٣٤/٦م ت الوثيقتان   ١
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  :، نصها كما يليثانياً مكررًا  ٢٨مادة رقمها  تضاف
  

االقتراحات والتعديالت المتعلقة ببنود جدول األعمال فـي األحـوال العاديـة كتابـًة وتسـلَّم إلـى "تقدم 
المدير العام الذي يعمم نسخًا منها على الوفود. وال يجوز، إال إذا قرر المجلـس خـالف ذلـك، أن 
ق يناقش أي اقتراح أو أن يطرح للتصويت في أية جلسة من جلسات المجلس إال إذا كـان قـد سـب

ساعة على األقل. ومـع ذلـك يجـوز للـرئيس  ٢٤تعميم نسخ منه على جميع الوفود قبل ذلك بمدة 
أن يسمح بمناقشة التعديالت والنظـر فيهـا، حتـى وٕان لـم تكـن قـد عممـت أو إذا كانـت قـد عممـت 

  ؛في اليوم ذاته فقط."
  

لجمعية الصحة العالمية، أوصى جمعية الصحة العالمية السابعة والستين بتعديل النظام الداخلي   )٨(
  اعتبارًا من اختتام تلك الدورة، على النحو التالي:

  
  بالنص التالي: ٤٨ويستعاض عن المادة  ٤٩ُتحذف المادة 

  
ــــــوم األول مــــــن دورة  ــــــى الي ــــــود جــــــدول األعمــــــال حت ــــــديم اقتراحــــــات رســــــمية بشــــــأن بن "يجــــــوز تق

تحــال كــل تلــك االقتراحــات إلــى لجمعيــة الصــحة وقبــل يــومين مــن افتتــاح دورة اســتثنائية. و  عاديــة
اللجنة التي ُوزِّع عليها بند جدول األعمال ما عـدا فـي حـال النظـر فـي البنـد مباشـرة خـالل جلسـة 

  ؛عامة."
  

مـن النظـام الـداخلي للمجلـس التنفيـذي والـذي يقضـي بـأن  ٥ذّكر بأهمية الشـرط الـوارد فـي المـادة   )٩(
التنفيذي قبل افتتاح أعمال أية دورة عاديـة للمجلـس بفتـرة ال تقـل يرسل المدير العام وثائق دورات المجلس 

  عن ستة أسابيع؛
  

أوصــــى جمعيــــة الصــــحة العالميــــة الســــابعة والســــتين بــــأن تقــــرر أن يقتصــــر النظــــر فــــي التقــــارير   )١٠(
  المرحلية، من اآلن فصاعدًا، على جمعية الصحة وليس المجلس التنفيذي؛

  
مـــن النظـــام الـــداخلي  ٩ضـــاحية المنصـــوص عليهـــا فـــي المـــادة اشـــترط بخصـــوص المـــذكرات اإلي  )١١(

، وتحديد ١ق١٢١م تللمجلس التنفيذي، أن تراعي هذه المذكرات المعايير التي حددها المجلس في القرار 
  الصالت ببرنامج العمل العام والميزانية البرمجية؛

  
مـــــــن النظـــــــام  ١٠المـــــــادة يتعلـــــــق بالبيانـــــــات الداعمـــــــة المطلوبـــــــة بموجـــــــب طالـــــــب أيضـــــــًا فيمـــــــا   )١٢(

للمجلــس التنفيــذي بالنســبة إلــى االقتراحــات ذات الطــابع العاجـل، بــأن تأخــذ مثــل تلــك البيانــات فــي  الـداخلي
الحســـبان المعـــايير المشـــار إليهـــا أعـــاله وتتضـــمن تفســـيرًا للطـــابع العاجـــل ولمخـــاطر التأجيـــل أو االســـتبعاد 

  المحتملة؛
  

جلــس التنفيــذي وأعضــائه بالمــذكرات التفســيرية والبيانــات بإمــداد أعضــاء مكتــب المطالــب كــذلك   )١٣(
موقــع الداعمــة وٕاتاحــة هــذه المــذكرات والبيانــات لجميــع الــدول األعضــاء والــدول األعضــاء المنتســبة علــى 

 ٨؛ والمطالبة أيضًا بإتاحة محاضر اجتماعات أعضاء مكتب المجلس بموجب المادة المنظمة اإللكتروني
  المنظمة اإللكتروني؛ دول األعضاء المنتسبة على موقعلجميع الدول األعضاء وال

  
لتحســـين أســـاليب العمـــل فـــي دورتـــه الثامنـــة اإلجـــراءات اإلضـــافية وافـــق علـــى اســـتعراض نتـــائج   )١٤(

  والثالثين بعد المائة.
  

 )٢٠١٤كانون الثاني/ يناير  ٢٤ ،عشرة ة(الجلسة الثاني
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  االستراتيجي للمواردإصالح منظمة الصحة العالمية: التخصيص   )٤(١٣٤م ت
  

وخصوصــًا فــي  ١التنفيــذي، بعــد أن نظــر فــي تقريــر األمانــة عــن التخصــيص االســتراتيجي للمــواردالمجلــس 
  مواصلة تطوير ذلك،خيارات إشراك الدول األعضاء في 

  
أيــد اقتــراح المــدير العــام الــداعي إلــى إنشــاء فريــق عامــل يضــم عضــوًا واحــدًا فــي لجنــة البرنــامج  )١(

 واإلدارة من كل إقليم ويقوده رئيس تلك اللجنة؛والميزانية 
 
طلب من المدير العام مواصلة تطوير االقتراح بشأن التخصيص االستراتيجي للموارد باالسـتعانة  )٢(

 بخبراء خارجيين عند اللزوم؛
  
طلب أيضًا من المدير العام تيسير عمل الفريق العامل مـن خـالل عقـد اجتمـاع (أو أكثـر) وجهـًا  )٣(

عبــر وســائل أخــرى مثــل عقــد المــؤتمرات الفيديويــة، بحيــث يتســنى للفريــق العامــل النظــر فــي لوجــه و/ أو 
 الصيغة (الصيغ) المكررة القادمة لالقتراح وتقديم اإلرشادات إلى األمانة عند اللزوم؛

  
طلــب كــذلك مــن المــدير العــام اســتخدام الوســائل المالئمــة مثــل جلســات إعالميــة للــدول األعضــاء  )٤(

 معلومات عن العمل الجاري بانتظام؛لتوفير أحدث ال
  
 ١٦و ١٥أيد تمديد االجتماع العشـرين للجنـة البرنـامج والميزانيـة واإلدارة المقـرر عقـده أصـًال فـي  )٥(

بيوم واحـد، بهـدف السـماح بتكـريس متسـع كبيـر مـن الوقـت للنظـر فـي االقتـراح بشـأن  ٢٠١٤٢ مايو أيار/
 لى جمعية الصحة العالمية السابعة والستين.التخصيص االستراتيجي للموارد من أجل تقديمه إ

  
  )٢٠١٤كانون الثاني/ يناير  ٢٤الثانية عشرة، الجلسة (

  
  

ــيمتابعــة   )٥(١٣٤م ت ــراء االستشــاريين العامــل المعن ــر فريــق الخب ــل وتنســيق البحــث  تقري بتموي
  للبحث والتطوير في مجال الصحة والتطوير: المشاريع اإليضاحية

  
متابعـــة تقريـــر فريـــق الخبـــراء االستشـــاريين العامـــل ب الخـــاص أن نظـــر فـــي التقريـــر بعـــدالتنفيـــذي، المجلـــس 

آخــذًا فــي  ٣،المشــاريع اإليضــاحية للبحــث والتطــوير فــي مجــال الصــحة – المعنــي بتمويــل وتنســيق البحــث والتطــوير
الحســبان المعلومــات اإلضــافية التــي طلــب اجتمــاع الخبــراء االستشــاري التقنــي العــالمي للــدول األعضــاء الحصــول 

اجتمـاع الخبـراء االستشـاري التقنـي العـالمي  التـي أدرجهـا ١+٧عليها وأتاحها مقدمو اقتراحات المشاريع اإليضاحية 
  ئمة الموجزة،في القا

  
فــي المشــاريع اإليضــاحية حســب الترتيــب المشــار إليــه فــي الوثيقــة  طلــب مــن المــدير العــام النظــر )١(
وبــدء عقــد اجتماعــات افتراضــية أو مباشــرة عنــد االقتضــاء مــع الجهــات صــاحبة المصــلحة  ١٣٤/٢٧ت  م

المهتمة بتمويل المشاريع و/ أو تنفيذها أخذًا في الحسبان المعلومـات اإلضـافية المحّصـلة بمشـاركة رئـيس 
. وينبغــي أن تســتهدف هــذه االجتماعــات وضــع خطــة المشــاريع شــاريين العامــل ونائبــهفريــق الخبــراء االست

  وتعبئة الموارد المالية الالزمة لتنفيذ المشاريع؛

                                                           
 .١٣٤/١٠ت  مالوثيقة     ١

  ).١٠(١٣٣ت  مانظر المقرر اإلجرائي    ٢
 .١٣٤/٢٧ت  مالوثيقة     ٣
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طلـــب أيضـــًا مـــن المـــدير العـــام رصـــد التقـــدم المحـــرز فـــي تنفيـــذ المشـــاريع والنظـــر، حيثمـــا يكـــون   )٢(
أو اســتهداف المــرض نفســه أو نــوع المنــتج نفســه مالئمــًا، فــي تنســيق المشــاريع الوثيقــة التــرابط أو دمجهــا 

  لزيادة فعاليته إلى أقصى حد؛
  
، ٢٢-٦٦ع  ص  جالمشار إليها فـي القـرار  طلب كذلك من المدير العام القيام، فيما يتعلق بالوالية  )٣(

بوضع المؤشرات ذات الصلة لقياس النجاح المحقق في هذه العملية وتقديمها إلى جمعية الصحة العالمية 
  لسابعة والستين.ا

  

  )٢٠١٤ يناير/ الثاني كانون ٢٤ عشرة، الثانيةالجلسة (
  
  
  للتحديات العالمية المتعلقة بالعنف، وخصوصًا العنف ضد النساء والفتياتالتصدي   )٦(١٣٤ت  م
  

مـــن جـــدول  ٤١-٨علمـــًا بالمناقشـــات الجاريـــة حـــول إعـــداد مشـــروع قـــرار فـــي إطـــار البنـــد المجلـــس أحـــاط   
جمعية الصحة  األعمال، وشجع الدول األعضاء على وضع ذاك العمل في صيغته النهائية من أجل أن تنظر فيه

  .على النحو الواجب العالمية السابعة والستين
  

  )٢٠١٤ يناير/ الثاني كانون ٢٥ عشرة، الثالثةالجلسة (
  
  
   الرسمية مع المنظمةاستعراض المنظمات غير الحكومية ذات العالقات   )٧(١٣٤ت  م
  

عــــن  ٢فــــي تقريــــر لجنتــــه الدائمــــة المعنيــــة بالمنظمــــات غيــــر الحكوميــــة بعــــد أن نظــــرالتنفيــــذي، المجلــــس 
اســتعراض ثلــث المنظمــات غيــر الحكوميــة ذات العالقــات الرســمية مــع منظمــة الصــحة العالميــة، وبعــد اإلحاطــة بــه 

  ،يلي )، قد قرر ما٩(١٣٢م تعلمًا، وٕالحاقًا بالمقرر اإلجرائي 
  

لمنظمات غيـر الحكوميـة التـي وردت عالمـة النجمـة اإلبقاء على العالقات الرسمية مع المنظمة ل  )١(
تلـك المنظمـات مـع المنظمـة مـع التقـدير بتعـاون التقريـر فـي معـرض إحاطتـه علمـًا ملحق بعد أسمائها في 

  ؛نيها ألعمال المنظمةعلى استمرار تفاوثنائه 
  

ولجنـة البلـدان األفريقيـة  ،االتحاد الدولي لإلرشاد والتثقيف الصحيمع ت إرجاء استعراض العالقا  )٢(
 ، إلـىوالرابطة العالمية لألطبـاء النفسـيين ،المعنية بالممارسات التقليدية التي تؤثر في صحة المرأة والطفل

عليهـا أو  عـن خطـط التعـاون المتفـق تقـاريرال النظر فـي عندئذ سيتمالسادسة والثالثين بعد المائة، و  تهدور 
  ؛عن حالة العالقات

  
العمــل الكنســي مــن أجــل  –اللجنــة الطبيــة المســيحية مــع  للمــرة الثانيــة إرجــاء اســتعراض العالقــات  )٣(

ترتيباتهـا الدسـتورية وتقـديم لوطلـب المزيـد مـن التوضـيح  السادسـة والثالثـين بعـد المائـة، تـهدور إلى  الصحة
  خطة متفق عليها للتعاون مع المنظمة؛

  
                                                           

 .١٠/ مؤتمر/١٣٤م تالوثيقة    ١

  .١٣٤/٤٤م تالوثيقة    ٢
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لــدى  اإلبقــاء علــى العالقــات الرســمية بــين مجلــس البحــوث الصــحية ألغــراض التنميــة والمنظمــة  )٤(
قـــد  والمنتـــدى العـــالمي للبحـــوث الصـــحيةالمـــذكور مجلـــس البحـــوث الـــذي مفـــاده أن  علمـــًا بـــالتقريرإحاطتـــه 

على  ، واالتفاقمجلس البحوث الصحية ألغراض التنميةاندمجا وصارا يعمالن كمنظمة واحدة، أال وهي: 
  خطط للتعاون؛

  
واللجنــــة  ،المجلــــس العــــالمي للصــــحةاإلبقــــاء علــــى العالقــــات الرســــمية بــــين المنظمــــة وكــــل مــــن   )٥(

 ،واالتحـــاد الـــدولي لهندســـة المستشـــفيات ،الكاثوليكيـــة الدوليـــة للممرضـــات والعـــاملين الطبيـــين االجتمـــاعيين
  باالتفاق على خطط للتعاون.، عقب إحاطته علمًا ومنظمة أوكسفام، ورابطة الكومنولث للصيادلة

  
  )٢٠١٤ يناير/ الثاني كانون ٢٥ عشرة، ةرابعالالجلسة (

  
  
  جائزة مؤسسة الدكتور علي توفيق شوشة  )٨(١٣٤ت  م
  

في تقرير لجنة جائزة مؤسسة الدكتور على توفيق شوشة، قرر مـنح جـائزة المجلس التنفيذي، بعد أن نظر   
الكبيـرة  اتقـديرًا لمسـاهمتهلبنـان مـن ألسـتاذة عبلـة محيـو السـباعي ل ٢٠١٤مؤسسة الدكتور على توفيق شوشـة لعـام 

حصـل ت. وسـوف ي الشـيخوخة واألمـراض غيـر السـارية، وخصوصـًا فـي مجـاللبنـانفي مجال الصحة العمومية فـي 
  .فرنك سويسري بالدوالر األمريكي ٢٥٠٠على مبلغ يعادل ة الفائز 

  
  )٢٠١٤ ايرين/ الثاني كانون ٢٥ عشرة، ةرابعالالجلسة (

  
  

   المنحة الدراسية لمؤسسة جاك باريزومنح   )٩(١٣٤ت  م
  

اختيــار الفــائزين بجــائزة المنحــة الدراســية لمؤسســة جــاك فــي تقريــر لجنــة  بعــد أن نظــرالمجلــس التنفيــذي،   
حصـل ، وسي٢٠١٤الدكتور هتين زاو سوي (ميانمار) المنحة الدراسية لمؤسسة جاك باريزو لعـام باريزو، قرر منح 

  .دوالر أمريكي ٥٠٠٠على مبلغ  الفائز
  

  )٢٠١٤ يناير/ الثاني كانون ٢٥ عشرة، ةرابعالالجلسة (
  
  
  مؤسسة إحسان دغرمجي لصحة األسرةجائزة   )١٠(١٣٤ت  م
  

تقريـر لجنـة اختيـار الفـائزين بجـائزة مؤسسـة إحسـان دغرمجـي لصـحة فـي  بعـد أن نظـرالمجلس التنفيـذي،   
ذو الفقـار بوطـو مـن باكسـتان  ألسـتاذل ٢٠١٤لعـام مؤسسة إحسان دغرمجـي لصـحة األسـرة قرر منح جائزة  األسرة

، تهمصــحقيــد الحيــاة و المواليــد الجــدد علــى األطفــال و بشــأن بقــاء ي العمــل العــالمي علــى مســيرته المهنيــة الحافلــة فــ
  .دوالر أمريكي ٢٠ ٠٠٠على مبلغ  حصل الفائزيوس وتحسين صحة األم والطفل في بلده.

  
  )٢٠١٤ يناير/ الثاني كانون ٢٥ عشرة، ةرابعالجلسة ال(
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  ةجائزة ساساكاوا للصح  )١١(١٣٤ت  م
  

نح جـائزة قـرر مـبعد أن نظـر فـي تقريـر هيئـة اختيـار الفـائزين بجـائزة ساسـاكاوا للصـحة المجلس التنفيذي،   
المعهـد الـدومينيكي لطـب الجلـد والجراحـة الجلديـة "الـدكتور  لمؤسسة مكافحة الجـذام/ ٢٠١٤ساساكاوا للصحة لعام 
، الذي أسهم بشـكل كبيـر فـي تقليـل معـدالت اإلصـابة بالجـذام فـي الجمهورية الدومينيكيةمن هوبرت بوغارت دياز" 

  دوالر أمريكي. ٤٠ ٠٠٠، على مبلغ مؤسسةوسوف يحصل الفائز، كالجمهورية الدومينيكية. 
  

  )٢٠١٤ يناير/ الثاني كانون ٢٥ عشرة، ةرابعالالجلسة (
  

  
   مؤسسة اإلمارات العربية المتحدة للصحةجائزة   )١٢(١٣٤ت  م
  

بعـد أن نظـر فـي تقريـر هيئـة اختيـار الفـائزين بجـائزة مؤسسـة اإلمـارات العربيـة المتحـدة المجلس التنفيـذي،   
للمعهد الوطني لبحوث الصـحة فـي  ٢٠١٤للصحة، قرر منح جائزة مؤسسة اإلمارات العربية المتحدة للصحة لعام 

لبحــــث العلمــــي فــــي ميــــادين الشــــيخوخة الفرديــــة والجماعيــــة ، الــــذي يســــتحق التكــــريم علــــى إســــهامه فــــي اكوســــتاريكا
واألمــــــــراض الوراثيــــــــة والمعديــــــــة والكشــــــــف المبكــــــــر عــــــــن ســــــــرطان المعــــــــدة الشــــــــديد االنتشــــــــار فــــــــي كوســــــــتاريكا 

حصــل الفــائز علــى يوســوف رض المهنــي لمبيــدات الهــوام. واألضــرار الســامة للجينــات الناجمــة عــن التعــ وتشخيصــه
  دوالر أمريكي. ٢٠ ٠٠٠مبلغ 

  
  )٢٠١٤ يناير/ الثاني كانون ٢٥ عشرة، ةرابعالالجلسة (

  
  

  ووك التذكارية للصحة العمومية –الدكتور لي جونغ جائزة   )١٣(١٣٤ت  م
  

ووك التذكاريـة  –في تقرير هيئة اختيار الفائزين بجائزة الدكتور لـي جونـغ  بعد أن نظرالمجلس التنفيذي،   
بالتشارك لكـل  ٢٠١٤ووك التذكارية للصحة العمومية لعام  –منح جائزة الدكتور لي جونغ  قرر للصحة العمومية،

راض الســـارية علـــى إســـهامها المتميـــز فـــي البحـــوث المتعلقـــة بـــاألم مـــن الكـــاميرونســـيناتا كـــوال شـــيرو مـــن األســـتاذة 
والعـدوى بفيروسـه وغيـره مـن  األيـدزو  سـريري فـي حـاالت العـدوى الجرثوميـةوعلـم األحيـاء الدقيقـة الوتدبيرها عالجيًا 

لطــــب القلــــب فــــي الجمهوريــــة التشــــيكية علــــى مــــا حققتــــه مــــن نجــــاح فــــي  والجمعيــــة التشــــيكيةاألمــــراض المعديــــة، 
علــى . وســوف تحصــل الفائزتــان وتشخيصــها وعالجهــاواألوعيــة الدمويــة  معــايير الوقايــة مــن أمــراض القلــب تحســين
  .دوالر أمريكي ٥٠ ٠٠٠مبلغ 

  
  )٢٠١٤ يناير/ الثاني كانون ٢٥ عشرة، ةرابعالالجلسة (

  
  
  دول األعمال المؤقت لجمعية الصحة العالمية السابعة والستينج  )١٤(١٣٤ت  م
  

فـــي تقريـــر المـــدير العـــام عـــن جـــدول األعمـــال المؤقـــت لجمعيـــة الصـــحة  بعـــد أن نظـــرالمجلـــس التنفيـــذي،   
وٕاذ يــذكِّر بمقــرره اإلجرائــي الســابق القاضــي بــأن ُتعقــد جمعيــة الصــحة العالميــة الســابعة  ١العالميــة الســابعة والســتين،

هـا فـي موعـد وتختتم ٢٠١٤أيار/ مايو  ١٩والستون في قصر األمم بجنيف وأن تفتتح أعمالها يوم االثنين الموافق 

                                                           
 .١٣٤/٤٦م تالوثيقة    ١
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وافــق علــى جــدول األعمــال المؤقــت لجمعيــة الصــحة العالميــة  ،٢٠١٤أيــار/ مــايو  ٢٤أقصــاه يــوم الســبت الموافــق 
  .السابعة والستين

  
  )٢٠١٤ يناير/ الثاني كانون ٢٥ عشرة، ةرابعالالجلسة (

  
  
   موعد ومكان دورة المجلس التنفيذي الخامسة والثالثين بعد المائة  )١٥(١٣٤ت  م
  

في  ٢٠١٤أيار/ مايو  ٢٧و ٢٦المجلس التنفيذي أن ُتعقد دورته الخامسة والثالثين بعد المائة يومي  قّرر  
  جنيف.

  
  )٢٠١٤ يناير/ الثاني كانون ٢٥ عشرة، ةرابعالالجلسة (

  
  

_______________  
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  ١الملحق 
  

  الثالثة من النظام المالي للقاعدةالنص المعدل 
  ١لمنظمة الصحة العالمية

  
  ] ٢٠١٣ نوفمبر/ تشرين الثاني ١٢ – ١٣٤/٤٠م ت[ 

  
  
  

  إقرار الميزانية –القاعدة الثالثة 
  

الميزانية التي تقرها جمعية الصحة صالحية إلصدار اعتمادات مخصصة تصـل إلـى المبلـغ الـذي تمثل   ١-١٠٣
أقــر حتــى يتســنى تحمــل المصــروفات لألغــراض التــي مــن أجلهــا تــم إقــرار الميزانيــة. ويجــوز للمــدير العــام أن يحــدد 

صــــيل االشــــتراكات المبلــــغ األقصــــى مــــن الميزانيــــة المعتمــــدة الــــذي مــــن الحكمــــة تخصيصــــه، مــــع مراعــــاة آفــــاق تح
  والمساهمات وتوافر كل من صندوق رأس المال العامل واالقتراض الداخلي.

  
  

________________________  

                                                           
 .٩ق١٣٤ت  مانظر القرار     ١
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  ٢الملحق 
  

  ١التصديق على تعديالت الئحة الموظفين
  

  ] ٢٠١٣ ديسمبر/ كانون األول ٢٠ – ١٣٤/٥١م ت[ 
  

  
  
التعــديالت التــي يــدخلها المــدير العــام علــى الئحــة المــوظفين إلــى المجلــس التنفيــذي للتصــديق عليهــا  تُقــدَّم  -١

   ٢النظام األساسي للموظفين.من  ٢-١٢بأحكام المادة  عمالً 
  
والتعديالت المبينـة ناشـئة عـن المقـررات التـي ُيتوقـع أن تتخـذها الجمعيـة العامـة لألمـم المتحـدة فـي دورتهـا   -٢

وستصــدر  ٢٠١٣.٣لســتين، بنــاًء علــى توصــيات لجنــة الخدمــة المدنيــة الدوليــة فــي تقريرهــا الســنوي لعــام الثامنــة وا
  إضافة لهذا التقرير إذا لم تعتمد الجمعية العامة توصيات اللجنة.

  
إطـار  على تكاليف إضـافية طفيفـة فـي ٢٠١٤-٢٠١٣وتنطوي اآلثار المالية للتعديالت الخاصة بالثنائية   -٣

ولألنشطة العالمية واألقاليميـة، ومـن المالئمة المحددة لكل إقليم المخصصات العادية، وستتم تغطيتها من الميزانية 
  ٤.الخارجة عن الميزانية مصادر األموال

  
أن تتخـذها الجمعيـة العامـة  ُيتوقعالتي  المقرراتضوء  علىضرورية  التعديالت التي ُتعتبر

  لجنة الخدمة المدنية الدولية اتوالستين بناًء على توصي الثامنةلألمم المتحدة في دورتها 
  

  والفئات العليا المهنية (الفنية) الفئةموظفي مرتبات 
  
األساســية/ الــدنيا لمــوظفي  بزيــادة الجــدول الحــالي للمرتبــاتأوصــت اللجنــة الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة   -٤

٪، وذلك بتطبيق طريقة الضم المعتادة والمتمثلـة فـي زيـادة المرتـب ٠,١٩والفئات العليا بنسبة (الفنية)  الفئة المهنية
)، "انتفـاء الخسـارة والمكسـب"(أي علـى أسـاس األساسي وٕاجراء خفض متناسـب لنقـاط مضـاعف تسـوية مقـر العمـل 

  .٢٠١٤ كانون الثاني/ يناير ١اعتبارًا من  النفاذعلى أن يدخل ذلك حيز 
  
بهـــذا  ١المرفـــق تـــرد فـــي هـــي و  [ مـــن الئحـــة المـــوظفين، *١ التـــذييلتعـــديالت وقـــد تـــم وفقـــًا لـــذلك إعـــداد   -٥

  .] النص
  
  
  

                                                           
 .١٢ق١٣٤ت  م و ١١ق١٣٤ت  م القرارينانظر     ١
 .٢٠٠٩ واألربعون، جنيف، منظمة الصحة العالمية، ابعةالوثائق األساسية، الطبعة الس    ٢
  .)A/68/30(الوثيقة  ٣٠الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والستون، الملحق رقم     ٣
 .١إضافة  ١٣٤/٥١م تانظر الوثيقة     ٤

 باإلنكليزية. ١ المرفقمن الئحة الموظفين في  ١يرد التذييل    *
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  مرتبات الموظفين في الوظائف غير المصنفة في رتب ومرتب المدير العام
  
، تقترح المديرة العامة أعاله ٤الجمعية العامة لألمم المتحدة بشأن التوصية المذكورة في الفقرة  بمقرررهنًا   -٦

 الســابعةأن يوصــي المجلــس التنفيــذي جمعيــة الصــحة العالميــة  مــن النظــام األساســي للمــوظفين، ١-٣للمــادة طبقــًا 
كـانون الثـاني/  ١مرتبات المديرين العاّمين المساعدين والمديرين اإلقليميين. وبالتـالي، واعتبـارًا مـن  بتعديلوالستين 

 دوالرًا أمريكيـاً  ١٧٢ ٤٣٦اإلقليميين  لمساعدين والمديرين، سيبلغ المرتب اإلجمالي للمديرين العاّمين ا٢٠١٤يناير 
  دوالرًا أمريكيًا (لغير المعيل). ١٢١ ٥٢٧ (للمعيل) أو ةأمريكي اتدوالر  ١٣٤ ٢٠٥ في السنة، والمرتب الصافي

  
التـــي ســـتجيزها جمعيـــة الصـــحة العالميـــة،  فـــإن التعـــديالت المبينـــة أعـــاله،تســـويات المرتبـــات  وبنـــاًء علـــى  -٧

، يبلــغ ٢٠١٤كــانون الثــاني/ ينــاير  ١ستســتتبع أن المرتــب اإلجمــالي، اعتبــارًا مــن نائــب المــدير العــام ب يتعلــق فيمــا
 ١٣١ ٦٨٢دوالرًا أمريكيــًا (للمعيــل) أو  ١٤٦ ٣٢١ وأن يبلــغ مرتبــه الصــافيدوالرًا أمريكيــًا فــي الســنة،  ١٨٩ ٧٤٤

   .دوالرًا أمريكيًا (لغير المعيل)
  
ـــة فيمـــا يخـــص مرتـــب المـــدير العـــام أعـــاله المـــذكورةوســـتنطوي تســـويات المرتبـــات   -٨  .علـــى تعـــديالت مماثل

ــارًا مــن جمعيــة الصــحة العالميــة الــذي ســتجيزهوبالتــالي فــإن المرتــب   ســيبلغ ،٢٠١٤كــانون الثــاني/ ينــاير  ١، اعتب
 دوالرًا أمريكيـــاً  ١٧٦ ٨٣٦الصـــافي دوالرًا أمريكيـــًا فـــي الســـنة للمرتـــب اإلجمـــالي، بينمـــا ســـيبلغ المرتـــب  ٢٥٢ ٠٥٥

  دوالرًا أمريكيًا (لغير المعيل). ١٥٧ ٢٦٢أو (للمعيل) 
  

  استعراض مستوى منحة التعليم
  
كانت أمام لجنة الخدمة المدنية بخصوص هذه المسألة اقتراحات مقدمة من شـبكة المـوارد البشـرية التابعـة   -٩

حدة المعني بالتنسيق، وذلـك للنظـر فـي اتخـاذ تـدابير خاصـة فيمـا لمجلس الرؤساء التنفيذيين في منظومة األمم المت
  يتعلق بمنحة التعليم في بلجيكا.

  
وأوصــت اللجنــة الجمعيـــة العامــة لألمـــم المتحــدة باســتحداث تـــدبير خــاص يتـــيح رد المصــروفات المتصـــلة   -١٠

المتحــدة للمــدارس الــثالث ذات  بــالتعليم إلــى الحــد األقصــى المحــدد لــدوالر الواليــات المتحــدة داخــل منطقــة الواليــات
المقرر الدراسي اإلنكليزي في بروكسـل، وهـي مدرسـة بروكسـل الدوليـة ومدرسـة بروكسـل البريطانيـة ومدرسـة سـانت 

  .٢٠١٣كانون الثاني/ يناير  ١جونز الدولية، اعتبارًا من السنة المدرسية الجارية في 
  

بهـــذا  ٢وهـــي تـــرد فـــي المرفـــق [ مـــن الئحـــة المـــوظفين بنـــاًء علـــى ذلـــك،  *٢ التـــذييلوتـــم إعـــداد تعـــديالت   -١١
  .] النص

  
  اإلجراء المطلوب من المجلس التنفيذي

  
[ تتضـــــــمن هـــــــذه الفقـــــــرة مشـــــــروعي قـــــــرارين تـــــــم اعتمادهمـــــــا فـــــــي الجلســـــــة الحاديـــــــة عشـــــــرة باعتبارهمـــــــا   -١٢

  .]١٢ق١٣٤ت  موالقرار  ١١ق١٣٤ت  م القرار
  
  
  
  
  
  

                                                           
 باإلنكليزية. ٢ المرفقمن الئحة الموظفين في  ٢يرد التذييل    *
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المرفق 
١
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٢ المرفق
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  ٣الملحق 
  

  التي تم قبول دخولها في عالقات رسميةالمنظمات غير الحكومية 
  أو تم اإلبقاء على عالقاتها الرسمية معها بمقتضى مع المنظمة
  )٧(١٣٤ت  موالمقرر اإلجرائي  ٢٠ق١٣٤ت  مالقرار 

  
  ] ٢٠١٤ يناير/ الثانيكانون  ٢٤ – الملحق، ١٣٤/٤٤م ت[ 

  
  
  

  المنظمة العالمية لمرض ألزهايمر*
  الجمعية األمريكية للطب اإلنجابي

  الصحة أجل من الكنسي العمل – المسيحية الطبية اللجنة
  المنظمة الدولية لمساءلة الشركات*

  مجلس البحوث الصحية ألغراض التنمية
  مبادرة أدوية األمراض المهملة

   الرابطة األوروبية لألدوية الجنيسة*
  المنظمة الدولية لصحة األسرة*

  التحالف العالمي من أجل تحسين التغذية
  للصحة العالمي المجلس

  المبادرة العالمية بشأن الطب النفسي*
  االتحاد الدولي لإلعاقة*

  مؤسسة الصحة على اإلنترنت
  الرابطة الدولية لمساعدة المسنين*

  الدولية إلدماج المعوقين*المنظمة 
  لجنة البلدان األفريقية المعنية بالممارسات التقليدية التي تؤثر في صحة المرأة والطفل

  الرابطة الدولية للطب النفسي لألطفال والمراهقين والمهن المتصلة به*
  الرابطة الدولية لمنع االنتحار*

  الذهني*الرابطة الدولية للدراسة العلمية لحاالت العجز 
  الرابطة الدولية لداء العداريات*

  شبكة العمل الدولية من أجل أغذية الرّضع
  المكتب الدولي لمكافحة الصرع*

  اللجنة الكاثوليكية الدولية للممرضات والعاملين الطبيين االجتماعيين
  المركز الدولي للتجارة والتنمية المستدامة*

  اللجنة الدولية المعنية بالصحة المهنية*
  للجنة الدولية لرصد تقنيات المساعدة على اإلنجاب*ا

  االتحاد الدولي للقابالت*
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  المجلس الدولي للتطابق في أتمتة ضغط الدم في بنوك الدم
  المجلس الدولي لمكافحة االضطرابات الناجمة عن نقص اليود*

  الرابطة الدولية للمهايأة البيئية*
  هنيات*االتحاد الدولي لسيدات األعمال والنساء الم
  االتحاد الدولي لطب النساء وطب التوليد*

  االتحاد الدولي لهندسة المستشفيات
  االتحاد الدولي المعني بالشيخوخة*

  مؤسسة اإلنسولين الدولية*
  الرابطة الدولية لخبراء اإلرضاع*
  الرابطة الدولية لمكافحة الصرع*

  الشبكة الدولية للنساء المناهضات للتبغ*
  لصحة المهنية*الرابطة الدولية ل

  الرابطة الدولية ألطباء األطفال*
  األطباء الدوليون للوقاية من الحرب النووية*

  االتحاد الدولي لتنظيم الوالدية*
  الجمعية الدولية للجوانب النفسية لألورام

  الجمعية الدولية للبحوث الطبية الحيوية بشأن إدمان الكحول*
  الجمعية الدولية للبدليات والمقاويم*

  الجمعية الدولية لطب الذكورة*
  الجمعية الدولية للطب الطبيعي وطب التأهيل*

  الجمعية الدولية للحبل الشوكي*
  االتحاد الدولي لإلرشاد والتثقيف الصحي

  االتحاد الدولي لعلوم التغذية*
  *النفس معلل الدولي االتحاد

  التحالف الدولي من أجل صحة المرأة*
 IntraHealth Internationl Incمنظمة إنتراهيلس الدولية 

  الرابطة اإليطالية ألصدقاء راءول فولرو*
  شراكة إزالة العبء*

  رابطة الطبيبات الدولية*
  مجمع براءات األدوية

  منظمة أطباء بال حدود الدولية*
  االتحاد الدولي للتصلب المتعدد*

  منظمة أوكسفام
  المنظمة الدولية إلعادة التأهيل*

  الصحي* ستشتنغ الدولية للعمل
  رابطة الكومنولث للصيادلة

  التحالف الدولي من أجل المرأة: المساواة في الحقوق والمساواة في المسؤوليات*
  الرابطة الدولية لدراسة السمنة*

  الجمعية الدولية لمنع إيذاء الطفل وٕاهماله*
  مجلس السكان*

  الرابطة العالمية للتأهيل النفسي واالجتماعي*
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  صحة الجنسية*الرابطة العالمية لل
  االتحاد العالمي للعالج الطبيعي*
  االتحاد العالمي للصحة العقلية*
  االتحاد الدولي لعلم األعصاب*

  االتحاد العالمي لجمعيات جراحة األعصاب*
  االتحاد العالمي لمعالجي اإلصابات المهنية*

  *االتحاد العالمي للصم
  الرابطة العالمية لألطباء النفسيين

  
  

________________________  

                                                           
قيد االستعراض، أوصـت اللجنـة الدائمـة المعنيـة  ٢٠١٣-٢٠١١خالل الفترة عن التعاون المشترك  التقاريراستنادًا إلى     *

بالمنظمات غير الحكومية باإلبقـاء علـى العالقـات الرسـمية مـع المنظمـات غيـر الحكوميـة التـي تلـي أسـماءها عالمـة نجميـة، 
  أما المنظمات غير الحكومية األخرى، فهي موضوع مقررات إجرائية محددة أو قرار محدد.
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  ٤الملحق 
  

  ١النص المعدل للنظام الداخلي للمجلس التنفيذي
  

  ] ٢٠١٤ يناير/ الثانيكانون  ٢٤ – ٢إضافة  ١٣٤/٦م ت[ 
  

  
  تصريف األعمال

  
  مكرراً  ٢٨المادة 

  
تقديم اقتراحات بقرارات أو مقررات إجرائية لكي ينظر فيها المجلس فيما يتعلق ببنود جدول األعمال  يجوز

حتى اختتام اليوم األول من الدورة. بيد أنه إذا كان من المقرر لدورة أن تستمر يومين أو أقل، جاز تقديم مثل هـذه 
ز للمجلـس أن يسـمح بـإدراج مثـل هـذه االقتراحـات سـاعة قبـل افتتـاح الـدورة. ويجـو  ٤٨االقتراحات في موعـد أقصـاه 

  وقت متأخر إذا رأى ذلك مناسبًا. في
  

  ثانياً مكررًا  ٢٨المادة 
  

االقتراحــات والتعــديالت المتعلقــة ببنــود جــدول األعمــال فــي األحــوال العاديــة كتابــًة وتســلَّم إلــى المــدير  تقــدم
إذا قـرر المجلـس خـالف ذلـك، أن ينـاقش أي اقتـراح أو أن العام الذي يعمم نسخًا منها على الوفـود. وال يجـوز، إال 

يطـرح للتصـويت فــي أيـة جلسـة مــن جلسـات المجلـس إال إذا كــان قـد سـبق تعمــيم نسـخ منـه علــى جميـع الوفـود قبــل 
ساعة على األقل. ومـع ذلـك يجـوز للـرئيس أن يسـمح بمناقشـة التعـديالت والنظـر فيهـا، حتـى وٕان لـم  ٢٤ذلك بمدة 

  فقط.إذا كانت قد عممت في اليوم ذاته  تكن قد عممت أو
  
  

________________________  

                                                           
 ).٣(١٣٤ت  مانظر المقرر اإلجرائي    ١
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  ٥الملحق 
  

  للقرارات إلى األمانة نتيجة اآلثار المالية واإلدارية المترتبة بالنسبة
   المجلس التنفيذيِقَبل المعتمدة من  والمقررات اإلجرائية

  
  
  

واألهــداف العالميــة للوقايــة مــن الســل ورعايــة مرضــاه ومكافحتــه بعــد االســتراتيجية  ٤ق١٣٤ت  م القــرار     -١
  ٢٠١٥عام 

  ٦٦/٧: (انظر الوثيقة ج٢٠١٥-٢٠١٤ الصلة بالميزانية البرمجية  -٢
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA66/A66_7-ar.pdf(  

  السارية األمراض -١الفئة:   
  ٢-١الحصيلة:   السلمجال البرمجي: ال

  ١-٢-١الُمخرج:   
  ؟مجال البرمجي (المجاالت البرمجية) المذكورة أعالهال حصيلة (حصائل)في تحقيق  كيف سيساهم هذا القرار

ــــًا االســــتراتيجية واألهــــداف العالميــــة للوقايــــة مــــن الســــل ومكافحتــــه ورعايــــة مرضــــاه بعــــد  هــــذا القــــرار يعتمــــد كلي
افحــة الســل خــالل الثنائيــة، بمــا فــي ذلــك إعــداد . ومــن ثــم فــإن معظــم جهــود األمانــة فــي مجــال مك٢٠١٥ عــام

اإلرشـــادات الخاصـــة بالقواعـــد وٕاعـــداد األدوات التشـــغيلية الالزمـــة لتنفيـــذ االســـتراتيجية؛ وتقـــديم الـــدعم إلـــى الـــدول 
األعضاء من أجل وضـع وتكثيـف خططهـا الوطنيـة بمـا يتماشـى مـع االسـتراتيجية وبنـاء القـدرات علـى المسـتوى 

ســـتراتيجية، إلـــى جانـــب مـــا يتصـــل بـــذلك مـــن الرصـــد والتقيـــيم. وســـيوفر القـــرار واالســـتراتيجية الُقطـــري لتنفيـــذ اال
 .٢٠٣٥إلى عام  ٢٠١٦المعلومات الالزمة إلعداد خطط عمل الثنائيات في المستقبل من عام 

  
  )القرار؟ (نعم/ ال هذا المطلوبة فيمنجزات المستهدفة والُمخرجات هل تتضمن الميزانية البرمجية بالفعل ال

 نعم.

  التكلفة المقدرة واآلثار المترتبة بالنسبة إلى المالك الوظيفي فيما يتعلق بالميزانية البرمجية  -٣
  التكلفة اإلجمالية  (أ)

) مــدة ســريان القــرار التــي ســتلزم فيهــا أنشــطة األمانــة مــن أجــل التنفيــذ؛ ١ُيــذكر مــا يلــي (
  ).أمريكي دوالر ١٠ ٠٠٠ منها كل يبلغ وحدات إلى مقربةتكلفة تلك األنشطة ( )٢(

سيتم إدراج ما يتعلق باالستراتيجية من تكاليف ومالك وظيفـي فـي كـل ميزانيـة مـن الميزانيـات 
الثنائيـــــة خـــــالل مـــــدة ســـــريان االســـــتراتيجية، وذلـــــك علـــــى أســـــاس الحســـــاب الـــــواقعي لتكـــــاليف 

لالضــطالع بــه فــي كــل فتــرة مــن المخرجــات والمنجــزات المســتهدفة المتعلقــة بالعمــل المخطــط 
  .٢٠١٧-٢٠١٦فترات الميزانيات البرمجية المعنية التي ستبدأ بالميزانية البرمجية 
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  ٢٠١٥-٢٠١٤لثنائية في االتكلفة   (ب)
 (أ) (مقربــاً ٣مــن التكــاليف المــذكورة فــي  ٢٠١٥-٢٠١٤ُيــذكر المبلــغ المخصــص للثنائيــة 

  .)دوالر أمريكي ١٠ ٠٠٠إلى وحدات يبلغ كل منها 
 ٢٠١٥-٢٠١٤هناك قدر كبير من العمل المحدد كمنجـزات مسـتهدفة فـي الميزانيـة البرمجيـة 

، نظـــرًا لالســـتمرارية بـــين النهجـــين ٢٠١٥سُيســـهم فـــي إعـــداد وتنفيـــذ اســـتراتيجية مـــا بعـــد عـــام 
  (الحالي والجديد)، وسيبدأ العمل االنتقالي خالل الثنائية الحالية.

مليـــون دوالر أمريكـــي؛ األنشـــطة:  ٥٢,٠ي (الموظفـــون: مليـــون دوالر أمريكـــ ٩٨,٥المجمـــوع: 
  مليون دوالر أمريكي) ٤٦,٥

األقــاليم المحــددة حســب  مــع بيــانالتكــاليف،  تُــذكر مســتويات المنظمــة التــي ســتتحمل هــذه
  .االقتضاء

  .كل مستويات المنظمة
 ؟٢٠١٥-٢٠١٤الميزانيــة البرمجيــة المعتمــدة التكلفــة المقــدرة ضــمن  هــل أدرجــت بالكامــل

  (نعم/ ال)
  نعم.

  إذا كانت اإلجابة "ال" يرجى ذكر المبلغ غير المدرج.
  اآلثار المترتبة بالنسبة إلى المالك الوظيفي  (ج)

  هل يمكن تنفيذ هذا القرار بواسطة الموظفين الحاليين؟ (نعم/ ال)
  نعم.

بعـــدد معبـــرًا عنـــه  - إذا كانـــت اإلجابـــة "ال" ُيـــذكر العـــدد الـــالزم مـــن المـــوظفين اإلضـــافيين
ــرغين ــاليم المحــددة ومجموعــة المهــارات الالزمــة، حســب  - المــوظفين المتف ــان األق مــع بي

  االقتضاء.
  التمويل  -٤

  (ب) ممولة بالكامل؟ (نعم/ ال)٣والمذكورة في  ٢٠١٥-٢٠١٤هل التكاليف المقدرة للثنائية 
  ال.

(مــع بيــان تفاصــيل مصــدر إذا كانــت اإلجابــة "ال" يرجــى تحديــد ثغــرة التمويــل وكيفيــة تعبئــة األمــوال 
  التمويل المتوقع (مصادر التمويل المتوقعة)).

-٢٠١٤تضطلع األمانة حاليًا بتحليل شامل للتمويل المتاح للعمل المتعلق بتنفيذ هذا القرار في الفتـرة 
، وســتحدد مــواطن العجــز فــي التمويــل. وســيتم ســد هــذه الفجــوة التمويليــة فــي إطــار خطــة منســقة ٢٠١٥

  .٢٠١٥-٢٠١٤المنظمة لمعالجة مواطن العجز في التمويل في الميزانية البرمجية على نطاق 
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اآلثـار الصـحية العموميــة المترتبـة علــى التعـرض للزئبــق ومركباتـه: دور منظمــة   ٥ق١٣٤ت  م القرار     -١
  الصحة العالمية ووزارات الصحة العمومية في تنفيذ اتفاقية ميناماتا

  ٦٦/٧: (انظر الوثيقة ج٢٠١٥-٢٠١٤ بالميزانية البرمجيةالصلة   -٢
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA66/A66_7-ar.pdf(  

  تعزيز الصحة طيلة العمر -٣الفئة:   
  ٥-٣الحصيلـــــــة:     الصحة والبيئة مجال البرمجي:ال

  ٣-٥-٣و ٢-٥-٣و ١-٥-٣الُمخرجات:     
  الساريةاألمراض غير  -٢الفئة: 

  ١-٢الحصيلة:     األمراض غير السارية مجال البرمجي:ال
  ١-١-٢الُمخــــــرج:     

  التأهب والترصد واالستجابة -٥الفئة: 
  ٤-٥الحصيلة:     السالمة الغذائية مجال البرمجي:ال

  ٣-٤-٥الُمخــــــرج:     
  ؟المذكورة أعاله البرمجية) المجال البرمجي (المجاالت حصيلة (حصائل)في تحقيق  كيف سيساهم هذا القرار

إذ ييســـر القـــرار الوقايـــة مـــن تعـــرض البشـــر للزئبـــق ومركباتـــه، ويســـاهم مســـاهمة مباشـــرة فـــي تحقيـــق حصــــائل 
المجـــاالت البرمجيـــة المـــذكورة أي الحـــد مـــن التهديـــدات البيئيـــة التـــي تتعـــرض لهـــا الصـــحة؛ وزيـــادة فـــرص إتاحـــة 

السارية وعوامل الخطر المتصلة بها وتدبيرها العالجي؛ وتأهب التدخالت الرامية إلى الوقاية من األمراض غير 
 جميع البلدان الكافي للوقاية من المخاطر المرتبطة بالسالمة الغذائية وتخفيفها.

  
  )القرار؟ (نعم/ ال هذا المطلوبة فيمنجزات المستهدفة والُمخرجات هل تتضمن الميزانية البرمجية بالفعل ال

 نعم.

  ة واآلثار المترتبة بالنسبة إلى المالك الوظيفي فيما يتعلق بالميزانية البرمجيةالتكلفة المقدر   -٣
  التكلفة اإلجمالية  (أ)

) مــدة ســريان القــرار التــي ســتلزم فيهــا أنشــطة األمانــة مــن أجــل التنفيــذ؛ ١ُيــذكر مــا يلــي (
  ).أمريكي دوالر ١٠ ٠٠٠ منها كل يبلغ وحدات إلى مقربةتكلفة تلك األنشطة ( )٢(
؛ ٢٠٢٠و ٢٠١٤سيلزم تنفيذ قدر ال يسـتهان بـه مـن األنشـطة فـي الفتـرة بـين عـامي  )١(

تـاريخ ميناماتـا علـى وسيتواصل تنفيذ األنشطة بقدر مخفض بعد تلك الفترة (ال تنطـوي اتفاقيـة 
 انتهاء).

مليــون  ٢,٦٨مليــون دوالر أمريكــي (الموظفــون:  ٩,٠٣): ٢٠٢٠-٢٠١٤المجمــوع ( )٢(
  مليون دوالر أمريكي). ٦,٣٥دوالر أمريكي؛ األنشطة: 
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  ٢٠١٥-٢٠١٤لثنائية في االتكلفة   (ب)
 (أ) (مقربــاً ٣مــن التكــاليف المــذكورة فــي  ٢٠١٥-٢٠١٤ُيــذكر المبلــغ المخصــص للثنائيــة 

  ).دوالر أمريكي ١٠ ٠٠٠إلى وحدات يبلغ كل منها 
دوالر أمريكــــي؛ األنشــــطة:  ٧٢٠ ٠٠٠مليــــون دوالر أمريكــــي (الموظفــــون:  ٢,٤٧المجمــــوع: 

  مليون دوالر أمريكي). ١,٧٥
األقــاليم المحــددة حســب  مــع بيــانالتكــاليف،  تُــذكر مســتويات المنظمــة التــي ســتتحمل هــذه

  .االقتضاء
  على جميع مستويات المنظمة.

 ؟٢٠١٥-٢٠١٤الميزانيــة البرمجيــة المعتمــدة التكلفــة المقــدرة ضــمن  هــل أدرجــت بالكامــل
  (نعم/ ال)

  نعم.
  يرجى ذكر المبلغ غير المدرج.إذا كانت اإلجابة "ال" 

  اآلثار المترتبة بالنسبة إلى المالك الوظيفي  (ج)
  هل يمكن تنفيذ هذا القرار بواسطة الموظفين الحاليين؟ (نعم/ ال)

  نعم.
معبـــرًا عنـــه بعـــدد  - إذا كانـــت اإلجابـــة "ال" ُيـــذكر العـــدد الـــالزم مـــن المـــوظفين اإلضـــافيين

ــرغين ــاليم المحــددة ومجموعــة المهــارات الالزمــة، حســب  - المــوظفين المتف ــان األق مــع بي
  االقتضاء.

  التمويل  -٤
  (ب) ممولة بالكامل؟ (نعم/ ال)٣والمذكورة في  ٢٠١٥-٢٠١٤هل التكاليف المقدرة للثنائية 

  ال.
إذا كانــت اإلجابــة "ال" يرجــى تحديــد ثغــرة التمويــل وكيفيــة تعبئــة األمــوال (مــع بيــان تفاصــيل مصــدر 

  التمويل المتوقع (مصادر التمويل المتوقعة)).
مليــون دوالر أمريكــي. وتشــمل مصــادر التمويــل المحتملــة مرفــق البيئــة  ١,٣تقــدر ثغــرة التمويــل بمبلــغ 

ميناماتــا؛ وخطــة منســقة علــى نطــاق المنظمــة لتعبئــة المــوارد مــن العالميــة الــذي هــو آليــة تمويــل اتفاقيــة 
  .٢٠١٥-٢٠١٤الميزانية البرمجية التمويل في أجل معالجة نواقص 
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  الطب التقليدي (الشعبي)  ٦ق١٣٤ت  م القرار     -١
  ٦٦/٧: (انظر الوثيقة ج٢٠١٥-٢٠١٤ الصلة بالميزانية البرمجية  -٢

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA66/A66_7-ar.pdf(  

  الُنظم الصحية -٤الفئة:   
  ٣-٤الحصيلة:       األدوية والتكنولوجياتالبرمجي: إتاحة مجال ال

  ١-٣-٤الُمخـــــرج:       التنظيمية القدرات وتعزيز الصحية
  ؟مجال البرمجي (المجاالت البرمجية) المذكورة أعالهال حصيلة (حصائل)في تحقيق  كيف سيساهم هذا القرار

مـــــع الرؤيـــــة  ٢٠٢٣-٢٠١٤تتماشـــــى أغـــــراض اســـــتراتيجية المنظمـــــة بشـــــأن الطـــــب التقليـــــدي (الشـــــعبي) للفتـــــرة 
، والتــي تجســدها الميزانيــة البرمجيــة ٢٠١٩-٢٠١٤واألولويــات المحــددة فــي برنــامج العمــل العــام الثــاني عشــر 

. وســـوف ُيســـاهم تنفيـــذ االســـتراتيجية الخاصـــة بالطـــب التقليـــدي (الشـــعبي) فـــي إنجـــاز حصـــائل ٢٠١٥-٢٠١٤
ة التـــــي تركـــــز علـــــى النـــــاس، وٕاتاحـــــة األدويـــــة المجـــــاالت البرمجيـــــة فيمـــــا يتعلـــــق بالخـــــدمات الصـــــحية المتكاملـــــ

 .٢٠١٥-٢٠١٤والتكنولوجيات الصحية، وتعزيز القدرة التنظيمية، كما هو مبين في الميزانية البرمجية 
  

  )القرار؟ (نعم/ ال هذا المطلوبة فيمنجزات المستهدفة والُمخرجات هل تتضمن الميزانية البرمجية بالفعل ال
 نعم.

  واآلثار المترتبة بالنسبة إلى المالك الوظيفي فيما يتعلق بالميزانية البرمجيةالتكلفة المقدرة   -٣
  التكلفة اإلجمالية  (أ)

) مــدة ســريان القــرار التــي ســتلزم فيهــا أنشــطة األمانــة مــن أجــل التنفيــذ؛ ١ُيــذكر مــا يلــي (
  ).أمريكي دوالر ١٠ ٠٠٠ منها كل يبلغ وحدات إلى مقربةتكلفة تلك األنشطة ( )٢(
  )٢٠٢٣-٢٠١٤شر سنوات (تشمل الفترة ع  )١(
مليــون دوالر أمريكــي؛  ٢٠,١١مليــون دوالر أمريكــي (الموظفــون:  ٢٦,١١المجمــوع:   )٢(

  ماليين دوالر أمريكي) ٦,٠٠األنشطة: 
  ٢٠١٥-٢٠١٤لثنائية في االتكلفة   (ب)

 (أ) (مقربــاً ٣مــن التكــاليف المــذكورة فــي  ٢٠١٥-٢٠١٤ُيــذكر المبلــغ المخصــص للثنائيــة 
  ).دوالر أمريكي ١٠ ٠٠٠إلى وحدات يبلغ كل منها 

ماليـــين دوالر أمريكـــي؛ األنشـــطة:  ٤,٠٠مليـــون دوالر أمريكـــي (الموظفـــون:  ٥,٢المجمـــوع: 
  مليون دوالر أمريكي) ١,٢

األقــاليم المحــددة حســب  مــع بيــانالتكــاليف،  تُــذكر مســتويات المنظمــة التــي ســتتحمل هــذه
  .االقتضاء

بمـــا فـــي ذلـــك المقـــر الرئيســـي وكـــل المكاتـــب اإلقليميـــة، مـــع تحديـــد كـــل مســـتويات المنظمـــة، 
  مشاركة المكاتب الُقطرية إقليمًا بإقليم.

 ؟٢٠١٥-٢٠١٤الميزانيــة البرمجيــة المعتمــدة التكلفــة المقــدرة ضــمن  هــل أدرجــت بالكامــل
  (نعم/ ال)

  نعم.
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  إذا كانت اإلجابة "ال" يرجى ذكر المبلغ غير المدرج.
  المترتبة بالنسبة إلى المالك الوظيفياآلثار   (ج)

  هل يمكن تنفيذ هذا القرار بواسطة الموظفين الحاليين؟ (نعم/ ال)
  نعم.

معبـــرًا عنـــه بعـــدد  - إذا كانـــت اإلجابـــة "ال" ُيـــذكر العـــدد الـــالزم مـــن المـــوظفين اإلضـــافيين
ــرغين ــان األقــاليم المحــددة ومجموعــة المهــارات الالزمــة، حســب  - المــوظفين المتف مــع بي

  االقتضاء.
  التمويل  -٤

  (ب) ممولة بالكامل؟ (نعم/ ال)٣والمذكورة في  ٢٠١٥-٢٠١٤هل التكاليف المقدرة للثنائية 
  ال.

إذا كانــت اإلجابــة "ال" يرجــى تحديــد ثغــرة التمويــل وكيفيــة تعبئــة األمــوال (مــع بيــان تفاصــيل مصــدر 
  التمويل المتوقع (مصادر التمويل المتوقعة)).

  مليون دوالر أمريكي. ١,٩٧ثغرة التمويل: 
مليـــون دوالر أمريكـــي مـــن حكومـــة الصـــين وحكومـــة منطقـــة ماكـــاو  ١,١٠مصـــادر التمويـــل المتوقعـــة: 

دوالر أمريكي عـن طريـق جهـود جمـع األمـوال  ٨٦٦ ٠٠٠اإلدارية الخاصة (الصين) وحكومة الهند؛ و
  الخاص بالتمويل. والحوار

  
  

  تعزيز الرعاية الملطفة كعنصر من عناصر العالج المتكامل طيلة العمر  ٧ق١٣٤ت  م القرار   -١
  ٦٦/٧انظر الوثيقة ج: (٢٠١٥-٢٠١٤ الصلة بالميزانية البرمجية  -٢

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA66/A66_7-ar.pdf(  

  األمراض غير السارية -٢الفئة:   
  ١-٢الحصيلة:     مجال البرمجي: األمراض غير الساريةال

  ١-١-٢الُمخـــــرج:     
  ؟المذكورة أعاله المجال البرمجي (المجاالت البرمجية) حصيلة (حصائل)في تحقيق  كيف سيساهم هذا القرار

الالزمـــة لمعالجـــة الرعايـــة العمليـــة المســـتمرة لتقـــديم مـــن بوصـــفها جـــزءًا تحقيـــق الرعايـــة الملطفـــة ســـيدعم القـــرار 
داء والسـرطان واألمـراض التنفسـية المزمنـة و واألوعيـة الدمويـة  أمراض القلبخصوصًا األمراض غير السارية، و 

 األمـــراض غيـــر الســـاريةلوقايـــة مـــن وهـــي واحـــدة مـــن األنشـــطة المدرجـــة فـــي خطـــة العمـــل العالميـــة ل ،الســـكري
ــدرج فيهــا أيضــًا م. ٢٠٢٠-٢٠١٣ومكافحتهــا   ي إطــار الرصــد العــالميفــالرعايــة الملطفــة إتاحــة لتتبــع  ؤشــروُي

 .ملخطة العل
  

  )القرار؟ (نعم/ ال هذا المطلوبة فيمنجزات المستهدفة والُمخرجات هل تتضمن الميزانية البرمجية بالفعل ال
 نعم.
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  التكلفة المقدرة واآلثار المترتبة بالنسبة إلى المالك الوظيفي فيما يتعلق بالميزانية البرمجية  -٣
  التكلفة اإلجمالية  (أ)

) مــدة ســريان القــرار التــي ســتلزم فيهــا أنشــطة األمانــة مــن أجــل التنفيــذ؛ ١ُيــذكر مــا يلــي (
  ).أمريكي دوالر ١٠ ٠٠٠ منها كل يبلغ وحدات إلى مقربةتكلفة تلك األنشطة ( )٢(
ة لوقايـخطـة العمـل العالميـة لستغطي مرحلة التنفيذ فترة السـنوات السـبع المتبقيـة مـن   )١(

  .، وستستمر إلى ما بعد ذلك٢٠٢٠-٢٠١٣ومكافحتها  األمراض غير الساريةمن 
ماليـــــــين دوالر أمريكـــــــي؛  ١٠مليـــــــون دوالر أمريكـــــــي (الموظفـــــــون:  ٢٠المجمـــــــوع:   )٢(

  ماليين دوالر أمريكي) ١٠األنشطة: 
  ٢٠١٥-٢٠١٤لثنائية في االتكلفة   (ب)

 (أ) (مقربــاً ٣التكــاليف المــذكورة فــي مــن  ٢٠١٥-٢٠١٤ُيــذكر المبلــغ المخصــص للثنائيــة 
  ).دوالر أمريكي ١٠ ٠٠٠إلى وحدات يبلغ كل منها 

  دوالر أمريكي؛ ٦٠٠ ٠٠٠المجموع: مليون دوالر أمريكي (الموظفون: 
  دوالر أمريكي) ٤٠٠ ٠٠٠األنشطة: 

األقــاليم المحــددة حســب  مــع بيــانالتكــاليف،  تُــذكر مســتويات المنظمــة التــي ســتتحمل هــذه
  .ءاالقتضا

  جميع المستويات.
 ؟٢٠١٥-٢٠١٤الميزانيــة البرمجيــة المعتمــدة التكلفــة المقــدرة ضــمن  هــل أدرجــت بالكامــل

  (نعم/ ال)
  نعم.

  إذا كانت اإلجابة "ال" يرجى ذكر المبلغ غير المدرج.
  اآلثار المترتبة بالنسبة إلى المالك الوظيفي  (ج)

  الحاليين؟ (نعم/ ال)هل يمكن تنفيذ هذا القرار بواسطة الموظفين 
  ال، بيد أن تكاليف شغل المناصب الالزمة ُأدِرجت في الميزانية البرمجية.
معبـــرًا عنـــه بعـــدد  - إذا كانـــت اإلجابـــة "ال" ُيـــذكر العـــدد الـــالزم مـــن المـــوظفين اإلضـــافيين

ــرغين ــاليم المحــددة ومجموعــة المهــارات الالزمــة، حســب  - المــوظفين المتف ــان األق مــع بي
  االقتضاء.

ــ  ٥-ة موظــف واحــد إضــافي علــى األقــل مــن الفئــة المهنيــة (الفنيــة) مســيلزم فــي الثنائيــة المقبل
 ٤-) في المقر الرئيسي جنبـًا إلـى جنـب مـع موظـف آخـر مـن الفئـة المهنيـة (الفنيـة) م٥-(ف
  ) في كل واحد من المكاتب اإلقليمية.٤-(ف
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  التمويل  -٤
  (ب) ممولة بالكامل؟ (نعم/ ال)٣والمذكورة في  ٢٠١٥-٢٠١٤هل التكاليف المقدرة للثنائية 

  ال.
إذا كانــت اإلجابــة "ال" يرجــى تحديــد ثغــرة التمويــل وكيفيــة تعبئــة األمــوال (مــع بيــان تفاصــيل مصــدر 

  التمويل المتوقع (مصادر التمويل المتوقعة)).
ة علـــى دوالر أمريكـــي. وســـتتم معالجتهـــا فـــي إطـــار خطـــة منســـق ٦٤٠ ٠٠٠تُقـــدر ثغـــرة التمويـــل بمبلـــغ 

  .٢٠١٥-٢٠١٤نطاق المنظمة لتعبئة الموارد من أجل معالجة نواقص التمويل في الميزانية البرمجية 
  

  
المســــــاهمة فــــــي التنميــــــة االجتماعيــــــة واالقتصــــــادية: إجــــــراءات مســــــتدامة عبــــــر   ٨ق١٣٤ت  م القرار    -١

القطاعـــات مـــن أجـــل تحســـين الصـــحة واإلنصـــاف فـــي مجـــال الصـــحة (متابعـــة 
  العالمي الثامن بشأن تعزيز الصحة)المؤتمر 

  ٦٦/٧: (انظر الوثيقة ج٢٠١٥-٢٠١٤ الصلة بالميزانية البرمجية  -٢
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA66/A66_7-ar.pdf(  

  األمراض غير السارية -٢الفئة:   
  ١-٢الحصيلة:       السارية غير األمراضمجال البرمجي: ال

  ١-١-٢ الُمخـــــرج:              
  ٢-٢الحصيلة:     اإلدمان مواد ومعاقرة النفسية الصحةمجال البرمجي: ال

  ١-٢-٢الُمخـــــرج:               
  ٥-٢الحصيلة:           التغذيةمجال البرمجي: ال

  ١-٥-٢الُمخـــــرج:               
  تعزيز الصحة طيلة العمر -٣الفئة: 

  
  ٤-٣الحصيلة:     للصحة االجتماعية المحددات مجال البرمجي:ال

  ١-٤-٣الُمخـــــرج:               
  ٥-٣الحصيلة:         والبيئة الصحةمجال البرمجي: ال

  ٢-٥-٣الُمخـــــرج:               
  ٣-٣الحصيلة:     الجنسين بين المساواة مبادئ تعميممجال البرمجي: ال

  ١-٣-٣الُمخـــــرج:         اإلنسان وحقوق واإلنصاف
  ؟مجال البرمجي (المجاالت البرمجية) المذكورة أعالهال حصيلة (حصائل)في تحقيق  كيف سيساهم هذا القرار

سُيسهم هذا القرار في تحسين الصحة واإلنصاف في مجال الصحة والتنمية االجتماعية واالقتصادية من خـالل 
إجراءات فعالة عبر القطاعات. وسيعزز أكثر فأكثر دور قطاع الصحة في العمل مـع القطاعـات األخـرى علـى 

الصــحية، وخصوصــًا الوقايــة مــن األمــراض غيــر الســارية ومكافحتهــا. وســيعزز التعــاون داخــل معالجــة القضــايا 
 المنظمة وبين المنظمة وشركائها.

  )القرار؟ (نعم/ ال هذا المطلوبة فيمنجزات المستهدفة والُمخرجات هل تتضمن الميزانية البرمجية بالفعل ال
 نعم.
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  بالنسبة إلى المالك الوظيفي فيما يتعلق بالميزانية البرمجيةالتكلفة المقدرة واآلثار المترتبة   -٣
  التكلفة اإلجمالية  (أ)

) مــدة ســريان القــرار التــي ســتلزم فيهــا أنشــطة األمانــة مــن أجــل التنفيــذ؛ ١ُيــذكر مــا يلــي (
  ).أمريكي دوالر ١٠ ٠٠٠ منها كل يبلغ وحدات إلى مقربةتكلفة تلك األنشطة ( )٢(
  )٢٠١٦-٢٠١٤الفترة ثالث سنوات (تشمل   )١(
دوالر أمريكــــــي؛  ٧٩٠ ٠٠٠مليــــــون دوالر أمريكــــــي (الموظفــــــون:  ١,٤٥المجمــــــوع:   )٢(

  دوالر أمريكي) ٦٦٠ ٠٠٠األنشطة: 
  ٢٠١٥-٢٠١٤لثنائية في االتكلفة   (ب)

 (أ) (مقربــاً ٣مــن التكــاليف المــذكورة فــي  ٢٠١٥-٢٠١٤ُيــذكر المبلــغ المخصــص للثنائيــة 
  ).دوالر أمريكي ١٠ ٠٠٠إلى وحدات يبلغ كل منها 

دوالر أمريكــــــي؛ األنشــــــطة:  ٥٣٠ ٠٠٠دوالر أمريكــــــي (الموظفــــــون:  ٩٨٠ ٠٠٠المجمــــــوع: 
  دوالر أمريكي) ٤٥٠ ٠٠٠

األقــاليم المحــددة حســب  مــع بيــانالتكــاليف،  تُــذكر مســتويات المنظمــة التــي ســتتحمل هــذه
  .االقتضاء

تحملهــا فــي المقــر الرئيســي فقــط؛ أمــا تكــاليف األنشــطة فســيتم تكــاليف المــالك الــوظيفي ســيتم 
  تحملها على كل مستويات المنظمة.

 ؟٢٠١٥-٢٠١٤الميزانيــة البرمجيــة المعتمــدة التكلفــة المقــدرة ضــمن  هــل أدرجــت بالكامــل
  (نعم/ ال)

  نعم.
  إذا كانت اإلجابة "ال" يرجى ذكر المبلغ غير المدرج.

  ال ينطبق.
  بالنسبة إلى المالك الوظيفي اآلثار المترتبة  (ج)

  هل يمكن تنفيذ هذا القرار بواسطة الموظفين الحاليين؟ (نعم/ ال)
  نعم.

معبـــرًا عنـــه بعـــدد  - إذا كانـــت اإلجابـــة "ال" ُيـــذكر العـــدد الـــالزم مـــن المـــوظفين اإلضـــافيين
ــرغين ــاليم المحــددة ومجموعــة المهــارات الالزمــة، حســب  - المــوظفين المتف ــان األق مــع بي

  االقتضاء.
  التمويل  -٤

  (ب) ممولة بالكامل؟ (نعم/ ال)٣والمذكورة في  ٢٠١٥-٢٠١٤هل التكاليف المقدرة للثنائية 
  ال.

إذا كانــت اإلجابــة "ال" يرجــى تحديــد ثغــرة التمويــل وكيفيــة تعبئــة األمــوال (مــع بيــان تفاصــيل مصــدر 
  تمويل المتوقع (مصادر التمويل المتوقعة)).ال

دوالر أمريكــــي؛ مصــــدر (مصــــادر) التمويــــل: االشــــتراكات المقــــدرة والمســــاهمات الطوعيــــة  ٩٨٠ ٠٠٠
  األساسية، مع الجهود المبذولة لتعبئة الموارد، وخصوصًا من خالل الحوار الخاص بالتمويل.
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  )٢٠٠٥الدولية (تنفيذ اللوائح الصحية   ١٠ق١٣٤ت  م القرار     -١
  ٦٦/٧: (انظر الوثيقة ج٢٠١٥-٢٠١٤ الصلة بالميزانية البرمجية  -٢

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA66/A66_7-ar.pdf(  

  التأهب والترصد واالستجابة -٥الفئة:   
  ١-٥الحصيلة:     واالستجابة اإلنذار مجالي في القدراتمجال البرمجي: ال     

  ١-١-٥الُمخرج:         
  ؟مجال البرمجي (المجاالت البرمجية) المذكورة أعالهال حصيلة (حصائل)في تحقيق  كيف سيساهم هذا القرار

ــــوائح  ــــذ الل ــــدان فــــي مجــــال تنفي ــــدول والبل ــــى ال ــــدعم إل ــــديم ال ــــة فــــي دورهــــا الخــــاص بتق ــــرار سيســــاند األمان إن الق
االستشـــاري االســـتراتيجي إلـــى أن جرعـــة وحيـــدة ). وقـــد خلُـــص مـــؤخرًا فريـــق الخبـــراء ٢٠٠٥الدوليـــة ( الصـــحية

الحمــى الصــفراء تكفــي لمــنح المناعــة المســتدامة وتــوفير الحمايــة طيلــة العمــر ضــد مــرض الحمــى الصــفراء،  مــن
وأيــدت المنظمــة هــذا االســتنتاج، وطلــب  ١لــزوم إلعطــاء جرعــة تنشــيطية مــن لقــاح الحمــى الصــفراء. وٕالــى أنــه ال

مـــــن األمانـــــة بشـــــأن تنفيـــــذ هـــــذه النصـــــيحة بمقتضـــــى اللـــــوائح الصـــــحية  عـــــدد مـــــن الـــــدول األعضـــــاء إرشـــــادات
 ).٢٠٠٥( الدولية

  
  )القرار؟ (نعم/ ال هذا المطلوبة فيمنجزات المستهدفة والُمخرجات هل تتضمن الميزانية البرمجية بالفعل ال

 نعم.

  بالميزانية البرمجيةالتكلفة المقدرة واآلثار المترتبة بالنسبة إلى المالك الوظيفي فيما يتعلق   -٣
  التكلفة اإلجمالية  (أ)

) مــدة ســريان القــرار التــي ســتلزم فيهــا أنشــطة األمانــة مــن أجــل التنفيــذ؛ ١ُيــذكر مــا يلــي (
  ).أمريكي دوالر ١٠ ٠٠٠ منها كل يبلغ وحدات إلى مقربةتكلفة تلك األنشطة ( )٢(
  القرارال يلزم أن تضطلع األمانة بأية أنشطة من أجل تنفيذ هذا   )١(
المجموع: صفر من الدوالرات األمريكية (الموظفون: صفر من الـدوالرات األمريكيـة؛   )٢(

  األنشطة: صفر من الدوالرات األمريكية)
  ٢٠١٥-٢٠١٤لثنائية في االتكلفة   (ب)

 (أ) (مقربــاً ٣مــن التكــاليف المــذكورة فــي  ٢٠١٥-٢٠١٤ُيــذكر المبلــغ المخصــص للثنائيــة 
  ).دوالر أمريكي ١٠ ٠٠٠ إلى وحدات يبلغ كل منها

المجمـــــوع: صـــــفر مـــــن الـــــدوالرات األمريكيـــــة (الموظفـــــون: صـــــفر مـــــن الـــــدوالرات األمريكيـــــة؛ 
  األنشطة: صفر من الدوالرات األمريكية)

                                                           
١    Meeting of the Strategic Advisory Group of Experts on immunization, April 2013 – conclusions and 

recommendations. Weekly epidemiological record. 2013;88(20):201–216.                                                                                



بعد المائة الرابعة والثالثونالمجلس التنفيذي، الدورة    82 

األقــاليم المحــددة حســب  مــع بيــانالتكــاليف،  تُــذكر مســتويات المنظمــة التــي ســتتحمل هــذه
  .االقتضاء
  .ال ينطبق

 ؟٢٠١٥-٢٠١٤الميزانيــة البرمجيــة المعتمــدة التكلفــة المقــدرة ضــمن  هــل أدرجــت بالكامــل
  (نعم/ ال)
  .ال ينطبق

  إذا كانت اإلجابة "ال" يرجى ذكر المبلغ غير المدرج.
  اآلثار المترتبة بالنسبة إلى المالك الوظيفي  (ج)

  هل يمكن تنفيذ هذا القرار بواسطة الموظفين الحاليين؟ (نعم/ ال)
  .ال ينطبق

معبـــرًا عنـــه بعـــدد  - كانـــت اإلجابـــة "ال" ُيـــذكر العـــدد الـــالزم مـــن المـــوظفين اإلضـــافيينإذا 
مـــع بيـــان األقـــاليم المحـــددة ومجموعـــة المهـــارات الالزمـــة حســـب  - المـــوظفين المتفـــرغين

  االقتضاء.
  .ال ينطبق

  التمويل  -٤
  (نعم/ ال)(ب) ممولة بالكامل؟ ٣والمذكورة في  ٢٠١٥-٢٠١٤هل التكاليف المقدرة للثنائية 

  ال ينطبق.
إذا كانــت اإلجابــة "ال" يرجــى تحديــد ثغــرة التمويــل وكيفيــة تعبئــة األمــوال (مــع بيــان تفاصــيل مصــدر 

  التمويل المتوقع (مصادر التمويل المتوقعة)).
  .: ال توجدالتمويلمصدر (مصادر) 
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  الئحة الموظفين تعديالت التصديق على  ١١ق١٣٤ت  م القرار     -١
  مرتبات الموظفين في الوظائف غير المصنفة في رتب ومرتب المدير العام   ١٢ق١٣٤ت  م القرار  

  ٦٦/٧(انظر الوثيقة ج ٢٠١٥-٢٠١٤ الصلة بالميزانية البرمجية  -٢
ar.pdf-http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA66/A66_7(  

  الخدمات المؤسسية/ الوظائف التمكينية -٦الفئة:   
  ٤-٦الحصيلة   اإلدارة والتنظيم :مجال البرمجيال

  ٢-٤-٦المخــــرج   
  ؟مجال (المجاالت) البرمجية المذكورة أعالهال حصيلة (حصائل)كيف سيساهم هذا القرار في تحقيق 

 هـــو ضـــمان امتثـــال نظـــام التعويضـــات الخـــاص بمنظمـــةاألمانـــة  ١فـــي تقريـــرمبّينـــة التعـــديالت الالغـــرض مـــن 
نهـــــا فإ هـــــذه الطريقـــــةلألمـــــم المتحـــــدة، وب لتـــــي ُيتوقـــــع أن تتخـــــذها الجمعيـــــة العامـــــةقـــــرارات الالعالميـــــة ل الصـــــحة
الميزانيــة البرمجيــة مــن  ٤-٦بفعاليــة وكفــاءة علــى صــعيد المنظمــة بمــا يتفــق مــع الحصــيلة  اإلدارة تنظــيم تــدعم

٢٠١٥-٢٠١٤. 
  

  )القرار؟ (نعم/ ال هذا المطلوبة فيمنجزات المستهدفة أو المخرجات هل تتضمن الميزانية البرمجية بالفعل ال
 نعم.

  الوظيفي فيما يتعلق بالميزانية البرمجيةالتكلفة المقدرة واآلثار المترتبة بالنسبة إلى المالك   -٣
  التكلفة اإلجمالية  (أ)

) مــدة ســريان القــرار التــي ســتلزم فيهــا أنشــطة األمانــة مــن أجــل التنفيــذ؛ ١ُيــذكر مــا يلــي (
  ).أمريكي دوالر ١٠ ٠٠٠ منها كل يبلغ وحدات إلى مقربةتكلفة تلك األنشطة ( )٢(
  )٢٠١٥-٢٠١٤سنتان اثنتان (تغطيان الفترة   )١(
  دوالر أمريكي ٢٠ ٠٠٠المجموع:   )٢(

  ٢٠١٥-٢٠١٤لثنائية في االتكلفة   (ب)
مقربـة (أ) (٣مـن التكـاليف المـذكورة فـي  ٢٠١٥-٢٠١٤ُيذكر المبلـغ المخصـص للثنائيـة 

  ).دوالر أمريكي ١٠ ٠٠٠إلى وحدات يبلغ كل منها 
كــــي؛ األنشــــطة: دوالر دوالر أمري ٢٠ ٠٠٠دوالر أمريكــــي (الموظفــــون:  ٢٠ ٠٠٠المجمــــوع: 

  أمريكي ال شيء)
األقــاليم المحــددة حســب  مــع بيــانالتكــاليف،  تُــذكر مســتويات المنظمــة التــي ســتتحمل هــذه

  .االقتضاء
  .كل مستويات المنظمة
-٢٠١٤الميزانيــة البرمجيــة المعتمــدة للثنائيــة التكلفــة المقــدرة ضــمن  هــل أدرجــت بالكامــل

  (نعم/ ال) ؟٢٠١٥
  نعم.

                                                           
 .١٣٤/٥١م تالوثيقة     ١
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  اإلجابة "ال" يرجى ذكر المبلغ غير المدرج.إذا كانت 
  اآلثار المترتبة بالنسبة إلى المالك الوظيفي  (ج)

  هل يمكن تنفيذ هذا القرار من ِقَبل الموظفين الحاليين؟ (نعم/ ال)
  نعم.

معبـــرًا عنـــه بعـــدد  - إذا كانـــت اإلجابـــة "ال" ُيـــذكر العـــدد الـــالزم مـــن المـــوظفين اإلضـــافيين
مـــع بيـــان األقـــاليم المحـــددة ومجموعـــة المهـــارات الالزمـــة حســـب  - المـــوظفين المتفـــرغين

  االقتضاء.
  التمويل  -٤

  (ب) ممولة بالكامل؟ (نعم/ ال)٣والمذكورة في  ٢٠١٥-٢٠١٤هل التكاليف المقدرة للثنائية 
  نعم.

إذا كانــت اإلجابــة "ال" يرجــى تحديــد ثغــرة التمويــل وكيفيــة تعبئــة األمــوال (مــع بيــان تفاصــيل مصــدر 
  التمويل المحتمل (مصادر التمويل المحتملة)).

  دوالر أمريكي ال ينطبق؛ مصدر (مصادر) التمويل: ال ينطبق.
  

  
  مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات، بما في ذلك مقاومة المضادات الحيوية  ١٣ق١٣٤ت  م القرار     -١
  ٦٦/٧: (انظر الوثيقة ج٢٠١٥-٢٠١٤ الصلة بالميزانية البرمجية  -٢

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA66/A66_7-ar.pdf(  

  التأهب والترصد واالستجابة -٥الفئة:   
  األمراض التي قد تسبب أوبئة وجوائح البرمجي:مجال ال

طائفــة كبيــرة مــن الفئــات والمجــاالت  مقاومــة مضــادات الميكروبــاتمكافحــة  شــملتعــالوة علــى ذلــك، 
  البرمجية وتؤثر فيها.

  ؟المذكورة أعاله المجال البرمجي (المجاالت البرمجية) حصيلة (حصائل)في تحقيق  سيساهم هذا القراركيف 
ــــديها خطــــة عمــــل وطنيــــة خاصــــة  ــــدان التــــي ل ــــة فــــي "زيــــادة عــــدد البل يتصــــل القــــرار مباشــــرة بالحصــــيلة المتمثل

وســـيكفل القـــرار التـــزام الـــدول األعضـــاء والمنظمـــات األخـــرى علـــى الصـــعيد  ١".مضـــادات الميكروبـــات بمقاومـــة
وآثـار هـذه المقاومـة علـى  مقاومة مضادات الميكروبـاتالعالمي بتحقيق هذه الحصيلة. وتعني الطبيعة الشاملة ل

ة الصــحة أن القــرار يتصــل أيضــًا اتصــاًال مباشــرًا بالحصــائل والمنجــزات المســتهدفة فــي فئــات ومجــاالت برمجيــ
  أخرى.

  )القرار؟ (نعم/ ال هذا المطلوبة فيمنجزات المستهدفة والُمخرجات هل تتضمن الميزانية البرمجية بالفعل ال
ال تشـمل تنفيـذ مسـودة خطـة العمـل العالميـة المـذكورة فـي فقـرة  ٢٠١٥-٢٠١٤نعم. على أن الميزانيـة البرمجيـة 

 ).٥(٢المنطوق الفرعية 

                                                           
  .على شبكة اإلنترنت على النحو المبين على بوابة الميزانية البرمجية للمنظمة    ١
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  مترتبة بالنسبة إلى المالك الوظيفي فيما يتعلق بالميزانية البرمجيةالتكلفة المقدرة واآلثار ال  -٣
  التكلفة اإلجمالية  (أ)

) مــدة ســريان القــرار التــي ســتلزم فيهــا أنشــطة األمانــة مــن أجــل التنفيــذ؛ ١ُيــذكر مــا يلــي (
  ).أمريكي دوالر ١٠ ٠٠٠ منها كل يبلغ وحدات إلى مقربةتكلفة تلك األنشطة ( )٢(
 )٢٠١٥-٢٠١٤الفترة سنتان (تشمل  )١(

مليــــــون دوالر أمريكـــــــي؛  ٧,٤مليـــــــون دوالر أمريكــــــي (الموظفـــــــون:  ٩,٦المجمــــــوع:  )٢(
  مليون دوالر أمريكي). ٢,٢األنشطة: 

  ٢٠١٥-٢٠١٤لثنائية في االتكلفة   (ب)
 (أ) (مقربــاً ٣مــن التكــاليف المــذكورة فــي  ٢٠١٥-٢٠١٤ُيــذكر المبلــغ المخصــص للثنائيــة 

  ).دوالر أمريكي ١٠ ٠٠٠إلى وحدات يبلغ كل منها 
مليـــــون دوالر أمريكـــــي؛ األنشـــــطة:  ٧,٤مليـــــون دوالر أمريكـــــي (الموظفـــــون:  ٩,٦المجمـــــوع: 

  مليون دوالر أمريكي). ٢,٢
األقــاليم المحــددة حســب  مــع بيــانالتكــاليف،  تُــذكر مســتويات المنظمــة التــي ســتتحمل هــذه

  .االقتضاء
سـتطبق جميـع تكـاليف األنشـطة عبـر المقـر في المقر الرئيسي وفي المكاتب اإلقليمية السـتة: 

مليـــــــون دوالر أمريكـــــــي فـــــــي المقـــــــر الرئيســـــــي  ٤,٦الرئيســـــــي؛ وســـــــتبلغ تكـــــــاليف المـــــــوظفين 
  دوالر أمريكي في كل مكتب إقليمي. ٤٧٠ ٠٠٠و

 ؟٢٠١٥-٢٠١٤الميزانيــة البرمجيــة المعتمــدة التكلفــة المقــدرة ضــمن  هــل أدرجــت بالكامــل
  (نعم/ ال)

  جزئيًا فقط. ال، فقد أدرجت إدراجاً 
  إذا كانت اإلجابة "ال" يرجى ذكر المبلغ غير المدرج.

مليـــــون دوالر أمريكـــــي؛ األنشـــــطة:  ٦,٦مليـــــون دوالر أمريكـــــي (الموظفـــــون:  ٧,٨المجمـــــوع: 
  مليون دوالر أمريكي). ١,٢

  اآلثار المترتبة بالنسبة إلى المالك الوظيفي  (ج)
  الحاليين؟ (نعم/ ال)هل يمكن تنفيذ هذا القرار بواسطة الموظفين 

  ال.
معبـــرًا عنـــه بعـــدد  - إذا كانـــت اإلجابـــة "ال" ُيـــذكر العـــدد الـــالزم مـــن المـــوظفين اإلضـــافيين

ــرغين ــاليم المحــددة ومجموعــة المهــارات الالزمــة، حســب  - المــوظفين المتف ــان األق مــع بي
  االقتضاء.

المخططــة فــي ظـــل بــافتراض أنــه سيســتمر تعيــين المــوظفين الحــاليين لالضــطالع باألنشــطة 
بمــا فــي ذلــك األنشــطة المتصــلة بمقاومــة  ،الميزانيــة البرمجيــة الحاليــة مــن الناحيــة التخطيطيــة

، ستجب االستعانة بمـوظفين إضـافيين متفـرغين بهـدف تنفيـذ هـذا القـرار مضادات الميكروبات
 يتألفون مـن موظـف متفـرغ فـي كـل مكتـب مـن المكاتـب اإلقليميـة ومـن عـدد يتـراوح بـين أربعـة

مناصـــب فـــي الفئـــة المهنيـــة  وســـتة مـــوظفين متفـــرغين فـــي المقـــر الرئيســـي (موظفـــون يشـــغلون
(الفنيـــة) والفئـــات العليـــا ويتمتعـــون بـــالخبرة فيمـــا يتصـــل بسياســـات الصـــحة واالتصـــاالت وٕادارة 

  المشاريع).
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  التمويل  -٤
  عم/ ال)(ب) ممولة بالكامل؟ (ن٣والمذكورة في  ٢٠١٥-٢٠١٤هل التكاليف المقدرة للثنائية 

  ال.
إذا كانــت اإلجابــة "ال" يرجــى تحديــد ثغــرة التمويــل وكيفيــة تعبئــة األمــوال (مــع بيــان تفاصــيل مصــدر 

  التمويل المتوقع (مصادر التمويل المتوقعة)).
مليون دوالر أمريكي. وستتم معالجتها في إطار خطة منسقة على نطاق  ٨,٨تُقدر ثغرة التمويل بمبلغ 
  .٢٠١٥-٢٠١٤من أجل معالجة نواقص التمويل في الميزانية البرمجية  المنظمة لتعبئة الموارد

  
  

  ةتقييم التدخالت والتكنولوجيات الصحية دعمًا للتغطية الصحية الشامل  ١٤ق١٣٤ت  م القرار     -١
  ٦٦/٧انظر الوثيقة ج: (٢٠١٥-٢٠١٤ الصلة بالميزانية البرمجية  -٢
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  النظم الصحية -٤الفئة:   
  ١-٤الحصيلة:       مجال البرمجي: السياسات واالستراتيجياتال

  ٢-١-٤الُمخــــــرج:       والخطط الصحية الوطنية   

  ٣-٤الحصيلة:       مجال البرمجي: إتاحة األدوية والتكنولوجيات ال
  ١-٣-٤الُمخـــــــرج:       الصحية وتعزيز القدرات التنظيمية   

  ٥و ٣و ٢و ١يسهم أيضًا في الفئات 
  ؟المذكورة أعاله المجال البرمجي (المجاالت البرمجية) حصيلة (حصائل)في تحقيق  كيف سيساهم هذا القرار

تقيـيم ى لـعقـدرات البلـدان ، ألنه سيؤيد تعزيـز أعالهسيسهم هذا القرار مباشرة في تحقيق الحصيلتين المذكورتين 
شــــفاف مســــند نهــــج تبــــاع ، وذلــــك باالتكنولوجيــــات الصــــحيةغيرهــــا مــــن مردوديـــة التــــدخالت الصــــحية واألدويــــة و 

الصـحة ودعـم قطـاع االسـتثمار فـي بشـأن تحديـد األولويـات من السياسات مّكن راسمي يبالبينات، األمر الذي س
 المستدامة.و  غطية الصحية الشاملةالتالُمحرز في تحقيق التقدم 

  
  )القرار؟ (نعم/ ال هذا المطلوبة فيمنجزات المستهدفة والُمخرجات هل تتضمن الميزانية البرمجية بالفعل ال

 نعم.
  
  التكلفة المقدرة واآلثار المترتبة بالنسبة إلى المالك الوظيفي فيما يتعلق بالميزانية البرمجية  -٣

  التكلفة اإلجمالية  (أ)
) مــدة ســريان القــرار التــي ســتلزم فيهــا أنشــطة األمانــة مــن أجــل التنفيــذ؛ ١ُيــذكر مــا يلــي (

  ).أمريكي دوالر ١٠ ٠٠٠ منها كل يبلغ وحدات إلى مقربةتكلفة تلك األنشطة ( )٢(
  )٢٠١٩-٢٠١٤ست سنوات (تشمل الفترة   )١(
أمريكــــــــي؛ مليــــــــون دوالر  ١٢مليــــــــون دوالر أمريكــــــــي (الموظفــــــــون:  ٢٨المجمــــــــوع:   )٢(

  مليون دوالر أمريكي) ١٦األنشطة: 
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مليــون  ٢٨قــدرها ) بتكلفــة إجماليــة ٢٠١٩-٢٠١٤ســت ســنوات (التقــديرات الحاليــة هــي لمــدة 
واحـدة يتعلق باالستراتيجية من تكاليف ومالك وظيفـي فـي كـل وسُيدرج كل ما دوالر أمريكي. 

فـي  أسـاس واقعـيباالسـتناد إلـى من الميزانيات الثنائية خالل مـدة سـريان االسـتراتيجية، وذلـك 
فــي كــل زمــع إنجــازه بالعمــل المُ فيمــا يتصــل تكــاليف المخرجــات والمنجــزات المســتهدفة حســاب 

 للثنائيــــــة فتــــــرة مــــــن فتــــــرات الميزانيــــــات البرمجيــــــة المعنيــــــة التــــــي ســــــتبدأ بالميزانيــــــة البرمجيــــــة
٢٠١٧-٢٠١٦.  

  ٢٠١٥-٢٠١٤لثنائية في االتكلفة   (ب)
 (أ) (مقربــاً ٣مــن التكــاليف المــذكورة فــي  ٢٠١٥-٢٠١٤للثنائيــة ُيــذكر المبلــغ المخصــص 

  ).دوالر أمريكي ١٠ ٠٠٠إلى وحدات يبلغ كل منها 
ماليــين  ٧دوالر أمريكــي؛ األنشــطة:  ٦,٦مليــون دوالر أمريكــي (الموظفــون:  ١٣,٦المجمـوع: 

  دوالر أمريكي)
األقــاليم المحــددة حســب  مــع بيــانالتكــاليف،  تُــذكر مســتويات المنظمــة التــي ســتتحمل هــذه

  .االقتضاء
  المقر الرئيسي وجميع المكاتب اإلقليمية الستة.

 ؟٢٠١٥-٢٠١٤الميزانيــة البرمجيــة المعتمــدة التكلفــة المقــدرة ضــمن  هــل أدرجــت بالكامــل
  (نعم/ ال)

  ال.
  إذا كانت اإلجابة "ال" يرجى ذكر المبلغ غير المدرج.

 فــــــــــي الميزانيــــــــــة البرمجيــــــــــة المعتمــــــــــدةماليــــــــــين دوالر أمريكــــــــــي  ٥ســــــــــيلزم مبلــــــــــغ وقــــــــــدره 
 اتالحاجــة إلــى زيــادة القــدر وذلــك مــع مراعــاة ، لتنفيــذ كامــل نطــاق هــذا القــرار ٢٠١٥-٢٠١٤

 فضـالً ، لتـدخالت والتكنولوجيـات الصـحيةل تقيـيمإلجـراء عبر المجـاالت البرمجيـة ذات الصـلة 
  القرار.تنفيذ غراض أل كتلك المتعلقة باألجهزة)(استهالل التنفيذ عن تكاليف 

  اآلثار المترتبة بالنسبة إلى المالك الوظيفي  (ج)
  هل يمكن تنفيذ هذا القرار بواسطة الموظفين الحاليين؟ (نعم/ ال)

  ال.
معبـــرًا عنـــه بعـــدد  - إذا كانـــت اإلجابـــة "ال" ُيـــذكر العـــدد الـــالزم مـــن المـــوظفين اإلضـــافيين

ــرغين ــاليم المحــددة ومجموعــة المهــارات الالزمــة، حســب  - المــوظفين المتف ــان األق مــع بي
  االقتضاء.

إجماًال ثمانية موظفين متفرغين من الفئة المهنية (الفنية) والفئات العليا (اثنين منهم في سيلزم 
المقر الرئيسي وموظـف واحـد فـي كـل مكتـب مـن المكاتـب اإلقليميـة. وينبغـي أن يتمتـع هـؤالء 

  .تقييم التدخالت والتكنولوجيات الصحيةفي ميدان تحليل المردودية أو  الموظفون بالخبرة



بعد المائة الرابعة والثالثونالمجلس التنفيذي، الدورة    88 

  التمويل  -٤
  (ب) ممولة بالكامل؟ (نعم/ ال)٣والمذكورة في  ٢٠١٥-٢٠١٤هل التكاليف المقدرة للثنائية 

  ال.
إذا كانــت اإلجابــة "ال" يرجــى تحديــد ثغــرة التمويــل وكيفيــة تعبئــة األمــوال (مــع بيــان تفاصــيل مصــدر 

  التمويل المتوقع (مصادر التمويل المتوقعة)).
مليــون دوالر أمريكــي. وســتتم معالجتهــا فــي إطــار خطــة منســقة  ١٣,٦تُقــدر ثغــرة التمويــل حاليــًا بمبلــغ 

-٢٠١٤علـى نطــاق المنظمـة لتعبئــة المــوارد مـن أجــل معالجـة نــواقص التمويــل فـي الميزانيــة البرمجيــة 
٢٠١٥.  

  
  

تجديـــــد بعـــــة إعـــــالن ريســـــيفي السياســـــي بشـــــأن المـــــوارد البشـــــرية الصـــــحية: متا  ١٥ق١٣٤ت  م القرار     -١
  االلتزامات بتحقيق التغطية الصحية الشاملة

  ٦٦/٧: (انظر الوثيقة ج٢٠١٥-٢٠١٤ الصلة بالميزانية البرمجية  -٢
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA66/A66_7-ar.pdf(  

  الُنظم الصحية -٤الفئة:   
   ٢-٤الحصيلة:       المتكاملة الصحية الخدماتمجال البرمجي: ال

  ٢-٢-٤الُمخـــــرج:       الناس على تركز التي   
  ؟مجال البرمجي (المجاالت البرمجية) المذكورة أعالهال حصيلة (حصائل)في تحقيق  كيف سيساهم هذا القرار

االستراتيجيات بما يتماشى مـع االسـتراتيجية العالميـة سوف ُيسهم القرار في دعم البلدان من أجل تخطيط وتنفيذ 
 للمنظمة بشأن الموارد البشرية الصحية.

  )القرار؟ (نعم/ ال هذا المطلوبة فيمنجزات المستهدفة والُمخرجات هل تتضمن الميزانية البرمجية بالفعل ال
 نعم.

  يما يتعلق بالميزانية البرمجيةالتكلفة المقدرة واآلثار المترتبة بالنسبة إلى المالك الوظيفي ف  -٣
  التكلفة اإلجمالية  (أ)

) مــدة ســريان القــرار التــي ســتلزم فيهــا أنشــطة األمانــة مــن أجــل التنفيــذ؛ ١ُيــذكر مــا يلــي (
  ).أمريكي دوالر ١٠ ٠٠٠ منها كل يبلغ وحدات إلى مقربةتكلفة تلك األنشطة ( )٢(
  )٢٠١٧-٢٠١٤أربع سنوات (تشمل الفترة   )١(
مليــــون دوالر أمريكــــي؛  ١٣,٠مليــــون دوالر أمريكــــي (الموظفــــون:  ١٨,٨المجمــــوع:   )٢(

  مليون دوالر أمريكي) ٥,٨األنشطة: 
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  ٢٠١٥-٢٠١٤لثنائية في االتكلفة   (ب)
 (أ) (مقربــاً ٣مــن التكــاليف المــذكورة فــي  ٢٠١٥-٢٠١٤ُيــذكر المبلــغ المخصــص للثنائيــة 

  .)دوالر أمريكي ١٠ ٠٠٠إلى وحدات يبلغ كل منها 
مليـــــون دوالر أمريكـــــي؛ األنشـــــطة:  ٦,٥مليـــــون دوالر أمريكـــــي (الموظفـــــون:  ٩,٤المجمـــــوع: 

  مليون دوالر أمريكي) ٢,٩
األقــاليم المحــددة حســب  مــع بيــانالتكــاليف،  تُــذكر مســتويات المنظمــة التــي ســتتحمل هــذه

  .االقتضاء
  .٪٣٠المقر الرئيسي، ؛ ٪٤٠؛ المكاتب اإلقليمية ودون اإلقليمية، ٪٣٠المكاتب الُقطرية، 

 ؟٢٠١٥-٢٠١٤الميزانيــة البرمجيــة المعتمــدة التكلفــة المقــدرة ضــمن  هــل أدرجــت بالكامــل
  (نعم/ ال)

  نعم.
  إذا كانت اإلجابة "ال" يرجى ذكر المبلغ غير المدرج.

  اآلثار المترتبة بالنسبة إلى المالك الوظيفي  (ج)
  الحاليين؟ (نعم/ ال)هل يمكن تنفيذ هذا القرار بواسطة الموظفين 

  نعم، شريطة أن يتم ملء الشواغر الحالية في المقر الرئيسي والمكاتب اإلقليمية.
معبـــرًا عنـــه بعـــدد  - إذا كانـــت اإلجابـــة "ال" ُيـــذكر العـــدد الـــالزم مـــن المـــوظفين اإلضـــافيين

ــرغين ــان األقــاليم المحــددة ومجموعــة المهــارات الالزمــة، حســب  - المــوظفين المتف مــع بي
  االقتضاء.

  التمويل  -٤
  (ب) ممولة بالكامل؟ (نعم/ ال)٣والمذكورة في  ٢٠١٥-٢٠١٤هل التكاليف المقدرة للثنائية 

  ال.
إذا كانــت اإلجابــة "ال" يرجــى تحديــد ثغــرة التمويــل وكيفيــة تعبئــة األمــوال (مــع بيــان تفاصــيل مصــدر 

  تمويل المتوقع (مصادر التمويل المتوقعة)).ال
مليــون دوالر أمريكــي. وســتتم معالجتهــا فــي إطــار خطــة منســقة لتعبئــة المــوارد  ٣,٨تقــّدر الثغــرة بمبلــغ 

  .٢٠١٥-٢٠١٤على نطاق المنظمة من أجل معالجة نواقص التمويل في الميزانية البرمجية 
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  األدوية األساسيةإتاحة    ١٦ق١٣٤ت  م القرار     -١
  ٦٦/٧انظر الوثيقة ج: (٢٠١٥-٢٠١٤ الصلة بالميزانية البرمجية  -٢

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA66/A66_7-ar.pdf(  

  الُنظم الصحية -٤الفئة:   
  ٣-٤الحصيلة:     والتكنولوجيات األدوية إتاحةمجال البرمجي: ال

  ٣-٣-٤الُمخـــــرج:     التنظيمية القدرات وتعزيز الصحية
  ٥و ٣و ٢و ١ بالفئات إضافية روابط توجد كما

  ؟المذكورة أعاله المجال البرمجي (المجاالت البرمجية) حصيلة (حصائل)في تحقيق  كيف سيساهم هذا القرار
ــــة والناجعــــة والجيــــدة،  ــــات الصــــحية المأمون ــــة والتكنولوجي ــــق اإلتاحــــة المحســــنة لألدوي ــــرار تحقي ســــيدعم هــــذا الق
واســتعمالها علــى نحــو رشــيد مــن خــالل مــا يلــي: إعــداد وتنفيــذ السياســات وأفضــل الممارســات الوطنيــة؛ والنهــوج 
اإلقليمية لتبادل المعلومات والخبرات؛ وتقديم األمانة للدعم واإلرشادات إلى البلدان من أجل تعزيز ورصد إتاحة 

 .األدوية األساسية
  

  )القرار؟ (نعم/ ال هذا المطلوبة فيمنجزات المستهدفة والُمخرجات هل تتضمن الميزانية البرمجية بالفعل ال
 نعم.

  التكلفة المقدرة واآلثار المترتبة بالنسبة إلى المالك الوظيفي فيما يتعلق بالميزانية البرمجية  -٣
  التكلفة اإلجمالية  (أ)

التنفيــذ؛ ) مــدة ســريان القــرار التــي ســتلزم فيهــا أنشــطة األمانــة مــن أجــل ١ُيــذكر مــا يلــي (
  ).أمريكي دوالر ١٠ ٠٠٠ منها كل يبلغ وحدات إلى مقربةتكلفة تلك األنشطة ( )٢(
  )٢٠١٩-٢٠١٤ست سنوات (تشمل الفترة   )١(
ماليين دوالر أمريكي؛ األنشـطة:  ٨مليون دوالر أمريكي (الموظفون:  ١٨المجموع:   )٢(

  ماليين دوالر أمريكي) ١٠
  ٢٠١٥-٢٠١٤لثنائية في االتكلفة   (ب)

 (أ) (مقربــاً ٣مــن التكــاليف المــذكورة فــي  ٢٠١٥-٢٠١٤ُيــذكر المبلــغ المخصــص للثنائيــة 
  ).دوالر أمريكي ١٠ ٠٠٠إلى وحدات يبلغ كل منها 

مليـــــون دوالر أمريكـــــي؛ األنشـــــطة:  ٣,٦مليـــــون دوالر أمريكـــــي (الموظفـــــون:  ٨,٦المجمـــــوع: 
  ماليين دوالر أمريكي) ٥,٠

األقــاليم المحــددة حســب  مــع بيــانالتكــاليف،  ســتتحمل هــذهتُــذكر مســتويات المنظمــة التــي 
  .االقتضاء

  المقر الرئيسي وكل المكاتب اإلقليمية.
 ؟٢٠١٥-٢٠١٤الميزانيــة البرمجيــة المعتمــدة التكلفــة المقــدرة ضــمن  هــل أدرجــت بالكامــل

  (نعم/ ال)
  نعم.
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  إذا كانت اإلجابة "ال" يرجى ذكر المبلغ غير المدرج.
  بة بالنسبة إلى المالك الوظيفياآلثار المترت  (ج)

  هل يمكن تنفيذ هذا القرار بواسطة الموظفين الحاليين؟ (نعم/ ال)
ال، ولكـــن التوظيـــف ســـيتم علـــى أســـاس الوظـــائف المعتمـــدة والمدرجـــة فـــي الميزانيـــة البرمجيـــة 

  المعتمدة.
بعـــدد معبـــرًا عنـــه  - إذا كانـــت اإلجابـــة "ال" ُيـــذكر العـــدد الـــالزم مـــن المـــوظفين اإلضـــافيين

ــرغين ــاليم المحــددة ومجموعــة المهــارات الالزمــة، حســب  - المــوظفين المتف ــان األق مــع بي
  االقتضاء.

سيلزم ما يعـادل ثمانيـة مـوظفين متفـرغين مـن الفئـة المهنيـة (الفنيـة) والفئـات العليـا (اثنـان فـي 
ن الخبـرة المقر الرئيسي وستة في المكاتب اإلقليمية). ويتعين أن تكون لدى المـوظفين المعنيـي

في مجاالت تسعير األدوية والمنتجـات الصـحية وتسـعيرها وشـرائها وتوريـدها واسـتعمالها علـى 
  نحو رشيد.

  التمويل  -٤
  (ب) ممولة بالكامل؟ (نعم/ ال)٣والمذكورة في  ٢٠١٥-٢٠١٤هل التكاليف المقدرة للثنائية 

  ال.
ة األمــوال (مــع بيــان تفاصــيل مصــدر إذا كانــت اإلجابــة "ال" يرجــى تحديــد ثغــرة التمويــل وكيفيــة تعبئــ

  التمويل المتوقع (مصادر التمويل المتوقعة)).
فــي إطــار خطــة منســقة لتعبئــة  تهــامليــون دوالر أمريكــي. وســتتم معالج ٥,٦بمبلــغ  ثغــرة التمويــلتُقــدر 

  .٢٠١٥-٢٠١٤الموارد على نطاق المنظمة من أجل معالجة نواقص التمويل في الميزانية البرمجية 
  
  

  تعزيز الُنظم التنظيمية   ١٧ق١٣٤ت  م القرار     -١
  ٦٦/٧: (انظر الوثيقة ج٢٠١٥-٢٠١٤ الصلة بالميزانية البرمجية  -٢

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA66/A66_7-ar.pdf(  

  النظم الصحية  -٤الفئة:   

  ٣-٤الحصيلة:   والتكنولوجيات الصحية إتاحة األدويةمجال البرمجي: ال
  ٣-٣-٤الُمخرج:     وتعزيز القدرات التنظيمية   

  ٥و ٣و ٢و ١إضافية بالفئات  روابطكما توجد 

  ؟المذكورة أعاله المجال البرمجي (المجاالت البرمجية) حصيلة (حصائل)في تحقيق  كيف سيساهم هذا القرار

األدويـــة والتكنولوجيـــات سيســـاعد هـــذا القـــرار علـــى تعزيـــز القـــدرة التنظيميـــة حـــول العـــالم مـــن أجـــل ضـــمان جـــودة 
الصحية األخرى ومأمونيتها وفعاليتها، وذلك مـن خـالل تحسـين أدوات التقيـيم واسـتخدامها؛ وتـوفير الـدعم التقنـي 
والتدريب للهيئات التنظيمية؛ وتقديم اإلرشادات بشأن تقييم الفئات الجديدة من المنتجات؛ ودعم وتعزيز الشـبكات 

قـــارب بـــين المتطلبــات التنظيميـــة؛ وتعزيـــز ُنظـــم رصــد اآلثـــار الدوائيـــة الضـــارة. كمـــا اإلقليميــة ودون اإلقليميـــة والت
  ويتيح االختبار المسبق لفئات جديدة من األدوية. لمنظمة الختبار الصالحية المسبقسيؤدي إلى تعزيز برامج ا
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ـــة والميســـورة التكلفـــة عنصـــرًا أساســـيًا  ـــة وُتعـــد األدويـــة والمنتجـــات الصـــحية المأمونـــة والفعال مـــن عناصـــر التغطي
الصحية الشاملة، وبلوغ األهـداف اإلنمائيـة لأللفيـة، والتصـدي للعـبء المتزايـد لألمـراض غيـر السـارية، ومكافحـة 

  .األوبئة والجوائح
  )القرار؟ (نعم/ ال هذا المطلوبة فيمنجزات المستهدفة والُمخرجات هل تتضمن الميزانية البرمجية بالفعل ال

 نعم.

  المقدرة واآلثار المترتبة بالنسبة إلى المالك الوظيفي فيما يتعلق بالميزانية البرمجيةالتكلفة   -٣

  التكلفة اإلجمالية  (أ)

) مــدة ســريان القــرار التــي ســتلزم فيهــا أنشــطة األمانــة مــن أجــل التنفيــذ؛ ١ُيــذكر مــا يلــي (
  ).أمريكي دوالر ١٠ ٠٠٠ منها كل يبلغ وحدات إلى مقربةتكلفة تلك األنشطة ( )٢(

) وتشـير إلـى تكلفـة إجماليـة تصـل ٢٠٢٤-٢٠١٤تغطي التقديرات الحالية مدة عشر سـنوات (
ســـيتم إدراج مـــا يتعلـــق باالســـتراتيجية مـــن تكـــاليف ومـــالك مليـــون دوالر أمريكـــي. و  ٢٥٠إلـــى 

وظيفــي فــي كــل ميزانيــة مــن الميزانيــات الثنائيــة خــالل مــدة ســريان االســتراتيجية، وذلــك علــى 
قعي لتكــاليف المخرجــات والمنجــزات المســتهدفة المتعلقــة بالعمــل المخطــط أســاس الحســاب الــوا

لالضـــطالع بـــه فـــي كـــل فتـــرة مـــن فتـــرات الميزانيـــات البرمجيـــة المعنيـــة التـــي ســـتبدأ بالميزانيـــة 
  .٢٠١٧-٢٠١٦البرمجية 

  ٢٠١٥-٢٠١٤لثنائية في االتكلفة   (ب)
إلى  (أ) (مقرباً ٣كورة في من التكاليف المذ ٢٠١٥-٢٠١٤ُيذكر المبلغ المخصص للثنائية 

  ).دوالر أمريكي ١٠ ٠٠٠وحدات يبلغ كل منها 
مليـــــون دوالر أمريكـــــي؛ األنشـــــطة:  ١١,٥مليـــــون دوالر أمريكـــــي (الموظفـــــون:  ٣٠المجمـــــوع: 

  مليون دوالر أمريكي) ١٨,٥
األقــاليم المحــددة حســب  مــع بيــانالتكــاليف،  ُتــذكر مســتويات المنظمــة التــي ســتتحمل هــذه

  .االقتضاء
وبعـــض المكاتـــب الُقطريـــة  لمكاتـــب اإلقليميـــةجميـــع استصــرف هـــذه التكـــاليف للمقـــر الرئيســـي و 

  .للمنظمة
 ؟٢٠١٥-٢٠١٤الميزانيــة البرمجيــة المعتمــدة التكلفــة المقــدرة ضــمن  هــل أدرجــت بالكامــل

  (نعم/ ال)
  ال.

  إذا كانت اإلجابة "ال" يرجى ذكر المبلغ غير المدرج.
الر أمريكـي مـن أجـل تنفيـذ كامـل نطـاق هـذا القـرار، وذلـك مـع مليـون دو  ٢٥سيلزم مبلغ وقـدره 

مراعــــاة أمــــور مــــن بينهــــا زيــــادة اتســــاع وعمــــق نطــــاق الــــدعم المقــــدم إلــــى الشــــبكات التنظيميــــة 
اإلقليمية، والتعاون وتبادل المعلومات على الصـعيد العـالمي، وٕاجـراء االختبـار المسـبق للفئـات 

  رصد اآلثار الدوائية الضارة.الجديدة من األدوية األساسية، وتعزيز ت
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  اآلثار المترتبة بالنسبة إلى المالك الوظيفي  (ج)

  هل يمكن تنفيذ هذا القرار بواسطة الموظفين الحاليين؟ (نعم/ ال)

  ال.

معبـــرًا عنـــه بعـــدد  - إذا كانـــت اإلجابـــة "ال" ُيـــذكر العـــدد الـــالزم مـــن المـــوظفين اإلضـــافيين
مــع بيــان األقــاليم المحــددة ومجموعــة المهــارات الالزمــة، حســب  - المــوظفين المتفــرغين

  االقتضاء.
 (الفنيــة) والفئــات العليــامــن الفئــة المهنيــة موظفــًا إضــافيًا متفرغــًا  ١٨إجماليــه  ســيلزم مــا يعــادل

(المقــــر الرئيســــي: مــــا يعــــادل ثالثــــة مــــوظفين متفــــرغين؛ المكاتــــب اإلقليميــــة ودون اإلقليميــــة: 
اثنين متفرغين؛ المكاتب اإلقليميـة: مـا يعـادل مـوظفين متفـرغين لكـل مكتـب يعادل موظفين  ما

من المكاتب؛ وفي األفرقة الثالثة المشتركة بين البلدان في اإلقليم األفريقي: موظف واحد لكل 
فريق). وينبغي أن يحظى هذا المالك الوظيفي بخلفية من الخبرات التنظيميـة، وخبـرات العمـل 

  ، وبعض الخبرات في مجال العمل في بيئة دولية.في البلدان النامية
  التمويل  -٤

  (ب) ممولة بالكامل؟ (نعم/ ال)٣والمذكورة في  ٢٠١٥-٢٠١٤هل التكاليف المقدرة للثنائية 
  ال

إذا كانــت اإلجابــة "ال" يرجــى تحديــد ثغــرة التمويــل وكيفيــة تعبئــة األمــوال (مــع بيــان تفاصــيل مصــدر 
  ويل المتوقعة)).التمويل المتوقع (مصادر التم

وستتم معالجتها في إطار خطـة  مليون دوالر أمريكي. ٢٥تقدر ثغرة التمويل في الوقت الحاضر بمبلغ 
منســقة لتعبئــة المــوارد علـــى نطــاق المنظمــة مـــن أجــل معالجــة نــواقص التمويـــل فــي الميزانيــة البرمجيـــة 

٢٠١٥-٢٠١٤.  
  

  التهاب الكبد   ١٨ق١٣٤ت  م القرار     -١
  ٦٦/٧: (انظر الوثيقة ج٢٠١٥-٢٠١٤ بالميزانية البرمجيةالصلة   -٢

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA66/A66_7-ar.pdf(  
  األمراض السارية -١الفئة:   

  ١-١الحصيلة:       المجال البرمجي: األيدز والعدوى بفيروسه  
  ٢-١-١الُمخرج:       

  ٥-١الحصيلة:       المجال البرمجي: األمراض التي يمكن الوقاية  
  ٢-٥-١الُمخرج:       باللقاحات منها     

  النظم الصحية -٤الفئة:   
  ٢-٤الحصيلة:       المجال البرمجي: الخدمات الصحية المتكاملة    
  ٣-٢-٤الُمخرج:       التي تركز على الناس       
  ٣-٤الحصيلة:       المجال البرمجي: إتاحة األدوية والتكنولوجيات     
  ١-٣-٤الُمخرج:       الصحية وتعزيز القدرات التنظيمية       
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  التأهب والترصد واالستجابة -٥الفئة:   
  ١-٥الحصيلة:       المجال البرمجي: القدرات في مجالي اإلنذار    
  ١-١-٥الُمخرج:       واالستجابة       
  ٢-٥الحصيلة:       األمراض التي قد تسببالمجال البرمجي:     
  ١-٢-٥الُمخرج:       أوبئة وجوائح       

  المذكورة أعاله؟ )(المجاالت البرمجية البرمجي في تحقيق حصيلة (حصائل) المجال كيف سيساهم هذا القرار
إن المجاالت الرئيسية التي دعا القرار إلى اتخاذها تدعم بشكل مباشر إنجاز المخرجات المحددة في المجـاالت 

تعزيـــز االلتـــزام والقـــدرات فيمـــا يتعلـــق باالســـتجابة المالئمـــة البرمجيـــة المـــذكورة أعـــاله، وخصوصـــًا عـــن طريـــق 
  بخصوص الوقاية والعالج من التهاب الكبد.

  هل تتضمن الميزانية البرمجية بالفعل المنجزات المستهدفة والُمخرجات المطلوبة في هذا القرار؟ (نعم/ ال)
 نعم.

  الوظيفي فيما يتعلق بالميزانية البرمجيةالتكلفة المقدرة واآلثار المترتبة بالنسبة إلى المالك   -٣
  التكلفة اإلجمالية  (أ)

) مــدة ســريان القــرار التــي ســتلزم فيهــا أنشــطة األمانــة مــن أجــل التنفيــذ؛ ١ُيــذكر مــا يلــي (
  ).أمريكي دوالر ١٠ ٠٠٠ منها كل يبلغ وحدات إلى مقربةتكلفة تلك األنشطة ( )٢(
  شطة كثيرة من األنشطة المذكورة مستمرة.القرار ليس موقوتًا، ومن المتوقع أن أن  )١(
سيتم إنجاز الحساب العام لتكلفة التنفيذ الكامل للقرار على نطاق المنظمة في إطـار   )٢(

  .٢٠١٧-٢٠١٦عملية إعداد الميزانية البرمجية للفترة 
يشـمل القـرار عناصــر تتجـاوز اإلطــار الـذي سـبق االتفــاق عليـه للعمــل بشـأن التهــاب   )٣(

والسيما فيما يخص تسريع إتاحة عالج التهـاب الكبـد وتقـدير األثـر االقتصـادي وعـبء الكبد، 
  المرض على المستوى العالمي واإلقليمي.

ــًا تكلفــة العمــل الــذي  ٢٠١٧-٢٠١٦حســاب التكلفــة االسترشــادية للثنائيــة   )٤( تقــدر حالي
ئيســــي بمبلــــغ يتعــــين أن تضــــطلع بــــه أمانــــة البرنــــامج العــــالمي اللتهــــاب الكبــــد فــــي المقــــر الر 

مليــــون  ١,٦ :مليــــون دوالر أمريكــــي؛ األنشــــطة ٥,٨مليــــون دوالر أمريكــــي (الموظفــــون:  ٧,٤
  دوالر أمريكي). وال يشمل ذلك التكاليف التي يتحملها المستويان اإلقليمي والوطني.

  ٢٠١٥-٢٠١٤التكلفة في الثنائية   (ب)
(أ) (مقربــًا ٣المــذكورة فــي مــن التكــاليف  ٢٠١٥-٢٠١٤ُيــذكر المبلــغ المخصــص للثنائيــة 

  دوالر أمريكي). ١٠ ٠٠٠إلى وحدات يبلغ كل منها 
 :مليـــــون دوالر أمريكـــــي؛ األنشـــــطة ٢,١مليـــــون دوالر أمريكـــــي (الموظفـــــون:  ٣,٣المجمـــــوع: 

  مليون دوالر أمريكي). ١,٢
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تُــذكر مســتويات المنظمــة التــي ســتتحمل هــذه التكــاليف، مــع بيــان األقــاليم المحــددة حســب 
  .االقتضاء

تعطى األولوية لتغطية األنشطة األساسية في المقر الرئيسي، بما سلدعم التنفيذ األولي للقرار 
فــــي ذلــــك إعــــداد المبــــادئ التوجيهيــــة الخاصــــة بالتشــــخيص والعــــالج، والتبليــــغ، ودعــــم إعــــداد 

  االستراتيجيات الوطنية، واستهالل مبادرة بشأن اإلتاحة.
؟ ٢٠١٥-٢٠١٤قــدرة ضــمن الميزانيــة البرمجيــة المعتمــدة هــل أدرجــت بالكامــل التكلفــة الم

  (نعم/ ال)
  .نعم

  إذا كانت اإلجابة "ال" يرجى ذكر المبلغ غير المدرج.

  اآلثار المترتبة بالنسبة إلى المالك الوظيفي  (ج)
  هل يمكن تنفيذ هذا القرار بواسطة الموظفين الحاليين؟ (نعم/ ال)

  .ال
معبـــرًا عنـــه بعـــدد  -العـــدد الـــالزم مـــن المـــوظفين اإلضـــافيين إذا كانـــت اإلجابـــة "ال" ُيـــذكر 

ــاليم المحــددة ومجموعــة المهــارات الالزمــة، حســب  -المــوظفين المتفــرغين  ــان األق مــع بي
  االقتضاء.

سيسـتهل تنفيـذ القـرار الموظفـون الموجـودون فـي البرنـامج  ٢٠١٥-٢٠١٤بالنسبة إلى الثنائية 
المكاتـب اإلقليميـة. بيـد أن  إلى جانب الزمالء فيدارات العالمي اللتهاب الكبد، وفي سائر اإل

ذلــك لــن يكــون كافيــًا، وســيتم فــي األمــد المتوســط تحديــد االحتياجــات اإلضــافية مــن المــوظفين 
  بالتعاون مع المكاتب اإلقليمية.

  التمويل  -٤
  ال)(ب) ممولة بالكامل؟ (نعم/ ٣والمذكورة في  ٢٠١٥-٢٠١٤هل التكاليف المقدرة للثنائية 

  .ال
إذا كانــت اإلجابــة "ال" يرجــى تحديــد ثغــرة التمويــل وكيفيــة تعبئــة األمــوال (مــع بيــان تفاصــيل مصــدر 

  التمويل المتوقع (مصادر التمويل المتوقعة)).
فـي إطـار خطـة منسـقة علـى نطـاق المنظمـة  معالجتهاستتم و  مليون دوالر أمريكي. ١,٧ثغرة التمويل: 

  .٢٠١٥-٢٠١٤نواقص التمويل في الميزانية البرمجية  لتعويضلتعبئة الموارد، 
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ـــة وضـــمان مأمونيتهـــا   ١٩ق١٣٤ت  م القرار     -١ ـــة: إتاحـــة األدوي إتاحـــة المستحضـــرات البيولوجيـــة العالجي
  وجودتها ونجاعتها

  ٦٦/٧: (انظر الوثيقة ج٢٠١٥-٢٠١٤ الصلة بالميزانية البرمجية  -٢
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA66/A66_7-ar.pdf(  

  النظم الصحية -٤الفئة:   
  ٣-٤الحصيلة:   مجال البرمجي: إتاحة األدوية والتكنولوجيات الصحيةال

  ٣-٣-٤الُمخـــــــرج:     وتعزيز القدرة التنظيمية   
  األمراض غير السارية -٢روابط إضافية بالفئة كما توجد 

  ؟المذكورة أعاله المجال البرمجي (المجاالت البرمجية) حصيلة (حصائل)في تحقيق  سيساهم هذا القراركيف 
تعد إتاحة المستحضرات البيولوجية العالجية الخاصة بمعالجة مجموعة واسعة مـن األمـراض غيـر السـارية هـي 

تيســــير إتاحـــة المـــواد البيولوجيــــة حاليـــًا باهظـــة التكلفـــة بالنســــبة لمعظـــم ســـكان العـــالم. ومــــن شـــأن تنفيـــذ القـــرار 
المضــمونة الجــودة والمأمونــة والناجعــة أمــام األشــخاص األشــد حاجــة إليهــا، بمــا يــدعم بالتــالي الحصــيلة المشــار 

  إليها أعاله.
  )القرار؟ (نعم/ ال هذا المطلوبة فيمنجزات المستهدفة والُمخرجات هل تتضمن الميزانية البرمجية بالفعل ال

 نعم.

  المقدرة واآلثار المترتبة بالنسبة إلى المالك الوظيفي فيما يتعلق بالميزانية البرمجية التكلفة  -٣
  التكلفة اإلجمالية  (أ)

) مــدة ســريان القــرار التــي ســتلزم فيهــا أنشــطة األمانــة مــن أجــل التنفيــذ؛ ١ُيــذكر مــا يلــي (
  ).أمريكي دوالر ١٠ ٠٠٠ منها كل يبلغ وحدات إلى مقربةتكلفة تلك األنشطة ( )٢(
  )٢٠٢٣-٢٠١٤(تشمل الفترة  عشر سنوات )١(
مليــــون دوالر أمريكــــي؛  ١٢,٥مليــــون دوالر أمريكــــي (الموظفــــون:  ٢٥,٠المجمــــوع:  )٢(

  مليون دوالر أمريكي) ١٢,٥األنشطة: 
  ٢٠١٥-٢٠١٤لثنائية في االتكلفة   (ب)

 (أ) (مقربــاً ٣مــن التكــاليف المــذكورة فــي  ٢٠١٥-٢٠١٤ُيــذكر المبلــغ المخصــص للثنائيــة 
  ).دوالر أمريكي ١٠ ٠٠٠إلى وحدات يبلغ كل منها 

ــــين دوالر أمريكــــي (الموظفــــون:  ٣,٠المجمــــوع:  ــــون دوالر أمريكــــي؛ األنشــــطة:  ١,٥مالي ملي
  مليون دوالر أمريكي). ١,٥
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األقــاليم المحــددة حســب  مــع بيــانالتكــاليف،  تُــذكر مســتويات المنظمــة التــي ســتتحمل هــذه
  .االقتضاء

  جانب ثالثة مكاتب إقليمية.المقر الرئيسي إلى 
 ؟٢٠١٥-٢٠١٤الميزانيــة البرمجيــة المعتمــدة التكلفــة المقــدرة ضــمن  هــل أدرجــت بالكامــل

  (نعم/ ال)
  نعم.

  إذا كانت اإلجابة "ال" يرجى ذكر المبلغ غير المدرج.
  اآلثار المترتبة بالنسبة إلى المالك الوظيفي  (ج)

  الحاليين؟ (نعم/ ال)هل يمكن تنفيذ هذا القرار بواسطة الموظفين 
ال، ولكـــن اســـتقدام المـــوظفين ســـيجري علـــى أســـاس المناصـــب المدرجـــة أصـــًال فـــي الميزانيـــة 

  البرمجية المعتمدة.
معبـــرًا عنـــه بعـــدد  - إذا كانـــت اإلجابـــة "ال" ُيـــذكر العـــدد الـــالزم مـــن المـــوظفين اإلضـــافيين

ــرغين ــاليم المحــددة ومجموعــة المهــارات الالزمــة، حســب  - المــوظفين المتف ــان األق مــع بي
  االقتضاء.

الفئـة المهنيـة (الفنيـة) والفئـات العليـا (عـدد موظف إضافي متفـرغ فـي  ١,٥سيلزم ما مجموعه 
، جنـوب شـرق ٠,٥، األمريكتـان؛ و٠,٥فـي مختلـف األقـاليم:  المتفـرغيناإلضـافيين الموظفين 
. وينبغي أن يتمتع الموظفون بالخبرة والتجربـة فـي مجـال )هادئ، غرب المحيط ال٠,٥آسيا؛ و

  التنظيم البيولوجي.
  التمويل  -٤

  (ب) ممولة بالكامل؟ (نعم/ ال)٣والمذكورة في  ٢٠١٥-٢٠١٤هل التكاليف المقدرة للثنائية 
  .ال

مصــدر  إذا كانــت اإلجابــة "ال" يرجــى تحديــد ثغــرة التمويــل وكيفيــة تعبئــة األمــوال (مــع بيــان تفاصــيل
  التمويل المتوقع (مصادر التمويل المتوقعة)).

وستتم معالجتها في إطار خطـة منسـقة علـى مليون دوالر أمريكي.  ٢,٥تقدر ثغرة التمويل حاليًا بمبلغ 
  .٢٠١٥-٢٠١٤نطاق المنظمة لتعبئة الموارد من أجل معالجة نواقص التمويل في الميزانية البرمجية 
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 متابعــة اإلعــالن السياســي لالجتمــاع الرفيــع المســتوى للجمعيــة العامــة  )١(١٣٤ت  م اإلجرائيالمقرر      -١
بشــــأن الوقايــــة مــــن األمــــراض غيــــر المعديــــة (غيــــر  لألمــــم المتحــــدة 

  السارية) ومكافحتها
   ٢٠١٥-٢٠١٤الصلة بالميزانية البرمجية   -٢

  األمراض غير السارية -٢الفئة:   
  ١-٢الحصيلة:   السارية المجال البرمجي: األمراض غير

  ٣-١-٢و ٢-١-٢و ١-١-٢: الُمخرجات  
  في تحقيق حصيلة (حصائل) المجال البرمجي (المجاالت البرمجية) المذكورة أعاله؟ كيف سيساهم هذا القرار

إن االجتماع الثاني الرسمي للدول األعضاء سيمكِّن األمانة من اختتام العمل الخاص بوضع اختصاصات آلية 
  لعالمية بشأن األمراض غير السارية.التنسيق ا

  هل تتضمن الميزانية البرمجية بالفعل المنجزات المستهدفة والُمخرجات المطلوبة في هذا القرار؟ (نعم/ ال)
 نعم.

  التكلفة المقدرة واآلثار المترتبة بالنسبة إلى المالك الوظيفي فيما يتعلق بالميزانية البرمجية  -٣
  التكلفة اإلجمالية  (أ)

) مــدة ســريان القــرار التــي ســتلزم فيهــا أنشــطة األمانــة مــن أجــل التنفيــذ؛ ١ُيــذكر مــا يلــي (
  ).أمريكي دوالر ١٠ ٠٠٠ منها كل يبلغ وحدات إلى مقربةتكلفة تلك األنشطة ( )٢(
  )٢٠١٥-٢٠١٤سنة واحدة (تشمل الفترة   )١(
ر أمريكـــــــــــــي؛ دوال ٣٠ ٠٠٠دوالر أمريكـــــــــــــــي (الموظــفـــــــــــــون  ٣٠٠ ٠٠٠ :المجمـــــــــــــوع  )٢(

  دوالر أمريكي) ٢٧٠ ٠٠٠ :األنشطــة
  ٢٠١٥-٢٠١٤التكلفة في الثنائية   (ب)

(أ) (مقربــًا ٣مــن التكــاليف المــذكورة فــي  ٢٠١٥-٢٠١٤ُيــذكر المبلــغ المخصــص للثنائيــة 
  دوالر أمريكي). ١٠ ٠٠٠إلى وحدات يبلغ كل منها 

 :دوالر أمريكــــــــي؛ األنشــــــــطة ٣٠ ٠٠٠ :دوالر أمريكــــــــي (الموظفــــــــون ٣٠٠ ٠٠٠ :المجمــــــــوع
  دوالر أمريكي) ٢٧٠ ٠٠٠

تُــذكر مســتويات المنظمــة التــي ســتتحمل هــذه التكــاليف، مــع بيــان األقــاليم المحــددة حســب 
  .االقتضاء

  المقر الرئيسي.
؟ ٢٠١٥-٢٠١٤هــل أدرجــت بالكامــل التكلفــة المقــدرة ضــمن الميزانيــة البرمجيــة المعتمــدة 

  (نعم/ ال)
  .نعم

  اإلجابة "ال" يرجى ذكر المبلغ غير المدرج.إذا كانت 
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  اآلثار المترتبة بالنسبة إلى المالك الوظيفي  (ج)
  هل يمكن تنفيذ هذا القرار بواسطة الموظفين الحاليين؟ (نعم/ ال)

  .نعم
معبـــرًا عنـــه بعـــدد  -إذا كانـــت اإلجابـــة "ال" ُيـــذكر العـــدد الـــالزم مـــن المـــوظفين اإلضـــافيين 

ــاليم المحــددة ومجموعــة المهــارات الالزمــة، حســب  -المــوظفين المتفــرغين  ــان األق مــع بي
  االقتضاء.

  التمويل  -٤
  (ب) ممولة بالكامل؟ (نعم/ ال)٣والمذكورة في  ٢٠١٥-٢٠١٤هل التكاليف المقدرة للثنائية 

  .ال
إذا كانــت اإلجابــة "ال" يرجــى تحديــد ثغــرة التمويــل وكيفيــة تعبئــة األمــوال (مــع بيــان تفاصــيل مصــدر 

  ويل المتوقع (مصادر التمويل المتوقعة)).التم
دوالر أمريكي. ستتم معالجة هذه الثغرة التمويليـة فـي إطـار خطـة منسـقة لتعبئـة المـوارد علـى نطـاق  ٣٠٠ ٠٠٠

  .٢٠١٥-٢٠١٤نواقص التمويل في الميزانية البرمجية  لتعويضالمنظمة 
  
  

  وصغار األطفالتغذية األمهات والرّضع   )٢(١٣٤ت  م المقرر اإلجرائي     -١
  ٦٦/٧: (انظر الوثيقة ج٢٠١٥-٢٠١٤ الصلة بالميزانية البرمجية  -٢

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA66/A66_7-ar.pdf(  

  األمراض غير السارية -٢الفئة:   
  ٥-٢الحصيلة:       البرمجي: التغذيةمجال ال
  ١-٥-٢الُمخـــــرج:         

  ؟مجال البرمجي (المجاالت البرمجية) المذكورة أعالهال حصيلة (حصائل)في تحقيق  كيف سيساهم هذا القرار
ســيتيح المقــرر اإلجرائــي لألمانــة إنجــاز ثــالث مهــام لــم تُنجــز بعــد تتعلــق بخطــة التنفيــذ الشــاملة الخاصــة بتغذيــة 

(مـــن خـــالل األمهـــات والرّضـــع وصـــغار األطفـــال: وضـــع سياســـات متعـــددة القطاعـــات بشـــأن األغذيـــة والتغذيـــة 
المؤتمر الدولي الثاني المعني بالتغذية). وٕاعطاء اإلرشادات بخصوص تسويق األغذية التكميليـة، وٕانشـاء إطـار 

 للمساءلة (من خالل العمل بشأن إطار الرصد العالمي الخاص بتغذية األمهات والرّضع وصغار األطفال).
  

  )القرار؟ (نعم/ ال هذا المطلوبة فيمنجزات المستهدفة والُمخرجات هل تتضمن الميزانية البرمجية بالفعل ال
 نعم.

  
  التكلفة المقدرة واآلثار المترتبة بالنسبة إلى المالك الوظيفي فيما يتعلق بالميزانية البرمجية  -٣

  التكلفة اإلجمالية  (أ)
التنفيــذ؛  ) مــدة ســريان القــرار التــي ســتلزم فيهــا أنشــطة األمانــة مــن أجــل١ُيــذكر مــا يلــي (

  ).أمريكي دوالر ١٠ ٠٠٠ منها كل يبلغ وحدات إلى مقربةتكلفة تلك األنشطة ( )٢(
  )٢٠١٥-٢٠١٤سنتان (تشمالن الفترة   )١(
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دوالر أمريكــــــي؛  ٦٩٠ ٠٠٠مليــــــون دوالر أمريكــــــي (الموظفــــــون:  ١,٨٧المجمــــــوع:   )٢(
  مليون دوالر أمريكي) ١,١٨األنشطة: 

  ٢٠١٥-٢٠١٤لثنائية في االتكلفة   (ب)
 (أ) (مقربــاً ٣مــن التكــاليف المــذكورة فــي  ٢٠١٥-٢٠١٤ُيــذكر المبلــغ المخصــص للثنائيــة 

  ).دوالر أمريكي ١٠ ٠٠٠إلى وحدات يبلغ كل منها 
دوالر أمريكــــي؛ األنشــــطة:  ٦٩٠ ٠٠٠مليــــون دوالر أمريكــــي (الموظفــــون:  ١,٨٧المجمــــوع: 

  مليون دوالر أمريكي) ١,١٨
األقــاليم المحــددة حســب  مــع بيــانالتكــاليف،  ســتتحمل هــذهتُــذكر مســتويات المنظمــة التــي 

  .االقتضاء
  .المقر الرئيسي

 ؟٢٠١٥-٢٠١٤الميزانيــة البرمجيــة المعتمــدة التكلفــة المقــدرة ضــمن  هــل أدرجــت بالكامــل
  (نعم/ ال)

  نعم.
  إذا كانت اإلجابة "ال" يرجى ذكر المبلغ غير المدرج.

  الوظيفياآلثار المترتبة بالنسبة إلى المالك   (ج)
  هل يمكن تنفيذ هذا القرار بواسطة الموظفين الحاليين؟ (نعم/ ال)

  نعم.
معبـــرًا عنـــه بعـــدد  - إذا كانـــت اإلجابـــة "ال" ُيـــذكر العـــدد الـــالزم مـــن المـــوظفين اإلضـــافيين

ــرغين ــان األقــاليم المحــددة ومجموعــة المهــارات الالزمــة، حســب  - المــوظفين المتف مــع بي
  االقتضاء.

  التمويل  -٤
  (ب) ممولة بالكامل؟ (نعم/ ال)٣والمذكورة في  ٢٠١٥-٢٠١٤التكاليف المقدرة للثنائية هل 
  ال.

إذا كانــت اإلجابــة "ال" يرجــى تحديــد ثغــرة التمويــل وكيفيــة تعبئــة األمــوال (مــع بيــان تفاصــيل مصــدر 
  التمويل المتوقع (مصادر التمويل المتوقعة)).

أمريكي. وستتم معالجتها في إطار خطة منسقة على نطاق دوالر  ٧٨٠  ٠٠٠تُقدر ثغرة التمويل بمبلغ 
  .٢٠١٥-٢٠١٤المنظمة لتعبئة الموارد من أجل معالجة نواقص التمويل في الميزانية البرمجية 

  
  
  

_______________  




