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

تظهــر عبــارة "بلــد أو منطقــة" فــي عنــاوين منطقــة أو للســلطات فيهــا، أو فيمــا يتعلــق بحــدودها أو تخومهــا. وحيثمــا 
  أو المدن أو المناطق. األراضيالجداول فإنها تشمل البلدان أو 
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  مقدمة
  
  

العالمية فـي جنيـف،  في المقر الرئيسي لمنظمة الصحـة بعد المائة األربعونالمجلس التنفيذي  ت دورةقدعُ   
مجلـــدين.  وتنشـــر محاضـــرها فـــي .٢٠١٧كـــانون الثـــاني/ ينـــاير  ٣١إلـــى  كـــانون الثـــاني/ ينـــاير ٢٣فـــي الفتـــرة مـــن 

ويحتــــــــوي هــــــــذا المجلــــــــد علــــــــى القــــــــرارات والمقــــــــررات اإلجرائيــــــــة والمالحــــــــق ذات الصــــــــلة بهــــــــا. أمــــــــا المحاضــــــــر 
 ٢ســجالت/  /٢٠١٧/ ١٤٠ت  م لتفاصــيل الخاصــة بعضــوية اللجــان فتــرد فــي الوثيقــةوا المجلــس لمناقشــات المــوجزة

 (باإلنكليزية). ١تنقيح  ١/متنوعات/ ١٤٠ت  م ترد في الوثيقةوقائمة المشاركين وأعضاء المكتب  (باإلنكليزية)
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  المحتويات
  
  الصفحة

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

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

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

  
  

  المقررات اإلجرائيةو القرارات 
  

  القرارات
  
  ١    ............................................  تعيين المدير اإلقليمي لشرق المتوسط  ١ق١٤٠ت  م
  
  ١    ........  اإلعراب عن التقدير للمدير اإلقليمي لشرق المتوسط الذي انتهت مدة واليته  ٢ق١٤٠ت  م
  
  ٢    ....................................................  الترشيح لمنصب المدير العام  ٣ق١٤٠ت  م
  
  ٢    ...............................................  منصب المدير العام: مسودة العقد  ٤ق١٤٠ت  م
  
  ٥    ............................  تحسين الوقاية من اإلنتان وتشخيصه وتدبيره العالجي  ٥ق١٤٠ت  م
  
  ٨    ....................................  ٢٠١٩-٢٠١٨للفترة جدول تقدير االشتراكات   ٦ق١٤٠ت  م
  
الوقايــــة مــــن  التحضــــير لالجتمــــاع الثالــــث الرفيــــع المســــتوى للجمعيــــة العامــــة بشــــأن  ٧ق١٤٠ت  م

  ١٤    ....  ٢٠١٨الُمعدية (غير السارية) ومكافحتها، المقرر عقده في عام  األمراض غير
  
التصـــديق علـــى تعـــديالت الئحـــة المـــوظفين: مجموعـــة منقحـــة مـــن عناصـــر األجـــر   ٨ق١٤٠ت  م

  ١٥    ....................................  واالستحقاقات المتصلة بها ومرتبات الموظفين
  
  ١٦    ........  ي رتب ومرتب المدير العاممرتبات الموظفين في الوظائف غير المصنفة ف  ٩ق١٤٠ت  م
  

  المقررات اإلجرائية
  
منصــب المــدير العــام: خيــارات إجــراء االنتخــاب فــي المجلــس التنفيــذي علــى أســاس   )١(١٤٠ت  م

  ١٧    ................................................................  التصويت الورقي
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  الصفحة
  
منصــب المــدير العــام: اإلجــراءات الُمتبعــة فــي إجــراء االنتخــاب فــي جمعيــة الصــحة   )٢(١٤٠ت  م

  ١٧    .....................................................  الوقيعلى أساس التصويت 
  
المــــوارد البشــــرية الصــــحية وتنفيــــذ مضــــامين هيئــــة األمــــم المتحــــدة الرفيعــــة المســــتوى   )٣(١٤٠ت  م

  ١٧    .............................  المعنية بالعمالة في مجال الصحة والنمو االقتصادي
  
  ١٨    ....................................................................  شلل األطفال  )٤(١٤٠ت  م
  
 لتبادل فيروسـات األنفلـونزا األنفلونزا الجائحة لمواجهة اإلطار الخاص بالتأهب  )٥(١٤٠ت  م

  ١٩    ........................................  والتوصل إلى اللقاحات والفوائد األخرى
  
ــــة/ المــــزورة/ آليــــة   )٦(١٤٠ت  م ــــة النوعي ــــة المتدني ــــدول األعضــــاء بشــــأن المنتجــــات الطبي ال

  ٢٠    ........................................  المغشوشة التوسيم/ المغشوشة/ المزيفة
  
  ٢١    ........  مسّودة خطة العمل العالمية بشأن االستجابة الصحية العمومية للخرف  )٧(١٤٠ت  م
  
لالســــتراتيجية وخطـــة العمــــل العـــالميتين بشــــأن االســـتعراض البرمجــــي الشـــامل   )٨(١٤٠ت  م

  ٢١    ....................................  الصحة العمومية واالبتكار والملكية الفكرية
  
  ٢٢    .............................................  تعزيز صحة الالجئين والمهاجرين  )٩(١٤٠ت  م
  
  ٢٢    ......................................  المشاركة مع الجهات الفاعلة غير الدول  )١٠(١٤٠ت  م
  
  ٢٣    ......................................  جائزة مؤسسة الدكتور على توفيق شوشة  )١١(١٤٠ت  م
  
  ٢٣    ........................................................  جائزة ساساكاوا للصحة  )١٢(١٤٠ت  م
  
  ٢٣    ................................  جائزة مؤسسة اإلمارات العربية المتحدة للصحة  )١٣(١٤٠ت  م
  
  ٢٤    ....................  ووك التذكارية للصحة العمومية –جائزة الدكتور لي جونغ   )١٤(١٤٠ت  م
  
  ٢٤    ......................  السبعين جدول األعمال المؤقت لجمعية الصحة العالمية  )١٥(١٤٠ت  م
  
  ٢٤    موعد ومكان انعقاد دورة المجلس التنفيذي الحادية واألربعين بعد المائة التالية  )١٦(١٤٠ت  م
  
  

  المالحق
المحـــّدث فـــي خطـــة العمـــل العالميـــة بشـــأن الوقايـــة مـــن األمـــراض غيـــر  ٣مســـّودة التـــذييل   ١الملحق 

وخطــة عمــل مقترحــة خاصــة بآليــة التنســيق العالميــة  ٢٠٢٠-٢٠١٣ الســارية ومكافحتهــا
  ٢٧    ...............  ٢٠١٩-٢٠١٨ للوقاية من األمراض غير السارية ومكافحتها تشمل الفترة

  
  ٤٦    ..............................................  التصديق على تعديالت الئحة الموظفين  ٢الملحق 
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  الصفحة
  

  ٦٥    .............  منصب المدير العام: خيارات إجراء االنتخاب على أساس التصويت الورقي  ٣الملحق 
  

ة فــــي مجــــال الصــــحة الرفيعــــة المســــتوى المعنيــــة بالعمالــــتوصــــيات هيئــــة األمــــم المتحــــدة   ٤الملحق 
  ٧٢    ....................................................................  االقتصادي والنمو

  
 النوعيــــة/ المــــزورة/ المغشوشــــة آليــــة الــــدول األعضــــاء بشــــأن المنتجــــات الطبيــــة المتدنيــــة  ٥الملحق 

  ٧٤    ...........................................  التوسيم/ المغشوشة/ المزيفة: تعاريف عملية
  

 واالبتكـاراالسـتراتيجية وخطـة العمـل العـالميتين بشـأن الصـحة العموميـة تقييم واسـتعراض   ٦الملحق 
  ٧٨    ..............  والملكية الفكرية: االختصاصات التي يشملها االستعراض البرمجي الشامل

  
الجهات الفاعلة غير الدول التي ُيقبـل دخولهـا فـي عالقـات رسـمية مـع المنظمـة، أو التـي   ٧الملحق 

  ٨٠    .....................  )١٠(١٤٠م تالمقّرر اإلجرائي ُتستبقى عالقاتها تلك معها بموجب 
  

اآلثــار الماليــة واإلداريــة المترتبــة بالنســبة إلــى األمانــة نتيجــة للقــرارات والمقــررات اإلجرائيــة   ٨الملحق 
  ٨٢    ..................................................  المعتمدة من جانب المجلس التنفيذي
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  ١جدول األعمال
  
 
  
 افتتاح الدورة -١
 
 اعتماد جدول األعمال -٢
 
 تقرير المدير العام -٣
  
 منصب المدير العام -٤

  ترشيح المرشحين  ١-٤
  مسّودة العقد  ٢-٤
  االنتخاباإلجراءات الخاصة بتنفيذ عملية   ٣-٤

 
 تقرير لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة التابعة للمجلس التنفيذي -٥
 
 تقرير اللجان اإلقليمية إلى المجلس التنفيذي -٦
  
 التأهب والترصد واالستجابة -٧

  الطوارئ الصحية  ١-٧

 استجابة المنظمة في الطوارئ الوخيمة الواسعة النطاق 

 لبرنامج المنظمة للطوارئ الصحية لجنة اإلشراف االستشارية المستقلة 

 البحث والتطوير فيما يتعلق باألمراض الوبائية المحتملة 

 تنسيق القوى العاملة الصحية في الطوارئ ذات العواقب الصحية 

  مقاومة مضادات الميكروبات  ٢-٧
  شلل األطفال  ٣-٧
  )٢٠٠٥( الدولية الصحية اللوائح تنفيذ  ٤-٧

 مسودة خطة التنفيذ العالمية 

                                    
 ).٢٠١٧كانون الثاني/ يناير  ٢٣بصيغته التي اعتمدها المجلس في جلسته األولى (   ١
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 اآلثار الصحية العمومية المترتبة على تنفيذ بروتوكول ناغويا 

  استعراض اإلطار الخاص بالتأهب لمواجهة األنفلونزا الجائحة  ٥-٧
  

 النظم الصحية -٨

 في الموارد البشرية الصحية وتنفيذ مضامين هيئة األمم المتحدة الرفيعة المستوى المعنية بالعمالة  ١-٨
  االقتصادي والنمو الصحة مجال

مبادئ التوصل إلى توافق عـالمي فـي اآلراء بشـأن التبـرع بالـدم ومكونـات الـدم والمنتجـات الطبيـة   ٢-٨
  البشرية المنشأ وٕادارتها

  معالجة النقص العالمي في األدوية واللقاحات  ٣-٨

االستراتيجية وخطة العمل العالميتين بشأن الصـحة العموميـة واالبتكـار والملكيـة تقييم واستعراض   ٤-٨
  الفكرية

  متابعة تقرير فريق الخبراء االستشاريين العامل المعني بتمويل وتنسيق البحث والتطوير  ٥-٨

آليـــة الـــدول األعضـــاء بشـــأن المنتجـــات الطبيـــة المتدنيـــة النوعيـــة/ المـــزورة/ المغشوشـــة التوســـيم/   ٦-٨
  المغشوشة/ المزيفة

  تعزيز صحة المهاجرين  ٧-٨
 
 األمراض السارية -٩

  العالمية الخاصة باللقاحاتخطة العمل   ١-٩

  االستجابة العالمية الخاصة بمكافحة النواقل  ٢-٩
  

 األمراض غير السارية -١٠

التحضـــير لالجتمـــاع الثالـــث الرفيـــع المســـتوى للجمعيـــة العامـــة بشـــأن الوقايـــة مـــن األمـــراض غيـــر   ١-١٠
  ٢٠١٨الُمعدية (غير السارية) ومكافحتها، المقرر عقده في عام 

  عمل العالمية بشأن االستجابة الصحية العمومية للخرفخطة المسّودة   ٢-١٠

  الُبعد الصحي العمومي لمشكلة المخدرات العالمية  ٣-١٠

  تقرير اللجنة المعنية بالقضاء على سمنة األطفال: خطة التنفيذ  ٤-١٠

  الوقاية من السرطان ومكافحته في سياق نهج متكامل  ٥-١٠

  إحياء النشاط البدني من أجل الصحة  ٦-١٠
  



  جدول األعمال 
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 تعزيز الصحة طيلة العمر -١١

  ٢٠٣٠التقدم المحرز في تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام   ١-١١

دور قطاع الصحة في النهج االستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائيـة مـن أجـل تحقيـق هـدف   ٢-١١
  وما بعده ٢٠٢٠عام 

  ): صحة المراهقين٢٠٣٠-٢٠١٦( االستراتيجية العالمية بشأن صحة المرأة والطفل والمراهق  ٣-١١
  

 شؤون البرنامج والميزانية -١٢

  ٢٠١٧-٢٠١٦الميزانية البرمجية نبذة عن الوضع المالي:   ١-١٢

  ٢٠١٩-٢٠١٨الميزانية البرمجية المقترحة   ٢-١٢
 
 الشؤون المالية -١٣

  ٢٠١٩-٢٠١٨جدول تقدير االشتراكات للفترة   ١-١٣

  [ ُحذف ]  ٢-١٣
  

  اإلدارية ومسائل تصريف الشؤون الشؤون -١٤

  نبذة عن تنفيذ عملية إصالح المنظمة  ١-١٤

  )٢٠١٦) (٨(٦٩ج ص عإصالح تصريف الشؤون: متابعة المقرر اإلجرائي   ٢-١٤

  المشاركة مع الجهات الفاعلة غير الدول  ٣-١٤

  تقارير لجان المجلس التنفيذي  ٤-١٤

  المؤسسات والجوائز  •

  [ ُحذف ]  ٥-١٤

جـدول األعمــال المؤقــت لجمعيــة الصــحة العالميـة الســبعين وموعــد ومكــان دورة المجلــس التنفيــذي   ٦-١٤
  الحادية واألربعين بعد المائة 

  
  شؤون العاملين  -١٥

  تعيين المدير اإلقليمي لشرق المتوسط  ١-١٥

  العالمية الصحة منظمة موظفي جمعيات ممثل بيان  ٢-١٥
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  البشرية: أحدث المعلومات الموارد  ٣-١٥

المعــايير والمبــادئ الخاصــة بانتــداب المــوظفين مــن المنظمــات غيــر الحكوميــة والمؤسســات   •
  الخيرية والمؤسسات األكاديمية

  الموظفين والئحة للموظفين األساسي النظام تعديالت  ٤-١٥

  تقرير لجنة الخدمة المدنية الدولية  ٥-١٥
  

  مسائل للعلم  -١٦

  هيئات االستشاريةتقارير ال  ١-١٦

  الدراسة ومجموعات الخبراء لجان  •
  

  اختتام الدورة  -١٧
  
  

_______________________  
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  قائمة الوثائق

  
 

  ١جدول األعمال  ٢تنقيح  ١٤٠/١م ت
  

  (المشروح) جدول األعمال المؤقت  (المشروح) ١٤٠/١م ت
  

  بعد المائة األربعينفي دورته  المجلس التنفيذي تقرير المديرة العامة إلى  ١٤٠/٢م ت
  
  منصب المدير العام  ١٤٠/٣تم 

  مسودة العقد  
  

  منصب المدير العام  ١٤٠/٤م ت
  ٢خيارات إجراء االنتخاب على أساس التصويت الورقي  

  
  تقرير لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة التابعة للمجلس التنفيذي  ١٤٠/٥م ت
  

  تقرير اللجان اإلقليمية إلى المجلس التنفيذي  ١٤٠/٦م ت
  

  الطوارئ الصحية  ١٤٠/٧م ت
  استجابة المنظمة في الطوارئ الوخيمة الواسعة النطاق  

  
لجنـــة اإلشـــراف االستشـــارية المســـتقلة المعنيـــة ببرنـــامج المنظمـــة بشـــأن الطـــوارئ   ١٤٠/٨م ت

  الصحية  
  

  البحث والتطوير فيما يتعلق باألمراض الوبائية المحتملة  ١٤٠/٩م ت
أولــــي بشــــأن التأهــــب فــــي مجــــال البحــــث والتطــــوير واالســــتجابة البحثيــــة  مخطــــط
  السريعة

  
  تنسيق القوى العاملة الصحية في الطوارئ ذات العواقب الصحية  ١٤٠/١٠م ت
  

  مقاومة مضادات الميكروبات  ١٤٠/١١م ت
  

                                    
 .ix انظر الصفحة   ١

 .٣انظر الملحق    ٢
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  تحسين الوقاية والتشخيص والتدبير السريري لإلنتان  ١٤٠/١٢م ت
  

  شلل األطفال  ١٤٠/١٣م ت
  
  )٢٠٠٥تنفيذ اللوائح الصحية الدولية (  ١٤٠/١٤ت م

  مسّودة خطة التنفيذ العالمية  
  

  )٢٠٠٥تنفيذ اللوائح الصحية الدولية (  ١٤٠/١٥م ت
  اآلثار الصحية العمومية المترتبة على تنفيذ بروتوكول ناغويا  

  
  استعراض اإلطار الخاص بالتأهب لموجهة األنفلونزا الجائحة  ١٤٠/١٦م ت
  

اآلثــار الماليــة واإلداريــة المترتبــة بالنســبة إلــى األمانــة نتيجــة للمقــررات اإلجرائيــة   ١إضافة  ١٤٠/١٦م ت
  ١المقترح اعتمادها من جانب المجلس التنفيذي أو جمعية الصحة

  
األمــم المتحــدة الرفيعــة المســتوى  المــوارد البشــرية الصــحية وتنفيــذ مضــامين هيئــة  ١٤٠/١٧م ت

  ٢حة والنمو االقتصاديالمعنية بالعمالة في مجال الص
  

التبــرع بالــدم ومكونــات الــدم  مبــادئ التوصــل إلــى توافــق عــالمي فــي اآلراء بشــأن  ١٤٠/١٨م ت
  الطبية البشرية المنشأ وٕادارتها والمنتجات

  
  معالجة النقص العالمي في األدوية واللقاحات  ١٤٠/١٩م ت
  

 بشــأن الصــحة العموميــة وخطــة العمــل العــالميتين االســتراتيجيةتقيــيم واســتعراض   ١٤٠/٢٠م ت
  ٣واالبتكار والملكية الفكرية

  
إلــــى األمانــــة نتيجــــة للقــــرارات المقتــــرح  اآلثــــار الماليــــة واإلداريــــة المترتبــــة بالنســــبة  ١إضافة  ١٤٠/٢٠تم 

  ١من جانب المجلس التنفيذي أو جمعية الصحة اعتمادها
  

المعنــي بتمويــل وتنســيق البحــث  متابعــة تقريــر فريــق الخبــراء االستشــاريين العامــل  ١٤٠/٢١م ت
  والتطوير

  
المعنــي بتمويــل وتنســيق البحــث  متابعــة تقريــر فريــق الخبــراء االستشــاريين العامــل  ١٤٠/٢٢م ت

  والتطوير
  اختصاصات لجنة الخبراء المعنية بالبحث والتطوير في مجال الصحة  

  
                                    

 .٨انظر الملحق    ١

 .٤انظر الملحق    ٢

  .٦الملحق انظر    ٣
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  النوعية/ المزورة/ المغشوشة   بشأن المنتجات الطبية المتدنية آلية الدول األعضاء  ١٤٠/٢٣م ت
  ١التوسيم/ المغشوشة/ المزيفة  ١إضافة  ١٤٠/٢٣م تو 
  

  تعزيز صحة المهاجرين  ١٤٠/٢٤م ت
  

  خطة العمل العالمية الخاصة باللقاحات  ١٤٠/٢٥م ت
  

 االستجابة العالمية الخاصة بمكافحة النواقل  ١٤٠/٢٦م ت
  

لالجتمـــاع الثالـــث الرفيـــع المســـتوى للجمعيـــة العامـــة بشـــأن الوقايـــة مـــن  التحضـــير  ١٤٠/٢٧م ت
ـــــــي  ـــــــده ف ـــــــرر عق ـــــــر الســـــــارية) ومكافحتهـــــــا، المق ـــــــة (غي ـــــــر الُمعدي األمـــــــراض غي

  ٢٠١٨٢ عام
  

إلــــى األمانــــة نتيجــــة للقــــرارات المقتــــرح  اآلثــــار الماليــــة واإلداريــــة المترتبــــة بالنســــبة  ١إضافة  ١٤٠/٢٧م ت
  ٣جانب المجلس التنفيذي أو جمعية الصحة من اعتمادها

  
  مسودة خطة العمل العالمية بشأن االستجابة الصحية العمومية للخرف  ١٤٠/٢٨م ت
  

إلــى األمانــة نتيجــة للمقــررات اإلجرائيــة  اآلثــار الماليــة واإلداريــة المترتبــة بالنســبة  ١إضافة  ١٤٠/٢٨م ت
  ٣ية الصحةمن جانب المجلس التنفيذي أو جمع المقترح اعتمادها

  
  الُبعد الصحي العمومي لمشكلة المخدرات العالمية  ١٤٠/٢٩م ت
  

  تقرير اللجنة المعنية القضاء على سمنة األطفال: خطة التنفيذ  ١٤٠/٣٠م ت
  

  الوقاية من السرطان ومكافحته في سياق نهج متكامل  ١٤٠/٣١م ت
  

إلــــى األمانــــة نتيجــــة للقــــرارات المقتــــرح  اآلثــــار الماليــــة واإلداريــــة المترتبــــة بالنســــبة  ١إضافة  ١٤٠/٣١م ت
  ٣من جانب المجلس التنفيذي أو جمعية الصحة اعتمادها

  
 ٢٠٣٠التقدم الُمحرز في تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام   ١٤٠/٣٢م ت
  

مــن  دور قطــاع الصــحة فــي الــنهج االســتراتيجي لــإلدارة الدوليــة للمــواد الكيميائيــة  ١٤٠/٣٣م ت
  وما بعده ٢٠٢٠المنشود لعام أجل تحقيق الهدف 

  
): ٢٠٣٠-٢٠١٦االســـتراتيجية العالميـــة بشـــأن صـــحة المـــرأة والطفـــل والمراهـــق (  ١٤٠/٣٤م ت

  صحة المراهقين
                                    

  .٥انظر الملحق    ١
 .١انظر الملحق    ٢

 .٨انظر الملحق    ٣
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  ٢٠١٧-٢٠١٦نبذة عامة عن الوضع المالي: الميزانية البرمجية   ١٤٠/٣٥م ت
  

  ٢٠١٩-٢٠١٨الميزانية البرمجية المقترحة   ١٤٠/٣٦م ت
  

  ٢٠١٩-٢٠١٨االشتراكات للفترة  جدول تقدير  ١٤٠/٣٧م ت
  

  نبذة عن تنفيذ عملية إصالح المنظمة  ١٤٠/٣٨م ت
  

  )٢٠١٦) (٨(٦٩ج ص عالمقرر اإلجرائي  إصالح تصريف الشؤون: متابعة  ١٤٠/٣٩م ت
  ١٤٠/٤٠م تو
  ١إضافة  ١٤٠/٤٠م تو
  

  المشاركة مع الجهات الفاعلة غير الدول  ١٤٠/٤١م ت
  

  الفاعلة غير الدولالمشاركة مع الجهات   ١٤٠/٤٢م ت
  ١الجهات الفاعلة غير الدول ذات العالقات الرسمية مع المنظمة  

  
  المؤسسات والجوائز  ١٤٠/٤٣م ت
  

الســبعين وموعــد ومكــان انعقــاد  جــدول األعمــال المؤقــت لجمعيــة الصــحة العالميــة  ١٤٠/٤٤م ت
  المجلس التنفيذي الحادية واألربعين بعد المائة دورة

  
  المدير اإلقليمي لشرق المتوسطتعيين   ١٤٠/٤٥م ت
  

 الموارد البشرية: أحدث المعلومات  ١٤٠/٤٦م ت
  

  الموارد البشرية: أحدث المعلومات  ١٤٠/٤٧م ت
غيـــر الحكوميـــة  المعـــايير والمبـــادئ الخاصـــة بانتـــداب المـــوظفين مـــن المنظمـــات  

  والمؤسسات الخيرية والمؤسسات األكاديمية
  

  ٢تعديالت النظام األساسي للموظفين والئحة الموظفين  ١٤٠/٤٨م ت
  

إلــــى األمانــــة نتيجــــة للقــــرارات المقتــــرح  اآلثــــار الماليــــة واإلداريــــة المترتبــــة بالنســــبة  ١إضافة  ١٤٠/٤٨م ت
  ٣من جانب المجلس التنفيذي أو جمعية الصحة اعتمادها

  تقرير لجنة الخدمة المدنية الدولية  ١٤٠/٤٩م ت
  
  

                                    
 .٧انظر الملحق    ١

  .٢انظر الملحق    ٢
  .٨انظر الملحق    ٣
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  الهيئات االستشاريةتقارير   ١٤٠/٥٠م ت
  لجان الخبراء ومجموعات الدراسة  

  
  تقارير الهيئات االستشارية  ١إضافة  ١٤٠/٥٠م ت

  لجان الخبراء ومجموعات الدراسة  
  مجموعات ولجان الخبراء االستشاريين وعضويتها  

  
  وثائق معلومات

  
  منصب المدير العام  ١معلومات/ /١٤٠م ت

  ترشيح المرشحين  
  

  ٢٠١٥حضور المنظمة في البلدان واألقاليم والمناطق: تقرير عام   ٢معلومات/ /١٤٠م ت
  

  )٢٠١٦) (٨(٦٩ج ص عإصالح تصريف الشؤون: متابعة المقرر اإلجرائي   ٣معلومات/ /١٤٠م ت
مســـــّودة برنـــــامج التخطـــــيط الزمنـــــي التطلعـــــي لبنـــــود جـــــدول األعمـــــال المتوقعـــــة   

  للمجلس التنفيذي وجمعية الصحة
  

  بيان ممثل جمعيات موظفي منظمة الصحة العالمية  ٤معلومات/ /١٤٠م ت
  

االشتراكات المقدرة على الدول األعضـاء والـدول األعضـاء المنتسـبة تشـير إلـى   ٥معلومات/ /١٤٠م ت
  ٢٠١٩-٢٠١٨٪ زيادة في إجمالي تمويل االشتراكات المقدرة للفترة ١٠

  
  

  وثائق المتنوعات
  

  عضاء والمشاركين اآلخرين [ باإلنكليزية والفرنسية فقط ]قائمة بأسماء األ  ١تنقيح  ١متنوعات/ /١٤٠م ت
  

  الجدول الزمني اليومي المبدئي  ٢متنوعات/ /١٤٠م ت
  

  القراراتو المقررات اإلجرائية قائمة   ٣متنوعات/ /١٤٠م ت
  

  قائمة الوثائق  ٤متنوعات/ /١٤٠م ت
  

_______________  
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  اتالقرار       

  
  

  تعيين المدير اإلقليمي لشرق المتوسط  ١ق١٤٠ت  م
  

  المجلس التنفيذي،
  

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

المتوســــــط فــــــي دورتهــــــا لشــــــرق اللجنــــــة اإلقليميــــــة  قدمتــــــهالترشــــــيح الــــــذي  أيضــــــاً  وٕاذ يضــــــع فــــــي اعتبــــــاره  
  ١،والستين الثالثة

  
  ؛٢٠١٧ فبراير/ شباط ١شرق المتوسط اعتبارًا من ل إقليمياً  مديراً  محمود فكريالدكتور  يعين  -١
  
/ شـــباط ١ تبـــدأ فـــيخمـــس ســـنوات  محمـــود فكـــري مدتـــه إصـــدار عقـــد للـــدكتور فـــيالمـــدير العـــام  يفـــّوض  -٢

  ؛، طبقًا ألحكام النظام األساسي للموظفين والئحة الموظفين٢٠١٧ فبراير
  
الصندوق المدير العام في تعديل شروط توظيف الدكتور فكري على النحو التالي: "لن تشترك في  يفوض  -٣

ولكـن سـتتلقى، بـدًال مـن ذلـك، عـالوة شـهرية نظيـر االشـتراك  اشات التقاعدية لمـوظفي األمـم المتحـدة،المشترك للمع
  الذي كانت المنظمة ستدفعه كل شهر لصندوق المعاشات لو كنت مشتركًا فيه."

  
  )٢٠١٧كانون الثاني/ يناير  ٢٤(الجلسة الثالثة، 

  
  
  اإلعراب عن التقدير للمدير اإلقليمي لشرق المتوسط الذي انتهت مدة واليته  ٢ق١٤٠ت  م
  

  المجلس التنفيذي،
  

إذ يــــــود أن يعــــــرب عــــــن تقــــــديره للــــــدكتور عــــــالء الــــــدين العلــــــوان لمــــــا قدمــــــه مــــــن خــــــدمات إلــــــى منظمــــــة 
  العالمية؛ الصحة

  
بوجـه خـاص إلـى الخمـس وٕاذ يضع فـي اعتبـاره أنـه كـرس حياتـه لخدمـة قضـية الصـحة الدوليـة، وٕاذ يشـير 

  سنوات التي قضاها في منصب المدير اإلقليمي لشرق المتوسط؛
  

لشـــرق المتوســـط والـــذي الـــذي اعتمدتـــه اللجنـــة اإلقليميـــة ، )٢٠١٦( ٨-/ ق٦٣ل إ/ ش موٕاذ يـــذكِّر بـــالقرار 
  الصحة العالمية، الدكتور عالء الدين العلوان مديرًا إقليميًا فخريًا لمنظمةسمى 

  
إلسهامه القيِّم والطويـل األمـد فـي عمـل منظمـة للدكتور عالء الدين العلوان بالغ امتنانه وتقديره  يعرب عن  -١

  الصحة العالمية؛
                                                           

 ).٢٠١٦( ٧-/ق٦٣القرار ش م/ل إ   ١
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  بهذه المناسبة أطيب تمنياته بقضاء سنوات أخرى مديدة في خدمة اإلنسانية. يهديه  -٢
  

  )٢٠١٧كانون الثاني/ يناير  ٢٤(الجلسة الثالثة، 
  
  
  لمنصب المدير العام الترشيح  ٣ق١٤٠ت  م
  

  المجلس التنفيذي،
  
  يرشح  -١
  

  الدكتور تيدروس أدهانوم غيبرييسوس
  

  الدكتور ديفيد نابارو
  

  الدكتورة سانية نيشتار
  

منظمــــة  دســــتور مــــن ٣١لشــــغل منصــــب المــــدير العــــام لمنظمــــة الصــــحة العالميــــة، عمــــًال بأحكــــام المــــادة 
  ؛العالمية الصحة

  
  هذا الترشيح إلى جمعية الصحة العالمية السبعين. يقدم  -٢
  

  )٢٠١٧كانون الثاني/ يناير  ٢٥(الجلسة السابعة، 
  
  
  منصب المدير العام: مسودة العقد  ٤ق١٤٠ت  م
  

  ، المجلس التنفيذي
  

  من النظام الداخلي لجمعية الصحة العالمية، ١٠٧عمًال بمقتضيات المادة 
  
تحــــدد فيــــه األســــس والشــــروط لتعيــــين إلــــى جمعيــــة الصــــحة العالميــــة الســــبعين مســــّودة العقــــد الــــذي  يقــــدم -١

 ١؛العام المدير
 
 جمعية الصحة العالمية السبعين باعتماد القرار التالي: يوصي -٢
  

  ،جمعية الصحة العالمية السبعون
  

  أوالً 
  

النظام الداخلي لجمعية من  ١٠٧وبالمادة منظمة الصحة العالمية دستور  من ٣١عمًال بالمادة 
  الصحة العالمية،

  
على العقد الذي يحدد اُألسس والشروط للتعيين والراتب وغير ذلك من المكافآت المتعلقة  توافق

  بمنصب المدير العام؛
                                                           

  الُمرفق بهذا القرار. انظر الملحق   ١
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  ثانياً 
  

  من النظام الداخلي لجمعية الصحة العالمية، ١١٠عمًال بالمادة     
  

  رئيس جمعية الصحة العالمية السبعين في التوقيع على هذا العقد باسم المنظمة. تفوض  
  

  الملحق
  

  مسودة عقد المدير العام
  
  

بـــين منظمـــة الصـــحة مـــايو عـــام ألفـــين وســـبعة عشـــر  أيـــار/....................... مـــن  يـــومفـــي  هـــذا العقـــدُأبـــرم 
(ويشــار  و.............................................العالميــة (ويشــار إليهــا فيمــا يلــي بالمنظمــة) طــرف أول، 

  إليه فيما يلي بالمدير العام) طرف ثان.
  

  بما أن
  

مـــن دســـتور المنظمـــة تـــنص علـــى أن المـــدير العـــام للمنظمـــة تعينـــه جمعيـــة الصـــحة  ٣١المـــادة   )١(
ـــاءً  علـــى ترشـــيح المجلـــس التنفيـــذي (ويشـــار إليـــه فيمـــا يلـــي  العالميـــة (ويشـــار إليهـــا فيمـــا يلـــي بجمعيـــة الصـــحة) بن
  بالمجلس) حسب الشروط التي تقررها جمعية الصحة؛

  
ل جمعيــة الصــحة، حســب األصــول المرعيــة، فــي جلســتها َبــوأن المــدير العــام قــد تــم تعيينــه مــن قِ   )٢(

  لك لمدة خمس سنوات.، وذمايو عام ألفين وسبعة عشر من أيار/ المنعقدة في يوم ......................
  

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

 وسـبعة عشـريتولى المدير العام مهام منصـبه ابتـداًء مـن يـوم األول مـن تمـوز/ يوليـو عـام ألفـين   )١(  أوًال:
حتى يوم الثالثـين مـن حزيـران/ يونيـو عـام ألفـين واثنـين وعشـرين وهـو التـاريخ المحـدد النتهـاء التعيـين والنتهـاء هـذا 

  العقد.
  

للمنظمـة، يمارس المدير العام، تحت سـلطة المجلـس، وظـائف المسـؤول التقنـي واإلداري األعلـى   )٢(  
يسـندها  تسـندها إليـه جمعيـة الصـحة أو التـي ة وتلـكالمنظمـ الدسـتور ولـوائح كما يضطلع بالواجبـات التـي يحـددها

  إليه المجلس.
  

 والمــوارد الماليــة المــواردبمــا فيهــا  المنظمــة، لمــوارد المســؤولة بــاإلدارةالمــدير العــام التزامــًا تامــًا  يلتــزم   )٣(  
ثقافــة أخالقيــة  وٕارســاءبكفــاءة وفعاليــة لتحقيــق أغــراض المنظمــة؛  عليهــاالمالئــم  واإلشــراف الماديــة،البشــرية والمــوارد 

الجغرافـــي  والتمثيـــل واالحتـــرام؛ والنزاهـــة والشـــفافية المســـاءلة بمبـــادئ وٕاجراءاتهـــا األمانـــة قـــرارات جميـــع تسترشـــد كـــي
تنفيــــذ  ومتابعــــةمــــن دســـتور المنظمــــة؛  ٣٥بالمــــادة  عمـــالً المنصـــف والتــــوازن بــــين الجنســـين فــــي تعيــــين المــــوظفين 

 الرســمية الوثــائق توقيــت وحســن الداخليــة والخارجيــة لحســابات المنظمــة، ةالمراجعــعــن عمليــات  المنبثقــة التوصــيات
   .وشفافيتها

  
يخضــع المــدير العــام ألحكــام النظــام األساســي للمــوظفين بقــدر مــا تســري عليــه. ولــيس لــه علــى   )٤(  

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

  واجباته في المنظمة.



بعد المائة األربعونالمجلس التنفيذي، الدورة    4 

 

يتمتـــع المـــدير العـــام، خـــالل فتـــرة هـــذا التعيـــين، بكـــل االمتيـــازات والحصـــانات المرتبطـــة بمنصـــبه   )٥(  
  لصلة أو التي سيتم إبرامها في المستقبل.بمقتضى دستور المنظمة وبمقتضى الترتيبات القائمة ذات ا

  
يجوز للمدير العام في أي وقت أن يبّلغ المجلس كتابيًا برغبته في االستقالة بموجب إشعار مدته   )٦(  

ستة أشهر، وللمجلس سلطة قبول االستقالة نيابة عن جمعية الصحة، وفي هذه الحالة، وعند انقضاء فترة اإلشعار 
  المدير العام عن شغل المنصب وينتهي هذا العقد.المذكورة، يتوقف 

  
على اقتراح المجلس وبعـد االسـتماع إلـى المـدير العـام، أن تنهـي هـذا  يحق لجمعية الصحة، بناءً   )٧(  

العقد ألسباب ذات خطورة استثنائية قد تلحق الضرر بمصالح المنظمة، على أن تبّلغ المدير العام بذلك كتابة قبـل 
  تة أشهر على األقل.موعد اإلنهاء بس

  
ابتداًء من يوم األول من تموز/ يوليو عام ألفين وسبعة عشر يتقاضى المدير العام مـن المنظمـة   )١(  ثانيًا:

االقتطـاع اإللزامـي، ليصـبح راتبًا سنويًا قدره مائتان وواحد وأربعون ألفـًا ومائتـان وسـتة وسـبعون دوالرًا أمريكيـًا، قبـل 
يعـادل ذلـك  أو ما ١يًا) مائة واثنين وسبعين ألفًا وتسعة وستين دوالرًا أمريكيًا في السنةالراتب الصافي (ُيدفع شهر 

  بأية عملة أخرى يتم االتفاق عليها بين طرفي هذا العقد.
  

باإلضافة إلى العالوات والبدالت المعتادة المقررة للموظفين بموجـب الئحـة المـوظفين، يحصـل   )٢(  
دره واحـد وعشـرون ألـف دوالر أمريكـي سـنويًا أو مـا يعـادل ذلـك بأيـة عملـة أخـرى المدير العام على بدل تمثيـل قـ

يتم االتفاق عليها بين طرفي هذا العقد، ويدفع هذا البدل شهريًا اعتبارًا من يوم األول من تموز/ يوليو عام ألفين 
التمثيـل المرتبطـة بواجباتـه . ويكون للمدير العام مطلق الحرية في إنفاق هذا البدل للوفاء بمتطلبات وسبعة عشر

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

  الوطن.
  

ل جمعية الصحة بَ المتعلقة بمعدالت الراتب وبدل التمثيل للمراجعة والتعديل من قِ تخضع شروط هذا العقد   ثالثًا:
على اقتراح المجلس، وبعد التشاور مع المدير العام، بغية تحقيق التوافق بينها وبين شروط استخدام الموظفين  بناءً 

  التي تقرر جمعية الصحة تطبيقها على الموظفين الموجودين في الخدمة.
  

إذا ظهــر أي خــالف فــي تفســير مــواد هــذا العقــد أو أي نــزاع يتعلــق بــه دون الــتمكن مــن تســويته بالتفــاوض   رابعًا:
  االتفاق يحال إلى المحكمة المختصة المنصوص عليها في الئحة الموظفين التخاذ قرار نهائي بشأنه. أو
  

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

  رئيس جمعية الصحة العالمية    المـــديـــر العــــــام
  
  

  )٢٠١٧كانون الثاني/ يناير  ٢٥(الجلسة السابعة، 
  
  

                                                           
  المجلس. توصية على الصحة جمعية موافقة انتظار في فقط إرشادية مبالغ   ١
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  تحسين الوقاية من اإلنتان وتشخيصه وتدبيره العالجي  ٥ق١٤٠ت  م
  

               المجلس التنفيذي،   
 

  ١،وتشخيصه وتدبيره العالجي السريريبعد النظر في التقرير عن تحسين الوقاية من اإلنتان 
  

  ٢:التالي القرار باعتماد السبعين العالمية الصحة جمعيةيوصي 
  

  ،السبعون العالمية الصحة جمعية
 

من أن اإلنتان اليزال يسبب كل عام ما يقرب من ستة ماليين حالـة وفـاة فـي  اعرب عن قلقهإذ ت
  ؛الوقاية منهاجميع أنحاء العالم، ومعظمها يمكن 

 
أن اإلنتـان كـرد متالزمـي للعـدوى هـو الطريـق النهـائي الشـائع نحـو المـوت بسـبب معظـم بقر توٕاذ 

  ؛األمراض المعدية في جميع أنحاء العالم
 

، حيـــث تكـــون إمكانيـــة حاســـماً  يكـــون فيـــه الوقـــت عنصـــراً  اً فريـــد اً مســـار يّتبـــع إلنتـــان ا رى أنتـــوٕاذ 
المبكر والتدبير العالجي السريري المناسـب فـي الوقـت معالجته في المراحل المبكرة عالية عبر التشخيص 

  ؛المناسب
 

باتبـاع  الوقايـة منهـامـا يمكـن  أن حـاالت العـدوى التـي قـد تـؤدي إلـى اإلنتـان غالبـاً  رى أيضاً توٕاذ 
 اإلصـــحاحتـــدابير مالئمـــة فـــي تنظيـــف اليـــدين، والوصـــول إلـــى بـــرامج التطعـــيم، والحصـــول علـــى خـــدمات 

؛ وأن أشـكال اإلنتـان المحسنة، وتوافر المياه، وغيرها من أفضل الممارسات للوقاية من العـدوى ومكافحتهـا
الدموي ذات الصلة بعدوى المستشفيات هي أشكال وخيمة تصعب مكافحتها وتترتب عليها معدالت إماتـة 

  مرتفعة؛
 

يمكـن التخفيـف مـن آثـاره الضـارة  توقعـه، فإنـه أنـه إذا كـان اإلنتـان بنفسـه ال يمكـن دائمـاً بقر ت وٕاذ
من حيـث الوفيـات والمراضـة الطويلـة األجـل عبـر التشـخيص المبكـر والتـدبير العالجـي السـريري المناسـب 

   ؛في الوقت المناسب
  

بالحاجـة إلـى تحسـين تـدابير الوقايـة مـن حـاالت العـدوى ومكافحـة عواقـب اإلنتـان، أيضـًا قر توٕاذ 
إلى عدم كفايـة بـرامج الوقايـة مـن العـدوى ومكافحتهـا، ونقـص التثقيـف الصـحي والكشـف المبكـر عـن  نظراً 

اإلنتـــان، وقلـــة فـــرص الحصـــول علـــى العـــالج والرعايـــة المناســـبين بأســـعار معقولـــة وفـــي الوقـــت المناســـب، 
العالجـــي عـــن انعـــدام ُنهـــج متكاملـــة للوقايـــة مـــن اإلنتـــان وتـــدبيره  ونقـــص فـــي الخـــدمات المختبريـــة فضـــالً 

  ؛السريري
 

الحظ أن العدوى المرتبطة بمراكز الرعاية الصحية تمثل الطريق الشائع الـذي يمكـن لإلنتـان توٕاذ 
  ؛من خالله أن يزيد من العبء على موارد الرعاية الصحية

 
يركز علـى الوقايـة والكشـف المبكـر عبـر  متكامالً  رى أن معالجة مسألة اإلنتان يتطلب نهجاً توٕاذ 
لسريرية والمختبرية والحصول في الوقت المناسـب علـى الرعايـة الصـحية، بمـا فـي ذلـك خـدمات الخدمات ا

عطـــاء مضـــادات إ موثوقيـــة فـــي تقـــديم أساســـيات الرعايـــة ومنهـــا الســـوائل الوريديـــة و الالعنايـــة المركـــزة، مـــع 
  إذا اقتضى الحال؛الميكروبات في الوقت المناسب 

                                                           
 .١٤٠/١٢ت  مالوثيقة    ١

  .األمانة إلى بالنسبة القرار اعتماد على المترتبة واإلدارية المالية اآلثار على لالطالع ٨ الملحق انظر   ٢
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 : بما يلي قرتوٕاذ 

ــــم والمفــــرط للمضــــادات الحيويــــة يســــاهم فــــي خطــــر مقاومــــة  االســــتخدام غيــــرأن   )١( المالئ
  ؛مضادات الميكروبات

  فــــــــي خطــــــــة العمــــــــل العالميــــــــة بشــــــــأن مقاومــــــــة مضــــــــادات الميكروبــــــــات المعتمــــــــدة أن  )٢(
منظمـة الصـحة حثـت  )٢٠١٤( ٢٥-٦٧ج ص عوكذلك القـرار  ١)٢٠١٥( ٧-٦٨ج ص ع القرار

إتاحــة مضــادات الميكروبــات الناجعــة واســتعمالها علــى العالميــة علــى تســريع الجهــود الراميــة إلــى 
 نحو مسؤول وبحذر؛

 أهــم إشـارة لالســتخدام المســؤول لمضـادات الميكروبــات الناجعــة لصــحة يمثــل اإلنتـان أن  )٣(
 اإلنسان؛ 

فــي حالــة انعــدام تــدبير عالجــي ســريري مناســب فــي الوقــت المناســب، بمــا فــي ذلــك أنــه   )٤(
 ؛على المستوى العالمي تقريباً  قد يكون اإلنتان فتاكاً  مضادات الميكروبات الناجعة،

قـد يسـاهم فـي حـاالت العـدوى بمـا فيهـا اإلنتـان العالج غير الناجع أو غير المكتمـل أن   )٥(
 بشكل رئيسي في الخطر المتزايد لمقاومة مضادات الميكروبات؛ 

تقلــيص حــدوث بعــض الُممرضــات المقاومــة لمضــادات الميكروبــات باســتخدام  يمكــنأنــه   )٦(
  اللقاحات المناسبة؛

أن المرضـــى المنقوصـــي المناعـــة هـــم األكثـــر تعرضـــًا لمخـــاطر أشـــكال اإلنتـــان الـــدموي   )٧(
  الخطيرة للغاية؛

  
فــي بشــكل رئيســي ن الوقايــة منهــا باللقاحــات تســاهم قــر بــأن العديــد مــن األمــراض التــي يمكــتوٕاذ 

) بشأن التمنيع وجودة اللقاحات الـذي ١٩٩٢( ١٧-٤٥ج ص ععلى القرار  اإلصابة باإلنتان ويؤكد مجدداً 
العاليـة المـردود والميسـورة حث الدول األعضاء، ضمن جملة أمور أخرى، على تضمين اللقاحات الجديدة 

  في برامج التمنيع الوطنية في البلدان التي يمكن فيها تحقيق ذلك؛ التكلفة
  

قــر بأهميــة الــنظم الصــحية التشــغيلية القويــة التــي تشــمل اســتراتيجيات تنظيميــة وعالجيــة مــن توٕاذ 
 اإلنتان الجرثومي المنشأ؛ب المتعلقةأجل تحسين سالمة المرضى والنتائج 

  
قـــر بالحاجـــة إلـــى الوقايـــة مـــن اإلصـــابة باإلنتـــان ومكافحتـــه، وزيـــادة فـــرص الحصـــول علـــى توٕاذ 

  ؛ةقت المناسب، وٕاتاحة برامج العالج المالئمالتشخيص السليم في الو 
  

قر بجهود الدعوة ألصحاب المصلحة، والسيما عبر األنشطة الحالية التي تقـام كـل عـام فـي توٕاذ 
  ،في العديد من البلدان من أجل إذكاء الوعي باإلنتان ٢سبتمبر أيلول/ ١٣

  
  
  

                                                           
 .٣ الملحق ،١/سجالت/ ٦٨/٢٠١٥ع ص جانظر الوثيقة    ١

 سبتمبر. أيلول/ ١٣: منظمات المجتمع المدني تروج لليوم العالمي لإلنتان في ١٠الفقرة  ،١٤٠/١٢م تانظر الوثيقة    ٢



  القرارات والمقررات اإلجرائية 7

  

     :على ما يلي ١الدول األعضاء حثت  -١

اإلنتــــان وتشخيصــــه وعالجــــه فــــي سياســــات وعمليــــات تعزيــــز النظــــام  دمــــج الوقايــــة مــــن  )١(
للمبــادئ  الصــحي الــوطني، ســواء علــى المســتوى المجتمعــي أو فــي مرافــق الرعايــة الصــحية وفقــاً 

 التوجيهية الدولية؛

 مـن الوقايـة برامج إلى تفضي جديدة استراتيجيات وضع أو القائمة االستراتيجيات تعزيز  )٢(
 اليــدين، نظافــة وتعزيــز الصــحة، لحفــظ التحتيــة البنيــة تعزيــز منهــا طــرق عبــر ومكافحتهــا العــدوى
ــــة ممارســــات أفضــــل مــــن وغيرهــــا  النظيفــــة، الــــوالدة وممارســــات ومكافحتهــــا، العــــدوى مــــن الوقاي

 اإلصــــحاح، مجــــاالت فــــي تحســــينات وٕادخــــال الجراحــــة، أثنــــاء العــــدوى مــــن الوقايــــة وممارســــات
 الشخصـية الوقايـة معـدات وتـوفير التطعـيم، بـرامج إلى لوصولوا النظيفة، المياه وتوفير والتغذية،
 الصحية؛ الرعاية أماكن في العدوى ومكافحة الصحيين للمهنيين الفعالة

مواصــلة جهودهــا للحــد مـــن مقاومــة مضــادات الميكروبـــات، وتعزيــز االســتخدام المالئـــم   )٣(
بمـا فـي  ٢لخطة العمل العالمية بشـأن مقاومـة مضـادات الميكروبـات، لمضادات الميكروبات وفقاً 

 مضادات الميكروبات؛ لتوجيهذلك تطوير وتنفيذ أنشطة شاملة 

المثلى وتعزيز تدابير المكافحة الطبية لتشخيص اإلنتـان و  المعياريةوضع وتنفيذ الرعاية   )٤(
حــاالت الفاشــيات عبــر مبــادئ وتــدبيره العالجــي فــي حــاالت الطــوارئ الصــحية، بمــا فــي ذلــك فــي 

 ؛إلى نهج متعدد القطاعات توجيهية مالئمة استناداً 

 عبـر باإلنتـان اإلصـابة في الُمعدية األمراض تّسبب بمخاطر العام الجمهور وعي إذكاء  )٥(
 بــين ســريع أولــي اتصــال ضــمان أجــل مــن المرضــى ســالمة منهــا مجــاالت فــي الصــحي التثقيــف

 ؛الصحية الرعاية ونظام المصابين األشخاص

تطوير برامج تدريبية لجميع العاملين الصحيين في مجاالت الوقاية من العدوى وسالمة   )٦(
 نظـراً  حاسـماً  المرضى وأهمية اعتبار اإلنتان حالة يمكن الوقايـة منهـا ويكـون فيهـا الوقـت عنصـراً 

األطـراف األخـرى للحاجة إلى العالج العاجل إضافة إلى أهمية التواصل مع المرضى واألقـارب و 
 باستخدام مصطلح "اإلنتان" من أجل إذكاء وعي الجمهور العام؛

في مختلف  هوعالجاإلنتان تشجيع البحوث الرامية إلى إيجاد وسائل ابتكارية لتشخيص   )٧(
، بمـــا يشــــمل البحـــث عــــن مضــــادات ميكروبـــات جديــــدة وأدويـــة بديلــــة، واختبــــارات مراحـــل العمــــر

  ذلك من التكنولوجيات والتدخالت والعالجات المهمة؛تشخيص سريعة ولقاحات، وغير 

تطبيـــق نظـــام التصـــنيف الـــدولي لألمـــراض وتحســـين اســـتخدامه مـــن أجـــل تحديـــد معـــدل   )٨(
 وضــع أدوات الرصــد والتقيــيمانتشــار اإلنتــان ومقاومــة مضــادات الميكروبــات وتحديــد مرتســمهما و 

اإلنتـــان المتعلقـــة بنتـــائج التحســـين  مـــن أجـــل تركيـــز االهتمـــام علـــى التقـــدم المحـــرز نحـــو وتنفيـــذها
ورصـــــد ذلـــــك التقـــــدم، بمـــــا فـــــي ذلـــــك تطـــــوير وتعزيـــــز أنظمـــــة محـــــددة للترصـــــد الوبـــــائي وتوجيـــــه 
االستراتيجيات المسندة بالبينات التخاذ القرارات السياسية المتعلقة باألنشطة الوقائية والتشخيصية 

 ؛والعالجية وحصول الناجين على الرعاية الصحية المالئمة

المســاهمة أكثــر فــي جهــود الــدعوة إلذكــاء الــوعي باإلنتــان، والســيما عبــر دعــم األنشــطة   )٩(
  في الدول األعضاء؛ ٣سبتمبر أيلول/ ١٣الحالية التي تقام كل عام في 

                                                           
  وحسب االقتضاء، منظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي.   ١

 .٣ الملحق ،١/سجالت/ ٦٨/٢٠١٥ع ص جانظر الوثيقة    ٢

 سبتمبر. أيلول/ ١٣: منظمات المجتمع المدني تروج لليوم العالمي لإلنتان في ١٠الفقرة  ،١٤٠/١٢م تانظر الوثيقة    ٣
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     المدير العام ما يلي: تطلب من  -٢

عـــن لفـــت االنتبـــاه إلـــى أثـــر اإلنتـــان علـــى الصـــحة العموميـــة، بوســـائل منهـــا نشـــر تقريـــر   )١(
هج الناجحـة اإلنتان يصف وبائياته وتأثيره على عبء المرض على الصعيد العـالمي، وتحديـد الـنُ 

لــدمج التشـــخيص فــي الوقـــت المناســب والتـــدبير العالجــي لإلنتـــان فــي األنظمـــة الصــحية الحاليـــة 
 ؛٢٠١٨ عام بنهاية

بـــادئ دعـــم الـــدول األعضـــاء، عنـــد االقتضـــاء، لتحديـــد المعـــايير ووضـــع مـــا يلـــزم مـــن م  )٢(
توجيهية وبنى تحتيـة وقـدرات مختبريـة، واسـتراتيجيات وأدوات للحـد مـن حـاالت اإلصـابة باإلنتـان 

 ؛وما ينجم عنه من وفيات ومضاعفات طويلة األجل

التعاون مع المنظمات األخرى في منظومة األمم المتحدة والشركاء الدوليين والمنظمـات   )٣(
 تكــون طــرق عــالج لإلنتــان فــرص الحصــول علــىالدوليــة وســائر أصــحاب المصــلحة علــى تعزيــز 

والوقايـــة مـــن العـــدوى ومكافحتهـــا بوســـائل منهـــا التمنيـــع،  ،جيـــدة وآمنـــة وناجعـــة وميســـورة التكلفـــة
  مع مراعاة ما يتعلق بذلك من مبادرات قائمة؛ ،في البلدان الناميةوالسيما 

   تقرير إلى جمعية الصحة العالمية الثالثة والسبعين بشأن تنفيذ هذا القرار. تقديم  )٤(
  

  )٢٠١٧كانون الثاني/ يناير  ٢٥(الجلسة السابعة، 
  
  
  ٢٠١٩-٢٠١٨جدول تقدير االشتراكات للفترة   ٦ق١٤٠ت  م
  

  المجلس التنفيذي،
  

  ٢٠١٩،١-٢٠١٨وقد نظر في التقرير الخاص بجدول تقدير االشتراكات للفترة   
  

  جمعية الصحة العالمية السبعين باعتماد القرار التالي: يوصي  
  

  جمعية الصحة العالمية السبعون،
  

  وقد نظرت في تقرير المديرة العامة،
  

 ٢٠١٩-٢٠١٨جدول تقدير اشتراكات الدول األعضاء والدول األعضاء المنتسـبة للثنائيـة  تعتمد
  على النحو المبين أدناه:

 
 الدول األعضاء

 والدول األعضاء المنتسبة
جدول تقدير االشتراكات في منظمة 

  ٢٠١٩- ٢٠١٨الصحة العالمية للفترة 
  ٪  

  ٣,٠٨٨٢  االتحاد الروسي
  ٠,٠١٠٠  إثيوبيا

  ٠,٠٦٠٠  آذربيجان
  ٠,٨٩٢٠  األرجنتين

                                                           
  .١٤٠/٣٧م تالوثيقة    ١
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 الدول األعضاء
 والدول األعضاء المنتسبة

جدول تقدير االشتراكات في منظمة 
  ٢٠١٩- ٢٠١٨الصحة العالمية للفترة 

  ٪  
  ٠,٠٢٠٠  األردن
  ٠,٠٠٦٠  أرمينيا
  ٠,٠٠١٠  إريتيريا
  ٢,٤٤٣١  أسبانيا
  ٢,٣٣٧١  أستراليا
  ٠,٠٣٨٠  إستونيا
  ٠,٤٣٠٠  إسرائيل

  ٠,٠٠٦٠  أفغانستان
  ٠,٠٦٧٠  إكوادور
  ٠,٠٠٨٠  ألبانيا
  ٦,٣٨٩٢  ألمانيا

  ٠,٦٠٤٠  اإلمارات العربية المتحدة
  ٠,٠٠٢٠  أنتيغوا وبربودا

  ٠,٠٠٦٠  أندورا
  ٠,٥٠٤٠  إندونيسيا

  ٠,٠١٠٠  أنغوال
  ٠,٠٧٩٠  أوروغواي
  ٠,٠٢٣٠  أوزبكستان

  ٠,٠٠٩٠  أوغندا
  ٠,١٠٣٠  أوكرانيا
  ٠,٣٣٥٠  أيرلندا
  ٠,٠٢٣٠  آيسلندا
  ٣,٧٤٨٢  إيطاليا

  ٠,٠٠٤٠  بابوا غينيا الجديدة
  ٠,٠١٤٠  باراغواي
  ٠,٠٩٣٠  باكستان
  ٠,٠٠١٠  باالو

  ٠,٠٤٤٠  البحرين
  ٣,٨٢٣٢  البرازيل
  ٠,٠٠٧٠  بربادوس
  ٠,٣٩٢٠  البرتغال

  ٠,٠٢٩٠  بروني دار السالم
  ٠,٨٨٥١  بلجيكا
  ٠,٠٤٥٠  بلغاريا
  ٠,٠٠١٠  بليز

  ٠,٠١٠٠  بنغالديش
  ٠,٠٣٤٠  بنما
  ٠,٠٠٣٠  بنن

  ٠,٠٠١٠  بوتان
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 الدول األعضاء
 والدول األعضاء المنتسبة

جدول تقدير االشتراكات في منظمة 
  ٢٠١٩- ٢٠١٨الصحة العالمية للفترة 

  ٪  
  ٠,٠١٤٠  بوتسوانا

  ٠,٠٠١٠  بورتوريكو (ليست عضوًا في األمم المتحدة)
  ٠,٠٠٤٠  بوركينا فاصو

  ٠,٠٠١٠  بوروندي
  ٠,٠١٣٠  البوسنة والهرسك

  ٠,٨٤١١  بولندا
  ٠,١٣٦٠  بيرو

  ٠,٠٥٦٠  بيالروس
  ٠,٢٩١٠  تايلند

  ٠,٠٢٦٠  تركمانستان
  ١,٠١٨١  تركيا

  ٠,٠٣٤٠  ترينيداد وتوباغو
  ٠,٠٠٥٠  تشاد

  ٠,٣٤٤٠  التشيك
  ٠,٠٠١٠  توغو
  ٠,٠٠١٠  توفالو

  ٠,٠٠١٠  توكيالو (ليست عضوًا في األمم المتحدة)
  ٠,٠٢٨٠  تونس
  ٠,٠٠١٠  تونغا
  ٠,٠٠٣٠  لشتي -تيمور

  ٠,٠٠٩٠  جامايكا
  ٠,٠٠٤٠  الجبل األسود

  ٠,١٦١٠  الجزائر
  ٠,٠١٤٠  جزر البهاما
  ٠,٠٠١٠  جزر القمر

  ٠,٠٠١٠  جزر سليمان
  ٠,٠٠١٠  جزر كوك (ليست عضوًا في األمم المتحدة)

  ٠,٠٠١٠  جزر مارشال
  ٠,٠٠١٠  جمهورية أفريقيا الوسطى
  ٠,٠٤٦٠  الجمهورية الدومينيكية

  ٠,٠٢٤٠  الجمهورية العربية السورية
  ٠,٠٠٨٠  جمهورية الكونغو الديمقراطية

  ٠,٤٧١٠  جمهورية إيران اإلسالمية
  ٠,٠١٠٠  جمهورية تنزانيا المتحدة

  ٠,٥٧١٠  جمهورية فنزويال البوليفارية
  ٢,٠٣٩١  جمهورية كوريا

  ٠,٠٠٥٠  جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية
  ٠,٠٠٣٠  جمهورية الو الديمقراطية الشعبية

  ٠,٠٠٧٠  جمهورية مقدونية اليوغوسالفية السابقة
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 الدول األعضاء
 والدول األعضاء المنتسبة

جدول تقدير االشتراكات في منظمة 
  ٢٠١٩- ٢٠١٨الصحة العالمية للفترة 

  ٪  
  ٠,٠٠٤٠  جمهورية مولدوفا

  ٠,٣٦٤٠  جنوب أفريقيا
  ٠,٠٠٣٠  جنوب السودان

  ٠,٠٠٨٠  جورجيا
  ٠,٠٠١٠  جيبوتي
  ٠,٥٨٤٠  الدانمرك

  ٠,٠١٢٠  دولة بوليفيا المتعددة القوميات
  ٠,٠٠١٠  دومينيكا

  ٠,٠٠١٠  الرأس األخضر
  ٠,٠٠٢٠  رواندا
  ٠,١٨٤٠  رومانيا
  ٠,٠٠٧٠  زامبيا

  ٠,٠٠٤٠  زمبابوي
  ٠,٠٠١٠  ساموا

  ٠,٠٠١٠  سان تومي وبرينسيبي
  ٠,٠٠٣٠  سان مارينو

  ٠,٠٠١٠  سانت فنسنت وغرينادين
  ٠,٠٠١٠  سانت كيتس ونيفيس

  ٠,٠٠١٠  سانت لوسيا
  ٠,٠٣١٠  سري النكا
  ٠,٠١٤٠  السلفادور
  ٠,١٦٠٠  سلوفاكيا
  ٠,٠٨٤٠  سلوفينيا
  ٠,٤٤٧٠  سنغافورة
  ٠,٠٠٥٠  السنغال
  ٠,٠٠٢٠  سوازيلند
  ٠,٠١٠٠  السودان
  ٠,٠٠٦٠  سورينام
  ٠,٩٥٦١  السويد
  ١,١٤٠١  سويسرا
  ٠,٠٠١٠  سيراليون
  ٠,٠٠١٠  سيشيل
  ٠,٣٩٩٠  شيلي
  ٠,٠٣٢٠  صربيا

  ٠,٠٠١٠  الصومال
  ٧,٩٢١٢  الصين

  ٠,٠٠٤٠  طاجيكستان
  ٠,١٢٩٠  العراق
  ٠,١١٣٠  ُعمان
  ٠,٠١٧٠  غابون
  ٠,٠٠١٠  غامبيا
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 الدول األعضاء
 والدول األعضاء المنتسبة

جدول تقدير االشتراكات في منظمة 
  ٢٠١٩- ٢٠١٨الصحة العالمية للفترة 

  ٪  
  ٠,٠١٦٠ غانا

  ٠,٠٠١٠  غرينادا
  ٠,٠٢٨٠  غواتيماال

  ٠,٠٠٢٠  غيانا
  ٠,٠٠٢٠  غينيا

  ٠,٠٠١٠  بيساو –غينيا 
  ٠,٠١٠٠  غينيا االستوائية

  ٠,٠٠١٠  فانواتو
  ٤,٨٥٩٢  فرنسا
  ٠,١٦٥٠  الفلبين
  ٠,٤٥٦٠  فنلندا
  ٠,٠٠٣٠  فيجي

  ٠,٠٥٨٠  فييت نام
  ٠,٠٤٣٠  قبرص
  ٠,٢٦٩٠  قطر

  ٠,٠٠٢٠  قيرغيزستان
  ٠,١٩١٠  كازاخستان
  ٠,٠١٠٠  الكاميرون
  ٠,٠٩٩٠  كرواتيا
  ٠,٠٠٤٠  كمبوديا
  ٢,٩٢١١  كندا
  ٠,٠٦٥٠  كوبا

  ٠,٠٠٩٠  كوت ديفوار
  ٠,٠٤٧٠  كوستاريكا
  ٠,٣٢٢٠  كولومبيا
  ٠,٠٠٦٠  الكونغو
  ٠,٢٨٥٠  الكويت
  ٠,٠٠١٠  كيريباتي

  ٠,٠١٨٠  كينيا
  ٠,٠٥٠٠  التفيا
  ٠,٠٤٦٠  لبنان

  ٠,٠٦٤٠  لكسمبرغ
  ٠,١٢٥٠  ليبيا

  ٠,٠٠١٠  ليبيريا
  ٠,٠٧٢٠  ليتوانيا
  ٠,٠٠١٠  ليسوتو
  ٠,٠١٦٠  مالطة
  ٠,٠٠٣٠  مالي
  ٠,٣٢٢٠  ماليزيا

  ٠,٠٠٣٠  مدغشقر
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 الدول األعضاء
 والدول األعضاء المنتسبة

جدول تقدير االشتراكات في منظمة 
  ٢٠١٩- ٢٠١٨الصحة العالمية للفترة 

  ٪  
  ٠,١٥٢٠  مصر
  ٠,٠٥٤٠  المغرب
  ١,٤٣٥١  المكسيك
  ٠,٠٠٢٠  مالوي
  ٠,٠٠٢٠  ملديف

  ١,١٤٦١  المملكة العربية السعودية
  ٤,٤٦٣٢  المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية

  ٠,٠٠٥٠  منغوليا
  ٠,٠٠٢٠  موريتانيا

  ٠,٠١٢٠  موريشيوس
  ٠,٠٠٤٠  موزامبيق
  ٠,٠١٠٠  موناكو
  ٠,٠١٠٠  ميانمار
  ٠,٠١٠٠  ناميبيا
  ٠,٠٠١٠  ناورو

  ٠,٨٤٩١  النرويج
  ٠,٧٢٠١  النمسا
  ٠,٠٠٦٠  نيبال
  ٠,٠٠٢٠  النيجر
  ٠,٢٠٩٠  نيجيريا

  ٠,٠٠٤٠  نيكاراغوا
  ٠,٢٦٨٠  نيوزيلندا
  ٠,٠٠١٠  (ليست عضوًا في األمم المتحدة) نيووي
  ٠,٠٠٣٠  هايتي
  ٠,٧٣٧٠  الهند

  ٠,٠٠٨٠  هندوراس
  ٠,١٦١٠  هنغاريا
  ١,٤٨٢١  هولندا

  ٢٢,٠٠٠٠  الواليات المتحدة األمريكية
  ٠,٠٠١٠  واليات ميكرونيزيا الموحدة

  ٩,٦٨٠٢  اليابان
  ٠,٠١٠٠  اليمن
  ٠,٤٧١٠  اليونان
  ١٠٠‚٠٠٠٠  المجموع

 
  )٢٠١٧كانون الثاني/ يناير  ٢٦الثامنة،  (الجلسة
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التحضير لالجتماع الثالث الرفيع المستوى للجمعيـة العامـة بشـأن الوقايـة مـن األمـراض   ٧ق١٤٠ت  م
  ٢٠١٨١غير الُمعدية (غير السارية) ومكافحتها، المقرر عقده في عام 

  
  المجلس التنفيذي،

  
الثالـث الرفيـع المسـتوى للجمعيـة العامـة بشـأن الوقايـة مـن التحضـير لالجتمـاع بعد النظـر فـي التقريـر عـن 

  ٢٠١٨،٢األمراض غير الُمعدية (غير السارية) ومكافحتها، المقرر عقده في عام 
  

  ٣جمعية الصحة العالمية السبعين بأن تنظر في مشروع القرار التالي: يوصي
  

  جمعية الصحة العالمية السبعون،
  

) بشـــأن اإلعـــالن السياســـي لالجتمـــاع الرفيـــع المســـتوى ٢٠١٣( ١٠-٦٦ج ص عإذ تـــذكر بـــالقرار 
 ٦–٦٩ع ص جوالقـرار  للجمعية العامة بشأن الوقاية من األمراض غير الُمعدية (غير السـارية) ومكافحتهـا

التحضير لالجتماع الثالث الرفيع المستوى للجمعية ) بشأن االستجابة للتكليفات المحددة من أجل ٢٠١٦(
؛ وقـرارات الجمعيـة العامـة لألمـم بشأن الوقاية من األمراض غير الُمعدية (غير السارية) ومكافحتهاالعامة 

) بشــأن ٢٠١٤( ٦٨/٣٠٠و الجتمــاع الرفيــع المســتوىلاإلعــالن السياســي ) بشــأن ٢٠١١( ٦٦/٢المتحــدة 
م الشــاملين للتقــدم الوثيقــة الختاميــة الجتمــاع الجمعيــة العامــة الرفيــع المســتوى المعنــي باالســتعراض والتقيــي

) بشـــأن ٢٠١٥( ٦٩/٣١٣و ومكافحتهــا(غيــر الســـارية) المحــرز فــي الوقايـــة مــن األمــراض غيـــر المعديــة 
وقــرارات المجلــس ؛ ٢٠٣٠خطــة التنميــة المســتدامة لعــام ) بشــأن ٢٠١٥( ٧٠/١خطــة عمــل أديــس أبابــا و

فرقة عمل األمم شأن ب ٢٠١٥/٨و ٢٠١٤/١٠و ٢٠١٣/١٢االقتصادي واالجتماعي التابع لألمم المتحدة 
  األمراض غير الُمعدية (غير السارية) ومكافحتها،المتحدة المشتركة بين الوكاالت المعنية بالوقاية من 

  
المحــّدث فــي خطــة العمــل العالميــة بشــأن الوقايــة مــن األمــراض غيــر الســارية  ٣التــذييل  [ تؤيــد ]  -١

  ؛٢٠٢٠-٢٠١٣ومكافحتها 
  

الخاصــة بآليــة التنســيق العالميــة للوقايــة مــن األمــراض غيــر الســارية بخطــة العمــل تحــيط علمــًا   -٢
  ؛٢٠١٩-٢٠١٨التي تشمل الفترة  ومكافحتها

  
  على ما يلي: ٤الدول األعضاء تحث  -٣

  
) بشــأن اإلعـــالن السياســـي لالجتمـــاع ٢٠١٣( ١٠-٦٦ج ص عأن تواصــل تنفيـــذ القـــرار  )١(

  األمراض غير الُمعدية (غير السارية) ومكافحتهاللجمعية العامة بشأن الوقاية من الرفيع المستوى 
التحضـير لالجتمـاع ) بشأن االستجابة للتكليفات المحددة من أجـل ٢٠١٦( ٦–٦٩ع ص جوالقرار 

الثالــث الرفيــع المســتوى للجمعيــة العامــة بشــأن الوقايــة مــن األمــراض غيــر الُمعديــة (غيــر الســارية) 
 السياســـي اإلعـــالن) بشـــأن ٢٠١١( ٦٦/٢ المتحـــدة؛ وقـــرارات الجمعيـــة العامـــة لألمـــم ومكافحتهـــا

الوثيقــة الختاميــة الجتمــاع الجمعيــة العامــة ) بشــأن ٢٠١٤( ٦٨/٣٠٠و المســتوى الرفيــع الجتمــاعل
الرفيــع المســتوى المعنــي باالســتعراض والتقيــيم الشــاملين للتقــدم المحــرز فــي الوقايــة مــن األمــراض 

) بشــــأن خطــــة عمــــل أديــــس أبابــــا ٢٠١٥( ٦٩/٣١٣و ومكافحتهــــا(غيــــر الســــارية) غيــــر المعديــــة 
                                                           

 .١انظر الملحق    ١

  .١٤٠/٢٧م تالوثيقة    ٢
  .األمانة إلى بالنسبة القرار اعتماد على المترتبة واإلدارية المالية اآلثار على لالطالع ٨ الملحق انظر   ٣
  وحسب االقتضاء، منظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي.   ٤



  القرارات والمقررات اإلجرائية 15

  

وقــــرارات المجلــــس االقتصــــادي ؛ ٢٠٣٠خطــــة التنميــــة المســــتدامة لعــــام ) بشــــأن ٢٠١٥( ٧٠/١و
فرقـــة عمـــل األمـــم بشــأن  ٢٠١٥/٨و ٢٠١٤/١٠و ٢٠١٣/١٢واالجتمــاعي التـــابع لألمـــم المتحـــدة 

لُمعديـــة (غيـــر الســـارية) األمـــراض غيـــر االمتحـــدة المشـــتركة بـــين الوكـــاالت المعنيـــة بالوقايـــة مـــن 
المحــّدث فــي خطــة العمــل العالميــة بشــأن الوقايــة مــن األمــراض  ٣، مــع مراعــاة التــذييل ومكافحتهــا

 ؛٢٠٢٠-٢٠١٣غير السارية ومكافحتها 
 

لالجتمــاع الثالــث الرفيــع أن تــدعم التحضــير علــى المســتوى الــوطني واإلقليمــي والــدولي  )٢(
األمــراض غيــر الُمعديــة (غيــر الســارية) ومكافحتهــا، المســتوى للجمعيــة العامــة بشــأن الوقايــة مــن 

  ؛٢٠١٨المقرر عقده في عام 
  

أن يقـدم تقريـرًا عـن التحضـير لالجتمـاع الثالـث الرفيـع المسـتوى للجمعيـة المـدير العـام  مـن تطلب  -٤
 ٢٠١٨ العامة بشأن الوقاية من األمراض غير الُمعديـة (غيـر السـارية) ومكافحتهـا، المقـرر عقـده فـي عـام

  من خالل المجلس التنفيذي. ٢٠١٨لى جمعية الصحة العالمية الحادية والسبعين في عام إ
  

 )٢٠١٧كانون الثاني/ يناير  ٢٨(الجلسة الثالثة عشر، 
    
التصــــديق علــــى تعــــديالت الئحــــة المــــوظفين: مجموعــــة منقحــــة مــــن عناصــــر األجــــر   ٨ق١٤٠ت  م

  ١واالستحقاقات المتصلة بها ومرتبات الموظفين
  

  التنفيذي، المجلس
  

  ٢الموظفين، والئحة للموظفين األساسي النظام بتعديالت الخاص التقرير في النظر بعد
  

 العــام المــدير أدخلهــا التــي التعــديالت علــى للمــوظفين، األساســي النظــام مــن ٢-١٢ للمــادة وفقــاً  ،يصــادق -١
 بــأجور يتعلــق فيمــا ٢٠١٧ ينــاير/ الثــاني كــانون ١ مــن اعتبــاراً  النفــاذ حّيــز تــدخل أن علــى المــوظفين الئحــة علــى

  العليا؛ والفئات الفنية الفئة موظفي
  
 المــدير أدخلهــا التــي التعــديالت علــى للمــوظفين، األساســي النظــام مــن ٢-١٢ للمــادة وفقــاً  ،أيضــاً  يصــادق -٢

 يتعلـــق فيمـــا ٢٠١٧ ينـــاير/ الثـــاني كـــانون ١ مـــن اعتبـــاراً  النفـــاذ حّيـــز تـــدخل أن علـــى المـــوظفين الئحـــة علـــى العـــام
 األسـرة؛ عـن بعيـداً  العمـلالتنقـل وبـدل المشـقة وبـدل  حـافزالمعـالين؛  بـدالت المرتبـات؛ ؛التوظيف حافز بالتعاريف؛

 الوظيفيــة؛ المهــام مباشــرة التوظيــف؛ سياســات الخدمــة؛ انتهــاء منحــةاإلعــادة إلــى الــوطن؛  منحــة االســتقرار؛ منحــة
 عـدم االنتقـال؛ لغـرض الشـحن واألوالد؛ الـزوج سـفر الـوطن؛ زيـارة إجازة ؛الوظيفية الرتبة ضمن الدرجات في الزيادة
  الموظفين؛ لالئحة ١ التذييل المناصب؛ إلغاء بالوفاة؛ المتصلة المصروفات الحق؛ ممارسة

  
 المــدير أدخلهــا التــي التعــديالت علــى للمــوظفين، األساســي النظــام مــن ٢-١٢ للمــادة وفقــاً  ،كــذلك يصــادق -٣

 بهـا العمـل ويبـدأ ٢٠١٧ ينـاير/ الثـاني كـانون ١ مـن اعتبـاراً  النفـاذ حّيـز تـدخل أن على الموظفين الئحة على العام
 سـفرو التعلـيم؛  منحـةب يتعلـق فيمـا ٢٠١٨ ينـاير/ الثـاني كـانون ١ فـي جاريـة تكـون التـي الدراسـية السـنة مـن اعتباراً 

  .الموظفين لالئحة ٢ والتذييل واألوالد؛ الزوج وسفر موظفين؛ال
  

 )٢٠١٧كانون الثاني/ يناير  ٣١عشرة،  (الجلسة السابعة

                                                           
 .٢انظر الملحق    ١

 .١٤٠/٤٨م تالوثيقة    ٢
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  ١مرتبات الموظفين في الوظائف غير المصنفة في رتب ومرتب المدير العام  ٩ق١٤٠ت  م
  

  المجلس التنفيذي،
  

  ٢الموظفين، والئحة للموظفين األساسي النظام بتعديالت الخاص التقرير في النظر بعد
  

  :التالي القرار تعتمد بأن السبعين العالمية الصحة جمعية يوصي
  

  السبعون، العالمية الصحة جمعية
  
 المصــنفة غيـر الوظـائف فــي المـوظفين بـأجور المتعلقــة التنفيـذي المجلـس توصــيات إلـى تشـير إذ

  العام، المدير وأجر رتب في
  

ـــــات تحـــــّدد  -١ ـــــة المرتب ـــــين والمـــــديرين المســـــاعدين العـــــاّمين للمـــــديرين اإلجمالي ـــــغ اإلقليمي   قـــــدره بمبل
  أمريكيًا؛ دوالراً  ١٣٠ ٥٨٦ المقابل الصافي المرتب ليبلغ السنة في أمريكياً  دوالراً  ١٧٤ ٣٧٣

  
 السنة في أمريكياً  دوالراً  ١٩٢ ٢٣٦ قدره بمبلغ العام المدير لنائب اإلجمالي المرتب أيضاً  تحّدد  -٢

  أمريكيًا؛ دوالراً  ١٤٢ ٣٧٦ المقابل الصافي المرتب ليبلغ
  
 ليبلغ السنة في أمريكياً  دوالراً  ٢٤١ ٢٧٦ قدره بمبلغ العام للمدير اإلجمالي المرتب كذلك تحّدد  -٣

  أمريكيًا؛ دوالراً  ١٧٢ ٠٦٩ المقابل الصافي المرتب
  
  .٢٠١٧ يناير/ الثاني كانون ١ من اعتباراً  النفاذ حّيز األجور في التسويات هذه تدخل أن تقّرر  -٤

  
 )٢٠١٧كانون الثاني/ يناير  ٣١عشرة،  (الجلسة السابعة

                                                           
 .٢انظر الملحق    ١

 .١٤٠/٤٨م تالوثيقة    ٢
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أســاس  االنتخــاب فــي المجلــس التنفيــذي علــى خيــارات إجــراءمنصــب المــدير العــام:   )١(١٤٠ت  م

  ١التصويت الورقي
 

المجلــس التنفيــذي، بعــد النظــر فــي التقريــر الخــاص بمنصــب المــدير العــام: خيــارات إجــراء االنتخــاب علــى 
  قرر استخدام نظام قائم على التصويت الورقي لترشيح المدير العام. ٢أساس التصويت الورقي،

 
)٢٠١٧كانون الثاني/ يناير  ٢٣الثانية،  (الجلسة  

 
  
إجراء االنتخاب في جمعيـة الصـحة علـى تبعة في المُ ت اإلجراءا منصب المدير العام:  )٢(١٤٠ت  م

  ١أساس التصويت الورقي
  

المجلــس التنفيــذي، بعــد النظــر فــي التقريــر الخــاص بمنصــب المــدير العــام: خيــارات إجــراء االنتخــاب علــى 
  قرر ما يلي: ٢الورقي،أساس التصويت 

أن يوصي بأن تقرر جمعية الصحة العالمية السبعون استخدام نظام قائم علـى التصـويت الـورقي  )١(
 لتعيين المدير العام؛

المقترحــات المبّينــة فــي الجــدول الــوارد فــي جمعيــة الصــحة العالميــة الســبعون  تُنّفــذ أن يوصــي بــأن )٢(
، ١سـجالت/ /١٤٠/٢٠١٧م تمن الوثيقـة  ٣ في الملحقالتعديالت المقترحة ، وتعتمد ١٤٠/٤م تالوثيقة 

  من النظام الداخلي لجمعية الصحة العالمية. ١١٩طبقًا للمادة 
 

)٢٠١٧كانون الثاني/ يناير  ٢٣(الجلسة الثانية،    
  
  

ــذ الصــحية البشــرية المــوارد  )٣(١٤٠ت  م ــة مضــامين وتنفي ــم هيئ ــة المتحــدة األم  المســتوى الرفيع
  ٣،٤االقتصادي والنمو الصحة مجال في بالعمالة المعنية

  
 المتحـدة األمم هيئة مضامين وتنفيذ الصحية البشرية الموارد عن بعد النظر في التقرير المجلس التنفيذي،

 المتحـدة األمـم هيئـةب بتقرير رحّ بعد أن و  ٥االقتصادي، والنمو الصحة مجال في بالعمالة المعنية المستوى الرفيعة
 فــي ٢٠١٦ ســبتمبرأيلــول/  فــي دمُقــ الــذي االقتصــادي والنمــو الصــحة مجــال فــي بالعمالــة المعنيــة المســتوى الرفيعــة
 والنمـــو الصـــحة مجـــال فـــي العمالـــة بشـــأن المســـتوى الرفيـــع الـــوزاري االجتمـــاع وفـــي المتحـــدة لألمـــم العامـــة الجمعيـــة

 ما يلي: العام المدير من طلب، يقرر أن ي٢٠١٦ ديسمبر كانون األول/ في قدعُ  يذاالقتصادي ال

 مـــع بالتعـــاون الســـبعين، العالميـــة الصـــحة جمعيـــة انعقـــاد موعـــد بحلـــول األخيـــرة، اللمســـات وضـــع  )١(
والكيانـات اإلقليميـة والمتخصصـة  االقتصـادي الميـدان فـي والتنميـة التعـاون ومنظمـة الدوليـة العمل منظمة

                                                           
 .٣انظر الملحق    ١

  .١٤٠/٤م تالوثيقة    ٢
 .٤انظر الملحق    ٣

  .األمانة إلى بالنسبة المقرر اإلجرائي اعتماد على المترتبة واإلدارية المالية اآلثار على لالطالع ٨ الملحق انظر   ٤
 .١٤٠/١٧م تالوثيقة    ٥
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االسـتراتيجية العالميـة بشـأن المـوارد البشـرية وتمشـيًا مـع أغـراض  ١األعضـاء، الدول مع وبالتشاورالمعنية 
 تنفيــذ تــدعم التــي ٢٠٢١-٢٠١٧ ماســيةخُ ال العمــل خطــةمســودة  علــى ٢٠٣٠،٢ الصــحية: القــوى العاملــة

 ؛االقتصادي والنمو الصحة مجال في بالعمالة المعنية المستوى الرفيعة المتحدة األمم هيئة توصيات

 ن؛يالسبعة العالمي الصحة جمعية فيها من طرف لنظرالُخماسية ل عملال خطةمسودة  ميقدت  )٢(

 فـي الـواردة الرئيسـية التوصـيات علـى زّكـتر  تـدابير مـن أجـل اعتمـاد ١األعضـاء الـدول مـعالعمـل   )٣(
 وضـع ذلـك فـي بمـا االقتصـادي، والنمـو الصـحة مجـال فـي بالعمالـة المعنيـة المسـتوى الرفيعـة هيئةال تقرير

 عمـلال رصفُـ خلـق وتعزيـز ،للتعلـيم النـوعي التحسـينبغية  القطاعات بينمشتركة  اتاستثمار خطط وٕاقامة 
 يين.الصح لعاملينل الدوليالتنقل  من المتبادلة والمنفعة واالجتماعي الصحي ينالقطاع في الالئق

 )٢٠١٧كانون الثاني/ يناير  ٢٦(الجلسة التاسعة، 
    
  ٣شلل األطفال  )٤(١٤٠ت  م
  

وتقريــــر المــــوارد البشــــرية: أحــــدث  ٤بعــــد النظــــر فــــي التقريــــر الخــــاص بشــــلل األطفــــال المجلــــس التنفيــــذي،
  ٥المعلومات؛

  
) بشــــأن شــــلل األطفــــال، وتشــــجيع الــــدول األعضــــاء علــــى ٢٠١٥( ٣-٦٨ج ص عيــــذّكر بــــالقرار   )١(

  ضمان تنفيذه تنفيذًا كامًال؛ 
  

بالمناقشـــات الســـابقة التـــي دارت فـــي المجلـــس التنفيـــذي وجمعيـــة الصـــحة حـــول الجوانـــب  ويـــذّكر  )٢(
الخاصـــة بـــالموارد البشـــرية فـــي المبـــادرة العالميـــة الستئصـــال شـــلل األطفـــال، والســـيما فيمـــا يتعلـــق بمســـألة 

  التعويضات المحتملة الناجمة عن إنهاء عقود الموظفين؛
  

لـى بـذل الجهـود الفعالـة فـي الشـوط األخيـر مـن استئصـال ويشّدد على ضرورة مواصلة التركيز ع  )٣(
شـــلل األطفـــال، وعلـــى أهميـــة ضـــمان أن المبـــادرة العالميـــة الستئصـــال شـــلل األطفـــال قـــادرة علـــى تحقيـــق 

  الغرض منها بتوافر المستويات الكافية من الموظفين المؤهلين؛
  

لـــة االنتقاليــة، بمـــا يتماشــى مـــع ويســّلط الضــوء علـــى الحاجــة الُمّلحـــة إلــى التخطـــيط الفعــال للمرح  )٤(
  ؛١٤٠/١٣م تمن الوثيقة  ١٩األهداف الثالثة الرئيسية الموضحة في الفقرة 

  
ويعيد التأكيد على ضرورة مواصـلة تقـديم التـدخالت المالئمـة والخاصـة بأوضـاع محـددة والمركـزة   )٥(

يتعلـــق بالمتطلبـــات مـــن المـــوارد إلـــى األقـــاليم والبلـــدان التـــي لـــم يتوقـــف فيهـــا انتقـــال المـــرض، والســـيما فيمـــا 
  البشرية والميزانية؛

  
ويقّر بالتحديات الكبيرة والشاملة التي تواجه المنظمة نتيجة لما يحـدث حاليـًا مـن تقلـيص المبـادرة   )٦(

  العالمية الستئصال شلل األطفال؛
                                                           

 وحسب االقتضاء، منظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي.   ١
 .٧، الملحق ١/ سجالت/٦٩/٢٠١٦ج ص عوالوثيقة ) ٢٠١٦( ١٩-٦٩ج ص عانظر القرار    ٢

  .األمانة إلى بالنسبة المقرر اإلجرائي اعتماد على المترتبة واإلدارية المالية اآلثار على لالطالع ٨ الملحق انظر   ٣
 .١٤٠/١٣م تالوثيقة    ٤

  .١٤٠/٤٦م تالوثيقة    ٥
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يــــف ويــــدعو إلــــى تحديــــد األولويــــات علــــى نحــــو مالئــــم فيمــــا يتعلــــق بــــالفرص المتاحــــة إلعــــادة تكل  )٧(
الموظفين داخليًا من أجـل الحـد مـن االلتزامـات والتعويضـات المحتملـة، ومـن أجـل تعزيـز برنـامج المنظمـة 
ـــع للتمنيـــع علـــى وجـــه الخصـــوص، مـــع التركيـــز علـــى اســـتبقاء  ـــامج الموسَّ بشـــأن الطـــوارئ الصـــحية والبرن

  الموظفين ذوي األداء األفضل؛ 
  

لين عن طريق المبـادرة العالميـة الستئصـال شـلل ويؤكد ضرورة تسريع فرص نقل الموظفين الممو   )٨(
، أو إعـــادة تحديـــد ٪٤٣ األطفـــال الـــذين يعملـــون فـــي البلـــدان الخاليـــة مـــن شـــلل األطفـــال والبالغـــة نســـبتهم
  مرتسماتهم، مع ضمان بقاء الموارد المالئمة في موقعها من أجل إجراء الترصد؛

  
ــــ  )٩( ى اســــتقدام المــــوظفين للمبــــادرة العالميــــة ويؤكــــد مــــن جديــــد توقعــــه بأنــــه ال ينبغــــي أن يترتــــب عل

الستئصــال شــلل األطفــال تكــاليف يمكــن تالفيهــا تنــتج عــن انتهــاء العقــود فــي المســتقبل المنظــور، بفضــل 
استخدام طرق من بينها تحديد تـاريخ انتهـاء العقـود بحيـث يتـزامن مـع تـاريخ انتهـاء المبـادرة، وبعـد مطالبـة 

  توفي هذا الشرط واستخدامها؛ المنظمة بضمان إتاحة عقود موحدة تس
  

  ويقرر أن يطلب من المدير العام باالضطالع بما يلي:  )١٠(
  

أن يقدم تقريرًا إلى جمعيـة الصـحة العالميـة السـبعين يوضـح المخـاطر البرمجيـة والماليـة   (أ)
 والمتعلقة بالموارد البشـرية، الناجمـة عـن تقلـيص المبـادرة العالميـة الستئصـال شـلل األطفـال الـذي

يحدث حاليًا وعن إنهائها في نهاية المطاف، وأن يقدم أحدث المعلومات عن اإلجراءات المتخـذة 
والمقررة لتخفيف أثر هذه المخاطر مع ضمان الحفاظ على الوظائف األساسية المتعلقة بمكافحـة 
شــــلل األطفــــال فــــي الوقــــت نفســــه، وأن يقــــدم المســــّودة األولــــى لهــــذا التقريــــر إلــــى اجتمــــاع للــــدول 

  ؛٢٠١٧عضاء ُيعقد قبل نهاية نيسان/ أبريل األ
  

أن يواصـــل رفـــع التقـــارير المنتظمـــة إلـــى جمعيـــة الصـــحة مـــن خـــالل المجلـــس التنفيـــذي،   (ب)
  بشأن تخطيط عملية االنتقال وتنفيذها.

  
  )٢٠١٧كانون الثاني/ يناير  ٢٧(الجلسة العاشرة، 

  
  
 لتبـــادل فيروســـات األنفلـــونزا الجائحـــةاألنفلـــونزا  لمواجهـــة اإلطـــار الخـــاص بالتأهـــب  )٥(١٤٠ت  م

  ١والتوصل إلى اللقاحات والفوائد األخرى
  

 لمواجهـــة بالتأهـــب الخـــاص اإلطـــار الفريـــق المعنـــي باســـتعراضالمجلـــس التنفيـــذي، وقـــد نظـــر فـــي تقريـــر   
نص علـى أن يقتـرح المـدير المـذكور، والـذي يـمـن اإلطـار  ٥-١٤-٦وٕاذ يـذّكر بـالفرع  ٢؛٢٠١٦ الجائحـة األنفلونزا

العام على المجلس التنفيذي، بناًء علـى مشـورة الفريـق االستشـاري المعنـي بالتأهـب لألنفلـونزا الجائحـة، النسـبة التـي 
تقتطع من االشتراكات لتمويل تدابير التأهب بين جائحة وأخرى وتلك التي تقتطع منها لتمويل أنشطة التصـدي فـي 

ينبغي علـى مـدى ) الذي تقّرر فيه أنه ٢٠١٢) (٢(١٣١م تر أيضًا بالمقّرر اإلجرائي حالة حدوث جائحة؛ وٕاذ يذكّ 
تقريبـًا مـن المسـاهمات لتـدابير التأهـب  ٪٧٠) اسـتخدام ٢٠١٦إلـى عـام  ٢٠١٢السنوات الخمـس المقبلـة (مـن عـام 

ها فـــي تخصـــيص تقريبـــًا ألنشـــطة التصـــدي، مـــع التســـليم بضـــرورة المرونـــة وفائـــدت ٪٣٠للجائحـــة واالحتفـــاظ بنســـبة 
أن الفريــق االستشــاري المعنــي بالتأهــب لألنفلــونزا الجائحــة كــان قــد أوصــى فــي نيســان/ األمــوال؛ وٕاذ يــذّكر كــذلك بــ

المـــديرة العامـــة بـــأن ُتمـــّدد فتـــرة تطبيـــق جميـــع المقـــّررات اإلجرائيـــة المتعلقـــة بتنفيـــذ االشـــتراكات لغايـــة  ٢٠١٦ أبريـــل
) الصــادر عــن المجلــس التنفيــذي، وأن ٢(١٣١م تالمقــّرر اإلجرائــي  ، بمــا فيهــا٢٠١٧كــانون األول/ ديســمبر  ٣١

                                                           
  .األمانة إلى بالنسبة المقرر اإلجرائي اعتماد على المترتبة واإلدارية المالية اآلثار على لالطالع ٨ الملحق انظر   ١
 .١ ، الملحق١٤٠/١٦م تالوثيقة    ٢
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توصــية الفريــق االستشــاري تقضــي بالتــالي بــأن ُيمــّدد أيضــًا العمــل بالتقســيم التناســبي بــين تــدابير التأهــب للجــوائح 
فقــت علــى وٕاذ يشــير إلــى أن المــديرة العامــة وا ١)؛٢(١٣١م توأنشــطة التصــدي الُمّتفــِق عليــه فــي المقــّرر اإلجرائــي 

 األنفلـونزا لمواجهـة بالتأهـب الخـاص اإلطـار الفريق المعني باسـتعراضتلك التوصية؛ وٕاذ يشير أيضًا إلى أن تقرير 
، وأن مناقشـــة التقريـــر فـــي ٢٠١٧ســـُيقدم إلـــى جمعيـــة الصـــحة العالميـــة الســـبعين فـــي أيـــار/ مـــايو  ٢٠١٦ الجائحـــة
الصــحة قــد تــرتبط بتقــديم المقتــرح المقبــل بشــأن تقســيم األمــوال تناســبيًا بــين تــدابير التأهــب للجــوائح وأنشــطة  جمعيــة

، ٣٦والتوصـــيات، والســـيما التوصـــية  ١٤٠/١٦م تو ١٤٠/١٥م تالتصـــدي لهـــا؛ وقـــد نظـــر أيضـــًا فـــي الـــوثيقتين 
والــواردة فــي  ٢٠١٦ الجائحــة فلــونزااألن لمواجهــة بالتأهــب الخــاص اإلطــار الفريــق المعنــي باســتعراضالمقدمــة مــن 

  :، قّرر ما يلي١٤٠/١٦م ت الوثيقة
  

  ؛٢٠١٨شباط/ فبراير  ٢٨لغاية ) ٢٠١٢() ٢(١٣١م تأن يمّدد فترة تطبيق المقّرر اإلجرائي   )١(
  

مـن  ٥-١٤-٦أن يطلب من المدير العام أن يقّدم إلى المجلس التنفيذي، وفقًا لمـا يـرد فـي الفـرع   )٢(
بناًء على مشـورة الفريـق االستشـاري المعنـي بالتأهـب و  الجائحة األنفلونزا لمواجهة بالتأهب الخاص اإلطار

لألنفلــونزا الجائحــة، مقترحــًا جديــدًا بشــأن النســبة المقتطعــة مــن االشــتراكات التــي ينبغــي اســتخدامها لتمويــل 
ويل أنشطة التصدي في تدابير التأهب بين جائحة وأخرى، وتلك المقتطعة منها التي ينبغي استخدامها لتم

حالة حدوث جائحة، وذلـك لكـي ينظـر فيـه المجلـس التنفيـذي أثنـاء دورتـه الثانيـة واألربعـين بعـد المائـة فـي 
  ؛٢٠١٨كانون الثاني/ يناير 

  
يطلب من المدير العـام أن يواصـل المشـاورات مـع أمانـة اتفاقيـة التنـوع البيولـوجي والمنظمـات أن   )٣(

حســـب االقتضـــاء، فـــي ســـياق االلتزامـــات الدوليـــة الراهنـــة، بشـــأن التوصـــل إلـــى  الدوليـــة المعنيـــة األخـــرى،
الُممرضــات وتبــادل الفوائــد العــادل والمنصــف، لصــالح الصــحة العموميــة، وأن يقــدم تقريــرًا عــن ذلــك إلــى 

 جمعية الصحة العالمية السبعين.
  

  )٢٠١٧كانون الثاني/ يناير  ٢٧(الجلسة العاشرة، 
  
  
الدول األعضاء بشأن المنتجات الطبيـة المتدنيـة النوعيـة/ المـزورة/ المغشوشـة آلية   )٦(١٤٠ت  م

  ٢التوسيم/ المغشوشة/ المزيفة
  

التنفيــــذي، بعــــد النظــــر فــــي تقريــــر االجتمــــاع الخــــامس آلليــــة الــــدول األعضــــاء بشــــأن المنتجــــات المجلــــس 
 ٤)،٢٠١٢( ١٩-٦٥ج ص عوالقـرار  ٣المزيفـة،المتدنيــة النوعيــة/ المـزورة/ المغشوشـة التوسـيم/ المغشوشـة/  الطبيـة

  قّرر ما يلي:
  ؛ ١٤٠/٢٣م تمن ملحق الوثيقة  ٣أن يؤيد التعاريف بصيغتها الواردة في التذييل   )١(
  أن يوصي جمعية الصحة العالمية السبعين بما يلي:  )٢(

  ؛١٤٠/٢٣م تمن ملحق الوثيقة  ٣أن تؤيد التعاريف بصيغتها الواردة في التذييل   (أ)

                                                           
١   http://www.who.int/influenza/pip/ag_april2016_MeetingRpt.pdf?ua=1 ـــــــــرة ـــــــــي  ٤٥، الفق ـــــــــم االطـــــــــالع ف (ت
 ).٢٠١٦تشرين الثاني/ نوفمبر   ٣٠

 .٥انظر الملحق    ٢

 .١٤٠/٢٣م تالوثيقة    ٣

 ، وخاصة الحاشية الواردة في الفقرة األولى من ملحق القرار.١/ سجالت/٦٥/٢٠١٢ج ص عانظر الوثيقة    ٤
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مــن المـدير العــام االستعاضـة عــن عبـارة "المنتجــات الطبيـة المتدنيـــة النوعيـــة/  أن تطلـب  (ب)
المـــزورة/ المغشوشـــة التوســـيم/ المغشوشـــة/ المزيفـــة" بعبـــارة "المنتجـــات الطبيـــة المتدنيــــة النوعيــــة 
والمغشوشـــة" الســـتخدامها فـــي اســـم آليـــة الـــدول األعضـــاء وفـــي جميـــع الوثـــائق التـــي تصـــدر فـــي 

  قبل بشأن موضوع المنتجات الطبية من هذا النوع.المست
  )٢٠١٧كانون الثاني/ يناير  ٢٧(الجلسة الحادية عشرة، 

    
  ١مسّودة خطة العمل العالمية بشأن االستجابة الصحية العمومية للخرف  )٧(١٤٠ت  م
  

 العموميـــة الصـــحية االســـتجابة بشـــأن عالميـــةال عمـــلال خطـــة دةوّ مســـ، بعـــد أن نظـــر فـــي المجلـــس التنفيـــذي
  :التالي المقّرر اإلجرائي باعتماد السبعينجمعية الصحة العالمية قرر أن يوصي  ٢٠٢٥،٢-٢٠١٧ للخرف

  
جمعيــة الصــحة العالميــة الســبعون، بعــد النظــر فــي مســّودة خطــة العمــل العالميــة بشــأن االســتجابة 

  ،٢٠٢٥-٢٠١٧الصحية العمومية للخرف 
  

  ؛٢٠٢٥-٢٠١٧ خطة العمل العالمية بشأن االستجابة الصحية العمومية للخرف أيدت  )١(
  

ـــت   )٢( ـــدول األعضـــاءحث ـــًا، اســـتجابات علـــى مـــا يلـــي ٣ال : أن تضـــع، فـــي أقـــرب وقـــت ممكـــن عملي
طموحــة بشــأن التنفيــذ الشــامل لخطــة العمــل العالميــة بشــأن االســتجابة الصــحية العموميــة للخــرف  وطنيــة
  ؛٢٠٢٥-٢٠١٧

  
المــدير العــام أن يقــدم تقريــرًا عــن التقــدم المحــرز فــي تنفيــذ هــذا المقــّرر اإلجرائــي إلــى  مــن طلبــت  )٣(

  .٢٠٢٦و ٢٠٢٣و ٢٠٢٠جمعية الصحة في األعوام 
  

 )٢٠١٧كانون الثاني/ يناير  ٣٠(الجلسة الرابعة عشرة، 
  
  
الصــحة لالســتراتيجية وخطــة العمــل العــالميتين بشــأن االســتعراض البرمجــي الشــامل   )٨(١٤٠ت  م

  ١،٤العمومية واالبتكار والملكية الفكرية
  

 وخطـــة لالســـتراتيجيةالبرمجـــي الشـــامل  االســـتعراضبالخـــاص  التقريـــرالنظـــر فـــي  بعـــد، المجلـــس التنفيـــذي  
اختصاصات االستعراض قرر أن يوافق على  ٥،الفكرية والملكية واالبتكار العمومية الصحة بشأن العالميتين العمل

الواردة فـي  العالميتين بشأن الصحة العمومية واالبتكار والملكية الفكريةلالستراتيجية وخطة العمل البرمجي الشامل 
، ويطلـــــب مـــــن األمانـــــة إعـــــداد مؤشـــــر لمتطلبـــــات التمويـــــل ١ســـــجالت/ /١٤٠/٢٠١٧م تمـــــن الوثيقـــــة  ٦ ملحـــــقال

وتقديم ذلك إلى جمعية الصحة العالمية الحاديـة  ،االستعراض البرمجي توصيات تنفيذ لتكاليف المحتملة والمصادر
  من خالل المجلس التنفيذي في دورته الثانية واألربعين بعد المائة. ٢٠١٨والسبعين في عام 

  
 )٢٠١٧كانون الثاني/ يناير  ٣١(الجلسة السابعة عشرة، 

                                                           
  .األمانة إلى بالنسبة المقرر اإلجرائي اعتماد على المترتبة واإلدارية المالية اآلثار على لالطالع ٨ الملحق انظر   ١
 .، الملحق١٤٠/٢٨م تالوثيقة    ٢

 منظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي.وحسب االقتضاء،    ٣

 .٦انظر الملحق    ٤

 .١٤٠/٢٠م تالوثيقة    ٥
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  ١تعزيز صحة الالجئين والمهاجرين  )٩(١٤٠ت  م
  

 القراروٕاذ يـــذكر بـــ ٢علمـــًا بـــالتقرير الخـــاص بتعزيـــز صـــحة المهـــاجرين،المجلـــس التنفيـــذي، بعـــد اإلحاطـــة 
، وٕاذ يعيد تأكيد إعالن نيويورك من أجـل الالجئـين والمهـاجرين، المهاجرين صحة بشأن) ٢٠٠٨( ١٧-٦١ع  ص  ج

والقانونيـة، وخصوصًا مرفقيه المتعلقـين باالتفـاق العـالمي بشـأن الالجئـين واالتفـاق العـالمي للهجـرة اآلمنـة والمنظمـة 
  يقرر أن يطلب من المدير العام ما يلي:

  
وبالتعـاون مـع المنظمـة الدوليـة للهجـرة  ٣مع الدول األعضـاء ينالكاملوالتعاون ، بالتشاور يعدّ  أن )١(

 إطـارمسـّودة ، وأصـحاب المصـلحة المعنيـين اآلخـرين والمفوضية السـامية لألمـم المتحـدة لشـؤون الالجئـين
 جمعيـة الصـحة العالميـة ُتعـرض علـى لكـي صـحة الالجئـين والمهـاجرين أولويات ومبـادئ توجيهيـة لتعزيـز

 ؛السبعون
 

، فــي إطــار توثيـــق عــرى التعــاون مــع الــدول األعضــاء وبنــاًء علـــى أن يبــذل مــا يمكــن مــن جهــد )٢(
العـالمي بشـأن  لضمان أن ُتعالج الجوانب الصحية على نحو كاٍف عنـد وضـع االتفـاق المبادئ التوجيهية،

مـع المنظمـات التفاق العالمي بشأن الهجـرة اآلمنـة والمنظمـة والقانونيـة، وذلـك بالتعـاون الوثيـق الالجئين وا
 ؛الحادية والسبعينجمعية الصحة العالمية ، وأن يقدم تقريرًا عن ذلك إلى الدولية المعنية

 
المســـتفادة بشـــأن صـــحة جمـــع التجـــارب والـــدروس عـــن طريـــق تحديـــد و أن ُيجـــري تحلـــيًال للوضـــع  )٣(

إطــار األولويــات والمبــادئ التوجيهيــة  الالجئــين والمهــاجرين فــي كــل إقلــيم مــن أجــل تــوفير مــدخالت لوضــع
الحاديـــة جمعيـــة الصـــحة العالميـــة ، وأن يقـــدم تقريـــرًا عـــن ذلـــك إلـــى صـــحة الالجئـــين والمهـــاجرين لتعزيـــز

 ؛والسبعين
  

وبالتعــاون مــع أصــحاب المصــلحة  ٣،ل األعضــاءمــع الــدو  ينالكــاملوالتعــاون أن يضــع، بالتشــاور   )٤(
 مثـــل المنظمـــة الدوليـــة للهجـــرة والمفوضـــية الســـامية لألمـــم المتحـــدة لشـــؤون الالجئـــين، ،المعنيـــين اآلخـــرين

جمعيــة الصــحة كــي تنظــر فــي اعتمادهــا بشــأن صــحة الالجئــين والمهــاجرين ل ةعالميــمســّودة خطــة عمــل 
  .واألربعين بعد المائةالرابعة  التنفيذي في دورته المجلسالثانية والسبعون من خالل  العالمية

  
 )٢٠١٧كانون الثاني/ يناير  ٣١(الجلسة السابعة عشرة، 

    
  ٤المشاركة مع الجهات الفاعلة غير الدول  )١٠(١٤٠ت  م
  

المجلس التنفيذي، بعد النظر في التقرير الخاص بالجهات الفاعلة غير الـدول ذات العالقـات الرسـمية مـع 
   ٥بما في ذلك استعراض ثلث الجهات الفاعلة غير الدول ذات العالقة الرسمية مع المنظمة،المنظمة، 

  
 :ّررــق )١(

 
 الصــحة منظمــة مــع رســمية عالقــات فــي التاليــة الحكوميــة غيــر المنظمــات دخــول قبــول  ) أ(

 الدوليــة؛ اإلنقــاذ ولجنــة بكنـدا؛ الكبــرى التحــديات ومؤسســة غيـتس؛ وميلينــدا بيــل مؤسســة: العالميـة
 ؛هالوز فريد ومؤسسة المعرفة؛ إليكولوجيا الدولية والمؤسسة

                                                           
  .األمانة إلى بالنسبة المقرر اإلجرائي اعتماد على المترتبة واإلدارية المالية اآلثار على لالطالع ٨ الملحق انظر   ١
 .١٤٠/٢٤م تالوثيقة    ٢

 التكامل االقتصادي اإلقليمي. االقتضاء، منظماتوحسب    ٣

 .٧انظر الملحق    ٤

  .١٤٠/٤٢م تالوثيقة    ٥
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المنظمــة الدوليــة الجهــات الفاعلــة غيــر الــدول التاليــة: وضــع حــد للعالقــات الرســمية مــع   (ب)
إلدمــاج المعــوقين؛ ولجنــة البلــدان األفريقيــة المعنيــة بالممارســات التقليديــة التــي تــؤثر فــي صــحة 

الرابطـــة العالميـــة للتأهيـــل النفســـي و المـــرأة والطفـــل؛ والمركـــز الـــدولي للتجـــارة والتنميـــة المســـتدامة؛ 
 والرابطة العالمية للصحة الجنسية. ؛واالجتماعي

  
جهـة  ٥٨البـالغ عـددها مـع المنظمـة و ع التقدير بتعاون الجهات الفاعلـة غيـر الـدول م ط علماً احأ  )٢(

في العمل مع المنظمة، المستمر على تفانيها  ىثنأو  ،١٤٠/٤٢م تللوثيقة  ٢والواردة أسماؤها في الملحق 
 اإلبقاء على عالقاتها الرسمية مع المنظمة؛ وقّرر

  
واالتحـاد الـدولي  ،الرابطة األوروبية لألدوية الجنيسـة الخاصة بكّل من بالتقاريركذلك  علماً  طاحأ  )٣(

ومؤسســـة اإلنســـولين  ،واالتحـــاد الـــدولي لســـيدات األعمـــال والمهنيـــات ،والتحـــالف الـــدولي للنســـاء ،لإلعاقـــة
ة والرابطـة اإليطاليـ ،واالتحـاد الـدولي لإلرشـاد والتثقيـف الصـحي ،والجمعية الدوليـة للحبـل الشـوكي ،الدولية

واالتحـــاد العـــالمي  ،والمنظمـــة الدوليـــة إلعـــادة التأهيـــل ،ورابطـــة الطبيبـــات الدوليـــة ،ألصـــدقاء راءول فـــولرو
ر إرجاء اسـتعراض العالقـات مـع  ؛للصم، وبأن خطط التعاون لم ُيتَّفق عليها بعد هـذه الجهـات الفاعلـة وقرَّ

، حيـث ٢٠١٨المائة في كـانون الثـاني/ ينـاير إلى دورة المجلس التنفيذي الثانية واألربعين بعد غير الدول 
  ينبغي حينئذ تقديم التقارير إلى المجلس بشأن خطط التعاون المتفق عليها وعن وضع العالقات.

  
 )٢٠١٧كانون الثاني/ يناير  ٣١(الجلسة السابعة عشرة، 

  
  
  جائزة مؤسسة الدكتور على توفيق شوشة  )١١(١٤٠ت  م
  

في تقرير لجنة جائزة مؤسسـة الـدكتور علـى توفيـق شوشـة، مـنح جـائزة لمجلس التنفيذي، بعد أن نظر ا  
 اتقــديرًا لمســاهمته ة ياســمين أحمــد جعفــر مــن ُعمــانللــدكتور  ٢٠١٧مؤسســة الــدكتور علــى توفيــق شوشــة لعــام 

فرنــك سويســري  ٢٥٠٠علــى مبلــغ يعــادل  ةحصــل الفــائز ت. وســوف ُعمــانالكبيــرة فــي مجــال الصــحة العموميــة ب
  .كيبالدوالر األمري

  
 )٢٠١٧كانون الثاني/ يناير  ٣١(الجلسة الثامنة عشرة، 

  
  
  جائزة ساساكاوا للصحة  )١٢(١٤٠ت  م
  

لمجلــس التنفيــذي، بعــد أن نظــر فــي تقريــر هيئــة اختيــار الفــائزين بجــائزة ساســاكاوا للصــحة مــنح جــائزة ا  
مــن منغوليــا تقــديرًا لمســاهمته الكبيــرة فــي تقــدم الرعايــة  للــدكتور أرســالن رينشــين ٢٠١٧ساســاكاوا للصــحة لعــام 

  .دوالر أمريكي ٣٠ ٠٠٠. وسوف يحصل الفائز على مبلغ الصحية األولية في منغوليا
  

 )٢٠١٧كانون الثاني/ يناير  ٣١(الجلسة الثامنة عشرة، 
  
  
  جائزة مؤسسة اإلمارات العربية المتحدة للصحة  )١٣(١٤٠ت  م
  

لمجلـــس التنفيـــذي، بعـــد أن نظـــر فـــي تقريـــر هيئـــة اختيـــار الفـــائزين بجـــائزة مؤسســـة اإلمـــارات العربيـــة ا  
للدكتور لـو بوبـو بايـدي مـن  ٢٠١٧المتحدة للصحة لعام  المتحدة للصحة، منح جائزة مؤسسة اإلمارات العربية
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تكريمًا له على مساهمته الكبيرة في إنشاء المركز الوطني لنقل الدم وتطوير خدمات نقل الدم، وعلى ، موريتانيا
جهــوده المبذولــة فــي مكافحــة التهــاب الكبــد الفيروســي واأليــدز والعــدوى بفيروســه واألمــراض المنقولــة جنســيًا فــي 

  .دوالر أمريكي ٢٠ ٠٠٠. وسوف يحصل الفائز على مبلغ تانياموري
  

 )٢٠١٧كانون الثاني/ يناير  ٣١(الجلسة الثامنة عشرة، 
  
  
  ووك التذكارية للصحة العمومية –جائزة الدكتور لي جونغ   )١٤(١٤٠ت  م
  

 ووك -اختيــــار الفــــائزين بجــــائزة الــــدكتور لــــي جونــــغ  هيئــــة تقريــــرالمجلــــس التنفيــــذي، بعــــد أن نظــــر فــــي   
هنـري ريـف الدوليـة  لفرقـة ٢٠١٧التذكاريـة للصـحة العموميـة لعـام  ووك - جونـغ لـي الـدكتور جـائزة مَنح ،التذكارية

لمســاهماتها الجليلــة فــي مجــال الصــحة  كوبــامــن الخطيــرة  واألوبئــة الطــوارئاألطبــاء المتخصصــين فــي حــاالت  مــن
  دوالر أمريكي. ١٠٠ ٠٠٠مبلغ قدره  على بهايحصل الفائز سالعمومية. و 

  
 )٢٠١٧كانون الثاني/ يناير  ٣١(الجلسة الثامنة عشرة، 

  
  
  السبعين جدول األعمال المؤقت لجمعية الصحة العالمية  )١٥(١٤٠ت  م
  

المجلـــس التنفيـــذي، بعـــد أن نظـــر فـــي تقريـــر المـــدير العـــام عـــن جـــدول األعمـــال المؤقـــت لجمعيـــة الصـــحة   
فـي قصـر  السبعونالعالمية  جمعية الصحة بأن ُتعقدالسابق القاضي  بمقرره اإلجرائيوٕاذ يذكِّر  ١،السبعينالعالمية 

األربعاء في موعد أقصاه يوم  هاوتختتم ٢٠١٧أيار/ مايو  ٢٢يوم االثنين الموافق أعمالها أن تفتتح و األمم بجنيف 
الســـبعين، وفقـــًا علـــى جـــدول األعمـــال المؤقـــت لجمعيـــة الصـــحة العالميـــة  وافـــق ٢٠١٧،٢أيـــار/ مـــايو  ٣١ الموافـــق

  للصيغة المعدلة.
  

 )٢٠١٧كانون الثاني/ يناير  ٣١(الجلسة الثامنة عشرة، 
  
  
  انعقاد دورة المجلس التنفيذي الحادية واألربعين بعد المائة التالية موعد ومكان  )١٦(١٤٠ت  م
  

 ٢٠١٧ حزيــران/ يونيــو ٢و ١قــرر المجلــس التنفيــذي أن ُتعقــد دورتــه الحاديــة واألربعــون بعــد المائــة يــومي   
  في مقر المنظمة الرئيسي في جنيف.

  
 )٢٠١٧كانون الثاني/ يناير  ٣١(الجلسة الثامنة عشرة، 

  
_____________________  

  
  
  

                                                           
  .١٤٠/٤٤م تالوثيقة    ١
  .)٢٠١٦( )١١(١٣٩م تانظر المقرر اإلجرائي    ٢
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  ١الملحق 
  

  المحّدث في خطة العمل العالمية بشأن الوقاية من  ٣مسّودة التذييل 
  وخطة عمل مقترحة خاصة  ٢٠٢٠-٢٠١٣ األمراض غير السارية ومكافحتها

   بآلية التنسيق العالمية للوقاية من األمراض غير السارية ومكافحتها
  ٢٠١٩١- ٢٠١٨ تشمل الفترة

 
 ]٢٠١٦كانون األول/ ديسمبر  ٥ – ٣و ١، الملحقان ١٤٠/٢٧م تالوثيقة  [

  
  
  

  ]١[ التذييل 
  

  المحّدث في خطة العمل العالمية بشأن الوقاية ٣مسّودة التذييل 
  ٢٠٢٠- ٢٠١٣ومكافحتها من األمراض غير السارية 

  
  

  ؟٣ما هو التذييل 
  
   الســــــــارية غيــــــــر األمــــــــراض مــــــــن الوقايــــــــة بشــــــــأن العالميــــــــة العمــــــــل خطــــــــة مــــــــن جــــــــزء هــــــــو ٣ التــــــــذييل  -١

 الـدول لمسـاعدة المردوديـة العاليـة والتـدخالت السياسـات بخيارات قائمة عن عبارة وهو .٢٠٢٠-٢٠١٣ ومكافحتها
 األمـراض مـن بالوقايـة المتعلقـة التسـع االختياريـة العالميـة الغايـات بلـوغ إلى الرامية اإلجراءات تنفيذ على األعضاء

 بتحديــــد المتعلقــــة الســــيادية البلــــدان بحقــــوق المســــاس (دون الــــوطني الســــياق يناســــب بمــــا ومكافحتهــــا الســــارية غيــــر
 العمــل لخطــة الســتة األغــراض إطــار فــي والتــدخالت الخيــارات هــذه وُتعــرض األخــرى). السياســات ضــمن الضــرائب
 التــدخالت بشــأن واإلرشـادات المعلومــات تـوفير هــو منهـا المقصــود أن إال شـاملة ليســت التـدخالت وقائمــة العالميـة.

 وٕارسـاء الحاليـة البّينـات إلـى باالسـتناد ومردوديتهـا فعاليتهـا حيث من الفردية والتدخالت السكانية الفئات تشمل التي
 يناسـب بمـا العالميـة العمـل خطـة البلدان وتنفذ نطاقها. وتوسيع البّينات قاعدة وضع أجل من المقبل للعمل األسس
  األولوية. ومنحها الوطنية العمل خطط وضع في ٣ التذييل اسُتخدم وقد الوطني السياق

  
  ؟٣ما هي أسباب تحديث التذييل 

  
 التـــدخالت مردوديـــة علـــى المســـتجدة البّينـــات لمراعـــاة األعضـــاء الـــدول طلـــب علـــى بنـــاءً  ٣ التـــذييل ُحـــّدث  -٢

 الحالية الصيغة ولتنقيح ٢٠١٣ عام في العالمية العمل خطة اعتماد منذ المنظمة عن الصادرة الجديدة والتوصيات
 العالمية العمل خطة أجل وينتهي األول. اإلصدار استخدام من المستخلصة الدروس إلى استناداً  التدخالت لبعض

 بشأن الحقة عالمية استراتيجيات أي وضع إطار في المستقبل في للتذييل تحديث أي في وسُينظر ٢٠٢٠ عام في
  السارية. غير األمراض

  
                                                           

 .٧ق١٤٠م تانظر القرار    ١
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  ما هي التغييرات الطارئة؟
  
 ٢ والغـرض السـارية) غيـر األمـراض إلـى المسـندة األولويـة (زيـادة ١ الغـرض بشأن المبينة الخيارات قائمة  -٣

 صــلة ذات توصــيات هــي والتقيــيم) (الرصــد ٦ والغــرض (البحــوث) ٥ والغــرض الشــؤون) وتصــريف القيــادة (تــدعيم
 إطـار فـي مـدرجاً  تمكينيـاً  شـامًال/ وٕاجراء تدخالً  ٨٦ مجموعه ما فهناك اآلن أما تغيير. أي عليها يطرأ ولم بالعملية
 التـدخالت فـي زيـادة يمثـل ممـا المحّدث، ٣ التذييل في الواردين الصحية) (النظم ٤و الخطر) (عوامل ٣ الغرضين
 العلميـة البّينـات تـوافر تعزيـز إلـى الزيـادة هـذه وتعـزى تـدخًال. ٦٢ عـددها البـالغ بالتـدخالت األصـلية بالقائمة مقارنة

 للتنفيــذ وقابلــة واضــحة إجــراءات إلــى الملــح") مــدخول "خفــض (مثــل الســابقة التــدخالت بعــض تفصــيل إلــى والحاجــة
  أكبر. بدرجة

  
 علـى تعتبـر التـي التدخالت من مختار عدد العريض بالبنط يحدَّد األصلي، ٣ التذييل في الحال هو وكما  -٤

 بـــالبنط مبينـــاً  تـــدخالً  ١٦ المحـــّدث ٣ التـــذييل فـــي ويـــرد التنفيـــذ. حيـــث مـــن وجـــدوى مردوديـــة التـــدخالت أكثـــر أنهـــا
 تلــك لتحديــد المســتخدم األســلوب ُعــّدل وقــد األصــلي اإلصــدار فــي وارداً  تــدخالً  ١٤ مجموعــه بمــا مقارنــة ١العــريض

 التـــدخالت الختيـــار المنظمـــة مشـــروع عبـــر مردوديتهـــا تحليـــل اســـتكمال يمكـــن أخـــرى تـــدخالت وهنـــاك ٢التـــدخالت.
 التـدخالت أيضـاً  وُتدرج ٣لمردوديتها. التنازلي بالترتيب وترد التدخالت) الختيار المنظمة (مشروع المردودية العالية

 عـن بهـا الخـاص التحليل إجراء يتسن لم التي المنظمة عن الصادرة التقنية والوثائق التوجيهية المبادئ في المذكورة
 المثــال، ســبيل فعلــى القــوائم. هــذه تفســير لــدى الحــذر تــوخي مــن والبــد التــدخالت. الختيــار المنظمــة مشــروع طريــق

ـــار المنظمـــة مشـــروع طريـــق عـــن تحليـــل إجـــراء عـــدم يعنـــي ال ـــيس التـــدخل أن بالضـــرورة التـــدخالت الختي  عـــالي ل
 إمكانيـة عـدم وتفسـر القـدرة أو بالمنهجيـة تتعلـق أسـباب بـاألحرى هنـاك بـل جـدوى ذا أو الكلفـة ميسور أو المردودية
 تقديراً  القائمة هذه إليها وتستند ٤التقني الملحق في ترد التي االقتصادية التحليالت وتتضمن التحليل. ذلك استكمال
 البــارامترات مــن مجموعــة االقتصــادية النتــائج هــذه وتقــدم االقتصــادية. وتكلفتــه الصــحي وأثــره التنفيــذ مردوديــة لنســبة
 السـياق فـي بتحلـيالت العالمية التحليالت هذه اقتران ضرورة على التشديد يجب أنه إال األعضاء الدول فيها لتنظر

 تكــاليف تقــدير علــى الفرديــة البلــدان لمســاعدة ٥الواحــدة الصــحة أداة مثــل المنظمــة فــي أخــرى أدوات وتتــاح المحلــي.
  الوطني. سياقها في محددة تدخالت

  
  
    

                                                           
دوالر دولي أو أقل في المتوسـط لكـل سـنة مـن سـنوات العمـر المصـّححة  ١٠٠التدخالت العالية المردودية بمبلغ يساوي    ١

التـي يمكـن تالفيهـا فـي البلـدان المنخفضـة الـدخل وبلـدان الشـريحة الـُدنيا مـن الـدخل المتوسـط. والـدوالر باحتساب مـدد العجـز 
ائية القـوة التـي يتمتـع بهـا الـدوالر األمريكـي فـي الواليـات المتحـدة فـي وقـت معـين الدولي هو عملة افتراضية تعادل قوتهـا الشـر 

 من الزمن.

المحــّدث باالســتناد إلــى التحلــيالت االقتصــادية فقــط. أمــا االعتبــارات  ٣تــرد التــدخالت بــالبنط العــريض فــي هــذا التــذييل    ٢
غيــر الماليــة الحاســمة التــي قــد تــؤثر فــي جــدوى بعــض التــدخالت فــي بعــض الســياقات فيــرد عرضــها فــي عمــود جديــد ضــمن 

 المحّدث. ٣التذييل 

 البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط. على أساس نسبة المردودية في   ٣

 ٣بشـأن مسـودة التـذييل  ٢٠١٦تمـوز/ يوليـو  ٢٥ترد مسودة الملحق التقني في ورقة المناقشة الصادرة عن المنظمة في    ٤
ــــى الموقــــع اإللكترونــــي التــــالي:  (تــــم  /http://who.int/ncds/governance/appendix3-update/enالمحــــّدث والمتاحــــة عل

). وســـيحدَّث هـــذا الملحـــق فـــي الفتـــرة التـــي تلـــي الـــدورة األربعـــين بعـــد المائـــة ٢٠١٦تشـــرين األول/ أكتـــوبر  ١٠االطـــالع فـــي 
  للمجلس التنفيذي وتسبق جمعية الصحة العالمية السبعين.

تشـرين األول/  ١٠(تـم االطـالع فـي  /http://www.who.int/choice/onehealthtool/enعلى الموقـع اإللكترونـي التـالي:    ٥
  ).٢٠١٦أكتوبر 
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    أهمية االعتبارات غير المالية
 الوحيــد كاألســاس اســتخدامه ينبغــي وال تقييــدات علــى ينطــوي أنــه غيــر مفيــدة أداة المردوديــة تحليــل يعتبــر  -٥

 ينبغــي ومكافحتهــا، الســارية غيــر األمــراض مــن للوقايــة التــدخالت اختيــار ولــدى القــرارات. صــنع عليــه يرتكــز الــذي
 وأثـر الوطنيـة الظـروف حسـب والجـدوى التنفيـذ وقـدرة التكـاليف تحمـل علـى والقـدرة والمردوديـة للفعاليـة العنايـة إيالء

 للفئـــات الشـــاملة السياســـات بشـــأن التـــدخالت مـــن مجموعـــة تنفيـــذ وضـــرورة الصـــحة فـــي اإلنصـــاف علـــى التـــدخالت
    الفردية. والتدخالت السكانية

 بعـــض فـــي التـــدخالت بعـــض جـــدوى فـــي تـــؤثر قـــد التـــي الحاســـمة الماليـــة غيـــر العتبـــاراتا عـــرض ويـــرد  -٦
 الســارية غيــر األمــراض مــن للوقايــة تــدخالت عــدة وتنطــوي المحــّدث. ٣ التــذييل ضــمن جديــد عمــود فــي الســياقات
 الجوانــب علــى األمثلــة بيــان ويــرد الحســبان فــي أخــذها مــن البــد القطاعــات متعــددة وتكــاليف فوائــد علــى ومكافحتهــا
 تقــدير إتاحــة الممكــن مــن يكــن ولــم العالميــة. العمــل خطــة فــي ٥ التــذييل فــي التــدخالت لهــذه القطاعــات المتعــددة

 فيهـــا بمـــا الســـكانية للفئـــات الشـــاملة التـــدخالت أن إال الســـياق أهميـــة إلـــى نظـــراً  تـــدخل كـــل إلـــى بالنســـبة لإلنصـــاف
 مـــن الوقايـــة فــي التفـــاوت أوجـــه مــن الحـــد علـــى قــدرة أكبـــر تبـــين عامــة بصـــفة البيئيـــة والتغييــرات الماليـــة السياســات
 التثقيـــف حمـــالت علـــى المنطويـــة التـــدخالت ســـيماأمـــا التـــدخالت الفرديـــة وال ١ومكافحتهـــا. الســـارية غيـــر األمـــراض
 التي األخرى العقبات تقدير إلى ترمي بتدابير تقترن أن وينبغي التفاوت أوجه نطاق توسع أن األرجح فمن والتوعية
 أثـر ويقـيَّم االعتبـار فـي يؤخـذ أن الضـروري مـن تـدخل، أي إلـى وبالنسـبة لهـا. والتصـدي السـلوك تغييـر دون تحول

 الفئــــات جميــــع مســــتوى علــــى السياســــات فعاليــــة ضــــمان بهــــدف الصــــحة مجــــال فــــي التفــــاوت أوجــــه علــــى التــــدخل
  ٢السكانية.

  
  الملحق التقني

  
 ٣األعضــاء. والــدول الخبــراء مــن الــواردة التعليقــات إلــى اســتناداً  المحــّدث ٣ التــذييل بهــذا تقنــي ملحــق يرفــق  -٧

 لنتـائج منفصـالً  وعرضـاً  وتحليلهـا التـدخالت لتحديـد المسـتخدمة المنهجية عن تفصيالً  أكثر معلومات الملحق ويقدم
 وبلـــدان المتوســـط الـــدخل مـــن نياالـــدُ  الشـــريحة وبلـــدان الـــدخل المنخفضـــة البلـــدان إلـــى بالنســـبة االقتصـــادي التحليـــل
 على تفاعلية أداة إلتاحة الخيارات األمانة وستستكشف الدخل. المرتفعة والبلدان المتوسط الدخل من العليا الشريحة
 وصـف تفاصـيل وستُنشـر الخاصـة. الحتياجـاتهم وفقـاً  وتصـنيفها المعلومات مقارنة من المستخدمين تمّكن اإلنترنت
ــــي المســــتخدمة األســــاليب ــــار المنظمــــة مشــــروع إطــــار ف ــــدخالت الختي ــــيالت، هــــذه إلجــــراء الت ــــك فــــي بمــــا التحل  ذل

 منفصـل بشـكل تـدخل، بكـل الخاصـة النمـاذج وضـع لتوجيـه المستخدمة الفردية والدراسات البّينات وقوة االفتراضات
  إليها. النفاذ باب بفتح للجمهور تتاح متخصصة علمية كبحوث

  

                                                           
  انظر على سبيل المثال المواقع اإللكترونية التالية:    ١

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0003/247638/obesity-090514.pdf 
 http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0005/247640/tobacco-090514.pdf?ua=1و
(تم االطـالع فـي  http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0003/247629/Alcohol-and-Inequities.pdfو

  ).٢٠١٦تشرين األول/ أكتوبر  ١٠
على سبيل المثال، اقتران رفـع سـعر التبـغ بتقـديم الـدعم إلـى الفقـراء لإلقـالع عـن التـدخين وضـمان انطبـاق تغييـر تركيبـة    ٢

  المنتجات الغذائية على مجموعة المنتجات بالكامل وليس على مجرد الخيارات األكثر كلفة.
 ٣بشـأن مسـودة التـذييل  ٢٠١٦تمـوز/ يوليـو  ٢٥ملحق التقني في ورقة المناقشة الصادرة عن المنظمة في ترد مسودة ال   ٣

ــــى الموقــــع اإللكترونــــي التــــالي:  (تــــم  /http://who.int/ncds/governance/appendix3-update/enالمحــــّدث والمتاحــــة عل
). وســـيحدَّث هـــذا الملحـــق فـــي الفتـــرة التـــي تلـــي الـــدورة األربعـــين بعـــد المائـــة ٢٠١٦تشـــرين األول/ أكتـــوبر  ١٠االطـــالع فـــي 

 للمجلس التنفيذي وتسبق جمعية الصحة العالمية السبعين.
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  السياسات خيارات قائمة
 غير االعتبارات

 (ب)المنظمة أدوات  (أ)الحاسمة المالية

 ١ الغرض

اإلجراءات
 

الشاملة/
 

التمكينية
  

 العامــــــة والممارســــــات والفهــــــم الــــــوعي مــــــن بكــــــل االرتقــــــاء 
 الســارية غيــر األمــراض مــن الوقايــة يخــص فيمــا والسياســية
 ومكافحتها

 العمـل برنامج في السارية غير األمراض بشأن العمل دمج 
   الفقر من الحد واستراتيجيات واإلنمائي االجتماعي

 القـدرات وبناء الموارد تعبئة أجل من الدولي التعاون تعزيز 
 عــــن المعلومــــات وتبـــادل الصــــحية العاملـــة القــــوى وتـــدريب
 الممارسات وأفضل المستفادة الدروس

 االقتضــاء حسـب الخـاص والقطــاع المـدني المجتمـع إشـراك 
ـــدولي التعـــاون وتعزيـــز وتعبئتهمـــا، ـــذ دعـــم أجـــل مـــن ال  تنفي

   والوطني واإلقليمي العالمي الصعيد على العمل خطة
 ١ الغرض ضمن المدرجة األخرى السياسات خيارات تنفيذ  

  
ـــــــر المنظمـــــــة عـــــــن وضـــــــع  - تقري

األمــــــراض غيــــــر الســــــارية فــــــي 
 ٢٠١٤ العالم

  للمنظمة الوقائع صحائف -
 األمــراض بشــأن قطريــة مرتســمات -

 )٢٠١٤( السارية غير
، ٢٠٠٨ GLOBOCAN مشـــــروع -

  الوكالة الدولية لبحوث السرطان

  

 ٢ الغرض

اإلجراءات
 

الشاملة/
 

التمكينية
  

 مـن للوقايـة وزيادتهـا، الميزانيـة مخصصـات أولويات تحديد 
ــــر األمــــراض ــــاً  ومكافحتهــــا، الســــارية غي  ودون للحاجــــة وفق
 الضـــــرائب تحديـــــد فـــــي الســـــيادية الـــــدول بحقـــــوق اإلخـــــالل
 األخرى والسياسات

 غيـر األمـراض من الوقاية مجال في الوطنية القدرات تقييم 
 ومكافحتها السارية

 القطاعـــات متعـــددة وطنيـــة وخطـــط سياســـات وتنفيـــذ وضـــع 
 مـن ومكافحتهـا السارية غير األمراض من الوقاية أجل من

 المتعددين المصلحة أصحاب إشراك خالل
 ٢ الغرض ضمن المدرجة األخرى السياسات خيارات تنفيذ 

 القـــدرات ذلـــك فـــي بمـــا الوطنيـــة القـــدرات تعزيـــز أجـــل مـــن
 الشـــؤون وتصـــريف القيـــادة مجـــال فـــي والقـــدرات المؤسســـية
 أجــــل مــــن والشــــراكات متعــــددة لقطاعــــات الشــــامل والعمــــل
  ومكافحتها السارية غير األمراض من الوقاية

  
 المتحـدة لألمم العام األمين مذكرة -

A/67/373 
ـــــة القـــــدرات استقصـــــاء أداة -  الُقطري

 السارية غير األمراض مجال في
 المتعـــــــــــددة العمـــــــــــل خطـــــــــــط أداة -

 بــــــاألمراض الخاصــــــة القطاعــــــات
ـــــــر ـــــــى الســـــــارية غي ـــــــت عل  اإلنترن

ــــــة العمــــــل خطــــــط لوضــــــع  الوطني
 وتنفيـــــــــذها القطاعـــــــــات المتعـــــــــددة
 ورصدها

  

 ٣ الغرض
  التبغ تعاطي

اإلجراءات
 

الشاملة/
 

التمكينية
  

 اإلطاريـة العالميـة الصـحة منظمـة اتفاقية في لألطراف ينبغي
 االضــطالع اإلطاريــة) المنظمــة (اتفاقيــة التبــغ مكافحــة بشــأن
  يلي: بما
 علــى وبروتوكوالتهــا اإلطاريـة المنظمــة اتفاقيـة تنفيــذ تعزيـز 

 فعال نحو
 ـــة تنفيـــذ تنســـيق بشـــأن وطنيـــة آليـــات وتفعيـــل وضـــع  اتفاقي

 وطنيــــة اســــتراتيجية وضــــع ســــياق فــــي اإلطاريــــة المنظمــــة
  والموارد والمسؤوليات االختصاص محددة
 المنظمــة اتفاقيــة فــي األطــراف غيــر األعضــاء للــدول وينبغــي
  يلي: بما االضطالع اإلطارية

 اتفاقيـــة فـــي عليهـــا المنصـــوص التـــدابير تنفيـــذ فـــي النظـــر 
 الصــك االتفاقيــة باعتبــار وبروتوكوالتهــا اإلطاريــة المنظمــة
 العالمي الصعيد على التبغ مكافحة مجال في األساسي

  
ـــــــــــــة - ـــــــــــــة المنظمـــــــــــــة اتفاقي  اإلطاري

 وبروتوكولهــــا التوجيهيــــة ومبادئهــــا
ــــــــى للقضــــــــاء  غيــــــــر االتجــــــــار عل
 التبغ بمنتجات المشروع

 MPOWER برنــــــــــــامج وحــــــــــــدات -
 مــن للحــد القــدرات ببنــاء الخاصــة
 يتماشــــى بمــــا التبــــغ علــــى الطلــــب
 اإلطاريــــــة المنظمــــــة اتفاقيــــــة مــــــع

)٢٠١٤-٢٠١١( 
 MPOWER سياســـــــــــــــة تـــــــــــــــدابير -

)٢٠٠٩( 
ـــاء عـــن المنظمـــة تقـــارير -  التبـــغ وب

 ٢٠٠٩و ٢٠٠٨( العـــــــــــــــــــــــــــــــــالمي
  )٢٠١٥و ٢٠١٢و ٢٠١١و



١الملحق  31  

 
 

  السياسات خيارات قائمة
 غير االعتبارات

 (ب)المنظمة أدوات  (أ)الحاسمة المالية

إتاحة
 

التحليل
 

عبر
 

مشروع
 

المنظمة
 

الختيار
 

التدخالت
(ج)

  

 وأسـعار التبغ منتجات على المفروضة البيع ضرائب رفع 
 المنتجات هذه

  
  

تقدير القدرة الوطنية على تنفيـذ  -
سياســـات فعالـــة لمكافحـــة التبـــغ 

)٢٠١١( 
-٥ الموارد التقنية لتنفيذ المـادة -

مـــــــــــــن اتفاقيـــــــــــــة المنظمـــــــــــــة  ٣
اإلطاريــــــــــــة علــــــــــــى المســــــــــــتوى 

 )٢٠١٢القطري (
نمـــوذج المحاكـــاة فـــي المنظمـــة   -

الخـــاص بالضـــرائب المفروضـــة 
 )TaXSiM(علـــــــــــــــــى التبـــــــــــــــــغ 

)٢٠١٤( 
دليـــــــل المنظمـــــــة التقنـــــــي إلدارة  -

 )٢٠١٠ضرائب التبغ (
كتيبــات الوكالــة الدوليــة لبحــوث  -

الســـــرطان بشــــــأن الوقايـــــة مــــــن 
ـــــــــــــــــــــــدات  الســـــــــــــــــــــــرطان/ المجل

 )٢٠٠٩( ١٣) و٢٠٠٨( ١٢
  )٢٠١١( ١٤و

  
 الصحية التحذيرات أو و/ الموّحد البسيط/ التغليف تنفيذ 

 التبغ عبوات جميع على الحجم والكبيرة المصورة
 ـــاذ فـــرض ـــى شـــامل حظـــر وٕانف ـــغ عـــن اإلعـــالن عل  التب

 الحـدود عبر عنه اإلعالن فيه بما ورعايته، له والترويج
 الحديثة التواصل وسائل وفي

 فــي المباشــر غيــر التبــغ لــدخان التعــرض علــى القضــاء 
ــع  ووســائط العامــة واألمــاكن المغلقــة العمــل أمــاكن جمي
ــام، النقــل ــع وفــي الع ــرة الجمــوع تواجــد أمــاكن جمي  الغفي
 الطلق بالهواء

  

  
التغليـــــــــف البســـــــــيط لمنتجـــــــــات  -

التبـــــــــــغ: البّينـــــــــــات والتصـــــــــــميم 
 )٢٠١٦والتنفيذ (

اإلعـــــــالن عـــــــن التبـــــــغ حظـــــــر  -
 – والتـــــــــــــرويج لـــــــــــــه ورعايتـــــــــــــه

التــــــي ينبغــــــي اإللمــــــام  األمــــــور
 )٢٠١٣( بها

جعـــل مـــدنكم خاليـــة مـــن دخـــان  -
ـــــــــــــــــــب ( ـــــــــــــــــــغ: كتي ) ٢٠١١التب

ــــــــــــــات  ومجموعــــــــــــــة مــــــــــــــن حلق
 )٢٠١٣( العمل

 مــــن التــــدخين: مــــن خاليــــة أفــــالم -
ـــــة  – العمليـــــة الجهـــــود إلـــــى األدل
 )٢٠١٦( الثالثة الطبعة

 دخــــــان مـــــن األشـــــخاص حمايـــــة -
 دخــــان مــــن خاليـــة بيئــــات التبـــغ:
 )٢٠١١( التبغ

 للتحــــرر الكبــــرى األحــــداث دليــــل -
  )٢٠٠٩( التبغ من

  
 الجمهـور لتثقيـف فعالـة جماهيريـة إعالمية حمالت شن 

 غيـر التبـغ ودخـان التبـغ تعـاطي التـدخين/ أضـرار بشأن
 المباشر

 فئــات نطــاق علــى والفعــال التكــاليف المــدفوع الــدعم تقــديم 
 إلـــى التبـــغ تعـــاطي عـــن اإلقـــالع ميـــدان فـــي ككـــل الســـكان
 منهـا (بوسـائل تعاطيـه عـن اإلقـالع في يرغبون من جميع
 الهاتفيـة الخطـوط خـدمات وتقديم المقتضبة المشورة إسداء

 التـــدخين عـــن اإلقـــالع علـــى المســـاعدة المجانيـــة الوطنيـــة
 التــــــدخين عــــــن لإلقــــــالع المحمولــــــة الالســــــلكية والتقنيــــــات

)mCessation((  

  
 بشــــــــــأن السياســــــــــات توصــــــــــيات -

 لــــــدخان التعــــــرض مــــــن الحمايــــــة
 )٢٠٠٧( المباشر غير التبغ

تعزيــز الــنظم الصــحية لمعالجــة  -
االعتمـــــــــاد علـــــــــى التبـــــــــغ فـــــــــي 

ــــــــــــــة  إطــــــــــــــار خــــــــــــــدمات الرعاي
 )٢٠١٣( األولية

 اإلرشــاد لتقــديم المرشــدين تــدريب -
 المسـاعدة الهاتفيـة الخطـوط عبر
 التـــــــدخين: عـــــــن اإلقـــــــالع علـــــــى
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  السياسات خيارات قائمة
 غير االعتبارات

 (ب)المنظمة أدوات  (أ)الحاسمة المالية

 )٢٠١٤( الهاتفي اإلرشاد
 الهاتفيـة الخطوط خدمات تطوير -

 علـى المسـاعدة المجانية الوطنية
 وتحســـينها التـــدخين عـــن اإلقــالع

)٢٠١١(  

إتاحة
 

التحليل
 

عبر
 

مشروع
 

المنظمة
 

الختيار
 

التدخالت
  

 إلـــى التبـــغ بمنتجـــات المشـــروع غيـــر االتجـــار تقلـــل تـــدابير 
  حد أدنى

  
  

 عصـــر فـــي التبـــغ وبـــاء مواجهـــة -
 التجــــــــــارة تحريــــــــــر مــــــــــن جديــــــــــد

 )٢٠١٢( واالستثمار
  
  
  

  
 ضار نحو على الكحول تعاطي

اإلجراءات
 

الشاملة/
 

التمكينية
  

 مـــــن الحـــــد بشـــــأن للمنظمـــــة العالميـــــة االســـــتراتيجية تنفيـــــذ 
 اتخـــــاذ خـــــالل مـــــن ضـــــار نحـــــو علـــــى الكحـــــول تعـــــاطي
 المســـــتهدفة المجـــــاالت فـــــي القطاعـــــات متعـــــددة إجـــــراءات
 بها الموصى

 التصـــدي أجـــل مـــن والقـــدرة االلتـــزام وتعزيـــز القيـــادة تـــدعيم 
 ضار نحو على الكحول لتعاطي

 المشـاكل حجـم بشـأن المعارف قاعدة وتدعيم الوعي إذكاء 
 وطبيعتهــا ضــار نحــو علــى الكحــول تعــاطي عــن الناجمــة
 والــــــنظم العمليــــــة والبحــــــوث التوعيــــــة بــــــرامج طريــــــق عــــــن

 والترصد للرصد المحسنة

  
 للحــــــــــــــد العالميــــــــــــــة االســــــــــــــتراتيجية -

 علــــــــــــى الكحــــــــــــول تعــــــــــــاطي مــــــــــــن
 (القـــــــــــرار )٢٠١٠( ضـــــــــــار نحـــــــــــو

 )١٣-٦٣ع  ص  ج
ـــــــر ا - لمنظمـــــــة عـــــــن وضـــــــع تقري

الكحــــــــــــــــول والصــــــــــــــــحة فــــــــــــــــي 
 )٢٠١٤( العالم

 للمنظمــــــــــــة الوقــــــــــــائع صــــــــــــحائف -
 بشــــــــــأن سياســــــــــاتها وملخصــــــــــات

 ضار نحو على الكحول تعاطي
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  السياسات خيارات قائمة
 غير االعتبارات

 (ب)المنظمة أدوات  (أ)الحاسمة المالية

إتاحة
 

التحليل
 

عبر
 

مشروع
 

المنظمة
 

الختيار
 

التدخالت
(ج)

  

 المشـــــروبات علـــــى المفروضـــــة البيـــــع ضـــــرائب زيـــــادة 
 الكحولية

 عـن لإلعـالن التعـرض علـى شـاملة قيود أو حظر فرض 
 وســـائط مـــن متعـــددة أنـــواع (عبـــر ذلـــك وٕانفـــاذ الكحـــول
 اإلعالم)

 التـي الكحـول لمنتجـات المـادي التـوافر علـى قيود فرض 
 منافــذ كثافــة تقليــل طريــق (عــن وٕانفاذهــا بالتجزئــة تبــاع
 بيعها) ساعات وتقليل بالتجزئة بيعها

 األمــــــــــر يقتضــــــــــي -
 فعـــال نظـــام وجـــود
 الضـــــــــــــرائب إلدارة

 يقتـــرن أن وينبغـــي
ـــــــالجهود ـــــــة ب  الرامي

 دون الحيلولــة إلــى
 الضــــــرائب تجنــــــب

 مــــــــــــــن والتهــــــــــــــرب
  دفعها

 األمــــــــــر يقتضــــــــــي -
 القــــــــــدرات تــــــــــوفير
ـــــــق الالزمـــــــة  لتطبي

 اللـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوائح
 والتشــــــــــــــــــــــــــــــريعات

 وٕانفاذها
 تكملـــــــــــة ضـــــــــــرورة -

 الرســـمية الضـــوابط
 علــــــى المفروضــــــة

 بــــــــإجراءات البيــــــــع
 للكحـــــول تتصـــــدى

 أو المشــــروع غيــــر
 المنــــــــتج الكحــــــــول
ــــــــــــــر بصــــــــــــــورة  غي

  رسمية

  
  

 وحــدود الكحــول تــأثير تحــت بالقيــادة متعلقــة قــوانين وضــع 
 تفتــيش نقــاط طريــق عــن وٕانفاذهــا الــدم فــي الكحــول لتركيــز
 الشرب في السائقين اعتدال مدى عن تكشف

ـــــــــــب-  األمـــــــــــر يتطل
 مـــــوارد تخصـــــيص

 ومعــــــــدات بشــــــــرية
 كافية

  

 الــذين لألشــخاص مقتضــب واجتمـاعي نفســي تــدخل تـوفير 
 وضار خطر نحو على الكحول يتعاطون

 األمـــــــر يســـــــتوجب-
 مقــــــــــــدمي وجــــــــــــود
 مـــــــدّربين خـــــــدمات
 جميــــــــــــــــع علــــــــــــــــى
ـــة مســـتويات  الرعاي
 الصحية

ـــــــة -  تعـــــــاطي تحـــــــري فحـــــــص أدل
 والمـــــــــــواد والتـــــــــــدخين الكحـــــــــــول
 المرتبطـــة المقتضـــبة والتـــدخالت

 )٢٠١١( التحري بفحص
ــــــدخل - ــــــي مقتضــــــب ت  حــــــاالت ف

 نحـــــــو علـــــــى الكحـــــــول تعـــــــاطي
 لالســتعمال دليــل وضــار: خطــر
 األوليــــــــة الرعايــــــــة مجــــــــال فــــــــي

)٢٠٠١( 

عدم 
إتاحة التحليل عبر 
مشروع المنظمة الختيار 

التدخالت
 

 بمســتوى يتعلــق فيمــا لألســعار منتظمــة استعراضــات إجــراء 
 والدخل التضخم

 االقتضاء حسب للكحول نيادُ  أسعار تحديد 
 ـــادُ  ســـن تحديـــد  أو الكحوليـــة المشـــروبات لشـــراء مناســـبة ني

 السن هذه وٕانفاذ استهالكها
 ـــــة للمشـــــروبات التـــــرويج حـــــاالت حظـــــر أو تقييـــــد  الكحولي

  الشباب تستهدف التي واألنشطة الرعاية بأشكال المرتبطة
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  السياسات خيارات قائمة
 غير االعتبارات

 (ب)المنظمة أدوات  (أ)الحاسمة المالية

 تعـــــاطي عـــــن الناجمـــــة االضـــــطرابات مـــــن الوقايـــــة تـــــوفير 
ــــة وعالجهــــا لهــــا المصــــاحبة واالعــــتالالت الكحــــول  ورعاي
 واالجتماعية الصحية الخدمات إطار في بها المصابين

 المشــــروبات عــــن بالمســــتهلك الخاصــــة المعلومــــات تــــوفير 
 النـــاجم الضـــرر لبيـــان المشـــروبات هـــذه وتوســـيم الكحوليـــة

 الكحول عن

  
ــــدليل  2.0اإلصــــدار - ــــدخالت ل  الت

mhGAP )٢٠١٦(  
  

 الصحي غير الغذائي النظام

اإلجراءات
 

الشاملة/
 

التمكينية
  

 والنشــاط الغــذائي النظــام بشــأن يــةالعالم االســتراتيجية تنفيــذ 
 والصحة البدني

 ـــــــــذ ـــــــــة تســـــــــويق بشـــــــــأن المنظمـــــــــة توصـــــــــيات تنفي  األغذي
 لألطفال الكحولية غير والمشروبات

  
 بشــــــــــأن العالميــــــــــة االســــــــــتراتيجية -

 البــــدني والنشــــاط الغــــذائي النظــــام
 )٢٠٠٤( والصحة

 بشأن المنظمة توصيات مجموعة -
 غيـر والمشروبات األغذية تسويق

 )٢٠١٠( لألطفال الكحولية
 توصـــياتال مجموعـــة تنفيـــذ إطـــار -

 األغذيــــــــــــــــــة تســــــــــــــــــويق بشــــــــــــــــــأن
 الكحوليــــــــــة غيــــــــــر والمشــــــــــروبات

 )٢٠١٢( لألطفال

إتاحة
 

التحليل
 

عبر
 

مشروع
 

المنظمة
 

الختيار
 

التدخالت
(ج)

  

 المنتجــات تركيبــة تغييــر طريــق عــن الملــح مــدخول تقليــل 
 وتحديــد الملــح مــن أقــل كميــة علــى تحتــوي كــي الغذائيــة
  والوجبات األغذية في الملح لكميات مستهدفة مستويات

 فــي داعمــة بيئــة إقامــة خــالل مــن الملــح مــدخول تقليــل 
 وأمــاكن والمــدارس المستشــفيات مثــل العامــة المؤسســات

 حاويـة وجبـات تقـديم مـن لتمكينها التمريض ودور العمل
 الصوديوم من منخفضة كميات على

 ــل ــح مــدخول تقلي  وســائط تشــنها حمــالت خــالل مــن المل
 فـي سـلوكياته تغييـر بشأن الجمهور مع للتواصل اإلعالم
  المضمار هذا

 األمــــــــــر يقتضــــــــــي 
 متعـــــددة إجـــــراءات
 تتخــذها القطاعــات
 المعنيــــــة الـــــوزارات

 المجتمع من بدعم
 المدني

  

 المنظمـــــــــة نمـــــــــاذج) (أو نمـــــــــوذج -
 أجــــل مــــن المغــــذيات لمواصــــفات
 األغذيـــــــــــــــــة تســـــــــــــــــويق تنظـــــــــــــــــيم

 الكحوليــــــــــة غيــــــــــر والمشــــــــــروبات
   لألطفال

 بالقضـــــاء المعنيـــــة اللجنـــــة تقريـــــر -
 )٢٠١٦( األطفال سمنة على

 اإللكترونيـــــــــــة المنظمـــــــــــة مكتبـــــــــــة -
 بـــــــــاإلجراءات المتعلقـــــــــة للبّينـــــــــات
  )eLENA( التغذوية

 ـــل ـــح مـــدخول تقلي ـــب واجهـــة توســـيم خـــالل مـــن المل  عل
 المنتجات

 طريـق عـن الصـناعية المتحولـة الدهون من تماماً  التخلص 
 الغذائية السلسلة في استخدامها يحظر تشريع سن

 فعالـــة ضـــرائب فـــرض خـــالل مـــن الســـكر اســـتهالك تقليـــل 
 ١به تحلى التي المشروبات على

 األمــــــــــر يقتضــــــــــي -
 القــــــــــدرات تــــــــــوفير

ــــــــــة ــــــــــى التنظيمي  إل
 اتخــــــــــــــاذ جانــــــــــــــب
 متعـــــددة إجـــــراءات
 القطاعات

 النظــــــام بشــــــأن الوقــــــائع صــــــحيفة -
 الصحي الغذائي

 المتعلقــــــــــة الناجحــــــــــة التــــــــــدخالت -
 :البــدني والنشــاط الغــذائي بالنظــام
 )٢٠٠٩( موجز تقرير

 مـــــــــدخول التوجيهيـــــــــة: المبـــــــــادئ -
ـــــــال للبـــــــالغين الصـــــــوديوم  واألطف

)٢٠١٢( 
 مـــــــــدخول التوجيهيـــــــــة: المبـــــــــادئ -

 واألطفـــــــال للبـــــــالغين البوتاســـــــيوم
)٢٠١٢( 

 الملــــح: اســــتخدام عــــادات تغييــــر -
 اســــتخدام لتقليــــل تقنيــــة مجموعــــة

 )٢٠١٦( الملح

                                                           
وسُيستكمل هذا التحليل قبل انعقاد جمعيـة الصـحة العالميـة  عبر مشروع المنظمة الختيار التدخالتيجري حاليًا تحليل هذا التدخل    ١

  السبعين.
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  السياسات خيارات قائمة
 غير االعتبارات

 (ب)المنظمة أدوات  (أ)الحاسمة المالية

 مـــــــــدخول التوجيهيـــــــــة: المبـــــــــادئ -
ــــــــــــالغين الســــــــــــكر ــــــــــــال للب  واألطف

)٢٠١٥( 
ـــــــــــة السياســـــــــــات -  الخاصـــــــــــة المالي

 مـــــــن والوقايـــــــة الغـــــــذائي بالنظـــــــام
        )٢٠١٦( السارية غير األمراض

عدم 
إتاحة

 
التحليل

 
عبر

 
مشروع

 
المنظمة

 
الختيار

 
التدخالت

  

 الســـتة األشـــهر فـــي الحصـــرية الطبيعيـــة الرضـــاعة تشـــجيع 
 اإلرضـاع تشـجيع ذلـك فـي بما ودعمها، العمر من األولى

  الطبيعي
  

 بشـــــــــأن العالميـــــــــة االســـــــــتراتيجية -
 األطفـــال وصـــغار الرّضـــع تغذيـــة

)٢٠٠٣( 
ــــة - ــــة المدون ــــدائل لتســــويق الدولي  ب

 )١٩٨١( األم لبن
 الخطـــــــــــــــوات علـــــــــــــــى البينـــــــــــــــات -

 الطبيعيـــــــــــة للرضـــــــــــاعة العشـــــــــــر
 )١٩٩٨( الناجحة

 تقريــــر :األم لــــبن بــــدائل تســــويق -
 الدوليــة المدونــة تنفيــذ وضــع عــن
 )٢٠١٦( الوطني الصعيد على

 المستشــــــــــــفيات مبــــــــــــادرة تنقــــــــــــيح -
 وتحـــــــــديثها لألطفـــــــــال الصـــــــــديقة
 الرعايـة ألغراض نطاقها وتوسيع
 )٢٠٠٩( المتكاملة

 والخضر الفواكه تناول لزيادة اإلعانات تقديم 
 المشـــــبعة والـــــدهون المتحولـــــة الـــــدهون عـــــن االستعاضـــــة 

 بشــــأن سياســــات وضــــع خــــالل مــــن مشــــبعة غيــــر بــــدهون
 وسياســـــات وتوســـــيمها الغذائيـــــة المنتجـــــات تركيبـــــة تغييـــــر
  والزراعية المالية بالشؤون معنية

  
 نظــام أجــل مــن الخمــس الوصــايا -

 )٢٠١٦( صحي غذائي
ــــــــــــــع والخضــــــــــــــر الفواكــــــــــــــه -  للتمت

  )٢٠٠٤( بالصحة
 السمنة من للوقاية السكانية النهج -

 )٢٠١٢( األطفال لدى
ـــــة اإلجـــــراءات -  األساســـــية: التغذوي

 لـــــدى والتغذيـــــة الصـــــحة تحســـــين
ـــــــــــد األمهـــــــــــات  والرضـــــــــــع والموالي
 )٢٠١٣( األطفال وصغار

 االسـتراتيجية لتنفيذ التخطيط دليل -
 الرّضـــــــع تغذيـــــــة بشـــــــأن العالميـــــــة
 الصــــعيد علــــى األطفــــال وصــــغار
  )٢٠٠٧( الوطني

 تنفيــذ المدرســية: السياســات إطــار -
 للمنظمــــــة العالميــــــة االســــــتراتيجية

 والنشـــــاط الغـــــذائي النظـــــام بشـــــأن
 )٢٠٠٨( والصحة البدني

 مبــــــــــادرة بشــــــــــأن إطــــــــــار وضــــــــــع -
 للتغذيــــــــــــة المراعيــــــــــــة المــــــــــــدارس

)٢٠٠٦(  

 مــدخول لتقليــل الغذائيــة والعبــوات الوجبــات حجــم مــن الحــد 
  السمنة الوزن/ فرط من المعاناة وخطر الطاقة

 
 بالتغذيـــة المتصـــلة واإلرشـــاد التثقيـــف بأنشـــطة االضـــطالع 

 والمــدارس األطفــال ريــاض فــي (أي الســياقات مختلــف فــي
 الفواكـــه تنـــاول لزيـــادة مـــثًال) والمستشـــفيات العمـــل وأمـــاكن
 والخضر

 السـعرات اإلجمـالي الطاقـة مـدخول لتقليـل األغذية توسيم) 
 والدهون والصوديوم والسكر الحرارية)
  

  

    

  
 الغذائيــــة الــــنظم بشــــأن جماهيريــــة إعالميــــة حمــــالت شــــن 

 المـدخول لتقليـل االجتمـاعي التسـويق يشـمل بما الصحية،
 وتعزيز والملح والسكر المشبعة والدهون للدهون اإلجمالي

 والخضر الفواكه تناول

  
 فـي العمـل لمجاالت األولوية منح -

ــــــــدان ــــــــة مي  مــــــــن الســــــــكانية الوقاي
 )٢٠١٢( األطفال لدى السمنة
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  السياسات خيارات قائمة
 غير االعتبارات

 (ب)المنظمة أدوات  (أ)الحاسمة المالية

 البدني الخمول

اإلجراءات
 

الشاملة/
 

التمكينية
  

 والنشــاط الغــذائي النظــام بشــأن العالميــة االســتراتيجية تنفيــذ 
   والصحة البدني

 النشــاط بشـأن العالميــة التوصـيات -
 )٢٠١٠( والصحة البدني

 بالقضـــــاء المعنيـــــة اللجنـــــة تقريـــــر -
 )٢٠١٦( األطفال سمنة على

 المتعلقــــــــــة الناجحــــــــــة التــــــــــدخالت -
 :البــدني والنشــاط الغــذائي بالنظــام
 )٢٠٠٩( موجز تقرير

 للمنظمــــــة العالميــــــة االســــــتراتيجية -
 والنشـــــاط الغـــــذائي النظـــــام بشـــــأن
 لرصـــــد إطـــــار :والصـــــحة البـــــدني
 )٢٠٠٨( وتقييمه التنفيذ

 بالنشــــاط خاصــــة تقنيــــة مجموعــــة -
 )٢٠١٦( البدني

إتاحة
 

التحليل
 

عبر
 

مشروع
 

المنظمة
 

الختيار
 

التدخالت
(ج)

  

 فــي البــدني النشــاط بشــأن واإلحالــة المشــورة خــدمات تــوفير 
 خالل من الروتينية األولية الصحية الرعاية خدمات إطار

 مقتضبة بتدخالت االستعانة
 لتشــــجيع والتواصــــل العامــــة التوعيــــة بأنشــــطة االضــــطالع 

 حمــــــالت شـــــن منهــــــا بوســـــائل البــــــدني، النشـــــاط ممارســـــة
 يخـــص فيمـــا الســـلوكيات تغييـــر بشـــأن جماهيريـــة إعالميـــة
 ١البدني النشاط

 األمــــــــــــر يقتضــــــــــــي -
 قـــــــــــــــدرات تـــــــــــــــوفير
 فــــي وكافيــــة مدربــــة

 الرعايـــــــــــــة مجـــــــــــــال
 األولية

  

عدم
 

إتاحة
 

التحليل
 

عبر
 

مشروع
 

المنظمة
 

الختيار
 

التدخالت
  

 المبــاني بكثافــة المتعلقــة األساســية العناصــر إدراج ضــمان 
 األرصــفة تشـمل التــي المترابطـة الشــوارع وشـبكات السـكنية
 وٕالــى الوجهــات مــن متنوعــة طائفــة إلــى الوصــول وســهولة
 علـــى الحضـــرية المواقـــع تصـــميم فـــي العـــام النقـــل وســـائط
  الكلي المستوى

 األمــــــــــر يقتضــــــــــي-
 قطاعـــات مشـــاركة
 قطــاع غيــر أخــرى

 وتــــــــــزّود الصـــــــــحة
 القطاعــــــــات هــــــــذه

 الالزمة بالقدرات

دليل للنهج السكانية لرفع مستويات  -
 )٢٠٠٧ممارسة النشاط البدني (

لمجــاالت العمــل فــي  مــنح األولويــة -
ميـدان الوقايــة السـكانية مــن الســمنة 

  )٢٠١٢لدى األطفال (

 التربيـــة يشـــمل ككـــل المـــدارس مســـتوى علـــى برنـــامج تنفيـــذ 
ـــــدعم الكافيـــــة والبـــــرامج المرافـــــق وٕاتاحـــــة الجيـــــدة البدنيـــــة  ل
  البدني للنشاط األطفال جميع ممارسة

 آمنــة تكــون كافيــة تحتيــة وبنيــة جيــدة عامــة أمــاكن إتاحــة 
  الهوائية الدراجات وركوب المشي أنشطة وتدعم ومناسبة

الــنهج الســكانية للوقايــة مــن الســمنة  -  
 )٢٠١٢لدى األطفال (

إطـــــــــــــــار السياســـــــــــــــات المدرســـــــــــــــية  -
)٢٠٠٨( 

تشجيع ممارسـة النشـاط البـدني فـي  -
المـــــدارس: عنصـــــر مهـــــم لضـــــمان 

 )٢٠٠٧مدارس تعزز الصحة (
مجموعـــة السياســـات بشـــأن التربيـــة  -

  )٢٠١٤(البدنية الجيدة 
 البـدني النشاط ممارسة بشأن العناصر متعددة برامج تنفيذ 

 العمل أماكن في
 ونــواد مجموعــات تنظــيم خــالل مــن البــدني النشــاط تشــجيع 

 رياضية وأحداث وبرامج

الوقايــة مــن األمــراض غيــر الســارية  -  
فــي مكــان العمــل مــن خــالل النظــام 

 )٢٠٠٨الغذائي والنشاط البدني (

                                                           
وسُيستكمل هذا التحليل قبل انعقاد جمعيـة الصـحة العالميـة  عبر مشروع المنظمة الختيار التدخالتيجري حاليًا تحليل هذا التدخل    ١

 السبعين.
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  السياسات خيارات قائمة
 غير االعتبارات

 (ب)المنظمة أدوات  (أ)الحاسمة المالية

 ٤ الغرض

اإلجراءات
 

الشاملة/
 

التمكينية
  

 ـــــدخالت دمـــــج ـــــاألمراض الخاصـــــة الت ـــــر ب  ذات الســـــارية غي
 األوليـة الصـحية الرعايـة مجموعـة فـي للغاية العالي المردود
 مستويات جميع إلى المرضى إحالة بُنظم المزودة األساسية
 الشاملة الصحية التغطية ببرنامج قدماً  للمضي الرعاية،

 اقتصـادية وأدوات الصـحة لتمويـل صـالحة آليـات استكشاف 
 البّينات إلى تستند ابتكارية

 األولويــــة وٕاعطــــاء والتغطيــــة، المبكــــر الكشــــف فــــي التوســــع 
 ذلـــك فـــي بمـــا التـــأثير، والبالغـــة المـــردود العاليـــة للتـــدخالت
ــــة المــــردود العاليــــة التــــدخالت ــــى الرامي  لعوامــــل التصــــدي إل

 السلوكية الخطر
 الصـحية الُنظم قدرات زوتعزي الصحية العاملة القوى تدريب 

 لالضــطالع األوليــة الصــحية الرعايــة مســتوى علــى والســيما
 ومكافحتها السارية غير األمراض من بالوقاية

 الميســــورة األساســــية واألدويــــة التكنولوجيــــات إتاحــــة تحســــين 
 لعـــالج الضـــرورية الجنيســـة، األدويـــة ذلـــك فـــي بمـــا التكلفـــة

 العـام القطـاعين مرافـق فـي الرئيسية، السارية غير األمراض
 سواء حد على والخاص

 المـردود العاليـة األخـرى السياسـات وخيارات التدخالت تنفيذ 
 وتوجيههـــا الصـــحية الـــُنظم لتعزيـــز ٤ الغـــرض فـــي المدرجـــة

 الخطــر وعوامــل الســارية غيــر لألمــراض التصــدي أجــل مــن
 علــــى المركــــزة الصــــحية الرعايــــة خــــالل مــــن بهــــا المرتبطــــة
   الشاملة الصحية والتغطية األشخاص

 إتاحـة يشـمل بمـا وتنفيـذها، الملّطفـة الرعايـة سياسـات وضع 
 العـــــاملين وتـــــدريب لـــــآلالم، المخففـــــة األفيونيـــــة المســـــكنات
 الصحيين

 إتاحــة لتعزيــز الرقميــة التكنولوجيــات اســتخدام نطــاق توســيع 
 غيـــــر األمـــــراض مـــــن للوقايـــــة الالزمـــــة الصـــــحية الخـــــدمات
 المتكبــدة التكــاليف وخفــض الخــدمات، تلــك وفعاليــة الســارية

 الصحية الخدمات إيتاء عن

  
 تـدخالت مجموعة التنفيذ: أدوات -

 المتصــــــــلة األساســــــــية المنظمــــــــة
 أجل من السارية غير باألمراض
ــــــة ــــــة الصــــــحية الرعاي ــــــي األولي  ف

ــــــــــــــة الســــــــــــــياقات  المــــــــــــــوارد القليل
)٢٠١٣( 

 النموذجيــــــــــــة المنظمــــــــــــة قائمــــــــــــة -
  األساسية لألدوية

 خـدمات إطار في القدرات تعزيز -
 أجـــــــل مـــــــن والقبالـــــــة التمـــــــريض
 األهـــداف تحقيـــق فـــي المســـاهمة
 لأللفية اإلنمائية

 مكافحــــــــــــــــة أعمــــــــــــــــال تكثيــــــــــــــــف -
 هــي مــا الســارية: غيــر األمــراض
 )٢٠١١( تكاليفها؟

 الســــبيل الصــــحية: الــــنظم تمويــــل -
  )٢٠١٠( الشاملة التغطية إلى
  

 السكري وداء الدموية واألوعية القلب أمراض

إتاحة
 

التحليل
 

عبر
 

مشروع
 

المنظمة
 

الختيار
 

التدخالت
(ج)

  

  تــوفير العــالج باألدويــة (بمــا فــي ذلــك ضــبط ســكر الــدم لــدى
المصابين بداء السكري ومكافحـة فـرط ضـغط الـدم باسـتخدام 

والمشـورة لألفـراد المصـابين بأزمـة  ١)نهج المخاطر الشاملة
قلبية أو سكتة دماغية واألشخاص المعرضين تعرضـًا شـديدًا 

ابة بحـــاالت مميتـــة أو غيـــر مميتـــة لإلصـــ )٪ أو أكثـــر ٣٠(
ـــة خـــالل الســـنوات العشـــر  ـــة الدموي ـــب واألوعي ألمـــراض القل

  القادمة

 ذلـــك تـــوفير يمكـــن-
ـــــــــــــــــــي ـــــــــــــــــــع ف  جمي

 التـــــــــي الســـــــــياقات
 بمــا المــوارد، لــديها
 يـــد علـــى ذلـــك فـــي

 العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاملين
 مـــــــــــن الصــــــــــحيين

  األطباء غير

 مــــــــن للوقايـــــــة العــــــــالمي األطلـــــــس -
ــــة واألوعيــــة القلــــب أمــــراض  الدموي

 )٢٠١١( ومكافحتها
  

 ســكر الــدم لــدى  تــوفير العــالج باألدويــة (بمــا فــي ذلــك ضــبط
المصابين بداء السكري ومكافحـة فـرط ضـغط الـدم باسـتخدام 
نهــج المخــاطر الشــاملة) والمشــورة لألفــراد المصــابين بأزمــة 
قلبية أو سكتة دماغية واألشخاص المعرضين تعرضًا معتـدًال 

بحـاالت مميتـة أو غيـر ٪ أو أكثر) لإلصـابة  ٢٠أو شديدًا (
ـــة خـــالل الســـنوات  ـــة الدموي ـــب واألوعي ـــة ألمـــراض القل مميت

  العشر القادمة

 عتبــة تطبيــق يزيــد 
 األدنـــــى المخـــــاطر
 الصحية المكاسب
 أنــــــــه إال المحققــــــــة
 أيضـــــــــــــــــاً  يرفـــــــــــــــــع
  التنفيذ تكاليف

 أمـــــــراض مخـــــــاطر توقـــــــع جـــــــداول -
 لمنظمــــة الدمويــــة واألوعيــــة القلــــب
 الدوليــة الجمعيــة /العالميــة الصــحة
 الدم ضغط فرط لمكافحة

                                                           
ن أمـراض القلـب واألوعيـة الدمويـة (مثـل احتشـاء عضـل القلـب أو تعرَّف المخاطر الشاملة على أنها احتمال إصابة الفرد بمـرض مـ   ١

 سنوات مثًال. ١٠السكتة الدماغية) خالل فترة زمنية معينة أي خالل 



بعد المائة األربعونالمجلس التنفيذي، الدورة    38 

 
 

  السياسات خيارات قائمة
 غير االعتبارات

 (ب)المنظمة أدوات  (أ)الحاسمة المالية

 لعضـــل الحـــاد باالحتشـــاء لإلصـــابة الجديـــدة الحـــاالت عـــالج 
 الحمـــض أو الساليســـيليك أســـيتيل حمـــض باســـتخدام ١القلـــب

 أو الــدم تخثّــر مضــادات أو بالكلوبيــدوغريل مقرونــاً  المــذكور
  الجلد طريق عن األساسية التاجية التدخالت بواسطة

 انتقــــــــــــــاء يعتمــــــــــــــد 
 علــــــــــــــى الخيــــــــــــــار
 النظــــــــــــام قــــــــــــدرات
 الصحي

  

 للرعايـــــــــــــة التوجيهيـــــــــــــة المبـــــــــــــادئ -
 الســــــياقات فــــــي األوليــــــة الصــــــحية

  )٢٠١٢( الموارد القليلة

 العـــالج باســـتخدام الحـــادة اإلقفاريـــة الدماغيـــة الســـكتة عـــالج 
  الخثرة لحال الوريدي

 األمــــــــــر يقتضــــــــــي 
 علــى القــدرة تــوفير

 الســــكتة تشــــخيص
   اإلقفارية الدماغية

 ضــــغط فــــرط عــــن عــــالمي مــــوجز -
  )٢٠١٣( الدم

 القلــــــــب وداء الروماتيزميــــــــة الحمــــــــى مــــــــن األوليــــــــة الوقايــــــــة 
 البلعــوم التهـاب حــاالت عـالج زيــادة طريـق عــن الرومـاتيزمي
 األولية الرعاية مستوى على بالعقديات

 ـــــــة  القلـــــــب وداء الروماتيزميـــــــة الحمـــــــى مـــــــن الثانويـــــــة الوقاي
 المرضـــــى بأســـــماء ســـــجل إعـــــداد طريـــــق عـــــن الرومـــــاتيزمي
 بالبنسيلين منتظم وقائي عالج على الحاصلين

 معـــــــــــــدل حســـــــــــــب -
ـــــــــــــي االنتشـــــــــــــار  ف

 أو محــــــددة بلــــــدان
 سـكانية فئـات لدى
  معينة فرعية

 بشـــــــأن موحـــــــدة توجيهيـــــــة مبـــــــادئ -
ـــــــــــــة اســـــــــــــتخدام  المضـــــــــــــادة األدوي
ــــــــة للفيروســــــــات  ألغــــــــراض القهقري

 األيــــــدز بفيــــــروس العــــــدوى عــــــالج
 المســـــــــــــتجدات منهـــــــــــــا: والوقايـــــــــــــة

)٢٠١٥(  
 HEARTS التقنيــــــــــة المجموعــــــــــة -

ـــدبير  القلـــب ألمـــراض العالجـــي للت
ـــــــة ـــــــة واألوعي ـــــــة فـــــــي الدموي  الرعاي
  )٢٠١٦( األولية الصحية

عدم 
إتاحة

 
التحليل

 
عبر

 
مشروع

 
المنظمة

 
الختيار

 
التدخالت

 اإلنـــزيم المحـــول  عـــالج فشـــل القلـــب االحتقـــاني بُمثبطـــات
 لألنجيوتنسين، ومحصر البيتا واألدوية المدرة للبول

  أعقاب احتشاء عضل القلبإعادة تأهيل القلب في 
 حــال التعــرض المعتــدل  العــالج بمضــادات تخثــر الــدم فــي

والتعـــرض الشـــديد للرجفـــان األذينـــي غيـــر الصـــمامي وفـــي 
 حال تضيق المترالي المصحوب بالرجفان األذيني

 أسـيتيل الساليسـيليك  إعطاء جرعات منخفضة مـن حمـض
 لعالج السكتة الدماغية اإلقفارية

 كتة الدماغيـة الحــادة وٕاعــادة تــأهيلهم رعايـة المصــابين بالســ
 في وحدات عالج السكتة الدماغية

  
  

 داء السكري

إتاحة التحليل عبر مشروع المنظمة الختيار 
التدخالت

(ج)
  

  تــوفير الرعايــة الوقائيــة بشــأن صــحة القــدم للمصــابين بــداء
األحذيـــة  الســـكري (بوســـائل منهـــا بـــرامج التوعيـــة، وٕاتاحـــة

 المناسبة، والعيادات المتعددة التخصصات)
  إجراء فحـص لتحـري اعـتالل الشـبكية السـكري لـدى جميـع

المصابين بداء السكري والعالج بالتخثير الضوئي بالليزر 
 للوقاية من العمى

  الضــــبط الفعــــال لمســــتوى الســــكر فــــي دم المصــــابين بــــداء
ز في السكري، إلى جانب الرصد القياسي لمستوى الغلوكو 

المنـــزل لـــدى األشـــخاص المعـــالجين باألنســـولين للحـــد مـــن 
 المضاعفات الناجمة عن السكري

يقتضــــــــــي األمــــــــــر  -
إنشـــــــــــــــــاء نظـــــــــــــــــم 
الســــــــــــــــــــــــــــــــــــــتدعاء 

 المرضى

المبــــــــــادئ التوجيهيـــــــــــة للرعايـــــــــــة  -
الصــــحية األوليــــة فــــي الســــياقات 

 )٢٠١٢القليلة الموارد (
ـــــر العـــــالمي عـــــن الســـــكري  - التقري

)٢٠١٦(  
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  السياسات خيارات قائمة
 غير االعتبارات

 (ب)المنظمة أدوات  (أ)الحاسمة المالية

عدم 
إتاحة التحليل عبر 

مشروع
 

المنظمة 
الختيار التدخالت

  

  التــدخالت الخاصــة بــنمط الحيــاة للوقايــة مــن اإلصــابة بــداء
 السكري من النمط الثاني

 تطعيم المرضى المصابين بداء السكري بلقاح األنفلونزا 
 ســــن اإلنجــــاب  تـــوفير الرعايــــة الســــابقة للحمــــل للنســــاء فــــي

المصابات بالسكري، بوسائل منها توعية المرضى والتدبير 
 العالجي المكثف للغلوكوز

  إجـراء فحـص لتحـري البيلـة البروتينيـة لـدى المصـابين بـداء
ــــــزيم المحــــــول  ــــــة المثبطــــــة لإلن الســــــكري وعالجهــــــم باألدوي
لألنجيوتنســين للوقايــة مــن أمــراض الكلــى وٕاعاقــة اإلصــابة 

  بها

  
  

 السرطان

إتاحة التحليل عبر مشروع المنظمة الختيار التدخالت
(ج)

  

  ســـنوات  ٩تطعـــيم الفتيـــات اللـــواتي تتـــراوح أعمـــارهن بـــين
سنة باللقاح المضاد لفيروس الورم الحليمي البشري  ١٣و

 (بإعطاء جرعتين)
 مـن سـرطان عنـق الـرحم مـن خـالل فحـص النسـاء  الوقاية

سـنة باسـتخدام أي  ٤٩و ٣٠اللواتي تتراوح أعمارهن بـين 
  من الفحوص التالية:

    

  ـــرن ـــى أن يقت الفحـــص البصـــري بحمـــض الخليـــك عل
  بعالج اآلفات السابقة للتسرطن في الوقت المناسب

يمكـــــــــــــــــن إجـــــــــــــــــراء  -
الفحـــــص البصـــــري 
 بحمـــــــــض الخليـــــــــك

فــــــــــــــي الســــــــــــــياقات 
القليلــة المــوارد، بمــا 
فــــي ذلــــك علــــى يــــد 
العــاملين الصــحيين 
  من غير األطباء

أداة التقيــــــــــــيم الــــــــــــذاتي للقــــــــــــدرات  -
األساســــــــــــية للبــــــــــــرامج الوطنيــــــــــــة 

 )٢٠١١لمكافحة السرطان (
المبــــــــــــادئ التوجيهيــــــــــــة للرعايــــــــــــة  -

الصـــــحية األوليـــــة فـــــي الســـــياقات 
 )٢٠١٢القليلة الموارد (

 مكافحـــة الســـرطان: ســـت وحـــدات -
لتحويــــل المعــــارف إلــــى إجــــراءات 

)٢٠٠٨( 

ســـــرطان عنـــــق المكافحـــــة الشـــــاملة ل -
الــرحم: دليــل الممارســات األساســية، 

 )٢٠١٤الطبعة الثانية (
ورقـــة موقـــف صـــادرة عـــن المنظمـــة  -

تحــري ســرطان الثــدي بشــأن فحــص 
 بالتصـــــــــــــوير اإلشـــــــــــــعاعي للثـــــــــــــدي

)٢٠١٤( 
معـــــــدات الجراحـــــــة البرديـــــــة لعـــــــالج  -

ان اآلفــــات الســــابقة لإلصــــابة بســــرط
ــــة مــــن ســــرطان  ــــرحم والوقاي ــــق ال عن

 )٢٠١٢عنق الرحم (
رصـــد البـــرامج الوطنيـــة للوقايـــة مـــن  -

ســـــــرطان عنــــــــق الــــــــرحم ومكافحتــــــــه 
)٢٠١٣( 
اســـتخدام المعالجـــة بـــالبرد فـــي حـــال  -

ـــورم العنقـــي داخـــل الظهـــارة  تكـــّون ال
)٢٠١١ (  

  الفحــــص بواســــطة لطاخــــة "بابــــا نيكــــوالو" (الفحــــص
لعنــــق الــــرحم) كــــل ثــــالث إلــــى خمــــس  الســــيتولوجي

ــــى أن يقتــــرن بعــــالج اآلفــــات الســــابقة  ســــنوات، عل
  للتسرطن في الوقت المناسب

يســـــتدعي الفحـــــص  -
بواســــــــــطة لطاخــــــــــة 
"بابا نيكوالو" توفير 
القـــــــــدرات الالزمـــــــــة 
إلجــــــــــــراء فحــــــــــــص 
  الباثولوجيا الخلوية

 البشــري  إجــراء فحــص لتحــري فيــروس الــورم الحليمــي
كـــل خمـــس ســـنوات، علـــى أن يقتـــرن بعـــالج اآلفـــات 

  السابقة للتسرطن في الوقت المناسب

يقتضــــــــــــي األمــــــــــــر  -
وجـــود نظـــم إلجـــراء 
فحـــــــــوص ســـــــــكانية 
منظمــــــــــة وضــــــــــبط 

  الجودة
 عــــالج ســــرطان الــــرحم فــــي مرحلتيــــه األولــــى والثانيــــة إمــــا 

بـــإجراء عمليــــات جراحيــــة وٕامـــا باالعتمــــاد علــــى المعالجــــة 
 اإلشعاعية زائدًا/ ناقصًا المعالجة الكيميائية

  عــالج ســرطان الثــدي فــي مرحلتيــه األولــى والثانيــة بــإجراء
  عمليات جراحية زائدًا/ ناقصًا المعالجة المجموعية
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  السياسات خيارات قائمة
 غير االعتبارات

 (ب)المنظمة أدوات  (أ)الحاسمة المالية

 فحـص لتحـري سـرطان الثـدي بالتصـوير اإلشـعاعي  إجراء
للثـــــدي (مـــــرة واحـــــدة كـــــل ســـــنتين للنســـــاء اللـــــواتي تتـــــراوح 

ســنة) علــى أن يقتــرن بتشــخيص  ٦٩و ٥٠أعمــارهن بــين 
 سرطان الثدي وعالجه في الوقت المناسب

  عــــالج ســــرطان القولــــون والمســــتقيم فــــي مرحلتيــــه األولــــى
قصـــًا المعالجـــة والثانيـــة بـــإجراء عمليـــات جراحيـــة زائـــدًا/ نا

 الكيميائية والمعالجة اإلشعاعية
  

  يقتضــــــــــي األمــــــــــر
وجود نظـم إلجـراء 
فحـــــــوص ســـــــكانية 
منظمــــــــة وضــــــــبط 

  الجودة

  

للرعايـــــــــــــة  األطلـــــــــــــس العـــــــــــــالمي -
 )٢٠١٤الملطفة للمحتضرين (

تخطيط خـدمات الرعايـة الملطفـة  -
وتنفيـــذها: دليـــل لمـــديري البـــرامج 

)٢٠١٦( 
المبــادئ التوجيهيــة بشــأن العــالج  -

لأللـــــــم المســـــــتمر لـــــــدى الـــــــدوائي 
األطفــــال المصــــابين بـــــاعتالالت 

 )٢٠١٢طبية (
 

  
  تـــــوفير الرعايـــــة الملطفـــــة األساســـــية للمرضـــــى المصـــــابين

بالســــرطان: تــــوفير الرعايــــة فــــي المنــــزل والمستشــــفى عــــن 
طريــق فــرق متعــددة التخصصــات وٕاتاحــة المــواد األفيونيــة 

 واألدوية الداعمة األساسية

  يقتضــــــــــي األمــــــــــر
إتاحـــــــــــة األدويـــــــــــة 
الخاضــعة للمراقبــة 

  لتخفيف اآلالم

  

عدم 
إتاحة التحليل عبر مشروع
 

المنظمة الختيار 
التدخالت

  

  الوقايــة مــن ســرطان الكبــد مــن خــالل التمنيــع ضــد التهــاب
  Bالكبد 

  إجـــراء فحـــص لتحـــري ســـرطان الفـــم لـــدى الفئـــات الشـــديدة
التعـــرض لإلصـــابة بـــه (مثـــل األشـــخاص الـــذين يتعـــاطون 
التبــــغ ويمضــــغون التنبــــول) علــــى أن يقتــــرن بــــالعالج فــــي 

 الوقت المناسب 
 السكان لتحري سرطان القولـون والمسـتقيم، والسـيما  فحص

مــن خــالل اختبــار الــدم الخفــي فــي البــراز عنــد االقتضــاء 
سـنة علــى  ٥٠لـدى األشـخاص البالغــة أعمـارهم أكثـر مــن 

  أن يقترن بالعالج في الوقت المناسب

  
الممارســـات الراميـــة إلـــى تحســـين  -

التغطيــــــــة بجرعــــــــة مــــــــن اللقــــــــاح 
عنــــد  Bالمضــــاد اللتهــــاب الكبــــد 

  )٢٠١٣الوالدة (

 أمراض الجهاز التنفسي المزمنة

إتاحة التحليل عبر مشروع المنظمة الختيار 
التدخالت

(ج)
  

  تخفيـــف أعــــراض المرضــــى المصــــابين بــــالربو مــــن خــــالل
 استنشاق دواء السالبوتامول

  تخفيف أعراض المرضى المصابين بـداء االنسـداد الرئـوي
 السالبوتامولالمزمن من خالل استنشاق دواء 

  عــالج الربــو عــن طريــق استنشــاق جرعــة صــغيرة مــن دواء
 البيكلوميتازون ومناهض بيتا القصير المفعول

  
  
 

  
المبــــــــــادئ التوجيهيـــــــــــة للرعايـــــــــــة  -

الصــــحية األوليــــة فــــي الســــياقات 
 )٢٠١٢القليلة الموارد (

ــــــــــــات مختــــــــــــارة:  - لمبــــــــــــادئ املوث
التوجيهيــة للمنظمــة بشــأن نوعيــة 
الهـــــــواء فـــــــي األمـــــــاكن المغلقـــــــة 

)٢٠١٠( 
لمبـــــــــادئ التوجيهيـــــــــة للمنظمـــــــــة ا -

بشـــأن نوعيـــة الهـــواء فيمـــا يتعلـــق 
بالجســــــــــيمات الدقيقــــــــــة واألوزون 
وثنائي أكسيد النيتـروجين وثنـائي 

 )٢٠٠٥أكسيد الكبريت (
لمبـــــــــادئ التوجيهيـــــــــة للمنظمـــــــــة ا -

بشــأن نوعيــة الهــواء فــي األمــاكن 
: حرق الوقود في المنازل المغلقة

)٢٠١٤( 
الخطـــــــــــوط العريضـــــــــــة لوضـــــــــــع  -

وطنيـــــــــــــــــة للقضـــــــــــــــــاء  امجبـــــــــــــــــر 
األمـــــــــــــراض المرتبطـــــــــــــة  علـــــــــــــى

 )٢٠١٤باألسبستوس (

عدم 
إتاحة التحليل عبر مشروع
 

المنظمة الختيار التدخالت
    إتاحـــة المواقـــد المحّســـنة وأنـــواع الوقـــود النظيـــف للحـــد مـــن

 تلوث الهواء داخل األماكن المغلقة
  تنفيــذ تــدخالت عاليــة المردوديــة للوقايــة مــن أمــراض الرئــة

مثــل األمــراض الناجمــة عــن التعــرض للســليكا أو المهنيــة، 
 األسبستوس

  تطعــيم المرضــى المصــابين بــداء االنســداد الرئــوي المــزمن
 بلقاح األنفلونزا
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  السياسات خيارات قائمة
 المالية غير االعتبارات

 (ب)المنظمة أدوات  (أ)الحاسمة

  ٥الغرض 

اإلجراءات
 

الشاملة/
 

التمكينية
  

  للبحـــــوث األولويـــــات  حـــــددموضـــــع برنـــــامج وطنـــــي
 وتنفيذه ض غير الساريةرااألمالخاصة ب

 ـــات مخصصـــات المي ـــد أولوي ـــةزاتحدي فـــي للبحـــث  ني
 غير السارية ومكافحتها ضرامجال الوقاية من األم

 ـــــز المـــــوارد البشـــــرية والقـــــد ت المؤسســـــية فـــــي راتعزي
 مجال البحث

 التعـاون  ت في مجال البحـث مـن خـاللراتعزيز القد
 والمحلية نبيةمع معاهد البحث األج

 فــــــي المدرجــــــة  ت السياســــــات األخــــــرىراتنفيـــــذ خيــــــا
 هاالوطنية ودعم ترامن أجل تعزيز القد ٥الغرض 

 واالبتكار العالي الجودة في مجال البحث والتطوير

  
 البرنـــامج المحـــدد األولويــــات -

 راضلبحوث الوقاية من األم
الســـــــارية ومكافحتهـــــــا  غيـــــــر
 ٢٠١١لعام 

التغطيـــــــة الصـــــــحية  بحـــــــوث -
التقريــــــر الخــــــاص الشــــــاملة: 

 ٢٠١٣ بالصحة في العالم
 تيجية وخطــة العمــلرااالســت -

العالميتـــــان بشـــــأن الصـــــحة 
ــــــــــــــــــة واالبتكــــــــــــــــــار  العمومي

ــــــة (القــــــرار  والملكيــــــة الفكري
 )٢١-٦١ص ع  ج

  ٦الغرض 

اإلجراءات
 

الشاملة/
 

التمكينية
  

  ت الوطنيـــة باالســـتناد إلـــى اتحديـــد الغايـــات والمؤشـــر
ـــطإطـــار  ذلـــك بسياســـة وخطـــة  الرصـــد العـــالمي ورب

 متعددة شاملتين لقطاعات
 ـــــز المـــــوارد البشـــــرية والقـــــد  فـــــيت المؤسســـــية راتعزي

 مجال الترصد والرصد والتقييم
 ض غيــر الســارية راإنشــاء نظــام شــامل لترصــد األمــ

الوفيـــات وفقـــًا  أو تعزيـــزه، بمـــا فـــي ذلـــك تســـجيل /و
وتســــجيل حــــاالت  للســــبب علــــى نحــــو يعــــول عليــــه،

للبيانات الخاصـة بعوامـل  الجمع الدوريو سرطان، ال
 االستجابة الوطنية الخطر، ورصد

 غيـــر الســـارية ورصـــدها فـــي  راضدمـــج ترصـــد األمـــ
 الوطنية ُنظم المعلومات الصحية

 فــــــي  ت السياســــــات األخــــــرى المدرجــــــةاراتنفيـــــذ خيــــــ
 ض غيـرراأجل رصـد اتجاهـات األمـ من ٦الغرض 

في مجـال  لُمحرزالسارية ومحدداتها، وتقييم التقدم ا
 الوقاية منها ومكافحتها

  
أداة رصد التقدم المحرز في  -

ـــــــــــر  مجـــــــــــال األمـــــــــــراض غي
   ٢٠١٥السارية لعام 

 إطار الرصد العالمي -
 أداة التشريح الشفوي -
 الـــــــنهج التـــــــدريجي للترصـــــــد -

STEPwise  
 النظام العالمي لترصد التبغ -
نظــــــام المعلومــــــات العــــــالمي  -

 الكحول والصحة عن
ــــــــات  - ــــــــة قاعــــــــدة البيان العالمي

 بشأن تنفيذ إجراءات التغذية
االستقصـــــــاء العـــــــالمي عـــــــن  -

طالب المـدارس، أداة  صحة
جعـــــة العاشـــــرة راللم التـــــدريب
 ضراالدولي لألم للتصنيف

أداة تقيــــــيم تــــــوافر الخــــــدمات  -
  (SARA) والتأهب

 GLOBOCAN مشــــــــــــــروع -
لوكالـــــــــــة الدوليـــــــــــة ، ا٢٠٠٨

 لبحوث السرطان
  

جدوى تدخل معين في جميع السياقات. ويسلط هذا العمود األضـواء علـى بعـض الجوانـب غيـر الماليـة الحاسـمة ال تنطوي المردودية وحدها على    (ا)
  التي ينبغي مراعاتها لدى النظر في مدى مالءمة التدخالت لسياقات معينة.

  
ـــــــــى قائمـــــــــة محدّ    (ب)  ـــــــــع اإللكتيمكـــــــــن االطـــــــــالع عل ـــــــــى الموق ـــــــــأدوات المنظمـــــــــة ومواردهـــــــــا الخاصـــــــــة بكـــــــــل غـــــــــرض عل ـــــــــة ب ـــــــــالي: ث ـــــــــي الت رون

http://www.who.int/nmh/ncd-tools/en/  ٢٠١٦تشرين األول/ أكتوبر  ١٠(تم االطالع في.(  
  

ل ســنة مــن ســنوات العمــر دوالر دولــي أو أقــل فــي المتوســط لكــ ١٠٠التــدخالت بــالبنط العــريض هــي التــدخالت العاليــة المردوديــة بمبلــغ يســاوي    (ج) 
  نيا من الدخل المتوسط.التي يمكن تالفيها في البلدان المنخفضة الدخل وبلدان الشريحة الدُ المصّححة باحتساب مدد العجز 
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  خطة العمل المقترحة الخاصة بآلية التنسيق العالمية للوقاية من األمراض غير السارية

  ٢٠١٩- ٢٠١٨التي تشمل الفترة  ومكافحتها
  
  
تبـــّين خطـــة العمـــل هـــذه أنشـــطة آليـــة التنســـيق العالميـــة للوقايـــة مـــن األمـــراض غيـــر الســـارية ومكافحتهـــا،  -١

. وتراعـــي خطـــة العمـــل ٢٠١٩-٢٠١٨فيهـــا أنشـــطة األفرقـــة العاملـــة المحـــددة بـــأطر زمنيـــة، وتشـــمل الفتـــرة  بمـــا
وخطة العمل  ٢٠١٧،٣-٢٠١٦و ٢٠١٥٢-٢٠١٤وخطتي العمل للفترتين  ١اختصاصات آلية التنسيق العالمية،

واإلعـــالن السياســـي الجتمـــاع  ٢٠٢٠،٤-٢٠١٣العالميـــة بشـــأن الوقايـــة مـــن األمـــراض غيـــر الســـارية ومكافحتهـــا 
والوثيقـة  ٥الجمعية العامة الرفيع المستوى المعني بالوقايـة مـن األمـراض غيـر المعديـة (غيـر السـارية) ومكافحتهـا،

باالستعراض والتقييم الشاملين للتقدم المحرز في الوقايـة الرفيع المستوى المعني  تامية الجتماع الجمعية العامةالخ
 .٢٠٣٠وخطة التنمية المستدامة لعام  ٦،ومكافحتها(غير السارية) من األمراض غير المعدية 

 
والحاجــة إلــى تعزيــز الــدعوة  ٢٠٣٠وتأخــذ خطــة العمــل هــذه فــي االعتبــار خطــة التنميــة المســتدامة لعــام  -٢

والمشـــاركة والعمـــل علـــى مســـتوى متعـــدد القطاعـــات ومتعـــدد الجهـــات صـــاحبة المصـــلحة لـــدعم الـــنهج التـــي تشـــمل 
كة جميــع شــرائح يتجــاوز قطــاع الصــحة والمجتمــع ككــل بمشــار الحكومــة ككــل علــى مســتوى جميــع القطاعــات بمــا 

 المجتمع بغية تحقيق الغايات المتصلة باألمراض غير السارية والمدرجة في أهداف التنمية المستدامة.
  
مـن  ١٧و ١٦وسُيراعى ما يلي ذكره خالل تنفيذ خطـة العمـل هـذه: التقييمـات المشـار إليهـا فـي الفقـرتين  -٣

ء االجتمــاع الثالــث الرفيــع المســتوى للجمعيــة العامــة الوثيقــة الختاميــة المزمــع اعتمادهــا أثنــا؛ ١٤٠/٢٧ت  مالوثيقــة 
الحصــائل ؛ ٢٠١٨بشــأن الوقايــة مــن األمــراض غيــر الُمعديــة (غيــر الســارية) ومكافحتهــا المقــرر عقــده فــي عــام 

والمنتــديات واألحــداث الرفيعــة المســتوى المعنيــة التــي تعقــدها الجمعيــة العامــة المعتمــدة خــالل ســائر االجتماعــات 
علــى  ٢٠٣٠فــي إطــار األنشــطة المنهجيــة لمتابعــة واســتعراض تنفيــذ خطــة التنميــة المســتدامة لعــام  لألمــم المتحــدة

 ٧الصعيد العالمي.
  
تتماشـى مـع يتمحور تنظـيم خطـة العمـل هـذه حـول خمسـة أغـراض وعلى غرار خطتي العمل السابقتين،  -٤

وســـوف تنفَّـــذ خطــة العمـــل فـــي الفتـــرة الوظــائف الخمـــس آلليـــة التنســيق العالميـــة المبّينـــة فـــي اختصاصــات اآلليـــة. 
تمشــيًا مــع اإلطــار الزمنــي للميزانيــة  ٢٠١٩وكــانون األول/ ديســمبر  ٢٠١٨الواقعــة مــا بــين كــانون الثــاني/ ينــاير 

واالعتمــادات الماليــة المخصصــة ألنشــطة آليــة التنســيق العالميــة والمدرجــة فــي  ٢٠١٩-٢٠١٨البرمجيــة المقترحــة 
للميزانيـة البرمجيـة (األمـراض غيـر السـارية)  ١-٢المجـال البرمجـي  دمج بالكامـل فـيتلك الميزانية البرمجيـة. وسـتُ 

                                                           
 .١، الملحق، التذييل ١إضافة  ٦٧/١٤جالوثيقة    ١

  .١تنقيح  ٣إضافة  ٦٧/١٤جالوثيقة    ٢
 .٣، الملحق ٦٨/١١جالوثيقة    ٣

  ).٢٠١٣( ١٠-٦٦ج ص عالتي اعتمدتها جمعية الصحة العالمية السادسة والستون في القرار    ٤
 ).٢٠١١( ٦٦/٢الذي اعتمدته الجمعية العامة لألمم المتحدة في القرار    ٥

 ).٢٠١٤( ٦٨/٣٠٠التي اعتمدتها الجمعية العامة لألمم المتحدة في القرار    ٦

 ).٢٠١٦( ٧٠/٢٩٩التي اعتمدتها الجمعية العامة لألمم المتحدة في القرار    ٧
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بمـا يتمشـى مـع اإلجـراءات التشـغيلية  ١-٢الذي ينفَّذ من خالل شبكة المجـال البرمجـي  ٢٠١٩-٢٠١٨المقترحة 
 الراسخة.

  
ســيق العالميــة وتمشــيًا مــع نطــاق آليــة التن ٢٠١٧-٢٠١٦خطــة العمــل التــي تشــمل الفتــرة وكمــا فــي حــال  -٥

ـــرة  ـــة التـــي تشـــمل الفت ـــزه  ٢٠١٩-٢٠١٨وغرضـــها، تهـــدف مســـودة خطـــة العمـــل الثالث إلـــى تيســـير التنســـيق وتعزي
يتصـل باألنشـطة وبمشـاركة الجهـات صـاحبة المصـلحة المتعـددة وعملهـا فـي جميـع القطاعـات علـى الصـعيد  فيما

طة العمل العالمية بشأن الوقاية من األمـراض المحلي والوطني واإلقليمي والعالمي من أجل المساهمة في تنفيذ خ
، مع تجنب ازدواجية الجهـود واسـتخدام المـوارد علـى نحـو يضـمن الكفـاءة ٢٠٢٠-٢٠١٣غير السارية ومكافحتها 

وتحقيـــق النتـــائج وحمايـــة المنظمـــة والصـــحة العموميـــة مـــن أي تـــأثير ال مبـــرر لـــه ألي شـــكل مـــن أشـــكال تضـــارب 
 ١متصورًا أم محتمًال. المصالح سواء أكان فعليًا أم

  
  األغراض واإلجراءات

  
تنفيــذ خطــة العمــل العالميــة بشــأن الوقايــة مــن فــي : الــدعوة وٕاذكــاء الــوعي بشــأن ضــرورة اإلســراع ١الغــرض 

، وٕادراج موضـوع الوقايـة مـن تلـك األمـراض ومكافحتهـا فـي ٢٠٢٠-٢٠١٣األمراض غير السارية ومكافحتهـا 
  .خطة التنمية الدوليةصميم 

  
وتطويرها، بـالتركيز علـى تحقيـق  ٢٠١٦المستهلة في عام  عالميةالتصاالت االحملة مواصلة شن  :١-١إلجراء ا

الغايــات المتصــلة بــاألمراض غيــر الســارية والمدرجــة فــي أهــداف التنميــة المســتدامة والوفــاء بااللتزامــات المرتبطــة 
  ٢ألعضاء.بالوقاية من تلك األمراض ومكافحتها حسبما اتفقت عليه الدول ا

  
إذكاء الـوعي بشـأن ضـرورة تسـريع اإلجـراءات الراميـة إلـى تـدعيم التصـدي لألمـراض غيـر السـارية  :٢-١اإلجراء 

ـــوطني مـــن خـــالل تيســـير التنســـيق وتعزيـــزه فيمـــا يتصـــل باألنشـــطة وبمشـــاركة الجهـــات صـــاحبة  علـــى الصـــعيد ال
ي آليـة التنسـيق العالميـة أثنـاء المنتـديات المصلحة المتعـددة وعملهـا فـي جميـع القطاعـات مـن جانـب المشـاركين فـ

  السياسية الرفيعة المستوى.
  

لتيسير التنسيق وتعزيـزه فيمـا يتصـل باألنشـطة وبمشـاركة الجهـات صـاحبة إجراء حوار على األقل  :٣-١اإلجراء 
دعـم  لالمصلحة المتعددة وعملها في جميع القطاعات على الصعيد المحلـي والـوطني واإلقليمـي والعـالمي مـن أجـ

  .ألمراض غير الساريةالمرتبطة بالتصدي ل الوفاء بالتزاماتهاالدول األعضاء في 
  

: بث المعرفة وتبادل المعلومات باالستناد إلـى البيِّنـات العلميـة و/ أو أفضـل الممارسـات فيمـا يتعلـق ٢ الغرض
  .٢٠٢٠-٢٠١٣بتنفيذ خطة العمل العالمية بشأن الوقاية من األمراض غير السارية ومكافحتها 

  
غير السارية ونقلها وتحديد المواظبة على تيسير تبادل المعلومات عن البحوث المتعلقة باألمراض  :١-٢اإلجراء 
التخـاذ اإلجـراءات إجـراء البحـوث ونقلهـا وتيسـير االبتكـار بهـدف تعزيـز قاعـدة المعـارف  التـي تحـول دونالعقبات 
  على المستوى الوطني واإلقليمي والعالمي. المستمرة

  

                                                           
  .١، الفقرة ١، الملحق، التذييل ١إضافة  ٦٧/١٤جالوثيقة    ١
  ) الصادرين عن الجمعية العامة لألمم المتحدة.٢٠١٤( ٦٨/٣٠٠) و٢٠١١( ٦٦/٢ انظر القرارين   ٢
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تحتـوي علـى مـواد  ٢٠١٨آلية التنسيق العالمية بحلول نهاية عـام  ١حفظ مكتبة مرجعية عبر بوابة :٢-٢اإلجراء 
  وجيهة ومالئمة تعزز العمل المتعدد القطاعات والجهات صاحبة المصلحة بشأن األمراض غير السارية.

  
ســــيما عــــن طريــــق جماعــــات الممارســــين والحلقــــات يم المعــــارف وتبــــادل المعلومــــات والدعــــم تعمــــ :٣-٢اإلجــــراء 
ــــــدعم تنفيــــــذ  الدراســــــية ــــــى اإلنترنــــــت ل خطــــــة العمــــــل العالميــــــة بشــــــأن الوقايــــــة مــــــن األمــــــراض غيــــــر الســــــارية عل
  على المستوى الوطني واإلقليمي والعالمي. ٢٠٢٠-٢٠١٣ ومكافحتها

  
  إعداد تقرير سنوي عن األنشطة يصف التقدم المحرز في تنفيذ خطة العمل ونشره.  :٤-٢اإلجراء 

  
قبــات التــي تعتــرض ســبيل تنفيــذ خطــة العمــل العالميــة بشــأن الوقايــة مــن محفــل لتحديــد الع تاحــة: إ٣الغــرض 

وتبــادل الحلــول واإلجــراءات االبتكاريــة الالزمــة لتنفيــذها،  ٢٠٢٠-٢٠١٣األمــراض غيــر الســارية ومكافحتهــا 
  القطاعات.جميع وتعزيز اإلجراءات المستدامة على صعيد 

  
تشــجيع الــدول األعضــاء والجهــات لوســائل الســبل و البعلــى األقــل كــي يوصــي  إنشــاء فريــق عامــل: ١-٣اإلجــراء 

مـن خـالل نهـج  الوقاية مـن األمـراض غيـر السـارية ومكافحتهـاالوفاء بالتزاماتها المرتبطة  الفاعلة غير الدول على
  متعددة الجهات صاحبة المصلحة والقطاعات.

  
فيمـا من أجل تيسير التنسـيق وتعزيـزه عقد اجتماع على األقل للمشاركين في آلية التنسيق العالمية  :٢-٣اإلجراء 

يتصل باألنشطة وبمشاركة الجهات صاحبة المصلحة المتعددة وعملها في جميع القطاعات على الصعيد المحلي 
  والوطني واإلقليمي والعالمي.

  
: التقــدم فــي العمـل المتعــدد القطاعــات عــن طريـق تحديــد وتعزيــز اإلجـراءات المســتدامة علــى صــعيد ٤الغـرض 
ات التي من شأنها أن تسهم في تنفيـذ خطـة العمـل العالميـة بشـأن الوقايـة مـن األمـراض غيـر السـارية القطاع

  .وتدعمها ٢٠٢٠-٢٠١٣ومكافحتها 
  

نهجهـا التـي تشـمل الحكومـة إنشاء موائد مستديرة استراتيجية ترمي إلى دعـم الحكومـات فـي تعزيـز  :١-٤اإلجراء 
قطــاع الصــحة والمجتمــع ككــل بمشــاركة جميــع شــرائح المجتمــع،  يتجــاوزككــل علــى مســتوى جميــع القطاعــات بمــا 

بالتعاون مع الوحدات التقنيـة المعنيـة التابعـة للمنظمـة وفرقـة عمـل األمـم المتحـدة المشـتركة بـين الوكـاالت المعنيـة 
بالوقايــــة مــــن األمــــراض غيــــر المعديــــة (غيــــر الســــارية) ومكافحتهــــا والجهــــات صــــاحبة المصــــلحة األخــــرى حســــب 

  .االقتضاء
  

العمـــل مـــع الوحـــدات التقنيـــة المعنيـــة التابعـــة للمنظمـــة وفرقـــة عمـــل األمـــم المتحـــدة المشـــتركة بـــين  :٢-٤اإلجـــراء 
ســعيًا إلــى تلبيــة طلبــات الــدول األعضــاء الداعيــة إلــى تنفيــذ توصــيات األفرقــة العاملــة التابعــة للمنظمــة  الوكــاالت

  والمعنية بآلية التنسيق العالمية.
  

ة المســاهمة فــي مبــادرة متكاملــة، بالتعــاون مــع الوحــدات التقنيــة والمكاتــب المعنيــة التابعــة مواصــل :٣-٤اإلجــراء 
وفرقــــة عمــــل األمــــم المتحــــدة المشــــتركة بــــين الوكــــاالت والجهــــات صــــاحبة المصــــلحة األخــــرى، تضــــمن للمنظمــــة 

تقـدم سـريع المسـار مــن االسـتجابة المالئمـة والمنسـقة والشـاملة لتقـديم الـدعم إلـى الـدول األعضـاء الملتزمـة بـإحراز 

                                                           
  ).٢٠١٦تشرين الثاني/ نوفمبر  ٣(تم االطالع في  /http://www.gcmportal.orgانظر الموقع اإللكتروني التالي:    ١
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والغايـــات  ٢٠٢٥بحلـــول عـــام  االختياريـــة التســـع المتعلقـــة بـــاألمراض غيـــر الســـارية العالميـــةالغايـــات  أجـــل تحقيـــق
  .٢٠٣٠المتصلة باألمراض غير السارية والمدرجة في أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 

  
التعــاون القائمــة والمحتملــة علــى الصــعيد : تحديــد وتبــادل المعلومــات عــن مصــادر التمويــل وآليــات ٥الغــرض 

المحلــي والــوطني واإلقليمــي والعــالمي مــن أجــل تنفيــذ خطــة العمــل العالميــة بشــأن الوقايــة مــن األمــراض غيــر 
  .٢٠٢٠-٢٠١٣السارية ومكافحتها 

  
المثــابرة علــى تعزيــز تنفيــذ الــنهج الــذي تعــده المنظمــة لتســجيل وتعمــيم مســاهمات الجهــات الفاعلــة  :١-٥اإلجــراء 

  السارية.التسع المتعلقة باألمراض غير  الغايات االختياريةغير الدول في بلوغ 
  

يتصــل رســم خــرائط االلتزامــات التــي يقطعهــا المشــاركون فــي آليــة التنســيق العالميــة وتعميمهــا فيمــا  :٢-٥اإلجــراء 
  ٢٠٢٠.١-٢٠١٣خطة العمل العالمية بشأن الوقاية من األمراض غير السارية ومكافحتها بتنفيذ 

  
مــن  ٢إجــراء حــوار متواصــل الستكشــاف جــدوى إنشــاء آليــات وشــراكات اختياريــة وابتكاريــة للتمويــل :٣-٥اإلجــراء 

ة الجهـــات صـــاحبة المصـــلحة أجـــل إعـــداد االســـتجابة الوطنيـــة لألمـــراض غيـــر الســـارية وتنفيـــذها عبـــر نهـــج متعـــدد
  والقطاعات.

  
________________________  

  

                                                           
  .٢٢، الفقرة ١ق والتذييل ، الملح١إضافة  ٦٧/١٤جانظر الوثيقة    ١
تعزيــز وســائل التنفيــذ وتنشــيط الشــراكة العالميــة مــن أجــل تحقيــق التنميــة مــن أهــداف التنميــة المســتدامة ( ١٧وفقــًا للهــدف    ٢

 ).المستدامة
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  ٢الملحق 
  

  ١التصديق على تعديالت الئحة الموظفين
  

  ] ٢٠١٦ نوفمبر/ تشرين الثاني ٢١ - ١٤٠/٤٨م ت[ الوثيقة 
        

التعديالت التي يدخلها المدير العام على الئحة المـوظفين إلـى المجلـس التنفيـذي ليصـدق عليهـا وفقـًا  تقدَّم -١
 ٢من النظام األساسي للموظفين. ٢-١٢ألحكام المادة 

 
من النظام األساسي للموظفين، تقـدَّم التعـديالت المقتـرح إدخالهـا علـى النظـام  ١-١٢وعمًال بأحكام المادة  -٢

 إلى المجلس التنفيذي الذي ُيطلب منه أن يوصي جمعية الصحة العالمية السبعين باعتمادها. األساسي للموظفين
  

وتنبثق التعديالت الموصوفة في هذه الوثيقة عن القرارات التي اتخذتها الجمعية العامـة لألمـم المتحـدة فـي  -٣
بنـــاًء علـــى التوصــــيات  ٢٠١٥،٣كـــانون األول/ ديســــمبر  ٢٣المعتمـــد فـــي  ٧٠/٢٤٤دورتهـــا الســـبعين فـــي القــــرار 

وعــن القــرارات المتوقــع أن تتخــذها الجمعيــة  ٢٠١٥،٤المقدمــة مــن لجنــة الخدمــة المدنيــة الدوليــة فــي تقريرهــا لعــام 
وستصـدر  ٢٠١٦.٥العامة في دورتها الحادية والسبعين بناًء علـى التوصـيات المقدمـة مـن اللجنـة فـي تقريرهـا لعـام 

 عية العامة لألمم المتحدة توصيات اللجنة.إضافة لهذا التقرير إن لم تعتمد الجم
  

علـى تكّبـد تكـاليف إضـافية فـي إطـار  ٢٠١٧-٢٠١٦وتنطوي اآلثـار الماليـة للتعـديالت الخاصـة بالثنائيـة  -٤
. ويــرد بيانهــا فــي التقريــر الخــاص باآلثــار الماليــة واإلداريــة المترتبــة بالنســبة إلــى ٢٠١٧-٢٠١٦الميزانيــة البرمجيــة 
ارات المقتــرح اعتمادهــا مــن ِقَبــل المجلــس التنفيــذي أو جمعيــة الصــحة، إلــى جانــب اآلثــار الماليــة األمانــة نتيجــة للقــر 

 وفي الفقرات الواردة أدناه. ٢٠١٧،٦-٢٠١٦التي تتجاوز الثنائية 
  

 ] الواردة في هذه الوثيقة. التذييالت وتبيَّن التعديالت المقترح إدخالها على الئحة الموظفين في [ -٥
  

                                                           
 .٩ق١٤٠م تو ٨ق١٤٠ت  م القرارينانظر    ١

وثيقــــــــة النظــــــــام األساســــــــي للمــــــــوظفين والئحــــــــة المــــــــوظفين (باإلنكليزيــــــــة) علــــــــى الموقــــــــع اإللكترونــــــــي التــــــــالي:  تتــــــــاح    ٢
http://www.who.int/employment/staff_regulations_rules/EN_staff_regulations_and_staff_rules.pdf?ua=1  تــــــــم)

  ).٢٠١٦تشرين الثاني/ نوفمبر  ١االطالع في 
 http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/244كترونـــي التـــالي: انظـــر الموقـــع اإلل   ٣

  ).٢٠١٦تشرين الثاني/ نوفمبر  ١(تم االطالع في 
تشـرين الثـاني/  ١(تم االطالع فـي  http://icsc.un.org/resources/pdfs/ar/AR2015.pdfانظر الموقع اإللكتروني التالي:    ٤

  ).٢٠١٦نوفمبر 
تشـرين الثـاني/  ١(تم االطالع فـي  http://icsc.un.org/resources/pdfs/ar/AR2016.pdfانظر الموقع اإللكتروني التالي:    ٥

 ).٢٠١٦نوفمبر 

  .٨انظر الملحق    ٦
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ــرالتعــديالت  اتخــذتها الجمعيــة العامــة لألمــم التــي  القــراراتضــوء  فــيضــرورية  التــي ُتعتب
 أن تتخـذها الجمعيـة العامـة فـي دورتهـا ُيتوقـع والقـرارات التـي المتحدة في دورتها السـبعين

  لجنة الخدمة المدنية الدولية اتبناًء على توصي السبعينو  الحادية
  

  الموظفينمرتبات 
  

  والفئات العليا الفنية الفئةموظفي  رو أج  
  
 هيكــلعلــى اعتمــاد  ٢٠١٥وافقــت الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة فــي دورتهــا الســبعين المعقــودة فــي عــام  -٦

للمـوظفين  المرتبـات األساسـية الصـافية تمعـدال، بعـدم التمييـز بـين نيا الموحـدالـدُ  جدول المرتبـات األساسـية/ل جديد
وسـُيمنح التعـويض عـن . ٢٠١٧ينـاير  كـانون الثـاني/ ١مـن  اعتبـاراً  على أن يصـبح سـارياً وغير المعيلين المعيلين 

 المعالين المعترف بهم من خالل البدالت المعنية.
 
بزيـــادة الجـــدول الجديـــد الموحـــد  ٢٠١٦فـــي تقريرهـــا لعـــام أوصـــت اللجنـــة الجمعيـــة العامـــة لألمـــم المتحـــدة و  -٧

ة تــادتطبيــق طريقــة الضــم المععبــر  ٪١,٠٢ليــا بنســبة والفئــات العالفنيــة نيا لمــوظفي الفئــة األساســية/ الــدُ  للمرتبــات
يتغيــر  بحيــث ال وٕاجــراء خفــض متناســب لنقــاط مضــاعف تســوية مقــر العمــل والمتمثلــة فــي زيــادة المرتــب األساســي

 .٢٠١٧ كانون الثاني/ يناير ١اعتبارًا من  النفاذ حّيزعلى أن يدخل ذلك  صافي األجر المقبوض
  

 هذه الوثيقة.] ل ٢التذييل  [ ترد فيهي و  ذلك بناًء على الئحة الموظفينل ١تعديالت التذييل  وُأعدت -٨
  

  المدير العام أجرالموظفين في الوظائف غير المصنفة في رتب و  أجور  
  
تقتــرح المــديرة  أعــاله، ٧فــي الفقــرة  شــار إليهــاالجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة بشــأن التوصــية الم بقــراررهنــًا  -٩

أن يوصــي المجلــس التنفيــذي جمعيــة الصــحة  مــن النظــام األساســي للمــوظفين، ١-٣المــادة ، طبقــًا ألحكــام العامــة
ســــيبلغ المرتــــب  عليــــه،مرتبــــات المــــديرين العــــاّمين المســــاعدين والمــــديرين اإلقليميــــين. و  بتعــــديل الســــبعينالعالميــــة 
ـــــين  للمـــــديرين العـــــاّمين المســـــاعدين والمـــــديرين اإلجمـــــالي ـــــ ١٧٤ ٣٧٣اإلقليمي ـــــب  فـــــي الســـــنة اً دوالرًا أمريكي والمرت
 .٢٠١٧كانون الثاني/ يناير  ١اعتبارًا من ًا أمريكي اً دوالر  ١٣٠ ٥٨٦ الصافي

 
 التــــي ســــتجيزها جمعيــــة الصــــحةالمرتبــــات  فــــإن تعــــديالت المبينــــة أعــــاله،تســــويات المرتبــــات  وبنـــاًء علــــى -١٠
المرتـــــــب أن يبلـــــــغ  ٢٠١٧كـــــــانون الثـــــــاني/ ينـــــــاير  ١اعتبـــــــارًا مـــــــن تســـــــتتبع نائـــــــب المـــــــدير العـــــــام ب يتعلـــــــق فيمـــــــا

 .دوالرًا أمريكياً  ١٤٢ ٣٧٦ والمرتب الصافي المقابل دوالرًا أمريكيًا في السنة ١٩٢ ٢٣٦ اإلجمالي
  

المرتــب . فخــص مرتــب المــدير العــامتعلــى تعــديالت أيضــًا  أعــاله المــذكورةوســتنطوي تســويات المرتبــات  -١١
دوالرًا أمريكيـًا  ٢٤١ ٢٧٦ سـيبلغ بالتـالي ،٢٠١٧كـانون الثـاني/ ينـاير  ١، اعتبارًا مـن حةجمعية الص الذي ستجيزه

 .لمرتب الصافيدوالرًا أمريكيًا ل ١٧٢ ٠٦٩و في السنة للمرتب اإلجمالي
  

  عناصر األجر واالستحقاقات المتصلة بهامنقحة من مجموعة 
  

 تعديالت الئحة الموظفين المبينة في هذا الجزء. ٧٠/٢٤٤أقرت الجمعية العامة لألمم المتحدة في القرار  -١٢
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  تعريف "الوالد الوحيد"  
  

خدامه لتحديـد تلتنص على تعريـف "الوالـد الوحيـد" الـذي ينبغـي اسـمن الئحة الموظفين  ٣١٠ُعّدلت المادة  -١٣
  ).١٩، الجزء ثالثًا، الفقرة ٧٠/٢٤٤قرار (الأهلية الحصول على بدل الوالد الوحيد 

  
  حافز التوظيف  

 
المجــاالت العاليــة الخبــراء فــي مــنح حــافز الســتقدام  لتــنص علــىمــن الئحــة المــوظفين  ٣١٥ُأدرجــت المــادة  -١٤

 فـــي الحـــاالت التـــي تكـــون فيهـــا المنظمـــة غيـــر قـــادرة علـــى اســـتقدام أفـــراد مـــن ذوي المـــؤهالت المناســـبة التخصـــص
 ).٥٣الجزء ثالثًا، الفقرة ، ٧٠/٢٤٤ القرار(
  

  المرتبات  
 
 القتطاعـــات اإللزاميـــة مـــن مرتبـــات المـــوظفينالتبـــّين معـــدالت  مـــن الئحـــة المـــوظفين ٣٣٠ُعـــّدلت المـــادة  -١٥

 ).١٢، الجزء ثالثًا، الفقرة ٧٠/٢٤٤(القرار 
  

  بدالت المعالين  
 
عوضـــًا  الوالـــد الوحيـــدوبـــدل  لـــزوج المعـــالابـــدل مـــن الئحـــة المـــوظفين لتبـــّين اعتمـــاد  ٣٤٠ُعـــّدلت المـــادة  -١٦
 ١٧، الجـــزء ثالثـــًا، الفقـــرات ٧٠/٢٤٤(القـــرار المدرجـــة فـــي جـــدول المرتبـــات الســـابق  مرتبـــات بمعـــدل اإلعالـــةال عـــن
 ).١٩و ١٨و
  

  منحة التعليم  
 
 لتنص على ما يلي: من الئحة الموظفين ٣٥٠ُعّدلت المادة  -١٧

سنة من العمر  ٢٥ي يبلغ فيها الولد الدراسية التحتى نهاية السنة  بعد الثانويالتعليم  تسدَّد منحة  ) أ(
ُيتم فيهـا أربـع سـنوات مـن التعلـيم بعـد الثـانوي أو يحصـل فيهـا علـى أول درجـة مـن درجـات التعلـيم بعـد أو 

 ؛سبقاأل ًا يكونالثانوي، أي

الرســوم الدراســية (بمــا فــي ذلــك رســوم دراســة اللغــة األم)  علــىالمصــروفات المســموح بهــا تقتصــر   ) ب(
 ؛م المتصلة بالتسجيل في المؤسسات التعليميةوالرسو 

فـــي  تكـــاليف اإلقامـــة فـــي المـــدارس الداخليـــةلتغطيـــة  مبلـــغ مقطـــوعتقتصـــر أهليـــة الحصـــول علـــى   (ج)
  ؛"حاء"خارج مراكز العمل من الفئة على الموظفين العاملين  المرحلة االبتدائية والثانوية

 التـــي تفرضـــها المؤسســـات التعليميـــةالتعليميـــة خـــارج نظـــام مـــنح التعلـــيم رســـوم اإلنشـــاءات تســـّدد   (د)
  .)٣١والفقرة  ٢٩إلى  ٢٦، الجزء ثالثًا، الفقرات من ٧٠/٢٤٤ (القرار

  
من السـنة الدراسـية  اعتباراً وتعديالت الئحة الموظفين المتصلة به يبدأ العمل بالنظام المنقَّح لمنح التعليم و  -١٨

 ).٢٥، الجزء ثالثًا، الفقرة ٧٠/٢٤٤(القرار  ٢٠١٨يناير  كانون الثاني/ ١التي تكون جارية في 
  

  لعمل بعيدًا عن األسرةاحافز التنقل وبدل المشقة وبدل   
 
 لتنص على ما يلي: من الئحة الموظفين ٣٦٠ُعّدلت المادة  -١٩

 ؛وقف العمل ببدل عدم نقل األمتعة  ) أ(
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 ؛البدل الجديد للعمل بعيدًا عن األسرةب بدل المشقة اإلضافياالستعاضة عن   ) ب(

علــى مــن قضــى مــن المــوظفين خمــس االستعاضــة عــن بــدل التنقــل بحــافز التنقــل الــذي ينطبــق   (ج)
 مـــنيســـري علـــى مراكـــز العمـــل  ال بينمـــا مـــن االنتـــداب الثـــاني لهـــم واعتبـــاراً  ســـنوات متتاليـــة مـــن الخدمـــة

  .)٤٨إلى  ٤٦، الجزء ثالثًا، الفقرات من ٧٠/٢٤٤(القرار " حاء" الفئة
  

  منحة االستقرار  
 
مبلــغ وٕالغــاء المنحــة االســتقرار بمنحــة االنتــداب مــن الئحــة المــوظفين لالستعاضــة عــن  ٣٦٥لمــادة ُعــّدلت ا -٢٠

 ).٤٥، الجزء ثالثًا، الفقرة ٧٠/٢٤٤الذي كان يستحق الدفع سابقًا في ظل بعض الظروف (القرار  مقطوعالثاني ال
  

  منحة اإلعادة إلى الوطن  
 
لزيادة عدد سـنوات الخدمـة المتواصـلة مـن سـنة واحـدة إلـى خمـس  من الئحة الموظفين ٣٧٠ُعّدلت المادة  -٢١

 ).٣٩، الجزء ثالثًا، الفقرة ٧٠/٢٤٤(القرار  كشرط الستحقاق منحة اإلعادة إلى الوطنسنوات 
  

  مباشرة المهام الوظيفية  
 
العمل "نقل األمتعة" "وعدم نقل األمتعة" في مراكز لحذف تعريف  من الئحة الموظفين ٥١٠ُعّدلت المادة  -٢٢

 ).٤١، الجزء ثالثًا، الفقرة ٧٠/٢٤٤(القرار 
  

  الزيادة في الدرجات ضمن الرتبة الوظيفية  
 
الجديــد بــين الزيــادات فــي الــدرجات ضــمن الرتبــة  لبيــان التــواتر مــن الئحــة المــوظفين ٥٥٠ُعــّدلت المــادة  -٢٣

، الجـــزء ثالثـــًا، ٧٠/٢٤٤(القـــرار إلثبـــات اكتســـاب الكفـــاءة اللغويـــة  معجلـــة فـــي الـــدرجاتال ةزيـــادالوظيفيـــة وٕالغـــاء ال
 ).٢٢و ٢٠الفقرتان 

  
  إجازة زيارة الوطن  

 
بعـض باسـتثناء  ل باإلجـازة المعجلـة لزيـارة الـوطنوقف العممن الئحة الموظفين لبيان  ٦٤٠ُعّدلت المادة  -٢٤
 ).٥١، الجزء ثالثًا، الفقرة ٧٠/٢٤٤(القرار حسبما تحدده اللجنة راكز العمل م
  

  موظفينسفر ال  
 

الحــق فــي الســفر فــي إطــار منحــة التعلــيم للموظــف الــذي  مــن الئحــة المــوظفين لبيــان ٨١٠ُعــّدلت المــادة  -٢٥
لولــده إذا كـان فـي مرحلــة التعلـيم االبتـدائي أو الثــانوي  الداخليـةفــي المـدارس مسـاعدة فــي مصـروفات اإلقامـة يتلقـى 

، الجـــزء ثالثـــًا، ٧٠/٢٤٤(القـــرار انوي) (وبتعبيـــر آخـــر ال ينطبـــق هـــذا الحـــق علـــى ولـــد فـــي مرحلـــة التعلـــيم بعـــد الثـــ
 ).٣٠ الفقرة

 
  سفر الزوج واألوالد  

 
 لتنص على ما يلي: من الئحة الموظفين ٨٢٠ُعّدلت المادة  -٢٦

ــــيم   ) أ( ــــي إطــــار منحــــة التعل ــــًا وٕايابــــًا ف ، ٧٠/٢٤٤(القــــرار إلغــــاء الحــــق فــــي الســــفر مــــرة ثانيــــة ذهاب
 )؛٣٠ثالثًا، الفقرة  الجزء
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مسـاعدة يتلقى ذهابًا وٕايابًا إلى المؤسسة التعليمية ألوالد الموظف الذي أهلية السفر السنوي  تقييد  ) ب(
، الجـزء ثالثـًا، ٧٠/٢٤٤(القـرار فـي إطـار نظـام مـنح التعلـيم  الداخليـةفـي المـدارس في مصروفات اإلقامة 

 )؛٣٠الفقرة 

 فـيولد الموظـف المعـين فـي أحـد مراكـز العمـل أن يمكـث حذف الشرط الذي يجب بموجبه على   (ج)
مســاعدة فــي مصــروفات يتلقــى الــذي  ولــد الموظــفعلــى األقــل اعترافــًا بــأن  العمــل لمــدة ســتة أشــهر كــزمر 

لن يفي بهذا الشرط (ُيقترح هذا التعـديل لتصـحيح حالـة شـاذة اكُتشـفت خـالل  الداخليةفي المدارس اإلقامة 
  استعراض نظام المنظمة لمنح التعليم).

  
  الشحن لغرض االنتقال  

 
لوقـف التمييـز بـين حـاالت االنتـداب بنقـل األمتعـة (مـع الحـق فـي  من الئحة الموظفين ٨٥٥ة ُعّدلت الماد -٢٧

(القــــرار نقــــل األمتعــــة) وعــــدم نقــــل األمتعــــة واعتمــــاد مفهــــوم الشــــحن لغــــرض االنتقــــال والمصــــطلحات المتعلقــــة بــــه 
 ).٤٤، الجزء ثالثًا، الفقرة ٧٠/٢٤٤
  

  عدم ممارسة الحق  
 

لبيــان المصــطلحات الجديــدة المتعلقــة بالشــحن لغــرض االنتقــال  المــوظفينمــن الئحــة  ٨٦٠ُعــّدلت المــادة  -٢٨
 ).٤٤، الجزء ثالثًا، الفقرة ٧٠/٢٤٤(القرار 

  
  المصروفات المتصلة بالوفاة  

 
المصــطلحات الجديــدة المتعلقــة بالشــحن لغــرض االنتقــال لبيــان  مــن الئحــة المــوظفين ٨٧٠ُعــّدلت المــادة  -٢٩

 ).٤٤فقرة ، الجزء ثالثًا، ال٧٠/٢٤٤(القرار 
  

  ] ٢التذييل [ لالئحة الموظفين  ١التذييل   
 

الجــدول ] مــن هــذه الوثيقــة لتجســيد  ٣التــذييل  لالئحــة المــوظفين علــى النحــو المبــين فــي [ ١التــذييل  ُعــّدل -٣٠
وفقــًا للصــيغة التــي اعتمــدتها الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة فــي دورتهــا  نيااألساســية/ الــدُ  الجديــد الموحــد للمرتبــات

 ٢٠١٦.١بناًء على التنقيح الذي أوصت به اللجنة في تقريرها لعام  )٦، الفقرة ٧٠/٢٤٤(القرار السبعين 
  

  ] ٣ التذييللالئحة الموظفين [  ٢التذييل   
 

جـــدول مـــن هـــذه الوثيقـــة لتجســـيد ال ٣الملحـــق  لالئحـــة المـــوظفين علـــى النحـــو المبـــين فـــي ٢التـــذييل  ُعـــّدل -٣١
يتــألف مــن ســبع شــرائح، فــي إطــار نظــام مــنح التعلــيم وهــو جــدول المصــروفات المســموح بهــا لتســديد عــام التنــازلي ال

وعـدم فـي الشـريحة السادسـة،  ٪٦١نيا إلـى فـي الشـريحة الـدُ  ٪٨٦مـن  حيث تتـدرج مسـتويات رّد المصـروفات نـزوالً 
، ٧٠/٢٤٤(القــرار وفقــًا لمــا صــدر عــن اللجنــة وأقرتــه الجمعيــة العامــة  الشــريحة الســابعة، فــي إدراج مبــالغ للســداد

 ).٢٨ثالثًا، الفقرة  الجزء
  

  اآلثار المالية  
 

جميـــع علـــى نطـــاق  فيلافـــي التكـــالســـنوية وفـــورات أن مجمـــوع ال ٢٠١٥لعـــام قـــدرت اللجنـــة فـــي تقريرهـــا  -٣٢
مليـــون دوالر أمريكـــي (خفـــض فـــي تكـــاليف  ١١٣,٢يبلـــغ المنظمـــات المشـــاركة فـــي النظـــام الموحـــد لألمـــم المتحـــدة 

علــى زيــادات فــي االســتحقاقات غيــر  ٧٠/٢٤٤). ومــع ذلــك، يــنص القــرار ٪٣و ٪٢المــوظفين بنســبة تتــراوح بــين 
                                                           

  ينبغي تقديمه إلى الجمعية العامة لألمم المتحدة لتوافق عليه في دورتها الحادية والسبعين.   ١
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من صافي األجر. ونتيجة لذلك، البد من  ٪٦، والسيما بدل الوالد الوحيد بنسبة ٢٠١٥واردة في تقرير اللجنة لعام 
خاضـعة للتغييـر  تقريـر اللجنـةفإن األرقام الـواردة فـي تعديل توقعات اللجنة في الوقت المناسب. وعالوة على ذلك، 

 .فيما يخص أعداد الموظفين
 
المـوارد نظم تخطـيط لـ تحسيناتفي شكل  تكاليف التنفيذوجدير بالذكر أنه لن تتحقق وفورات فورية بسبب  -٣٣

باســتحقاقات المرتبطــة  والتكــاليف االنتقاليــة(تنــاهز قيمتهــا مليــوني دوالر أمريكــي بالنســبة إلــى المنظمــة)  المؤسســية
بـين الزيـادات فـي  التواترالموظفين. وبناًء على ذلك، فإن الوفورات في التكاليف الناشئة عن إدخال التغييرات على 

وخفض تكـاليف مـنح التعلـيم فيمـا يتصـل بالمصـروفات المسـموح بهـا األقـل وبـدالت  الدرجات ضمن الرتبة الوظيفية
وعلى الرغم من أن المنظمة تتوقع السفر واإلقامة في المدارس الداخلية المحدودة لن تتحقق إال في األجل الطويل. 

االنتقاليــة (التــي يســتغرق  مالحظــة الفوائــد مــن حيــث تعزيــز الفعاليــة والبســاطة فــي إدارة االســتحقاقات، فــإن التــدابير
تطبيقهــا خمــس ســنوات فــي بعــض الحــاالت) المتخــذة لتفــادي التــأثير الضــار فــي المــوظفين عنــد إدخــال التغييــرات 

 ستؤدي إلى تعقيد إداري في نظام كشوف المرتبات خالل عدة سنوات.
  

 لموظفين المعينينى اإلسنة بالنسبة  ٦٥السن اإللزامية إلنهاء الخدمة إلى التعديالت المتصلة بتمديد 
  هذا التاريخ قبلأو  ٢٠١٤يناير  كانون الثاني/ ١ في
  

ســنة  ٦٥الســن اإللزاميــة الجديــدة إلنهــاء الخدمــة أي لتنفيــذ  مــن الئحــة المــوظفين ١-١٠٢٠ُعــّدلت المــادة  -٣٤
ــــين فــــي  ــــى المــــوظفين المعين ــــاير  ١بالنســــبة إل ــــاني/ ين ــــرار  ٢٠١٤كــــانون الث ــــاريخ (الق ــــل هــــذا الت ، ٧٠/٢٤٤أو قب

 أوًال). الجزء
 
بـدًال  التوظيـف سـنلالعـادي سـنة كالحـد األقصـى  ٦٥لبيـان سـن  من الئحة المـوظفين ٤١٠ُعّدلت المادة و  -٣٥
 ، الجزء أوًال).٧٠/٢٤٤سنة تمشيًا مع السن اإللزامية الجديدة إلنهاء الخدمة (القرار  ٦٢من 

  
) الصــادر عــن ٢٠١٣( ٦٧/٢٥٧والقــرار  ٢٠١٢١وعمــًال بالتوصــية التــي قــدمتها اللجنــة فــي تقريرهــا لعــام  -٣٦

ســنة  ٦٥الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة، ُعــّدلت الئحــة مــوظفي المنظمــة لرفــع الســن اإللزاميــة إلنهــاء الخدمــة إلــى 
واتصــلت المســألة العالقــة منــذ ذلــك الحــين  ٢٠١٤.٢كــانون الثــاني/ ينــاير  ١بالنســبة إلــى المــوظفين المعينــين بعــد 

كـــانون الثـــاني/  ١ســـنة علـــى المــوظفين المعينـــين قبــل  ٦٥اإللزاميـــة إلنهــاء الخدمـــة إلــى بمــدى انطبـــاق رفــع الســـن 
أن الـذي قـررت فيـه الجمعيـة العامـة لألمـم المتحـدة  ٧٠/٢٤٤أيضًا. وُحسمت هذه المسألة في القـرار  ٢٠١٤ يناير

ة مــن ُعــين مــن المــوظفين ألمــم المتحــدة الســن اإللزاميــة إلنهــاء خدمــلنظــام الموحــد الترفــع المنظمــات المشــاركة فــي 
مــع مراعــاة "، ٢٠١٨ينــاير  كــانون الثــاني/ ١ســنة فــي موعــد أقصــاه  ٦٥إلــى  ٢٠١٤ينــاير  كــانون الثــاني/ ١ قبــل

 ".حقوق الموظفين المكتسبة
  

  "مع مراعاة حقوق الموظفين المكتسبة" خدمةالالسن اإللزامية إلنهاء رفع   
  

هـي حـق  سـنة ٦٥إلـى  خدمـةالالسـن اإللزاميـة إلنهـاء إن الحقوق المكتسبة التي ينبغي مراعاتها لـدى رفـع  -٣٧
كـانون الثـاني/  ١سنة) أو بعـد  ٦٠(ممن تبلغ سن تقاعدهم  ١٩٩٠كانون الثاني/ يناير  ١قبل الموظفين المعينين 

فــي التقاعــد دون أي تــأثير  ٢٠١٤نــاير كــانون الثــاني/ ي ١ســنة) وقبــل  ٦٢(ممــن تبلــغ ســن تقاعــدهم  ١٩٩٠ينــاير 
 ،ســنة ٦٢ســنة أو  ٦٠ أيســن التقاعــد  عنــدما يبلغــونضــار فــي اســتحقاقاتهم التقاعديــة أو فــرض أي غرامــة عليهــا 

 .الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي األمم المتحدةقواعد في  وهو أمر لم يتغير

                                                           
تشـرين الثـاني/  ١(تم االطالع فـي  http://icsc.un.org/resources/pdfs/ar/AR2012.pdfانظر الموقع اإللكتروني التالي:    ١

  ).٢٠١٦نوفمبر 
 ).٢٠١٣( ٣ق١٣٣م تانظر القرار    ٢
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ســنة مــن العمــر  ٦٥خدمــة جميــع المــوظفين لــدى بلــوغ ونتيجــة لــذلك، يــنص التعــديل المقتــرح علــى إنهــاء  -٣٨
قبــــل  الصــــندوق المشــــترك للمعاشــــات التقاعديــــة لمــــوظفي األمــــم المتحــــدةإلــــى يقــــرر الموظفــــون المنضــــمون  لــــم مــــا
ممارسة حقهم المكتسب واختيار التقاعد المبكر لدى بلوغ سن تقاعدهم أو فـي الفتـرة  ٢٠١٤الثاني/ يناير  كانون ١

 سنة. ٦٥تقاعدهم وسن الفاصلة بين سن 
  

 الصـندوق المشـترك للمعاشـات التقاعديـة لمـوظفي األمـم المتحـدةوجدير بالذكر أن الشواغل بشأن استدامة  -٣٩
سـنة بالنسـبة إلـى المـوظفين  ٦٥لتوصـية اللجنـة بتمديـد السـن اإللزاميـة إلنهـاء الخدمـة إلـى لم تكن الـدافع األساسـي 

المعاشات التقاعدية الوطنية. فإن سن تقاعد المشتركين المنضمين إلى  العاملين بخالف تمديد سن التقاعد في نظم
حقــــوق المــــوظفين لــــم تتغيــــر وينبغــــي الحفــــاظ عليهــــا "مــــع مراعــــاة  ٢٠١٤كــــانون الثــــاني/ ينــــاير  ١الصــــندوق قبــــل 

 " إذ يتمتع الصندوق بوضع مالي سليم ووضع اكتواري إيجابي.المكتسبة
  

سـنة نظــرًا إلــى اتجاهــات  ٦٥مديــد ســن تعيـين جميــع المــوظفين إلــى وقـد احــُتج بــاألحرى بأنــه مـن األعــدل ت -٤٠
د تعيــين المــوظفين إلــى فتــرة مــا بعــد ســن التقاعــد وتســتعين متوســط العمــر المتوقــع األطــول وعلمــًا بــأن األمانــة تمــدّ 

 ظهــر البيانــات أن المــدير العــام مــنح تمديــدات تجــاوزت ســن التقاعــد عمــالً مجــددًا بمــوظفين ســابقين متقاعــدين. وتُ 
. اسـتثنائيةنـادرة و حـاالت فـي ذلك مصلحة المنظمة من النظام األساسي للموظفين أي عندما اقتضت  ٥-٩بالمادة 

المـوظفين كـي يسـتكملوا  لكبـار ١وُتمنح هذه التمديدات عادة لفتـرات قصـيرة متراوحـة بـين بضـعة أشـهر وسـنة واحـدة
مشروعًا مهمًا أو كي تتزامن مع نهاية مدة والية مدير عام أو مدير إقليمي. وقد ُمـّدد تعيـين المـوظفين إلـى فتـرة مـا 
بعــد ســن التقاعــد فــي حــاالت اســتثنائية عنــدما تــأخر تعيــين خلــف المــوظفين المتقاعــدين بســبب عــدم وجــود مرشــحين 

 االختيار. مالئمين وبانتظار استكمال عملية
  

 ٢٠١١من مجموع مـوظفي المنظمـة المتقاعـدين بـين عـامي  ٪٤٥ والفئات العلياالفنية الفئة ومّثل موظفو  -٤١
موظفــًا) واقتصــرت نســبة المــوظفين الــذين ُمــّدد تعييــنهم بصــورة اســتثنائية إلــى مــا بعــد ســن التقاعــد  ٩١١( ٢٠١٦و

. ٪٧٩مـــنهم  والفئـــات العليـــاالفنيـــة الفئـــة مـــوظفي وبلغـــت نســـبة  ٪١٢عنــدما اقتضـــت ذلـــك مصـــلحة المنظمـــة علـــى 
مـن الحـاالت ولفتـرة متراوحـة بـين سـنة واحـدة  ٪٨٠شهرًا فـي  ١٢وُمنحت التمديدات لفترة متراوحة بين شهر واحد و

 من الحاالت. ٪٢من الحاالت ولفترة ثالث سنوات أو أكثر في  ٪١٨وأقل من ثالث سنوات في 
  

 لجميــع سيســمح ســنة بالنســبة إلــى المــوظفين العــاملين ٦٥اء الخدمــة إلــى إلنهــوٕان تمديــد الســن اإللزاميــة  -٤٢
المــوظفين ســواء أكــانوا فــي الفئــة الفنيــة الدوليــة أم فــي الفئــة الفنيــة الوطنيــة أم فــي فئــة الخــدمات العامــة بالبقــاء فــي 

(عنـد بلـوغ  سـنة مـن العمـر كسـن للتقاعـد) أو خمـس سـنوات ٦٢الخدمة لفتـرة أطـول تـدوم ثـالث سـنوات (عنـد بلـوغ 
 سنة من العمر كسن للتقاعد). ٦٠

  
لالضــطالع بأنشــطة وتســتعين المنظمــة علــى غــرار غيرهــا مــن وكــاالت األمــم المتحــدة بمــوظفين متقاعــدين  -٤٣

أعمـال طارئـة/ لسـد احتياجـات مفاجئـة فـي الغالـب. لمدة زمنيـة محـددة فـي شـكل مسـاهمات كبـار الخبـراء أو معينة 
تعيين المتقاعدين نظرًا إلى التـزام المنظمـة بتطـوير المسـار المهنـي للمـوظفين العـاملين ومع ذلك، تُفرض قيود على 

علــى النحــو التــالي: تكــون العقــود محــدودة المــدة ويطبَّــق حــد أقصــى لألجــور وال يصــرَّح بــالتعيين المقتــرح إال عنــدما 
ي تعيـين مـوظفين جـدد وعنـدما يمثـل يؤثر تأثيرًا ضارًا في فرص تطوير المسـار المهنـي للمـوظفين العـاملين أو فـ ال

ذلـــك التعيـــين حـــًال فعـــاًال مـــن حيـــث التكـــاليف ووجيهـــًا مـــن الناحيـــة التشـــغيلية لتلبيـــة احتياجـــات المنظمـــة. وٕان عـــدد 
المتقاعدين الذين يستعان بهم مجددًا محدود جدًا مقارنة بعدد موظفي الفئة الفنية الدوليـة والفئـة الفنيـة الوطنيـة وفئـة 

موظف سابق للمنظمـة فـي الوقـت الحـالي علـى  ٦٠٠٠امة الذين تقاعدوا في المنظمة (يحصل حوالي الخدمات الع
 ).الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي األمم المتحدةاستحقاقات المعاشات التقاعدية من 

  
                                                           

مــن الئحــة المــوظفين علــى عــدم إمكانيــة مــنح تمديــدات اســتثنائية لفتــرة تزيــد علــى ســنة واحــدة  ١-١٠٢٠تــنص المــادة    ١
  مرة.  كل
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تخـذ المـدير أثر فعلي هو عكس إجراء صنع القرار. ففي الوقت الحـالي، ي ٧٠/٢٤٤وسيكون لتنفيذ القرار  -٤٤
 ذلـك مصـلحة المنظمـةاقتضـت الموظفين ممـن بلغـوا سـن التقاعـد الـذين ينبغـي تمديـد تعييـنهم إذا العام القرار بشأن 

حقــوق المــوظفين "مــع مراعــاة ســنة  ٦٥وبشــأن مــدة تعييــنهم. أمــا فــي حــال رفــع الســن اإللزاميــة إلنهــاء الخدمــة إلــى 
تقاعــدهم. ولــن تكــون للمــدير العــام أي صــالحية إلجبــار موظــف "، فســيتخذ الموظفــون القــرار بشــأن موعــد المكتســبة

المكلــف. وقـد الحــظ بعـض أعضــاء  علـى التقاعـد لــدى بلـوغ ســن التقاعـد األولـي إال مــن خـالل تــدبير إنهـاء التعيـين
 حتـى المـوظفين توظيـف أثنـاء المرونـة المنظمـات تـوفر أن بضـرورة القـول"اللجنة هذا التغيير األساسي وذهبوا إلى 

 إلغـاء( الهيكلـة بإعـادة المتعلقـة واالحتياجـات أدائهـم بمراعـاة وذلـك الخدمـة، اءنهإل المقترحـة اإللزاميـة السـن يبلغـوا
 مـن المنظمـات تمكـين دون ومـن غيـره، دون للموظـف االختيـار مجـال حسـف نإفـ لـذلك، ا).رتبهـ وتخفيض الوظائف
وعلى الرغم من ذلك، لـم يتجـل  ٢٠١٤.١تقرير اللجنة لعام على النحو المبين في ًا"، متوازن الً ح يكون لن المرونة،

 هذا الرأي في توصية اللجنة المقدمة بشأن المسألة إلى الجمعية العامة لألمم المتحدة.
  

  آثار التعديالت  
  

أجــرت األمانــة بنــاًء علــى طلــب الــدول األعضــاء عمليــات ســنوية لتخطــيط  .التخطــيط لتعاقــب المــوظفين -٤٥
تعاقب الموظفين يمكن للمنظمة من خاللها أن تقرر قبل سنة اإلجراءات التي ينبغي اتخاذها بخصوص المناصـب 
التـــي تشـــغر نتيجـــة لتقاعـــد المـــوظفين فـــي الســـنة التاليـــة. وقـــد ُتلغـــى المناصـــب أو ُيســـتعاض عنهـــا بمناصـــب ذات 

اصــفات جديــدة أو ُتخفّــض رتبهــا ممــا يســمح للمنظمــة باعتمــاد نهــج رشــيق مــن أجــل مواءمــة خططهــا الخاصــة مو 
 بالموارد البشرية مع أولوياتها الجديدة.

 
الصـــندوق المشــترك للمعاشـــات التقاعديــة لمـــوظفي األمـــم ونظــرًا إلـــى تمّكــن المـــوظفين الــذين انضـــموا إلــى  -٤٦

 ســنة ٦٥ســنة و ٦٢ســنة أو  ٦٠مــن اختيــار موعــد تقاعــدهم (مــا بــين  ٢٠١٤كــانون الثــاني/ ينــاير  ١قبــل  المتحــدة
ســنة  ٦٢ســنة أو  ٦٠موظفيهــا لــدى بلــوغ  لــن تكــون األمانــة فــي وضــع يســمح لهــا بتوقــع موعــد تقاعــدالعمــر)،  مــن
وحتى إذا ُطلب من الموظفين إخطار األمانة بموعد تقاعدهم المختار قبل سنة على األقل، يجـوز لهـم، العمر.  من
وجيه إخطار قبل ثالثة أشهر، أن يتقاعدوا فـي وقـت أبكـر مـن الموعـد الـذي أشـاروا إليـه فـي البدايـة أو أن يقـرروا بت

سـنة مـن  ٦٥البقاء في الخدمة لفتـرة أطـول مـن الموعـد الـذي أشـاروا إليـه فـي البدايـة مـادام موعـد بقـائهم ال يتجـاوز 
 العمر.

  
بر تناقص الموظفين الطبيعي بمثابة فرصة لتحسين التوازن اعتُ  .التوازن بين الجنسين والتمثيل الجغرافي -٤٧

 بين الجنسين والتمثيل الجغرافي.
  

فقـد تطلبـت الزيـادة غير أن التقدم المحرز بطـيء.  ٢٠١٠واعُترف بتحسين التوازن بين الجنسين منذ عام  -٤٨
خمــس ســنوات. والهــدف الحــالي  حــوالي النســبة المئويــة لتمثيــل المــرأة فــي الفئــة الفنيــة والفئــات العليــافــي  ٪٢بنســبة 

تمـــوز/  ٣١) علـــى مـــدى ســـنتين. وفـــي ٤٥ :٥٥فـــي هـــذه النســـبة المئويـــة ( ٪٣المنشـــود هـــو تســـجيل زيـــادة بنســـبة 
الفئــة الفنيــة والفئــات المعينــين بعقــود طويلــة المــدة فــي ، بلغــت نســبة اإلنــاث مــن المــوظفين الحــاليين ٢٠١٦ يوليــو
 .٪٤٢,٨ العليا

  
بلغت نسبة الدول التي ظلت غير ممثلة أو قليلة التمثيل في فئة الموظفين  ،٢٠١٦تموز/ يوليو  ٣١ وفي -٤٩

. ٪ مـــن الـــدول األعضـــاء فـــي المنظمـــة٣٤ (التـــي ُتحســـب فيهـــا الوظـــائف وفقـــًا للتمثيـــل الجغرافـــي)الفنيـــين الـــدوليين 
 ٪.٢٨ى هو خفض هذه النسبة إل ٢٠١٧-٢٠١٦الميزانية البرمجية والهدف المنشود في 

  
وتبّين هذه البيانات أنه يجب تكثيف الجهود لتحسين التوازن بين الجنسين والتمثيل الجغرافي علـى مسـتوى  -٥٠

جميــع الرتــب. وتحقيقــًا لــذلك، يجــب أن تتــاح للموظفــات والمــوظفين مــن البلــدان غيــر الممثلــة أو القليلــة التمثيــل فــي 
. ومـــع ذلـــك، ال يمكـــن تحقيـــق التـــوازن بـــين الجنســـين مجموعـــة المواهـــب الداخليـــة الفـــرص لشـــغل المناصـــب العليـــا

                                                           
  ).١٠٧، الفقرة A/69/30الدورة التاسعة والستون (الوثيقة الوثائق الرسمية للجمعية العامة،    ١
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والتمثيـــل الجغرافـــي المنصـــف إال مـــن خـــالل اســـتيعاب مـــوظفين جـــدد. وبتعبيـــر آخـــر، يجـــب علـــى المنظمـــة تعيـــين 
مرشحين خارجيين في مناصب منشـأة حـديثًا رهنـًا بتـوافر التمويـل وفـي مناصـب تشـغر بعـد انتهـاء خدمـة المـوظفين 

 ن يتقاعدون لدى بلوغهم سن التقاعد.والسيما الموظفون الذي
  

ــــة  -٥١ ــــة إلنهــــاء الخدمــــة، مــــن المنتظــــر  ٢٠١٩١-٢٠١٨واستشــــرافًا للثنائي ــــة الحالي ــــي ظــــل الســــن اإللزامي وف
مجمـوع المـوظفين. ٪ مـن ٥,٩ممـا يمثـل  ٢٠١٩موظفـًا آخـر فـي عـام  ١٨٧و ٢٠١٨موظفـًا فـي عـام  ١٨٢ تقاعد

 ٢٠١٩ ٪ ممن سيتقاعدون فـي عـام٤٢و ٢٠١٨سيتقاعدون في عام ٪ ممن ٥١ومن بين هؤالء الموظفين، ينتمي 
سـيتقاعدون ممـن  ٪٦٦المتوقـع تقاعـدهم، هنـاك  ضـمن مـوظفي هـذه الفئـاتومـن  إلى الفئـات الفنيـة والفئـات العليـا.

 ٢٠١٨ســيتقاعدون فــي عــام ممــن  ٪٦٤مــن الــذكور و ٢٠١٩٪ ممــن ســيتقاعدون فــي عــام ٦٤و ٢٠١٨فــي عــام 
 زائدة التمثيل.المنتمين إلى بلدان  من ٢٠١٩ي عام ٪ ممن سيتقاعدون ف٥٩و

  
وسيتباطأ تحسين التوازن بـين الجنسـين والتمثيـل الجغرافـي حتمـًا عنـدما يقـرر الموظفـون البقـاء فـي الخدمـة  -٥٢

 ،ســنة مــن العمــر ٦٢ســنة أو  ٦٠مــن العمــر ممــن يتوقــع تقاعــدهم بخــالف ذلــك لــدى بلــوغهم ســنة  ٦٥حتــى بلــوغ 
 سنة. ٦٥إللزامية إلنهاء خدمة الموظفين العاملين إلى كنتيجة لتمديد السن ا

 
إذ قــــدمت توصــــيتها إلــــى الجمعيــــة العامــــة لألمــــم المتحــــدة فــــي تقريرهــــا الحظــــت اللجنــــة  .اآلثــــار الماليــــة -٥٣
سـيكون لـه أمـر سـنة بالنسـبة إلـى المـوظفين العـاملين  ٦٥إلـى أن رفع السـن اإللزاميـة إلنهـاء الخدمـة  ٢٠١٤٢ لعام

الخدمـة. وبعبـارة أخـرى، لـن يسـتتبع انتهـاء  بعـد الصـحي التـأمينة بالخصـوم المتعلقـأثـر إيجـابي متمثـل فـي احتـواء 
الخدمة. وفيما يخص المنظمة، انتهاء  بعد الصحي أمينبالت خصومًا متعلقةإبقاء الموظفين في الخدمة لمدة أطول 

 بعـد الصـحي ي األجـل الطويـل والتمويـل بالنسـبة إلـى التـأمينالمنظمـة المقـدرة فـ خصومصعب تقدير اآلثار على ي
الخدمــة. فمــن جهــة، هنــاك أثــر إيجــابي لرفــع الســن اإللزاميــة ألن المــوظفين العــاملين لمــدة ثــالث ســنوات أو انتهــاء 

اشـــتراكات إضـــافية (تتحمـــل المنظمـــة ثلثـــي تكـــاليف النظـــام بينمـــا يـــدفع بالنظـــام  مّدونخمـــس ســـنوات إضـــافية ســـي
بعض المـوظفين الملتحقـين بالمنظمـة فـي وقـت متـأخر مـن مسـارهم فإن ن ثلث تكاليفه). ومن جهة أخرى، الموظفو 

فتــرة وغيــر المتوقــع بلــوغهم ســنة مــن العمــر علــى ســبيل المثــال)  ٥٥ســنة أو  ٥٤ســنة أو  ٥٣المهنــي (لــدى بلــوغ 
 هـذا النظـام مـؤهلين لالسـتفادة مـنليكتسـبوا أهليـة االسـتفادة مـن النظـام سيصـبحون  العشر سنوات الدنيا من الخدمة

وسـتعتمد اآلثـار الفعليـة علـى المـوظفين الـذين يختـارون تمديـد ة. سـلبي ةر ماليـاثـممـا يسـفر عـن آ في الوقـت الحـالي
خبـراء اكتواريـون مسـتقلون فتـرة خـدمتهم السـابقة لتقاعـدهم فـي المنظمـة. وسـيتولى علـى سنة و  ٦٥سن تقاعدهم إلى 

انتهاء  بعد الصحي راضات بشأن هذه المتغيرات وغيرها من المتغيرات المؤثرة في التأمينتقييم الوضع ويقدمون افت
 الخدمة.

  
صندوق المعاشات التقاعديـة بزيـادة في وقد يكون الوضع مماثًال بالنسبة إلى مصادر الخصوم واإليرادات  -٥٤

دات اإلضـافية الناشـئة عـن اشـتراكات للمعادلة بين فترة الخدمـة األطـول واإليـرامدفوعات المعاشات التقاعدية نتيجة 
المعاشــات التقاعديــة المســتحقة الــدفع لمــدة ثــالث ســنوات إضــافية التــي تعتمــد مجــددًا علــى المــوظفين لتمويــل ثلثهــا 

 وعلى المنظمة لتمويل ثلثيها.
  

ســنة بالنســبة إلـــى المــوظفين العــاملين علـــى آثــار علـــى  ٦٥وســينطوي تمديــد الســـن اإللزاميــة للتقاعــد إلـــى  -٥٥
ميزانيـــة أيضـــًا بتـــأخير إعـــادة تنظـــيم هيكـــل مـــوظفي المنظمـــة علـــى نحـــو أكثـــر فعاليـــة مـــن حيـــث التكـــاليف. وتبـــّين ال

ر إلغــــاء  العمليــــات الســــنوية لتخطــــيط تعاقــــب المــــوظفين ٪ مــــن المناصــــب التــــي يشــــغلها الموظفــــون ١٢,٨أنــــه تقــــرَّ

                                                           
" علـى Human resources: update, Workforce data as at 31 July 2016من الوثيقة المعنونـة " ٨انظر الجدول    ١

ي (تـــــــم االطـــــــالع فـــــــ /http://www.who.int/about/finances-accountability/budget/enالموقـــــــع اإللكترونـــــــي التـــــــالي: 
  ).٢٠١٦تشرين الثاني/ نوفمبر   ١
تشـرين الثـاني/  ١(تم االطالع فـي  http://icsc.un.org/resources/pdfs/ar/AR2014.pdfانظر الموقع اإللكتروني التالي:    ٢

  ).٢٠١٦نوفمبر 
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. وفــي حــال احتمــال بقــاء المــوظفين الحــاليين فــي الخدمــة ٢٠١٦وعــام  ٢٠١٥وعــام  ٢٠١٤فــي عــام المتقاعــدون 
سنة من العمر، فستستبقي المنظمة الموظفين في مناصب يتوقع بخالف ذلك إلغاؤهـا لـو تقاعـدوا  ٦٥حتى بلوغهم 

عادة االنتداب وفترة اإلخطار أو تدفع لهم إن ألغيت المناصب على الرغم من ذلك االستحقاقات المكلفة (مثل فترة إ
سـنة مـن العمـر.  ٦٢سـنة أو  ٦٠وتعويض إنهاء الخدمة) التي ال يحق لهم الحصـول عليهـا إذا تقاعـدوا لـدى بلـوغ 

وســيكون هــذا هــو حــال المــوظفين العــاملين فــي إطــار المبــادرة العالميــة الستئصــال شــلل األطفــال المتوقــع تقاعــدهم 
مــن الئحــة  ١٠٥٠ادرة. وفيمــا يتعلــق بتعــويض إنهــاء الخدمــة، ُعــّدلت المــادة بخــالف ذلــك خــالل فتــرة اختتــام المبــ

الموظفين (إلغاء المناصب) لتوضح عدم دفع تعويض إنهاء الخدمة للموظفين لدى تقاعدهم أو بعد تاريخ تقاعـدهم 
الت طفيفــة (ُأدخلــت تعــدي الصــندوق المشــترك للمعاشــات التقاعديــة لمــوظفي األمــم المتحــدةعلــى النحــو الــذي يحــدده 

 منحة انتهاء الخدمة).من الئحة الموظفين بشأن  ٣٧٥متعلقة بالتقاعد أيضًا على تحرير نص المادة 
 

ويمكــن خفــض رتـب عــدة مناصــب يشــغلها حاليــًا وسـتكون هنــاك أيضــًا آثــار متعلقــة بتجديـد القــوى العاملــة.  -٥٦
ح فرصـًا إضـافية أكثـر فعاليـة مـن حيـث وفـي األعـوام التاليـة ممـا يتـي ٢٠١٨موظفون من المتوقع تقاعدهم في عام 

 التكاليف للتوظيف على مستويات المبتدئين بدرجة أكبر. 
  
  

  اإلجراء المطلوب من المجلس التنفيذي
  

فــي االجتمــاع الســابع عشــر اعُتِمــد اثنــان منهــا  قــرارات،مــن مشــاريع الهــذه الفقــرة ثالثــة مشــاريع تضــّمنت  [  -٥٧
إلى الثالث لمجلس النظر في مشروع القرار ، فيما أرجأ اعلى التوالي ٩ق١٤٠م تو ٨ق١٤٠م تالقرارين  مابوصفه

  ١.] دورته الحادية واألربعين بعد المائة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
  .(باإلنكليزية) ٣، الفرع لجلسة السابعة عشرةل، المحاضر الموجزة ٢سجالت/ /٢٠١٧/ ١٤٠م تانظر الوثيقة    ١
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Appendix 1 

TEXT OF AMENDED STAFF RULES 

310. DEFINITIONS 
…………………………………………………………………………………………………………… 

310.5.2 a child as defined by the Director-General and for whom the staff member 
certifies that he provides the main and continuing support, provided that the 
child is under 18 years of age or, if in full-time attendance at a school or 
university, under the age of 21 years.  Age and school attendance 
requirements shall not apply if the child is physically or mentally 
incapacitated for substantial gainful employment either permanently or for a 
period expected to be of long duration. If both parents are staff members of 
international organizations applying the common system of salaries and 
allowances, the children, if determined dependent, will be recognized as the 
dependants of the parent whose annual gross occupational earnings yield 
the higher amount, unless the staff members concerned request otherwise; 

… 
 

310.7 A “single parent” is a staff member who meets the following criteria: 

310.7.1 The staff member does not have a spouse; 

310.7.2 The staff member has a dependent child as defined under Staff Rule 
310.5.2; 

310.7.3 The staff member provides main and continuing support to the child. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
315. RECRUITMENT INCENTIVE 
 
An incentive payment for the recruitment of experts in highly specialized fields in instances in which 
the Organization is unable to attract suitably qualified personnel may be made at the discretion of the 
Director-General.  The amount of the recruitment incentive shall not exceed 25% of the annual net 
base salary for each year of the initial appointment. 

…………………………………………………………………………………………………………… 
330. SALARIES 
 
330.1 Gross base salaries shall be subject to the following assessments: 
 

330.1.1 For professional and higher graded staff: 
 

Assessable income
US$ 

Staff assessment rates  

 % 

First 50 000 17 

Next 50 000 24 

Next 50 000 30 

Remaining assessable 
payments 

34 

…………………………………………………………………………………………………………… 
 



٢الملحق  57  

340. DEPENDANTS’ ALLOWANCES 
 
Staff members appointed to the professional or higher categories, are entitled to dependants’ 
allowances pursuant to the definitions provided in Staff Rules 310.5 and 310.7, as follows: 

340.1 for a dependent child, the entitlement shall be reduced by the amount of any benefit paid 
from any other public source by way of social security payments, or under public law, by 
reason of such child. 

340.2 for a child who is physically or mentally disabled, an amount equivalent to double the 
dependent child allowance, subject to the conditions defined in Staff Rule 340.1. 

340.3 for a father, mother, brother or sister. 

340.4 for a dependent spouse. 

340.5 for being recognized as having the status of  a single parent. 

340.6 The allowances to be paid under Staff Rules 340.1, 340.2, 340.3, 340.4 and 340.35 shall 
be as determined by the Director-General on the basis of procedures agreed among the 
international organizations concerned established by the International Civil Service 
Commission. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

350. EDUCATION GRANT 
… 
350.1.1 the grant is payable for each child as defined under Staff Rule 310.5.2 up to 

the end of the school year in which the child reaches the age of 25, 
completes four years of post-secondary studies or attains a first post-
secondary degree, whichever is earlier; 

… 

350.2 This grant is payable for: 

… 

350.2.2 the cost of full-time attendance at an educational institution outside the 
country or area of the duty station. For staff members assigned outside 
category H duty stations, an additional lump sum for boarding-related 
expenses for primary and secondary levels only is also payable; 

… 

350.4 “Cost of attendance” is defined as the cost of  tuition , including mother tongue tuition, 
and enrolment-related fees only. 

… 

350.6 Capital assessment fees charged by educational institutions shall be reimbursed under 
conditions prescribed by the Director-General outside the education grant scheme. 

…………………………………………………………………………………………………………… 
360. MOBILITY INCENTIVE, HARDSHIP ALLOWANCE AND NON-FAMILY SERVICE 

ALLOWANCE 
 
360.1 The following staff members shall receive a non-pensionable allowance designed to 

provide incentives for mobility, recognize varying degrees of hardship at different duty 
stations, and provide non-family service allowance for service in duty stations with family 
restrictions. These allowances are determined by the Director-General on the basis of 
conditions and procedures established by the International Civil Service Commission: 
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360.1.1 staff members, except those appointed under Staff Rules 1310 and 1330, 
who are appointed or reassigned to designated categories of duty stations 
as determined by the International Civil Service Commission, for a period of 
one year or longer, and 

360.1.2 staff members, except those appointed under Staff Rules 1310 and 1330, 
who are appointed or reassigned to designated categories of duty stations 
as determined by the International Civil Service Commission, for an initial 
period of less than one year, and whose appointment or reassignment is 
subsequently extended so that the uninterrupted period of service at that 
duty station is one year or longer. 

360.2 [Deleted] 

360.3 Duty stations shall be categorized according to conditions of life and work and on the 
basis of criteria established by the International Civil Service Commission for classifying 
duty stations.  

360.4 Staff members who are assigned to duty stations for which family restrictions have been 
declared by the International Civil Service Commission shall be paid the non-family 
service allowance as determined by the Director-General. 

…………………………………………………………………………………………………………… 
365. SETTLING-IN GRANT 
 
365.1 A staff member whose travel is authorized shall be paid a settling-in grant: 
 

365.1.1 upon appointment or upon reassignment to a duty station for a period of at 
least one year; or 

 
365.1.2 upon extension of an initial appointment or reassignment to a duty station of 

less than one year, resulting in an uninterrupted period of service of one 
year or longer at the same duty station. 

 
The amount of the settling-in grant shall be the equivalent of the applicable per diem at the date of 
arrival at the duty station: 

365.2.1 for the  staff member for a period of 30 days; 

365.2.2 for the spouse and/or dependent child(ren) accompanying or joining the staff 
member at the Organization’s expense under Staff Rule 820, for 15 days. 

365.3 Subject to conditions established by the Director-General on the basis of conditions and 
procedures agreed among international organizations in the United Nations common 
system, the settling-in grant shall also include a lump sum calculated and payable on the 
basis of one month of the staff member’s net base salary and, as applicable, the post 
adjustment at the duty station to which the staff member is assigned and at the rate 
applicable at the date of arrival at the duty station. 

365.4 No settling-in grant shall be paid for children born, or for any other dependant acquired, 
after the arrival of the staff member at the duty station. 

365.5 If a staff member resigns from the Organization within one year of the date of his or her 
appointment or reassignment to a duty station, the lump sum portion of the settling-in 
grant paid under Staff Rule 365.3 is recoverable proportionately under conditions 
established by the Director-General. 

…………………………………………………………………………………………………………… 
370. REPATRIATION GRANT 
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370.1 A staff member who on leaving the service of the Organization, other than by summary 
dismissal under Staff Rule 1075.2, has performed at least five years of continuous service 
outside the country of his recognized place of residence shall be entitled to a repatriation 
grant. This grant is payable in accordance with the following schedules and with Staff 
Rule 380.2. Payment in respect of entitlements shall be subject to receipt from the former 
staff member of documentary evidence, in accordance with criteria established by the 
Director-General, of relocation outside the country of the staff member’s last duty station 
or residence during the last assignment, with due regard to the provisions of Staff 
Rule 370.4. This part of the grant is payable if it is claimed within two years of the 
effective date of separation. 

  
370.1.1 For staff members of the professional and higher categories: 

 

Year of qualifying service 
Weeks of salary 

Without spouse or 
dependent children 

With spouse or 
dependent children 

5 8 14 

6 9 16 

7 10 18 

8 11 20 

9 13 22 

10 14 24 

11 15 26 

12 or more 16 28 

370.1.2 For staff members of the general service category: 

Year of qualifying service Weeks of salary 

 Without spouse or 
dependent children 

With spouse or 
dependent children 

5 7 14 

6 8 16 

7 9 18 

8 10 20 

9 11 22 

10 12 24 

11 13 26 

12 or more 14 28 

…………………………………………………………………………………………………………… 
375. END-OF-SERVICE GRANT 
 
Staff members holding a fixed-term appointment whose appointment is not renewed after completing 
five years of continuous qualifying service, and whose performance has been certified as being 
satisfactory, shall be entitled to a grant based on the years of service, unless an offer of renewal of 
appointment has been either received or declined or the staff member has reached the age of 
retirement as defined under Staff Rule 1020.1. The amount of the grant shall be fixed according to the 
schedule in Staff Rule 1050.10 for termination of fixed-term appointments. 

…………………………………………………………………………………………………………… 
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410. RECRUITMENT POLICIES 

… 

410.2 Candidates under 20 or over 65 years of age shall not normally be considered for 
appointment. 

…………………………………………………………………………………………………………… 
510. ASSIGNMENT TO DUTY 

… 

510.2 An assignment for the purpose of entitlement to settling-in grant, mobility incentive and 
relocation shipment is an assignment requiring the installation of the staff member in the 
duty station for a period of at least one year. 

…………………………………………………………………………………………………………… 
550. WITHIN-GRADE INCREASE 

… 

550.2 The unit of service time is defined as the minimum length of time which must be served at 
a step in order to achieve a within-grade increase under the terms of Staff Rule 550.1. 
The unit of service time is as follows: 
550.2.1 one year of full-time service at all levels and steps except at those in Staff 

Rule 550.2.2; 
550.2.2 two years of full-time service for grades P-1 to P-5 from step VII, for P-6/D-1 

from step IV, and for D-2 from step I; 

… 

550.3 [Deleted] 
…………………………………………………………………………………………………………… 
640. HOME LEAVE 

… 

640.2 The date of eligibility for home leave shall be the date on which the staff member has 
completed 24 months or 12 months of qualifying service, depending on the category of 
the duty station as established by the International Civil Service Commission. The date 
may be determined according to criteria established by the Director-General in cases of 
reassignment or reclassification of duty stations. All duty stations are classified for this 
purpose, according to their home leave cycle, as “24-month stations” or “12-month 
stations”. 

…………………………………………………………………………………………………………… 
810. TRAVEL OF STAFF MEMBERS 
 
The Organization shall pay the travel expenses of staff members as follows: 

… 

810.5 on family visit, once between home leave eligibility dates (or once during an appointment 
of equivalent duration) as set out in Staff Rule 640.2 from the duty station to the place 
where the staff member’s spouse and children, as defined in Staff Rule 820.1, are 
residing, and return to the duty station, provided that: 
810.5.1 the staff member has waived his entitlements to the travel of his spouse and 

children under Staff Rules 820 and 825, except for education grant travel 
under Staff Rule 820.2.5.2; 

…………………………………………………………………………………………………………… 
820. TRAVEL OF SPOUSE AND CHILDREN 
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820.1 Family members recognized as eligible for purposes of travel at the Organization’s 
expense are: 

… 

820.1.3 each such child for whom travel expenses have previously been paid by the 
Organization, to the extent of the final one-way passage either to join the 
staff member at the official station or to return to the country of the 
recognized place of residence within one year after ceasing to qualify as a 
dependant. The Organization’s financial responsibility shall be limited to the 
cost of one-way travel between the official station and the recognized place 
of residence. However, if a round trip to which the child may be entitled 
under Staff Rule 820.2.5.2 is completed after the end of the scholastic year 
in which the child reaches the age of 21, this travel shall not be authorized; 

 
820.1.4 a child entitled to the education grant under Rule 310.5.2, for purposes of 

travel under Staff Rules 820.2.5.1, 820.2.5.2 and 820.2.5.5. 

… 

820.2 The Organization shall pay the travel expenses of a staff member’s spouse and 
dependent children, as defined in Staff Rule 820.1, under the following circumstances: 

 
820.2.1 on appointment for a period of not less than one year, or upon extension of 

an initial appointment of less than one year resulting in an uninterrupted 
period of service of one year or longer, from the recognized place of 
residence or, at the option of the Organization, the place of recruitment, to 
the duty station, or from some other place, provided that the cost to the 
Organization does not exceed that for the travel from the recognized place of 
residence, and subject to the requirement that in any case the spouse is 
expected to remain at the duty station at least six months; 

… 

820.2.5 for a child for whom there is an entitlement to boarding assistance under an 
education grant in accordance with Staff Rule 350, provided Staff Rule 655.3 
does not apply: 

… 

820.2.5.3 [Deleted] 

… 

820.2.5.5 the final one-way passage defined in Staff Rule 820.1.3 within one year after 
ceasing to qualify for education grant under Staff Rule 350.1.2, provided that 
such entitlement has not already been exercised under Staff Rule 820.1.3. 
The Organization’s financial responsibility shall be limited to the cost of one-
way travel between the official station and the recognized place of 
residence. However, if a round trip to which the child may be entitled under 
Staff Rules 820.2.5.2 is completed after the child ceases to qualify for an 
education grant under Staff Rule 350.1.2, this travel shall not be authorized; 

…………………………………………………………………………………………………………… 
855. RELOCATION SHIPMENT 
 
855.1 On an assignment (see Rule 510.2.), a staff member appointed or reassigned for a period 

of at least one year, or separated, except as provided in Staff Rule 1010.2, and whose 
recognized place of residence is other than and not in the area of the duty station, shall 
be entitled to reimbursement, within limits established by the Director-General, for the 
expense of moving household goods. 

 
855.2 If both spouses are staff members of international organizations applying the common 

system of salaries and allowances and each is entitled to reimbursement for the expense 
of moving household goods, each shall have the choice of exercising the entitlement 
within limits established by the Director-General. 
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…………………………………………………………………………………………………………… 
860. FAILURE TO EXERCISE ENTITLEMENT 
 
Any entitlement to repatriation travel or relocation shipment must be exercised within two years of the 
date of separation.  
…………………………………………………………………………………………………………… 
870. EXPENSES ON DEATH 

… 

870.2 A deceased staff member’s spouse and child(ren) shall be entitled to travel and relocation 
shipment to any place, provided that the Organization had an obligation to repatriate 
them under Staff Rule 820.2.7 and that the cost to the Organization does not exceed that 
for travel and transportation to the deceased staff member’s recognized place of 
residence. Entitlement to relocation shipment is determined by Staff Rule 855.1.2. 

…………………………………………………………………………………………………………… 
1020. RETIREMENT 
 
1020.1 Staff members shall retire on the last day of the month in which they reach the age of 65, 

unless Staff Rule 1020.1.1, 1020.1.2 or 1020.1.3 applies. 
 

1020.1.1 Staff members who became participants in the United Nations Joint Staff 
Pension Fund before 1 January 1990 may elect to retire on the last day of 
the month in which they reach the age of 60, or between the ages of 60 and 
65, by giving at least three months’ written notice of the elected date of 
retirement. 

 
1020.1.2 Staff members who became participants in the United Nations Joint Staff 

Pension Fund from 1 January 1990 to 31 December 2013 inclusive may 
elect to retire on the last day of the month in which they reach the age of 62, 
or between the ages of 62 and 65, by giving at least three months’ written 
notice of the elected date of retirement. 

 
1020.1.3 Staff members shall not change their elected date of retirement once they 

have given their three months’ notice under Staff Rules 1020.1.1 or 
1020.1.2. 

 
1020.1.4  In exceptional circumstances the Director-General may, in the interests of 

the Organization, extend a staff member’s appointment beyond the age of 
65, provided that such extensions shall not be granted for more than one 
year at a time and not beyond the staff member’s sixty-eighth birthday. 

…………………………………………………………………………………………………………… 
1050. ABOLITION OF POST 
 
1050.10 Subject to Staff Rules 1050.11 and 1050. 12, staff members whose appointments are 

terminated or not extended under this Rule shall be paid an indemnity in accordance with 
the following schedule and with due regard to Staff Rule 380.2: 

… 

1050.11 An indemnity shall not be paid to any staff member who, upon separation from service, 
will receive a retirement benefit under Article 28 of the Regulations of the United Nations 
Joint Staff Pension Fund. 

 
1050.12 An indemnity which exceeds the number of months remaining until a staff member will 

receive a retirement benefit under Article 28 of the Regulations of the United Nations 
Joint Staff Pension Fund shall be made pro rata to the first day of the month upon which a 
staff member will receive such a retirement benefit. 
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Appendix 3 

Appendix 2 to the Staff Rules 
EDUCATION GRANT 

EDUCATION GRANT SCALE, ADJUSTED ON THE BASIS OF 
2014/15 TUITION FEES 

(effective school year in progress 1 January 2018)  
  

Claim amount bracket 

(United States dollars) 

Reimbursement rate 

(percentage) 

0 – 11 600 86 

11 601 – 17 400 81 

17 401 – 23 200 76 

23 201 – 29 000 71 

29 001 – 34 800 66 

34 801 – 40 600 61 

40 601 and above – 

 
  

________________________  
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  ٣الملحق 
  

  : خيارات إجراء االنتخاب منصب المدير العام
  ١على أساس التصويت الورقي

  
  ] ٢٠١٦كانون األول/ ديسمبر  ٢٣ - ١٤٠/٤م ت[ الوثيقة 

  
  
  
تــرد فــي هــذا التقريــر معلومــات عــن اســتخدام نظــام التصــويت الــورقي إلجــراء عمليــة انتخــاب المــدير العــام،  -١

ويعــرض خيــارات إجــراء التصــويت الــورقي فــي المجلــس التنفيــذي وجمعيــة الصــحة العالميــة لتحســين كفــاء العمليــة 
ت مــع المرشــحين الــذين تضــمهم وســرعتها. كمــا يــرد المزيــد مــن المعلومــات عــن أســاليب إجــراء التصــويت والمقــابال

 القائمة الموجزة.
  

  في المجلس التنفيذي وجمعية الصحةإجراء التصويت الورقي   أوًال:
  
تحسين صنع القرار من جانـب )، الصادر بشأن ٢٠١٤( ٢-٦٧ج ص عوافقت جمعية الصحة، في القرار   -٢

اسـتئجار نظـام تصـويت إلكترونـي لترشـيح وتعيـين ، علـى التوصـية المقدمـة مـن المجلـس التنفيـذي باألجهزة الرئاسية
نًا وُيجّرب مسبقًا من خالل عمليات تصـويت صـورية مـن  المدير العام، على أن يكون ذلك النظام ذا مردودية ومؤمَّ

 جانب األجهزة الرئاسية قبل انتخاب المدير العام التالي.
  
تأجرت نظــامين. وتمــت تجربتهمــا أثنــاء دورة وتحــرت األمانــة مســألة تــوافر ُنظــم التصــويت اإللكترونــي واســ  -٣

المجلس التنفيذي الثامنة والثالثـين بعـد المائـة وجمعيـة الصـحة العالميـة التاسـعة والسـتين، بالترتيـب. وُرفـض النظـام 
األول، الذي تمت تجربته أثناء دورة المجلس التنفيذي الثامنة والثالثين، ألن اسـتخدامه كـان صـعبًا وكشـفت تجربتـه 

تمــاالت غيــر مســبوقة لألصــوات الباطلــة والالغيــة. أمــا النظــام الثــاني فقــد تمــت تجربتــه فــي جمعيــة الصــحة عــن اح
العالمية التاسعة والستين. وقد وفى بشروط االستخدام السـهل، وأشـارت األمانـة إلـى أنـه سـيلزم إجـراء مراجعـة أمنيـة 

 قبل أن يتسنى اتخاذ قرار نهائي يقضي باستخدام النظام.
  
جريــت مراجعــة أمنيــة للنظــام الثــاني وجــدت أُ وعقــب جمعيــة الصــحة العالميــة التاســعة والســتين علــى الفــور   -٤

الوقــت المحــدد النتخــاب المــدير العــام فــي  ظــام تصــويت إلكترونــي بــديل ومناســب فــيأيضــًا أنــه ال يمكــن تعمــيم ن
الوسيلة الوحيـدة التـي يمكـن بهـا . ونتيجة لذلك خلصت المراجعة إلى أن استخدام التصويت الورقي هو ٢٠١٧ عام

إجــراء عمليــة االنتخــاب المقبلــة. ومــن الجــدير بالــذكر كــذلك أن المراجعــة تمخضــت أيضــًا عــن التوصــية بمراجعــة 
النظام الـداخلي وتعديلـه، عنـد اللـزوم، لتكييفـه علـى نحـو أكثـر تحديـدًا مـع اسـتخدام نظـام للتصـويت اإللكترونـي فـي 

 تقبل.انتخاب المدير العام في المس
  

علــى فكــرة تحــري  ٢-٦٧ج ص عوكـان مــن األســباب المنطقيــة الرئيســية لموافقــة جمعيـة الصــحة فــي القــرار   -٥
. وبالتــالي فقــد وضــعت األمانــة خطــة اســتخدام التصــويت اإللكترونــي تــوفير الوقــت الــذي يســتغرقه إجــراء التصــويت

الـالزم إلجـراء كـل جولـة مـن جـوالت التصـويت فـي عملية لتنفيذ التصويت الورقي، بغية اقتراح تدابير لتقليل الوقـت 
  عملية التصويت الورقي.

                                                           
 ).٢(١٤٠م ت) و١(١٤٠م تانظر المقّررين اإلجرائيين    ١
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ويقدم هذا التقرير اقتراحات بخصوص التدابير الكفيلة بتوفير الوقت الالزم إلجـراء التصـويت فـي المجلـس   -٦
التصــويت وجمعيــة الصــحة علــى الســواء. وتتعلــق االقتراحــات بالمراحــل الــثالث األكثــر اســتغراقًا للوقــت فــي عمليــة 

الـــورقي فـــي األجهـــزة الرئاســــية لمنظمـــة الصـــحة العالميـــة (أي توزيــــع أوراق االقتـــراع، وجمـــع أوراق االقتـــراع، وعــــد 
 األصوات).

  
وقد يرغب المجلس، بناًء على ذلك في أن يقرر اسـتخدام التصـويت الـورقي فـي ترشـيح المـدير العـام. وقـد   -٧

عالمية السبعين باستخدام التصويت الورقي فـي تعيـين المـدير يرغب المجلس كذلك في أن يوصي جمعية الصحة ال
 العام.

  
  خيارات تحسين كفاءة التصويت الورقي في المجلس  ثانيًا:

  
بنــاًء علــى خبــرات الماضــي تقــدر األمانــة أن جولــة التصــويت الواحــدة فــي المجلــس ستســتغرق مــدة قصــيرة   -٨

بتوزيـع أوراق االقتـراع وجمعهـا وعـدها ثـم ُيقتـرح االضـطالع  دقيقـة. ومـن ٦٠دقيقـة و ٣٠نسبيًا، أي مدة تتراوح بين 
 في المجلس بنفس الطريقة التي كانت تتم بها في الماضي، إلى حد بعيد.

 
وتوفيرًا للوقت سـيجد أعضـاء المجلـس علـى كـل طـاوالتهم "سـواتر تصـويت" منصـوبة بالفعـل والهـدف منهـا   –٩

  التي من المقرر أن يتم فيها التصويت.هو ضمان السرية في التصويت في بداية الجلسات 
  

وتقترح األمانة استخدام صندوقي اقتراع بدًال من صندوق واحد لجمع أوراق االقتراع مـن أعضـاء المجلـس   -١٠
  عند انتهاء التصويت.

  
  س التنفيذي.لولن يتطلب تنفيذ هذه االقتراحات إجراء أي تعديل على النظام الداخلي للمج  -١١
  

  تحسين كفاءة التصويت الورقي في جمعية الصحة خيارات  ثالثًا:
  

بنــاًء علــى خبــرات الماضــي تقــدر األمانــة أن جولــة التصــويت الواحــدة فــي جمعيــة الصــحة ستســتغرق مــدة   -١٢
تصــل إلــى مــدة جلســة جمعيــة الصــحة الصــباحية أو التــي ُتعقــد بعــد الظهــر، بالكامــل، وذلــك إذا اتُبعــت فــي أيــار/ 

التقليديــة المبينــة فــي النظــام الــداخلي لجمعيــة الصــحة العالميــة والمبــادئ التوجيهيــة لجمعيــة اإلجــراءات  ٢٠١٧ مــايو
 .الصحة إلجراء االنتخابات باالقتراع السري

  
 التـي. وبناًء على االختبـارات أدناه ومن ثم تقترح األمانة التدابير الكفيلة بتوفير الوقت والمبينة في الجدول  -١٣

التــدابير يمكــن أن تقلــل الوقــت الــذي يســتغرقه إجــراء جولــة التصــويت الواحــدة فــي جمعيــة  أجرتهــا األمانــة فــإن هــذه
  دقيقة لكل جولة. ٨٠الصحة إلى نحو 

  
دخل جمعيـــة الصـــحة تعـــديالت طفيفـــة علـــى النظـــام تُـــوســـيتطلب تنفيـــذ التـــدابير المـــذكورة فـــي الجـــدول أن   -١٤

إلجـراء االنتخابـات بـاالقتراع السـري. وقـد يـتم تفعيـل هـذه  الداخلي لجمعية الصحة العالمية وعلى المبادئ التوجيهية
التعديالت عن طريق الوقف الجزئي للعمل بالمواد السارية أو تعديلها، كما هو مبين فـي العمـود الـوارد فـي الجـدول 

لصـحة علـى اليسـار. وٕاذا كـان المجلـس يرغـب فـي التوصـية بـأال تُنفـذ التـدابير إال فيمـا يتعلـق بـالتعيين فـي جمعيـة ا
مـن النظـام الـداخلي  ١٢٠العالمية السبعين فينبغي اقتراح الوقف الجزئي للعمل بالمواد المعنيـة طبقـًا ألحكـام المـادة 

 ١١٩طبقــًا ألحكــام المــادة  ] التــذييل [ لجمعيــة الصــحة العالميــة؛ وٕاال فســينبغي أن يــتم اقتــراح التعــديالت الــواردة فــي
  مية.من النظام الداخلي لجمعية الصحة العال
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االقتراحات الخاصة بالتدابير الكفيلة بتـوفير الوقـت فيمـا يتعلـق بالتصـويت الـورقي فـي جمعيـة الجدول:  
الصحة والمتطلبات المترتبة علـى ذلـك بالنسـبة إلـى تعـديل المبـادئ التوجيهيـة والنظـام الـداخلي لجمعيـة 

  الصحة العالمية أو وقف العمل بها
  

وقف لمبدأ توجيهي ما أو لمادة هل يلزم التعديل أو ال  االقتراح
  ما من مواد النظام الداخلي لجمعية الصحة العالمية؟

)١(  

ينــادى علــى الوفــود للتصــويت فــي نفــس الوقــت 
فــي ســتة مراكــز تصــويت قائمــة أمــام كــل صــف 
مــن صــفوف المقاعـــد الســتة فـــي قاعــة الجمعيـــة 

 العامة في قصر األمم.

الوفــــــود إلــــــى التصــــــويت بــــــنفس ترتيــــــب  تــــــدعى
  جلوسها في صفوف المقاعد الستة.

  نعم.
تـــنص المبـــادئ التوجيهيـــة إلجـــراء االنتخابـــات بـــاالقتراع 

 اً يجـــــرى نـــــداء الـــــدول األعضـــــاء تباعـــــالســـــري علـــــى أن 
 ا،للتصــــويت حســــب الترتيــــب األبجــــدي المقــــرر ألســــمائه

باسـم الدولـة العضــو التـي يسـحب اسـمها بالقرعــة.  ءً ابتـدا
  .األسبانيةو  اإلنكليزية والفرنسية والروسيةبويتم النداء 

)٢(  

يوجـــد حاســـب أصـــوات وموظـــف شـــؤون قانونيـــة 
ـــد كـــل مركـــز مـــن مراكـــز التصـــويت. ويـــوزع  عن

موظــــف الشــــؤون القانونيــــة ورقــــة اقتــــراع واحــــدة 
على كل ممثل يأتي إلـى مركـز التصـويت الـذي 
يوجــد عنــده هــذا الموظــف، ويســجل توزيــع ورقــة 

  االقتراع على الوفد المعني في صحيفة ورقية.

  نعم.
داخلي لجمعيـــة الصـــحة مـــن النظـــام الـــ ٧٨تـــنص المـــادة 

ن يعـــــي اً متـــــى كـــــان االقتـــــراع مطلوبـــــعلـــــى أنـــــه العالميـــــة 
للمساعدة  حاسبين اثنين الوفود الحاضرةالرئيس من بين 

  في عد األصوات.
المبـــادئ التوجيهيـــة إلجـــراء االنتخابـــات بـــاالقتراع تشـــير 
فــي جميــع  المفــردإلــى صــندوق االقتــراع بصــيغة  الســري

  أجزاء النص.

)٣(  

بعـــد أن يضـــع كـــل عضـــو يحـــق لـــه التصــــويت 
 ورقة االقتـراع الخاصـة بـه فـي صـندوق االقتـراع

يحمــل حاســبو األصــوات الســتة الموجــودون عنــد 
مراكز التصويت صناديق االقتـراع إلـى المنصـة 

 ويضعونها على ثالث طاوالت

عندئــذ اثنــان مــن حاســبي األصــوات عنــد  ويقــوم
كل طاولـة بفـتح صـندوقي االقتـراع الموضـوعين 
علــــــى كــــــل طاولــــــة، ويقومــــــون بعــــــّد األصــــــوات 
وتســـجيل النتــــائج علــــى صـــحيفة تعــــدها األمانــــة 

  لهذا الغرض.

  نعم.
  ) أعاله.٢كما هو الشأن بالنسبة إلى الفقرة (

)٤(  
ــــد كــــل طاولــــة  يحمــــل كــــل حاســــب أصــــوات عن

صـــحيفة النتـــائج إلـــى طاولـــة رابعـــة حيـــث ســـيتم 
تســجيل نتــائج التصــويت علــى اســتمارة المنظمــة 

  المناسبة.

  نعم.
  ) أعاله.٢كما هو الشأن بالنسبة إلى الفقرة (
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  أساليب إجراء التصويت في المجلس التنفيذي رابعًا:
  

ـــــًا ألحكــــــام باعتبارهــــا "جلســــات مفتوحــــة" طبقــــــجلســــات المجلــــس ذات الصــــلة بترشــــيح المــــدير الع ُتعقــــد -١٥ ام ــ
ب) مــن النظــام الــداخلي للمجلــس التنفيــذي. وبنــاًء علــى ذلــك يكــون بــاب الحضــور مفتوحــًا للفئــات التاليــة: (٧ المــادة

لـة فـي المجلـس ولكـل دولـة عضـو أعضاء المجلس وبـدالئهم ومستشـاريهم؛ وممثـل واحـد لكـل دولـة عضـو غيـر ممث
منتسبة؛ ولألمانة. ويحضر ممثلو الدول األعضاء غير الممثلة في المجلس وممثلو الدول األعضاء المنتسـبة دون 

  الحق في المشاركة. وال ُتسجل أية محاضر رسمية.
  

بيــــان أســــاليب إجــــراء التصــــويت أثنــــاء مرحلتــــي إعــــداد القائمــــة المــــوجزة والترشــــيح. ولالطــــالع  ويــــرد أدنــــاه -١٦
ومات عن األغلبية الالزمة فـي كـل مرحلـة وعـن المسـائل القانونيـة األخـرى يرجـى الرجـوع إلـى لالمزيد من المع على

  .١معلومات/ /١٤٠م تالوثيقة 
  

كــــانون الثــــاني/  ٢٤لمرشــــحين فــــي يــــوم الثالثــــاء الموافــــق ومــــن المتوقــــع أن يــــتم إعــــداد القائمــــة المــــوجزة ل -١٧
عقب إتمام المقـابالت.  ٢٠١٧كانون الثاني/ يناير  ٢٥، وأن يجري الترشيح في يوم األربعاء الموافق ٢٠١٧ يناير

جرت العادة عليهـا قـد يرغـب المجلـس فـي أن يقـرر، مـن حيـث المبـدأ، أن يجتمـع فـي جلسـة التي وحسب الممارسة 
  كثر من جولة.أن توقف بين جوالت التصويت في حالة وجود مستمرة، دو 

  
وسيجد أعضاء الجلـس التنفيـذي سـواتر تصـويت منصـوبة بالفعـل علـى طـاوالتهم فـي بدايـة الجلسـات التـي  -١٨

  من المقرر أن يتم فيها التصويت.
  

حاسبي أصوات مـن بـين وبعد افتتاح الجلسة التي من المقرر أن يتم فيها التصويت سيقوم الرئيس بتعيين  -١٩
أعضاء المجلس الحاضرين، وذلك للمساعدة في أداء اإلجراءات. وسيمضـي الـرئيس فـي شـرح تفاصـيل اإلجـراءات 
الخاصة بإعداد القائمة الموجزة وترشيح المرشحين على أساس المواد والقرارات والمقررات اإلجرائية السارية، وكذلك 

  الممارسات المتبعة.
  

ي التصويت رسـميًا سـيدعو الـرئيس المستشـار القـانوني إلـى التحقـق مـن أن صـناديق االقتـراع وقبل البدء ف  -٢٠
فارغة، وسيطلب من األمانة أن توزع ورقة اقتراع على كل عضو من أعضاء المجلس الحاضرين. وبعد أن يعطي 

  الرئيس إشارة البدء سيفتح باب التصويت.
  

ووفقًا للممارسة التي جرت العادة عليها سُتكتب أسماء المرشحين بالترتيب األبجدي باإلنكليزية على أوراق   -٢١
فـي المربعــات الموجــودة أمــام أســماء  (”√“)" أو أن توضــع عالمــة Xاالقتـراع. وهكــذا ســيلزم أن توضــع عالمـة مثــل "

أمـــا األعضـــاء الـــذين يرغبـــون فـــي  المرشـــحين الـــذين يرغـــب كـــل عضـــو مـــن أعضـــاء المجلـــس فـــي التصـــويت لهـــم.
االمتناع عن التصويت فيمكنهم أن يتركوا ورقـة االقتـراع فارغـة أو أن يكتبـوا كلمـة "ممتنـع". وسـُتعتبر باطلـة والغيـة 

أي خمسـة (فـي الجولـة  ،ملؤهـاالمطلوب  المواضععدد  علىمن األسماء يزيد  ُيعلَّم فيها على عددأوراق اقتراع أية 
أوراق وسـُتعتبر باطلـة والغيـة بالمثـل أيـة إعداد القائمة الموجزة)، أو ثالثة (في مرحلـة الترشـيح). األولى من مرحلة 

أي خمسة (فـي الجولـة األولـى مـن  ،ملؤهاالمطلوب  المواضععدد  يقل عنمن األسماء  ُيعلَّم فيها على عدداقتراع 
أن أيـة أوراق اقتـراع تحمـل عالمـة مميـزة، مــن  كمـا مرحلـة إعـداد القائمـة المـوجزة)، أو ثالثـة (فـي مرحلـة الترشـيح).

قبيل اسم الشخص المصـوت مـثًال، سـُيعلن أنهـا باطلـة والغيـة. وٕاذا وقـع أي عضـو مـن أعضـاء المجلـس فـي خطـأ 
فينبغي أن يمحوه أو أن يشطب العالمة التي وضـعها بالخطـأ كـي يصـبح مـن الواضـح لحاسـبي األصـوات أن ورقـة 

صــبح مــن الواضــح بالمثــل مــن هــم المرشــحون المختــارون. وٕاذا اســتدعى األمــر أثنــاء االقتــراح تــم تصــويبها، وكــي ي
التصـــويت اســـتخدام ورقـــة اقتـــراع جديـــدة فســـيدعى الوفـــد المعنـــي إلـــى أن يرفـــع لوحتـــه ويطلـــب ورقـــة اقتـــراع جديـــدة، 

  وستتولى األمانة طباعتها.
  

أعضــاء المجلــس دقيقتــان إلتمــام تصـويتهم. وســيعلن الــرئيس عــن مــرور أول دقيقــة. وينبغــي  وسـتكون أمــام  -٢٢
ألي عضـو يتوقـع أن يحتــاج المزيـد مــن الوقـت إلتمــام التصـويت فـي هــذه المرحلـة أن ينبــه الـرئيس إلــى ذلـك عنــدما 

سـنى لكـل األعضـاء يجري هذا اإلعالن. وسـيترك الـرئيس عندئـٍذ بـاب التصـويت مفتوحـًا حسـب الضـرورة إلـى أن يت
  يقوموا بالتصويت.  أنالحاضرين 
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وبمجرد انقضاء الوقت المعلـن عنـه سـيعطي الـرئيس إشـارة إلنهـاء التصـويت. وينبغـي طـي أوراق االقتـراع   -٢٣
تسـنى يمرة واحدة عند إيداعها في الصندوق. وستمر األمانة بصناديق االقتراع على كل عضـو مـن األعضـاء كـي 

  اقتراعهم. لهم أن يودعوا أوراق
  

وســيدعى حاســبا األصــوات إلــى التوجــه إلــى الطاولــة المركزيــة مــن أجــل عــد األصــوات. وبعــد انتهــاء العــد   -٢٤
سيسلم المستشـار القـانوني صـحيفة سـجل التصـويت إلـى الـرئيس. وسـيوافي الـرئيس المجلـس بنتـائج االقتـراع السـري 

يعلن الــرئيس أيــًا مــن المرشــحين حصــل علــى عــن طريقــة قــراءة عــدد األصــوات التــي حصــل عليهــا كــل مرشــح. وســ
  األغلبية التي تنص عليها المواد المنطبقة.

  
علــــــى  بنــــــاءً وفيمـــــا يتعلــــــق بكـــــل جولــــــة مــــــن جـــــوالت التصــــــويت المتتاليـــــة ســــــُتطبع أوراق اقتــــــراع جديـــــدة   -٢٥

  الرئيس. تعليمات
  

رشـيحهم، علـى التـوالي، باللغـة وسيقرأ الرئيس أسـماء المرشـحين فـي القائمـة المـوجزة والمرشـحين الـذين تـم ت  -٢٦
  اإلنكليزية وبالترتيب األبجدي، وذلك قبل رفع الجلسة المفتوحة واالجتماع مجددًا في جلسة علنية إلعالن األسماء.

  
  الموجزة القائمة تضمهم الذين المرشحين خامسًا:  أساليب إجراء المقابالت مع

  
المرشــحين فــي القائمــة ســيجري المجلــس مقــابالت مــع  ١ومــات/معل /١٤٠م تمثلمــا أشــير إليــه فــي الوثيقــة   -٢٧

وســـوف ُيحـــدَّد اليـــوم المخصـــص للمقـــابالت بعـــد  ١المـــوجزة "فـــي أقـــرب فرصـــة ممكنـــة" بعـــد إعـــداد القائمـــة المـــوجزة.
كـانون الثـاني/  ٢٥التشاور مع الرئيس. ومن المتوقع أن تجرى المقـابالت مـع المرشـحين فـي يـوم األربعـاء الموافـق 

عــرض شــفهي دقيقــة، وستقســم هــذه المــدة بالتســاوي بــين (أ)  ٦٠. ولــن تســتغرق كــل مقابلــة أكثــر مــن ٢٠١٧ينــاير 
يقدمه المرشح ويبين فيه رؤيته ألولويات المنظمة في المستقبل، مع تحليل للمشكالت الراهنة التي تواجهها وعرض 

  ٢لرد عليها.) حصة لطرح األسئلة واباقتراحات بشأن كيفية التصدي لتلك المشكالت، (
  

وســـيقرر المجلـــس األســـاليب المفصـــلة إلجـــراء المقـــابالت أثنـــاء الجلســـة المفتوحـــة، بنـــاًء علـــى اقتـــراح مـــن   -٢٨
اتُبعت األساليب الواردة أدناه في المرات األربع األخيرة التي قام فيها المجلس بالترشـيح، ومـن المتوقـع  الرئيس. وقد

  أن يدعو الرئيس المجلس إلى المضي قدمًا على نفس األساس في هذه المرة.
  

إجراء المقابالت مع المرشحين عن طريق السحب بالقرعة في الجلسة التي ستتحدد يتحدد ترتيب   )أ (
 القائمة الموجزة، بحيث يتسنى إبالغ المرشحين مسبقًا.فيها 

 تحسب األمانة مدة العرض المقدم من جانب كل مرشح من خالل نظام "إشارات المرور". فيظل  )ب (
دقيقـة ثـم يتحـول إلـى اللـون البرتقـالي ثـم إلـى اللـون األحمـر عنـد انقضـاء الـدقائق  ٢٥الضوء أخضـر لمـدة 

 الثالثين المخصصة، وعندئذ يطلب الرئيس من المرشح إنهاء عرضه.

ال يجــــــــــــوز للمرشــــــــــــحين اســــــــــــتخدام وســــــــــــائل العــــــــــــرض اإللكترونيــــــــــــة، مثــــــــــــل برنــــــــــــامج بــــــــــــاور   )ج (
 مونها.في العروض التي يقد "PowerPoint" بوينت

بـدء العـرض الشـفهي لكـل مرشـح، تـوزع األمانــة علـى كـل عضـو مـن أعضـاء المجلـس ورقــة قبـل   (د)
يمكنه أن يكتب عليها سؤاًال واحدًا يطرحه على المرشح بأي لغة من اللغات الرسمية للمجلس. وينبغي أن 

  تبين الورقة أيضًا هوية العضو الذي يطرح السؤال.
                                                           

 السابعة، من النظام الداخلي للمجلس التنفيذي. ، الفقرة٥٢المادة    ١

  .٥)، الفقرة ١٩٩٧) (٧(١٠٠م ت، الفقرة الثامنة، من النظام الداخلي للمجلس التنفيذي والمقرر اإلجرائي ٥٢لمادة ا   ٢



بعد المائة األربعونالمجلس التنفيذي، الدورة    70 

مانة األوراق في صندوق وتسلمها إلـى الـرئيس. ويسـحب الـرئيس أحـد في نهاية العرض تجمع األ  (ه)
األسئلة بطريقة عشوائية ويقرأه علـى المرشـح مـع اإلفصـاح عـن هويـة العضـو الـذي طـرح السـؤال؛ وسـوف 
يتلقــــى الــــرئيس المســــاعدة فــــي أداء تلــــك المهمــــة مــــن المتــــرجمين الفــــوريين العــــاملين لــــدى األمانــــة، عنــــد 

لــدقائق الثالثــين المخصصــة لهــذا الجــزء مــن المقابلــة عنــدما يبــدأ الــرئيس فــي قــراءة ويبــدأ حســاب ا اللــزوم.
  السؤال األول.

 يعطى المرشحون مدة تصل إلى ثالث دقائق لإلجابة عن كل سؤال.  (و)

 ُتحسب المدة المحددة لهذا الجزء من المقابلـة أيضـًا عـن طريـق نظـام "إشـارات المـرور". وتحسـب  (ز)
مجموعة إشارات المرور األولى الدقائق الثالثين؛ فيتحول الضوء من األخضر إلـى البرتقـالي بعـد انقضـاء 

دقيقة، ثم إلى اللون األحمـر عنـد انقضـاء الـدقائق الثالثـين. وتحسـب مجموعـة إشـارات المـرور الثانيـة  ٢٥
دالء بإجابتــه، ويظــل المــدة المخصصــة لكــل ســؤال؛ فيضــاء الضــوء األخضــر عنــدما يبــدأ المرشــح فــي اإل

الضـوء أخضـر لمــدة الـدقائق الــثالث بأكملهـا، ثــم يتحـول إلــى اللـون األحمــر عنـد انقضــاء الـدقائق الــثالث، 
 المرشح إنهاء إجابته عن كل سؤال. منوعندئذ يطلب الرئيس 

يطــرح الــرئيس أكبــر عــدد ممكــن مــن األســئلة فــي المــدة المخصصــة لفقــرة األســئلة واألجوبــة. وفــي   (ح)
عــدم وجــود أســئلة كافيــة لمــأل مــدة الــدقائق الثالثــين المخصصــة، يتــاح للمرشــح تقــديم عــرض شــفهي حــال 

  إضافي يستمر حتى انقضاء مدة الدقائق الثالثين.
  
  

  اإلجراء المطلوب من المجلس التنفيذي
  

اعُتِمـدا فـي الجلسـة الثانيـة بوصـفهما المقـّررين اإلجـرائيين  مقررين إجرائيين مشروعي تضّمنت هذه الفقرة [  -٢٩
  ١)، على التوالي.]٢(١٤٠م ت) و١(١٤٠ت  م
  

  تذييل ال
  

  لجمعية  التعديالت المقترح إدخالها على النظام الداخلي
  والمبادئ التوجيهية إلجراء  الصحة العالمية

  ٢االنتخابات باالقتراع السري
  
  

مــن النظــام الــداخلي  ٧٨النســخة الحاليــة مــن المــادة 
  لجمعية الصحة العالمية

مـن النظـام  ٧٨النسخة المعدلة المقترحة مـن المـادة 
  الداخلي لجمعية الصحة العالمية

يعـين الـرئيس مـن بـين  اً متى كان االقتراع مطلوبـ) (...
حاســـــبين اثنـــــين للمســـــاعدة فـــــي عـــــد  الحاضـــــرة الوفـــــود

  األصوات.

يعـين الـرئيس مـن بـين  اً متى كان االقتراع مطلوبـ) (...
للمســاعدة فــي  أو أكثــر حاســبين اثنــين الحاضــرة الوفــود

  عد األصوات.
  
  
  

                                                           
 .(باإلنكليزية) ٢، المحاضر الموجزة للجلسة الثانية، الفرع ٢سجالت/ /١٤٠/٢٠١٧م تانظر الوثيقة    ١

لم ُتدخل أيـة تغييـرات علـى التعـديالت الُمقترحـة أثنـاء المناقشـات التـي أجراهـا المجلـس التنفيـذي فـي دورتـه األربعـين بعـد    ٢
 (باإلنكليزية)). ٢موجزة للجلسة الثانية، الفرع ، المحاضر ال٢سجالت/ /١٤٠/٢٠١٧م تالمائة (انظر الوثيقة 



٣الملحق  71  

النســـخة المعدلـــة المقترحـــة مـــن المبـــادئ التوجيهيـــة 
 إلجراء االنتخابات باالقتراع السري

ــــة إلجــــراء  ــــادئ التوجيهي ــــة مــــن المب النســــخة الحالي
  االنتخابات باالقتراع السري

  
بـــدء التصـــويت، يســـلم الـــرئيس حاســـبي األصـــوات  قبـــل

ـــذين يعيـــنهم قائمـــة بالـــدول األعضـــاء التـــي لهـــا حـــق  ال
  (...)التصويت وقائمة بالمرشحين. 

  :١المبدأ التوجيهي رقم 
قبـــل بـــدء التصـــويت، يســـلم الـــرئيس حاســـبي األصـــوات 
اللــذين يعينهمــا قائمـــة بالــدول األعضــاء التـــي لهــا حـــق 

  (...). التصويت وقائمة بالمرشحين
  

األصــــوات مــــن أن صــــندوق  / حاســــبويتحقــــق حاســــبا
ــر االقتــراع ــهفــارغ ويغلقانــه الواحــد أو األكث ثــم  / يغلقون
ـــــاح كـــــل منهـــــامفتاحـــــه / يســـــلمونيســـــلمان ـــــى  / مفت إل
  .الرئيس

  :٣المبدأ التوجيهي رقم 
يتحقق حاسبا األصـوات مـن أن صـندوق االقتـراع فـارغ 

 . ويغلقانه ثم يسلمان مفتاحه إلى الرئيس

  
يجــرى نــداء خــالف ذلــك، مــا لــم تحــدد جمعيــة الصــحة 

ــــــدول األعضــــــاء تباعــــــ للتصــــــويت حســــــب الترتيــــــب  اً ال
باسم الدولة العضو  ءً ابتدا ١ا،األبجدي المقرر ألسمائه

ـــداء  ـــتم الن اإلنكليزيـــة بالتـــي يســـحب اســـمها بالقرعـــة. وي
  .واألسبانية والروسية والفرنسية

  :٤المبدأ التوجيهي رقم 
ـــدول األعضـــاء تباعـــيجـــرى نـــداء  للتصـــويت حســـب  اً ال

باسم الدولة  ءً ابتدا ١ا،الترتيب األبجدي المقرر ألسمائه
ـــــداء  ـــــتم الن ـــــي يســـــحب اســـــمها بالقرعـــــة. وي العضـــــو الت

  .واألسبانية والروسية اإلنكليزية والفرنسيةب

  
ـــد فـــتح صـــندوق  ـــراع، عن يعـــد  ،الواحـــد أو األكثـــراالقت

األصــوات أوراق االقتــراع. وٕاذا لــم يكــن  / حاســبوحاسـبا
لعــــــدد المصــــــوتين، يعلــــــن  اً عــــــدد هــــــذه األوراق مســــــاوي

  .الرئيس بطالن التصويت ويجرى اقتراع آخر

  :٧المبدأ التوجيهي رقم 
يعـد حاسـبا األصـوات أوراق  االقتـراععند فـتح صـندوق 

لعـــدد  اً االقتـــراع. وٕاذا لـــم يكـــن عـــدد هـــذه األوراق مســـاوي
الــــرئيس بطــــالن التصــــويت ويجــــرى المصــــوتين، يعلــــن 

  .اقتراع آخر
  
  

________________________  

                                                           
 ة الصحة العالمية.من النظام الداخلي لجمعي ٧٢بمقتضى المادة    ١
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  ٤الملحق 
  

   األمم المتحدة الرفيعة المستوى المعنية بالعمالةتوصيات هيئة 
  ١االقتصادي والنمو الصحة مجال في

  
  ]٢٠١٦تشرين الثاني/ نوفمبر  ٢١ – ١٤٠/١٧م تالوثيقة  [

  
  

فـــــي  ةالـــــواردالجمعيـــــة العامـــــة لألمـــــم المتحـــــدة  واليـــــة الهيئـــــة التـــــي أســـــندتها إليهـــــا ٣إلـــــى  ١[ بّينـــــت الفقـــــرات مـــــن 
 .])٢٠١٥( ٧٠/١٨٣ القرار

  
  واإلجراءات الفورية التي اقترحتها الهيئةتوصيات 

 
 الهيئةالقوى العاملة الصحية على تحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة، ُعين أعضاء  بمدى تأثيرإقرارًا   -٤

عات التعليم والتوظيف والصحة والعمل والشؤون الخارجية في الحكومات والمنظمات الدولية، ومن رابطات من قطا
المهنيين الصحيين، والنقابات العمالية، والدوائر األكاديمية، والمجتمع المدني. وقد تولى فريق خبـراء مسـتقل وأمانـة 

ــــــة ومنظمــــــة التعــــــ ــــــة مــــــن مــــــوظفي منظمــــــة العمــــــل الدولي ــــــدان االقتصــــــادي مشــــــتركة مكون ــــــي المي ــــــة ف اون والتنمي
العالميــة، تجميــع البّينــات المتاحــة والتمكــين مــن إجــراء المشــاورات التقنيــة واإللكترونيــة مــع جهــات  الصــحة ومنظمــة

ـــــين،  ـــــدول األعضـــــاء وســـــائر أصـــــحاب المصـــــلحة المعني ـــــة مـــــع ال ـــــك خمـــــس مشـــــاورات تقني متعـــــددة، بمـــــا فـــــي ذل
 ورقة معلومات أساسية. ١٧و مشاركة مقدمة عبر شبكة اإلنترنت ١٤٩و
 
البّينـــــات الصـــــادرة عـــــن القطـــــاع الصـــــحي واالجتمـــــاعي، مـــــن خـــــالل المنظـــــورين  الهيئـــــةويعـــــرض تقريـــــر   -٥

هـذا القطـاع كمصـدر بـالغ األهميـة لفـرص العمـل  التي يحظـى بهـا القدرة االقتصادي والعمالي، ويسلط الضوء على
إلى أنه "بقدر مـا سـتُنفق المـوارد بحكمـة وستوضـع  الهيئة. وتخلص المستقبلية، والسيما بالنسبة إلى النساء والشباب

السياســات وعوامــل التمكــين الصــحيحة، سيســهم االســتثمار فــي التعلــيم وخلــق فــرص العمــل فــي القطــاعين الصــحي 
 " .واالجتماعي إسهامًا إيجابيًا في النمو االقتصادي الشامل للجميع

 
في القوى العاملة الصحية العالمية من أجـل تلبيـة االحتياجـات  ليست توصيات إلحداث تحو  الهيئةوتقدم   -٦

المســـاواة و الالزمـــة لتحقيـــق أهـــداف التنميـــة المســـتدامة، مـــع التركيـــز علـــى المجـــاالت التاليـــة: خلـــق فـــرص العمـــل، 
ـــين ـــدريب والمهـــارات، و الجنســـين وحقـــوق المـــرأة،  ب التكنولوجيـــا، و تقـــديم الخـــدمات الصـــحية وتنظيمهـــا، و التعلـــيم والت

 ،أربــــع توصــــيات إضــــافية فــــي مجــــال الحيــــز المــــالي والضــــريبي الهيئــــةواألزمــــات والظــــروف اإلنســــانية. كمــــا تقــــدم 
 ل. يهذا التحو  حداثوالبيانات والمعلومات والمساءلة، من أجل التمكين من إ ،والهجرة الدولية ،والشراكات والتعاون

 
خمســة إجــراءات فوريــة يلــزم اتخاذهــا فــي الفتــرة الواقعــة  يئــةالهوتأكيــدًا علــى ضــرورة االســتعجال، حــددت   -٧
. وتشـمل هـذه اإلجـراءات اعتمـاد خطـة تنفيذيـة خمسـية، ٢٠١٨وآذار/ مـارس  ٢٠١٦بين تشرين األول/ أكتـوبر  ما

وتعزيز المساءلة، وتسريع وتيـرة العمـل علـى التنفيـذ التـدريجي لحسـابات القـوى العاملـة الوطنيـة، وٕانشـاء منبـر دولـي 

                                                           
 ).٣(١٤٠م تانظر المقّرر اإلجرائي    ١
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عنـى بتنقـل العــاملين الصـحيين، والتوســع الضـخم فــي التـدريب الفنـي والتقنــي والمهنـي. وســوف ُيعقـد اجتمــاع وزاري يُ 
القتــراح اإلجــراءات واســتهالل عمليــة  ٢٠١٦كــانون األول/ ديســمبر  ١٥و ١٤رفيــع المســتوى فــي جنيــف فــي يــومي 

 تشاورية تمكن من المضي قدمًا بهذه التوصيات.
  

التوصيات والمقررات اإلجرائية الصادرة عن جمعية الصحة العالميـة والجمعيـة الصالت بين 
 العامة لألمم المتحدة ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة

 
واإلجــراءات الفوريــة التــي اقترحتهــا الضــغوط لتنفيــذ االســتراتيجية العالميــة للمنظمــة  الهيئــةُتعــزز توصــيات   -٨

أنهـا  ارات جمعية الصحة العالمية السابقة المتعلقة بالموارد البشـرية الصـحية. كمـابشأن الموارد البشرية الصحية وقر 
تــدعو إلــى مواصــلة تعزيــز القــوى العاملــة الصــحية علــى النحــو الــذي تتضــمنه القــرارات ذات الصــلة الصــادرة عــن 

تؤكـد و لعمومية.) وبشأن الظروف اإلنسانية وطـوارئ الصـحة ا٢٠٠٥جمعية الصحة بشأن اللوائح الصحية الدولية (
ضرورة ضمان حماية العاملين الصحيين وسـالمتهم، علـى النحـو الـذي دعـا إليـه قـرار الجمعيـة العامـة لألمـم  الهيئة

 ).٢٠١٦( ٢٢٨٦) و٢٠١٤( ٢١٧٥مجلس األمن التابع لألمم المتحدة قرارا ) و ٢٠١٤( ٦٩/١٣٢المتحدة 
 
واإلجراءات الفورية التي اقترحتها عـن كثـب مـع أولويـات المنظمـة دعمـًا لتحقيـق  الهيئةوتتماشى توصيات   -٩

التغطيــة الصــحية الشــاملة، وتتضــمن صــالت محــددة بالخــدمات الصــحية المتكاملــة التــي تركــز علــى النــاس، وتلبيــة 
ة (مثـــل شـــيخوخة والتحـــوالت الديمغرافيـــة والوبائيـــ ،متطلبـــات القـــوى العاملـــة الخاصـــة بالتأهـــب واالســـتجابة للطـــوارئ

السكان وزيادة أهميـة األمـراض غيـر السـارية)، واسـتراتيجية المنظمـة بشـأن المسـاواة بـين الجنسـين ومجـاالت العمـل 
 .٢٠٣٠ذات الصلة، والشراكة الصحية الدولية من أجل تحقيق التغطية الصحية الشاملة 

 
حتهــــــا، إلــــــى تحقيــــــق المكاســــــب مــــــن خــــــالل توصــــــياتها واإلجــــــراءات الفوريــــــة التــــــي اقتر  الهيئــــــةوتهــــــدف   -١٠
مــن أهــداف التنميــة المســتدامة  ١، والســيما فيمــا يتعلــق بالهــدف ٢٠٣٠خطــة التنميــة المســتدامة لعــام  صــعيد علــى

(ضــــمان تمتّـــع الجميـــع بأنمـــاط عـــيش صــــحية  ٣الهـــدف و (القضـــاء علـــى الفقـــر بجميـــع أشــــكاله فـــي كـــل مكـــان)، 
علــيم الجيــد المنصــف والشــامل للجميــع وتعزيــز فــرص الــتعلم (ضــمان الت ٤الهــدف و وبالرفاهيــة فــي جميــع األعمــار)، 

(تعزيـز  ٨الهـدف و (تحقيـق المسـاواة بـين الجنسـين وتمكـين كـل النسـاء والفتيـات)،  ٥الهـدف و مدى الحياة للجميـع)، 
     .النمو االقتصادي المطرد والشامل للجميع والمستدام، والعمالة الكاملة والمنتجة، وتوفير العمل الالئق للجميع)

  اإلجراء المطلوب من المجلس التنفيذي
 
 ]التقرير.هذا إلى اإلحاطة علمًا ب في هذه الفقرة المجلسُدِعي  [  -١١
  

  
_______________  
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  / النوعية المتدنية الطبيةآلية الدول األعضاء بشأن المنتجات 
  : المزيفة/ المغشوشة/ التوسيم المغشوشة/ المزورة

  ١تعاريف عملية
  

  ]٢٠١٧ ينايرالثاني/  كانون ١٠ – ١٤٠/٢٣م تالوثيقة  [
  
  

  ٣التذييل 
  

 المقدمة
  
الطبيـة المتدنيــة النوعيــة/ المـزورة/ المغشوشـة أثناء االجتماع الرابع آللية الدول األعضاء بشـأن المنتجـات   -١

يقضـي بإنشـاء  ٢، اتُخـذ قـرار٢٠١٥تشـرين الثـاني/ نـوفمبر  ٢٠و ١٩، الـذي ُعقـد فـي التوسيم/ المغشوشـة/ المزيفـة
ـــة ل ــــة/ المـــزورة/فريـــق عامـــل معنـــي بتنقـــيح التعـــاريف العملي ــــة النوعي ــــة المتدني المغشوشـــة التوســـيم/  لمنتجـــات الطبي

  بناًء على تلك التعاريف التي يستعملها حاليًا النظام العالمي للترصد والرصد. ٣،المغشوشة/ المزيفة
  

 النطاق
  
فهم مشترك ومبسط، وتوضيح ما الذي يعنيه مصطلح "منـتج طبـي يسعى الفريق العامل إلى التوصل إلى   -٢

ولجميـع أصـحاب المصـلحة اآلخـرين؛  للـدول األعضـاء" مغشوش التوسيم/ مغشوش/ مزيف متدني النوعيـة/ مزور/
ــ اً منتجــوالتوصــية لالجتمــاع الخــامس آلليــة الــدول األعضــاء بتعريــف ينطبــق علــى مــا ُيعتبــر  متــدني النوعيـــة/  اً طبي

  ًا./ مزيفاً مغشوش التوسيم/ مغشوش /اً مزور 
  
  المحـــــــــددة فـــــــــي القـــــــــرار  االختصاصـــــــــاتوبنـــــــــاًء علـــــــــى ذلـــــــــك ُذكـــــــــر فـــــــــي الحاشـــــــــية ذات الصـــــــــلة مـــــــــن   -٣

تســـتعمل آليـــة الـــدول األعضـــاء مصـــطلح "المنتجـــات الطبيــــة المتدنيــــة النوعيــــة/ أنـــه " ٤)٢٠١٢( ١٩-٦٥ج ص ع
ل األجهــزة الرئاســية لمنظمــة َبــإلــى حــين اعتمــاد تعريــف لــه مــن قِ  "المــزورة/ المغشوشــة التوســيم/ المغشوشــة/ المزيفــة

ويتبــين مــن المناقشــات الســابقة التــي دارت بــين الــدول األعضــاء أن هنــاك توافقــًا فــي اآلراء بينهــا  .الصــحة العالميــة
علــى قبــول اســتعمال مصــطلح "مغشــوش" ألغــراض العمــل المضــطلع بــه فــي إطــار آليــة الــدول األعضــاء. وٕاذا تــم 

وصل إلى توافق في اآلراء بين الدول األعضاء فيمكن، بناًء على ذلك، االستعاضة بالمصطلح الذي تتفـق عليـه الت
  ."المنتجات الطبيـة المتدنيـة النوعيـة/ المزورة/ المغشوشة التوسيم/ المغشوشة/ المزيفة"عن مصطلح 

  
أكــان موجــودًا أم قــد تــتم صــياغته فــي  وال نيــة القتــراح تشــريع وطنــي و/ أو إقليمــي أو التــأثير فيــه، ســواء  -٤

الطبيـــة المتدنيـــة النوعيـــة/ المســتقبل مــن جانــب الــدول األعضــاء و/ و المنظمــات اإلقليميــة فيمــا يتعلــق بالمنتجــات 
                                                           

 ).٦(١٤٠م تانظر المقّرر اإلجرائي    ١

  .A/MSM/4/10انظر الوثيقة    ٢
)، A/SSFFC/WG/5مـن الوثيقـة  ٣ُيعرف مصطلح "منتج طبي" بأنه دواء أو لقاح أو وسـيلة تشـخيص مختبريـة (الفقـرة    ٣

  وقد يشمل أيضًا األجهزة الطبية في وقت مناسب في المستقبل.
  .١/ سجالت/٦٥/٢٠١٢ج ص عانظر الوثيقة    ٤
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. وأيـًا كانـت المصـطلحات التـي تعتمـدها كـل دولـة عضـو فـإن مـن المزورة/ المغشوشة التوسـيم/ المغشوشـة/ المزيفـة
  بخصوص المصطلحات وتوافقها مع التعاريف العملية التي تعتمدها آلية الدول األعضاء. المهم وجود فهم واضح

  
 المنهجية

  
المنتجـات الطبيــة المتدنيــة النوعيــة/ المـزورة/ المغشوشـة يتيح تصنيف التقارير التي ترد إلى المنظمـة عـن   -٥

إجراء مقارنة وتحليل أدق للتقـارير، مـع الفصـل بـين المنتجـات الطبيـة المتدنيـة النوعيـة  التوسيم/ المغشوشة/ المزيفة
 مغشوشـة أو مغشوشـة التوسـيم أو مـزورةوبين المنتجات الطبية التي تشكل، عن عمد/ عـن احتيـال، عرضـًا كاذبـًا (

  ) وتلك غير المسجلة/ غير المرخصة في بلد التسويق (انظر الشكل).مزيفة أو
  

الذي ينبغي أن يستعمله كل من النظام العالمي للترصد والرصد التـابع المنتجات الطبيـة : تصنيف الشكل
  لمنظمة الصحة العالمية وآلية الدول األعضاء

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
جدول التصنيف الوارد في الشكل المعروض أعـاله ثالثـة تصـنيفات منفصـلة وينفـي بعضـها بعضـًا  ويحدد  -٦

  .منظمة الصحة العالميةلالنظام العالمي للترصد والرصد التابع للمنتجات الطبية التي ترد عنها تقارير إلى 
  
المنتجـات يـة المصـرح بهـا المنتجـات الطبوألغراض هذه الوثيقة والتصـنيفات الـواردة أدنـاه يعنـي مصـطلح   -٧

، حسب لسلطات التنظيمية الوطنية و/ أو اإلقليميةالطبية التي تمتثل للوائح التشريعات الوطنية واإلقليمية. ويمكن ل
اللوائح أو التشريعات الوطنية واإلقليميـة، أن تسـمح بتسـويق أو توزيـع المنتجـات الطبيـة مـع تسـجيلها/ ترخيصـها أو 

  دون تسجيلها/ ترخيصها.
  

 المنتجات الطبية المتدنية النوعية  (أ)

مصـرح بهـا وال تفـي بمعـايير جودتهـا الطبيـة المنتجـات ال، وهـي "غيـر المطابقـة للمواصـفات"المسماة أيضًا 
  ١.أو مواصفاتها أو ال تفي بهما

                                                           
ودة أو المواصــفات تلــك نتيجــة العــرض الكــاذب للهويــة أو إذا كــان الصــانع المصــرح لــه يتعمــد عــدم الوفــاء بمعــايير الجــ   ١

  التركيب أو المصدر فينبغي عندئٍذ أن ُيعتبر المنتج الطبي "مغشوشًا".

  غير المسجلة/  المتدنية النوعية
 غير المرخصة

 المغشوشة

أيضـــًا غيـــر المطابقـــة  المســـماة
للمواصـــــفات، وهـــــي المنتجـــــات 
الطبيــــة المصــــرح بهــــا وال تفــــي 
بمعــايير جودتهــا أو مواصــفاتها 

 .أو ال تفي بهما

ــم  ــة التــي ل هــي المنتجــات الطبي
أو لـم تحصـل تخضع للتقييم و/ 

ــــــن جانــــــب  ــــــى الموافقــــــة م عل
الســــلطات التنظيميــــة الوطنيــــة/ 

ـــــة بخصـــــوص الســـــوق  اإلقليمي
الذي يـتم تسـويقها/ توزيعهـا أو 

ـــــًا  فيهـــــااســـــتعمالها  ـــــك رهن وذل
 المسـموح بهـا بموجـببالشروط 

الالئحــــة الوطنيــــة أو اإلقليميــــة 
 .التشريع الوطني أو اإلقليميو 

هـــــي المنتجـــــات الطبيـــــة التـــــي 
تظهـــر علـــى نحـــو كـــاذب، عـــن 
عمد أو عن احتيـال، هويتهـا أو 

 .تركيبها أو مصدرها
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 غير المسجلة/ غير المرخصةالمنتجات الطبية   (ب)
  

لم تحصل على الموافقة من جانب السلطات التنظيمية لم تخضع للتقييم و/ أو التي طبية المنتجات الهي 
، وذلـك رهنـًا بالشـروط فيهـا أو اسـتعمالها الوطنية/ اإلقليمية بخصـوص السـوق الـذي يـتم تسـويقها/ توزيعهـا

  .المسموح بها بموجب الالئحة الوطنية أو اإلقليمية والتشريع الوطني أو اإلقليمي
  

الســلطات التنظيميــة ون حصــلت علــى التصــريح المناســب مــن وهــذه المنتجــات الطبيــة قــد تكــون أو ال تكــ
  لمنشئها الجغرافي. الوطنية/ اإلقليمية

  
  المنتجات الطبية المغشوشة  (ج)

  
عـــن احتيـــال، هويتهـــا أو تركيبهـــا أو  /هـــي المنتجـــات الطبيـــة التـــي تظهـــر علـــى نحـــو كـــاذب، عـــن عمـــد

  .مصدرها
  
  يندرج ضمن هذا التعريف أي اعتبار يتعلق بحقوق الملكية الفكرية.  وال
  

ويشير هذا العرض عن عمد/ عن احتيال إلى ألي استبدال أو غش أو استنساخ لمنـتج طبـي مصـرح بـه، 
  أو صنع أي منتج طبي ليس منتجًا مصرحًا به.

  
ندات التــي تــدعم أي منــتج طبــي يشــير مصــطلح "الهويــة" إلــى االســم أو التوســيم أو التغليــف أو إلــى المســت

  مصرح به.
  

يشير مصطلح "التركيـب" إلـى أي عنصـر أو مكـون للمنـتج الطبـي حسـب المواصـفات المنطبقـة المصـرح/ 
  .التنظيمية الوطنية و/ أو اإلقليمية ةالسلطالمعترف بها من جانب 

  
تسـويق أو الصـانع يشير مصطلح "المصدر" إلى التعريف، بما في ذلـك اسـم وعنـوان مـن يحمـل تصـريح ال

  و المصدِّر أو الموزع أو بائع التجزئة، حسب االقتضاء.أأو المستورد 
  

  وينبغي أال ُتعتبر المنتجات الطبية مغشوشة لمجرد كونها غير مصرح بتسويقها في بلد ما.
  

 حقوق الملكية الفكرية
 
المغشوشــــة المنتجــــات الطبيـــــة المتدنيـــــة النوعيـــــة/ المزورة/ بشــــأنإن اختصاصــــات آليــــة الــــدول األعضــــاء   -٨

التوسيم/ المغشوشة/ المزيفة تسـتبعد بوضـوح مـن واليـة اآلليـة حمايـة حقـوق الملكيـة الفكريـة، ومـن ثـم تسـتخدم نفـس 
بط المعـايير فـي التعــاريف التـي ينبغــي اسـتعمالها فــي مـداوالتها وعملهـا ومصــطلح "المزيفـة" معــرف اآلن عـادة، ويــرت

 ١بحمايــة حقــوق الملكيــة الفكريــة. ولألغــراض المرجعيــة يــدرج مصــطلح "الســلع التــي تحمــل عالمــات تجاريــة مقلــدة"
حسب تعريفهما في اتفاق الجوانب المتصلة بالتجارة من حقـوق  ٢ومصطلح "السلع التي تمثل حقوق مؤلف منتحلة"

  الملكية الفكرية.
                                                           

"الســـلع التـــي تحمـــل عالمـــات تجاريـــة مقلـــدة: أي ســـلع، بمـــا فـــي ذلـــك العبـــوات، تحمـــل دون إذن عالمـــة تجاريـــة مطابقـــة    ١
فيمـا يتصـل بمثـل هـذه السـلع، أو التـي ال يمكـن تميزهـا فـي جوانبهـا األساسـية عـن  للعالمة التجارية المسجلة بصورة مشروعة

  تلك العالمة التجارية، والتي تعتدي بذلك حقوق صاحب العالمة التجارية المعنية وفقًا لقوانين البلد المستورد."
أو الشـــخص المفـــوض  "الســلع التـــي تمثــل حقـــوق مؤلــف منتحلـــة: أي ســـلع تكــون منســـوخة دون إذن مــن صـــاحب الحــق   ٢

حسب األصول من قبله في البلد المنـتج والتـي تصـنع بصـورة مباشـرة أو غيـر مباشـرة مـن مـواد يشـكل صـنع السـلع المنسـوخة 
  منها تعديًا على حقوق المؤلف أو حق متصل بذلك وفقًا لقوانين البلد المستورد."
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لمغشوشـــة" ليشـــمل علـــى النحـــو المالئـــم جميـــع األنـــواع وفـــي ســـياق المنتجـــات الطبيـــة يظهـــر مصـــطلح "ا  -٩
  المختلفة من العرض الكاذب المتعمد ألي منتج طبي بطريقة تتيح االستبعاد المحدد لحقوق الملكية الفكرية.

  
  الخاتمة والتوصية

  
ال يقصد من هذه الوثيقة أن تكـون بحثـًا شـامًال للنصـوص القانونيـة والتعـاريف ولكـن يقصـد منهـا بـاألحرى   -١٠

أن تشكل بداية لعمليـة تبسـيط المصـطلحات الحاليـة التـي يسـتعملها كـل مـن النظـام العـالمي للترصـد والرصـد التـابع 
  للمنظمة وآلية الدول األعضاء من منظور الملكية الفكرية. 

  
بنــــاًء علــــى مــــداوالت الفريــــق العامــــل يوصــــى بــــأن تســــتعيض الــــدول األعضــــاء عــــن اســــتعمال مصــــطلح و   -١١

" بمصـطلح "المنتجـات الطبيـة المغشوشـة التوسـيم/ المغشوشـة/ المزيفـة المنتجات الطبيـة المتدنيـة النوعيـة/ المـزورة/"
الوثائق المستقبلية بشـأن موضـوع المتدنية النوعية والمغشوشة" حيث إن المصطلح سيستعمل في اسمها وفي جميع 

  المنتجات الطبية من هذا النوع.
  

_______________  
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  ٦الملحق 
  

   وخطة العمل العالميتين بشأن الصحة العمومية االستراتيجيةتقييم واستعراض 
  : االختصاصات التي يشملها واالبتكار والملكية الفكرية

  ١االستعراض البرمجي الشامل
  

  ]٢٠١٧ ينايرالثاني/  كانون ١٠ – ٢الملحق ، ١٤٠/٢٠م تالوثيقة  [
  
  
 السياسـات علـى تركيزاً  أكثر عملية عن عبارة التقييم عن يتميز الذي الشامل البرمجي االستعراض سيكون -١

اســــــتنتاجات  تحــــــّددأن  وينبغــــــي. ١٨-٦٨ص ع جفــــــي القــــــرار  ةمبّينــــــبحســــــب التوجيهــــــات ال للمســــــتقبل واستشــــــرافاً 
الُمحــــّددة فــــي العشــــرة  المبــــادئبمــــا يتماشــــى مــــع  التقــــارب مجــــاالتالخبــــراء المعنــــي باالســــتعراض البرمجــــي  فريــــق

 القــرار قلحــ(الــواردة فــي م الفكريــة والملكيــة واالبتكــار العموميــة الصــحة بشــأن العــالميتين العمــل وخطــة الســتراتيجيةا
أخـرى  بّينـاتيسترشد االستعراض البرمجي بالتقرير عن التقييم الشامل مع مراعـاة  وٕاذ)). ٢٠٠٨( ٢١-٦١ع ص  ج

ومنهــا الكيانــات التابعــة للقطــاع الخــاص وجميــع فئــات عنــد االقتضــاء،  ،وٕاشــراك الجهــات صــاحبة المصــلحة المعنيــة
يـر الـدول التـي تشـارك الجهات الفاعلة غير الدول وفقًا لما يرد فـي إطـار المنظمـة للمشـاركة مـع الجهـات الفاعلـة غ

 :يلي ما نضمّ تيفي أنشطة البحث والتطوير في مجال الطب الحيوي، فإنه 
 

وعناصــــرهما  تقيــــيم اســــتمرار مالءمــــة هــــدف االســــتراتيجية وخطــــة العمــــل العــــالميتين وأغراضــــهما  (أ)
 ؛الثمانية

عقبــات الرئيســية ، وفــي التقيــيم تنفيــذ االســتراتيجية وخطــة العمــل العــالميتين حتــى اآلنالنظــر فــي   (ب)
 ؛التي تعترض سبيل تنفيذهما

والثغـــرات ومـــواطن والفـــرص الُمتاحـــة وعوامـــل النجـــاح والممارســـات الجيـــدة اســـتعراض اإلنجـــازات   (ج)
ومســألة الحصــول علــى أعلــى قيمــة بأفضــل  والتحــديات المتبقيــةوالجهــود غيــر الُموّفقــة الضــعف 

  ؛سعر

ومنظمة التجـارة المنظمة العالمية للملكية الفكرية إلى التقييم عملية توجيه دعوة أثناء االضطالع ب  (د)
المعنيــة المنظمــات الحكوميــة الدوليــة مــؤتمر األمــم المتحــدة للتجــارة والتنميــة وٕالــى ســائر العالميــة و 

  ؛بشأن تقديم مدخالت وتعليقات مناسبة

اصـر أو اإلجـراءات التـي العن تفاصـيل، بوسائل منها بيان تقديم التوصيات بشأن األعمال المقبلة  (هـ)
في المرحلة المقبلة من تنفيذ االستراتيجية وخطة العمـل  اها أو استنباطتحسينه ينبغي إضافتها أو

  ؛٢٠٢٢حتى عام بشأن الصحة العمومية واالبتكار والملكية الفكرية العالميتين 

العــــالميتين  تقــــديم تقريــــر ختــــامي إلــــى جمعيــــة الصــــحة يشــــمل تقيــــيم االســــتراتيجية وخطــــة العمــــل  )و(
  والتوصيات بشأن األعمال المقبلة.

  

                                                           
 ).٨(١٤٠م تانظر المقّرر اإلجرائي    ١
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عــن طريــق المجلــس التنفيــذي  ٢٠١٨علــى جمعيــة الصــحة العالميــة الحاديــة والســبعين فــي عــام وسـُيعرض   -٢
الشــامل لالســتراتيجية وخطــة العمــل البرمجــي التقريــر الختــامي لالســتعراض فــي دورتــه الثانيــة واألربعــين بعــد المائــة 

االسـتراتيجية وخطـة العمـل  علـى إنجـازاتالـذي يرّكـز العالميتين بشأن الصحة العمومية واالبتكار والملكية الفكريـة، 
  .المضي قدماً طريق والتوصيات المتعلقة بالتي ما زالت ماثلة أمامهما التحديات العالميتين و 

  
_______________  
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  ٧الملحق 
  

الجهات الفاعلة غير الدول التي ُيقبل دخولها في عالقات رسمية مع المنظمة، أو التي 
  )١٠(١٤٠م تُتستبقى عالقاتها تلك معها بموجب المقّرر اإلجرائي 

  
  ]٢٠١٧ ينايرالثاني/  كانون ١٣ – ٢، الملحق ١٤٠/٤٢م تالوثيقة  [

  
  

  مؤسسة أغا خان*
  المنظمة العالمية لمرض الزهايمر*
  الجمعية األمريكية للطب اإلنجابي*

  مؤسسة بيل وميليندا غيتس
  المنظمة الدولية لمسائلة الشركات*

  مبادرة أدوية األمراض المهملة*
  المنظمة الدولية لصحة األسرة*

  التغذية*التحالف العالمي لتحسين 
  مؤسسة التحديات الكبرى بكندا
 مؤسسة الصحة على الشبكة*

 الرابطة الدولية لمساعدة المسنين*
 مؤسسة حقوق اإلنسان في سياق الصحة النفسية*

 الرابطة الدولية للطب النفسي لألطفال والمراهقين والمهن المتصلة به*
 الرابطة الدولية لمنع االنتحار*

  العلمية لحاالت العجز الذهني* الرابطة الدولية للدراسة
 الرضع*شبكة العمل الدولية من أجل أغذية 

 المكتب الدولي لمكافحة الصرع*
 اللجنة الدولية لرصد تقنيات المساعدة على اإلنجاب*

 اللجنة الدولية المعنية بالصحة المهنية*
 االتحاد الدولي للقابالت*

 تة بنوك الدم*المجلس الدولي المعني بالجوانب المشتركة في أتم
 الرابطة الدولية لدراسات المهايأة البيئية*

  االتحاد الدولي لعلم المختبرات الطبية الحيوية*
  االتحاد الدولي للكيمياء السريرية وطب المختبرات*

  االتحاد الدولي لطب النساء وطب التوليد*
 االتحاد الدولي المعني بالشيخوخة*

 الرابطة الدولية لخبراء اإلرضاع*
 الرابطة الدولية لمكافحة الصرع*

  الشبكة الدولية للنساء المناهضات للتبغ*
 الرابطة الدولية للصحة المهنية*

  لمنظمة الدولية لتوحيد المقاييس*ا
 الرابطة الدولية ألطباء األطفال*
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 رابطة األطباء الدولية لمنع نشوب حرب نووية*
 االتحاد الدولي لتنظيم األسرة*

  *المعنية بالجوانب النفسية للسرطانالجمعية الدولية 
  لجنة اإلغاثة الدولية

 الجمعية الدولية للبحوث الطبية الحيوية بشأن إدمان الكحول*
 الجمعية الدولية للبدليات والمقاويم*

 الجمعية الدولية لطب الذكورة*
 االتحاد الدولي لعلوم التغذية*

 التحالف الدولي من أجل صحة المرأة*
 لعلم النفس*االتحاد الدولي 
 الدولية* منظمة إنتراهلث

  شبكة اليود العالمية*
  المؤسسة الدولية لإليكولوجيا والمعرفة

 شراكة إزالة العبء*
 مؤسسة مجمع براءات األدوية*
  منظمة أطباء بال حدود الدولية*
 االتحاد الدولي للتصلب المتعدد*

  منظمة ستشتنغ الدولية للعمل الصحي*
  الصيادلة*رابطة كومنولث 

  مؤسسة فريد هالوز
  الجمعية الدولية لمنع إيذاء الطفل وٕاهماله*

  مجلس السكان*
  الرابطة العالمية لداء المشوكات*

  العالمية لجمعيات علم األمراض وطب المختبرات*الرابطة 
  االتحاد العالمي للعالج الطبيعي*
  االتحاد العالمي للصحة العقلية*

  األعصاب*االتحاد الدولي لعلم 
  االتحاد العالمي لجمعيات جراحة األعصاب*
  االتحاد العالمي لمعالجي اإلصابات المهنية*

  االتحاد العالمي لمكافحة السمنة*
  الرابطة العالمية لألطباء النفسيين*

  
_______________  
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  ٨الملحق 
  

  إلى األمانة نتيجة  اآلثار المالية واإلدارية المترتبة بالنسبة
  من جانب المجلس التنفيذي المعتمدة والمقررات اإلجرائية للقرارات

  
  

 وتشخيصه وتدبيره العالجيتحسين الوقاية من اإلنتان  ٥ق١٤٠م ت القرار

  البرمجية والميزانية العام العمل ببرنامج الصلة  :ألف
 أي وفـي ،٢٠١٩-٢٠١٤ للفتـرة عشـر الثـاني العـام العمـل برنـامج مـن حصـيلة ةأيـ فـي بيان الرجاء - ١

  .اعتماده تم إذا القرار هذا مشروع سهميُ س ٢٠١٧-٢٠١٦ للفترة البرمجية الميزانية من ُمخرج
زيادة إتاحة التدخالت الخاصـة  ، الحصيلة:٣، الفئة ٢٠١٩-٢٠١٤العمل العام الثاني عشر للفترة برنامج 

 التمويــــل وتــــوفير السياســــات وضــــع: الحصــــيلة، ٤والفئــــة ؛ بتحســـين صــــحة المــــرأة والوليــــد والطفــــل والمراهــــق
، الحصـيلة: ٥؛ والفئـة النـاس علـى تركـز التـي المتكاملـة الصـحية الخـدمات إتاحـة لزيـادة البشرية والموارد
 بهـا التنبـؤ يمكـن سـريعة اسـتجابة لحشـد الكـافي والتأهـب الصـمود على القدرة بناء على البلدان قدرة زيادة
  . الكبرى والجوائح لألوبئة وفعالة

 ٦-١-٣و ٤-١-٣و ٢-١-٣و ١-١-٣، الُمخرجـــــــــات: ٢٠١٧-٢٠١٦الميزانيـــــــــة البرمجيـــــــــة للفتـــــــــرة 
 .٢-٢-٥و ٣-٢-٤و

إذا لـــم تكـــن هنـــاك أيـــة صـــلة بالنتـــائج، كمـــا الرجـــاء إدراج مبـــرر مـــوجز للنظـــر فـــي مشـــروع القـــرار   -٢
والميزانيــــة البرمجيــــة  ٢٠١٩-٢٠١٤فــــي برنــــامج العمــــل العــــام الثــــاني عشــــر للفتــــرة  مبينــــة هــــي
  .٢٠١٧-٢٠١٦ للفترة

 .ينطبق ال

للتنفيذ (بالسنوات أو الشهور) فيمـا يتعلـق بأيـة منجـزات مسـتهدفة  المقدرالرجاء بيان اإلطار الزمني   -٣
  إضافية؟

  سنة. ٤,٥
  الميزنية المترتبة على تنفيذ المنجزات المستهدفة اإلضافية اآلثار  :باء
  :المتطلبات الميزنية اإلضافية المقدرة بماليين الدوالرات األمريكية - الحالية الثنائية - ١

  ال توجد.
مســتوى المــوارد المتاحــة لتمويــل تنفيــذ القــرار المقتــرح فــي الثنائيــة الحاليــة بماليــين يرجــى بيــان   )١(

  الدوالرات األمريكية:
 لتمويل القرار المقترح في الثنائية الحالية؟ المتاحة الموارد مقدارما  -

مليون دوالر أمريكي (المساهمات العينية بالموظفين علـى نطـاق المكاتـب اإلقليميـة والمقـر  ٠,٤٠
  .الرئيسي للمنظمة)

  ما مقدار ثغرة التمويل؟  -
  مليون دوالر أمريكي. ١,٦٨

  ما هي الموارد المقدرة، غير المتاحة بعد، إن ُوجدت، والتي ستساعد في سد ثغرة التمويل؟  -
  صفر.
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  :(عند اللزوم): المتطلبات الميزنية المقدرة، بماليين الدوالرات األمريكية ٢٠١٩-٢٠١٨  -٢
  دوالر أمريكي.مليون  ٤,٦٣

  المجموع  األنشطة  الموظفون  المستوى
  ١,٢٠  ١,٢٠  ٠,٠٠  الُقطرية المكاتب
  ١,٨٣  ٠,٤٨  ١,٣٥  اإلقليمية المكاتب
  ١,٦٠  ٠,٤٠  ١,٢٠  الرئيسي المقر

  ٤,٦٣  ٢,٠٨  ٢,٥٥  المجموع
المقـــدرة، المتطلبـــات الميزنيـــة  -(عنـــد اللـــزوم)  ٢٠١٩-٢٠١٨الثنائيـــات المســـتقبلية بعـــد الثنائيـــة   -٣

  :بماليين الدوالرات األمريكية
  مليون دوالر أمريكي. ٤,٦٣

  
  

 األمــراض مــن الوقايــة بشــأن العامــة للجمعيــة المســتوى الرفيــع الثالــث لالجتمــاع التحضــير  ٧ق١٤٠م ت القرار
 ٢٠١٨ عام في عقده المقرر ومكافحتها،) السارية غير( الُمعدية غير

  البرمجية والميزانية العام العمل ببرنامج الصلة  :ألف
 أي وفــي ،٢٠١٩-٢٠١٤ للفتـرة عشــر الثـاني العــام العمـل برنــامج مـن حصــيلة أي فـي بيــان الرجـاء  -١

  .اعتماده تم إذا القرار هذا مشروع سيسهم ٢٠١٧-٢٠١٦ للفترة البرمجية الميزانية من ُمخرج
ـــادة، الحصـــيلة: ٢، الفئـــة ٢٠١٩-٢٠١٤ للفتـــرة عشـــر الثـــاني العـــام العمـــل برنـــامج  التـــدخالت إتاحـــة زي
. العالجــــي وتــــدبيرها لهــــا المســــببة الخطــــر وعوامــــل الســــارية غيــــر األمــــراض مــــن الوقايــــة إلــــى الراميــــة

ـــــة للفتـــــرة  الميزانيـــــة ـــــذ/ أو و وضـــــع تســـــريع: ١-١-٢، الُمخـــــرج ٢٠١٧-٢٠١٦البرمجي  السياســـــات تنفي
 .ومكافحتها السارية غّير األمراض من للوقاية القطاعات المتعددة الوطنية والخطط

إذا لـــم تكـــن هنـــاك أيـــة صـــلة بالنتـــائج، كمـــا الرجـــاء إدراج مبـــرر مـــوجز للنظـــر فـــي مشـــروع القـــرار   -٢
والميزانيــــة البرمجيــــة  ٢٠١٩-٢٠١٤فــــي برنــــامج العمــــل العــــام الثــــاني عشــــر للفتــــرة  مبينــــة هــــي
  .٢٠١٧-٢٠١٦ للفترة

 .ينطبق ال

بالسنوات أو الشهور) فيما يتعلق بأية منجـزات مسـتهدفة اإلطار الزمني المتوقع للتنفيذ (الرجاء بيان   -٣
   إضافية؟

 مـــن الوقايـــة بشـــأن للمنظمـــة العالميـــة العمـــل خطـــةمـــن المقتـــرح تنفيـــذ القـــرار خـــالل الفتـــرة التـــي تغطيهـــا 
  .٢٠٢٠-٢٠١٣ ومكافحتها السارية غير األمراض

  اإلضافيةالميزنية المترتبة على تنفيذ المنجزات المستهدفة  اآلثار  :باء
  :المتطلبات الميزنية اإلضافية المقدرة بماليين الدوالرات األمريكية - الحالية الثنائية  -١

  .الحالية للثنائيةفي الميزانية البرمجية المعتمدة  إضافية تكاليف أية ُتدرج لن
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الحاليـة بماليـين الـدوالرات يرجى بيان مستوى الموارد المتاحة لتمويل تنفيذ القرار المقترح في الثنائية   )١(
  األمريكية:

 لتمويل القرار المقترح في الثنائية الحالية؟ مقدار الموارد المتاحةما  -

  ال ينطبق.
  ما مقدار ثغرة التمويل؟  -

  ال ينطبق.
  ما هي الموارد المقدرة، غير المتاحة بعد، إن ُوجدت، والتي ستساعد في سد ثغرة التمويل؟  -

  .ينطبق ال

  :(عند اللزوم): المتطلبات الميزنية المقدرة، بماليين الدوالرات األمريكية ٢٠١٩-٢٠١٨  -٢
 ٢٠١٩-٢٠١٨ُوضعت هذه المتطلبـات مـن المـوارد فـي الحسـبان فـي الميزانيـة البرمجيـة المقترحـة للفتـرة 

 ومكافحتها السارية غير األمراض من الوقايةمن أجل خطة العمل المقترحة آللية التنسيق العالمية بشأن 
  :٢٠١٩-٢٠١٨ التي تغطي الفترة

  المجموع  األنشطة  الموظفون  المستوى
  صفر  صفر  صفر  الُقطرية المكاتب
  صفر  صفر  صفر  اإلقليمية المكاتب
  ٩,٨  ٣,٦  ٦,٢  الرئيسي المقر

  ٩,٨  ٣,٦  ٦,٢  المجموع
الميزنيـــة المقـــدرة، المتطلبـــات  -(عنـــد اللـــزوم)  ٢٠١٩-٢٠١٨الثنائيـــات المســـتقبلية بعـــد الثنائيـــة   -٣

  :بماليين الدوالرات األمريكية
  ال ينطبق.

  
  

ـــــى تعـــــديالت الئحـــــة المـــــوظفين: مجموعـــــة منقحـــــة مـــــن عناصـــــر األجـــــر   ٨ق١٤٠م ت القرار التصـــــديق عل
  واالستحقاقات المتصلة بها ومرتبات الموظفين

 البرمجية والميزانية العام العمل ببرنامج الصلة  :ألف

 أي وفــي ،٢٠١٩-٢٠١٤ للفتـرة عشــر الثـاني العــام العمـل برنــامج مـن حصــيلة أي فـي بيــان الرجـاء  -١
  .اعتماده تم إذا القرار هذا مشروع سيسهم ٢٠١٧-٢٠١٦ للفترة البرمجية الميزانية من ُمخرج

  ال ينطبق.
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إذا لـــم تكـــن هنـــاك أيـــة صـــلة بالنتـــائج، كمـــا الرجـــاء إدراج مبـــرر مـــوجز للنظـــر فـــي مشـــروع القـــرار   -٢
والميزانيــــة البرمجيــــة  ٢٠١٩-٢٠١٤برنــــامج العمــــل العــــام الثــــاني عشــــر للفتــــرة  فــــي مبينــــة هــــي
  .٢٠١٧-٢٠١٦ للفترة

التـــي اتخـــذتها الجمعيـــة  عـــن المقـــررات اإلجرائيـــة ١٤٠/٤٨م تتنبثـــق التعـــديالت الموصـــوفة فـــى الوثيقـــة 
ون األول/ كــان ٢٣فــي  الــذي تــم اعتمــاده ٧٠/٢٤٤العامــة لألمــم المتحــدة فــي دورتهــا الســبعين فــي القــرار 

بنـــــاًء علـــــى التوصـــــيات المقدمـــــة مـــــن لجنـــــة الخدمـــــة المدنيـــــة الدوليـــــة فـــــي تقريرهـــــا  ٢٠١٥،١ ديســـــمبر
وعن المقررات اإلجرائية المتوقع أن تتخذها الجمعية العامة فـي دورتهـا الحاديـة والسـبعين  ٢٠١٥،٢ لعام

  ٢٠١٦.٣ بناًء على التوصيات المقدمة من اللجنة في تقريرها لعام
الرجاء بيان اإلطار الزمني المتوقع للتنفيذ ( بالسنوات أو الشهور) فيما يتعلق بأية منجزات مستهدفة   -٣

  إضافية؟
إلعــادة ترتيــب النظــام واختبــاره، مــن المتوقــع تنفيــذ القــرار علــى كشــوف المرتبــات فــي ضــوء الوقــت الــالزم 

. وسيطبق ٢٠١٧كانون الثاني/ يناير  ١بأثر رجعي للنفاذ اعتبارًا من  ٢٠١٧الشهرية لشهر أيار/ مايو 
مجموعــة منقحــة مــن عناصــر األجــر، واالســتحقاقات المتصــلة بهــا ومرتبــات ( ١ مشــروع القــرارهــذا علــى 
  (أجور الموظفين في الوظائف غير المصنفة في رتب وأجر المدير العام). ٣ ومشروع القرارالموظفين) 
لمعينــين فــي ابالنســبة للمــوظفين  ٦٥ء الخدمــة إلــى ســن بتنفيــذ تمديــد الســن اإللزاميــة إلنهــا وفيمــا يتعلــق

أو قبله، مع األخذ بعـين االعتبـار حقـوقهم المكتسـبة، فسـتدخل التعـديالت  ٢٠١٤كانون الثاني/ يناير  ١
  ذات الصلة حيز النفاذ:

علــى  ٢مشــروع القــرار فــي هــذه الحالــة، ُيعــرض ( ٢٠١٨كــانون الثــاني/ ينــاير  ١مــن اعتبــارًا   (أ)
 ؛المجلس التنفيذي العتماده)

فـي هـذه الحالـة، ينبغـي بنـاًء ( ٢٠١٨بعـد كـانون الثـاني/ ينـاير  في تاريخ أخر، سيتم تحديـده،  (ب)
  ).٢مشروع القرار على ذلك تعديل 

  اآلثار الميزنية المترتبة على تنفيذ المنجزات المستهدفة اإلضافية  باء:
  الميزنية اإلضافية المقدرة بماليين الدوالرات األمريكية:المتطلبات  -الثنائية الحالية   -١

يرجى مالحظـة أن تكـاليف كشـوف المرتبـات عـادة مـا تخضـع لـبعض التغييـر نتيجـة تسـوية مقـر العمـل، 
أســـعار الصـــرف، المـــوظفين المتنـــوعين مـــن حيـــث بـــدالت اإلعالـــة واالســـتحقاقات الخاصـــة بمـــنح التعلـــيم 

اســتيعاب هــذه التكــاليف اإلضــافية فــي ســياق التفاوتــات الكليــة لميزانيــة ضــمن عوامــل أخــرى، بحيــث يــتم 
  المرتبات.

  
يرجــى بيــان مســتوى المــوارد المتاحــة لتمويــل تنفيــذ القــرار المقتــرح فــي الثنائيــة الحاليــة بماليــين   )١(

  الدوالرات األمريكية:
 ما مدى توافر الموارد لتمويل القرار المقترح في الثنائية الحالية؟ -

  انظر أدناه.

                                                           
كــانون الثــاني/  ١٦(تــم االطــالع فــي  http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/244انظــر    ١

 .)٢٠١٧يناير 

 ).٢٠١٧كانون الثاني/ يناير  ١٦(تم االطالع في  http://icsc.un.org/resources/pdfs/ar/AR2015.pdfانظر    ٢

 ).٢٠١٧كانون الثاني/ يناير  ١٦(تم االطالع في  http://icsc.un.org/resources/pdfs/ar/AR2016.pdfانظر    ٣
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  ما مقدار ثغرة التمويل؟  -
  انظر أدناه.

  
  ما هي الموارد المقدرة، غير المتاحة بعد، إن ُوجدت، والتي ستساعد في سد ثغرة التمويل؟  -

حزمة التعويضات المنقحة الممنوحة للمـوظفين فـي الفئـة الفنيـة والفئـات العليـا، واالسـتحقاقات ذات 
  ١الصلة

  
جميــع علــى نطــاق  فيلافــي التكــالســنوية وفــورات أن مجمــوع ال ٢٠١٥لعــام قــدرت اللجنــة فــي تقريرهــا 

مليـون دوالر أمريكــي (خفــض فــي  ١١٣,٢يبلــغ المنظمـات المشــاركة فــي النظــام الموحـد لألمــم المتحــدة 
). ومــــع ذلــــك، يــــنص قــــرار الجمعيــــة العامــــة لألمــــم ٪٣و ٪٢تكــــاليف المــــوظفين بنســــبة تتــــراوح بــــين 

، والســيما ٢٠١٥فــي االســتحقاقات غيــر واردة فــي تقريــر اللجنــة لعــام علــى زيــادات  ٧٠/٢٤٤ المتحــدة
مــن صــافي األجــر. ونتيجــة لــذلك، البــد مــن تعــديل توقعــات اللجنــة فــي  ٪٦بــدل الوالــد الوحيــد بنســبة 

خاضـعة للتغييـر فيمـا يخـص  تقريـر اللجنـةفـإن األرقـام الـواردة فـي الوقت المناسب. وعالوة علـى ذلـك، 
  .أعداد الموظفين

نظم تخطــيط لــ تحســيناتفــي شــكل  تكــاليف التنفيــذير بالــذكر أنــه لــن تتحقــق وفــورات فوريــة بســبب وجــد
 والتكـــاليف االنتقاليـــة(تنـــاهز قيمتهـــا مليـــوني دوالر أمريكـــي بالنســـبة إلـــى المنظمـــة)  المـــوارد المؤسســـية

إدخـــال  باســـتحقاقات المـــوظفين. وبنـــاًء علـــى ذلـــك، فـــإن الوفـــورات فـــي التكـــاليف الناشـــئة عـــنالمرتبطـــة 
وخفـض تكـاليف مـنح التعلـيم  بـين الزيـادات فـي الـدرجات ضـمن الرتبـة الوظيفيـة التـواترالتغييـرات علـى 

فيمـا يتصـل بالمصـروفات المسـموح بهـا األقـل وبــدالت السـفر واإلقامـة فـي المـدارس الداخليـة المحــدودة 
لفوائـد مـن حيـث تعزيـز وعلى الرغم من أن المنظمة تتوقـع مالحظـة الن تتحقق إال في األجل الطويل. 

الفعالية والبساطة في إدارة االسـتحقاقات، فـإن التـدابير االنتقاليـة (التـي يسـتغرق تطبيقهـا خمـس سـنوات 
فــي بعــض الحــاالت) المتخــذة لتفــادي التــأثير الضــار فــي المــوظفين عنــد إدخــال التغييــرات ســتؤدي إلــى 

  تعقيد إداري في نظام كشوف المرتبات خالل عدة سنوات.
  

سـنة بالنسـبة للمـوظفين المعينـين  ٦٥التعديالت المتعلقة بتمديد السن اإللزامية إلنهاء الخدمة إلى 
  ٢أو قبله ٢٠١٤كانون الثاني/ يناير  ١في 

  
سـنة للمـوظفين العـاملين علـى الميزانيـة مـن حيـث  ٦٥تمديد السـن اإللزاميـة إلنهـاء الخدمـة إلـى  سيؤثر
إعـــادة تنظــــيم هيكـــل المـــوظفين بالمنظمــــة ليكـــون أكثــــر فعاليـــة مـــن حيــــث التكـــاليف. وبالنســــبة  تـــأخير

موظفــــًا فــــي  ١٨٢، فوفقــــًا للســــن اإللزامــــي الحــــالي إلنهــــاء الخدمــــة، ســــيتقاعد ٢٠١٩-٢٠١٨ للثنائيــــة 
٪ ٥١٪ مــن إجمــالي عــدد المــوظفين مــنهم ٩,٥أي مــا يمثــل  ٢٠١٩فــي عــام  ١٨٧ونحــو  ٢٠١٨ عــام

  ممن يعملون في الفئة الفنية والفئات العليا. ٢٠١٩٪ في عام ٤٢و ٢٠١٨ في عام
  

 ٢٠١٦وعــــام  ٢٠١٥وعــــام  ٢٠١٤فــــي عــــام  لتعاقــــب المــــوظفينوتظهــــر عمليــــات التخطــــيط الســــنوية 
٪ مــن الوظــائف التــي يشــغلها الموظفــون المتقاعــدون تــم التخطــيط إللغائهــا. مــع احتمــال أن ١٢,٨ أن

، وقــد تقــوم المنظمــة إمــا باإلبقــاء علــى المــوظفين فــي ٦٥ســن حتــى  يظــل الموظفــون الحــاليون يعملــون
دفع المســتحقات العاليــة الوظــائف التــي لــوال تقاعــدهم أللغيــت، أو فــي حالــة الغــاء الوظــائف مــع ذلــك، بــ

من قبيـل فتـرة إعـادة االنتـداب، وفتـرة اإلشـعار وتعـويض إنهـاء الخدمـة) التـي كـانوا سيحصـلون التكلفة (
  .٦٢أو  ٦٠في سن  عليها في حالة تقاعدهم

                                                           
  .٣٣و ٣٢، الفقرتان ١٤٠/٤٨م تانظر الوثيقة    ١
 .٥٦-٥٣و ٥١، الفقرات ١٤٠/٤٨م ت انظر الوثيقة   ٢



٨الملحق  87  

ماليـين  ١٠و ٩تقدر التكـاليف الكليـة لهـذه التغييـرات بمـا يتـراوح بتكـاليف إضـافية للمنظمـة تتـراوح بـين 
  دوالر أمريكي على أساس:

أعلــى مرتــب لدرجــة الموظــف الــذي كــان ســيتقاعد مقارنــة بــالموظف األصــغر ســنًا والــذي كــان   )١(
  سيعين ليحل محله؛

فية إلنهـاء خدمـة المـوظفين الـذين يختـارون البقـاء وُتلغـى مناصـبهم فـي تقدير للتكاليف اإلضـا  )٢(
إلــى  ٣وقــت الحــق ويعمــل أكبــر عــدد مــنهم فــي إطــار المبــادرة العالميــة الستئصــال شــلل األطفــال (مــن 

ماليــين دوالر أمريكــي مــن التكــاليف اإلضــافية). ومــع  ١٠إلــى  ٩ماليــين دوالر أمريكــي مــن أصــل  ٤
  بعض البرامج األخرى أيضًا نظرًا إلى التوقعات المالية اإلجمالية).ذلك، من المحتمل تأثر 

  
تجديد حيوية القوى العاملة. ويشغل موظفـون مـن المتوقـع تقاعـدهم فـي وستكون هناك أيضًا آثار على 

العديد من الوظائف في الوقت الحالي ويمكن تخفـيض رتبـة الوظـائف فـي السـنوات التاليـة  ٢٠١٨عام 
  إضافية أكثر مردودية للتوظيف على مستوى المبتدئين.مما يتيح فرصًا 

  
 ٢٠١٤١والحظـــت اللجنـــة إذ قـــدمت توصـــيتها إلـــى الجمعيـــة العامـــة لألمـــم المتحـــدة فـــي تقريرهـــا لعـــام 

سنة بالنسبة إلى الموظفين العاملين أمر سـيكون لـه أثـر  ٦٥اإللزامية إلنهاء الخدمة إلى رفع السن  أن
وبعبـارة أخـرى، لـن الخدمـة.  انتهـاء بعـد الصـحي بالتـأمينإيجـابي متمثـل فـي احتـواء الخصـوم المتعلقـة 

خدمـة. الانتهـاء  بعـد الصـحي أمينبالتـ خصـومًا متعلقـةيسـتتبع إبقـاء المـوظفين فـي الخدمـة لمـدة أطـول 
المنظمة المقـدرة فـي األجـل الطويـل والتمويـل  خصومصعب تقدير اآلثار على يوفيما يخص المنظمة، 

الخدمة. فمن جهة، هناك أثر إيجابي لرفع السـن اإللزاميـة ألن انتهاء  بعد الصحي بالنسبة إلى التأمين
اشــتراكات إضــافية بالنظــام  مّدونالمــوظفين العــاملين لمــدة ثــالث ســنوات أو خمــس ســنوات إضــافية ســي

بعـض فإن (تتحمل المنظمة ثلثي تكاليف النظام بينما يدفع الموظفون ثلث تكاليفه). ومن جهة أخرى، 
سنة أو  ٥٤سنة أو  ٥٣الموظفين الملتحقين بالمنظمة في وقت متأخر من مسارهم المهني (لدى بلوغ 

 نيا مــن الخدمــةشــر ســنوات الــدُ فتــرة العوغيــر المتوقــع بلــوغهم ســنة مــن العمــر علــى ســبيل المثــال)  ٥٥
 فــي الوقــت الحــالي هــذا النظــام مــؤهلين لالســتفادة مــنليكتســبوا أهليــة االســتفادة مــن النظــام سيصــبحون 

وســتعتمد اآلثــار الفعليــة علــى المــوظفين الــذين يختــارون تمديــد ســن ة. ســلبي ةر ماليــاثــيســفر عــن آ ممــا
خبــراء اكتواريــون فتــرة خــدمتهم الســابقة لتقاعــدهم فــي المنظمــة. وســيتولى علــى ســنة و  ٦٥تقاعــدهم إلــى 

تقيــيم الوضــع ويقــدمون افتراضــات بشــأن هـــذه المتغيــرات وغيرهــا مــن المتغيــرات المــؤثرة فـــي مســتقلون 
  الخدمة.انتهاء  بعد الصحي التأمين

  
معاشــات التقاعديــة صــندوق الفــي وقــد يكــون الوضــع ممــاثًال بالنســبة إلــى مصــادر الخصــوم واإليــرادات 

للمعادلــة بــين فتــرة الخدمــة األطــول واإليــرادات اإلضــافية بزيــادة مــدفوعات المعاشــات التقاعديــة نتيجــة 
الناشــئة عــن اشــتراكات المعاشــات التقاعديــة المســتحقة الـــدفع لمــدة ثــالث ســنوات إضــافية التــي تعتمـــد 

  .مجددًا على الموظفين لتمويل ثلثها وعلى المنظمة لتمويل ثلثيها

  (عند اللزوم): المتطلبات الميزنية المقدرة، بماليين الدوالرات األمريكية ٢٠١٩-٢٠١٨  -٢
  ).١(١انظر اإلجابة 

ــة   -٣ ــزوم)  ٢٠١٩-٢٠١٨الثنائيــات المســتقبلية بعــد الثنائي ــد الل ــدرة،  -(عن ــة المق المتطلبــات الميزني
  بماليين الدوالرات األمريكية

  ).١(١انظر اإلجابة 

                                                           
كــــانون  ١٦(تــــم االطــــالع فــــي  http://icsc.un.org/resources/pdfs/ar/AR2014.pdfانظــــر الموقــــع اإللكترونــــي التــــالي:    ١

 ).٢٠١٧الثاني/ يناير 
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الموارد البشرية الصحية وتنفيذ مضـامين هيئـة األمـم المتحـدة الرفيعـة المسـتوى   )٣(١٤٠م تالمقرر اإلجرائي 
 المعنية بالعمالة في مجال الصحة والنمو االقتصادي

  البرمجية والميزانية العام العمل ببرنامج الصلة  :ألف
 أي وفــي ،٢٠١٩-٢٠١٤ للفتــرة عشــر الثــاني العــام العمــل برنــامج مــن حصــيلة أي فــي بيــان الرجــاء  -١

ــم إذا المقــرر اإلجرائــي هــذا مشــروع سيســهم ٢٠١٧-٢٠١٦ للفتــرة البرمجيــة الميزانيــة مــن ُمخــرج  ت
  .اعتماده

  ):٢٠١٩-٢٠١٤برنامج العمل العام الثاني عشر للفترة (
  زيادة الحصول على الخدمات الصحية أو الحد من عوامل المخاطرالحصيلة: 

  :٢٠١٧-٢٠١٦ الميزانية البرمجية
  النظم الصحية. -٤الفئة: 

  الخدمات الصحية المتكاملة التي تركز على الناسمجال البرنامج: 
وضـــع السياســـات وتـــوفير التمويـــل والمـــوارد البشـــرية لزيـــادة إتاحـــة الخـــدمات الصـــحية  - ٢-٤الحصـــيلة: 

  المتكاملة التي تركز على الناس
هــــة صــــوب تحقيــــق تنفيــــذ االســــتراتيجيات المعنيــــ - ٢-٢-٤المخــــرج:  ة بــــالقوى العاملــــة الصــــحية والموجَّ

 .التغطية الصحية الشاملة في البلدان

إذا لم تكن هنـاك أيـة صـلة بالنتـائج، كمـا  المقرر اإلجرائيالرجاء إدراج مبرر موجز للنظر في مشروع   -٢
والميزانيــــة البرمجيــــة  ٢٠١٩-٢٠١٤فــــي برنــــامج العمــــل العــــام الثــــاني عشــــر للفتــــرة  مبينــــة هــــي

  .٢٠١٧-٢٠١٦ لفترةل
العالمية بشأن الموارد البشرية في مجال الصحة: يعزز مشروع المقرر اإلجرائي ويدعم تنفيذ االستراتيجية 

 )،٢٠١٦( ١٩-٦٩ع  ص  ج، والتي اعتمدتها جمعية الصحة العالمية بموجب القرار ٢٠٣٠القوى العاملة 
وُيطالــب بوضــع خطــة العمــل الخمســية التــي تحــدد األنشــطة المتعلقــة بتنفيــذ المرحلــة األولــى فــي صــيغتها 

   النهائية.
بالسنوات أو الشهور) فيما يتعلـق بأيـة منجـزات مسـتهدفة اإلطار الزمني المتوقع للتنفيذ (الرجاء بيان   -٣

  إضافية؟
األولـــى الخمســـية مـــن تنفيـــذ االســـتراتيجية العالميـــة بشـــأن ســـيولد مشـــروع المقـــرر اإلجرائـــي زخمـــًا للمرحلـــة 

عامـــــًا، ولألفـــــق الزمنـــــي لتنفيـــــذ أهـــــداف التنميـــــة  ١٥المـــــوارد البشـــــرية فـــــي مجـــــال الصـــــحة علـــــى مـــــدى 
األوســـع نطاقـــًا. ويـــدعو مشـــروع المقـــرر اإلجرائـــي إلـــى العمـــل فـــي الفتـــرة الفاصـــلة بـــين  ٢٠٣٠ المســـتدامة

ورة السبعين لجمعية الصحة العالمية لوضع خطة العمل الخمسـية فـي للمجلس التنفيذي، والد ١٤٠ الدورة
  صيغتها النهائية، وستستغرق شهرين.

  الميزنية المترتبة على تنفيذ المنجزات المستهدفة اإلضافية اآلثار  :باء
  :المتطلبات الميزنية اإلضافية المقدرة بماليين الدوالرات األمريكية - الحالية الثنائية  -١

  هناك أي متطلبات ميزنية إضافية.ليست 
المقترح في الثنائيـة الحاليـة بماليـين  المقرر اإلجرائييرجى بيان مستوى الموارد المتاحة لتمويل تنفيذ   )١(

  الدوالرات األمريكية:
 المقترح في الثنائية الحالية؟مقرر اإلجرائي ما مدى توافر الموارد لتمويل ال -

  .متوافرةالمقرر اإلجرائي مشروع الموارد الالزمة لتمويل تنفيذ 
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  ما مقدار ثغرة التمويل؟  -
  .ال توجد أية ثغرة في التمويل

  ما هي الموارد المقدرة، غير المتاحة بعد، إن ُوجدت، والتي ستساعد في سد ثغرة التمويل؟  -
  .ال ينطبق

  :الدوالرات األمريكية(عند اللزوم): المتطلبات الميزنية المقدرة، بماليين  ٢٠١٩-٢٠١٨  -٢
  .ال ينطبق

المتطلبـــات الميزنيـــة المقـــدرة،  -(عنـــد اللـــزوم)  ٢٠١٩-٢٠١٨الثنائيـــات المســـتقبلية بعـــد الثنائيـــة   -٣
  :بماليين الدوالرات األمريكية

  .ال ينطبق
    

 شلل األطفال) ٤(١٤٠م تالمقرر اإلجرائي 

  البرمجية والميزانية العام العمل ببرنامج الصلة  :ألف
 أي وفــي ،٢٠١٩-٢٠١٤ للفتــرة عشــر الثــاني العــام العمــل برنــامج مــن حصــيلة أي فــي بيــان الرجــاء  -١

ــم إذا المقــرر اإلجرائــي هــذا مشــروع سيســهم ٢٠١٧-٢٠١٦ للفتــرة البرمجيــة الميزانيــة مــن ُمخــرج  ت
  .اعتماده

حـاالت شـلل عـدم وجـود أي : ، الحصـيلة٥، الفئـة ٢٠١٩-٢٠١٤عام الثـاني عشـر للفتـرة برنامج العمل ال
ناتج عن فيروس شلل األطفال البري أو فيروس شلل األطفال الثنائي التكافؤ المشتق مـن اللقاحـات علـى 

وضــع الصــيغة النهائيــة لخطــة : ٤-٥-٥ الُمخــَرج، ٢٠١٧-٢٠١٦ البرمجيــة الميزانيــة. الصــعيد العــالمي
   لمي.العمل الخاصة بموروث شلل األطفال ووضعها موضع التنفيذ على الصعيد العا

إذا لم تكن هنـاك أيـة صـلة بالنتـائج، كمـا  المقرر اإلجرائيالرجاء إدراج مبرر موجز للنظر في مشروع   -٢
والميزانيــــة البرمجيــــة  ٢٠١٩-٢٠١٤فــــي برنــــامج العمــــل العــــام الثــــاني عشــــر للفتــــرة  مبينــــة هــــي
  .٢٠١٧-٢٠١٦ للفترة

   ال ينطبق.
بالسنوات أو الشهور) فيما يتعلـق بأيـة منجـزات مسـتهدفة للتنفيذ (اإلطار الزمني المتوقع الرجاء بيان   -٣

  إضافية؟
أشهر وتتناول العواقب البرمجية والماليـة والمتعلقـة  ٦و ٣من المزمع استكمال دراسة مستقلة تدوم ما بين 

بالموارد البشرية التي تـنجم عـن انتهـاء برنـامج مكافحـة شـلل األطفـال وتشـمل وقـف التمويـل فـي منتصـف 
ـــغ تبليغـــًا كـــامًال عـــن النتـــائج فـــي  ٢٠١٧. وينبغـــي أن يصـــدر العقـــد فـــي شـــباط/ فبرايـــر ٢٠١٧ام عـــ ويبّل

فـــي الـــدورة الثانيـــة واألربعـــين بعـــد المائـــة للمجلـــس التنفيـــذي وتقـــدم التقـــارير  ٢٠١٨الثـــاني/ ينـــاير  كـــانون
لتنفيـذي فـي دورتـه وٕالـى المجلـس ا ٢٠١٧المرحلية إلـى جمعيـة الصـحة العالميـة السـبعين فـي أيـار/ مـايو 

  الحادية واألربعين بعد المائة عقب جمعية الصحة.

  الميزنية المترتبة على تنفيذ المنجزات المستهدفة اإلضافية اآلثار  :باء
  :المتطلبات الميزنية اإلضافية المقدرة بماليين الدوالرات األمريكية - الحالية الثنائية  -١

  في إطار الميزانية البرمجية الراهنة. سيحظى المقرر اإلجرائي المقترح بالدعم
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المقترح في الثنائيـة الحاليـة بماليـين  المقرر اإلجرائييرجى بيان مستوى الموارد المتاحة لتمويل تنفيذ   )١(
  الدوالرات األمريكية:

 المقترح في الثنائية الحالية؟ المقرر اإلجرائيلتمويل  المتاحة الموارد مقدارما  -

مليون دوالر أمريكي للعقد الخاص  ٠,٦الحالي. ومن الضروري إتاحة مبلغ قدره تحدد في الوقت لم 
أشـــهر إلدارة/  ٦و ٣بالدراســة المســـتقلة الـــذي يشـــمل االســـتعانة بخبيـــر استشـــاري لمـــدة متراوحـــة بـــين 

  لإلشراف على الدراسة والسفر إلى البلدان المختارة.
  ما مقدار ثغرة التمويل؟  -

  مليون دوالر أمريكي. ٠,٦
  ما هي الموارد المقدرة، غير المتاحة بعد، إن ُوجدت، والتي ستساعد في سد ثغرة التمويل؟  -

ينبغي دعم الدراسة من مصدر مركـزي أو مـن مبلـغ متبـرع بـه لهـذا الغـرض بالتحديـد نظـرًا إلـى كـون 
  الدراسة مشتركة بين البرامج.

  :بماليين الدوالرات األمريكية (عند اللزوم): المتطلبات الميزنية المقدرة، ٢٠١٩-٢٠١٨  -٢
  ينبغي تحديد التكاليف المحتملة لتواصل األمانة والبلدان وضع الخطط االنتقالية وتنفيذها.

المتطلبـــات الميزنيـــة المقـــدرة،  -(عنـــد اللـــزوم)  ٢٠١٩-٢٠١٨الثنائيـــات المســـتقبلية بعـــد الثنائيـــة   -٣
  :بماليين الدوالرات األمريكية

. وســيلزم اســتمرار الوظـائف األساســية الضــرورية ٢٠٢٠المرحلـة االنتقاليــة بحلــول عـام مـن المتوقــع إتمــام 
للحفــاظ علــى عــالم خــال مــن شــلل األطفــال بعــد اإلشــهاد علــى استئصــال المــرض. وتشــمل هــذه الوظــائف 
الترصــد وأداء المختبــرات والقــدرة علــى التصــدي ألي حالــة معــاودة ظهــور المــرض وأي فاشــية ومواصــلة 

لروتينــي واحتــواء فيــروس شــلل األطفــال فــي المختبــرات ومنشــآت صــنع اللقاحــات. وســتقّدر قيمــة التمنيــع ا
  .٢٠١٧تكاليف هذه الوظائف األساسية في أواخر عام 

  
  

ـــــونزا   )٥(١٤٠المقرر اإلجرائي م ت ـــــادل فيروســـــات األنفل ـــــونزا الجائحـــــة لتب اإلطـــــار الخـــــاص بالتأهـــــب لألنفل
 خرىوالتوصل إلى اللقاحات والفوائد األ

  البرمجية والميزانية العام العمل ببرنامج الصلة  :ألف
 أي وفــي ،٢٠١٩-٢٠١٤ للفتـرة عشــر الثـاني العــام العمـل برنــامج مـن حصــيلة أي فـي بيــان الرجـاء  -١

 تــم إذا المقــرر اإلجرائــي هــذا مشــروع سيســهم ٢٠١٧-٢٠١٦ للفتــرة البرمجيــة الميزانيــة مــن ُمخــرج
  .اعتماده
مـــن برنـــامج  ٢وهـــاء ١بالتأهـــب لمواجهـــة األنفلـــونزا الجائحـــة فـــي الحصـــيلتين هـــاءاإلطـــار الخـــاص يســـهم 

 المنظمة الخاص بالطوارئ الصحية.

إذا لم تكن هناك أية صـلة بالنتـائج، كمـا  المقرر اإلجرائيالرجاء إدراج مبرر موجز للنظر في مشروع   -٢
والميزانيــــة البرمجيــــة  ٢٠١٩-٢٠١٤فــــي برنــــامج العمــــل العــــام الثــــاني عشــــر للفتــــرة  مبينــــة هــــي
  .٢٠١٧-٢٠١٦ للفترة

) بمواصــلة تنفيــذ مســاهمات الشــراكة ٢٠١٢) (٢(١٣١م تتمديــد فتــرة تطبيــق المقــّرر اإلجرائــي سيســمح 
 .٢٠١٧المرتبطة باإلطار الخاص بالتأهب لمواجهة األنفلونزا الجائحة في عام 
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الشهور) فيما يتعلق بأية منجـزات مسـتهدفة بالسنوات أو اإلطار الزمني المتوقع للتنفيذ (الرجاء بيان   -٣
   إضافية؟

  .٢٠١٧شهرًا، أي من كانون الثاني/ يناير إلى كانون األول/ ديسمبر  ١٢

  الميزنية المترتبة على تنفيذ المنجزات المستهدفة اإلضافية اآلثار  :باء
  ليست هناك أي آثار ميزنية مترتبة على المقرر اإلجرائي المقترح.

  :المتطلبات الميزنية اإلضافية المقدرة بماليين الدوالرات األمريكية - الحالية الثنائية  -١
  ليست هناك أي متطلبات ميزنية إضافية.

المقترح في الثنائية الحالية بماليـين  المقرر اإلجرائييرجى بيان مستوى الموارد المتاحة لتمويل تنفيذ   )١(
  الدوالرات األمريكية:

  ال ينطبق.

 المقترح في الثنائية الحالية؟ المقرر اإلجرائيلتمويل  المتاحة الموارد مقدارما  -

  .ال ينطبق
  ما مقدار ثغرة التمويل؟  -

  ال ينطبق.
  ما هي الموارد المقدرة، غير المتاحة بعد، إن ُوجدت، والتي ستساعد في سد ثغرة التمويل؟  -

  .ينطبق ال
  :الميزنية المقدرة، بماليين الدوالرات األمريكية(عند اللزوم): المتطلبات  ٢٠١٩-٢٠١٨  -٢

  ال ينطبق.

المتطلبـــات الميزنيـــة المقـــدرة،  -(عنـــد اللـــزوم)  ٢٠١٩-٢٠١٨الثنائيـــات المســـتقبلية بعـــد الثنائيـــة   -٣
  :بماليين الدوالرات األمريكية

  ال ينطبق.
  
  

   للخرف العمومية الصحية االستجابة بشأن العالمية العمل خطة مسّودة )٧(١٤٠م ت اإلجرائي قررمال

  البرمجية والميزانية العام العمل ببرنامج الصلة  :ألف
 أي وفـي ،٢٠١٩-٢٠١٤ للفتـرة عشـر الثـاني العـام العمـل برنـامج مـن حصـيلة ةأيـ فـي بيان الرجاء  -١

 تــم إذا المقــرر اإلجرائــي هــذا مشــروع سيســهم ٢٠١٧-٢٠١٦ للفتــرة البرمجيــة الميزانيــة مــن ُمخــرج
  .اعتماده
 إتاحــــــــة زيــــــــادة، الحصــــــــيلة: ٢ الفئــــــــة، ٢٠١٩-٢٠١٤ للفتــــــــرة عشــــــــر الثــــــــاني العــــــــام العمــــــــل برنــــــــامج
 الميزانيـــــةتعـــــاطي مـــــواد اإلدمـــــان.  عـــــن الناجمـــــة واالضـــــطرابات النفســـــية بالصـــــحة الخاصـــــة الخـــــدمات
 والخطــط السياســات وتنفيــذ وضــع علــى البلــدان قــدرة تعزيــز( ١-٢-٢، المخــرج ٢٠١٧-٢٠١٦ البرمجيــة

). ٢٠٢٠-٢٠١٣ النفسـية الصـحة بشـأن الشـاملة العمـل خطـة مـع يتماشى بما الوطنية المعلومات ظمنُ و 
 علـى المتكاملـة النفسـية الصـحة خـدمات تطـوير علـى التقنية القدرة لديها التي البلدان( ٢-٢-٢ خرجالمُ و 

  ).والتعافي والعالج والوقاية النفسية الصحة تعزيز سلسلة صعيد
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إذا لــم تكــن هنــاك أيــة صــلة بالنتــائج،  المقــرر اإلجرائــيالرجــاء إدراج مبــرر مــوجز للنظــر فــي مشــروع   -٢
والميزانيــة البرمجيــة  ٢٠١٩-٢٠١٤فــي برنــامج العمــل العــام الثــاني عشــر للفتــرة  مبينــة هــي كمــا
  .٢٠١٧-٢٠١٦ للفترة

تھدفة   ٢٠١٩-٢٠١٨ المقترحــة البرمجيــة الميزانيــةمســّودة  تتضــمن زات مس ىمنج توى  عل  تــباالمكمس
 /خطـــــط /سياســـــات وتنفيـــــذ لوضـــــعقـــــاليم األ فـــــي للبلـــــدان والـــــدعم التوجيـــــه تقـــــديممـــــا يخـــــص في ةاإلقليميـــــ

 مرصــد إنشــاءفيمــا يخـص  يالرئيسـ مقــر؛ وُمنجــزات مسـتهدفة علــى مسـتوى الللخـرف وطنيــة اسـتراتيجيات
 .هاالخرف وتنفيذ استراتيجيات وضع في األعضاء الدول ومساعدة لخرفل عالمي

الرجاء بيان اإلطار الزمني المتوقع للتنفيذ ( بالسنوات أو الشهور) فيما يتعلق بأية منجزات مستهدفة   -٣
   إضافية؟

  .للخرف العمومية الصحية االستجابة بشأن العالمية العمل خطة مسّودةثمانية أعوام بالنسبة لمدة 
  المستهدفة اإلضافيةالميزنية المترتبة على تنفيذ المنجزات  اآلثار  :باء
  :المتطلبات الميزنية اإلضافية المقدرة بماليين الدوالرات األمريكية - الحالية الثنائية  -١

  :٢٠١٧ديسمبرإلى كانون األول/  يوليوتغطي الفترة من تموز/ 
 مليــــــــون دوالر أمريكــــــــي، األنشـــــــــطة ٠,٧٠ون الموظفــــــــ( مليــــــــون دوالر أمريكـــــــــي ١,٣٣ همجموعــــــــمــــــــا 
  .أمريكي) مليون دوالر ٠,٦٣
 تكلفـــةمـــن ٪ ٧٥ يعـــادل مـــا( واحـــد وشـــخص ،٢برتبـــة ف٪) ١٠٠( واحـــد شـــخص: الرئيســـي مقـــرال فـــي

) متفـــرغ واحـــد موظـــف تكلفـــةمـــن ٪ ٢٥ يعـــادل مـــا( واحـــد وشـــخص، ٤برتبـــة ف) متفـــرغ واحـــد موظـــف
 اإلداري الــدعم قــدمي واحــد وشــخص والخــرف،وميــة العم الصــحة مجــال فــي دوليــة ةخبــر يتمتــع ب ٥ف برتبــة

  .٥برتبة خ) متفرغ واحد موظف تكلفةمن ٪ ٥٠ يعادل ما(
 فـي االحتياجـاتب معرفـة لديهم والخرف العامة الصحة مجال في يوندول اءخبر : اإلقليمي المستوى علىو 

  إقليم. كل في ٤برتبة ف) متفرغ واحد موظف تكلفةمن ٪ ٥٠ يعادل ما( أقاليمهم
المقترح في الثنائية الحالية بماليـين  المقرر اإلجرائييرجى بيان مستوى الموارد المتاحة لتمويل تنفيذ   )١(

  الدوالرات األمريكية:
 المقترح في الثنائية الحالية؟ المقرر اإلجرائيلتمويل  المتاحة الموارد مقدارما  -

  مليون دوالر أمريكي. ٠,١١
  ما مقدار ثغرة التمويل؟  -

  دوالر أمريكي.مليون  ١,٢٢
  ما هي الموارد المقدرة، غير المتاحة بعد، إن ُوجدت، والتي ستساعد في سد ثغرة التمويل؟  -

  .مليون دوالر أمريكي (منحة منتظرة من المفوضية األوروبية) ٠,٠٨
  :(عند اللزوم): المتطلبات الميزنية المقدرة، بماليين الدوالرات األمريكية ٢٠١٩-٢٠١٨  -٢

مليـــــــــون  ٢,٥٠مليـــــــــون دوالر أمريكـــــــــي، األنشـــــــــطة  ٢,٨٠دوالر أمريكـــــــــي (الموظفـــــــــون مليـــــــــون  ٥,٣٠
  أمريكي). دوالر
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المتطلبـــات الميزنيـــة المقـــدرة،  -(عنـــد اللـــزوم)  ٢٠١٩-٢٠١٨الثنائيـــات المســـتقبلية بعـــد الثنائيـــة   -٣
  بماليين الدوالرات األمريكية:

مليــــــــون دوالر أمريكـــــــــي،  ٢,٨٠مليــــــــون دوالر أمريكــــــــي (الموظفــــــــون  ٥,٣٠: ٢٠٢١-٢٠٢٠الثنائيــــــــة 
  مليون دوالر أمريكي). ٢,٥٠ األنشطة

مليــــــــون دوالر أمريكـــــــــي،  ٢,٨٠مليــــــــون دوالر أمريكــــــــي (الموظفــــــــون  ٥,٣٠: ٢٠٢٣-٢٠٢٢الثنائيــــــــة 
  مليون دوالر أمريكي). ٢,٥٠ األنشطة

مليــــــــون دوالر أمريكـــــــــي،  ٢,٨٠مليــــــــون دوالر أمريكــــــــي (الموظفــــــــون  ٥,٣٠: ٢٠٢٥-٢٠٢٤الثنائيــــــــة 
  مليون دوالر أمريكي). ٢,٥٠ األنشطة

مليـون  ٧,٥٠مليـون دوالر أمريكـي، األنشـطة  ٨,٤٠مليون دوالر أمريكي (الموظفـون  ١٥,٩٠المجموع: 
  دوالر أمريكي) بالنسبة للثنائيات الثالث.

  
  

بشـــأن  االســـتعراض البرمجـــي الشـــامل لالســـتراتيجية وخطـــة العمـــل العـــالميتين  )٨(١٤٠م تالمقرر اإلجرائي 
 الصحة العمومية واالبتكار والملكية الفكرية

  البرمجية والميزانية العام العمل ببرنامج الصلة  :ألف
 أي وفــي ،٢٠١٩-٢٠١٤ للفتـرة عشــر الثـاني العــام العمـل برنــامج مـن حصــيلة أي فـي بيــان الرجـاء  -١

 تــم إذا المقــرر اإلجرائــي هــذا مشــروع سيســهم ٢٠١٧-٢٠١٦ للفتــرة البرمجيــة الميزانيــة مــن ُمخــرج
  .اعتماده

تحســــين إتاحــــة األدويــــة  ، الحصــــيلة:٤، الفئــــة ٢٠١٩-٢٠١٤برنــــامج العمــــل العــــام الثــــاني عشــــر للفتــــرة 
ــــات  ــــة والعاليــــة الجــــودة واســــتخدامها علــــى نحــــو رشــــيد الصــــحيةوالتكنولوجي الميزانيــــة البرمجيــــة  .اآلمنــــة والفعال

العمـــل العـــالميتين بشـــأن الصـــحة  تنفيـــذ االســـتراتيجية وخطـــة: ٢-٣-٤، الُمخـــرج ٢٠١٧-٢٠١٦ للفتـــرة
  .العمومية واالبتكار والملكية الفكرية

إذا لم تكن هناك أية صـلة بالنتـائج، كمـا  المقرر اإلجرائيالرجاء إدراج مبرر موجز للنظر في مشروع   -٢
والميزانيــــة البرمجيــــة  ٢٠١٩-٢٠١٤فــــي برنــــامج العمــــل العــــام الثــــاني عشــــر للفتــــرة  مبينــــة هــــي
  .٢٠١٧-٢٠١٦ للفترة

 .ينطبق ال

بالسنوات أو الشهور) فيما يتعلق بأية منجـزات مسـتهدفة اإلطار الزمني المتوقع للتنفيذ (الرجاء بيان   -٣
   إضافية؟

  .٢٠١٧إلى تشرين األول/ أكتوبر  ٢٠١٧من كانون الثاني/ يناير 

  الميزنية المترتبة على تنفيذ المنجزات المستهدفة اإلضافية اآلثار  :باء
  :المتطلبات الميزنية اإلضافية المقدرة بماليين الدوالرات األمريكية - الحالية الثنائية  -١

  صفر.
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المقترح في الثنائية الحالية بماليـين  المقرر اإلجرائييرجى بيان مستوى الموارد المتاحة لتمويل تنفيذ   )١(
  الدوالرات األمريكية:

 المقترح في الثنائية الحالية؟ اإلجرائيالمقرر لتمويل  المتاحة الموارد مقدارما  -

  مليون دوالر أمريكي. ١,٠١
  ما مقدار ثغرة التمويل؟  -

  صفر.
  ما هي الموارد المقدرة، غير المتاحة بعد، إن ُوجدت، والتي ستساعد في سد ثغرة التمويل؟  -

  .ينطبق ال
  :الدوالرات األمريكية(عند اللزوم): المتطلبات الميزنية المقدرة، بماليين  ٢٠١٩-٢٠١٨  -٢

  ال ينطبق.
المتطلبـــات الميزنيـــة المقـــدرة،  -(عنـــد اللـــزوم)  ٢٠١٩-٢٠١٨الثنائيـــات المســـتقبلية بعـــد الثنائيـــة   -٣

  :بماليين الدوالرات األمريكية
  ال ينطبق.

  
  

 تعزيز صحة الالجئين والمهاجرين )٩(١٤٠م تالمقرر اإلجرائي 

  البرمجية والميزانية العام العمل ببرنامج الصلة  :ألف
 أي وفــي ،٢٠١٩-٢٠١٤ للفتـرة عشــر الثـاني العــام العمـل برنــامج مـن حصــيلة أي فـي بيــان الرجـاء  -١

 تــم إذا المقــرر اإلجرائــي هــذا مشــروع سيســهم ٢٠١٧-٢٠١٦ للفتــرة البرمجيــة الميزانيــة مــن ُمخــرج
  .اعتماده
 الثــــاني العــــامالعمــــل  برنــــامج فــــي الهجــــرةمخــــرج محــــدد بشــــأن  أو محــــددةحصــــيلة  أي حاليــــاً  ال توجــــد
 تهاأنشــط المنظمــة قــد ربطــتف ذلــك، ومــع .٢٠١٧-٢٠١٦ البرمجيــة الميزانيــة أو ٢٠١٩-٢٠١٤ عشــر،
 التــي والمتكاملــة المنصــفة الخــدمات تقــديم نظــم تــوفير( ١-٢-٤ مخرجالبــ والهجــرة الصــحةبشــأن  الحاليــة
ـــدان، النـــاس علـــى تركـــز  مـــن البلـــدان تمكـــين( ٣-٢-٤والمخـــرج ) العموميـــة الصـــحة نهـــوج وتعزيـــز بالبل

فــي ) الشــاملة الصــحية التغطيــة ســياق فــي المرضــى وتمكــين الخــدمات وجــودة المرضــى ســالمة تحســين
   .٢٠١٧-٢٠١٦ البرمجية لميزانيةا

إذا لم تكن هناك أية صـلة بالنتـائج، كمـا  المقرر اإلجرائيالرجاء إدراج مبرر موجز للنظر في مشروع   -٢
والميزانيــــة البرمجيــــة  ٢٠١٩-٢٠١٤برنــــامج العمــــل العــــام الثــــاني عشــــر للفتــــرة فــــي  مبينــــة هــــي
  .٢٠١٧-٢٠١٦ للفترة

 التحــديات) ٢٠٠٨( ١٧-٦١ع ص ج قــرارال فــي المبــين النحــو علــى الصــحية اتالسياســ هــجنُ لــم تواكــب 
 فـي والثغـرات القائمـة الصـحية الفـوارقال تعـالج بمـا فيـه الكفايـة و  لهجـرةل مسـبوقةال غيـر للتدفقات المتزايدة
 والســــلع الصــــحية الخــــدمات علــــى فــــرص حصــــول الالجئــــين والمهــــاجرينو  االجتماعيــــة، الحمايــــة مجــــال

والسياســـات  ،ةيلسياســـعـــدد مـــن االنعكاســـات علـــى ا لهـــا أزمـــة التحـــديات هـــذه أصـــبحت وقـــد. والمرافـــق
منظمــات و  دوليــةالو  وطنيــةال منظمــاتويعمــل عــدد مــن ال. الصــحةو  ،واألمــن ،الماليــةالحالــة و  ،الخارجيــة
 علــى حصــولهمفــرص و  والمهــاجرين الالجئــينصــحة  جوانــب لتحســين ســبل إيجــادعلــى  المــدني المجتمــع
 الوطنيــة الصــحية الــنظم مــع بــالتوازي تعمــلو  فــةومكلِ  مجــزأةالــُنهج  تكــون مــا وغالبــاً . الصــحية الخــدمات
 لمعالجةومنسقة  شاملة عالمية استراتيجية وال توجد. االستدامةتفتقر إلى و  الخارجي التمويل على وتعتمد
 الصـحية االحتياجات دمجالمتمثل في  تحديال الحكومات تواجه ذلك، إلى وباإلضافة. المهاجرين صحة

تقــديم  الـربط بــين إلــى حاجـة ثمــةو . الوطنيـة واالســتراتيجيات والسياسـات الخطــط فـي والمهــاجرين لالجئـين
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 ودمـــج طويـــلعلـــى المـــدى ال الصـــحية الـــنظم تعزيـــز مـــع ة األجـــلالقصـــير  اإلنســـانية الصـــحية المســـاعدة
 التنميـــة أهـــداف لتحقيـــق ضـــروري أمـــر وهـــذا. الوطنيـــة الصـــحية الرعايـــة نظـــم فـــي والمهـــاجرين الالجئـــين
  .وراءه أحداً  الركب يخلف أالو  للجميع الصحة في الحق لضمانو  ،المستدامة
الـواردة فـي خطـة التنميـة  المستدامة التنميةأهداف  مثل الجديدة العالمية األطرفإن  ذلك، إلى وباإلضافة
 العامـة الجمعيـةالـذي اعتمدتـه ( والمهـاجرين الالجئـين أجـل مـن نيويورك ٕاعالنو  ،٢٠٣٠ عامل المستدامة
ـــــي المتحـــــدة لألمـــــم ـــــرارات او  ،))٢٠١٦( ٧١/١هـــــا قرار  ف ـــــدةال ألخـــــرىالق ـــــة الصـــــحة  جدي ـــــة لجمعي المعني
ُتــذكر تلــك  لــمو  .والمهــاجرين لالجئــين الصــحية الحتياجــاتا معالجــة فــي االعتبــار بعــين تؤخــذ نأ ينبغــي

) بشـــــــأن صـــــــحة المهـــــــاجرين. وعليـــــــه، ينبغـــــــي تحـــــــديث ٢٠٠٨( ١٧-٦١ع ص  جاألطـــــــر فـــــــي القـــــــرار 
   ).٢٠٠٨( ١٧-٦١ع  ص  ج القرار

بالسنوات أو الشهور) فيما يتعلق بأية منجـزات مسـتهدفة اإلطار الزمني المتوقع للتنفيذ (الرجاء بيان   -٣
  إضافية؟

  سنة. ٢,٥

  الميزنية المترتبة على تنفيذ المنجزات المستهدفة اإلضافية اآلثار  :باء
  :المتطلبات الميزنية اإلضافية المقدرة بماليين الدوالرات األمريكية - الحالية الثنائية  -١

  ال توجد.
المقترح في الثنائية الحالية بماليـين  المقرر اإلجرائييرجى بيان مستوى الموارد المتاحة لتمويل تنفيذ   )١(

  الدوالرات األمريكية:
 المقترح في الثنائية الحالية؟ المقرر اإلجرائيلتمويل  المتاحة الموارد مقدارما  -

  صفر.
  ما مقدار ثغرة التمويل؟  -

  مليون دوالر أمريكي. ٠,٩٣
  في سد ثغرة التمويل؟ ما هي الموارد المقدرة، غير المتاحة بعد، إن ُوجدت، والتي ستساعد  -

  .صفر
  :(عند اللزوم): المتطلبات الميزنية المقدرة، بماليين الدوالرات األمريكية ٢٠١٩-٢٠١٨  -٢

  مليون دوالر أمريكي. ٢,٧٨
  المجموع  األنشطة  الموظفون  المستوى
  ٠,٥٠  ٠,٥٠  صفر  الُقطرية المكاتب
  ٠,٤٠  ٠,٤٠  صفر  اإلقليمية المكاتب
  ١,٨٨  ٠,٤٢  ١,٤٦  الرئيسي المقر

  ٢,٧٨  ١,٣٢  ١,٤٦  المجموع
المتطلبـــات الميزنيـــة المقـــدرة،  -(عنـــد اللـــزوم)  ٢٠١٩-٢٠١٨الثنائيـــات المســـتقبلية بعـــد الثنائيـــة   -٣

  :بماليين الدوالرات األمريكية
  .٢٠١٨. ستُقدر المتطلبات الميزنية عندما يوضع إطار وخطة عمل في عام ال ينطبق

_______________  


