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التسميات الواردة في هذا المجلد وطريقة عرض المواد ال تعني بأي حال من األحوال التعبيـر عـن                    
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 في المقر الرئيسي لمنظمة الصحـة العالميـة        التاسعة عشرة بعد المائة    المجلس التنفيذي    ت دورة عقد  
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  اتالقرار

  
  

  الترشيح لمنصب المدير العام  ١ق١١٩ت م
  

  المجلس التنفيذي،
  
 من الدستور، الدكتورة مارغريت تشان لمنصب المدير العام لمنظمـة           ٣١، عمالً بأحكام المادة     يرشح  -١

  الصحة العالمية؛
  

  . هذا الترشيح إلى الدورة االستثنائية األولى لجمعية الصحة العالميةيقدم  -٢
  

  )٢٠٠٦ نوفمبر/ تشرين الثاني ٨، الخامسةلجلسة ا(
  
  
  مسودة عقد المدير العام  ٢ق١١٩ت م
  

  المجلس التنفيذي،  
  

   من النظام الداخلي لجمعية الصحة،١٠٩عمالً بالشروط المنصوص عليها في المادة   
  
 الذي يحـدد أحكـام      دالمسودة المرفقة للعق  الصحة العالمية   الدورة االستثنائية األولى لجمعية      إلى   يقدم  -١

  وشروط تعيين المدير العام؛
  
  : الصحة العالمية باعتماد القرار التاليالدورة االستثنائية األولى لجمعية يوصي  -٢
  

  جمعية الصحة العالمية،الدورة االستثنائية األولى ل
  

  أوالً
  

  ،لعالمية ا من النظام الداخلي لجمعية الصحة١٠٩ من الدستور والمادة ٣١عمالً بالمادة     
  

العقد الذي يحدد شروط أحكام التعيين في منصب المدير العام وراتبه ومكافآتـه             على   توافق  
  األخرى؛

  
 من نظامها الداخلي    ١٠٨ من نظامها الداخلي، بالمادة      ١٢٢ العمل، وفقاً ألحكام المادة      توقف

  ورة مارغريت تشان؛فيما يتعلق بفترة والية المدير العام، وذلك بغرض تحديد فترة والية الدكت
  

 وأن  ٢٠٠٧ينـاير   /  كانون الثـاني   ٤ أن تبدأ فترة والية الدكتورة مارغريت تشان في          تقرر  
  ؛٢٠١٢يونيو /  حزيران٣٠تنتهي في 



 12  عشرة بعد المائةالتاسعةالدورة المجلس التنفيذي،  

  ثانياً
  

   من النظام الداخلي لجمعية الصحة،١١٢عمالً بالمادة     
  

أمر توقيع هذا العقد باسم      الصحة العالمية    الدورة االستثنائية األولى لجمعية    رئيس   تفوض إلى   
  .المنظمة

  
  الملحق

  
  قد المدير العاممسودة ع

  
 بين منظمـة الـصحة      وستة عام ألفين    نوفمبر/ التاسع من تشرين الثاني    في هذا اليوم     هذا العقد أبرم    
) لعـام ويشار إليه فيما يلي بالمـدير ا       (...............طرف أول، و  ) ويشار إليها فيما يلي بالمنظمة    (العالمية  
  .طرف ثان

  
  بما أن  

  
 من دستور المنظمة تنص على أن المدير العام للمنظمة تعينـه جمعيـة الـصحة                ٣١المادة    )١(
ويـشار إليـه فيمـا يلـي        (بناء على ترشيح المجلس التنفيذي      ) ويشار إليها فيما يلي بجمعية الصحة     (العالمية  
  حسب الشروط التي تقررها جمعية الصحة؛) بالمجلس

  
 المدير العام قد رشح حسب األصول من قبل المجلس وقامت جمعية الصحة بتعيينه فـي         وأن  )٢(

  .............  لمدة ستة عام ألفين ونوفمبر/ التاسع من تشرين الثانيجلستها المنعقدة في 
  

  :، تم االتفاق بموجب هذا العقد على ما يليوإشهاداً على هذا
  

                              ابتداًء من صبهمنيتولى المدير العام مهام   )١(  :أوالً
  .وهو التاريخ المحدد النتهاء التعيين والنتهاء هذا العقد                                   حتى

  
يمارس المدير العام، تحت سلطة المجلس، وظـائف المـسؤول التقنـي واإلداري األعلـى                 )٢(  

تسندها إليه جمعية الصحة      التي  المنظمة وتلك   الدستور ولوائح   للمنظمة، كما يضطلع بالواجبات التي يحددها     
  .أو يسندها إليه المجلس

  
وليس لـه علـى     . يخضع المدير العام ألحكام النظام األساسي للموظفين بقدر ما تسري عليه            )٣(  

تتعلق األخص أن يشغل أي منصب إداري آخر أو أن يتقاضى أية مكافآت من أية مصادر خارجية عن أعمال                   
وليس له أن يشتغل باألعمال التجارية أو أن يلتحق بأي عمل أو أن يمارس أي نشاط يتعارض مـع                   . بالمنظمة

  .واجباته في المنظمة
  

يتمتع المدير العام، خالل فترة التعيين، بكل االمتيازات والحـصانات المرتبطـة بمنـصبه                )٤(  
  .ك في الحاضر أو المستقبلبمقتضى دستور المنظمة وبمقتضى التدابير المتصلة بذل

  
يجوز للمدير العام في أي وقت أن يبلّغ المجلس كتابياً برغبته في االستقالة بموجب إشـعار                  )٥(  

مدته ستة أشهر، وللمجلس سلطة قبول االستقالة نيابة عن جمعية الصحة، وفي هذه الحالة، وعند انقضاء فترة                 
  . المنصب وينتهي هذا العقداإلشعار المذكورة، يتوقف المدير العام عن شغل
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يحق لجمعية الصحة، بناء على اقتراح المجلس وبعد االستماع إلى المدير العام، أن تنهي هذا                 )٦(  
العقد ألسباب ذات خطورة استثنائية قد تلحق الضرر بمصالح المنظمة، على أن تبلّغ المدير العام بذلك كتابـة                  

  .قبل موعد اإلنهاء بستة أشهر على األقل
  
 يتقاضى المدير العام من المنظمـة                                                    ابتداء من     )١(  :انياث

 دوالراً أمريكيـاً، قبـل االسـتقطاع        خمسة وأربعـون   مائة و  تسع عشر ألفا و   وسبعةراتباً سنوياً قدره مائتان     
 دوالراً  ستونووأربعة   مائة   ست ألفا و  أربعة وخمسون قدره مائة و  ) يدفع شهرياً (الضريبي، يحقق راتباً صافياً     

 وسبعة وثالثون ألفاً وخمس مائة وثالثة وأربعون دوالراً أمريكيـاً         مائة  (أمريكياً في السنة وفق نسب المعيلين       
  .يعادل هذا المبلغ بأية عملة أخرى يتم االتفاق عليها بين طرفي هذا العقد أو ما) وفق نسب غير المعيلين

  
اإلضافة إلى العالوات والبدالت المعتادة المقررة للموظفين بموجب الئحة الموظفين، يحصل           ب  )٢(  

المدير العام على بدل تمثيل قدره عشرون ألف دوالر أمريكي سنوياً أو ما يعادلها بأية عملة أخرى يتم االتفاق                   
ويكون .                                       عليها بين طرفي هذا العقد، ويدفع هذا البدل شهرياً اعتباراً من            

ويحق لـه   . للمدير العام مطلق الحرية في إنفاق هذا البدل للوفاء بمتطلبات التمثيل المرتبطة بواجباته الرسمية             
الحصول على البدالت المسموح باستردادها مثل بدالت السفر ونفقات االنتقال التي تسدد عند التعيـين وعنـد                 

  .وانتهاء التعيين أو عند السفر في مهمة رسمية أو لقضاء إجازة في الوطنتغيير المقر الرسمي 
  

تخضع شروط هذا العقد المتعلقة بمعدالت الراتب وبدل التمثيل للمراجعة والتعديل من قبـل جمعيـة                  :ثالثا
 حكم يخص أيالصحة بناء على اقتراح المجلس، وبعد التشاور مع المدير العام، بغية تحقيق التوافق بينها وبين 

  .شروط استخدام الموظفين تقرر جمعية الصحة تطبيقه على الموظفين الموجودين في الخدمة
  

إذا ظهر أي خالف في تفسير مواد هذا العقد أو أي نزاع يتعلق به دون التمكن من تسويته بالتفاوض                     :رابعا
  .تخاذ قرار نهائي بشأنهأو االتفاق يحال إلى المحكمة المختصة المنصوص عليها في الئحة الموظفين ال

  
  .وقّع الطرفان على هذا العقد في التاريخ المحدد أعالهوإثباتا لما تقدم   

  
  

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

       رئيس جمعية الصحة العالمية   المدير العام    
  

  )٢٠٠٦ نوفمبر/ تشرين الثاني ٨، الخامسةالجلسة (
  
  
   ووك لي–االحتفاء بمساهمة الراحل الدكتور جونغ   ٣ق١١٩ت م
  

  المجلس التنفيذي،  
  

   ووك لي من خدمات إلى منظمة الصحة العالمية،-إذ يرغب في االعتراف بما قدمه الدكتور جونغ   
  

  : لجمعية الصحة العالمية باعتماد القرار التالي األولى الدورة االستثنائيةيوصي  
  

   لجمعية الصحة العالمية، األولىالدورة االستثنائية  
  

   ووك لي، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية؛-تور جونغ إذ تتذكّر رحيل الدك  



 14  عشرة بعد المائةالتاسعةالدورة المجلس التنفيذي،  

  وإذ تشيد بتضحياته الشخصية وتفانيه وتحلّيه بالحرفية، وبحماسه في مواجهة كل التحديات؛  
  

وإذ تُعرب عن تقديرها للجهود التي كان يبذلها لمحاربة المرض علـى الـصعيد العـالمي،                  
ول ثالثة ماليين من أولئك الذين يتعايـشون مـع األيـدز            والسيما لألهداف التي سطرها لتأمين حص     

، والستئـصال   ٢٠٠٥والعدوى بفيروسه على العالج باألدوية المضادة للفيروسات القهقرية، قبل عام           
  شلل األطفال؛

  
وإذ تحيي التزامه بالمهمة الموكولة إلى منظمة الصحة العالمية لمساعدة كل الشعوب علـى                

  مكن؛بلوغ أعلى مستوى صحي م
  

وإذ تذكّر بأن مركز المعلومات الصحية االستراتيجية بالمقر الرئيسي قد تم تكريسه لتخليـد                
ذكرى الدكتور لي ويحمل اسمه اعترافاً بما قام به من عمل في مجال ترصد المرض على الـصعيد                  

  العالمي،
  

ظمة الـصحة    ووك لي إلى أعمال من     - بالمساهمة الجليلة التي أضافها الدكتور جونغ        تحتفي  
  .العالمية

  )٢٠٠٦ نوفمبر/ تشرين الثاني ٨، الخامسةالجلسة (
  
  
  بالنيابة اإلعراب عن التقدير للقائم بأعمال المدير العام  ٤ق١١٩ت م
  

  التنفيذي،المجلس 
  

  بمناسبة ترشيح شخص لشغل منصب المدير العام؛
  

 الـدكتور آنـدرس     ،عـام بالنيابـة   وإذ يثني على الجهود الرائعة التي بذلها القائم بأعمال المـدير ال           
نوردستروم، لضمان استمرارية أعمال وأنشطة منظمة الصحة العالمية بعد أن وافى األجل على حـين غـرة                 

 بـشأن   ٢ق١١٨ت م ووك لي في وقت سابق من هذا العام، وخصوصاً في تيسير تنفيذ القرار               –الدكتور جونغ   
  ، لمنظمة الصحة العالميةدمتسريع اإلجراء الخاص بانتخاب المدير العام القا

  
يتعلق  آندرس نوردستروم لمساهمته في المنظمة والتزامه بما تدعو إليه فيما          عن تقديره للدكتور  يعرب  

  .بتنفيذ برنامج العمل الصحي العالمي
  

 )٢٠٠٦نوفمبر /  تشرين الثاني٨الجلسة الخامسة، (
  
  

  
  ـــــــــــــ
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  جنيف
٢٠٠٧  
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  مقدمة
  
  

 في المقر الرئيسي لمنظمة الصحـة العالميـة فـي           بعد المائة  العشرون المجلس التنفيذي    ت دورة عقد  
فيحتـوي هـذا    . وتنشر محاضرها في مجلدين    .٢٠٠٧ يناير/  الثاني كانون ٢٩ إلى   ٢٢الفترة من   في  جنيف،  

أما المحاضر الموجزة لمناقشات المجلـس      .  والمقررات اإلجرائية والمالحق المتعلقة بها     اراتالمجلد على القر  
 فـي الوثيقـة     تـرد أسماء المشتركين وأعضاء المكتب والتفاصيل المتعلقة بعـضوية اللجـان فهـي             بوقائمة  

  .٢/سجالت /١٢٠/٢٠٠٧م ت -١١٩/٢٠٠٦ت م
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  المحتويات
  

  الصفحة
  

  ١٧  ........................................................................................  مقدمة
  

  ٢٣  ..............................................................................  جدول األعمال 
  

  ٢٧  ..............................................................................  قائمة بالوثائق 
  
  

   والمقررات اإلجرائيةالقرارات
  

  القرارات
  
  ٣٣...... آلية إدارة المخاطر المحتملة التي تكتنف عملية االستئصال: شلل األطفال  ١ق١٢٠ت م

  ٣٥.........................................  اإلقليمي لشرق المتوسطتعيين المدير  ٢ق١٢٠ت م

  ٣٥......................... التقدم المحرز والتخطيط الطويل األجل: مكافحة السل  ٣ق١٢٠ت م

  ٣٨.......................................... نُظم رعاية الطوارئ: النُظم الصحية  ٤ق١٢٠ت م

  ٤١............... خطة عمل ترويجية والوقاية المتكاملة من األمراض: صحة الفم  ٥ق١٢٠ت م

  ٤٤.......جراءات الجنسوية في عمل المنظمةمسودة استراتيجية لدمج التحليل واإل  ٦ق١٢٠ت م

التطورات واالستجابة والمتابعة وتطبيـق  : أنفلونزا الطيور واألنفلونزا الجائحة   ٧ق١٢٠ت م
، وأفضل الممارسات لتبادل المعلومات     )٢٠٠٥(أحكام اللوائح الصحية الدولية     

  ٤٦................................ ها الجينيسلسلتلخاصة بفيروسات األنفلونزا وا

  ٤٨.......................... تدمير مخزونات فيروس الجدري: الجدرياستئصال   ٨ق١٢٠ت م

  ٥٢................................... تعديالت على الالئحة المالية والنظام المالي  ٩ق١٢٠ت م

  ٥٣....................................... التصديق على تعديالت الئحة الموظفين  ١٠ق١٢٠ت م

  ٥٣....................................... التصديق على تعديالت الئحة الموظفين  ١١ق١٢٠ت م
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 الصفحة    

  ٥٤............................................... استعمال األدوية على نحو رشيد  ١٢ق١٢٠ت م

  ٥٧.................................................... أدوية أفضل لعالج األطفال  ١٣ق١٢٠ت م

  ٥٩..........................................تعزيز الصحة في عالم تسوده العولمة  ١٤ق١٢٠ت م

  ٦١........... دور منظمة الصحة العالمية ومسؤولياتها في مجال البحوث الصحية  ١٥ق١٢٠ت م

  ٦٥.......................المالريا، بما في ذلك اقتراح بتكريس يوم عالمي للمالريا  ١٦ق١٢٠ت م

  ٦٨............. تنفيذ االستراتيجية العالمية:  األمراض غير الساريةتوقي ومكافحة  ١٧ق١٢٠ت م

  ٧٢....................................... ٢٠٠٩-٢٠٠٨جدول تقدير االشتراكات   ١٨ق١٢٠ت م

استعراض المـسائل   : المدير العام ونائب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية          ١٩ق١٢٠ت م
طُرحت في دورة المجلس التنفيذي االستثنائية ودورته الثامنة عشرة بعـد            التي
  ٧٨......................................................................... المائة

  ٧٨......................................... العالقات مع المنظمات غير الحكومية  ٢٠ق١٢٠ت م

  ٧٩......................................................... التكنولوجيات الصحية  ٢١ق١٢٠ت م

      المقررات

دمـة  تأكيد موافقة الجمعية العامة لألمم المتحدة على اإلطار العام للجنـة الخ             )١(١٢٠ت م
المدنية الدولية بما في ذلك تنفيذ التعديالت المدخلة علـى الئحـة المـوظفين              

  ٨١................................................................ وتحديد تكلفتها

استعراض المنظمات غير الحكومية ذات العالقات الرسمية مع منظمة الصحة            )٢(١٢٠ت م
  ٨١....................................................................... العالمية

كومية في أعمال   التدابير التي يتعين اتخاذها لتيسير مشاركة المنظمات غير الح          )٣(١٢٠ت م
الفريق العامل الحكومي الدولي المعني بالصحة العمومية واالبتكار والملكيـة          

  ٨٣....................................................................... الفكرية

  ٨٣................................. منح جائزة مؤسسة الدكتور علي توفيق شوشة  )٤(١٢٠ت م

  ٨٤............................................... منح جائزة مؤسسة ليون برنارد  )٥(١٢٠ت م

  ٨٤............................ منح جائزة مؤسسة إحسان دغرمجي لصحة األسرة  )٦(١٢٠ت م

  ٨٤................................................... منح جائزة ساساكاوا للصحة  )٧(١٢٠ت م
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 الصفحة    

  ٨٤.............................. مؤسسة اإلمارات العربية المتحدة للصحة جائزة  )٨(١٢٠ت م

  ٨٥............. جائزة مؤسسة دولة الكويت للبحوث في مجال تعزيز الصحةمنح   )٩(١٢٠ت م

  ٨٥.......... جدول األعمال المؤقت لجمعية الصحة العالمية الستين وفترة انعقادها  )١٠(١٢٠ت م

  ٨٥....... موعد ومكان انعقاد دورة المجلس التنفيذي الحادية والعشرين بعد المائة  )١١(١٢٠ت م

  
  المالحق

  
  ٨٩  ..................................................التصديق على تعديالت الئحة الموظفين   -١
  
  ١٠٥  ................................................. ٢٠٠٩-٢٠٠٨جدول تقدير االشتراكات   -٢
  
  سائل التي طُرحت فياستعراض الم: المدير العام ونائب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية  -٣

  ١٠٦  ........................دورة المجلس التنفيذي االستثنائية ودورته الثامنة عشرة بعد المائة   
  
  المنظمات غير الحكومية التي تم قبولها للدخول في عالقـات رسميـة مـع منظمة الصحة  -٤

  ي والمقرر اإلجرائ٢٠ق١٢٠ت مالعالمية أو تم اإلبقاء على تلك العالقات معها بموجب القرار   
  ١١٢  ...............................................................، على التوالي )٢(١٢٠ت م  

  
  تأكيد موافقة الجمعية العامة لألمم المتحدة على اإلطار العام للجنة الخدمـة المدنيـة الدولية  -٥

  تأجيل تاريخ دخول. بما في ذلك تنفيذ التعديالت المدخلة على الئحة الموظفين وتحديد تكلفتها  
  ١١٥  .................................................التعديالت على الئحة الموظفين حيز النفاذ  

  
  اآلثار المالية واإلدارية المترتبة بالنسبة إلى األمانة نتيجة للقرارات التـي اعتمدهـا المجلس  -٦

  ١١٨  ..................................................................................التنفيذي   
  
  

  ــــــــــ
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  ١جدول األعمال
  
  
  افتتاح أعمال الدورة وإقرار جدول األعمال  -١
  
  تقرير المدير العام  -٢
  
  تقرير لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة التابعة للمجلس التنفيذي  -٣
  
  المسائل التقنية والصحية  -٤
  

  آلية إدارة المخاطر المحتملة التي تكتنف عملية االستئصال: شلل األطفال  ١-٤
  

  المالريا، بما في ذلك اقتراح بتكريس يوم عالمي للمالريا  ٢-٤
  

  التقدم المحرز والتخطيط الطويل األجل: مكافحة السل  ٣-٤
  

التطورات واالستجابة والمتابعة وتطبيق أحكام اللـوائح       : أنفلونزا الطيور واألنفلونزا الجائحة     ٤-٤
  )٢٠٠٥(الصحية الدولية 

  
  تنفيذ االستراتيجية العالمية: ير الساريةتوقي ومكافحة األمراض غ  ٥-٤

  
  خطة عمل ترويجية والوقاية المتكاملة من األمراض: صحة الفم  ٦-٤

  
  النُظم الصحية، بما في ذلك نُظم رعاية الطوارئ  ٧-٤

  
مسودة استراتيجية لدمج التحليل واإلجراءات الجنـسوية فـي         : نوع الجنس والمرأة والصحة     ٨-٤

  عمل المنظمة
  

قدم المحرز في استعمال األدوية على نحو رشيد بما في ذلك استحداث أدوية أفضل لعالج               الت  ٩-٤
  األطفال

  
  مسودة خطة عمل عالمية: صحة العمال  ١٠-٤

  
  توحيد المصطلحات: الصحة اإللكترونية  ١١-٤
  

                                    
 ).٢٠٠٧يناير /  كانون الثاني٢٢(اعتمدها المجلس في جلسته األولى   بالصيغة التي  ١
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مشاريع القرارات التي أرجأت جمعية الصحة العالمية التاسعة والخمـسون ودورة المجلـس               ١٢-٤
  فيذي الثامنة عشرة بعد المائة النظر فيهاالتن

  
  تدمير مخزونات فيروس الجدري: استئصال الجدري  •

  
  تعزيز الصحة في عالم تسوده العولمة  •

  
  التكنولوجيات الصحية األساسية  •

  
  دور منظمة الصحة العالمية ومسؤولياتها في مجال البحوث الصحية  •

  
  أوراق الكوكا: الصحة العموميةفي ) الشعبي(مساهمة الطب التقليدي   ١٣-٤
  
  نحو وضع استراتيجية وخطة عمل عالميتين: الصحة العمومية واالبتكار والملكية الفكرية  ١٤-٤
  
  اللجنة المعنية بالمحددات االجتماعية للصحة  ١٥-٤
  

  المسائل البرنامجية ومسائل الميزانية  -٥
  

  ٢٠٠٩-٢٠٠٨انية البرمجية المقترحة مسودة االستراتيجية المتوسطة األجل، بما في ذلك الميز
  

  ٢٠١٣-٢٠٠٨الخطة االستراتيجية المتوسطة األجل،   •
  

  ٢٠٠٩-٢٠٠٨الميزانية البرمجية المقترحة   •
  

  مسودة الخطة الرئيسية لألصول الرأسمالية: العقارات  •
  

  المسائل المالية  -٦
  

لمتأخرة في سداد اشـتراكاتها  حالة تحصيل االشتراكات المقدرة بما في ذلك الدول األعضاء ا           ١-٦
   من الدستور٧إلى حد يبرر تطبيق أحكام المادة 

  
  ٢٠٠٩-٢٠٠٨جدول تقدير االشتراكات   ٢-٦

  
  تعديالت على الالئحة المالية والنظام المالي  ٣-٦

  
  مسائل المستخدمين  -٧
  

  تعيين المدير اإلقليمي لشرق المتوسط  ١-٧
  

  التقرير السنوي: الموارد البشرية  ٢-٧
  
  تقرير لجنة الخدمة المدنية الدولية  ٣-٧
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تأكيد موافقة الجمعية العامة لألمم المتحدة على اإلطار العام للجنة الخدمة المدنيـة الدوليـة                 ٤-٧
  في ذلك تنفيذ التعديالت المدخلة على الئحة الموظفين وتحديد تكلفتها بما

  
  التصديق على تعديالت الئحة الموظفين  ٥-٧

  
  يات موظفي منظمة الصحة العاليةبيان ممثل جمع  ٦-٧

  
  المسائل اإلدارية  -٨
  

استعراض المسائل التي طرحت في     : المدير العام ونائب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية         ١-٨
  دورة المجلس التنفيذي االستثنائية ودورته الثامنة عشرة بعد المائة

  
  ةمنظمة الصحة العالمية وإصالح منظومة األمم المتحد  ٢-٨

  
  تقارير اللجان التابعة للمجلس التنفيذي  ٣-٨

  
  اللجنة الدائمة المعنية بالمنظمات غير الحكومية  •

  
  المؤسسات والجوائز  •
  

جدول األعمال المؤقت لجمعية الصحة العالمية الستين وتاريخ ومكان انعقاد دورة المجلـس               ٤-٨
  التنفيذي الحادية والعشرين بعد المائة

  
  مسائل للعلم  -٩
  

  لجان الخبراء ومجموعات الدراسة  ١-٩
  

  التقارير المرحلية  ٢-٩
  

  )١٦-٥٨ع ص جالقرار (تعزيز التمتع بالنشاط والصحة في مرحلة الشيخوخة   :ألف
  
   ]١٥-٤ باعتباره البند الفرعي ٤نقل إلى الفرع [   :باء
  

القـرار  (مشاكل الصحة العمومية الناجمة عن استعمال الكحول علـى نحـو ضـار                :جيم
  )٢٦-٥٨ع ص ج

  
  )٢٢-٥٩ع ص جالقرار (التأهب لحاالت الطوارئ ومواجهتها   :دال
  

تنفيذ المنظمة لتوصيات فريق العمل العالمي المعني بتحسين التنسيق بين المؤسـسات              :هاء
  )١٢-٥٩ع ص جالقرار ( المتعددة األطراف والجهات المانحة الدولية بشأن األيدز

  
  ] ١٤-٤البند الفرعي  باعتباره ٤نقل إلى الفرع [   :واو
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   تنفيذ التوصيات:التقرير العالمي حول العنف والصحة  :زاي
  

  شبكة القياسات الصحية  :حاء
  

  سرطان عنق الرحم): ٢٢-٥٨ج ص عالقرار (توقي السرطان ومكافحته   :طاء
  
  تقليص معدل وفيات الحصبة في العالم  :ياء

  
  اختتام أعمال الدورة  -١٠
  
  

  ــــــــــ
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  قائمة بالوثائق

  
  

  ١جدول األعمال   ١ تنقيح ١٢٠/١م ت
  
  )المشروح( جدول األعمال المؤقت  )المشروح (١٢٠/١م ت

 
  تقرير المديرة العامة إلى المجلس التنفيذي في دورته العشرين بعد المائة  ١٢٠/٢م ت
  
  تابعة للمجلس التنفيذيتقرير لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة ال  ١٢٠/٣م ت
  
  آلية إدارة المخاطر المحتملة التي تكتنف عملية االستئصال: شلل األطفال  ١ تنقيح ١٢٠/٤م ت
  
  تقرير عن اآلثار المالية واإلدارية المترتبة بالنسبة إلى األمانة نتيجة للقرارات   ١ تنقيح ١٢٠/٤م ت

  ٢و جمعية الصحةالمقترح اعتمادها من قبل المجلس التنفيذي أ  ١إضافة 
  
  المالريا، بما في ذلك اقتراح بتكريس يوم عالمي للمالريا  ١٢٠/٥م ت
  
تقرير عن اآلثار المالية واإلدارية المترتبة بالنسبة إلى األمانة نتيجة للقـرارات              ١ إضافة ١٢٠/٥م ت

  ٢المقترح اعتمادها من قبل المجلس التنفيذي أو جمعية الصحة
  
  مسودة استراتيجية: مرأة والصحةنوع الجنس وال  ١٢٠/٦م ت
  
تقرير عن اآلثار المالية واإلدارية المترتبة بالنسبة إلى األمانة نتيجة للقـرارات              ١ إضافة ١٢٠/٦م ت

  ٢المقترح اعتمادها من قبل المجلس التنفيذي أو جمعية الصحة
  
داث أدوية  التقدم المحرز في استعمال األدوية على نحو رشيد بما في ذلك استح             ١٢٠/٧م ت

  أفضل لعالج األطفال
  
تقرير عن اآلثار المالية واإلدارية المترتبة بالنسبة إلى األمانة نتيجة للقـرارات              ١ إضافة ١٢٠/٧م ت

  ٢المقترح اعتمادها من قبل المجلس التنفيذي أو جمعية الصحة
  
  التقدم المحرز والتخطيط الطويل األجل: مكافحة السل  ١٢٠/٨م ت
  

                                    
 .٢٣انظر الصفحة    ١
 .٦انظر الملحق    ٢
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تقرير عن اآلثار المالية واإلدارية المترتبة بالنسبة إلى األمانة نتيجة للقـرارات              ١ة  إضاف١٢٠/٨م ت
  ١المقترح اعتمادها من قبل المجلس التنفيذي أو جمعية الصحة

  
  توحيد المصطلحات: الصحة اإللكترونية  ١٢٠/٩م ت
  
  خطة عمل ترويجية والوقاية المتكاملة من األمراض: صحة الفم  ١٢٠/١٠م ت
  
مشاريع القرارات التي أرجأت جمعية الصحة العالميـة التاسـعة والخمـسون              ١٢٠/١١تم 

: استئصال الجدري . ودورة المجلس التنفيذي الثامنة عشرة بعد المائة النظر فيها        
  تدمير مخزونات فيروس الجدري

  
نتيجة للقـرارات   تقرير عن اآلثار المالية واإلدارية المترتبة بالنسبة إلى األمانة            ١ إضافة ١٢٠/١١م ت

  ١المقترح اعتمادها من قبل المجلس التنفيذي أو جمعية الصحة
  
مشاريع القرارات التي أرجأت جمعية الصحة العالميـة التاسـعة والخمـسون              ١٢٠/١٢م ت

تعزيز الصحة في   . ودورة المجلس التنفيذي الثامنة عشرة بعد المائة النظر فيها        
  عالم تسوده العولمة

  
تقرير عن اآلثار المالية واإلدارية المترتبة بالنسبة إلى األمانة نتيجة للقـرارات              ١ة  إضاف١٢٠/١٢م ت

  ١المقترح اعتمادها من قبل المجلس التنفيذي أو جمعية الصحة
  
مشاريع القرارات التي أرجأت جمعية الصحة العالميـة التاسـعة والخمـسون              ١٢٠/١٣م ت

التكنولوجيـات  . لمائة النظر فيهـا   ودورة المجلس التنفيذي الثامنة عشرة بعد ا      
  الصحية األساسية

  
تقرير عن اآلثار المالية واإلدارية المترتبة بالنسبة إلى األمانة نتيجة للقـرارات              ١ إضافة ١٢٠/١٣م ت

  ١المقترح اعتمادها من قبل المجلس التنفيذي أو جمعية الصحة
  
مشاريع القرارات التي أرجأت جمعية الصحة العالميـة التاسـعة والخمـسون              ١٢٠/١٤م ت

دور منظمـة   . ودورة المجلس التنفيذي الثامنة عشرة بعد المائة النظـر فيهـا          
  الصحة العالمية ومسؤولياتها في مجال البحوث الصحية

  
األمانة نتيجة للقـرارات    تقرير عن اآلثار المالية واإلدارية المترتبة بالنسبة إلى           ١ إضافة ١٢٠/١٤م ت

  ١المقترح اعتمادها من قبل المجلس التنفيذي أو جمعية الصحة
  
التطورات واالستجابة والمتابعة وتطبيـق     : أنفلونزا الطيور واألنفلونزا الجائحة     ١٢٠/١٥م ت

  )٢٠٠٥(أحكام اللوائح الصحية الدولية 
  
لمترتبة بالنسبة إلى األمانة نتيجة للقـرارات       تقرير عن اآلثار المالية واإلدارية ا       ١ إضافة ١٢٠/١٥م ت

  ١المقترح اعتمادها من قبل المجلس التنفيذي أو جمعية الصحة
  

                                    
 .٦انظر الملحق    ١
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التطورات واالستجابة والمتابعة وتطبيـق     : أنفلونزا الطيور واألنفلونزا الجائحة     ١٢٠/١٦م ت
  )٢٠٠٥(أحكام اللوائح الصحية الدولية 

  
توسطة األجل بما في ذلك الميزانية البرمجية المقترحـة         مسودة االستراتيجية الم    ١٢٠/١٧م ت

  موجز. ٢٠٠٩-٢٠٠٨
  
  مسودة الخطة الرئيسية لألصول الرأسمالية: صندوق العقارات  ١٢٠/١٨م ت
  
  مسودة الخطة الرئيسية لألصول الرأسمالية: العقارات  ١ تصويب ١٢٠/١٨م ت
  
  صول الرأسماليةمسودة الخطة الرئيسية لأل: العقارات  ١ إضافة ١٢٠/١٨م ت
  
حالة تحصيل االشتراكات المقدرة بما في ذلك الدول األعضاء المتـأخرة فـي               ١٢٠/١٩م ت

   من الدستور٧سداد اشتراكاتها إلى حد يبرر تطبيق أحكام المادة 
  
  ٢٠٠٩١-٢٠٠٨جدول تقدير االشتراكات   ١٢٠/٢٠م ت
  
  تعديالت على الالئحة المالية والنظام المالي  ١٢٠/٢١م ت
  ١ تصويب ١٢٠/٢١م تو
  
  تنفيذ االستراتيجية العالمية: توقي ومكافحة األمراض غير السارية  ١٢٠/٢٢م ت
  
تقرير عن اآلثار المالية واإلدارية المترتبة بالنسبة إلى األمانة نتيجة للقـرارات              ١ إضافة ١٢٠/٢٢م ت

  ٢المقترح اعتمادها من قبل المجلس التنفيذي أو جمعية الصحة
  
  يين المدير اإلقليمي لشرق المتوسطتع  ١٢٠/٢٣م ت
  
  التقرير السنوي: الموارد البشرية  ١٢٠/٢٤م ت
  
  التقرير السنوي: الموارد البشرية  ١ إضافة ١٢٠/٢٤م ت
  ١ إضافة ١٢٠/٢٤م تو

  ١تصويب
  
  تقرير لجنة الخدمة المدنية الدولية  ١٢٠/٢٥م ت
  
إلطار العـام للجنـة الخدمـة       تأكيد موافقة الجمعية العامة لألمم المتحدة على ا         ١٢٠/٢٦م ت

المدنية الدولية بما في ذلك تنفيذ التعديالت الُمدخلة على الئحة الموظفين وتحديد            
  ٣تأجيل تاريخ دخول التعديالت على الئحة الموظفين حيز النفاذ. تكلفتها

                                    
 .٢انظر الملحق    ١
 .٦انظر الملحق    ٢
 .٥انظر الملحق    ٣
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 للقـرارات   تقرير عن اآلثار المالية واإلدارية المترتبة بالنسبة إلى األمانة نتيجة           ١ إضافة ١٢٠/٢٦م ت
  ١المقترح اعتمادها من قبل المجلس التنفيذي أو جمعية الصحة

  
  نُظم الرعاية الخاصة بالطوارئ. النُظم الصحية  ١٢٠/٢٧م ت
  
تقرير عن اآلثار المالية واإلدارية المترتبة بالنسبة إلى األمانة نتيجة للقـرارات              ١ إضافة ١٢٠/٢٧م ت

  ١نفيذي أو جمعية الصحةالمقترح اعتمادها من قبل المجلس الت
  
  مسودة خطة عمل عالمية: صحة العمال  ١ تنقيح ١٢٠/٢٨م ت
  
تقرير عن اآلثار المالية واإلدارية المترتبة بالنسبة إلى األمانة نتيجة للقـرارات              ١ إضافة ١٢٠/٢٨م ت

  ١المقترح اعتمادها من قبل المجلس التنفيذي أو جمعية الصحة
  
  ٢يالت الئحة الموظفينالتصديق على تعد  ١٢٠/٢٩م ت
  
تقرير عن اآلثار المالية واإلدارية المترتبة بالنسبة إلى األمانة نتيجة للقـرارات              ١ إضافة ١٢٠/٢٩م ت

  ١المقترح اعتمادها من قبل المجلس التنفيذي أو جمعية الصحة
  
ل اسـتعراض المـسائ   : المدير العام ونائب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية         ١٢٠/٣٠م ت

التي طُرحت في دورة المجلس التنفيذي االستثنائية ودورته الثامنة عشرة بعـد            
  ٣المائة

  
  منظمة الصحة العالمية وإصالح منظومة األمم المتحدة  ١٢٠/٣١م ت
  ١ تصويب ١٢٠/٣١م تو
  
  جدول األعمال المؤقت لجمعية الصحة العالمية الستين  ١٢٠/٣٢م ت
  
  راسةلجان الخبراء ومجموعات الد  ١٢٠/٣٣م ت
  
عضوية مجموعات الخبراء االستـشاريين     . لجان الخبراء ومجموعات الدراسة     ١٢٠/٣٤م ت

  واجتماعات لجان الخبراء
  
  تقارير مرحلية: تنفيذ القرارات  ١٢٠/٣٥م ت
  ١ إضافة ١٢٠/٣٥م تو
  
  
  تقارير مرحلية  ١٢٠/٣٥م ت
  ١ إضافة ١٢٠/٣٥م تو

  ١تصويب 

                                    
 .٦انظر الملحق    ١
 .١انظر الملحق    ٢
 .٣انظر الملحق    ٣
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  أوراق الكوكا:  في الصحة العمومية)الشعبي(مساهمة الطب التقليدي   ١٢٠/٣٦م ت
  
التقدم المحرز في استعمال األدوية على نحو رشيد، بما في ذلك استحداث أدوية               ١٢٠/٣٧م ت

  استحداث أدوية أساسية أفضل لعالج األطفال. أفضل لعالج األطفال
  
ة نتيجة للقرارات   تقرير عن اآلثار المالية واإلدارية المترتبة بالنسبة إلى األمان          ١ إضافة ١٢٠/٣٧م ت

  ١المقترح اعتمادها من قبل المجلس التنفيذي أو جمعية الصحة
  
  النُظم الصحية  ١٢٠/٣٨م ت
  
  نُظم إدارة ضمان الجودة. النُظم الصحية  ١ إضافة ١٢٠/٣٨م ت
  
مشاريع القرارات التي أرجأت جمعية الصحة العالمية التاسـعة والخمـسون             ١٢٠/٣٩م ت

استئـصال  . لثامنة عشرة بعد المائـة النظـر فيهـا   ودورة المجلس التنفيذي ا  
االجتماع الثامن للجنة االستشارية    . تدمير مخزونات فيروس الجدري   : الجدري

  التابعة لمنظمة الصحة العالمية والمعنية ببحوث فيروس الجدري
  
تقرير المدير العام بالنيابة السابق المقدم إلى دورة المجلس التنفيذي العـشرين            ١٢٠/٤٠م ت

  بعد المائة
  
اللجنة الدائمة المعنية بالمنظمات غير     . تقارير اللجان التابعة للمجلس التنفيذي      ١٢٠/٤١م ت

  ٢الحكومية
  
تقرير عن اآلثار المالية واإلدارية المترتبة بالنسبة إلى األمانة نتيجة للقرارات             ١ إضافة ١٢٠/٤١م ت

  ١الصحةالمقترح اعتمادها من قبل المجلس التنفيذي أو جمعية 
  

MTSP/2008-2013    دة الخطة االستراتيجية المتوسطة األجل٢٠١٣-٢٠٠٨مسو  
PPB/2008-2009        دة الميزانية البرمجية المقترحة٢٠٠٩-٢٠٠٨مسو  

 and Corr.1               
  

  وثائق المعلومات
  
نحـو  :  والملكية الفكريـة   الصحة العمومية واالبتكار  : واو. التقارير المرحلية   ١/ وثيقة معلومات/١٢٠م ت

  وضع استراتيجية وخطة عمل عالميتين
  
  بيان ممثل جمعيات موظفي منظمة الصحة العالمية  ٢/ وثيقة معلومات/١٢٠م ت
  

                                    
 .٦انظر الملحق    ١
 .٤انظر الملحق    ٢
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التطورات واالستجابة والمتابعة وتطبيق    : أنفلونزا الطيور واألنفلونزا الجائحة     ٣/ وثيقة معلومات/١٢٠م ت
أفضل الممارسات لتبادل المعطيـات     ). ٢٠٠٥(أحكام اللوائح الصحية الدولية     
  ها الجينيسلسلتالخاصة بفيروسات األنفلونزا و

  
نحو وضع استراتيجية وخطـة     : الصحة العمومية واالبتكار والملكية الفكرية      ٤/ وثيقة معلومات/١٢٠م ت

  عمل عالميتين
  
وضع استراتيجية وخطـة    نحو  : الصحة العمومية واالبتكار والملكية الفكرية      ٥/ وثيقة معلومات/١٢٠م ت

  متابعة أعمال الدورة األولى للفريق العامل الحكومي الدولي. عمل عالميتين
  

  وثائق متنوعة
  
  ]باإلنكليزية والفرنسية فقط [ قائمة بأسماء األعضاء والمشاركين اآلخرين    ١ تنقيح ١/ متنوعات/١٢٠م ت
  
  الجدول الزمني المبدئي اليومي  ٢/ متنوعات/١٢٠م ت
  
  المقررات اإلجرائية وقائمة بالقرارات   ٣/ متنوعات/١٢٠م ت
  
  قائمة بالوثائق  ٤/ متنوعات/١٢٠م ت
  
  
  

  ـــــــــــــ



- 33 - 

  
  
  
  
  
  اتالقرار

  
  
  
  
  
  

  آلية إدارة المخاطر المحتملة التي تكتنف عملية االستئصال: شلل األطفال  ١ق١٢٠ت م
  

  المجلس التنفيذي،
  
  ١بعد أن نظر في التقرير الخاص باستئصال شلل األطفال،  

  
  ٢: جمعية الصحة العالمية الستين باعتماد القرار التالييوصي  

  
  ،جمعية الصحة العالمية الستون  

  
  وقد نظرت في التقرير الخاص باستئصال شلل األطفال؛  

  
، الذي يحث الدول األعضاء التي يتوطنها شلل األطفال على          ١-٥٩ع ص جوإذ تذكّر بالقرار      

  العمل بشأن التزامها بقطع سراية فيروس السنجابية البري؛
  

افياً في أربعة   وإذ تقر بأن توطن فيروس شلل األطفال منحصر اآلن في مناطق محدودة جغر              
  بلدان؛

  
وإذ تقر بالحاجة إلى وجود توافق آراء دولي على السياسات طويلة األمد الرامية إلى السيطرة   

  على مخاطر انبعاث شلل األطفال في حقبة ما بعد االستئصال والتقليل منها إلى أبعد الحدود؛
  

طفال يسري فيها قد يتسببون     وإذ تسلّم بأن المسافرين من المناطق التي مازال فيروس شلل األ            
  بخطر انتشار الفيروس على الصعيد الدولي؛

  
وإذ تحيط علماً بأن التخطيط لتحقيق مثل هذا التوافق الدولي في اآلراء ينبغي أن يبـدأ فـي                    

  المستقبل القريب؛
  
وخصوصاً البلدان األربعة    جميع الدول األعضاء التي اليزال شلل األطفال منتشراً فيها           تحث  -١

  : علىالتي يتوطنها فيروس شلل األطفال
  

                                                           
 .١ تنقيح ١٢٠/٤ت مالوثيقة     ١
 . لالطالع على اآلثار المالية واإلدارية المترتبة على هذا القرار بالنسبة إلى األمانة٦انظر الملحق     ٢
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إنشاء آليات من أجل تعزيز االلتزام السياسي باألنشطة الرامية إلى استئصال شـلل               )١(
وإشـراك القيـادات وأفـراد       جميع المستويات األطفال، والمشاركة في هذه األنشطة، على       

لضمان التقبـل الكامـل     المجتمع المحلي في باقي المناطق السكانية الموبوءة بشلل األطفال،          
  لحمالت التطعيم ضد شلل األطفال والمشاركة فيها على أتم الوجوه؛

  
تكثيف أنشطة استئصال شلل األطفال لتحقيق الوقف السريع لجميع أشكال الـسراية              )٢(

  المتبقية لفيروس شلل األطفال من النمط البري؛
  

  : جميع الدول األعضاء على ما يليتحث  -٢
  
اية ضد وفود فيروس السنجابية البري وانتشاره دولياً، وذلك من خـالل            توفير الحم   )١(

مراجعة السياسة الوطنية، إذا كان ذلك مناسباً، وتحديثها بحيث يتـضمن توصـية بإعطـاء               
   مناطق يسري فيها فيروس شلل األطفال كامل التطعيمات ضده؛إلىالمسافرين القادمين 

  
بلـدان   ما يتعلق بتمنيع المسافرين القادمين من        تنقيح السياسة والتشريع الوطني في      )٢(

يسري فيها فيروس شلل األطفال، تمشياً مع التوصيات المؤقتة أو الدائمة التي يمكن إعدادها              
  ، بمجرد بدء العمل بها؛)٢٠٠٥(في إطار اللوائح الصحية الدولية 

  
ري، مـن خـالل     الحد من النتائج المحتملة لوفود فيروس شلل األطفال من النمط الب            )٣(

٪ والقيام، كلما كان    ٩٠تحقيق واستمرار التغطية التمنيعية ضد شلل األطفال بنسبة تزيد على           
  ذلك ضرورياً، بأنشطة التطعيم التكميلي ضد شلل األطفال؛

  
تعزيز الترصد الفعال للشلل الرخو الحاد من أجل كشف أي فيـروس سـارٍ مـن                  )٤(

  لإلشهاد على استئصال هذا المرض؛فيروسات السنجابية البرية، واإلعداد 
  
اإلعداد لالحتواء البيولوجي طويل األمد، من خالل تنفيذ التدابير المبينة في إطـار               )٥(

 من الطبعة الحالية من خطة العمل العالمية لمنظمة الصحة العالمية المعنية            ٢ و ١المرحلتين  
  ١باالحتواء المختبري لفيروس السنجابية البري؛

  
  :المدير العام القيام بما يلي تطلب إلى  -٣

  
مواصلة تقديم الدعم التقني لباقي الدول األعضاء التي مايزال شلل األطفال منتـشراً               )١(

فيها، في إطار جهود تلك الدول لقطع السالسل النهائية لسراية فيروس الـسنجابية البـري،               
  وللدول األعضاء المعرضة بشدة لخطر وفود فيروس شلل األطفال إليها؛

  
المساعدة في حشد الموارد المالية من أجل استئصال شلل األطفال من بقية المناطق               )٢(

وتقديم الدعم للبلدان الخالية من هذا الفيـروس حاليـاً      التي يسري فيها فيروس شلل األطفال،       
 والتقليل إلى الحد األدنى من مخـاطر معـاودة          والمعرضة بشدة لخطر وفود الفيروس إليها     

  ألطفال في حقبة ما بعد االستئصال؛انبعاث شلل ا
  

                                                           
 ).الطبعة الثانية( WHO/V&B/03.11الوثيقة    ١
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مواصلة العمل مع سائر مؤسسات منظومة األمم المتحدة في مـا يتعلـق بالقـضايا          )٣(
، في المناطق التي تحتاج إلـى       "أيام السكون "الخاصة باألمن، من خالل عدد من اآلليات مثل         

  سبل إتاحة أفضل، من أجل الوصول إلى جميع األطفال؛
  
اد توصية يمكن أن تكون دائمة، في إطار اللـوائح الـصحية الدوليـة              البدء في إعد    )٤(
  لتطعيم المسافرين القادمين من مناطق يسري فيها فيروس شلل األطفال؛) ٢٠٠٥(
  
تقديم اقتراحات إلى جمعية الصحة العالمية الستين بغية التقليل إلى أدنى حـد مـن                 )٥(

ث هذا المرض على المدى البعيد، فـي        مخاطر معاودة ظهور فيروس شلل األطفال أو انبعا       
حقبة ما بعد االستئصال، وذلك من خالل تحقيق توافق دولي في اآلراء حول استخدام لقاحات               
شلل األطفال في المدى البعيد واالحتواء البيولوجي للمواد المعدية أو التي يحتمل أن تكـون               

  .معدية الحتوائها على فيروس شلل األطفال
  

  )٢٠٠٧ يناير/ كانون الثاني ٢٣، ةالرابعالجلسة (
  
  
  تعيين المدير اإلقليمي لشرق المتوسط  ٢ق١٢٠ت م
  

  المجلس التنفيذي،
  

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

 الثالثـة وإذ يضع في اعتباره الترشيح الذي طرحته اللجنة اإلقليمية لشرق المتوسـط فـي دورتهـا                   
  ١،سينوالخم

  
الدكتور حسين عبد الرزاق الجزائري مديراً إقليمياً إلقليم شرق المتوسـط اعتبـاراً مـن               يعيد تعيين     -١
  ؛٢٠٠٧أكتوبر / تشرين األول ١
  
 المديرة العامة أمر إصدار عقد للدكتور حسين عبد الرزاق الجزائري لمـدة خمـس سـنوات                 يفوض  -٢

  .طبقاً ألحكام النظام األساسي للموظفين والئحة الموظفين، ٢٠٠٧أكتوبر /  تشرين األول١اعتباراً من 
  

  )٢٠٠٧ يناير/ كانون الثاني ٢٣، الثالثةالجلسة (
  
  
  التقدم المحرز والتخطيط الطويل األجل: مكافحة السل  ٣ق١٢٠ت م
  

  المجلس التنفيذي،
  

   ٢ل،التقدم المحرز والتخطيط الطويل األج: مكافحة السلب الخاصبعد أن نظر في التقرير 
  

                                                           
 .١ق /٥٣إ ل/ م شالقرار    ١
 .١٢٠/٨م تالوثيقة     ٢
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  ١: جمعية الصحة العالمية الستين باعتماد القرار التالييوصي
  

  جمعية الصحة العالمية الستون،
  

  التقدم المحرز والتخطيط الطويل األجل؛: مكافحة السلب الخاصبعد أن نظرت في التقرير 
  

ـ  ـ نحو بلوغ الهدفين الدوليي    ١٩٩١التقدم المحرز منذ عام     ب تحيط علماً وإذ    ،٢٠٠٥ام  ـن لع
 عقب إنشاء الشراكة مـن أجـل دحـر الـسل اسـتجابة للقـرار                في اآلونة األخيرة  والتقدم المحرز   

  ؛١٣-٥١ع ص ج
  

الدولية لعام   وتذليل الصعوبات بغية بلوغ األهداف    وإذ تدرك ضرورة االستفادة من هذا التقدم        
 المرمـى    تمـشياً مـع    - في مجال مكافحة السل، والتي حددتها الشراكة من أجل دحر السل             ٢٠١٥

وقـف  : "اإلنمائي المتفق عليه دولياً فيما يخص السل، والوارد في إعالن األمم المتحدة بشأن األلفيـة              
 خفض معدالت انتشار السل والوفيـات       -" ٢٠١٥ بحلول عام    أهم األمراض ودحرها  معدالت حدوث   

  ؛١٩٩٠ إلى نصف ما كانت عليه في عام ٢٠١٥الناجمة عنه بحلول عام 
  

ع استراتيجية دحر السل باعتبارها أسلوباً شامالً لتوقي السل تندرج في إطاره            وإذ تالحظ وض  
المعالجة القصيرة األمـد تحـت اإلشـراف        استراتيجية  ( دولياً   عليهااستراتيجية مكافحة السل المتفق     

  ، ويمثل توسعاً هاماً في حجم أنشطة مكافحة السل ونطاقها؛))DOTSاستراتيجية (المباشر 
  

، التي تحدد األنـشطة     ٢٠١٥-٢٠٠٦طة الشركاء العالمية من أجل دحر السل        وإذ ترحب بخ  
  ؛٢٠١٥الموجهة نحو تنفيذ استراتيجية دحر السل وبلوغ األهداف العالمية لمكافحة السل في عام 

  
وإذ تدرك ضرورة توسيع نطاق البحوث وحجمها وسرعتها بما يلزم لبلوغ األهداف الدوليـة              

 من مشكالت  والمرمى الخاص بالتخلص من السل كمشكلة عالمية         ٢٠١٥م  لمكافحة السل المحددة لعا   
  ؛٢٠٥٠الصحة العمومية بحلول عام 

  
ؤدي التأخير في تنفيذ الخطة العالمية إلى تزايد عدد حاالت السل           يوإذ يساورها القلق من أن      

 الـشديد والـسل   (دة  والوفيات الناجمة عنه، بما فيها الحاالت الناجمة عن السل المقاوم لألدوية المتعد           
 في بلوغ األهداف الدوليـة      ريعقبها من تأخ    وما وما لأليدز من أثر في هذا الصدد،      ) المقاومة لألدوية 

 والمرمى اإلنمائي الدولي المتفق عليه دولياً فيما يخص السل، الذي           ٢٠١٥لمكافحة السل المحددة لعام     
  يرد في إعالن األمم المتحدة بشأن األلفية؛

  
 الدول األعضاء على الوفاء بالتزاماتها في ضمان        شجع ١٤-٥٨ج ص ع  بأن القرار   وإذ تذكّر   

توافر ما يكفي من موارد محلية وموارد خارجية لبلوغ المرمى اإلنمائي الدولي المتفق عليه دولياً فيما                
  ،يخص السل، الذي يرد في إعالن األمم المتحدة بشأن األلفية

  
  :لقيام بما يلي جميع الدول األعضاء على اتحث  -١

  
وضع وتنفيذ خطط طويلة األجل لتوقي السل ومكافحته وفقاً للخطة العالمية لـدحر               )١(

، في سياق خطط التنمية الصحية الشاملة بالتعاون مع البرامج األخـرى      ٢٠١٥-٢٠٠٦السل  

                                                           
 .مترتبة على هذا القرار بالنسبة إلى األمانة لالطالع على اآلثار المالية واإلدارية ال٦انظر الملحق     ١
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، )بما فيها البرامج المعنية باأليدز والعدوى بفيروسه وصحة الطفل وتعزيز النظم الـصحية            (
  :لقيام بما يليل وذلك حسب االقتضاء ن خالل الشراكات الوطنية لدحر السلوم

  
التقدم نحو بلوغ األهداف الدولية لمكافحة الـسل المحـددة لعـام            ب التعجيل  )أ(

   بسرعة وعلى النحو الكامل؛ستراتيجية دحر السلا عن طريق تنفيذ ٢٠١٥
  
ة تقييم أداء البرامج    التعجيل بتحسين نُظم المعلومات الصحية من أجل خدم         )ب(

  الوطنية؛
  

 الـشديد الحد من نشوء وانتقال السل المقاوم لألدوية المتعددة، بما فيه السل              )ج(
في قيام بـرامج الـسل بتنفيـذ         المقاومة لألدوية، عن طريق ضمان الجودة العالية      

 بوصـفها ) DOTS(استراتيجية المعالجة القصيرة األمد تحت اإلشـراف المباشـر          
تنفيذاً تاماً وعـن    ] العراق  [ ولى واألهم في تنفيذ استراتيجية دحر السل        الخطوة األ 

  طريق التنفيذ الفوري الحتياطات مكافحة العدوى؛
  
القيام إذا تأثرت، المبادرة على الفور بالتصدي للسل الشديد المقاومة لألدوية             )د(

  ة؛ كجزء من استراتيجية دحر السل اإلجمالية، وبوصفها أعلى أولوية صحي
  
تعزيز القدرات المختبرية بهدف إجراء اختبارات سريعة لتحسس الجـراثيم            )ه(

المستفردة من جميع األفراد المصابين بالسل اإليجابي فـي المـستنبتات لألدويـة،             
  وتعزيز إتاحة الفحص المجهري المضمون الجودة للطاخات البلغم؛ 

  
نة الجودة والميـسورة    توسيع نطاق الحصول على األدوية الثانوية المضمو        )و(

   شراكة دحر السل؛المنبثقة عن "الضوء األخضر" عن طريق لجنة التكلفة
  

استخدام جميع آليات التمويل الممكنـة مـن أجـل الوفـاء بااللتزامـات المتخـذة                  )٢(
، بمـا فـي ذلـك ضـمان اسـتدامة التمويـل المحلـي               ١٤-٥٨ج ص ع  القـرار    بموجب

-٢٠٠٦لمالي المحددة في الخطة العالمية لدحر السل        وبالتالي سد حاالت العجز ا     والخارجي
  ؛٢٠١٥

  
إعالن السل، حيثما كان مناسباً، حالة طوارئ صـحية وتخـصيص مـوارد إضـافية               )  ٣(

  للنهوض باألنشطة الرامية إلى وقف انتشار السل الشديد المقاومة لألدوية؛
  

  : يليالقيام بما المدير العام تطلب إلى  -٢
  

األعضاء  في توسيع نطاق استراتيجية دحـر الـسل          مقدم إلى الدول    تكثيف الدعم ال    )١(
ومن أجل تطوير قدرات البرامج الوطنية لمكافحة السل وتحسين أدائها وخـصوصاً            ] تايلند   [

، وبتنفيـذ احتياطـات مكافحـة العـدوى         ]العراق   ) [ DOTS(نوعية أنشطة استراتيجية      
زيز النظم الصحية األعم، وذلـك بغيـة بلـوغ          في سياق تع  ] الواليات المتحدة األمريكية     [

  ؛٢٠١٥األهداف الدولية المحددة لعام 
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تعزيز دعم المنظمة على وجه االستعجال، للبلدان المتأثرة بالسل الـشديد المقاومـة               )٢(
  لألدوية؛

  
تنسيق جهود  إلى  في مساعيها الرامية     شراكة دحر السل   ضمنالمنظمة   قيادةتحسين    )٣(

 ولتيسير االلتزام الطويل األجـل باسـتدامة        ٢٠١٥-٢٠٠٦ العالمية لدحر السل     تنفيذ الخطة 
  تمويل الخطة العالمية من خالل تحسين آليات زيادة التمويل؛

  
تدعيم اآلليات الستعراض ورصد التقديرات الخاصة بأثر أنشطة المكافحـة علـى              )٤(

   عنه؛عبء السل، بما في ذلك معدل وقوعه وانتشاره والوفيات الناجمة
  
دعم الدول األعضاء في تطوير القدرات المختبرية للتمكن من إجـراء االختبـارات               )٥(

السريعة لتحسس الجراثيم المستفردة المأخوذة من جميع األشخاص الذين ثبتت إصابتهم فـي             
  المستنبتات؛
  

تحسين دور المنظمة فيما يخص بحوث السل عمالً على تعزيز البحـوث التطبيقيـة      )٦(
 والبحوث األساسية الالزمة    ٢٠١٥ة لبلوغ األهداف الدولية لمكافحة السل المحددة لعام         الالزم

؛ ولزيادة الدعم العالمي لمجاالت بحـوث       ٢٠٥٠لبلوغ مرمى التخلص من السل بحلول عام        
  السل التي ال تحصل على موارد كافية في الوقت الراهن؛

  
 عن طريق المجلس التنفيـذي      والستينثة  تقديم تقرير إلى جمعية الصحة العالمية الثال        )٧ (

  :يتناول ما يلي
  

، بما في   ٢٠١٥-٢٠٠٦التقدم المحرز في تنفيذ الخطة العالمية لدحر السل           )أ(
  ذلك حشد الموارد الالزمة للتنفيذ من المصادر المحلية والخارجية؛

  
، ٢٠١٥التقدم المحرز في بلوغ األهداف الدولية لمكافحة السل بحلول عام             )ب(
نسبة حاالت السل المكتشفة والتي تم شفاؤها بموجب المعالجة القـصيرة           "استخدام  ب

)  للمرامـي اإلنمائيـة لأللفيـة      ٢٤ المؤشر)" (DOTS (اإلشراف المباشر األمد تحت   
معـدالت تفـشيه والوفيـات      "كقياس ألداء البرامج الوطنية، ومعدل حدوث السل و       

كقياس ألثر المكافحة في وبـاء  ) لأللفية للمرامي اإلنمائية    ٢٣ المؤشر" (الناجمة عنه 
  .السل

  
  )٢٠٠٧ يناير/ كانون الثاني ٢٥، الثامنةالجلسة (

  
  
  نُظم رعاية الطوارئ: النُظم الصحية  ٤ق١٢٠ت م
  

  المجلس التنفيذي،  
  
  ١نُظم رعاية الطوارئ؛: بعد النظر في التقرير الخاص بالنُظم الصحية  

  

                                                           
 .١٢٠/٢٧م تالوثيقة     ١
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  ١:اعتماد القرار التالي جمعية الصحة العالمية الستين بيوصي  
  

  جمعية الصحة العالمية الستون،  
  

  نُظم رعاية الطوارئ؛: بعد النظر في التقرير الخاص بالنُظم الصحية  
  

التقريـر العـالمي عـن العنـف         بشأن تنفيذ توصيات     ٢٤-٥٦ع ص جوإذ تذكّر بالقرارين      
را، على التوالي، إلى أن      بشأن السالمة على الطرق والصحة، اللذين أشا       ١٠-٥٧ع ص ج، و والصحة

العنف يمثل مشكلة رئيسية في مجال الصحة العمومية في جميع أنحاء العالم، وأن إصابات حـوادث                
  المرور على الطرق تتسبب في مشاكل واسعة النطاق وخطيرة في مجال الصحة العمومية؛

  
 التقنـي    طلب إلى المدير العـام تـوفير الـدعم         ٢٤-٥٦ع ص جوإذ تذكر كذلك بأن القرار        
بخدمات رعاية المصابين بالرضوح ورعاية الناجين من العنف أو ضحاياه، وبـأن القـرار               للنهوض

 أوصى الدول األعضاء بتعزيز الخدمات الخاصة بالطوارئ والتأهيل، وطلـب إلـى             ١٠-٥٧ع ص ج
الرضـوح  المدير العام توفير الدعم التقني لتعزيز نُظم الرعاية السابقة لدخول المستشفى والخاصـة ب             

  لضحايا إصابات حوادث المرور على الطرق؛
  

 مليون نـسمة فـي      ١٠٠وإذ تقر بأن عدد من يصابون سنوياً بإصابات مستديمة يربو على              
العالم، وبأن عدد من يلقون حتفهم سنوياً بسبب العنف واإلصابات يربو على خمسة ماليين نسمة فـي                 

عنف ومعدالت الوفيات الناجمة عن اإلصابات يتركز       ٪ من العبء العالمي لل    ٩٠العالم، وبأن أكثر من     
  في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل؛

  
وإذ تدرك الحاجة إلى الوقاية األولية باعتبارها أحد أهم السبل الكفيلـة بالحـد مـن عـبء                    
  اإلصابات؛

  
 وإذ تقر بأن تحسين تنظيم وتخطيط عملية توفير الرعاية الخاصة بالرضوح وخدمات رعاية              

 ؤدي دوراً هاماً في مجال    ويعملية إيتاء الرعاية الصحية المتكاملة،       الطوارئ يشكل جزءاً أساسياً من    
التأهب واالستجابة لإلصابات التي تحدث بأعداد كبيرة، وبإمكانه أن يقلل معدل الوفيات ويحـد مـن                

  العجز ويقي من حصائل أخرى ضارة بالصحة وتنجم عن عبء اإلصابات اليومي؛
  

ذ ترى أن اإلرشادات واألدوات اإللكترونية التي نشرتها المنظمة تُعد وسيلة مـن وسـائل               وإ  
تحسين تنظيم وتخطيط الرعاية الخاصة بالرضوح وخدمات رعاية الطوارئ، والتي يجـري تكييفهـا              

  خصيصاً من أجل تلبية احتياجات البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل؛
  
 عمليـة تـوفير   ن الجهود على الصعيد العالمي من أجل تعزيز          أنه ينبغي بذل المزيد م     ترى  -١

الرعاية الخاصة بالرضوح وخدمات رعاية الطوارئ لضمان تقديمها في الوقت المناسب وبكفاءة إلى             
في سياق نظام الرعاية الصحية إجماالً، وما يرتبط بذلك مـن مبـادرات صـحية               من يحتاجون إليها    

   ومبادرات تهدف إلى تعزيز الصحة؛
  
  
  
  
  

                                                           
 . لالطالع على اآلثار المالية واإلدارية المترتبة على هذا القرار بالنسبة إلى األمانة٦انظر الملحق    ١
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  : الدول األعضاء على ما يليتحث  -٢
  

إجراء تقدير شامل لسياق الرعاية السابقة لدخول المستشفى والخاصة بالطوارئ، بما             )١(
  حسب االقتضاء؛في ذلك تحديد االحتياجات غير الملباة 

  
ضمان مشاركة وزارات الصحة في آلية للتنسيق بين القطاعات من أجل استعراض              )٢(

  الرعاية الخاصة بالرضوح ورعاية الطوارئ؛ توفيروتعزيز 
  

النظر في إنشاء نُظم رسمية للرعاية السابقة لدخول المستشفى والخاصة بالرضـوح              )٣(
ورعاية الطوارئ في المواقع التي تكون عالية المردود فيها، بما في ذلك المواقع التي يرتفع               

لرسمية والموارد المجتمعية من أجل فيها تواتر حدوث اإلصابات، واالعتماد على النُظم غير ا
إيجاد القدرات على توفير الرعاية السابقة لدخول المستشفى في المجاالت التي تكـون فيهـا               

السابقة لدخول المستشفى والخاصة بـالطوارئ غيـر        الطبية الرسمية المعنية بالرعاية     النُظم  
  عملية؛

  
الطبيـة الخاصـة     دمات الرعايـة   رسمي لخ  نظامالقيام، في البيئات التي يوجد فيها         )٤(

بالطوارئ، حسب االقتضاء وكلما أمكن، بضمان وجود آلية رصد تعزز وتكفل المعايير الدنيا          
  للتدريب والمعدات والبنية التحتية واالتصاالت؛

  
 الطبيـة الخاصـة   لرعايـة  رسمي لخدمات ا نظامالقيام، في المواقع التي يوجد فيها         )٥(

  يها إنشاء نظام من هذا القبيل، بإدخال أرقام هواتف تتاح للجميع؛بالطوارئ، أو التي يجري ف
  
تحديد مجموعة أساسية من خدمات الرعاية الخاصة بالرضوح ورعاية الطـوارئ،             )٦(

ووضع أساليب لضمان وتوثيق تقديم هذه الخدمات على نحو مالئم إلى كل مـن يحتـاجون                
  إليها؛

  
الرعاية الصحية المعنيين وتحسين ظـروف      النظر في إيجاد حوافز لتدريب مقدمي         )٧(

  عملهم؛ 
  
جزءاً من المناهج الدراسية ذات الصلة       المناسبةضمان أن تشكل الكفاءات األساسية        )٨(

الخاصة بالصحة، وتعزيز التعليم المستمر لمقدمي خدمات الرعاية الخاصة بالرضوح ورعاية 
  الطوارئ؛

  
رصد الموضـوعي لحـصيلة الجهـود       ضمان أن تكون مصادر المعطيات كافية لل        )٩(

  المبذولة من أجل تعزيز نظم الرعاية الخاصة بالرضوح ورعاية الطوارئ؛
  
، بما في ذلك اآلليـات الماليـة وأسـاليب          مراجعة وتحديث التشريعات ذات الصلة      )١٠(

اإلدارة، لضمان إتاحة مجموعة أساسية من خدمات الرعاية الخاصـة بالرضـوح ورعايـة              
  من يحتاجون إليها؛ الطوارئ لجميع 

  
  : المدير العام ما يليتطلب إلى  -٣

  
وضع أدوات وتقنيات موحدة قياسياً لتقدير الحاجة إلى بناء القـدرات فـي مجـال                 )١(

  الرعاية الخاصة بالرضوح ورعاية الطوارئ، قبل دخول المستشفى، والقائمة في المرافق؛
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رعاية الطوارئ،  خدمات   ية توفير بعملوضع تقنيات لمراجعة التشريعات ذات الصلة         )٢(
  وتجميع نماذج هذه التشريعات؛ 

  
تقديم الدعم الالزم إلى الـدول    وتقنيات للتفتيش على المرافق، و     وآلياتتحديد معايير     )٣(

 لتـوفير تصميم برامج لتحسين الجودة واألساليب األخـرى الالزمـة           األعضاء لتمكينها من  
  لطوارئ في الوقت المناسب وبكفاءة؛الرعاية األساسية الخاصة بالرضوح وبا

  
تقديم اإلرشادات الخاصة بإنشاء وتعزيز نُظم التدبير العالجي لإلصابات التي تحدث             )٤(

  بأعداد كبيرة؛
  
تقديم الدعم إلى الدول األعضاء، عند الطلب، لتقدير االحتياجـات والتفتـيش علـى                )٥(

 عمليـة تـوفير   ائر جوانب تعزيز    المرافق وبرامج تحسين الجودة ومراجعة التشريعات، وس      
  خدمات الرعاية الخاصة بالرضوح ورعاية الطوارئ لديها؛

  
تشجيع البحوث والتعاون مع الدول األعضاء على وضع سياسات وبـرامج مـسندة               )٦(

  البينات العلمية لتنفيذ طرق تعزيز الرعاية الخاصة بالرضوح وخدمات رعاية الطوارئ؛
  
ضاء والمنظمات غير الحكومية وسائر أصحاب المصلحة من        التعاون مع الدول األع     )٧(

 عمليـات تـوفير   أجل المساعدة على ضمان وجود القدرات الالزمة للقيام بفعالية بتخطـيط            
  الرعاية الخاصة بالرضوح وخدمات رعاية الطوارئ وتنظيمها وإدارتها ورصدها؛

  
من خالل تحسين تنظـيم     التوعية بوجود طرق زهيدة التكلفة للحد من معدل الوفيات            )٨(

وتنظـيم   الرعاية الخاصة بالرضوح وخـدمات رعايـة الطـوارئ،         عملية توفير وتخطيط  
اجتماعات الخبراء على نحو منتظم لمواصلة تبادل المعلومات التقنية وبناء القدرات في هـذا              

  المجال؛
  
حة عـن   تقديم تقرير مرحلي عن التقدم المحرز في تنفيذ هذا القرار إلى جمعية الص              )٩(

  .طريق المجلس التنفيذي
  

  )٢٠٠٧ يناير/ كانون الثاني ٢٦، التاسعةالجلسة (
  
  
  خطة عمل ترويجية والوقاية المتكاملة من األمراض: صحة الفم  ٥ق١٢٠ت م
  

  المجلس التنفيذي،
  

 ١خطة عمل ترويجية والوقاية المتكاملة مـن األمـراض        : بعد النظر في التقرير المتعلق بصحة الفم        
  ٢تنفيذ االستراتيجية العالمية،: ر المتعلق بتوقي ومكافحة األمراض غير الساريةوالتقري

  
  
  

                                                           
 .١٢٠/١٠ت م الوثيقة    ١
 .١٢٠/٢٢ت م الوثيقة    ٢
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  ١: جمعية الصحة العالمية الستين باعتماد القرار التالييوصي  
  

  جمعية الصحة العالمية الستون،  
  

 بشأن الفلورة والقرار ٥٠-٣١ج ص ع   و ٦٤-٢٨ج ص ع   و ٣٠-٢٢ج ص ع  إذ تذكّر بالقرارات      
 بشأن  ٣٩-٤٢ج ص ع  شأن صحة الفم في إطار استراتيجية توفير الصحة للجميع، و          ب ١٤-٣٦ج ص ع  

 بشأن االتفاقية اإلطارية لمنظمة الصحة العالمية بـشأن         ١٧-٥٩ج ص ع   و ١-٥٦ج ص ع  صحة الفم، و  
 بـشأن االرتقـاء     ١٤-٥٧ج ص ع   بشأن توقي السرطان ومكافحته، و     ٢٢-٥٨ج ص ع  مكافحة التبغ، و  

 بشأن ١٦-٥٧ج ص عطار استجابة منسقة وشاملة لأليدز والعدوى بفيروسه، وبالمعالجة والرعاية في إ  
 بشأن االستراتيجية العالمية بـشأن النظـام        ١٧-٥٧ج ص ع  تعزيز الصحة وأساليب العيش الصحية و     

 بشأن تعزيز التمتع بالنشاط والصحة في مرحلـة         ١٦-٥٨ج ص ع  الغذائي والنشاط البدني والصحة، و    
 بشأن الوقاية من األمراض غير السارية ومكافحتهـا،         ١٧-٥٣ج ص ع   و ١٨-٥١ج ص ع  الشيخوخة، و 

   بشأن مشاكل الصحة العمومية الناجمة عن استعمال الكحول على نحو ضار؛٢٦-٥٨ج ص عو
  

  وإذ تقر بالعالقة الجوهرية بين صحة الفم والصحة عموماً ونوعية الحياة؛  
  

ض بصحة الفم والوقاية من أمراض الفم       وإذ تشدد على الحاجة إلدراج البرامج من أجل النهو          
  في البرامج للوقاية المتكاملة من األمراض المزمنة ومكافحتها،

  
وإذ تدرك أن أهمية توقي األمراض غير السارية ومكافحتها قد تم تسليط األضواء عليها في                 

  ؛٢٠١٥-٢٠٠٦الحادي عشر العام برنامج العمل 
  

ة مع المنظمة وشركائها والمنظمات غير الحكومية فـي         وتقديراً منها لدور المراكز المتعاون      
  تحسين صحة الفم على النطاق العالمي؛ 

  
  : الدول األعضاء علىتحث  -١
  

 سياسـات الوقايـة    فـي    حسب االقتضاء، ،  اعتماد تدابير لضمان إدراج صحة الفم       )١(
  المتكاملة من األمراض غير السارية المزمنة ومعالجتها؛

  
الالزمة التباع أساليب مسندة بالبينات إلدراج صحة الفم في السياسات          اتخاذ التدابير     )٢(

  ؛ حسب االقتضاءالوطنية للوقاية المتكاملة من األمراض غير السارية ومكافحتها
  

فـي مجـال    الهدف منها تزويد السكان بالخدمات األساسـية        النظر في إنشاء آليات       )٣(
ت الرعاية الصحية األولية المعززة التـي        إطار خدما  ودمج صحة الفم في    رعاية صحة الفم  

بإتاحة خدمات صحة الفم     تقدم فيما يتعلق بمكافحة األمراض غير السارية المزمنة والنهوض          
التي ينبغي توجيهها نحو وقاية السكان الفقراء المحرومين من األمراض وتعزيز صـحتهم،             

  ر السارية المزمنة؛وذلك بالتعاون مع البرامج المتكاملة للوقاية من األمراض غي
  

ال سبيل لديها للتوصل إلى المستويات المثلى مـن الفلوريـد،            البلدان التي    أن تنظر   )٤(
 برامج للفلورة، مع إعطاء األولويـة       بوضع وتنفيذ  لم تنشئ بعد برامج الفلورة بانتظام،        التيو

اه الشرب أو الملح    الستراتيجية عادلة مثل إضافة الفلور أوتوماتيكياً، على سبيل المثال في مي          
  أو اللبن، وتوفير معاجين األسنان المفلورة المعقولة التكلفة؛

                                                           
 .الية واإلدارية المترتبة على هذا القرار بالنسبة إلى األمانة لالطالع على اآلثار الم٦انظر الملحق     ١
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لضمان كون الوقاية من سرطان الفم جزءاً ال يتجـزأ مـن             الخطوات الالزمة اتخاذ    )٥(
أو عـاملي الرعايـة     البرامج الوطنية لمكافحة السرطان، والتشجيع على إشراك المهنيـين          

 فـي    في مجال صحة الفم،    التدريب المناسب صحة الفم الذين تلقوا      المعنيين ب  الصحية األولية 
  اكتشافه وتشخيصه ومعالجته في وقت مبكر؛

  
 من أمراض الفم المرتبطة باأليدز والعـدوى        اتخاذ الخطوات الالزمة لضمان الوقاية      )٦(

بفيروسه، وتعزيز صحة الفم ونوعية الحياة في أوساط المتعايـشين مـع فيـروس األيـدز،                
اك المهنيين أو العاملين في مجال صحة الفم الذين تلقوا تدريباً خاصاً علـى الرعايـة                وإشر

  ؛حيثما أمكنالصحية األولية، وتطبيق الرعاية األولية لصحة الفم، 
  

وضع وتنفيذ أنشطة الترويج لصحة الفم والوقاية من أمراض الفم في أوساط األطفال               )٧(
في المدارس التي تعمل على تعزيـز        من األنشطة    المدارس، كجزء  قبل سن الدراسة وأطفال   

  ؛الصحة
  

زيادة القدرة على تأهيل العاملين في صحة الفم، بما فيهم اختصاصيو صحة األسنان،   )٨(
والممرضات والمعاونون، واتخاذ ما يلزم من تدابير لتوزيع هؤالء المعـاونين علـى نحـو               

األسنان لهـذه الخـدمات بـصورة       منصف على مستوى الرعاية األولية وضمان دعم أطباء         
  مناسبة من خالل نظام إحالة مناسب؛

  
وضع وتنفيذ برامج وطنية في البلدان المتأثرة باألكال لمكافحة هذا المرض ضـمن               )٩(

البرامج الوطنية المعدة للتدبير العالجي المتكامل ألمراض الطفولة والحد من سـوء التغذيـة          
مائية المتعلقة بالصحة والمتفق عليها دولياً، بما فيها المرامي   والفقر، بما يتفق مع المرامي اإلن     

  الواردة في إعالن األلفية؛
  
إدراج نظام لمعلومات صحة الفم ضمن خطط الترصد الصحي كي تكون أغـراض               )١٠(

  صحة الفم متماشية مع المعايير الدولية، وتقييم التقدم المحرز في الترويج لصحة الفم؛
  
حة الفم واللجوء إلى الترويج لصحة الفم والوقاية مـن األمـراض            تدعيم بحوث ص    )١١(

 وتكييفها وتشجيع تبـادل المعـارف       الوطنيةاستناداً إلى البينات بغية دمج برامج صحة الفم         
  والخبرات الموثوقة لبرامج صحة الفم المجتمعية بين البلدان؛

  
لفم كجزء من كل خطـة      تناول موضوع الموارد البشرية والقوى العاملة في صحة ا          )١٢(

  وطنية تتعلق بالصحة؛
  
زيادة المخصصات المكرسة في الميزانية للوقاية من أمراض الفم وحاالت          النظر في     )١٣(

  األمراض القحفية الوجهية ومكافحتها؛
  

  : المدير العامتطلب إلى  -٢
  

جـات  رفع مستوى الوعي بالتحديات الشاملة التي تواجه تحسين صحة الفم، واالحتيا            )١(
  المحددة للبلدان المنخفضة الدخل والفئات السكانية الفقيرة والمحرومة؛
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ضمان تقديم المشورة والدعم التقني من جانب المنظمة، على المـستويين العـالمي               )٢(
واإلقليمي، إلى الدول األعضاء بناء على طلبها، من أجل وضع وتنفيذ برامج صحة الفم في               

  صد األمراض غير السارية المزمنة والوقاية منها وتدبرها؛إطار األساليب المتكاملة لر
  
النهوض على نحو مستديم بالتعاون والتفاعل على الـصعيد الـدولي مـع جميـع                 )٣(

األطراف الفاعلة المعنية بتنفيذ خطة العمل الخاصة بصحة الفم، وفيما بين هـذه األطـراف،           
  الفم والمنظمات غير الحكومية؛في ذلك المراكز المتعاونة مع المنظمة بشأن صحة  بما
  
إبالغ اليونيسيف وسائر مؤسسات منظومة األمم المتحدة التي تضطلع بأنـشطة ذات              )٤(

  صلة بالصحة بأهمية دمج صحة الفم في برامجها؛
  
  . تعزيز الريادة التقنية للمنظمة في مجال صحة الفم  )٥(

  
  )٢٠٠٧ يناير/ كانون الثاني ٢٦، التاسعةالجلسة (

  
  
  مسودة استراتيجية لدمج التحليل واإلجراءات الجنسوية في عمل المنظمة  ٦ق١٢٠ت م
  

  المجلس التنفيذي،  
  

بعد أن نظر في مسودة االستراتيجية الخاصة بتعميم مراعاة المنظور الجنسوي في أعمـال منظمـة                  
  ١الصحة العالمية،

  
  ٢:جمعية الصحة العالمية الستين باعتماد القرار التالييوصي   

  
  جمعية الصحة العالمية الستون،  

  
بعد أن نظرت في المسودة االستراتيجية الخاصة بتعميم مراعاة المنظـور الجنـسوي فـي                 

  سياسات وبرامج منظمة الصحة العالمية؛
  

وبإعالن ومنهـاج   ) ١٩٩٤القاهرة،  (وإذ تذكّر ببرنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية           
االستنتاجات المتفق عليها التي خلص إليهـا المجلـس االقتـصادي           ، و )١٩٩٥بيجين،  (عمل بيجين   
، )٢٠٠٥( سـنوات    ١٠، والتوصيات الصادرة عن مؤتمر بيجين بعد مـضي          ١٩٩٧/٢واالجتماعي  

 والقـرار   ٢٠٠٥،٣، ونتـائج مـؤتمر القمـة العـالمي          ٢٠٠٠وإعالن األمم المتحدة بشأن األلفيـة       
إلنمائية ذات الصلة بالصحة والمتفق عليها دولياً، بما         بشأن التعجيل بتحقيق المرامي ا     ٣٠-٥٨ع ص ج

  في ذلك المرامي الواردة في إعالن األلفية،
  
 باستراتيجية إدماج المنظور الجنسوي فـي التيـار الرئيـسي لعمـل             تحيط علماً مع التقدير     -١

  المنظمة؛
  

                                                           
 .١٢٠/٦ت م    الوثيقة ١
 .لالطالع على اآلثار المالية واإلدارية المترتبة على هذا القرار بالنسبة إلى األمانة ٦انظر الملحق     ٢
 .٦٠/١قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة     ٣
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  : الدول األعضاء على ما يليتحث  -٢
  

ي أعمال التخطـيط االسـتراتيجي والعملـي        تضمين التحليل والتخطيط الجنسوي ف      )١(
  المشترك، بما في ذلك استراتيجيات التعاون القطرية؛

  
إعداد استراتيجيات وطنية لمعالجة القضايا الجنـسوية فـي الـسياسات والبـرامج               )٢(

  والبحوث الصحية، بما في ذلك مجال الصحة اإلنجابية والجنسية؛
  
   نوع الجنس والمرأة والصحة وتعزيزهما؛ على التدريب والتوعية بشأنالتوكيد  )٣(
  
ضمان إدراج الخدمات الصحية التي تراعي االعتبـارات الجنـسوية فـي جميـع                )٤(

  مستويات إيتاء الرعاية الصحية؛
  
جمع وتحليل معطيات مصنفة حسب نوع الجنس واستخدام النتائج لالستهداء بها عند              )٥(

  وضع السياسات والبرامج؛
  
مراعـاة  تجاه المساواة بين الجنسين في القطاع الصحي للتأكـد مـن            إحراز التقدم     )٦(
 النساء والرجال والبنات والصبيان في الرعاية الصحية في الـسياسات الـصحية             يسهم به  ما

  والتخطيط الصحي؛
  
  : المدير العامتطلب إلى  -٣
  

ل  الفوارق وحاالت اإلجحاف الجنسوية والتصدي لها وذلك عند تخطيط أعمـا           تقييم  )١(
 وتنفيذها ورصدها وتقييمها وتضمين هذا المطلب في توصـيف الوظـائف، وهـذا              المنظمة

  المعيار في تقارير تقييم األداء؛
  
رصد تنفيذ االستراتيجية وضـمان المـساءلة فـي تنفيـذ هـذه              و تحديد المؤشرات   )٢(

   ؛ وفي المقر الرئيسي والمكاتب اإلقليمية والقطريةاألمانةمن قبل االستراتيجية 
  
دعم وضمان استمرار إدماج المنظور الجنسوي في سياسات وبرامج المنظمة، بمـا              )٣(

في ذلك بتعيين موظفين يتحملون مسؤوليات محددة ومن ذوي الخبرة في المجال الجنـسوي              
  وصحة المرأة؛

  
تقديم الدعم للدول األعضاء بشأن وضع االستراتيجيات وخطـط العمـل الخاصـة               )٤(

ن الجنسين في جميع السياسات والبرامج والبحـوث الـصحية وضـمان            بمراعاة المساواة بي  
  استمرار ذلك؛

  
إيالء األولوية الستخدام المعطيات المصنفة حسب الجنس والتحليل الجنـسوي فـي              )٥(

منشورات منظمة الصحة العالمية، وفي إطار الجهود الرامية إلى تعزيز نُظـم المعلومـات              
  س الوعي بالمساواة بين الجنسين كأحد محددات الصحة؛الصحية، بغية التأكد من أنها تعك

  
التأكد من أن التقييمات البرنامجية والمواضيعية تظهر المدى الذي وصل إليه إدماج              )٦(

  القضايا الجنسوية في أعمال المنظمة؛



 46  بعد المائةالعشرونالمجلس التنفيذي، الدورة  

 عن التقدم المحرز في     كل سنتين تقديم تقرير   والتأكد من التنفيذ الكامل لالستراتيجية        )٧(
  . المجلس التنفيذيعن طريقمجال إلى جمعية الصحة هذا ال

  
  )٢٠٠٧ يناير/ كانون الثاني ٢٦، التاسعةالجلسة (

  
  
التطورات واالستجابة والمتابعـة وتطبيـق      : أنفلونزا الطيور واألنفلونزا الجائحة     ٧ق١٢٠ت م

، وأفضل الممارسات لتبـادل المعلومـات       )٢٠٠٥(أحكام اللوائح الصحية الدولية     
  وتسلسلها الجينيفيروسات األنفلونزا الخاصة ب

  
  المجلس التنفيذي،

  
التطـورات واالسـتجابة   :  بأنفلونزا الطيور واألنفلونزا الجائحـة  التقريرين الخاصين بعد أن نظر في       

 وأفضل الممارسات لتبـادل المعلومـات الخاصـة         ،)٢٠٠٥(والمتابعة وتطبيق أحكام اللوائح الصحية الدولية       
  ١،وتسلسلها الجينيزا بفيروسات األنفلون

  
  ٢: جمعية الصحة العالمية الستين باعتماد القرار التالييوصي  

  
  جمعية الصحة العالمية الستون،  

  
التطـورات  : بعد أن نظرت في التقرير الخاص بـأنفلونزا الطيـور واألنفلـونزا الجائحـة               

  واالستجابة والمتابعة؛
  

للذين تم فيهما اإلعراب عن القلـق إزاء         ا ٢-٥٩ج ص ع   و ٥-٥٨ج ص ع  وإذ تذكِّر بالقرارين      
في حدوث جائحة، وحثّ الدول األعـضاء       " ألف"  من فيروس األنفلونزا      H5N1احتمال تسبب الساللة    

على تعميم المعلومات والمواد البيولوجية ذات الصلة بما فيها العينات السريرية والفيروسـات علـى               
  المراكز المتعاونة مع المنظمة؛

  
لى وجه الخصوص، بأهمية التبادل الدولي، مع المراكز المتعاونة مع المنظمـة،            وإذ تقر، ع    

للعينات السريرية والفيروسات كمساهمة في تقدير مخاطر حدوث جائحة، واستحداث لقاحات مـضادة      
  لها، وتحديث كواشف التشخيص ومستلزمات االختبارات وترصد مقاومة األدوية المضادة للفيروسات،

  
  : األعضاء على ما يلي الدولتحث  -١
  

االستمرار في دعم شبكة منظمة الصحة العالمية لترصد األنفلونزا علـى الـصعيد               )١(
العالمي ودعم اإلجراءات التي تتبعها من أجل جمع وتبادل وتحديد خصائص الذراري الدوارة 

  لفيروسات األنفلونزا الموسمية، على نحو روتيني منهجي؛
  
لقوانينها ولوائحها المحلية واللـوائح الدوليـة، كتلـك الخاصـة           إنشاء آليات، طبقاً      )٢(

بالسالمة البيولوجية والنقل، تضمن التبادل الروتيني والمناسب التوقيت للمـواد البيولوجيـة            

                                                           
  .، على الترتيب٣/وثيقة معلومات/ ١٢٠م ت و١٢٠/١٦ت  م و١٢٠/١٥ت م  الوثائق   ١
  . لالطالع على اآلثار المالية واإلدارية المترتبة على هذا القرار بالنسبة إلى األمانة٦ انظر الملحق    ٢
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فيهـا   المتعلقة بفيروسات األنفلونزا الجديدة التي تنطوي على خطر حـدوث جائحـة، بمـا             
يوان، وإدراج المعطيـات الخاصـة بالـسالسل         من اإلنسان والح   H5N1مستفردات الفيروس   

روتينية وفي الوقت المناسب في قواعد البيانـات المتاحـة          الجينية لتلك الفيروسات بصورة     
  ؛للعموم

  
دعم تنفيذ الخطة العالمية التي وضعتها المنظمة بشأن األنفلونزا الجائحة مـن أجـل          )٣(

ات األنفلونزا الجائحـة وزيـادة فـرص         كوسيلة لزيادة توافر لقاح    ١زيادة إمدادات اللقاحات  
  االستفادة منها؛

  
االستمرار في إجراء الدراسات االستقصائية السريرية والوبائية حول حاالت العدوى            )٤(

البشرية على وجه السرعة، وتبادل نتائج تلك الدراسات في الوقت المناسـب مـع منظمـة                
  الصحة العالمية واألسرة الدولية؛

  
  :ر العام القيام بما يلي المديتطلب إلى  -٢
  

االستمرار في تنسيق األنشطة الدولية لترصـد فيروسـات األنفلـونزا الموسـمية               )١(
  والفيروسات التي تنطوي على احتمال التسبب في الجوائح؛

  
تعزيز آلية التواصل حتى تتلقى المراكز الوطنية المعنية باألنفلونزا، بصورة روتينية             )٢(

ليغات عن ملخص نتائج التحليالت الفيروسية التي تجريها المراكـز          وفي الوقت المناسب، تب   
  ؛H5المتعاونة مع المنظمة والمختبرات المرجعية المعنية بالساللة 

  
تشجيع االستفادة على أوسع نطاق ممكـن مـن المنتجـات العمليـة، بمـا فيهـا                   )٣(

األنفلونزا بمـا فيهـا     األنفلونزا الجائحة الناجمة عن البحوث الجارية حول فيروسات          لقاحات
  ؛H5N1الفيروس 

  
اتخاذ اإلجراءات المالئمة إذا أخطرت إحدى الدول األعضاء المنظمة بأنها تعتقد أن              )٤(

الفيروسات التي قدمتها تلك الدولة العضو قد أسيئ استخدامها ألغراض بحثية أو تجارية من              
 H5لمرجعية المعنيـة بالـساللة      قبل أحد المراكز المتعاونة مع المنظمة أو أحد المختبرات ا         

   أو الربح بطريقة تنتهك أفضل الممارسات؛٢ألغراض البحوث
  
تيسير التوزيع اإلقليمي األعم واألكثر عدالً لقدرة إنتاج لقاح األنفلونزا وزيادة قـدرة             )٥(

إنتاج لقاحات الجوائح، وذلك عن طريق قيادة جهود تنفيذ خطة العمل العالمية التي وضـعتها          
ظمة بشأن األنفلونزا الجائحة من أجل زيادة إمدادات اللقاحات، والتوكيد علـى األنـشطة              المن

التي تساعد على زيادة إتاحة لقاحات الجوائح في البلدان النامية والبلدان األخرى التي تفتقـر               
  إلى القدرة على اإلنتاج على الصعيد المحلي؛

  
إتاحة لقاحات األنفلونزا الجائحة واألدوية     تحديد الخيارات الممكنة الرامية إلى تعزيز         )٦(

المضادة للفيروسات للجميع، عند االقتضاء، والتوصية بهذه الخيارات، ودعم تنفيذها وذلـك،            

                                                           
  .WHO/IVB/06.13-WHO/CDS/EPR/GIP/2006.1الوثيقة     ١
  .٣/وثيقة معلومات/ ١٢٠ت م الوثيقة    ٢
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على سبيل المثال، عن طريق حشد التمويل الكافي إلجراء بحوث لقاحات األنفلونزا الجائحة             
  واألدوية المضادة للفيروسات واستحداثها؛

  
رار في تقدير الخطر الذي مافتئ يتطور فيما يتعلق بحدوث جائحة لألنفلونزا            االستم  )٧(

  وإبقاء األسرة الدولية على علم بما يحدث في الوقت المناسب؛
  
تقديم الدعم إلى البلدان النامية، بما في ذلك تلك التي تتبادل ما لديها من فيروسـات،                  )٨(

ن طريق تيسير مشاركة العلماء من البلـدان  لبناء قدرات الترصد وكشف الحاالت والتبليغ، ع 
التي تتبادل ما لديها من فيروسات في أنشطة البحث والتطوير ذات الـصلة التـي تجريهـا                 
المراكز المتعاونة مع المنظمة والمنتمية إلى شبكة المنظمة لترصد األنفلونزا على الـصعيد             

  العالمي؛
  
 مجدية ومـستديمة، بمـا فيهـا        التعاون مع الدول األعضاء من أجل وضع حوافز         )٩(

التشجيع وإقرار الجماهير بمساهماتها، لتبادل ما لديها من فيروسات ومعلومات عن السلـسلة             
  الجينية؛

  
حشد دعم إضافي للدول األعضاء ذات النُظم الصحية السريعة التأثر بغية تعزيز هذه         )١٠(

  النُظم وتحسين حالتها فيما يخص التأهب؛
  
سنوي إلى جمعية الصحة عن طريق المجلس التنفيذي بشأن الوضع فيما           تقديم تقرير     )١١(

  .يخص األنفلونزا الجائحة والتأهب العالمي
  

  )٢٠٠٧ يناير/ كانون الثاني ٢٦، العاشرةالجلسة (
  
  
  تدمير مخزونات فيروس الجدري: استئصال الجدري  ٨ق١٢٠ت م
  

  المجلس التنفيذي،  
  

  ١تدمير مخزونات فيروس الجدري، :ئصال الجدريباستوقد نظر في التقريرين الخاصين   
  

  ٢: مشروع القرار التالي كي تنظر فيه جمعية الصحة العالمية الستونيقدم  
  

  جمعية الصحة العالمية الستون،  
  

، الذي يوصي بتحديد تاريخ لتدمير المخزونات المتبقية مـن          ١٠-٤٩ع ص جإذ تذكّر بالقرار      
، الذي أذن باإلبقاء مؤقتاً     ١٠-٥٢ع ص ج جمعية الصحة، وبالقرار     فيروس الجدري، رهناً بقرار تتخذه    

  على مخزونات فيروس الجدري حتى موعد آخر، رهناً باستعراض سنوي تجريه جمعية الصحة؛
  

 الـسماح أيـضاً     ١٥-٥٥ع ص ج، بموجب القـرار     إلى أن جمعية الصحة قررت     وإذ تشير   
ميع البحوث المقرر إجراؤها على تحقيق نتائج وأن        باستمرار، االحتفاظ بها مؤقتاً شريطة أن تركز ج       

                                                           
 .١٢٠/٣٩م ت و١٢٠/١١م ت  الوثيقتان    ١
 . لالطالع على اآلثار المالية واإلدارية المترتبة على هذا القرار بالنسبة إلى األمانة٦ انظر الملحق    ٢
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بموعد مقترح جديد لتـدمير هـذه       تكون محدودة الفترة ويتم استعراضها على نحو دوري، وأن تتقيد           
المخزونات يتم تحديده عندما تسمح اإلنجازات والنتائج التي تحققها البحوث بالتوصل إلى توافق فـي               

   روس الجدري؛اآلراء حول توقيت تدمير مخزونات في
  

، العالميـة وإذ تشير إلى أنه تم السماح بإجراء البحوث األساسية ألغراض الصحة العمومية               
 المتصلة بالعوامل المضادة للفيروسات وتحسين اللقاحات    إجراء المزيد من البحوث الدولية    بما في ذلك    

  روس الجدري وإمراضيته؛وزيادة مأمونيتها، وإلجراء تقصيات عالية األولوية للبنية الجينية لفي
  

 يطلب إلى المدير العام تعيين فريق من الخبراء لتحديد          ١٠-٥٢ع ص جوإذ تالحظ أن القرار       
أي البحوث، إن وجدت، يجب االضطالع به بغية التوصل إلى توافق في اآلراء على الصعيد العالمي                

  بشأن توقيت تدمير مخزونات  فيروس الجدري الحالية؛
  
المخزونـات   جمعيات الصحة السابقة والتي تقضي بتدمير     مقررات الصادرة عن    وإذ تذكّر بال    

  ؛المتبقية من فيروس الجدري
  

وإذ تدرك أن تدمير جميع مخزونات فيروس الجدري يشكل حدثاً ال رجعة عنه وأنه يتعـين                  
  البت في القيام بذلك بقدر كبير من العناية؛

  
 إلى استجابة أوساط الصحة العمومية العالمية       ، الذي يدعو  ١٦-٥٥ع ص جوإذ تذكّر بالقرار      

للوجود الطبيعي للعوامل البيولوجية والكيميائية أو المواد النووية المشعة التي تؤثر على الـصحة أو               
  إطالقها عرضاً أو استخدامها عمداً؛

  
، وأن إطالق    الحي وإذ تدرك أيضاً أنه قد توجد مخزونات غير معروفة من فيروس الجدري             
  روسات من فيروسات الجدري بصورة متعمدة أو عرضية يشكل كارثة على المجتمع العالمي؛أي في

  
 تدمير مخزونـات فيـروس الجـدري      : وبعد النظر في التقرير المتعلق باستئصال الجدري        

والتقرير المتعلق باالجتماع الثامن للجنة االستشارية التابعة للمنظمـة والمعنيـة ببحـوث فيـروس               
  ١الجدري؛

  
ر الذي تحقـق فـي اسـتحداث العوامـل المـضادة            الكبي تشير مع االرتياح إلى التقدم       وإذ  

للفيروسات، وتحسين اللقاحات وزيادة مأمونيتها، واختبارات التشخيص الحساسة والمحددة، وفي وضع 
  السالسل المجينية الكاملة لفيروسات من عدة ذرار مختلفة؛

  
 مضادة لفيروسات الجدري، وأن الحاجة ستنـشأ        وإذ تدرك أنه لم يتم الترخيص ألية عوامل         

الستخدام فيروسات الجدري الحية بغية ضمان نجاعة االختبار في المختبر، وأن األمر قـد يتطلـب                
  مواصلة تحسين النماذج الحيوانية لجعلها أكثر مالءمة الختبار نجاعة هذه العوامل؛

  
 لمـستودعين   ٢٠٠٥مـة فـي عـام       وإذ تالحظ كذلك أن عمليات التفتيش التي قادتها المنظ          

  مرخصين أكدت مرة أخرى مأمونية وأمن فيروسات الجدري على نحو يبعث على االرتياح؛
  

                                                           
 . على التوالي١٢٠/١١ت  م و١٢٠/٣٩ت مالوثيقتان     ١
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وإذ تحيط علماً بأن اللجنة االستشارية التابعة للمنظمة والمعنية ببحـوث فيـروس الجـدري                 
صة بإجراء المزيد   وجدت إبان اجتماعها السابع أنه ثمة حاجة ماسة الستعراض جميع المقترحات الخا           

  ١من البحوث باستخدام فيروس الجدري الحي في ضوء التقدم الملحوظ الذي تحقق حتى اآلن؛
  
وإذ تالحظ كذلك أن األمانة قد حددت، بناء على طلب اللجنة االستشارية التابعـة للمنظمـة،                  

 االقتراحـات إلـى   صيغة لالقتراحات الخاصة بالبحوث ووضعت بروتوكوالً وإطاراً زمنياً لتقديم هذه     
  اللجنة كي تنظر فيها، وأنه يتم إبالغ المنظمة بالبحوث المقررة، وفقاً لبروتوكول محدد؛

  
 عن جمعيات الصحة السابقة والتي تقضي بتدمير الصادرةالمقررات  على تؤكّد مجدداً وبشدة  -١

  المخزونات المتبقية من فيروس الجدري؛
  
  : ما يليعلى تؤكد مجدداً كذلك  -٢
  

ضرورة التوصل إلى توافق في اآلراء بشأن موعد مقترح جديد لتدمير مخزونـات               )١(
عندما تسمح بذلك نتائج البحوث الحاسمة األهمية بالنسبة الستجابة أفـضل           فيروس الجدري،   

  من قبل أوساط الصحة العمومية ألية فاشية محتملة الحدوث؛
  

رية المعنية ببحـوث فيـروس      مواصلة عمل اللجنة االستشا    (١٥-٥٥ع ص جالقرار    )٢(
الجدري فيما يخص البحوث التي تتعلق بمخزونات فيروس الجدري وضـمان االضـطالع             

القاضي بأال يتم االضطالع ببرنامج البحوث على       ) ببرامج البحوث على نحو مفتوح وشفاف     
  نحو مفتوح وشفاف إال بموافقة منظمة الصحة العالمية وتحت إشرافها؛

  
" تدمير مخزونات فيروس الجـدري    : استئصال الجدري : " موضوعي بعنوان   إدراج بند  تقرر  -٣
  ؛]الرابعة والستين / الثالثة والستين [ جمعية الصحة العالميةل جدول األعمال المؤقت في
  
  :المدير العام ما يليتطلب إلى   -٤
  

 بشأن نتائج البحوث التي تم       ]٢٠١٠-٢٠٠٩في الفترة   [ القيام باستعراض رئيسي      )١(
الضطالع بها والبحوث الجارية ومتطلبات إجراء بحوث أساسية مستفيضة ألغراض الصحة      ا

العمومية مع مراعاة توصيات لجنة منظمة الصحة العالمية االستـشارية المعنيـة ببحـوث              
 ]الرابعة والـستين    / الثالثة والستين [ فيروس الجدري حتى يتسنى لجمعية الصحة العالمية        

  ي في اآلراء حول توقيت تدمير مخزونات فيروس الجدري الحالية؛التوصل إلى توافق عالم
  

مواصلة عمل لجنة منظمة الصحة العالمية االستشارية المعنيـة ببحـوث فيـروس               )٢(
  الجدري؛

  
استعراض عضوية لجنة منظمة الصحة العالمية االستشارية وتمثيـل المستـشارين             )٣(

تمثيل الجغرافي المتوازن، مع ضم خبـراء       والمراقبين في اجتماعات اللجنة، بهدف ضمان ال      
عـن  أعضاء هذه اللجنة    وتنزه  والتمثيل المعتبر لخبراء الصحة العمومية،      من البلدان النامية،    

  ؛أية مصلحة
  

                                                           
 .٥٩/١٠انظر الوثيقة ج    ١
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 ونتائج البحوث والفوائد المترتبة     االقتراحات المتصلة بالبحوث المعتمدة   ضمان إتاحة     )٤(
  على هذه البحوث لجميع الدول األعضاء؛

  
، لـضمان   المرخص لهما  للمستودعين   سنويةالنصف  االستمرار في عمليات التفتيش       )٥(

تقيد ظروف تخزين الفيروس والبحوث الجارية في المختبـرات بـأرفع شـروط الـسالمة               
  البيولوجية واألمن البيولوجي؛

  
تطوير إطار تشغيلي الحتياطي المنظمة من اللقاحات المضادة للجدري علـى نحـو               )٦(

   مستمر؛
  

والسالمة االستمرار في تقديم تقارير سنوية عن التقدم المحرز في برنامج البحوث،              )٧(
وعن تنفيـذ   والقضايا ذات الصلة إلى جمعية الصحة عن طريق المجلس التنفيذي،       البيولوجية

توصيات اللجنة االستشارية التابعة للمنظمة والمعنية ببحوث فيروس الجدري التي وافق عليها 
  العام؛المدير 

  
التأكد من أن أية بحوث يتم االضطالع بها ال تـشمل الهندسـة الجينيـة لفيـروس                   )٨(

  الجدري؛
  

 المرخصين وأي مؤسسة أخـرى تمتلـك   مستودعي الفيروس الحي  ضمان عدم قيام      )٩(
شُدفاً من دنا فيروس الجدري بتوزيع هذا الدنا ألغراض البحوث بشأن وسـائل التـشخيص               

ت فقط، وفقاً لتوصيات اللجنة االستشارية التابعة للمنظمة والمعنية ببحـوث           والعالج واللقاحا 
  فيروس الجدري؛

  
تقديم تقرير سنوي تفصيلي إلى جمعية الصحة، من خالل المجلس التنفيذي، بـشأن               )١٠(

البحوث المستكملة، ونتائج هذه البحوث، والبحوث الجاري تنفيذها، والبحوث المزمع إجراؤها  
  ؛ المرخصينينفي المستودع

  
تقديم تقرير إلى جمعية الصحة العالمية الحادية والستين عن الوضع القانوني لذراري       )١١(

  فيروس الجدري المحتفظ بها في المستودعين فيما يخص ملكيتها؛
  

تقديم تقرير إلى جمعية الصحة العالمية الحادية والستين، من خالل المجلس التنفيذي،              )١٢(
ي تشجع في الدول األعضاء على الحصول على أوسع نطاق ممكن وعلـى             بشأن التدابير الت  

نحو يؤمن أكبر قدر من العدالة الممكنة على نتائج البحوث بما في ذلك العوامـل المـضادة                 
  .للفيروسات واللقاحات ووسائل التشخيص

  
  )٢٠٠٧ يناير/ كانون الثاني ٢٧، الحادية عشرةالجلسة (
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  الالئحة المالية والنظام الماليتعديالت على   ٩ق١٢٠ت م
  

  المجلس التنفيذي،

وقد درس تقرير المدير العام عن التعديالت المقترح إدخالها على الالئحة الماليـة والنظـام المـالي،                 
  ١ بتطبيق المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام، الخاصواالقتراح

 بمخططالمتعلقة  و من النظام المالي     ٢-١٠٤ المادة   حذف من الالئحة المالية،     ٣-١٦، وفقاً للمادة    ؤكدي  -١
 ٢-٨ و   ٥-٦ فيه جمعية الصحة المادتين      تحذف اعتباراً من التاريخ الذي      على أن يسري ذلك   الحوافز المالية،   
  . من الالئحة المالية

  : جمعية الصحة العالمية الستين بأن تعتمد القرار التالييوصي  -٢

  جمعية الصحة العالمية الستون،

تطبيق المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العـام وتعـديالت         ب الخاصوقد نظرت في التقرير     
الالئحة المالية والنظام المالي المتصلة به، والتي اقترحها المدير العام واعتمدها المجلس التنفيذي فـي           

  دورته العشرين بعد المائة؛

  ؛ام تطبيق المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العتقر  -١

التـي  و على المعايير المحاسبية لمنظومة األمم المتحـدة         دخلت بالتعديالت التي أُ   تحيط علماً   -٢
   تطبيق المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام بصورة تدريجية؛لمنظمة الصحة العالميةستتيح 

ـ            تالحظ أيضاً   -٣ ة التعـديالت    أن المدير العام سيقدم إلى األجهزة الرئاسية في دوراتهـا المقبل
المقترحة على الالئحة المالية والنظام المالي والناتجة عن اعتماد المعايير المحاسبية الدولية للقطـاع              

  العام؛

 من الالئحة المالية لتوضيح عمل مرفق أسعار الصرف، والـذي           ٤-٤ تعديالت المادة    تعتمد  -٤
للسماح بترحيل موارد الميزانية العادية      ٥-٤؛ والمادة   ٢٠٠٨يناير   / كانون الثاني  ١سيبدأ اعتباراً من    

إلى الفترات المالية الالحقة لسداد االلتزامات التي خصصت قبل نهاية الفترة المالية والتي قطعت قبل               
  نهاية السنة األولى من الفترة المالية السابقة؛

الماليـة   الحوافز   العمل بمخطط  إنهاء   بهدف من الالئحة المالية     ٢-٨ و   ٥-٦ المادتين   تحذف  -٥
 في تشجيع الدول األعضاء على سداد االشتراكات المقدرة في مواعيدها المحـددة، وذلـك          الذي أخفق 

  .٢٠٠٨يناير  / كانون الثاني١اعتباراً من 
  

  )٢٠٠٧ يناير/ كانون الثاني ٢٩، الثانية عشرةالجلسة (
  
  
  

                                                           
 .١ تصويب ١٢٠/٢١ م ت و١٢٠/٢١م تالوثيقتان    ١
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  ١التصديق على تعديالت الئحة الموظفين  ١٠ق١٢٠ت م
  

  المجلس التنفيذي،  
  
 من النظام األساسي للموظفين، على تعديالت الئحة الموظفين التي أدخلها           ٢-١٢، وفقاً للمادة    يصدق  

 فيما يتعلق بأجور الموظفين     ٢٠٠٧يناير  /  كانون الثاني  ١ ٢:اعتباراً من ) أ(القائم بأعمال المدير العام بالنيابة      
ينـاير  /  كانون الثـاني   ١من السنة الدراسية الجارية في      اعتباراً  ) ب(والفئات العليا؛   ) الفنية(في الفئة المهنية    

 فيما يتعلق بإجـازة زيـارة الـوطن         ٢٠٠٧يوليو  /  تموز ١اعتباراً من   ) ج( فيما يتعلق بمنحة التعليم؛      ٢٠٠٧
واإلجازة الخاصة واإلجازة بدون مرتب وإجازة أداء التدريب العـسكري أو الخدمـة العـسكرية واإلجـازة                 

وإجازة األمومة واألبوة والتبني وسفر الموظفين وسفر األبناء في إطـار           ) وارئ اُألسرية إجازة الط (المرضية  
  .منحة التعليم واالستقالة وإنهاء التعيينات واإلشعار بإنهاء الخدمة والتاريخ الفعلي إلنهاء الخدمة

  
  )٢٠٠٧ يناير/ كانون الثاني ٢٩، الثانية عشرةالجلسة (

  
  
  الت الئحة الموظفينالتصديق على تعدي  ١١ق١٢٠ت م
  

  المجلس التنفيذي،
  

  ١بعد النظر في التقرير الخاص بالتصديق على تعديالت الئحة الموظفين،
  

  :جمعية الصحة العالمي الستين باعتماد القرار التالييوصي 
  

  جمعية الصحة العالمية الستون،
  

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

  
/ كانون الثاني  ١ مرتبات المديرين العامين المساعدين والمديرين اإلقليميين، اعتباراً من          تحدد  -١

 دوالراً أمريكياً في السنة قبل االقتطاع اإللزامي من المرتب ليكون           ١٦٨ ٨٢٦، بما يبلغ    ٢٠٠٧يناير  
لغيـر  ( دوالراً أمريكياً    ١١١ ١٤٢أو  ) للمعيلين( دوالراً أمريكياً    ١٢٢ ٧٣٧المرتب الصافي المعدل    

  ؛)المعيلين
  
 ١٨١ ٧٧٨ بمبلـغ    ٢٠٠٦يناير  /  كانون الثاني  ١ مرتب نائب المدير العام، اعتباراً من        تحدد  -٢

  دوالراً ١٣١ ١٥٦دوالراً أمريكياً في السنة قبل االقتطاع اإللزامي، ليكون المرتب الصافي المعـدل             
يناير /  كانون الثاني  ١؛ واعتباراً من    )لغير المعيلين ( دوالراً أمريكياً    ١١٨ ٠٣٤أو  ) للمعيلين(أمريكياً  
 دوالراً أمريكياً في السنة قبل االقتطاع اإللزامي، ليكون المرتـب الـصافي             ١٨٥ ٨٧٤ بمبلغ   ٢٠٠٧
  ؛)ير المعيلينلغ( دوالراً أمريكياً ١٢٠ ٤٢٩ أو) للمعيلين( دوالراً أمريكياً ١٣٣ ٨١٨

  

                                                           
 .١ق  انظر الملح   ١
 . لالطالع على اآلثار المالية واإلدارية المترتبة على هذا القرار بالنسبة إلى األمانة٦ انظر الملحق    ٢
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 ٢٢٨ ٨١٨، بمـا يبلـغ      ٢٠٠٧يناير  /  كانون الثاني  ١ مرتب المدير العام، اعتباراً من       تحدد  -٣
 دوالراً  ١٦١ ٧٣٢دوالراً أمريكياً في السنة قبل االقتطاع اإللزامي، ليكون المرتب الصافي المعـدل             

  ).لغير المعيلين( دوالراً أمريكياً ١٤٣ ٨٢٩أو ) للمعيلين(أمريكياً 
  

  )٢٠٠٧ يناير/ كانون الثاني ٢٩، الثانية عشرةالجلسة (
  
  
  استعمال األدوية على نحو رشيد  ١٢ق١٢٠ت م
  

  المجلس التنفيذي،
  

بعد أن نظر في التقرير الخاص بالتقدم المحرز في استعمال األدوية على نحو رشيد بمـا فـي ذلـك                      
  ١استحداث أدوية أفضل لعالج األطفال،

  
  ٢:المية الستين باعتماد القرار التالي جمعية الصحة العيوصي  

  
  جمعية الصحة العالمية الستون،  

  
التقدم المحرز في تنفيذ    : بعد أن نظرت في التقرير الخاص باستعمال األدوية على نحو رشيد            

  االستراتيجية الدوائية لمنظمة الصحة العالمية؛
  

من قبل القائمين علـى وصـف       وإذ تذكِّر بالتقرير الخاص باستعمال األدوية على نحو رشيد            
األدوية والمرضى، وطُرح للمناقشة خالل جمعية الصحة العالمية الثامنة والخمـسين وبعـد اعتمـاد               

   بشأن مقاومة مضادات الميكروبات؛٢٧-٥٨ج ص عالقرار 
  

 بـشأن اسـتعمال     ١٣-٤٧ج ص ع   و ١٦-٤١ج ص ع   و ٢٧-٣٩ج ص ع  وإذ تذكِّر بالقرارات      
 بـشأن   ١٦-٤٧ج ص ع   و ٣٠-٤٥ج ص ع   و ١٧-٤١ج ص ع  القـرارات   األدوية على نحو رشـيد، و     

 بشأن برنامج عمـل     ٢٧-٤٥ج ص ع   و ٢٠-٤٣ج ص ع  المعايير األخالقية لترويج األدوية، والقرارين      
 بـشأن دور الـصيدلي، والقـرارين        ١٢-٤٧ج ص ع  المنظمة الخاص بالعقاقير األساسية، والقـرار       

 بـشأن   ٩-٥١ج ص ع  لدوائية المنقحة، والقرار     بشأن االستراتيجية ا   ١٩-٥٢ج ص ع   و ١٤-٤٩ع ص ج
اإلعالن عن المنتجات الطبية والترويج لها وبيعها عبر الحدود باستخدام شبكة اإلنترنـت، والقـرار               

   بشأن االستراتيجية الدوائية لمنظمة الصحة العالمية؛١١-٥٤ص ع ج
  

مـات والجامعـات    وإذ تعترف بجهود منظمة الصحة العالمية المبذولة بالتعاون مـع الحكو            
والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية في المجاالت المتعلقة بنُظم إيتاء الرعاية الصحية وبرامج             
التأمين الصحي لتحسين استعمال األدوية من قبل القائمين على وصف وتوزيع األدوية، ومـن قبـل                

  المرضى؛
  

ة منظمة الصحة العالمية لتعزيـز      وإذ تدرك العناصر األساسية التي تنطوي عليها استراتيجي         
  ٣استعمال األدوية على نحو رشيد؛

                                                           
 .١٢٠/٧ت مالوثيقة    ١
   . األمانة لالطالع على اآلثار المالية واإلدارية المترتبة على هذا القرار بالنسبة إلى٦ انظر الملحق   ٢
  .WHO/EDM/2004.5الوثيقة    ٣
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وإذ ترغب في تعزيز استعمال األدوية على نحو رشيد ومسند بالبينات مـن قبـل مقـدمي                   
  الخدمات والمستهلكين وتحسين فرص الحصول على األدوية األساسية؛

  
 مشكلة ملحة ومستفحلة فـي      وإذ تدرك أن استعمال األدوية على نحو غير رشيد مازال يمثل            

مما يؤدي إلى عواقب وخيمة من حيـث         القطاع الصحي الخاص في البلدان المتقدمة والبلدان النامية       
نتائجها بالنسبة إلى المرضى الفقراء والتفاعالت الدوائيـة الـضائرة، بزيـادة مقاومـة مـضادات                

  الميكروبات وإهدار الموارد؛
  

السابقة بشأن مقاومة مضادات الميكروبات لن يحالفه النجـاح         وإذ تعترف بأن تنفيذ القرارات        
  دون مواجهة المشكلة العالمية المتمثلة في استعمال األدوية على نحو غير رشيد؛

  
وإذ تسلّم بأن عدة بلدان ليس لديها سلطة حازمة لتنظيم األدوية، كما أنها ليس لديها برنـامج                   

  عمال األدوية على نحو رشيد؛هيئة وطنية كاملة لتعزيز است/ وطني كامل
  

وإذ تشدد على ضرورة التزام المبادرات العالمية الرامية إلى تعزيز الحصول على األدويـة                
   تقيد المرضى بذلك؛بما في ذلكاألساسية، بمبدأ استعمال األدوية على نحو رشيد، 

  
و غير رشيد مـن     وإذ يساورها القلق لقلة االهتمام بمواجهة مشكلة استعمال األدوية على نح            

قبل القائمين على وصف وتوزيع األدوية ومن قبل المستهلكين، لقلة الموارد المخصصة لمواجهة هذه              
  المشكلة؛

  
وإذ تشدد على ضرورة اتباع نهج شامل ومستديم ووطني وقطاعي شامل لتعزيز اسـتعمال                

  األدوية على نحو رشيد؛
  

أن  الخاصة بسداد أجور مقدمي الخدمات يمكـن         تمويل األدوية وطرق الترتيبات    بأن وإذ تقر   
مالئمـة بـشأن     سياسات   على استعمال األدوية على نحو رشيد، وبضرورة وضع        ا أثر هام  ميكون له 

  تمويل الرعاية الصحية؛ 
  

وإذ تسلّم بأنه قد تكون هناك حوافز تدفع إلى استعمال األدوية على نحو غير رشـيد علـى                    
  ي بعض الظروف، مثالً، مما يؤدي إلى نشوء تضارب في المصالح؛ جميع مستويات النظام الصحي ف

  
وإذ يساورها القلق من إمكانية أن يؤدي بيع األدوية مباشرة إلى المستهلك أو عـن طريـق                   

  اإلنترنت إلى زيادة استعمال األدوية على نحو غير رشيد؛
  

صحيين والمجتمـع المـدني،     واقتناعاً منها بأن الوقت قد حان بالنسبة للحكومات والمهنيين ال           
والقطاع الخاص، والمجتمع الدولي للوفاء بالتزاماتهم، بما في ذلك توفير موارد كافية لتعزيز استعمال              

  األدوية على نحو رشيد،
  
  ١: الدول األعضاء على القيام بما يليتحث  -١
  

بغيـة  توظيف استثمارات كافية في مجال الموارد البشرية وتوفير التمويل الكـافي              )١(
تقوية القدرة المؤسسية على ضمان استعمال األدوية على نحو أنسب فـي القطـاعين العـام                

  والخاص على السواء؛

                                                           
  .ومنظمات التكامل االقتصادي اإلقليمية، حيثما يقتضي األمر ذلك   ١
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أو تعزيز سلطة وطنية لتنظيم األدوية، حسب االقتضاء، وبرنامج / النظر في إنشاء و  )٢(
مـع  فيهـا المجت  / أو هيئة وطنية كاملة متعددة االختصاصات، يشارك فيـه        / وطني كامل، و  

  تعزيز استعمال األدوية على نحو رشيد؛رصد والمدني، والهيئات المهنية، من أجل 
  

النظر في تطوير وتدعيم وتنفيذ عملية إدراج قـوائم األدويـة األساسـية، حـسب                 )٣(
  االقتضاء، ضمن مضمومة مزايا الصناديق التأمينية القائمة أو الجديدة؛ 

  
تدريبية القائمة المتعلقة باستعمال األدوية علـى       العمل على تطوير وتدعيم البرامج ال       )٤(

نحو رشيد، والتأكد من أخذها في الحسبان، في مناهج تعليم جميع المهنيين الصحيين، وطلبة              
، كليات الطب، بما في ذلك برامج التعليم الطبي المستمر الخاص بهـم، حـسب االقتـضاء               

  على نحو رشيد؛ الخاصة باستعمال األدوية العاموتعزيز برامج التعليم 
  

)٥(  على نحو غير    األدوية   ترويج تشريعات جديدة أو إنفاذ التشريعات الراهنة لحظر         سن
 لرصد ترويج األدوية ووضع وتنفيذ برامج تقـدم معلومـات           دقيق أو مضلل أو غير أخالقي     

  مستقلة وغير ترويجية عن األدوية؛
  

في ذلك الـدالئل     ألدوية، بما لتحسين استخدام ا   برامج وطنية و وضع وتنفيذ سياسات    )٦(
السريرية وقوائم األدوية األساسية، حسب االقتضاء، مع التركيز على التـدخالت المتعـددة             

، على السواء، ويشارك فيها مقـدمو       القطاعين الصحيين العام والخاص   األوجه التي تستهدف    
  الخدمات والمستهلكون؛

  
لعالجات في المستـشفيات لتعزيـز       األدوية وا  لجانالنظر في تطوير وتعزيز قدرة        )٧(

  استعمال األدوية على نحو رشيد، حسب االقتضاء؛ 
  

توسيع نطاق التدخالت المستدامة التي تكلل تنفيذها بالنجاح على الصعيد المحلي من              )٨(
  أجل تطبيقها على الصعيد الوطني؛

  
  : المدير العام القيام بما يليتطلب إلى  -٢

  
لدعوي المسند بالبينات، الذي تضطلع بـه منظمـة الـصحة           تدعيم الدور القيادي وا     )١(

  العالمية في تعزيز استعمال األدوية على نحو رشيد؛
  
العمل، بالتعاون مع الحكومات والمجتمع المدني، على تعزيز الدعم التقنـي الـذي               )٢(

ددة تقدمه المنظمة للدول األعضاء في جهودها الرامية إلى إنشاء أو تعزيز هيئات وطنية متع             
التخصصات، حسب االقتضاء، من أجل رصد استعمال األدوية وتنفيـذ البـرامج الوطنيـة              

  الخاصة باستعمال األدوية على نحو رشيد؛
  
تعزيز تنسيق الدعم المالي والتقني على الصعيد الدولي في مـا يخـص اسـتعمال                 )٣(

  األدوية على نحو رشيد؛
  
بتطـوير تـدخالت مـستدامة لتعزيـز        النهوض بالبحوث والسيما البحوث المتعلقة        )٤(

  استعمال األدوية على نحو رشيد على جميع المستويات في قطاع الصحة العام والخاص؛
  
تعزيز الحوار بين السلطات الصحية والمهنيين الصحيين والمرضى بشأن اسـتعمال             )٥(

  األدوية على نحو رشيد؛
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تين، ثم مرة كل عـامين، عـن        تقديم تقرير إلى جمعية الصحة العالمية الثانية والس         )٦(
التقدم المحرز والمشاكل التي تُصادف واإلجراءات اإلضافية المقترحة في إطار تنفيذ برامج            

  .منظمة الصحة العالمية الرامية إلى تعزيز استعمال األدوية على نحو رشيد
  

  )٢٠٠٧ يناير/ كانون الثاني ٢٩، الثانية عشرةالجلسة (
  
  
  ج األطفالأدوية أفضل لعال  ١٣ق١٢٠ت م
  

  المجلس التنفيذي،  
  

بعد أن نظر في التقرير الخاص بالتقدم المحرز في استعمال األدوية على نحو رشيد، بما فـي ذلـك                     
  ١استحداث أدوية أفضل لعالج األطفال؛

  
  ٢: جمعية الصحة العالمية الستين باعتماد القرار التالييوصي  

  
  جمعية الصحة العالمية الستون،  

  
  ت في التقرير الخاص باستحداث أدوية أفضل لعالج األطفال؛بعد أن نظر  

  
 بـشأن اسـتعمال     ١٣-٤٧ج ص ع   و ١٦-٤١ج ص ع   و ٢٧-٣٩ج ص ع  وإذ تذكر بالقرارات      

 بشأن المعايير األخالقية لترويج العقاقير الدوائيـة،        ١٧-٤١ج ص ع  األدوية على نحو رشيد، والقرار      
مج عمل منظمة الـصحة العالميـة الخـاص          بشأن برنا  ٢٧-٤٥ج ص ع   و ٢٠-٤٣ج ص ع  والقرارين  

 بشأن دور الصيدلي في دعم استراتيجية المنظمة المنقحة         ١٢-٤٧ج ص ع  بالعقاقير األساسية، والقرار    
 بشأن االستراتيجية الدوائيـة المنقحـة،       ١٩-٥٢ج ص ع   و ١٤-٤٩ج ص ع  بشأن العقاقير، والقرارين    

 ٢٧-٥٨ج ص ع  نظمة الصحة العالمية، والقرار      بشأن االستراتيجية الدوائية لم    ١١-٥٤ج ص ع  والقرار  
  بشأن تحسين احتواء مقاومة مضادات الميكروبات؛

  
وإذ تقر بالجهود التي تبذلها المنظمة بالتعاون مع الحكومات وسائر مؤسسات منظومة األمـم               

المتحدة والجامعات والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية ووكاالت التمويل في المجـاالت ذات             
  الصلة بتحسين الحصول على أدوية أفضل لعالج األطفال؛

  
وإدراكاً منها للعناصر األساسية إلطار المنظمة العالمي لتيـسير الحـصول علـى األدويـة                 
  األساسية؛

  
وإذ ترغب في تعزيز اختيار األدوية واستعمالها لعالج األطفال، استناداً إلى البينات، من قبل                

  القائمين على الرعاية؛ مقدمي الخدمات الصحية و
  

وإدراكاً منها أن هناك مبادرات إقليمية تستهدف معالجة عدم كفاية سبل الحصول على األدوية 
  األساسية لعالج األطفال؛

  

                                                           
 .١٢٠/٣٧ت مالوثيقة    ١
 .لالطالع على اآلثار المالية واإلدارية المترتبة على هذا القرار بالنسبة إلى األمانة ٦انظر الملحق    ٢
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وإذ تود أن تكفل تحسين الحصول على األدوية األساسية لعالج األطفال، كشرط أساسي مـن                 
اإلنمائية ذات الصلة بالصحة والمتفق عليها دولياً       شروط تحقيق الحصائل الصحية في إطار المرامي        

  كما هي واردة في إعالن األلفية؛
  

وإدراكاً منها أن عدم الحصول على األدوية األساسية المضمونة الجودة مازال يشكل مخاطر               
  كبيرة الرتفاع معدالت المراضة والوفيات لدى األطفال، وخصوصاً دون سن الخامسة؛

  
ق من أن األطفال سيتفاقم حرمانهم بسبب انعدام سـبل الحـصول الماديـة              وإذ يساورها القل    

  واالقتصادية على األدوية األساسية، والسيما في المجتمعات المستضعفة؛
  

  وإذ تقر بأن بلداناً عديدة تفتقر إلى القدرة الالزمة لتنظيم ومراقبة أدوية عالج األطفال؛  
  

وية األساسية ال يطورون وال ينتجون أشكال جرعات        وإدراكاً منها أن العديد من صانعي األد        
  مالئمة وقوة جرعات دوائية مالئمة لعالج األطفال؛

  
وإذ تُعرب عن القلق لنقص االستثمار في التجارب السريرية ألدوية عالج األطفال وتطويرها               
  وصنعها،

  
  : الدول األعضاء على ما يليتحثّ  -١
  

أشكال الجرعات وقوة الجرعات الدوائية المالئمة      اتخاذ ما يلزم من خطوات لتحديد         )١(
  لعالج األطفال، وتشجيع صنعها وإصدار تراخيصها؛

  
تقصي ما إذا كان يمكن تكييف األدوية المتاحة حالياً بحيث تصبح أكثـر مالءمـة                 )٢(

  الستعمال األطفال؛ 
  
 تـصيب    وتطوير أدوية مالئمة لألمراض التي      والتطوير بحث إجراء ال  التشجيع على   )٣(

  األطفال، وإجراء التجارب السريرية العالية الجودة لهذه األدوية بطريقة أخالقية؛
  
 إصدار التراخيص في الوقت المناسب ألدوية عالج األطفال المالئمة والعالية           تيسير  )٤(

الجودة الميسورة التكلفة، بأساليب مبتكرة لرصد مأمونية هذه األدويـة؛ وتـشجيع تـسويق              
  الئمة لألطفال إلى جانب األدوية المستخدمة حديثاً؛ التركيبات الم

  
تعزيز الحصول على األدوية األساسية لعالج األطفال من خالل إدراج تلك األدويـة               )٥(

حسب االقتضاء، في قوائم األدوية الوطنية، ومخططات الشراء ورد التكـاليف، واسـتحداث             
  تدابير من أجل رصد أسعارها؛ 

  
، والتركيبـات، وموافقـة الـسلطات       ين المبتكر  والبحث ير التطوير التعاون بغية تيس    )٦(

التنظيمية، وتوفير المعلومات الفورية الكافية بشأن أدوية األطفال واألدوية المرخصة للبالغين           
  ولكنها لم يسمح باستخدامها لألطفال؛ 

  
م حـصر    ضمان عـد    بما فيها، حيثما يكون مناسباً،      الدولية الحالية  اآللياتاستخدام    )٧(

الحالية التي قد تؤثر على     حصول األطفال على األدوية األساسية بموجب االتفاقات التجارية         
  ؛ الصحة
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  : المدير العام ما يليتطلب إلى  -٢
  
تعزيز وضع المعايير من أجل التجارب الـسريرية ألدويـة األطفـال ومواءمتهـا                )١(

 األساسـية بهـدف إدراج األدويـة        واستخدامها، وتنقيح وتحديث القائمة النموذجية لألدويـة      
ألساسية لألطفال غير الموجودة فيها، واستخدام الدالئل اإلرشادية السريرية المرتكزة علـى            ا

البينات، والتشجيع على تطبيق هذه الدالئل من جانب الـدول األعـضاء وهيئـات التمويـل         
الدولية، مع التركيز في البدء على عالجات األيدز والعدوى بفيروسه، والـسل، والمالريـا              

  منة؛واألمراض المز
  
، بما فيها المتعلقة باألدوية األساسية  ذات الصلةضمان مساهمة جميع برامج المنظمة  )٢(

إلتاحة األدوية المأمونة والفعالة علـى أوسـع نطـاق ممكـن            ولكنها ليست مقتصرة عليها،     
   لألطفال والمراهقين؛

  
الخاصـة  تعزيز وضع قواعد ومعايير دولية لجودة ومأمونية التركيبـات الدوائيـة              )٣(

  باألطفال، وكذلك القدرة التنظيمية على تطبيقها؛
  
إتاحة المبادئ التوجيهية العالجية المستندة إلى البينات، والمعلومات المستقلة الخاصة            )٤(

بالجوانب المتعلقة بجرعات األدوية األساسية لعالج األطفال وبمأمونيتها، ولتغطي تـدريجياً           
  لدول األعضاء بغرض تنفيذ هذه المبادئ التوجيهية؛ جميع أدوية األطفال والعمل مع ا

  
التعاون مع الحكومات وسائر مؤسسات منظومة األمم المتحدة والوكاالت المانحـة             )٥(

والمنظمات غير الحكومية من أجل التجارة العادلة والنزيهة في مجـال األدويـة المأمونـة               
  ة أفضل على أدوية عالج األطفال؛والناجعة لألطفال والتمويل الكافي لتأمين الحصول بصور

  
تقديم تقرير إلى جمعية الصحة العالمية الثانية والستين ومن ثم حسب االقتضاء، عن               )٦(

طريق المجلس التنفيذي، عن التقدم المحرز، والمشاكل التي صودفت، واإلجراءات المحـددة            
  .الالزمة لمواصلة تعزيز الحصول بصورة أفضل على أدوية عالج األطفال

  
  )٢٠٠٧ يناير/ كانون الثاني ٢٩، الثانية عشرةالجلسة (

  
  
  تعزيز الصحة في عالم تسوده العولمة  ١٤ق١٢٠ت م
  

  المجلس التنفيذي،
  

  ١بعد أن نظر في التقرير الخاص بتعزيز الصحة في عالم تسوده العولمة،
  

  ٢ : جمعية الصحة العالمية الستين باعتماد القرار التالييوصي  
  

   العالمية الستون،جمعية الصحة  
  

                                                           
 .١٢٠/١٢ت م  الوثيقة   ١
 .ة واإلدارية المترتبة على هذا القرار بالنسبة إلى األمانةلالطالع على اآلثار المالي ٦   انظر الملحق  ٢
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 بشأن تعزيز الصحة واإلعالم والتثقيف من أجـل الـصحة،           ٤٤-٤٢ج ص ع  إذ تذكّر بالقرار      
 بشأن تعزيز الـصحة وأنمـاط   ١٦-٥٧ج ص ع بشأن تعزيز الصحة، والقرار     ١٢-٥١ج ص ع  والقرار  

؛ أدالييـد،   ١٩٨٦أوتاوا،  (الحياة الصحية، وحصائل المؤتمرات الدولية الستة المعنية بتعزيز الصحة          
؛ بـانكوك،   ٢٠٠٠؛ مكسيكو سـيتي،     ١٩٩٧؛ جاكارتا،   ١٩٩١؛ سندسفال، السويد،    ١٩٨٨أستراليا،  
  ؛ )٢٠٠٥

  
وبعد أن نظرت في التقرير الخاص بمتابعة المؤتمر العـالمي الـسادس لتعزيـز الـصحة،                  

ـ           ) ٢٠٠٥ ،بانكوك( ددات والذي يؤكد على ضرورة التركيز على إجراءات تعزيز الصحة لمعالجة مح
  الصحة؛

  
وإذ تستند إلى إعالن ألما آتا، وميثاق أوتاوا لتعزيز الصحة وميثاق بانكوك لتعزيز الـصحة                 

في عالم تسوده العولمة الذي يبين التوجهات االستراتيجية لتحسين الصحة على نحو عادل في العقـود           
  األولى من القرن الحادي والعشرين؛

  
وصيات الواردة في ميثاق بانكوك لتعزيز الصحة فـي   وإذ تضع في اعتبارها اإلجراءات والت     

عالم تسوده العولمة لجعل تعزيز الصحة في صميم جدول أعمال التنمية العالمي، ومسؤولية أساسـية               
  لكل الحكومات، ومحوراً رئيسياً لتركيز المجتمعات المحلية والمجتمع المدني والقطاع الخاص؛

  
األهداف المندرجة ضمن المرامي اإلنمائيـة       لبلوغ   وإذ تالحظ أن تعزيز الصحة أمر أساسي        

 وهو يـرتبط    المتفق عليها دولياً وذات الصلة بالصحة بما في ذلك المرامي الواردة في إعالن األلفية             
ارتباطاً وثيقاً بعمل لجنة منظمة الصحة العالمية المعنية بالمحددات االجتماعية للصحة، ويسهم إسهاماً             

   برنامج العمل العام الحادي عشر؛ذا شأن في تحقيق أغراض
  

وإذ تعترف بأن التغيرات الهائلة الطارئة على عبء المرض في العالم تقتضي المزيـد مـن                
االهتمام وتدعو إلى إجراء تعديالت على المجتمع في مجمله وعلى تخصيص الموارد بهدف التصدي              

  لمحددات الصحة المباشرة واألساسية؛
  

كذلك لمحددات الصحة ذات الطابع األعم، وتنفيذ التوصيات التـي          وإذ تؤكد أهمية التصدي       
  قُدمت فيما يتعلق بتوفير الصحة للجميع واتخاذ إجراءات في هذا الصدد،

  
  :جميع الدول األعضاء على ما يليتحثّ   -١

  
ورسم سياسات سليمة من أجل تعزيـز الـصحة         زيادة االستثمار، حسب االقتضاء،       )١(

  سياً في التنمية االجتماعية واالقتصادية العادلة؛  مكوناً أسابوصف ذلك
  

وضع، حسب االقتضاء، آليات فعالة التباع نهج متعدد القطاعات من أجل التـصدي               )٢(
  بفعالية للمحددات االجتماعية واالقتصادية والسياسية والبيئية للصحة طوال فترة العمر؛

  
جتمعـات المحليـة والمجتمـع      دعم وتعزيز المشاركة النشطة، في تعزيز صحة الم         )٣(

المدني، والقطاع العام والخاص والمنظمات غير الحكومية، بمـا فيهـا رابطـات الـصحة               
  العمومية، مع تالفي أي تضارب محتمل في المصالح؛ 

  
رصد وتقييم السياسات والبرامج والبنية التحتية واالسـتثمارات المتعلقـة بتعزيـز              )٤(

  ك النظر في استخدام تقييمات األثر الصحي؛ على أساس منتظم، بما في ذل الصحة
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سد الثغرات القائمة بين الممارسات الحالية وبين الوظائف المسندة باألدلـة القائمـة               )٥(
على تعزيز الصحة بشكل فعال، عن طريق االستخدام الكامل لسبل تعزيز الصحة المـسندة              

  بالبينات؛
  

  : المدير العام القيام بما يليتطلب إلى  -٢
  

زيادة القدرة على تعزيز الصحة في جميع مستويات المنظمة، بغية تحـسين الـدعم                )١(
 األمـم   مؤسسات منظومـة  المقدم للدول األعضاء وذلك باالرتقاء بالمعارف وبمشاركة سائر         

  المتحدة والمنظمات الدولية المالئمة مشاركة نشطة؛
  

لنُظم الصحية الوطنيـة    دعم الدول األعضاء في جهودها المستمرة من أجل تعزيز ا           )٢(
بالتركيز على نحو خاص على قطاع الصحة األولية بغية تعزيـز القـدرة علـى التـصدي                 
  لألخطار الجسيمة التي تتهدد الصحة، بما في ذلك تلك الناجمة عن األمراض غير السارية؛

  
االستخدام األمثل للمنتديات القائمة في الدول األعضاء والمعـدة للجهـات المعنيـة               )٣(

المتعددة القطاعات، والمنظمات المهتمة، وغير ذلك من الهيئات، مـع تالفـي أي تعـارض               
  محتمل في المصالح، من أجل دعم عملية إعداد وتنفيذ أنشطة تعزيز الصحة؛ 

  
وعالمية حول تعزيـز الـصحة       وإقليميةتشجيع عقد مؤتمرات وطنية ودون إقليمية         )٤(

  ؛ بشكل منتظم
  

 أوجه القصور الرئيسية في مجال تعزيـز        والتعرف على المحرز  رصد وتقييم التقدم      )٥(
  ؛بانتظامالصحة على الصعيد العالمي وتقديم تقارير عن ذلك 

  
تسهيل تبادل المعلومات مع المنتديات الدولية غير المعنية بالصحة حول الجوانـب              )٦(

  الرئيسية لتعزيز الصحة؛ 
  

ذا القرار إلى جمعيـة الـصحة العالميـة         تقديم تقرير عن التقدم المحرز في تنفيذ ه         )٧(
  .الحادية والستين، عن طريق المجلس التنفيذي

  
  )٢٠٠٧ يناير/ كانون الثاني ٢٩، الثانية عشرةالجلسة (

  
  
  دور منظمة الصحة العالمية ومسؤولياتها في مجال البحوث الصحية  ١٥ق١٢٠ت م
  

  المجلس التنفيذي،  
  
ظمة الصحة العالمية ومـسؤولياتها فـي مجـال البحـوث           بعد أن نظر في التقرير الخاص بدور من         
  ١الصحية؛

  
  
  
  

                                                           
 .١٢٠/١٤ت مالوثيقة    ١
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  ١: جمعية الصحة العالمية الستين باعتماد القرار التالييوصي  
  
  جمعية الصحة العالمية الستون،    

  
   بشأن مؤتمر القمة الوزاري المعني بالبحوث الصحية؛٣٤-٥٨ع ص جإذ تذكّر بالقرار   

  
اص بدور منظمة الصحة العالمية ومسؤولياتها فـي مجـال          وبعد أن نظرت في التقرير الخ       

  البحوث الصحية؛
  

وإذ تسلّم بالدور الحاسم الذي تضطلع به مختلف أنواع البحوث الصحية والطبية في تحـسين                 
  صحة اإلنسان؛

  
وإذ تعترف بأن البحوث الهادفة إلى تقصي الفقر واإلجحاف في مجال الصحة هـي بحـوث                  

ات المتأتية عن هذه البحوث هامة لتوجيه السياسات من أجل تقليل الفجـوات إلـى    محدودة، وبأن البين  
  الحد األدنى؛

  
وإذ تؤكد مجدداً أن البحوث الرامية إلى تقوية النظم الصحية أمٌر جوهري لبلـوغ المرامـي                  

إعالن األمم اإلنمائية لأللفية ذات الصلة بالصحة والمتفق عليها دولياً، بما في ذلك المرامي الواردة في 
  المتحدة بشأن األلفية؛

  
وإذ تسلّم بوجود فجوة واسعة بين البلدان المتقدمة والبلدان النامية فيما يتعلق بالقـدرة علـى                
 إجراء البحوث الصحية، وأن هذه الفجوة قد تعرقل الجهود الرامية إلى تحقيق نتائج صـحية أفـضل،           

  وأنها قد تساهم في تفاقم هجرة األدمغة؛
  

ومركز منظمـة الـصحة     ر بوجه خاص إلى عمل الوكالة الدولية لبحوث السرطان،          وإذ تشي 
والبرنامج الخاص للبحوث والتدريب في مجال أمراض المنـاطق المداريـة           العالمية للتنمية الصحية    

المشترك بين اليونيسيف وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي والبنك الدولي ومنظمـة الـصحة العالميـة،              
لخاص للبحوث والتطوير والتدريب على البحوث في مجال اإلنجاب البشري المشترك بين            والبرنامج ا 

  برنامج األمم المتحدة اإلنمائي وصندوق األمم المتحدة للسكان ومنظمة الصحة العالمية والبنك الدولي؛
  

وإذ تُعرب عن اقتناعها بوجوب استخدام نتائج البحوث والمعطيـات المـستقاة مـن نظـم                  
ت الصحية الفعالة في التأثير في القرارات المتخذة بشأن إيتاء التدخالت لجميع أولئك الذين هم        المعلوما

  في أمس الحاجة إليها؛
  

وإذ تضع في اعتبارها أن منظمة الصحة العالمية ينبغي أن تكون قدوة فيما يتعلق باسـتخدام                  
  نتائج البحوث في التأثير في القرارات حول الصحة؛

  
داً دور البرامج البحثية، التي تشارك المنظمة في رعايتها في دعـم مجـاالت              وإذ تؤكد مجد    

وخـصوصاً األمـراض المتـصلة      البحوث المهملة ذات الصلة بالفئات السكانية الفقيرة والمحرومة،         
   وإذ تعترف بإسهامات المنظمة في تعزيز القدرات البحثية؛بالفقر، والسل، والمالريا واأليدز،

  

                                                           
 .لالطالع على اآلثار المالية واإلدارية المترتبة على هذا القرار بالنسبة إلى األمانة ٦انظر الملحق    ١
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التزامها بضمان المعايير األخالقية في إجراء البحوث الصحية التي تـدعمها           وإذ تُعرب عن      
  المنظمة،

  
  :  الدول األعضاء على ما يليتحث  -١
  

النظر في تنفيذ التوصية التي قدمتها اللجنة المعنية بـالبحوث الـصحية ألغـراض                )١(
٪ ٢سبة ال تقل عـن      وجوب أن تستثمر البلدان النامية ن     " والداعية إلى    ١٩٩٠التنمية في عام    

من نفقاتها الصحية الوطنية في مجال البحوث وتعزيز القدرة على إجراء البحوث، ووجـوب              
٪ من المعونـة    ٥أن تخصص للبحوث وتعزيز القدرة على إجراء البحوث نسبة ال تقل عن             
  ١؛"التي تقدمها وكاالت المعونة اإلنمائية لمشاريع وبرامج في القطاع الصحي

  
بهدف رصـد إنفـاق       أدوات لتتبع مسار الموارد وتعزيزها     ي وضع وتدعيم  النظر ف   )٢(

ذات  الحكومات وموارد الجهات المانحة األخرى على البحوث الصحية، ونشر نتائج البحوث          
  على راسمي السياسات وهيئات المجتمع المدني وعامة الناس؛ الصلة بها

  
ة والخطط الوطنية، وتعزيز زيادة     دمج البحوث في التيار الرئيسي لألنشطة البرنامجي        )٣(

  فرص االستفادة من نتائج البحوث؛
  
تعزيز قدرات لجان األخالقيات الوطنية والمؤسسية التي تتولى استعراض مقترحات            )٤(

  حسب االقتضاء؛، البحوث الصحية
  
 ،وضع أو تعزيز سياسات البحوث الصحية ووثائق قانونية بشأن البحوث الـصحية             )٥(

  حسب االقتضاء؛
  
إنشاء برنامج تدريبي مستديم لفائدة مديري البحوث وتيسير إعداد كادر وظيفي مـن               )٦(

   ضرورياً؛كان ذلك ما، حيثالمهنيين المدربين إلدارة البحوث الصحية
  
تحسين إدارة الحياة الوظيفية للباحثين الذين ال يخضعون بالضرورة لسلطة الوزارة             )٧(

   ء؛، حسب االقتضاالمسؤولة عن البحوث
  
تعزيز قدرات البحث الوطنية في المجاالت التالية التـي يكمـل بعـضها              النظر في   )٨(

توليد المعارف الجديدة والموارد البشرية والمالية ومعاهد البحوث واسـتخدام          : البعض اآلخر 
البحوث في القرارات المتعلقة بالسياسات، وتعزيز الـشبكات الوطنيـة والدوليـة الخاصـة              

  ال البحوث؛بالتعاون في مج
  
وضع وتعزيز آلية تشاركية يلجأ إليها جميع أصحاب المصلحة من أجل منح األولوية   )٩(

لبرنامج عمل البحوث الصحية استناداً إلى التغيرات الهامة التي يتعين إدخالها علـى الـنُظم               
  الصحية وإلى عبء المراضة والقضايا المستجدة المتصلة بالصحة؛

  
لصحية، وسائر المنظمات الدولية والقطاع الخاص والمجتمع المـدني          مجتمع البحوث ا   تدعو  -٢

والجهات األخرى المعنية المؤثرة في عملية صنع القرار، إلى تقديم دعم قوي مستدام ألنشطة البحـث      

                                                           
١   In Commission on Health Research for Development. Health research: essential link to equity in 

development. New York, Oxford University Press, 1990.                                                                        
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األمراض في جميع مجاالت البحوث الصحية والطبية والسلوكية، والسيما البحوث الهادفة إلى تقصي             
جحاف في مجال الصحة بمشاركة المجتمعات المحلية مـع مواكبـة األولويـات             السارية والفقر واإل  

، وتدعو إلى االستمرار في دعم األنشطة التي تعزز استخدام نتائج البحوث في التـأثير فـي                 الوطنية
  السياسة العامة وفي الممارسات والرأي العام؛

  
  : المدير العام القيام بما يليتطلب إلى  -٣

  
 والسيما فيما    البحوث في المجاالت الهامة المهملة بغية تحسين الصحة        تشجيع إجراء   )١(

، وخصوصاً صحة الفقراء والفئات     يتعلق باألمراض التي تؤثر في البلدان النامية بشكل مفرط        
  المحرومة والدعوة إلى ذلك؛ 

  
في المنظمة وضـمان    من أجل صنع القرارات المسندة بالبينات       تقوية ثقافة البحوث      )٢(
  ثير البحوث في أنشطتها التقنية؛تأ
  
  تطوير نظام للتبليغ بشأن أنشطة المنظمة في مجال البحوث الصحية؛  )٣(
  
 بصورة كبيرة بما في ذلك دمج البحوث في         المناسبةتحسين تنسيق األنشطة البحثية       )٤(

م مجال مكافحة األمراض وتوقيها، وتعيين مسؤول اتصال في المنظمة يتوفر له اإللمام العـا             
  بجميع أنشطة البحوث التي تضطلع بها المنظمة؛

  
استعراض استخدام البينات التي تتمخض عنهـا البحـوث فـي اتخـاذ القـرارات                 )٥(

  والتوصيات الرئيسية الخاصة بالسياسات العامة داخل المنظمة؛
  
إرساء آليات شفافة لترتيب األولويات في مجال أنـشطة ومـشاريع البحـوث فـي                 )٦(

ا في ذلك آليات االستعراض الجماعي، واختيار معايير من مثل وثاقـة صـلتها              المنظمة، بم 
  بالموضوع وجودتها العلمية؛ 

  
وضع إجراءات وآليات معيارية لالضطالع بالبحوث واستخدام النتـائج مـن قبـل               )٧(

المنظمة، بما في ذلك تسجيل المقترحات البحثية في قاعدة بيانات عمومية تُتـاح للجمهـور،               
  ستعراض الجماعي للمقترحات المقدمة، وبث النتائج؛واال

  
 نُظم للبحوث   الكفيلة بإقامة إسداء المشورة للدول األعضاء، عند الطلب، بشأن السبل           )٨(

  الرامية إلى تحسين الصحة؛
  
بما في ذلك دعم التحرك نحو إتاحة       تعزيز زيادة فرص االستفادة من نتائج البحوث،          )٩(

   أية قيود؛المجالت العلمية دون 
  
تقديم الدعم إلى الدول األعضاء لتنمية القدرات في مجال البحوث المتعلقـة بـالنُظم                )١٠(

  ؛الحاجةحيث تدعو ، وبالسياسات الصحيةالصحية 
  
تقديم الدعم التقني للدول األعضاء في تعزيز قدرات اللجان الوطنيـة والمؤسـسية               )١١(

ض بروتوكوالت البحوث المعقـدة، وصـياغة       المعنية بأخالقيات البحوث الصحية، واستعرا    
  سياسات صحية وطنية ووثائق للبحوث التشريعية؛
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بصورة أفضل بغيـة االعتـراف    تحديد وتنفيذ اآلليات الالزمة لدعم البلدان واألقاليم      )١٢(
بالبحوث الصحية وتعظيم قيمتها باعتبارها عامالً رئيسياً في تطوير النظم الصحية، والسيما            

  ؛ن الناميةفي البلدا
  
صياغة استراتيجيات بسيطة لتحديد أولويات البحوث الصحية، يمكـن للحكومـات             )١٣(

  ؛، حسب االقتضاءاستخدامها
  
 إنشاء نُظم وآليات مناسبة لزيادة التفاعل والتقارب بين الباحثين ومستخدمي البحوث            )١٤(

  ات الصحية؛من أجل تحسين استخدام نتائج البحوث وتعزيز صياغة السياس المناسبة
  
إتاحة الفرص، لبناء القدرات في مجال االقتصاديات الصحية واألثـر االقتـصادي              )١٥(

كـي يـتمكن البلـد       وتقييم التكنولوجيا الصحية   لألمراض وحساب تكاليف مختلف التدخالت    
   المثلى من النظام الصحي؛المعني من االستفادة

  
البحـوث الـصحية حـسب البلـد        رصد إجمالي اإلنفاق علـى       بناء القدرات بغية    )١٦(

وحسب المصادر العمومية والمانحة، وحسب نوع اإلنفاق، وإبالغ الدول األعـضاء            واإلقليم
  به؛
  
 ،عرض استراتيجية بشأن إدارة أنشطة البحوث وتنظيمها في منظمة الصحة العالمية            )١٧(

  . والستينالثانيةعلى جمعية الصحة العالمية 
  

  )٢٠٠٧ يناير/ انون الثانيك ٢٩، الثانية عشرةالجلسة (
  
  
  المالريا، بما في ذلك اقتراح بتكريس يوم عالمي للمالريا  ١٦ق١٢٠ت م
  

  المجلس التنفيذي،

   ١المالريا، بما في ذلك اقتراح بتكريس يوم عالمي للمالريا؛ب الخاصبعد أن نظر في التقرير 

والتي أحرزت تقدماً ملموساً صـوب      وإذ يعرب عن القلق إزاء قلة عدد البلدان التي تتوطنها المالريا            
ي اإلنمائية المتفق عليها دولياً، بما في ذلك المرامي اإلنمائية إلعالن األلفية فيما يتصل بالمالريا،               مبلوغ المرا 

ن عدداً من البلدان لم تف بعد بالتزاماتها بزيادة الميزانيات الوطنية التي تعهدت بها عند اعتماد إعالن أبوجا ألو
  يدز والعدوى بفيروسه والسل واألمراض المعدية األخرى ذات الصلة بها؛ بشأن األ

وتنـامي   شكل وسائل جديدة واسـتراتيجيات أدق تحديـداً،          وإذ يالحظ أن هناك فرصاً ثمينة تُتاح في       
   توسيع تدخالت المالريا وزيادة الموارد المالية على الصعيدين القطري والعالمي؛االتجاه نحو

  ٢:مسودة القرار التالي لتنظر فيها الصحة العالمية الستين  جمعيةيطرح على

  

                                                           
 .١٢٠/٥م تالوثيقة     ١
 .ة إلى األمانةلالطالع على اآلثار المالية واإلدارية المترتبة على هذا القرار بالنسب ٦انظر الملحق     ٢
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  جمعية الصحة العالمية الستون،

  قتراح بتكريس يوم للمالريا؛الالمالريا، بما في ذلك اب الخاصبعد أن نظرت في التقرير 

  وإذ يساورها القلق الستمرار تسبب المالريا في ما يزيد على مليون وفاة يمكن تجنبها سنوياً؛

إذ تشير إلى أن الصندوق العالمي لمكافحة األيدز والسل والمالريا؛ واالستراتيجية العالميـة             و
ومبـادرة رئـيس الواليـات المتحـدة        للبنك الدولي وبرنامجه الداعم؛ ومؤسسة بيل وميليندا غيتس؛         

  المتعلقة بالمالريا؛ والجهات المانحة األخرى أتاحت موارد كبيرة؛ األمريكية
  

سهامات المبادرات التي اتخذتها مجموعات من الدول األعضاء علـى أسـاس            وإذ ترحب بإ  
طوعي في الموارد من أجل التنمية، وتشير في هذا الصدد وهي مبادرات تقوم على آليـات تمويـل                  

  ة؛ابتكارية، وتخص بالذكر في هذا الصدد المرفق الدولي لشراء األدوي

 ضـمن والمالريا وسائر األمراض تنـدرج      وإذ تذكّر بأن مكافحة األيدز والعدوى بفيروسه        
المرامي اإلنمائية ذات الصلة بالصحة والمتفق عليها دولياً بما في ذلك المرامي الواردة فـي إعـالن                 

  األلفية؛

وإذ تدرك ضرورة تقليص العبء العالمي للمالريا من أجل بلوغ المرمى اإلنمـائي لأللفيـة               
 ٢٠١٥ الثلثـين بحلـول عـام        بنسبة امسة من العمر  معدل وفيات األطفال دون الخ    المتعلق بتقليص   

تحسين صحة األمهات والقضاء علـى الفقـر   ب المتعلقةوالمساعدة على بلوغ المرامي اإلنمائية لأللفية   
  المدقع،

  : الدول األعضاء على ما يليتحث  -١

تطبيق السياسات واالستراتيجيات والوسائل التي توصي بها منظمة الصحة العالمية            )١(
لبينات، وخطط تنفيذية ورصـد     با، ووضع سياسات وطنية مسندة       بها  الخاصة للظروفاً  وفق

وتقييم قائمين على األداء من أجل توسيع نطاق التغطية بالتدخالت الوقائية والعالجية للسكان             
، وتقييم أداء البرامج والتغطية وأثر التدخالت المنفذة على نحو فعال وفي للمخاطرالمعرضين 

لمرتسمات القطرية  با البيانات الخاصة لمناسب، مع االستفادة بصفة خاصة من قاعدة        الوقت ا 
  التابعة للمنظمة؛و

 وذلـك توفير الدعم التقني    لتكريس الموارد الوطنية والدولية، البشرية منها والمالية،          )٢(
وغ جميع   لمعظم االستراتيجيات المناسبة للظروف المحلية والوبائية وبل       الفعالمان التنفيذ   لض

  الشرائح السكانية المستهدفة؛

في كال القطاعين العـام      عن توفير معالجات اآلرتيميسينين المفردة    التوقف تدريجياً     )٣(
اآلرتيميسينين المستخدم وحده دون أن يرافقه دواء مشارك، وتعزيز اسـتخدام            أي والخاص
نتاج األدوية المضادة للمالريا    ، وتنفيذ السياسات التي تحظر إ      التوليفية  اآلرتيميسينين معالجات

  ؛هذه المعالجات المفردةلالمزيفة؛ وضمان توقف الجهات الممولة عن تقديم العون 

زيادة إتاحة العالجات المركبة المضادة للمالريا على أن تكـون ميـسورة التكلفـة                )٤(
صة فيمـا   مع اتخاذ احتياطات خا    ومأمونة وناجعة، وتوفير العالج الوقائي المتقطع للحوامل،      

يتعلق بالنساء الحوامل المصابات بفيـروس األيـدز والالئـي يتلقـين العـالج الكيميـائي                
والناموسيات المعالجة بمبيدات الحشرات بما في ذلك عن طريق التوزيع           بالكوتريموكسازول
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المجاني لهذه الناموسيات حسب االقتضاء، ومبيدات الحشرات التي ترش داخل األماكن الذي            
 بقايا المبيدات لمكافحة المالريا، آخذاً في اعتباره القواعـد والمعـايير والمبـادئ      تخلف فيها 

  التوجيهية الدولية ذات الصلة؛ 

النص في تشريعاتها على االستفادة التامة من جوانب المرونة الواردة في االتفاق              )٥(
  المتعلق بالجوانب التجارية لحقوق الملكية؛

  
  أو
  
ناك حاجة، في تكييف التشريعات الوطنيـة بغيـة االسـتفادة           النظر، حيثما كانت ه     )٥(

التامة من جوانب المرونة الواردة في االتفاق المتعلق بالجوانب التجارية لحقوق الملكيـة             
  الفكرية؛

  
 من خالل المعالجة المتكاملة     العمل على الحد من عوامل االختطار المتعلقة بالسراية         )٦(

المحلية والبيئية والبيئات الصحية، وزيادة الحصول علـى        للنواقل، وتعزيز تحسين الظروف     
واألدوية المضادة للمالريا وعلى وسـائل التـشخيص وتكنولوجيـات          [ الخدمات الصحية   

  من أجل تقليل عبء المرض؛ ]الوقاية، 
  
تنفيذ أساليب متكاملة للوقاية من المالريا ومكافحتها من خـالل التعـاون المتعـدد                )٧(

  ية المجتمع ومشاركته؛القطاعات ومسؤول

  : المنظمات الدولية ما يليتطلب إلى  -٢

اسـتخدام  نطـاق   غـرض توسـيع      ب لتطوير القدرات في البلدان النامية    تقديم الدعم     )١(
معالجات اآلرتيميسينين التوليفية المالئمة لظروف مقاومة األدوية علـى الـصعيد المحلـي،             

م الناموسيات المعالجة بمبيدات حشرات طويلة      والتدبير المتكامل للنواقل والذي يشمل استخدا     
المفعول والرش الثمالي في المساكن بمبيدات الحشرات المالئمة والمأمونة حسبما تشير إليـه             

، واسـتخدام   منظمة الصحة العالمية ووفقاً التفاقية ستوكهولم بشأن الملوثات العضوية الثابتة         
ات القطرية كمـا وضـعتها منظمـة الـصحة          نُظم الرصد والتقييم، بما في ذلك قاعدة البيان       

  ؛ العالمية

 لشتى آليات تمويل مكافحة المالريا، وذلك لتمكينها من         ما تخصصه من أموال   زيادة    )٢(
 فعالية اسـتيعابها    وذلك لضمان مواصلة دعم البلدان، ولتوجيه الموارد اإلضافية للدعم التقني         

  واستعمالها في البلدان؛

  :م ما يلي المدير العاتطلب إلى  -٣

وتقديم اتخاذ الخطوات الالزمة لتحديد الثغرات المعرفية في مجال مكافحة المالريا؛             )١(
الوسائل واالستراتيجيات الجديدة؛ والقيام بتقدير أدق لعبء المـرض العـالمي            الدعم لتطوير 

 وتحديد اتجاهاته؛ ووضع وسائل ومنهجيات جديدة لتقييم أثر التدخالت ومردوديتها؛ وتعزيـز          
البحوث الراهنة التي تقوم بها المنظمة فيما يخص المالريا، بما في ذلك بحـوث البرنـامج                

 المـشترك بـين اليونيـسيف       ، المدارية أمراض المناطق الخاص للبحث والتدريب في مجال      
والبرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة والبنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية؛ وتقديم الدعم التقني            

 وبحوث التنفيذ فيما يخص سبل ضـمان التغطيـة الكافيـة            الميدانيةجراء البحوث   للبلدان إل 
  بتدخالت مكافحة المالريا؛
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تعزيز وترشيد الموارد البشرية المكرسة لمكافحة المالريـا عـن طريـق األخـذ                )٢(
بالالمركزية فيما يخص العاملين على الصعيد القطري، بما يؤدي إلى تحسين قدرات مكاتب             

القطرية على تقديم الدعم للبرامج الصحية الوطنية للتنسيق بين الشركاء في مجـال             المنظمة  
الوقاية من المالريا ومكافحتها؛ وتقديم اإلرشادات التقنية إلدارة مكافحة المالريا في مخيمات            

  الالجئين وفي حاالت الطوارئ المعقدة؛

ة الصحة العالميـة، وشـراكة    تجميع البرنامج العالمي لمكافحة المالريا التابع لمنظم        )٣(
والمرفق الدولي لـشراء    دحر المالريا، والصندوق العالمي لمكافحة األيدز والسل والمالريا،         

واألكاديميين، والشركات الصغيرة والكبيرة للمستحضرات الصيدالنية والتكنولوجيـا         األدوية
 إطار منتدى مـن     الحيوية والدول األعضاء المهتمة ومجالس البحوث الطبية والمؤسسات في        

  أجل تحسين التنسيق بين مختلف أصحاب المصلحة في مجال مكافحة المالريا؛

 التقـدم   عـن تقديم تقرير إلى جمعية الصحة العالمية عن طريق المجلس التنفيـذي              )٤(
  المحرز في تنفيذ هذا القرار؛

  :ما يليتقرر   -٤

يل أو في يوم آخر أو أيام ُأخر        أبر/  نيسان ٢٥أن يحتفل سنوياً بيوم المالريا في يوم          )١(
حسبما يمكن أن تقرره مختلف البلدان، وذلك من أجل التثقيف بشأن المالريا وإدراك أنها آفة               

  .عالمية يمكن توقيها ومرض يمكن عالجه

أن يكون يوم المالريا تتويجاً للتنفيذ المكثف طيلة العـام لالسـتراتيجيات الوطنيـة                )٢(
 ذلك األنشطة المجتمعية المرتكز للوقاية والعالج من المالريا فـي           لمكافحة المالريا، بما في   

المناطق التي تتوطنها، ومناسبة إلعالم عامة الناس بالعقبات القائمة والتقـدم المحـرز فـي               
  .تحقيق مكافحة المالريا

  
  )٢٠٠٧ يناير/ كانون الثاني ٢٩، الثانية عشرةالجلسة (

  
  
  تنفيذ االستراتيجية العالمية:  الساريةتوقي ومكافحة األمراض غير  ١٧ق١٢٠ت م
  

  المجلس التنفيذي،  
  
  ١تنفيذ االستراتيجية العالمية،: بعد أن نظر في التقرير الخاص بتوقي ومكافحة األمراض غير السارية  

  
  ٢:جمعية الصحة العالمية الستين باعتماد القرار التالييوصي   

  
  جمعية الصحة العالمية الستون،  

  
تنفيذ االستراتيجية  : في التقرير الخاص بتوقي ومكافحة األمراض غير السارية       بعد أن نظرت      
  العالمية؛

                                                           
 .١٢٠/٢٢ت مالوثيقة     ١
 . لالطالع على اآلثار المالية واإلدارية المترتبة على هذا القرار بالنسبة إلى األمانة٦ انظر الملحق    ٢
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 بشأن الوقاية من األمراض غير الـسارية ومكافحتهـا،          ١٧-٥٣ع ص جوإذ تذكّر بالقرارات      
 ١٧-٥٧ع ص ج حول اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبـغ، و           ١-٥٦ع ص جو

 بـشأن   ١٦-٥٧ع ص جيجية العالمية بشأن النظام الغذائي والنشاط البدني والـصحة، و         حول االسترات 
 بـشأن تـوقي الـسرطان ومكافحتـه،         ٢٢-٥٨ع ص جتعزيز الصحة وأنماط الحيـاة الـصحية، و       

 بشأن المشاكل الصحية الناجمة عن استعمال الكحول على نحـو ضـار، وتـذكّر               ٢٦-٥٨ع ص جو
ذا الصدد من قبل اللجان اإلقليمية، بما في ذلك مـا يخـص الـصحة               بالقرارات العديدة المتخذة في ه    

  النفسية؛ 
  

يقدر بحـوالى    ، في ما  ٢٠٠٥وإذ تشعر ببالغ القلق لتسبب األمراض غير السارية، في عام             
٪ من تلك الوفيات في بلـدان       ٨٠ولحدوث  ) ٪ من مجمل الوفيات في العالم     ٦٠( مليون حالة وفاة     ٣٥

   مليون حالة وفاة بين ُأناس تقل أعمارهم عن السبعين؛١٦ ولحدوث حوالى منخفضة ومتوسطة الدخل،
  

وإذ تالحظ أن معدالت الوفيات الناجمة عن األمراض غير السارية يتوقع لها أن ترتفع بنسبة                 
 مع ما يترتب على ذلك من عواقب خطيـرة بالنـسبة للـدول              ٢٠١٥٪ بحلول عام    ١٧أخرى قدرها   

  سر؛األعضاء والمجتمعات واُأل
  

واألمـن   ، والبيئـة  وإذ تالحظ العالقات التي تربط بين األمراض غير السارية وبين التنمية            
  البشري وإسهام تلك األمراض في حاالت الالمساواة في المجال الصحي؛

  
وإذ تالحظ أن االستجابات المتعددة القطاعات التزال محدودة بسبب انعدام الـوعي بجائحـة                

  قلة التدابير المناسبة المتخذة لعكس هذا االتجاه؛األمراض غير السارية و
  

 قد سلط األضواء على     ٢٠١٥-٢٠٠٦وإذ تالحظ أن برنامج العمل العام الحادي عشر للحقبة            
ومكافحتها، وأن ذلك البرنامج اشتمل على هدف يتمثل في تقليص          غير السارية   أهمية توقي األمراض    

٪ في السنة على مدى السنوات العـشر        ٢ بنسبة   لساريةغير ا معدالت الوفيات الناجمة عن األمراض      
  القادمة؛

  
وإذ تحيط علماً بالبينات المتزايدة بشأن مردودية عدة تدخالت بسيطة فيمـا يتعلـق بتـوقي                  

  األمراض غير السارية ومكافحتها؛
  

وإذ تالحظ أهمية تحفيز وتوعية ودعم األفراد وأسرهم من أجل اعتماد اختيارات صحية في              
  هم اليومية، والدور الهام الذي تقوم به الحكومات في توفير سياسات عمومية وبيئات صحية؛ حيات

  
وإذ تؤكد أهمية التصدي ألهم عوامل االختطار الدفينة فيما يخص اإلصابة باألمراض غيـر                

  السارية بطريقة متكاملة وشاملة وتدريجية ومتعددة القطاعات؛
  

الذي تمثله األمراض المعدية واألمـراض       الثالثيالعبء  وإذ ال يغرب عن بالها أن مواجهة          
والذي تواجهه الكثير من البلدان التي تعاني من قيود صارمة على المـوارد             واإلصابات  غير السارية   

  تقتضي قيام نظام متين للرعاية الصحية األولية داخل نظام صحي متكامل؛
  

 اإلطارية بشأن مكافحة التبغ يعـد أحـد         وإذ تعترف بأن تنفيذ اتفاقية منظمة الصحة العالمية         
  التدابير األساسية فيما يتعلق بتوقي األمراض غير السارية ومكافحتها؛
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وإذ تعترف بأنه البد من بذل جهود أكبر في جميع أنحاء العالم للترويج للنشاط البدني وأنماط                  
بها تسويقها وجودة المعلومات    الطريقة التي يتم    والحياة الصحية، وتحسين نوعية األغذية والمشروبات       

المتاحة للمستهلكين وألسرهم ولألطفال والصغار والفئات السكانية األخرى التي تعيش في ظل ظروف 
  تعرضها للتأثر السريع؛ 

  
وإذ تعترف بالحاجة إلى المزيد من المعلومات حول اآلثار االجتماعية االقتصادية والتنمويـة               

  ارية وحول حصائل التدخالت المتوافرة؛المترتبة على األمراض غير الس
  

وإذ تدرك أن الدول األعضاء ال تنفق إال جزءاً ضئيالً من ميزانياتهـا المكرسـة للرعايـة                   
الصحية على توقي ومكافحة األمراض غير السارية وعلى الصحة العمومية، وتدرك أن رفـع تلـك                

  فوائد صحية واجتماعية اقتصادية جمة؛النسبة المئوية، ولو بشكل طفيف، من شأنه أن يؤدي إلى جني 
  

  : الدول األعضاء على القيام بما يليتحث  -١
  
تقوية اإلرادة السياسية الوطنية والمحلية من أجل توقي ومكافحة األمـراض غيـر               )١(

السارية في إطار االلتزام ببلوغ الهدف المذكور في برنامج العمل العام الحادي عشر للحقبة              
ثل في تقليص معدالت الوفيات الناجمة عن جميع األمـراض غيـر             والمتم ٢٠١٥١-٢٠٠٦

  ٪ في السنة، على مدى السنوات العشر القادمة؛٢السارية بنسبة 
  
إنشاء أو تعزيز آلية تنسيق وطنية لتوقي األمراض غير السارية، عندما يكون ذلـك                )٢(

سـتنهاض اإلرادة   مناسباً للظروف الوطنية ومنحها والية عريضة متعددة القطاعات تكفـل ا          
  السياسية وحشد الموارد المالية ويشارك فيها كل أصحاب المصلحة الذين يعنيهم األمر؛

  
وضع وتنفيذ خطة عمل وطنية متعددة القطاعات ومسندة بالبينات لتوقي ومكافحـة              )٣(

األمراض غير السارية من شأنها تحديد األولويات وجدول زمني ومؤشرات لألداء، وتـوفر             
الذي يقوم عليه تنسيق عمل كل أصحاب المصلحة، مع ضـمان تجنـب تـضارب               األساس  

  المصالح المحتمل، وإشراك المجتمع المدني بنشاط؛
  
زيادة الموارد، حسب االقتضاء، لبرامج الوقايـة مـن األمـراض غيـر الـسارية                 )٤(

  ومكافحتها؛ 
  
كافحة التبغ وزيادة الدعم    المبادرات العالمية القائمة واالتفاقية اإلطارية بشأن م      تنفيذ    )٥(

 في تحقيق هدف تقليص معدالت الوفيات الناجمة عن األمراض غيـر            المقدم لها مما سيسهم   
  ٪ في السنة على مدى السنوات العشر القادمة؛ ٢السارية بنسبة 

  
العمل على أن يكون توقي األمراض غير السارية ومكافحتها جزءاً ال يتجـزأ مـن                 )٦(

 الرعاية الصحية   مؤسسات الرعاية الصحية األولية، وتعزيز      نُظم تعزيز   البرامج الرامية إلى  
  ؛ التي تسببها األمراض غير الساريةاألولية لكي تتصدى للمشاكل 

  
 بما في ذلك آليات الترصد الوبائي القطرية وذلك مـن           ،تعزيز نُظم الرصد والتقييم     )٧(

  ت الخاصة بالسياسات؛ أجل تجميع البينات الالزمة لتوفير المعلومات للقرارا

                                                           
 .٦، المرفق ٥٩/٢٥الوثيقة ج    ١



المقررات اإلجرائيةقرارات وال 71  

ضمان أن تكون المؤسسات الصحية منظمة على النحو المالئم من أجـل مواجهـة                )٨(
المشاكل الخطيرة التي تتسبب فيها األمراض غير السارية؛ والتي تقتضي التركيـز بوجـه               

  خاص على الرعاية الصحية األولية؛ 
  
في ذلك الوظـائف التنظيميـة،      التشديد على الدور الرئيسي للوظائف الحكومية، بما          )٩(

  عند مكافحة األمراض غير السارية؛ 
  
زيادة إتاحة فرص الحصول على األدوية أمام الفئات السكانية الشديدة االختطار في              )١٠(

  البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل؛
  

  : المدير العام القيام بما يليتطلب إلى  -٢
  
 الخاص بتوقي األمراض غير السارية      ١ في التقرير  القيام، استناداً إلى الموجز الوارد      )١(

تنفيذ االستراتيجية العالمية، بإعداد خطة عمل تقدم إلى جمعية الـصحة الحاديـة             : ومكافحتها
والستين عن طريق المجلس التنفيذي وتحدد األولويات واإلجراءات وإطاراً زمنياً ومؤشرات           

 ٢٠٠٨فحتها في الفترة مـا بـين عـامي          لألداء من أجل توقي األمراض غير السارية ومكا       
 على الصعيدين العالمي واإلقليمي وتقديم الدعم، عند اللزوم من أجل وضع الخطـط              ٢٠١٣و

الوطنية الخاصة بتوقي األمراض غير السارية ومكافحتها وتكثيف أنشطة تنفيذ هذه الخطـط             
تي يشكو منها أكثـر     ورصدها، بما في ذلك تطوير المزيد من التدخالت لتدبير االعتالالت ال          

  الناس اختطاراً فيما يتعلق باإلصابة بتلك األمراض؛
  
زيادة إذكاء الوعي بين الدول األعضاء بأهمية إنشاء وتعزيز وتمويل آليات متعـددة               )٢(

القطاعات للتنسيق والترصد على الصعيد الوطني، ووضع خطط لتـوقي األمـراض غيـر              
  السارية ومكافحتها؛

  
عضاء، إذا طلبت ذلك، وتعزيز الشراكات والتعاون والتآزر وتبـادل          دعم الدول األ    )٣(

أفضل الممارسات بين الدول األعضاء من أجل دمج تدخالت شاملة لمكافحة األمراض غير             
السارية في السياسات والبرامج الوطنية، بما في ذلك السياسات والبرامج المتعلقـة بـالنُظم              

خالت، بما في ذلك إدراج اسـتراتيجيات لتوعيـة         الصحية، ومن أجل توسيع نطاق تلك التد      
  ودعم األفراد وأسرهم؛

  
تعميم المعلومات على الدول األعضاء بطريقة متساوقة ومناسـبة التوقيـت حـول               )٤(

  التدخالت األساسية العالية المردود والرامية إلى توقي األمراض غير السارية ومكافحتها؛
  
حكومية الدولية منهـا واإلقليميـة والوطنيـة،        تشجيع الحوار مع المنظمات غير ال       )٥(

والجهات المانحة والشركاء من الوكاالت التقنية والقطاع الخاص مع تجنب تضارب المصالح            
المحتمل بغية زيادة الدعم والموارد والشراكات فيما يتعلق بتوقي األمراض غيـر الـسارية              

  لعمل ، حسب االقتضاء؛ ومكافحتها، بما في ذلك برامج الصحة والعافية في أماكن ا
  
 زيـادة تـوافر     من أجـل  تعزيز المبادرات الرامية إلى تنفيذ االستراتيجية العالمية          )٦(

والترويج ألساليب التسويق المسؤول بغرض الحـد        النُظم الصحية،    وتشجيعاألغذية الصحية   

                                                           
 .١٢٠/٢٢م تالوثيقة    ١



 72  بعد المائةالعشرونالمجلس التنفيذي، الدورة  

كر الحـرة    أو السكا  المفروقة التي تحتوي على الدهون المشبعة، أو الدهون         من آثار األطعمة  
أو الملح في إطار الحوار مع كل أصحاب المصلحة المعنيين بمن فيهم األطراف المنتمية إلى               

  القطاع الخاص مع ضمان تجنب تضارب المصالح؛
  
إقامة قنوات االتصال مع وسائل اإلعالم واإلبقاء عليها لضمان إيالء الصدارة فـي               )٧(

  ير السارية ومكافحتها؛تلك الوسائل للقضايا المتصلة بتوقي األمراض غ
  
تحسين فهم اآلثار االجتماعية االقتصادية المترتبة على األمـراض علـى الـصعيد               )٨(

  الوطني وعلى الصعيد اُألسري، في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل؛
  
ضمان أن يحظى العمل الخاص بتوقي األمراض غير السارية ومكافحتها باألولوية             )٩(

   حسب االقتضاء؛ العالية المالئمة،
  
تقديم تقرير إلى جمعية الصحة الثالثة والستين، ثم كل عامين إلى جمعية الصحة من                )١٠(

خالل المجلس التنفيذي، عن التقدم المحرز في تنفيذ االسـتراتيجية العالميـة بـشأن تـوقي                
  .األمراض غير السارية ومكافحتها، بما في ذلك التقدم المحرز في خطة العمل

  
  )٢٠٠٧ يناير/ كانون الثاني ٢٩، الثانية عشرة الجلسة(

  
  

  ٢٠٠٩-٢٠٠٨جدول تقدير االشتراكات   ١٨ق١٢٠ت م
  

  المجلس التنفيذي،  
  

  ٢٠٠٩،١-٢٠٠٨بعد النظر في التقرير الخاص بجدول تقدير االشتراكات   
  

  : جمعية الصحة العالمية الستين باعتماد القرار التالييوصي  
  
  ون،جمعية الصحة العالمية الست  

  
  بعد النظر في تقرير المدير العام،  

  
  : كما يلي٢٠٠٩-٢٠٠٨ جدول تقدير اشتراكات الدول األعضاء للثنائية تعتمد  

  
  

  الدول األعضاء
  والدول األعضاء المنتسبة

جدول منظمة الصحة 
لفترة العالمية ل
٢٠٠٩-٢٠٠٨  
٪  

  ١,٢٠٠١  االتحاد الروسي
  ٠,٠٠٣٠  إثيوبيا

  ٠,٠٠٥٠  آذربيجان
  ٠,٣٢٥٠  نتيناألرج
  ٠,٠١٢٠  األردن

                                                           
 .٢انظر الملحق    ١
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  الدول األعضاء
  والدول األعضاء المنتسبة

جدول منظمة الصحة 
لفترة العالمية ل
٢٠٠٩-٢٠٠٨  
٪  

  ٠,٠٠٢٠  أرمينيا
  ٠,٠٠١٠  إريتريا
  ٢,٩٦٨٢  أسبانيا
  ١,٧٨٧١  أستراليا
  ٠,٠١٦٠  إستونيا
  ٠,٤١٩٠  إسرائيل
  ٠,٠٠١٠ أفغانستان
  ٠,٠٢١٠  إكوادور
  ٠,٠٠٦٠  ألبانيا
  ٨,٥٧٧٧  ألمانيا

  ٠,٣٠٢٠  اإلمارات العربية المتحدة
  ٠,٠٠٢٠  أنتيغوا وبربودا

  ٠,٠٠٨٠  أندورا
  ٠,١٦١٠  إندونيسيا
  ٠,٠٠٣٠  أنغوال

  ٠,٠٢٧٠  أوروغواي
  ٠,٠٠٨٠  أوزبكستان

  ٠,٠٠٣٠  أوغندا
  ٠,٠٤٥٠  أوكرانيا
  ٠,٤٤٥٠  أيرلندا
  ٠,٠٣٧٠  أيسلندا
  ٥,٠٧٩٤  إيطاليا

  ٠,٠٠٢٠  بابوا غينيا الجديدة
  ٠,٠٠٥٠  باراغواي
  ٠,٠٥٩٠  باكستان
  ٠,٠٠١٠  باالو

  ٠,٠٣٣٠  البحرين
  ٠,٨٧٦١  البرازيل
  ٠,٠٠٩٠  بربادوس
  ٠,٥٢٧٠  البرتغال

  ٠,٠٢٦٠  بروني دار السالم
  ١,١٠٢١  بلجيكا
  ٠,٠٢٠٠  بلغاريا
  ٠,٠٠١٠  بليز

  ٠,٠١٠٠  بنغالديش
  ٠,٠٢٣٠  بنما
  ٠,٠٠١٠  بنن

  ٠,٠٠١٠  بوتان
  ٠,٠١٤٠  بوتسوانا
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  الدول األعضاء
  والدول األعضاء المنتسبة

جدول منظمة الصحة 
لفترة العالمية ل
٢٠٠٩-٢٠٠٨  
٪  

  ٠,٠٠١٠  بورتوريكو
  ٠,٠٠٢٠  بوركينا فاصو

  ٠,٠٠١٠  بوروندي
  ٠,٠٠٦٠  البوسنة والهرسك

  ٠,٥٠١٠  بولندا
  ٠,٠٠٦٠  بوليفيا
  ٠,٠٧٨٠  بيرو

  ٠,٠٢٠٠  بيالروس
  ٠,١٨٦٠  تايلند

  ٠,٠٠٦٠  تركمانستان
  ٠,٣٨١٠  تركيا

  ٠,٠٢٧٠  ترينيداد وتوباغو
  ٠,٠٠١٠  تشاد
  ٠,٠٠١٠  توغو
  ٠,٠٠١٠  توفالو
  ٠,٠٠١٠  توكيالو
  ٠,٠٣١٠  تونس
  ٠,٠٠١٠  تونغا
  ٠,٠٠١٠   لستي-تيمور
  ٠,٠١٠٠  جامايكا
  ٠,٠٨٥٠  الجزائر

  ٠,٠١٦٠  جزر البهاما
  ٠,٠٠١٠  جزر سليمان
  ٠,٠٠١٠  جزر القمر
  ٠,٠٠١٠  جزر كوك

  ٠,٠٠١٠  جزر مارشال
  ٠,٠٦٢٠  الجماهيرية العربية الليبية
  ٠,٠٠١٠  جمهورية أفريقيا الوسطى
  ٠,١٨٠٠  جمهورية إيران اإلسالمية

  ٠,٢٨١٠  الجمهورية التشيكية
  ٠,٠٠٦٠  دةجمهورية تنزانيا المتح
  ٠,٠٢٤٠  الجمهورية الدومينيكية

  ٠,٠١٦٠  الجمهورية العربية السورية
  ٠,٢٠٠٠  جمهورية فنزويال البوليفارية
  ٠,٠٠٣٠  جمهورية الكونغو الديمقراطية

  ٢,١٧٣٢  جمهورية كوريا
  ٠,٠٠٧٠  جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية
  ٠,٠٠١٠  جمهورية الو الديمقراطية الشعبية

  ٠,٠٠٥٠  ية مقدونية اليوغوسالفية السابقةجمهور
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  الدول األعضاء
  والدول األعضاء المنتسبة

جدول منظمة الصحة 
لفترة العالمية ل
٢٠٠٩-٢٠٠٨  
٪  

  ٠,٠٠١٠  جمهورية مولدوفا
  ٠,٢٩٠٠  جنوب أفريقيا

  ٠,٠٠٣٠  جورجيا
  ٠,٠٠١٠  جيبوتي
  ٠,٧٣٩١  الدانمرك
  ٠,٠٠١٠  دومينيكا

  ٠,٠٠١٠  الرأس األخضر
  ٠,٠٠١٠  رواندا
  ٠,٠٧٠٠  رومانيا
  ٠,٠٠١٠  زامبيا

  ٠,٠٠٨٠  زمبابوي
  ٠,٠٠١٠  ساموا

  ٠,٠٠١٠   وغرينادينسانت فنسنت
  ٠,٠٠١٠  سانت كيتس ونيفيس

  ٠,٠٠١٠  سانت لوسيا
  ٠,٠٠١٠  سان تومي وبرينسيبي

  ٠,٠٠٣٠  سان مارينو
  ٠,٠١٦٠  سري النكا
  ٠,٠٢٠٠  السلفادور
  ٠,٠٦٣٠  سلوفاكيا
  ٠,٠٩٦٠  سلوفينيا
  ٠,٣٤٧٠  سنغافورة
  ٠,٠٠٤٠  السنغال
  ٠,٠٠٢٠  سوازيلند
  ٠,٠١٠٠  السودان
  ٠,٠٠١٠  سورينام
  ١,٠٧١١  السويد
  ١,٢١٦١  سويسرا
  ٠,٠٠١٠  سيراليون
  ٠,٠٠٢٠  سيشيل
  ٠,١٦١٠  شيلي
  ٠,٠٢١٠  صربيا

  ٠,٠٠١٠  الصومال
  ٢,٦٦٧٢  الصين

  ٠,٠٠١٠  طاجيكستان
  ٠,٠١٥٠  العراق
  ٠,٠٧٣٠  عمان
  ٠,٠٠٨٠  غابون
  ٠,٠٠١٠  غامبيا
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  الدول األعضاء
  والدول األعضاء المنتسبة

جدول منظمة الصحة 
لفترة العالمية ل
٢٠٠٩-٢٠٠٨  
٪  

  ٠,٠٠٤٠  غانا
  ٠,٠٠١٠  غرينادا
  ٠,٠٣٢٠  غواتيماال

  ٠,٠٠١٠  غيانا
  ٠,٠٠١٠  غينيا

  ٠,٠٠٢٠  غينيا االستوائية
  ٠,٠٠١٠   بيساو–غينيا 
  ٠,٠٠١٠  فانواتو
  ٦,٣٠١٥  فرنسا
  ٠,٠٧٨٠  الفلبين
  ٠,٥٦٤٠  فنلندا
  ٠,٠٠٣٠  فيجي

  ٠,٠٢٤٠  فييت نام
  ٠,٠٤٤٠  قبرص
  ٠,٠٨٥٠  قطر

  ٠,٠٠١٠  قيرغيزستان
  ٠,٠٢٩٠  كازاخستان
  ٠,٠٠٩٠  الكاميرون
  ٠,٠٥٠٠  كرواتيا
  ٠,٠٠١٠  دياكمبو
  ٢,٩٧٧٢  كندا
  ٠,٠٥٤٠  كوبا

  ٠,٠٠٩٠  كوت ديفوار
  ٠,٠٣٢٠  كوستاريكا
  ٠,١٠٥٠  كولومبيا
  ٠,٠٠١٠  الكونغو
  ٠,١٨٢٠  الكويت
  ٠,٠٠١٠  كيريباتي

  ٠,٠١٠٠  كينيا
  ٠,٠١٨٠  التفيا
  ٠,٠٣٤٠  لبنان

  ٠,٠٨٥٠  لكسمبرغ
  ٠,٠٠١٠  ليبيريا
  ٠,٠٣١٠  ليتوانيا
  ٠,٠٠١٠  ليسوتو
  ٠,٠١٧٠  مالطة
  ٠,٠٠١٠  مالي

  ٠,١٩٠٠  ماليزيا
  ٠,٠٠٢٠  مدغشقر
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  الدول األعضاء
  والدول األعضاء المنتسبة

جدول منظمة الصحة 
لفترة العالمية ل
٢٠٠٩-٢٠٠٨  
٪  

  ٠,٠٨٨٠  مصر
  ٠,٠٤٢٠  المغرب
  ٢,٢٥٧٢  المكسيك
  ٠,٠٠١٠  مالوي
  ٠,٠٠١٠  ملديف

  ٠,٧٤٨١  المملكة العربية السعودية
  ٦,٦٤٢٥  المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية

  ٠,٠٠١٠  منغوليا
  ٠,٠٠١٠  موريتانيا

  ٠,٠١١٠  موريشيوس
  ٠,٠٠١٠  موازمبيق
  ٠,٠٠٣٠  موناكو

  ٠,٠٠١٠  مونتينغرو
  ٠,٠٠٥٠  ميانمار
  ٠,٠٠٦٠  ناميبيا
  ٠,٠٠١٠  ناورو
  ٠,٧٨٢١  النرويج
  ٠,٨٨٧١  النمسا
  ٠,٠٠٣٠  نيبال
  ٠,٠٠١٠  النيجر
  ٠,٠٤٨٠  نيجيريا

  ٠,٠٠٢٠  نيكاراغوا
  ٠,٢٥٦٠  نيوزيلندا
  ٠,٠٠١٠  نيووي
  ٠,٠٠٢٠  هايتي
  ٠,٤٥٠٠  الهند

  ٠,٠٠٥٠  هندوراس
  ٠,٢٤٤٠  هنغاريا
  ١,٨٧٣١  هولندا

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

  ١٦,٦٢٥٣  اليابان
  ٠,٠٠٧٠  اليمن
  ٠,٥٩٦٠  اليونان

  ١٠٠,٠٠٠٠ المجموع
  

  )٢٠٠٧ يناير/ كانون الثاني ٢٩، الثانية عشرةالجلسة (
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استعراض المسائل التي   : ام ونائب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية      المدير الع   ١٩ق١٢٠ت م
  طُرحت في دورة المجلس التنفيذي االستثنائية ودورته الثامنة عشرة بعد المائة

  
  المجلس التنفيذي،  

  
بعد النظر في االقتراحات الواردة في التقرير الخاص بالمدير العام ونائب المدير العام لمنظمة الصحة                 

استعراض المسائل التي طُرحت في دورة المجلس التنفيذي االستثنائية ودورته الثامنة عـشرة بعـد               : لعالميةا
  ١:المائة

  
 على اإلجراء الذي وضعته األمانة فيما يتعلق بالطريقة التي يقدر بها المجلس التنفيذي مـا إذا                 يوافق  -١

ال باللياقة البدنية الجيدة المشترط توفرها في كافة        كان الشخص المرشح من قبله لمنصب المدير العام يتمتع أم           
  موظفي المنظمة؛

  
 من النظام   ٥٢ أال تتجاوز السيرة الذاتية والمعلومات الداعمة لكل مرشح مقترح بمقتضى المادة             يقرر  -٢

دم  كلمة، وأن تقدم أيضاً في شكل إلكتروني يتيح لرئيس المجلس التحقق من ع             ٢٠٠٠الداخلي للمجلس التنفيذي    
  تجاوز هذا الحد؛

  
 السابق القاضي بأن تفي السيرة الذاتية بالمعايير الموضوعة من قبل المجلـس             مقرره اإلجرائي يثبت    -٣

  ٢التنفيذي وأن تتضمن بياناً بشأن رؤية المرشح لألولويات واالستراتيجيات؛
  
 على اإلنترنت، وباإلضافة     أن لرئيس المجلس أن يأذن للمدير العام بأن ينشر على موقع المنظمة            يقرر  -٤

إلى أسماء المرشحين، السير الذاتية وسائر المعلومات الداعمة، بصيغتها المرسـلة إلـى الـدول األعـضاء                 
لم ينص على خالف ذلك من قبل المرشـح المعنـي أو الدولـة               ومعلومات االتصال الخاصة بكل مرشح، ما     

  .العضو التي اقترحته
  
 يقدم تقريراً إلى المجلس التنفيذي في دورته الحادية والعشرين بعد المائـة              المدير العام أن   يطلب إلى   -٥

عن التناوب الجغرافي في منصب المدير العام، وعن اشتراط تعيين نائب للمدير العـام، مـع مراعـاة اآلراء                
  .المعرب عنها من قبل أعضاء المجلس

  
  )٢٠٠٧ يناير/ كانون الثاني ٢٩، الثالثة عشرةالجلسة (

  
  
  ٣العالقات مع المنظمات غير الحكومية  ٢٠ق١٢٠ت م
  

  المجلس التنفيذي،  
  

  ٤بعد أن نظر في تقرير لجنته الدائمة المعنية بالمنظمات غير الحكومية،  
  
 قبول أن تدخل منظمة الصحة العالمية في عالقات رسمية مع المجلس العالمي ألعمال السباكة،               يقرر  -١

الصحية، والرابطة العالمية للصحة الجنسية، واالتحاد الدولي لرابطات مكافحة         والجمعية الدولية لجودة الرعاية     
                                                           

 .٣انظر الملحق    ١
 )٧(١٠٠ت م   المقرر اإلجرائي ٢
 .٤ انظر الملحق  ٣
 .١٢٠/٤١م تالوثيقة    ٤
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الجذام، والرابطة الدولية للسلطات التنظيمية الطبية، والتحالف الدولي لمنظمات المرضى، والرابطة األوروبية            
  .للوقاية من اإلصابات وتعزيز السالمة

  
االتحاد الدولي للطـب الرياضـي،      : الحكومية التالية  وقف العالقات الرسمية مع المنظمات غير        يقرر  -٢

  .والجمعية الدولية لدراسة التنمية السلوكية، والرابطة الدولية لطب المرور
  

  )٢٠٠٧ يناير/ كانون الثاني ٢٩، الثالثة عشرةالجلسة (
  
  
  التكنولوجيات الصحية  ٢١ق١٢٠ت م

  
  المجلس التنفيذي،

  ١،األساسيةوجيات الصحية بعد أن نظر في التقرير الخاص بالتكنول

  ٢: جمعية الصحة العالمية الستين باعتماد القرار التالييوصي

  جمعية الصحة العالمية الستون،

  ؛قرير الخاص بالتكنولوجيات الصحيةبعد أن نظرت في الت

 القائمين على إيتاء الرعاية الصحية بأدوات ال غنى         تزودوإذ تقر بأن التكنولوجيات الصحية      
ذات الـصلة   قاية الفعالة والناجعة، وللتشخيص والمعالجة والتأهيل وبلوغ المرامي اإلنمائيـة           عنها للو 

  المتفق عليها دولياً، بما فيها المرامي المذكورة في إعالن األلفية؛بالصحة و

 التكنولوجيات الصحية تمثل تحديات اقتصادية وتقنية أمام النظم الصحية في           وإدراكاً منها أن  
دول األعضاء، وإذ يساورها القلق بشأن هدر الموارد الناجم عـن االسـتثمارات غيـر               الكثير من ال  

الفائقة األولوية أو التكنولوجيـات التـي       ة التي ال تلبي االحتياجات      يالمناسبة في التكنولوجيات الصح   
تعمـل  لبنى األساسية القائمة، أو التي ال تستخدم على نحو رشيد أو صحيح، أو التي ال                ا تتوافق مع  ال

  على وجه فعال؛

 المانحة لمواجهة التكاليف الناشئة، وذلك بتحديد       والجهات باحتياجات الدول األعضاء     تقروإذ  
أولويات انتقاء وشراء التكنولوجيات الصحية على أساس األثر الذي تحدثه في عبء المرض، ومـن               

وجـه  الاء واإلدارة علـى     أجل ضمان االستثمار الفعال للموارد من خالل التخطيط والتقيـيم والـشر           
  صحيح،ال

  : الدول األعضاء على ما يليتحث  -١

جمع المعلومات والتحقق منها وتحديثها وتبادلها فيما يخص التكنولوجيات الـصحية             )١(
  كوسيلة لتيسير أنشطتها في مجالي تحديد األولويات الخاصة باالحتياجات وتوزيع للموارد؛

                                                           
 .١٢٠/١٣م تالوثيقة    ١
 . لالطالع على اآلثار المالية واإلدارية المترتبة على هذا القرار بالنسبة إلى األمانة٦انظر الملحق    ٢
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االستراتيجيات والخطط الوطنية من أجل إقامة      العمل، حسب االقتضاء، على صوغ        )٢(
  النظم الالزمة لتقييم التكنولوجيات الصحية وشرائها وإدارتها؛

وضع الدالئل الوطنية بشأن الممارسات الصناعية والتنظيمية الجيدة، وإنـشاء نظـم       )٣(
   الطبية؛ وفعالية األجهزةالترصد والتدابير األخرى الالزمة لضمان جودة ومأمونية 

القيام، عند اللزوم، بتأسيس معاهد إقليمية ووطنية للتكنولوجيات الصحية، والتعـاون             )٤(
وبناء الشراكات مع القائمين على إيتاء الرعاية الصحية والصناعات ورابطـات المرضـى             

  والمهنيين، ومع المنظمات العلمية والتقنية؛

  : المدير العام ما يليإلىتطلب   -٢

عضاء المهتمة والمراكز المتعاونة مع المنظمة، وبطريقة شـفافة         العمل مع الدول األ     )١(
ومسندة بالبينات، على وضع دالئل وأدوات تشمل القواعد والمعايير وتتعلق بالتكنولوجيـات            

   الصحية؛ 

دعم الدول األعضاء، عند اللزوم، إلقامة اآلليات الالزمة لتقييم االحتياجات الوطنية             )٢(
  ة ولضمان توافرها واستعمالها؛من التكنولوجيات الصحي

العمل، عند اللزوم، على إتاحة التوجيه والدعم التقنيين للدول األعضاء فـي تنفيـذ                )٣(
  سياساتها بشأن التكنولوجيات الصحية؛

 األمم المتحدة والمنظمات الدوليـة والمؤسـسات        سائر مؤسسات منظومة   مع   العمل  )٤(
دول األعضاء في تحديد أولوياتها من التكنولوجيـات         دعم ال  علىاألكاديمية والهيئات المهنية    

  الصحية واختيارها واستعمالها؛

  .تقديم تقرير عن تنفيذ هذا القرار إلى جمعية الصحة العالمية الثانية والستين  )٥(
  

  )٢٠٠٧ يناير/ كانون الثاني ٢٩، الثالثة عشرةالجلسة (
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  المقررات اإلجرائية
  
  
تأكيد موافقة الجمعية العامة لألمم المتحدة على اإلطار العام للجنة الخدمة المدنية الدولية               )١(١٢٠ت م

  بما في ذلك تنفيذ التعديالت المدخلة على الئحة الموظفين وتحديد تكلفتها
  

علـى   المجلس التنفيذي، بعد أن نظر في التقرير الخاص بتأكيد موافقة الجمعية العامة لألمم المتحـدة                
المـوظفين وتحديـد     الئحة للجنة الخدمة المدنية الدولية بما في ذلك تنفيذ التعديالت المدخلة على           طار العام اإل

  : ما يليقرر ١تأجيل تاريخ دخول التعديالت على الئحة الموظفين حيز النفاذ،: تكلفتها
  
لتنفيـذي فـي    التصديق على التعديالت المدخلة على الئحة الموظفين والتي أقرها المجلس ا            )١(

 والتي تنطبق على الموظفين المعينين في وظائف ٢٠٠٦مايو / دورته الثامنة عشرة بعد المائة في أيار
كـانون   ١دائمة والموظفين المعينين في وظائف بعقود محددة المدة، والتي يبدأ سريانها اعتباراً مـن               

 لإلطار العام الذي أوصته بـه لجنـة         ، رهناً بإقرار الجمعية العامة لألمم المتحدة      ٢٠٠٧يناير  / الثاني
، باستثناء التعديالت المدخلة علـى الئحـة        ٢٠٠٧يوليو  /  تموز ١الخدمة المدنية الدولية، اعتباراً من      

الموظفين والمتعلقة بعالوة التنقل والمشقة وبدل االنتداب؛ وهذه التعديالت تخـضع لتـدابير انتقاليـة               
  يحددها المدير العام؛

  
 التعديالت المذكورة آنفاً والمدخلة على الئحة الموظفين بشأن عـالوة التنقـل             التصديق على   )٢(

 المعينين في  والموظفينوالمشقة وبدل االنتداب والتي تنطبق على الموظفين المعينين في وظائف دائمة
ناير ي/  كانون الثاني  ١وظائف بعقود محددة المدة على أن تدخل تلك التعديالت حيز النفاذ اعتباراً من              

٢٠٠٧.  
  

  )٢٠٠٧يناير /  كانون الثاني٢٩الجلسة الثانية عشرة، (
  
  
  استعراض المنظمات غير الحكومية ذات العالقات الرسمية مع منظمة الصحة العالمية  )٢(١٢٠ت م
  

المجلس التنفيذي، بعد أن نظر في تقرير لجنته الدائمة المعنية بالمنظمات غير الحكوميـة، المتعلـق                  
 ومتابعـة   ٢عدد المنظمات غير الحكومية التي تقيم عالقات رسمية مع منظمة الصحة العالمية           باستعراض ثلث   
  .خلص إلى القرارات المبينة أدناه) ٣(١١٧ت ملقراره اإلجرائي 

  
إذ يثني على استمرار الجهود المبذولة تفانياً في خدمة األغراض التي تتوخاها أنشطة منظمة الصحة                 

ى العالقات الرسمية مع المنظمات غير الحكومية المشار إليها بعالمة نجمية في ملحق             العالمية قرر أن يبقي عل    
  .التقرير

                                                           
 .٥انظر الملحق    ١
 .٤انظر الملحق    ٢
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وقرر المجلس، مالحظاً أن هناك تقارير لم ترد أو أنها وردت متأخرة جداً أو ألن األمر يقتضي توفير   
العالقات مع المنظمات غير المزيد من المعلومات، أن يرجئ إلى دورته الثانية والعشرين بعد المائة استعراض 

مؤسسة آغا خان، ورابطة الكومنولث الطبية، والرابطة الدولية لمكاتب تـسجيل الـسرطان،             : الحكومية التالية 
واللجنة الكاثوليكية الدولية للممرضات والعاملين الطبيين االجتماعيين، والرابطة الدولية لجمعيات طب الجلـد،             

طب التي تستخدم الفرنسية، والرابطة الدولية للوبائيات، واالتحاد الدولي لعلم          والمؤتمر الدولي لعمداء كليات ال    
المختبرات الطبية الحيوية، واالتحاد الدولي لرابطات طالب الطب، والرابطة الدوليـة للمعلوميـات الطبيـة،               

ت والجمعية الدولية إلصابات الحـروق، والجمعيـة الدوليـة ألمـراض الـدم، واالتحـاد الـدولي لجمعيـا                
الميكروبيولوجيا، ومنظمة أوكسفام، واالتحاد العالمي للتصوير بالموجات فوق الصوتية فـي مجـالي الطـب               

  .والبيولوجيا، ومنظمة الرؤية العالمية الدولية
  

وإذ يالحظ المجلس أن خطط التعاون بين منظمة الصحة العالمية والرابطة الدوليـة لعيـوب الكـالم                   
عالمية قد تمت الموافقة عليها، فقد قرر اإلبقاء على العالقات الرسمية بين المنظمة             والنطق والرابطة البيطرية ال   

  .وبين هاتين المنظمتين غير الحكوميتين
  

وإذ يالحظ المجلس استمرار التوقعات فيما يتعلق بالموافقة على خطط التعاون بين المنظمـة وبـين                  
 العالمية للحركة الكشفية فقد قـرر إرجـاء اسـتعراض           االتحاد العالمي للطب والبيولوجيا النوويين والمنظمة     

  .العالقات مع هاتين المنظمتين غير الحكوميتين حتى دورته الثانية والعشرين بعد المائة
  

وإذ يحيط المجلس علماً بالمعلومات التي وردت من المنظمة الدولية لمساءلة الشركات فقد قرر اإلبقاء                 
 الرسمية مع تلك المنظمة وطلب إلى األمانة أن تذكّر، عند إحاطـة هـذه               على عالقات منظمة الصحة العالمية    

المنظمة علماً بهذا القرار، أهمية اتباع سلوكيات تتسق مع المزايا الممنوحة للمنظمات غيـر الحكوميـة ذات                 
  .العالقات الرسمية مع المنظمة

  
للجنـة الدوليـة    : كومية التاليـة  وإذ يالحظ أنه لم ترد بعد تقارير عن التعاون من المنظمات غير الح              

للوقاية من اإلشعاع، واالتحاد الدولي لإلسكان والتخطيط، والجمعية الدولية للوبائيات البيئية، والجمعية الدولية             
لعلم األورام الوقائي، والجمعية الدولية للممرضات العامالت في رعاية المصابين بالـسرطان، فقـد قـرر أن                 

اض العالقات مع هذه المنظمات غير الحكومية وقرر أيضاً إبالغ هذه المنظمات            يرجئ لمدة سنة أخرى استعر    
بأنه في صورة عدم ورود تقارير منها لينظر فيها المجلس التنفيذي في دورته الثانية والعشرين بعد المائة، فإن                  

  .العالقات الرسمية معها سيتم وقفها
  

عية الدولية للبحوث الطبية الحيوية حـول إدمـان         وإذ يالحظ المجلس أن المعلومات التي قدمتها الجم         
الكحول بشأن الجهود المبذولة من أجل استئناف التعاون المزمع مع منظمة الصحة العالميـة، وإذ يأخـذ فـي          
الحسبان الطلب الذي تقدمت به تلك المنظمة بشأن استمرار العالقات الرسمية فقد قرر اإلبقاء على العالقـات                 

 لمدة سنة أخرى إلفساح المجال أمام األطراف لالتفـاق علـى خطـة للتعـاون يتـولى                  الرسمية مع الجمعية  
  .استعراضها المجلس في دورته الثانية والعشرين بعد المائة

  
وقرر المجلس اإلبقاء على العالقات الرسمية مع االتحاد الدولي للقابالت لمدة سنة أخرى شـريطة أن                  

ثة أشهر من تاريخ إبالغه بهذا القرار، تقديم تقرير ينظر فيه المجلس            يتولى االتحاد توكيد نيته، في غضون ثال      
فإذا لم تبلّغ المنظمة بهذا التوكيد في بحر ثالثة أشهر فإنه سيتم وقـف              . في دورته الثانية والعشرين بعد المائة     

  .العالقات الرسمية معه
  

  )٢٠٠٧يناير /  كانون الثاني٢٩الجلسة الثالثة عشرة، (
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التدابير التي يتعين اتخاذها لتيسير مشاركة المنظمات غير الحكومية في أعمـال الفريـق                )٣(١٢٠ت م
  العامل الحكومي الدولي المعني بالصحة العمومية واالبتكار والملكية الفكرية

  
المجلس التنفيذي، بعد أن نظر في التوصية التي تقدم بها الفريق العامل الحكـومي الـدولي المعنـي                    

 أذن  ٢ وتقرير اللجنة الدائمة المعنية بالمنظمات غير الحكوميـة        ١ية واالبتكار والملكية الفكرية   بالصحة العموم 
لرئيس المجلس التنفيذي، بمعية رئيس اللجنة الدائمة، بقبول المنظمات غير الحكومية ذات العالقات الرسـمية               

ا المقرر اإلجرائي على المنظمات وستنطبق اآللية المنشأة بموجب هذ. مع منظمة الصحة العالمية، بشكل مؤقت
غير الحكومية التي تطلب الدخول في عالقات رسمية دون سواها، أو أيضاً لغرض المـشاركة فـي أعمـال                   
الفريق العامل الحكومي الدولي المعني بالصحة العمومية واالبتكار والملكية الفكرية رهناً بالشروط والمتطلبات             

  :التالية
  

ير الحكومية أن تكون على عالقات عمل مع المنظمـة عنـد تقـديم              يجب على المنظمات غ     )١(
طلباتها بحيث تكون قد انقضت حوالى سنتين من عالقات العمل عندما يعمد المجلس التنفيـذي إلـى                 

 الواردة أدناه، أو يجب عليها أن تستوفي المعايير         ٣استعراض طلباتها بشكل رسمي في إطار النقطة        
المبادئ التي تحكم العالقات بين منظمة الصحة العالمية والمنظمات غيـر            من   ٣المذكورة في النقطة    

  ٣الحكومية؛
  
يجب أن تكون مهام المنظمات غير الحكومية المعنية ذات صلة بأنـشطة الفريـق العامـل                  )٢(

  الحكومي الدولي؛
  
ؤقتة سيتولى المجلس التنفيذي استعراض المنظمات غير الحكومية ذات العالقات الرسمية الم            )٣(

يناير التي تعقب قبولها إلقامة عالقات رسـمية، وذلـك          / في دورته التي تعقد في شهر كانون الثاني       
  .لغرض توكيد تلك العالقات أو إنهائها طبقاً لإلجراءات العادية

  
ويظل هذا المقرر اإلجرائي معموالً به، ما لم ينهه المجلس أو ينقحه، حتى استكمال أنـشطة الفريـق                    
  .كومي الدولي المعني بالصحة العمومية واالبتكار والملكية الفكريةالعامل الح

  
  )٢٠٠٧يناير /  كانون الثاني٢٩الجلسة الثالثة عشرة، (

  
  
  منح جائزة مؤسسة الدكتور علي توفيق شوشة  )٤(١٢٠ت م
  

منح المجلس التنفيذي، بعد النظر في تقرير لجنة مؤسسة الدكتور علي توفيق شوشة، جائزة مؤسـسة                  
لما قدمه من إسهامات جليلة فـي مجـال         ) لبنان( للدكتور نبيل قرنفل     ٢٠٠٧لدكتور علي توفيق شوشة لعام      ا

 فرنـك   ٢٥٠٠وسيتلقى الفائز مبلغاً بالـدوالر األمريكـي يعـادل          . الصحة العمومية في إقليم شرق المتوسط     
  .سويسري

  
  )٢٠٠٧يناير /  كانون الثاني٢٩الجلسة الثالثة عشرة، (

                                                           
 .واو، الفرع ١ إضافة ١٢٠/٣٥ت مالواردة في الوثيقة    ١
 .١٢٠/٤١ت مالوثيقة    ٢
 .٢٠٠٥في الوثائق األساسية، الطبعة الخامسة واألربعون، جنيف، منظمة الصحة العالمية،    ٣
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  منح جائزة مؤسسة ليون برنارد  )٥(١٢٠ت م
  

المجلس التنفيذي، بعد أن نظر في تقرير لجنة مؤسسة ليون برنارد، قرر منح جائزة مؤسـسة ليـون                    
. للخدمات الجليلة التي أسداها في ميدان الطب االجتماعي       ) ميانمار( للدكتور ثان تون سيني      ٢٠٠٧برنارد لعام   

  . فرنك سويسري٢٥٠٠ ومبلغ وسيتسلم الفائز بالجائزة ميدالية برونزية
  

  )٢٠٠٧يناير /  كانون الثاني٢٩الجلسة الثالثة عشرة، (
  
  
  منح جائزة مؤسسة إحسان دغرمجي لصحة األسرة  )٦(١٢٠ت م
  

منح المجلس التنفيذي، بعد أن نظر في تقرير هيئة اختيار الفائز بجائزة مؤسسة إحـسان دغرمجـي                   
 مناصفة للـسيدة مهريبـان آلييفـا        ٢٠٠٧لصحة األسرة لعام    لصحة األسرة، جائزة مؤسسة إحسان دغرمجي       

وستتلقى كل  . لما قدمتاه من خدمات في ميدان صحة األسرة       ) المكسيك(والسيدة غيلرمينا ناتيراري    ) آذربيجان(
  . دوالر أمريكي١٠ ٠٠٠من الفائزتين مبلغ 

  
  )٢٠٠٧يناير /  كانون الثاني٢٩الجلسة الثالثة عشرة، (

  
  
   جائزة ساساكاوا للصحةمنح  )٧(١٢٠ت م
  

منح المجلس التنفيذي، بعد النظر في تقرير هيئة اختيار الفائزين بجائزة ساساكاوا للـصحة، جـائزة                  
مكافأة له على أعماله االبتكاريـة      ) الفلبين(، للدكتور خوسيه أنطونيو سكراتيس      ٢٠٠٧ساساكاوا للصحة لعام    

  . دوالر أمريكي٣٠ ٠٠٠ئز مبلغ وسيتلقى الفا. الجليلة في مجال التنمية الصحية
  

  )٢٠٠٧يناير /  كانون الثاني٢٩الجلسة الثالثة عشرة، (
  
  
  جائزة مؤسسة اإلمارات العربية المتحدة للصحة  )٨(١٢٠ت م
  

منح المجلس التنفيذي، بعد النظر في تقرير هيئة اختيار الفائزين بجائزة مؤسسة اإلمـارات العربيـة                  
 لمؤسسة بيل وميلينـدا غيـتس       ٢٠٠٧اإلمارات العربية المتحدة للصحة لعام      المتحدة للصحة، جائزة مؤسسة     

وسيحـصل الفـائز علـى مبلـغ        . لمساهمتها الجليلة في مجال التنمية الصحية     ) الواليات المتحدة األمريكية  (
  . دوالر أمريكي٤٠ ٠٠٠

  
  )٢٠٠٧يناير /  كانون الثاني٢٩الجلسة الثالثة عشرة، (
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  ئزة مؤسسة دولة الكويت للبحوث في مجال تعزيز الصحةمنح جا  )٩(١٢٠ت م
  

قرر المجلس التنفيذي، بعد النظر في تقرير هيئة اختيار الفائزين بجائزة مؤسسة دولة الكويت للبحوث                 
  .٢٠٠٧في مجال تعزيز الصحة، أال يمنح جائزة هذه المؤسسة في عام 

  
  )٢٠٠٧يناير /  كانون الثاني٢٩الجلسة الثالثة عشرة، (

  
  
  جدول األعمال المؤقت لجمعية الصحة العالمية الستين وفترة انعقادها  )١٠(١٢٠ت م
  

المجلس التنفيذي، بعد أن نظر في تقرير المديرة العامة عـن جـدول األعمـال المؤقـت لجمعيـة                     
الـستون   وإذ يذكّر بمقرره اإلجرائي السابق القاضي بأن تعقد جمعية الصحة العالمية          ١العالمية الستين،  الصحة

 وتختتم في موعد أقـصاه      ٢٠٠٧مايو  /  أيار ١٤في قصر األمم بجنيف وأن تفتتح أعمالها يوم االثنين الموافق           
 وافق على جدول األعمال المؤقت لجمعية الصحة العالمية الستين بعـد            ٢٠٠٧،٢مايو  /  أيار ٢٣يوم األربعاء   

  .تعديله
  

  )٢٠٠٧يناير /  كانون الثاني٢٩الجلسة الثالثة عشرة، (
  
  
  موعد ومكان انعقاد دورة المجلس التنفيذي الحادية والعشرين بعد المائة  )١١(١٢٠ت م
  

 ٢٠٠٧مـايو   /  أيـار  ٢٤قرر المجلس التنفيذي عقد دورته الحادية والعشرين بعد المائة يوم الخميس              
مايو /  أيار٢٦لسبت بالمقر الرئيسي لمنظمة الصحة العالمية بجنيف، واختتام هذه الدورة في موعد أقصاه يوم ا     

٢٠٠٧.  
  

  )٢٠٠٧يناير /  كانون الثاني٢٩الجلسة الثالثة عشرة، (
  
  

  ــــــــــــــــــــ

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
 .١٢٠/٣٢ت مالوثيقة    ١
 ).٥(١١٨ت مانظر المقرر اإلجرائي    ٢
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  ١الملحق 
  
  

  ١التصديق على تعديالت الئحة الموظفين
  
  

  تقرير من األمانة
  

  ]٢٠٠٧يناير /  كانون الثاني١١ - ١٢٠/٢٩م ت[ 
  

 
تُعرض التعديالت التي أدخلها القائم بأعمال المدير العام بالنيابة على الئحة الموظفين على المجلـس                 -١

  ٢. للموظفين من النظام األساسي٢-١٢التنفيذي للتصديق عليها وذلك وفقاً للمادة 
  
من هذه الوثيقة من المقررات التي من المتوقـع أن تتخـذها            " أوالً"وتنبع التعديالت الواردة في الفرع        -٢

وإذا . الجمعية العامة لألمم المتحدة في دورتها الحادية والستين بناء على توصيات لجنة الخدمة المدنية الدولية              
ستـصدر  " أوالً"ة لألمم المتحدة التوصيات التي تمخضت عن التعديالت الواردة في الفرع            أقرت الجمعية العام  
  .إضافة لهذه الوثيقة

  
من هذه الوثيقة فقد ُأعدت على ضوء الخبرة المكتسبة ولصالح          " ثانياً"أما التعديالت الواردة في الفرع        -٣

  .اإلدارة الجيدة للموارد البشرية
  
 تكاليف إضافية طفيفـة فـي       ٢٠٠٧-٢٠٠٦ المترتبة على التعديالت في الثنائية       وتشمل اآلثار المالية    -٤

إطار الميزانية العادية، وستتم تغطيتها من المخصصات المالئمة المحددة لكل إقليم مـن األقـاليم ولألنـشطة                 
  .األقاليمية، ومن المصادر المالية الخارجة عن الميزانية

  
  *.المرفقة الموظفين في ويرد نص المواد المعدلة من الئح  -٥
  
  
  
  
  
  

                                                           
 .١٠ق١٢٠ت مانظر القرار    ١
 .٢٠٠٥، الطبعة الخامسة واألربعون، جنيف، منظمة الصحة العالمية، الوثائق األساسية   ٢

 .  يرد النص باإلنكليزية فقط *
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التعديالت التي تُعتبر ضرورية على ضوء المقررات التي من المتوقع أن تتخذها              :أوالً
الجمعية العامة لألمم المتحدة في دورتها الحادية والستين بناء علـى توصـيات             

  لجنة الخدمة المدنية الدولية
  

   العلياوالفئات) الفنية(أجور الموظفين في الفئة المهنية 
  
أبلغت اللجنة الجمعية العامة لألمم المتحدة بأن توصيتها الحالية تنسخ توصيتها المتعلقـة بالمرتبـات                 -٦

، والتي لم تتخذ الجمعية إجراءات بشأنها، وبأنها تعكس صافي تحرك المرتبات            ٢٠٠٥األساسية الدنيا في عام     
  .٢٠٠٦-٢٠٠٥المتخذة أساساً للمقارنة في فترة السنتين 

  
  :وفي هذا السياق أوصت اللجنة الجمعية العامة لألمم المتحدة بما يلي  -٧
  

والفئـات العليـا بنـسبة      ) الفنية(الدنيا الحالي للفئة المهنية     / زيادة جدول المرتبات األساسية     )أ(
٪ من خالل إجراءات الضم المعتادة على أساس الطريقة المعتادة لتخفيض نقاط معامل تـسوية               ٤,٥٧

/  كانون الثـاني   ١اعتباراً من   " ال خسارة / ال ربح " وزيادة المرتبات الصافية، على أساس       مقر العمل 
  ؛٢٠٠٧يناير 

  
األخذ بالترتيبات الجديدة لنظام التنقل والمشقة، كما ورد في التوصية المقدمة إلـى الجمعيـة                 )ب(

الـدنيا، أي   / اسـية  بالتزامن مع تسوية جدول المرتبـات األس       ٢٠٠٥،١العامة في تقرير اللجنة لعام      
  ٢٠٠٧.٢يناير /  كانون الثاني١اعتباراً من 

  
  .)انظر الضميمة المرفقة (وتم، بناء على ذلك، إعداد تعديالت المرفق األول لالئحة الموظفين  -٨
  

  مرتبات الموظفين في الوظائف غير المصنفة على رتب ومرتب المدير العام
  
نيابة، رهناً بمقرر الجمعية العامة لألمـم المتحـدة، فيمـا يتعلـق          يقترح القائم بأعمال المدير العام بال       -٩

 من النظام األساسي للموظفين، أن يوصي المجلس        ١-٣ أعاله، ووفقاً للمادة     ٧بالتوصيتين الواردتين في الفقرة     
ومن . يينالتنفيذي جمعية الصحة العالمية الستين بتعديالت على مرتبات المدير العام المساعد والمديرين اإلقليم            

 دوالراً أمريكياً فـي     ١٦٨ ٨٢٦ثم يصبح المرتب اإلجمالي للمديرين العامين المساعدين والمديرين اإلقليميين          
لغيـر  ( دوالراً أمريكيـاً     ١١١ ١٤٢أو  ) للمعيلـين ( دوالراً أمريكياً    ١٢٢ ٧٣٧السنة ليكون المرتب الصافي     

  .٢٠٠٧يناير /  كانون الثاني١، وذلك اعتباراً من )المعيلين
  
وعلى أساس تعديالت المرتبات المبينة أعاله سيكون المرتب الذي تأذن به جمعيـة الـصحة لنائـب                   -١٠

 يـصبح المرتـب اإلجمـالي       ٢٠٠٦ينـاير   /  كانون الثاني  ١اعتباراً من   ) ١: (المدير العام على النحو التالي    
أو ) للمعيلـين (راً أمريكيـاً     دوال ١٣١ ١٥٦ دوالراً أمريكياً في السنة، ليكون المرتـب الـصافي           ١٨١ ٧٧٨
 يـصبح المرتـب     ٢٠٠٧يناير  /  كانون الثاني  ١اعتباراً من   ) ٢(؛  )لغير المعيلين ( دوالراً أمريكياً    ١١٨ ٠٣٤

                                                           
، المرفـق  )A/60/30 and Corr.1. (، والتـصويب ٣٠ئق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الستون، الملحق رقم الوثا   ١

  .الثاني
 قُدمت تعديالت الئحة الموظفين الناشئة عن نظام بدل التنقل والمشقة الجديـد المقتـرح إلـى    ٢٠٠٦مايو / في أيار   ٢

 ).١١٨/١١ت مالوثيقة (المجلس للتصديق عليه 
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) للمعيلـين ( دوالراً أمريكياً    ١٣٣ ٨١٨ دوالراً أمريكياً في السنة ليكون المرتب الصافي         ١٨٥ ٨٧٤اإلجمالي  
  ).ر المعيلينلغي( دوالراً أمريكياً ١٢٠ ٤٢٩ أو
  
ومن ثم ينـتج عـن      . وتعني تعديالت المرتبات المبينة أعاله تعديالت مماثلة على مرتب المدير العام            -١١

 مرتـب إجمـالي     ٢٠٠٧يناير  /  كانون الثاني  ١التعديل في المرتب الذي ستأذن به جمعية الصحة اعتباراً من           
أو ) للمعيلـين ( دوالراً أمريكياً ١٦١ ٧٣٢ الصافي  دوالراً أمريكياً في السنة، ليكون المرتب      ٢٢٨ ٨١٨وقدره  
  ).لغير المعيلين( دوالراً أمريكياً ١٤٣ ٨٢٩

  
  منحة التعليم

  
  :أوصت اللجنة الجمعية العامة لألمم المتحدة بما يلي  -١٢
  

الـدانمرك،  تحدد المستويات القصوى المقبولة للمصروفات والحد األقصى لمنحة التعليم في             )أ(
يطاليا، والسويد والواليات المتحدة األمريكية، وفي منطقة دوالر الواليات المتحدة خـارج            أيرلندا، وإ و

  ١؛٢٠٠٦ بالمرفق الثاني من تقريرها لعام ١الواليات المتحدة األمريكية، حسبما هو مبين في الجدول 
  
لي يظل الحد األقصى المقبول للمصروفات والحد األقصى لمنحة التعليم في المـستوى الحـا               )ب(

، وألمانيا، واليابان،   )أدناه) د(رهناً بالفقرة الفرعية    (بالنسبة لكل من النمسا، وبلجيكا، وفنلندا، وفرنسا        
 في المرفق الثـاني مـن       ٢وهولندا، وأسبانيا، وسويسرا والمملكة المتحدة، كما هو مبين في الجدول           

  ؛٢٠٠٦تقريرها لعام 
  
واعتبار المطالبات المتعلقة بمنح التعليم الخاصة بهـذا        ينبغي إلغاء المنطقة المنفصلة للنرويج        )ج(

  البلد في إطار منطقة دوالر الواليات المتحدة خارج الواليات المتحدة األمريكية؛
  
هو  يطبق حد أقصى مستقل للمصروفات المقبولة بالنسبة للمدارس التالية في فرنسا يعادل ما              )د(

 المدرسة األمريكية في باريس؛ والمدرسة البريطانية فـي         :مطبق بالنسبة للواليات المتحدة األمريكية    
باريس؛ والمدرسة الدولية في باريس؛ والجامعة األمريكية في باريس؛ ومدرسـة ماريماونـت فـي               

  باريس؛ والمعهد األوروبي لإلدارة في ليون؛
  
تؤخذ في االعتبار المعدالت الموحدة لإلقامـة الداخليـة ضـمن الحـد األقـصى المقبـول                   )ه(

 ٢٠٠٦ بالمرفق الثاني من تقريرها لعام ٣للمصروفات التعليمية، وتُنقح على الوجه المبين في الجدول         
المبالغ اإلضافية التي تُدفع لرد تكاليف اإلقامة الداخلية زيادة على الحد األقصى للمنحة التـي تُـدفع                 

  للموظفين في مراكز العمل المعنية؛
  
٪ مـن   ١٠٠التي تُدفع عن كل طفل معوق مساوية لنـسبة          تكون قيمة منحة التعليم الخاص        )و(

  القيمة المنقحة للحد األقصى المقبول للمصروفات في المنحة العادية؛
  
 التـي تـسمح     ،التحاد الروسـي  للصين وإندونيسيا وا  يستمر العمل بالتدابير الخاصة بالنسبة        )ز(

 يتجاوز الحـد األقـصى   ٪ من المصروفات الفعلية في حدود مستوى أقصى ال      ٧٥للمنظمات بصرف   
. للمصروفات المقبولة المعمول به في منطقة دوالر الواليات المتحدة في الواليات المتحدة األمريكيـة             

  .واتفقت اللجنة، خالل مناقشتها، على إمكانية إنهاء العمل بالتدبير الخاص بالنسبة لرومانيا

                                                           
  ).A/61/130 (٣٠لوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الحادية والستون، الملحق رقم ا   ١
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أعاله ابتداء من السنة الدراسية الجارية فـي        وأوصت اللجنة كذلك بأن تُطبق جميع التدابير المذكورة           -١٣
  .٢٠٠٧يناير / كانون الثاني ١
  
وأوصت اللجنة أيضاً الجمعية العامة لألمم المتحدة بأن فترة األهلية للحصول على منحة التعليم ينبغي                 -١٤

لـة التعلـيم   أن تتواصل حتى نهاية السنة الدراسية التي يكمل فيها الطالب أربع سنوات من الدراسة فـي مرح            
  . سنة٢٥بعد الثانوي حتى ولو نال درجة علمية بعد ثالث سنوات، ويبقى على تحديد السن األقصى بـ ما
  
 لالئحـة   ٢ من الئحة المـوظفين، والمرفـق        ١-١-٣٥٠وتم، بناء على ذلك، إعداد تعديالت المادة          -١٥

  ).انظر الضميمية المرفقة (.الموظفين
  

تبر ضرورية على ضوء الخبرة المكتسبة ولصالح اإلدارة الجيدة   التعديالت التي تُع    :ثانياً
  للموارد البشرية

  
  إجازة زيارة الوطن

  
  وجهة إجازة زيارة الوطن  )أ(  

  
 من الئحة الموظفين لكي تتيح للموظفين وأسرهم قضاء إجازة زيارة الوطن في             ١-٦٤٠عدلت المادة     -١٦

قصد من ذلك هو االعتراف بالحاالت التي تكـون للمـوظفين           وال. بلد غير محل اإلقامة المعترف به للموظف      
ُأسرية في أماكن غيـر     / وأسرهم خلفيات متعددة الثقافات، ويقيمون فيها، خالل حياتهم الوظيفية، روابط ثقافية          

 من أجل بيـان     ١-٦٤٠وُأجري تعديل تحريري للمادة     . محل إقامتهم المعترف به   / البلد الذي يحملون جنسيته   
  .تي يقضونها في إجازة زيارة الوطن وتُحمل على استحقاقات اإلجازة السنوية للموظفالفترة ال

  
، ولتبين المسؤولية المالية    ١-٦٤٠ من الئحة الموظفين لتعكس تعديالت المادة        ٥-٦٤٠وعدلت المادة     -١٧

 عدلت المادتـان    كما. للمنظمة عندما يقضي الموظف إجازة زيارة الوطن في بلد غير محل إقامته المعترف به             
  . من الئحة الموظفين١-٦٤٠ من الئحة الموظفين لكي تعكسا تعديالت المادة ٢-٥-٦٤٠ و١-٥-٦٤٠

  
وتحقق التعديالت المذكورة أعاله المواءمة بين الئحة موظفي منظمة الـصحة العالميـة وسياسـاتها                 -١٨

 والمطبقة بالفعل في المنظمات األخرى في الخاصة بالموظفين وبين تلك المعتمدة مؤخراً من قبل األمم المتحدة،
  .النظام الموحد لألمم المتحدة

  
  تواتر إجازة زيارة الوطن  )ب(  

  
 من الئحة الموظفين من أجل تقليل الشرط الخـاص بمـدة            ٤-٦-٦٤٠ و ٢-٣-٦٤٠عدلت المادتان     -١٩

مراكز العمل التي تـستحق      شهور في حالة الموظفين الذين يعملون في         ٣الخدمة بعد إجازة زيارة الوطن إلى       
 من الئحة الموظفين إللغاء الـشرط الـذي        ٣-٦-٦٤٠وحذفت المادة   .  شهراً ١٢فيها إجازة زيارة الوطن كل      

وبناء . يقتضي سفر أفراد أسرة الموظف الذين لهم الحق في إجازة زيارة الوطن في نفس توقيت سفر الموظف                
  .ن الئحة الموظفين م٥-٦-٦٤٠ و٤-٦-٦٤٠عليه أعيد ترقيم المادتين 

  
وتحقق التعديالت المذكورة أعاله المواءمة بين الئحة موظفي منظمة الـصحة العالميـة وسياسـاتها                 -٢٠

الخاصة بالموظفين وبين تلك المطبقة في األمم المتحدة والمنظمات األخرى في النظام الموحد لألمم المتحـدة،                
ى العاملة وصعوبة ظروف عمل ومعيشة المـوظفين الـذين          كما تحقق االعتراف بالطابع التنقلي والدولي للقو      

  .يخدمون في مراكز العمل الشاق
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  اإلجازة الخاصة
  
 من الئحة الموظفين لكي يتاح للمدير العام تحديد الشروط التي قد تعطى اإلجـازة               ٦٥٠عدلت المادة     -٢١

وقد حررت أيضاً توخيـاً     . ة الموظفين الخاصة وفقاً لها، بما في ذلك مدتها، بمقتضى هذه المادة من مواد الئح            
للوضوح وعدلت مجدداً لكي تشير تحديداً إلى اإلجازة الخاصة برعاية األطفال وفي حالة إصابة أحـد أفـراد                  
األسرة بمرض خطير كسببين هامين يجوز من أجلهما إعطاء هذه اإلجازة؛ وكذلك للنص على أنه فـي هـذه                   

 أحد أفراد األسرة المباشرين، ال يلزم استنفاد مدة اإلجازة السنوية قبل أخـذ              الحاالت االستثنائية، بما فيها وفاة    
  .اإلجازة الخاصة

  
وتحقق هذه التعديالت المواءمة بين الئحة موظفي منظمة الصحة العالمية ولـوائح مـوظفي األمـم                  -٢٢

  .المتحدة والمنظمات األخرى في النظام الموحد لألمم المتحدة
  

  اإلجازة بدون مرتب
  
وضعت مادة جديدة لالئحة الموظفين لكي يتاح للمدير العام اإلذن بأخذ إجازة بدون مرتب ألغـراض                  -٢٣

 ٢٥تتعلق بالمعاش التقاعدي للموظفين الذين سيبلغون، في غضون عامين، الخامسة والخمسين وسيكملون مدة              
لسن وسيكملون، في غضون عامين     سنة من الخدمة المدفوع عنها اشتراكات، أو الموظفين الذين تجاوزوا تلك ا           

 من الئحـة المـوظفين، بـشأن        ١-٦٥٥وقد عدلت المادة    .  سنة من الخدمة المدفوع عنها اشتراكات      ٢٥مدة  
  . من الئحة الموظفين٣-٦٥٥اإلجازة بدون مرتب، لكي تعكس المادة الجديدة 

  
ة ولـوائح مـوظفي األمـم       وتحقق هذه التعديالت المواءمة بين الئحة موظفي منظمة الصحة العالمي           -٢٤

  .المتحدة والمنظمات األخرى في النظام الموحد لألمم المتحدة
  

  إجازة أداء التدريب العسكري أو الخدمة العسكرية
  
 من الئحة الموظفين لكي تنص على إعطاء إجازة خاصة حتـى نهايـة فتـرة                ١-٦٦٠عدلت المادة     -٢٥

  .التدريب العسكري أو الخدمة العسكرية
  

  )إجازة الطوارئ اُألسرية(المرضية اإلجازة 
  
 لكي تتاح للموظفين االستفادة جزئياً أو كلياً من استحقاق الطـوارئ األسـرية              ٢-٧٤٠عدلت المادة     -٢٦

  .في حالة وفاة أحد أفراد األسرة األقربين) سبعة أيام عمل كإجازة مرضية بدون شهادة(
  
منظمة الصحة العالمية ولوائح موظفي األمم المتحـدة        ويحقق هذا التعديل المواءمة بين الئحة موظفي          -٢٧

  .والمنظمات األخرى في النظام الموحد لألمم المتحدة
  

  إجازة األمومة
  
 لكي تنص على أربعة أسابيع إضافية إلجازة األمومة في حالة وضع أكثر مـن               ٢-٧٦٠عدلت المادة     -٢٨

المنظمات األخرى فإن من المهم أن تحدد منظمـة    وعلى الرغم من أن هذه السياسة غير متبعة في          . وليد واحد 
الصحة العالمية، باعتبارها المنظمة الرئيسية المعنية بالصحة، قاعدة صحية في هذه الظروف االستثنائية، وذلك         

وُأدخلت تعديالت تحريرية على المـادة      . في صالح صحة الموظفين وعافيتهم واإلدارة الجيدة للموارد البشرية        
  .ة الموظفين توخياً للمزيد من الوضوح من الئح٤-٧٦٠
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  إجازة األبوة وإجازة التبني
  
 وضعت المـادة    ،نظراً ألن إجازة األبوة وإجازة التبني هما شكالن مختلفان من اإلجازة بمرتب كامل              -٢٩

ه عدلت  وبناء علي .  بشأن إجازة التبني   ٧٦٥ لالئحة الموظفين بشأن إجازة األبوة، والمادة الجديدة         ٧٦٣الجديدة  
.  من الئحة الموظفين بشأن إجازة األمومة من أجل حذف اإلشارة إلى إجازة األبـوة              ١-٧٦٠ و ٧٦٠المادتان  

 لالئحة الموظفين، وُأدخلت تعديالت     ٧٦٣ بشأن إجازة األبوة لتصبح المادة الجديدة        ٥-٧٦٠وأعيد ترقيم المادة    
  .تحريرية توخياً للمزيد من الوضوح

  
 من الئحة الموظفين بشأن اإلجازة الخاصة من أجل حذف اإلشارة إلـى إجـازة               ٦٥٠وعدلت المادة     -٣٠

  .التبني
  

  سفر الموظفين
  
 من الئحة الموظفين من أجل تقليل الشرط الخاص بالمدة التـي يتعـين أن               ٢-٥-٨١٠عدلت المادة     -٣١

 التي تستحق فيها إجازة     تنقضي بعد سفر األسرة في زيارة في حالة الموظفين الذين يخدمون في مراكز العمل             
 مـن الئحـة     ٤-٥-٨١٠وباإلضافة إلى ذلك عدلت اإلشارة الواردة في المـادة          .  شهراً ١٢زيارة الوطن كل    

 ذات التـرقيم    ٤-٦-٦٤٠ من الئحة الموظفين لتصبح اإلشارة إلـى المـادة           ٥-٦-٦٤٠الموظفين إلى المادة    
  .الجديد

  
ف عمل ومعيشة الموظفين الذين يعملون في مراكز العمل ويحقق هذا التعديل االعتراف بصعوبة ظرو  -٣٢

  .الشاق
  

  سفر األبناء في إطار منحة التعليم
  
 لكي يتاح لألبناء الذين من حقهم السفر في إطار منحة التعليم االنـضمام              ٢-٥-٢-٨٢٠عدلت المادة     -٣٣

  .ناءإلى الموظفين المعنيين في مكان آخر غير مركز عملهم أو غير محل دراسة األب
  
ويحقق هذا التعديل المواءمة بين الئحة موظفي منظمة الصحة العالمية والسياسات الخاصة بموظفيها               -٣٤

وبين لوائح الموظفين والسياسات الخاصة بالموظفين في األمم المتحدة والمنظمات األخرى في النظام الموحـد               
  .لألمم المتحدة

  
  االستقالة

  
 الجديـدة لالئحـة المـوظفين    ٤-١٠١٠ة الموظفين ووضعت المادة  من الئح ٣-١٠١٠عدلت المادة     -٣٥

  .٢-٥-٨١٠ و٤-٦-٦٤٠ و٢-٣-٦٤٠لمراعاة تعديالت المواد 
  

  إنهاء التعيينات
  
 لالئحة الموظفين لتنص على تمديد التعيين في حالة انقضائه أثنـاء            ٢-١٠٤٠وضعت المادة الجديدة      -٣٦

. ن هذا التمديد لفترة محددة، ويخضع للشروط التي يحددها المدير العام ويكو. إجازة األمومة أو األبوة أو التبني     
  . من الئحة الموظفين، وأجري تعديل تحريري توخياً للوضوح١٠٤٠وبناء عليه أعيد ترقيم المادة 
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وتحقق هذه التعديالت المواءمة بين الئحة موظفي منظمة الصحة العالمية ولـوائح مـوظفي األمـم                  -٣٧
  .نظمات األخرى في النظام الموحد لألمم المتحدةالمتحدة والم

  
  اإلشعار بإنهاء الخدمة

  
 من الئحة الموظفين لتنص على إمكانية إعطاء اإلشعار بإنهاء الخدمة، بمقتـضى   ١٠٨٣عدلت المادة     -٣٨

 من الئحة الموظفين أثناء فترات إجازة األمومة أو         ١٠٨٠ و ١٠٧٠ و ١٠٦٠ و ١٠٥٠ و ١٠٤٥ و ١٠٣٠المواد  
ويكون التاريخ الفعلي إلنهاء الخدمة هو تاريخ انقضاء اإلجازة أو تاريخ نهاية فترة اإلشـعار               . ة أو التبني  األبو

  .بمقتضى المادة المعنية من الئحة الموظفين، أيهما أبعد
  

  التاريخ الفعلي إلنهاء الخدمة
  
 لالئحة  ٢-١٠٩٠ و ١-١٠٩٠ من الئحة الموظفين، ووضعت المادتان الجديدتان        ١٠٩٠عدلت المادة     -٣٩

  . من الئحة الموظفين١٠٨٣الموظفين لمراعاة تعديالت المادة 
  

  المجلس التنفيذياإلجراء المطلوب من 
  
 بوصـفهما القـرار     ، فـي الجلـسة الثانيـة عـشرة،        تضمنت هذه الفقرة مشروعي قرارين اعتمدا     [   -٤٠
  . ]، على التوالي٤ق١٢٠ت م والقرار ١٠ق١٢٠ت م
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Appendix 

TEXT OF AMENDED STAFF RULES 

350. EDUCATION GRANT 

350.1 Internationally recruited staff members shall be entitled to an education grant, except as 
indicated in Rule 350.3, under the conditions which follow: 

350.1.1 the grant is payable for each child as defined under Rule 310.5.2 up to the 
end of the school year in which the child reaches the age of 25 or completes 
four years of post-secondary studies, whichever is earlier; 

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

640. HOME LEAVE 

640.1 Home leave is provided so that a staff member who is serving and residing outside the 
country of his recognized place of residence may spend a reasonable period of annual 
leave in his home country with a view to maintaining effective association with his 
culture, with his family, and with his national, professional or other interests. Staff 
members may exercise home leave travel in a country other than that of their recognized 
place of residence under conditions established by the Director-General.  

 ... 

640.3 Staff members are eligible for home leave when: 

640.3.1 they are serving and residing outside the country of their recognized place of 
residence as established under Rule 460; and 

640.3.2 if the staff member is assigned to a 24-month official station, their service is 
expected to continue at least six months beyond the date of return from home 
leave or six months beyond the date of eligibility for home leave, whichever 
is later, or, if the staff member is assigned to a 12-month official station, 
their service is expected to continue at least three months beyond the date of 
return from home leave or three months beyond the date of eligibility for 
home leave, whichever is later; and 

 ... 

640.5 Home leave consists of travel time not charged to the staff member’s annual leave with 
return transportation paid by the Organization for the staff member, the spouse and 
eligible children, up to the cost of travel between the official station and the staff 
member’s recognized place of residence or the actual destination, whichever is less. 
Travel shall be authorized as follows: 

640.5.1 travel shall be between the official station and the staff member’s recognized 
place of residence or another place as provided for in Rule 640.1;  
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640.5.2 as a condition for the payment of travel the staff member, the spouse and 
eligible children must spend a reasonable period of time in the country 
where the leave is exercised. 

640.6 Home leave may be granted subject to the following conditions: 

... 

640.6.3 the spouse and eligible children must remain at the official station for at least 
six months after return from home leave if the staff member is assigned to a 
24-month official station, or for at least three months if the staff member is 
assigned to a 12-month official station; 

640.6.4 the timing of the home leave must be reasonable in relation to other 
authorized travel of the staff member, spouse or children, and in relation to 
the exigencies of the service.  

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

650. SPECIAL LEAVE  

 Special leave with full, partial or no pay may be granted at the request of a staff member 
for such period and under such conditions as the Director-General may prescribe. This 
special leave may be granted for training or research in the interest of the Organization or 
for other important reasons, including but not limited to child care, serious illness of a 
family member, or death of an immediate family member. The Director-General may, at 
his or her initiative, place a staff member on special leave with full pay if he or she 
considers such leave to be in the interest of the Organization. Normally, such leave shall 
not be granted until all accrued annual leave has been exhausted, except in the cases of 
special leave to care for a child, serious illness of a family member or death of an 
immediate family member. Continuity of service shall not be broken during periods of 
special leave, which shall be credited for all purposes except as otherwise specified in the 
Rules. 

655. LEAVE WITHOUT PAY 

655.1 Leave without pay may be granted, for a period normally not in excess of one year, 
except as indicated in Rule 655.3 below, for purposes normally covered by sick or annual 
leave when that leave has been exhausted.  

 ... 

655.3 The Director-General may authorize leave without pay for pension purposes for staff who 
are within two years of reaching age 55 and 25 years of contributory service, or who are 
over that age and within two years of reaching 25 years of contributory service. 

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

660. LEAVE FOR MILITARY TRAINING OR SERVICE 

660.1 Upon application, staff members, except those holding temporary appointments as 
defined in Rule 420.4, may be granted leave of absence for a period of up to the full 
duration of the military training or service required by their government. At the staff 
members’ option, such absence shall be charged as either leave without pay or as annual 
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leave to the extent accrued and thereafter to leave without pay. During any period of 
leave without pay for this purpose the provisions of Rule 655.2 shall apply.  

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

740. SICK LEAVE 

 ... 

740.2 Any absence of more than three consecutive working days which is to be charged as sick 
leave must be supported by a certificate from a duly recognized medical practitioner 
stating that the staff member is unable to perform his duties and indicating the probable 
duration of the illness. Not more than seven working days of uncertified absences within 
one calendar year shall be charged to sick leave. Part or all of this uncertified sick leave 
may be granted to attend to serious family-related emergencies in which case the 
certification requirement in respect of three consecutive working days shall not apply.  

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

760. MATERNITY LEAVE  

760.1 Staff members shall be entitled to maternity leave, subject to conditions established by 
the Director-General.  

760.2 Maternity leave shall commence six weeks before the expected date of birth upon 
submission of a certificate from a duly qualified medical practitioner or midwife 
indicating the expected due date. At the request of the staff member and on medical 
advice, the Director-General may permit the maternity leave to commence less than 
six weeks but not less than two weeks before the expected due date. Maternity leave shall 
extend for a period of 16 weeks from the time it is granted, except that in the case of 
multiple births, maternity leave shall extend for a period of 20 weeks from the time it is 
granted. However, in no case shall maternity leave terminate less than 10 weeks after the 
actual date of birth. The leave is paid with full salary and allowances.  

 ... 

760.4 Where both parents of a newborn child are staff members of the World Health 
Organization, any unused portion of maternity leave to which the mother would otherwise 
have been entitled under Rule 760.2 may be used by the other parent, under conditions 
established by the Director-General.  

 ... 
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763. PATERNITY LEAVE 

 A staff member shall be entitled to paternity leave subject to conditions established by the 
Director-General. Upon presentation of satisfactory evidence of the birth of the staff 
member’s child, the staff member shall be entitled to paternity leave for a total period of 
up to four weeks or, in the case of internationally recruited staff members serving at a 
non-family duty station, up to eight weeks. In exceptional circumstances, leave shall be 
granted for a total period of up to eight weeks. Paternity leave must be exhausted within 
12 months from the date of the child’s birth.  

 ... 

765. ADOPTION LEAVE  

 Subject to conditions established by the Director-General, and upon presentation of 
satisfactory evidence of the adoption of a child, a staff member shall be entitled to 
adoption leave for a total period of eight weeks.  

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

810. TRAVEL OF STAFF MEMBERS 

 The Organization shall pay the travel expenses of a staff member as follows:  

 ... 

810.5.2 his assignment is to continue for at least six months after his return if the 
staff member is assigned to a 24-month official station or for at least 
three months if the staff member is assigned to a 12-month official station;  

 ... 

810.5.4 there is a reasonable interval between this travel and travel on home leave 
(see also Rule 640.6);  

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

820. TRAVEL OF SPOUSE AND CHILDREN 

 ... 

820.2.5 for a child for whom there is an entitlement to an education grant under 
Rule 350 for study outside the commuting distance of the official station, 
provided Rule 655.2.4 does not apply: 

... 
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820.2.5.2 one round trip each scholastic year between the place of study 
and the official station or other place, if: 

(1) the duration of the child’s visit to the parents is 
reasonable in relation to the amount of travel expenses borne by 
the Organization;  

(2) the travel expenses to be borne by the Organization 
do not exceed the cost of round-trip travel between the official 
station and the staff member’s recognized place of residence, or 
the destination of the travel, whichever is less; 

(3) the timing of the child’s journey is reasonable in 
relation to other authorized travel of the staff member, spouse, 
or children;  

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

1010. RESIGNATION 

 ... 

1010.3 A staff member assigned to a 24-month official station who resigns within six months 
from the date of return from travel on home leave or from the date of qualifying for it, 
whichever is the later, or from travel under Rule 810.5, forfeits entitlement to repatriation 
travel at the Organization’s expense for himself and family members who accompanied 
him on such travel. In case the staff member exercises his entitlement under Rule 820.2.6 
and resigns within six months from the starting date of such travel, he forfeits entitlement 
to his repatriation travel at the Organization’s expense. Exceptions may be granted by the 
Director-General in case of resignation compelled by exceptional circumstances. 

1010.4 A staff member assigned to a 12-month official station who resigns within three months 
from the date of return from travel on home leave or from the date of qualifying for it, 
whichever is the later, or from travel under Rule 810.5, forfeits entitlement to repatriation 
travel at the Organization’s expense for himself and family members who accompanied 
him on such travel. In the event that the staff member exercises his entitlement under 
Rule 820.2.6 and resigns within three months from the starting date of such travel, he 
forfeits entitlement to his repatriation travel at the Organization’s expense.  

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

1040. COMPLETION OF APPOINTMENTS 

1040.1 In the absence of any offer and acceptance of extension, fixed-term and temporary 
appointments shall expire automatically on the completion of the agreed period of service. 
Where it has been decided not to offer an extension of appointment to a staff member 
holding a fixed-term appointment, the staff member shall be notified thereof no less than 
three months before the expiry of the appointment. Where it has been decided not to offer 
an extension of appointment to a staff member holding a temporary appointment, the staff 
member shall be notified thereof normally no less than one month before the expiry of the 
appointment. Such notice shall not be required in the case of a staff member holding a 
temporary appointment who has reached the maximum duration of uninterrupted service 
under consecutive temporary appointments, as defined in Rule 420.4. Eligible staff 
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members who do not wish to be considered for reappointment shall also give that period 
of notice of their intention. 

1040. 2 When a fixed-term or temporary appointment is due to expire during a period of 
maternity leave, paternity leave or adoption leave, the appointment may be extended for a 
period determined, and under conditions established, by the Director-General.  

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

1083. NOTICE OF TERMINATION 

 Notice of termination under Staff Rules 1030, 1045, 1050, 1060, 1070 and 1080 may be 
served during periods of maternity leave, paternity leave or adoption leave. The effective 
date of separation shall be either the expiry date of the leave, or the end of the notice 
period under the relevant Rule, whichever is later.  

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

1090. EFFECTIVE DATE OF TERMINATION 

 Subject to Rule 1083 on notice of termination during maternity leave, paternity leave and 
adoption leave, the effective date of termination shall be as follows: 

1090.1 For staff locally recruited and those to whom Rules 1010.2 and 1010.3 apply, the last day 
of duty; 

1090.2 For all other staff, that day on which it is calculated that the staff member, by departing 
promptly after completion of his duties, is able to reach his recognized place of residence 
by a route and means of transport designated by the Organization.  

...................................................................................................................................................................  
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A
ttachm

ent
 

A
ppendix 1 to the Staff R

ules
  

Salary scale for staff in the professional and higher categories: annual gross base salaries and net equivalents after application of staff assessm
ent (in U

S dollars) 1  

(effective 1 January 2007) 
 

                    
__________________________ 

1D
 = R

ate applicable to staff m
em

bers w
ith a dependent spouse or child; S = R

ate applicable to staff m
em

bers w
ith no dependent spouse or child. 

* = The norm
al qualifying period for a w

ithin-grade increase betw
een consecutive steps is one year, except at those steps m

arked w
ith an asterisk, for w

hich a tw
o year period at the preceding  

step is required (Staff R
ule 550.2). 

 
  

Level 
I 

II 
III

IV
V

VI
VII

VIII
IX 

X
XI

XII
XIII

XIV
XV

 
 

* 
* 

* 
* 

* 
 

D
-2  

G
ross 

138 549 
141 494 

144 443
147 391

150 354
153 437

 
 

N
et D

 
102 713 

104 716 
106 721

108 726
110 730

112 734
 

 
N

et S 
94 360 

96 052 
97 737

99 417
101 092

102 760
 

 
 

 
 

* 
* 

* 
* 

* 
P-6/D

-1  G
ross 

126 565 
129 153 

131 738
134 326

136 915
139 501

142 090
144 678

147 265 
 

N
et D

 
94 564 

96 324 
98 082

99 842
101 602

103 361
105 121

106 881
108 640 

 
N

et S 
87 407 

88 937 
90 462

91 985
93 504

95 020
96 531

98 040
99 544 

 
 

 
 

 
* 

* 
* 

P-5   
G

ross 
104 600 

106 803 
109 004

111 204
113 407

115 607
117 810

120 012
122 213 

124 415
126 615

128 818
131 019

 
N

et D
 

79 628 
81 126 

82 623
84 119

85 617
87 113

88 611
90 108

91 605 
93 102

94 598
96 096

97 593
 

N
et S 

73 975 
75 305 

76 631
77 957

79 280
80 599

81 918
83 234

84 547 
85 858

87 167
88 474

89 779
 

 
 

 
 

* 
* 

* 
P-4   

G
ross 

85 974 
87 979 

89 986
91 992

93 999
96 006

98 013
100 019

102 144 
104 266

106 391
108 515

110 640
112 765

114 890
 

 N
et D

66 401 
67 845 

69 290
70 734

72 179
73 624

75 069
76 513

77 958 
79 401

80 846
82 290

83 735
85 180

86 625
 

 N
et S 

61 834 
63 150 

64 464
65 776

67 087
68 396

69 705
71 012

72 317 
73 623

74 925
76 227

77 528
78 828

80 127
 

 
 

 
 

* 
* 

P-3   
G

ross 
70 222 

72 079 
73 939

75 793
77 653

79 508
81 364

83 224
85 082 

86 938
88 797

90 651
92 511

94 367
96 224

 
 

N
et D

 
55 060 

56 397 
57 736

59 071
60 410

61 746
63 082

64 421
65 759 

67 095
68 434

69 769
71 108

72 444
73 781

 
N

et S 
51 395 

52 625 
53 857

55 085
56 317

57 545
58 775

60 005
61 234 

62 464
63 689

64 916
66 141

67 366
68 592

 
 

 
 

* 
P-2   

G
ross 

57 153 
58 815 

60 476
62 138

63 799
65 458

67 121
68 779

70 442 
72 106

73 764
75 428

 
 

 
 

 
N

et D
 

45 650 
46 847 

48 043
49 239

50 435
51 630

52 827
54 021

55 218 
56 416

57 610
58 808

 
 

 
 

 
N

et S 
42 818 

43 904 
44 986

46 070
47 153

48 238
49 340

50 438
51 542 

52 642
53 741

54 844
 

 
 

 
P-1         G

ross 
44 614 

46 035 
47 452

48 873
50 326

51 922
53 521

55 118
56 711 

58 308
 

 
 

 
 

 
N

et D
 

36 137 
37 288 

38 436
39 587

40 735
41 884

43 035
44 185

45 332 
46 482

 
 

 
 

 
 

 
N

et S 
34 089 

35 148 
36 207

37 267
38 325

39 383
40 443

41 489
42 531 

43 572
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Appendix 2 to the Staff Rules 
 

EDUCATION GRANT ENTITLEMENTS APPLICABLE IN CASES  
WHERE EDUCATIONAL EXPENSES ARE INCURRED IN SPECIFIED 

CURRENCIES AND COUNTRIES 

(effective school year in progress 1 January 2007) 
 

 
* Except for the following schools where the US$ in the US levels will be applied: 
 
 1. American School of Paris 
 2. American University of Paris 
 3. British School of Paris 
 4. European Management School of Lyon 
 5. International School of Paris 
 6. Marymount School of Paris 
 
** includes Norway, which will no longer be tracked as a separate zone 
 
 
________________________________ 
1   Also applies, as a special measure, for China, Indonesia, and the Russian Federation  

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 
Country/ 

currency area 
Maximum 
admissible 
educational 

expenses and 
maximum 
grant for 
disabled 
children 

Maximum 
education grant 

Flat rate when 
boarding not 

provided 

Additional flat 
rate for 

boarding (for 
staff serving at 
designated duty 

stations) 

Maximum 
grant for staff 

members 
serving at 
designated 

duty stations 

Maximum 
admissible 
educational 
expenses for 
attendance 

(only when flat 
rate for 

boarding is 
paid) 

Part A       
Euro       
 Austria 15 198 11 399 3 564 5 346 16 745 10 447 
 Belgium 14 446 10 835 3 366 5 049 15 884 9 959 
 Finland  9 082 6 812 2 543 3 815 10 627 5 692 
 France* 10 263 7 697 2 921 4 381 12 078 6 368 
 Germany  18 993 14 245 4 090 6 134 20 379 13 540 
 Ireland 17 045 12 784 2 945 4 417 17 201 13 119 
 Italy 17 215 12 911 2 965 4 447 17 358 13 261 
 Luxembourg 12 898 9 673 3 147 4 720 14 393 8 701 
 Monaco 9 330 6 997 2 672 4 008 11 005 5 767 
 Netherlands 15 440 11 580 3 814 5 721 17 301 10 355 
 Spain 13 762 10 322 2 992 4 488 14 810 9 773 
Denmark (krone) 108 147 81 110 24 715 37 072 118 182 75 193  
Japan (yen) 2 324 131 1 743 098 534 345 801 517 2 544 615 161 167 
Norway (deleted see 
USD outside USA) 

- - - - - - 

Sweden (krona) 141 026 105 770 23 490 35 235 141 005 109 707 
Switzerland (Swiss 
franc) 

26 868 20 151 5 331 7 997 28 148 19 760 

United Kingdom of 
Great Britain and 
Northern Ireland (pound 
sterling) 

18 285 13 714 3 326 4 989 18 703 13 851 

Part B       
United States dollar 
(outside the United States 
of America)** 

18 048 13 536 3 490 5 235 18 771 13 395 

Part C       
United States dollar (in 
the United States)1 

34 598 25 949 5 406 8 109 34 058 27 391 
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Where educational expenses are incurred in any of the currencies set out in the table above, the maximum applicable amounts 
are set out in columns (1) to (6) against those currencies. Where educational expenses are incurred in the United States of 
America, the maximum applicable amounts are set out in columns (1) to (6) against part C above. Where educational 
expenses are not incurred in any of the currencies set out in part A above or in the United States, the maximum applicable 
amounts are set out in columns (1) to (6) against part B above. 
 
Attendance at an educational institution outside the duty station 
 
(i) Where the educational institution provides board, the amount shall be 75% of the admissible costs of attendance and 
the costs of board up to the maximum indicated in column (1), with a maximum grant indicated in column (2) per year. 
 
(ii) Where the educational institution does not provide board, the amount shall be a flat sum as indicated in column (3), 
plus 75% of the admissible costs of attendance up to a maximum grant as indicated in column (2) per year. 
 
Attendance at an educational institution at the duty station 
 
(iii) The amount shall be 75% of the admissible costs of attendance up to the maximum indicated in column (1), with a 
maximum grant as indicated in column (2) per year. 
 
(iv) Where the grant is payable for the cost of boarding for attendance at an educational institution in the country of the 
official station but beyond commuting distance from the official station, and when no suitable education facility exists in that 
area, the amount of the grant shall be calculated at the same rates as specified in (i) or (ii) above. 
 
Staff serving at designated duty stations with inadequate or no education facilities with attendance at an educational 
institution at the primary or secondary level outside the duty station 
 
(v) Where the educational institution provides board, the amount shall be: 
 

a. 100% of the costs of board up to the maximum indicated in column (4); and 
 

b. 75% of the admissible costs of attendance and of any part of the costs of board in excess of the amount indicated 
in column (4), with a maximum reimbursable amount as indicated in column (5). 

 
(vi) Where the educational institution does not provide board, the amount shall be: 
 

a. A flat sum for board as indicated in column (4); and 
 
b. 75% of the admissible costs of attendance, with a maximum reimbursable amount as indicated in column (5). 

 
 
 

  ـــــــــــــ
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  ٢الملحق 
  
  

  ٢٠٠٩-٢٠٠٨جدول تقدير االشتراكات 
  
  

  لمدير العامتقرير من ا
  

  ]٢٠٠٧يناير /  كانون الثاني١٥ - ١٢٠/٢٠م ت[ 
  
  

 ٢٠٠٧-٢٠٠٦اعتمدت جمعية الصحة العالمية الثامنة والخمسون جدوالً لتقدير االشتراكات للثنائيـة              -١
  ١.ح لألمم المتحدة على منظمة الصحة العالميةيعكس تطبيق آخر جدول متا

  
ديسمبر / اليزال آخر جدول متاح لألمم المتحدة جدول تقدير االشتراكات المعتمد في كانون األول            و  - ٢

  .٢٠٠٩- ٢٠٠٨ وعليه من المقترح أن تستخدم المنظمة جدول األمم المتحدة هذا للفترة المالية ٢٠٠٦.٢
  

  تنفيذيالمجلس الاإلجراء المطلوب من 
 
 االشـتراكات للفتـرة     رأوصى المجلس التنفيذي جمعية الصحة العالمية الستين باعتماد جدول تقـدي          [   -٣

  . ]١٨ق١٢٠ت م على النحو المبين في القرار ٢٠٠٩-٢٠٠٨
  
  

  ــــــــــــــــ
  
  

                                                           
 .١٩-٥٨ج ص ع   القرار ١
ديـسمبر  /  كانون األول  ٢١ بالصيغة التي اعتمدتها الجمعية العامة في        ٦١/٢٣٧قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة         ٢

٢٠٠٦. 
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  ٣الملحق 
  
  

  :المدير العام ونائب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية
  ل التي طُرحت في دورةاستعراض المسائ

  المجلس التنفيذي االستثنائية ودورته
  ١الثامنة عشرة بعد المائة

  
  ]٢٠٠٦ديسمبر /  كانون األول٢٨ - ١٢٠/٣٠م ت[ 

  
  

  تقرير من األمانة
  
ودورته الثامنة عشرة بعد المائة،     ) ٢٠٠٦مايو  /  أيار ٢٣(قام المجلس التنفيذي، في دورته االستثنائية         -١

 في البند الخاص بالتعجيل بإجراءات انتخاب المدير العام القادم لمنظمة الصحة العالميـة والبنـد                وأثناء النظر 
الخاص بنائب المدير العام، باستعراض ومناقشة عدة جوانب متعلقة بالوضع الذي نشأ عن وفاة المدير العـام                 

ي تم بها تعيين نائب للمدير  وانصب تركيزه بوجه خاص على الطريقة الت     ٢. ووك لي  –الراحل، الدكتور جونغ    
العام، وعلى االتساق المنقوص بين النظام الداخلي لجمعية الصحة العالمية والنظام الداخلي للمجلس التنفيذي في 

  .وطرح بعض األعضاء أيضاً مسألة التناوب اإلقليمي في منصب المدير العام. حالة خلو منصب المدير العام
  
٢-     على الطلب، الجوانب المعنية المتعلقة بالقضايا المذكورة أعاله، إلى جانـب  ويتناول هذا التقرير، بناء 

بعض الجوانب العملية من اإلجراء الخاص بترشيح شخص لمنصب المدير العام، والتي تتطلب توضيحاً، وذلك 
  .باالستناد إلى الخبرة المكتسبة من العملية التي تمت لتوها

  
   والنظام الداخلي للمجلس التنفيذيلمية العاالنظام الداخلي لجمعية الصحة

  
أدلى المجلس، في دورتيه االستثنائية والثامنة عشرة بعد المائة، بتعليقات كان الغرض منها بيان عدم                 -٣

 من النظام الـداخلي للمجلـس       ٥٢ من النظام الداخلي لجمعية الصحة العالمية والمادة         ١٠٩االتساق بين المادة    
، على وجه الخصوص، على أنه كلما ١٠٩وتنص المادة .  المفاجئ لمنصب المدير العامالتنفيذي في حالة الخلو

خال منصب المدير العام يعد المجلس في اجتماعه التالي ترشيحاً يقدمه إلى الدورة التاليـة لجمعيـة الـصحة                   
 هيكلية تبـدأ قبـل       من النظام الداخلي للمجلس التنفيذي عملية      ٥٢وعلى النقيض من ذلك تحدد المادة       . العالمية

أما في حالة الخلو المفاجئ     . افتتاح دورة المجلس التي يقتضى أن يرشَّح فيها مدير عام بستة أشهر على األقل             

                                                           
 .١٩ق١٢٠ت م   انظر القرار ١
، المحضر الموجز للدورة االستثنائية والمحاضر الموجزة للجلسات األولى ١/سجالت/ ١١٨/٢٠٠٦ت موثيقة انظر ال   ٢

 .والثانية والثالثة والرابعة للدورة الثامنة عشرة بعد المائة
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فمن . لمنصب المدير العام فقد يكون من العسير التوفيق بين متطلبات هاتين المادتين إذا ما فسرتا تفسيراً حرفياً    
 مختلفة، وينبغي تفسيرها بمرونة في األحوال الخاصة، مع مراعاة غايتها           ناحية صيغت تلك األحكام في أوقات     

ومـن ثـم رأى     . األساسية، أال وهي ضمان أن تتم عملية ترشيح مدير عام جديد بسالسة ولكن بنظام ودقـة               
المجلس، في دورته الثامنة عشرة بعد المائة، أن في سلطته، بمقتضى نظامه الداخلي، إرجاء ترشـيح المـدير               

  .عام القادم إلى دورته التاسعة عشرة بعد المائةال
  
وقد ال تكون تلك الطريقة التي يمكن بها التوفيق بين المادتين كافية لتوجيه المجلس في حالـة الخلـو                     -٤

ويمكن، بدالً من ذلك، النظر في تعديل النظام الـداخلي لجمعيـة            . المفاجئ لمنصب المدير العام في المستقبل     
ويمكن أن ينص التعديل علـى أن       . والنظام الداخلي للمجلس التنفيذي من أجل توضيح الوضع       الصحة العالمية   

  .يقوم المجلس بالترشيح بأسرع ما يمكن، بدالً من أن يقوم بذلك في اجتماعه التالي تحديداً
  

  اإلجراء الخاص بترشيح المدير العام
  
 مـن النظـام الـداخلي       ٥٢جلس إلى المـادة     يستند اإلجراء الخاص بترشيح المدير العام من ِقَبل الم          -٥

الذي يتضمن األحكام المفصلة لتنفيذ جوانب معينة مـن         ) ٧(١٠٠ت مالتنفيذي، وإلى المقرر اإلجرائي      للمجلس
  . المعايير التي ينبغي أن يفي بها الشخص المرشح من ِقَبل المجلس١٠ق٩٧ت مويحدد القرار . ٥٢المادة 

  
قـد  ) ٢٠٠٦ و ٢٠٠٣ و ١٩٩٨أعوام  (املة التي اتُبعت في ثالث مناسبات       وحتى إذا كانت العملية الش      -٦

تمت بسالسة فإن األساس القانوني لبعض الجوانب غير واضح وضوحاً تاماً، ويمكن أن يطرح أمـوراً غيـر                  
  .يقينية أو يتسبب في صعوبات بالنسبة إلى رئيس المجلس التنفيذي أو بالنسبة إلى األمانة، كما هو مبين أدناه

  
اللياقة البدنية الجيدة   "ومن المعايير التي ينبغي أن يفي بها الشخص المرشح من ِقَبل المجلس التنفيذي                -٧

بيد أن المجلس لم يوضح الطريقة التي ينبغي اتباعها في تنـاول            ". المشترط توفرها في كافة موظفي المنظمة     
وتدعو األمانـة األشـخاص     . الوفاء بهذا المعيار  وبناء عليه فقد حددت األمانة اإلجراء التالي لضمان         . المسألة

المقترحين لشغل منصب المدير العام إلى الخضوع لفحص طبي واستيفاء استمارة الفحص الطبـي بمنظمـة                
ويقـدم مـدير إدارة     . الصحة العالمية وتقديمها لعناية مدير إدارة الخدمات الصحية والطبية في المقر الرئيسي           

دوره تقريراً إلى رئيس المجلس يحدد فيه ما إذا كـان يبـدو أم ال أن المرشـحين                  الخدمات الصحية والطبية ب   
                يتمتعون باللياقة البدنية الجيدة المشترط توفرها في كافة موظفي المنظمة، ويقوم الرئيس بإبالغ المجلس بنـاء

  .على ذلك
  
رة الفحص الطبي، وتبين    وقد امتثل المرشحون في عمليات الترشيح الثالث الماضية لطلب تقديم استما            -٨

وكانت العملية، كما هي موصوفة، مقبولة مـن        . أنهم، جميعاً، يتمتعون باللياقة البدنية الجيدة المشترط توفرها       
وعلى الرغم من ذلك فإن عدم تعريف المجلس إلجراء محـدد يتبـع لـضمان               . المرشحين وأعضاء المجلس  

ني غير واضح، وذلك على سبيل المثال فـي حالـة رفـض             االمتثال للمعيار السالف الذكر يجعل أثره القانو      
المرشح استيفاء استمارة الفحص الطبي، ويمكن أن يثير قضية خصوصية المعلومات إذا كـان يتعـين تبليـغ                  

  .المجلس بمعلومات معينة عن الحالة الصحية للمرشح
  
ادات يتراوح طولهـا    ينبغي وضع إرش  "على أنه   ) ٧(١٠٠ت ممن المقرر اإلجرائي    ) ١(وتنص الفقرة     -٩

وبمناسبة كل عملية مـن عمليـات       ...". بين صفحتين وثالث صفحات فيما يتعلق بالسيرة الذاتية لكل مرشح؛           
الترشيح الثالث الماضية عالج رئيس المجلس مسألة المواد التي تتجاوز كثيراً الثالث صفحات، وذلك باقتباس               

وقد أدت الـصعوبة    . تصارها إلى الحد المتوخى في اإلرشادات     األجزاء األساسية من الوثائق المتلقاة، بغية اخ      
العملية في هذا الصدد إلى بعض الفروق في طول الوثائق الموزعة على المجلس، على الرغم من عدم توجيه                  

وعلى الرغم من عدم وضـوح األثـر القـانوني          . أية انتقادات بهذا الخصوص من ِقَبل األعضاء والمرشحين       
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األمر الذي يمكن أن يعرض رئيس المجلس لمشاكل إذا اعترض المرشـح، أو اعترضـت               ، وهو   "لإلرشادات"
ويحبذ في هذا الصدد أن يعين المجلس الحد البـالغ          . الدولة العضو التي اقترحته، على اختصار المواد المقدمة       

كبيرة فـي   وعالوة على ذلك فبالنظر إلى االختالفات ال      . ثالث صفحات كشرط يمكن أن يعمله رئيس المجلس       
قد يرغب المجلس في النظـر فـي        ) مثل حجم الخط والمسافة بين السطور وتصميم الصفحات       (السير الذاتية   

 كلمة على سبيل    ٢٠٠٠التحول عن الحد الذي يستند إلى عدد الصفحات إلى إجمالي عدد الكلمات، والذي يبلغ               
  .المثال

  
الدول األعضاء والسير الذاتيـة والمعلومـات        على ترجمة االقتراحات الواردة من       ٥٢وتنص المادة     -١٠

الداعمة إلى جميع اللغات الرسمية ونسخها وإرسالها إلى جميع الدول األعضاء قبل شهر من التاريخ المحـدد                 
ونظراً الرتفاع مستوى . وال تبين المادة ما المعلومات التي لألمانة أن تنشرها على المأل. الفتتاح دورة المجلس

. اب مدير عام لمنظمة الصحة العالمية تضغط وسائل اإلعالم على األمانة لكي تنشر المعلومات             االهتمام بانتخ 
وتجد األمانة نفسها في موقف صعب بسبب عدم وجود أساس قانوني واضح فيما يخص مـا لهـا أن تفعلـه                     

مانـة إال أسـماء     وفيما يتصل بعملية االنتخاب التي تمت لتوها لم تنـشر األ          . بالمعلومات المتعلقة بالمرشحين  
ونظراً للسهولة التي يمكن بها استرجاع هذه المعلومات وتعميمها عبر وسائل اإلعالم اإللكترونيـة              . المرشحين

وقد يرغب المجلس في النظر فيما . يمكن المحاجاة بأن شفافية العملية ومشروعيتها تستفيد من كشفها على المأل
وقع المنظمة على اإلنترنت، وباإلضافة إلى أسـماء المرشـحين،          إذا كان يجوز لألمانة أم ال أن تنشر على م         

السير الذاتية وسائر المعلومات الداعمة بصيغتها المرسلة إلى الدول األعضاء، إلى جانب معلومات االتـصال،    
  .ما لم ينص على خالف ذلك من ِقَبل المرشح المعني أو الدولة العضو التي اقترحته

  
  ة الصحة العالميةنائب المدير العام لمنظم

  
  عرض تاريخي

  
 عاماً تقريباً، وشُغل على أساس      ٤٢شُغل منصب نائب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية على مدى             -١١

  ١. عاماً هي عمر المنظمة٥٩مؤقت لمدة عامين تقريباً خالل 
  
 أغـسطس  / آب١ إلـى  ١٩٥٠أغـسطس  /  آب٢١وتم، تحديداً، شغل منصب نائب المدير العام من         -١٢

الدكتور بييـر   : وخالل تلك الفترة شغل ذلك المنصب ثالثة موظفين هم        .  مع انقطاع مدته ثالثة أسابيع     ١٩٩٢
؛ والدكتور تومـاس المبـو مـن    ١٩٧٣أكتوبر /  تشرين األول٣١ إلى ١٩٥٠أغسطس /  آب٢١دورول من  

 شـغل   ١٩٧٤رة فـي عـام      فيما عدا فترة قصي    (١٩٨٨يوليو  /  تموز ١ إلى   ١٩٧٣نوفمبر  / تشرين الثاني  ١
 ١٩٩٢أغـسطس   /  آب ١ إلى   ١٩٨٨يوليو  /  تموز ٢١؛ وفي الفترة من     )خاللها الدكتور دورول ذلك المنصب    

وعالوة على ذلك فقد شغل اثنـان مـن المـديرين العـامين             . شغل الدكتور محمد عبد المؤمن ذلك المنصب      
، تم  ١٩٩٨يوليو  /  تموز ٢١ إلى   ١٩٩٦يو  يون/  حزيران ١المساعدين منصب نائب المدير العام في الفترة من         

مـايو  /  أيـار  ١ إلـى    ١٩٩٦يونيو  /  حزيران ١تعيينهما في منصب نائب المدير العام على أساس مؤقت من           
  .، على التوالي١٩٩٨يوليو /  تموز٢١ إلى ١٩٩٧مايو /  أيار١، ومن ١٩٩٧

  
 ِقَبل المدير العام الراحـل، الـدكتور        وعين مؤخراً الدكتور آندرس نوردستروم نائباً للمدير العام من          -١٣

واسـتعرض  . ٢٠٠٦مـايو   /  أيـار  ٢٢ ووك لي، وبدأ ممارسة هذه المهام فور وفاة الدكتور لي في             –جونغ  
  ٢.المجلس الوضع أثناء دورته االستثنائية، وعين الدكتور، نوردستروم قائماً بأعمال المدير العام بالنيابة

                                                           
 .١١٨/١٩ت مانظر الوثيقة    ١
 ).١(إ د ت مالمقرر اإلجرائي     ٢
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  االستخدامشروط 
  
 تعيين نائب المدير العام وفقاً للنظام األساسي للموظفين والئحة الموظفين بمنظمة الصحة             تحدد شروط   -١٤

تحدد جمعية الصحة العالمية، بناء علـى توصـية         " من النظام األساسي للموظفين      ١-٣ووفقاً للمادة   . العالمية
العامين المـساعدين والمـديرين   المدير العام وبمشورة المجلس التنفيذي، مرتبات نائب المدير العام والمديرين        

  .".اإلقليميين
  
ووظائف كل من المدير العام ونائب المدير العام والمديرين اإلقليميين والمديرين العامين المـساعدين                -١٥

وفي هذه الفئة من الوظائف غير المصنفة على رتـب ثالثـة مـستويات،              . هي جميعاً غير مصنفة على رتب     
يرون العامون المساعدون يندرجون ضمن المستوى األول، ويندرج نائب المـدير           فالمديرون اإلقليميون والمد  

  .العام ضمن المستوى الثاني، أما المدير العام فيندرج ضمن المستوى الثالث
  
وكانت آخر  . ويعادل مستوى أجر نائب المدير العام مستوى أجر وكيل األمين العام في األمم المتحدة               -١٦

وسينظر المجلس أثناء دورته    . ١٩٩٨ئب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية في عام         مرة حدد فيها مرتب نا    
 ١٨٥ ٨٧٤الحالية في المرتب الذي سيوصي به جمعية الصحة العالمية الستين، الذي سيبلغ مستواه اإلجمـالي    

لغيـر   ( دوالراً ١٢٠ ٤٢٩أو  ) للمعيـل ( دوالراً   ١٣٣ ٨١٨دوالراً وسيكون المرتب الصافي الـذي يقابلـه         
  ١).المعيل

  
وتم تحديث جداول موظفي منظمة الصحة العالمية لتبين وظيفة نائب المدير العـام، سـواء أكانـت                   -١٧

  .مشغولة أم ال
  

  تعيين نائب المدير العام
  
إن نائب المدير العام هو مسؤول يعينه المدير العام المعني في إطار ممارسته لسلطته بمقتضى دستور                  -١٨

  .العالمية والنظام األساسي للموظفينمنظمة الصحة 
  
المـسؤول الفنـي واإلداري     " من دستور المنظمة على أن المدير العام هـو           ٣١وتنص تحديداً المادة      -١٩

يعين المدير العام موظفي األمانة العامة وفقاً       " من دستور المنظمة على أن       ٣٥وتنص المادة   .". األعلى للمنظمة 
 من النظام األساسـي للمـوظفين       ١-٤وتنص المادة   .". لذي تضعه جمعية الصحة   للنظام األساسي للموظفين، ا   

 من النظام األساسي نفـسه      ٥-٤، وتشير المادة    "يقوم المدير العام بتعيين الموظفين، حسب االقتضاء      "على أن   
  .إلى تعيين نائب المدير العام بالتحديد

  
  واجبات نائب المدير العام

  
.  العام يتوخى المدير العام المنتخب بعض البارامترات العامـة للمنـصب           بغرض تعيين نائب للمدير     -٢٠

ويتخذ نائب المدير العام، حسب التكليف، مبادرات خاصة ذات أولوية عالية ويضطلع بمهام تقنيـة وإداريـة                 
ظمـة  ويتعين أن يقوم بدور هام في مساعدة المدير العام على قيادة وإدارة برامج المن             . محددة ورفيعة المستوى  

ويقوم نائب المدير العام بدعم المدير العام في ضمان اتساق األنشطة والبرامج التي تـشمل عـدة                 . وعملياتها
ويساعد أيضاً المدير العام في الجهود التي يبذلها من أجل إذكاء وعـي الجمهـور بأنـشطة          . قطاعات وظيفية 

لمدير العام إذا تعذر على المدير العام أداء        ويؤدي أيضاً من يشغل هذا المنصب مهام ا       . المنظمة ذات األولوية  
  .مهام منصبه أو في حالة خلو هذا المنصب، وذلك رهناً بأي قرار ذي صلة يصدر عن المجلس التنفيذي

                                                           
 .١٢٠/٢٩ت مانظر الوثيقة     ١
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وال يتوقع أن يعمل نائب المدير العام نيابة عن المدير العام في حال غيابه للسفر في مهمة أو إلجازة،                     -٢١
 األساسي المتمثل في التعاون مع المديرين اإلقليميين في االضطالع بعمل المنظمة            وال أن يحل محله في دوره     

  .على المستوى العالمي
  
  ١.وأكد المدير العام المنتخب أن تعيين نائب للمدير العام أمر يتعين إعالنه على المأل ودون تأخير  -٢٢
  

  التناوب الجغرافي في منصب المدير العام
  
ظمة وال النظام الداخلي لجمعية الصحة العالمية على تناوب أقاليم المنظمة الـستة             ال ينص دستور المن     -٢٣

تعين جمعية الصحة المـدير العـام       " من الدستور، وحدها، على أن       ٣١وتنص المادة   . في منصب المدير العام   
 من النظام   ١٠٨  المادة ٣١وتتوافق مع المادة    .". بناء على ترشيح من المجلس، وفقاً لما قد تحدده من الشروط          

  .الداخلي لجمعية الصحة العالمية
  
  :وقد تولى قيادة المنظمة سبعة مديرين عامين، هم  -٢٤
  

  ١٩٥٣-١٩٤٨، )كندا(الدكتور بروك تشيزولم 

  ١٩٧٣-١٩٥٣، )البرازيل(الدكتور ماركولينو غوميز كانداو 

  ١٩٨٨-١٩٧٣، )الدانمرك(الدكتور هافدان ماهلر 

  ١٩٩٨-١٩٨٨، )اليابان (الدكتور هيروشي ناكاجيما

  ٢٠٠٣-١٩٩٨، )النرويج(الدكتورة غرو هارليم برونتالند 

  ٢٠٠٦-٢٠٠٣، )جمهورية كوريا( ووك لي –الدكتور جونغ 

 كـانون   ٤، المدير العام المنتخب، وستتولى مهام المنـصب فـي           )الصين(الدكتورة مارغريت تشان    
  .٢٠٠٧يناير / الثاني

  
مات األخرى التابعة لمنظومة األمم المتحدة والمنظمـات ذات الـصلة           وجرت استشارة عدد من المنظ      -٢٥

 وأفادت كل المنظمات التي استجابت بأن دساتيرها ولوائحها ال تتـضمن      ٢.بشأن أحكامها وممارساتها النظامية   
ومعظم المنظمات ليست لديها ممارسة راسـخة       . شرطاً خاصاً بالتناوب الجغرافي في منصب الرئيس التنفيذي       

هذا الصدد، ويبين نمط انتخاب الرئيس التنفيذي أنه على الرغم من أن االعتبار الخاص بالتناوب اإلقليمـي  في  
  .له ثقل ما على المستوى السياسي فإنه ال يؤثر مباشرة على عملية االختيار

  
   من دستور المنظمة تنص على أنه،٣٥ومن المنظور القانوني تجدر اإلشارة إلى أن المادة   -٢٦
  

                                                           
 .٢٠٠٧يناير /  كانون الثاني١٠ر العام نائب المدير العام في عين المدي    ١
األمم المتحدة، والمنظمة العالمية لألرصـاد الجويـة،        : استجابت المنظمات التالية طلب الحصول على المعلومات          ٢

ـ         دولي، ومنظمـة  واليونسكو، واالتحاد الدولي لالتصاالت، ومنظمة حظر األسلحة الكيميائية، ومنظمة الطيران المدني ال
األمم المتحدة لألغذية والزراعة، والمنظمة الدولية للهجرة، والمنظمة العالمية للملكية الفكرية، ومنظمة العمل الدوليـة،               

 .والمنظمة البحرية الدولية، وصندوق النقد الدولي
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ب أن يكون االعتبار الرئيسي في استخدام الموظفين هو ضمان الحفاظ على أعلى مـستوى مـن                 يج
ويجب كذلك أن تراعى أهمية اختيار الموظفين       . الكفاءة والنزاهة وطابع التمثيل الدولي لألمانة العامة      

  .على أوسع أساس جغرافي ممكن
  

العام الذي له السلطة الدستورية في تعيين موظفي        وعلى الرغم من أن هذا الحكم موجه، إلى حد بعيد، للمدير            
 كان اعتباراً هاماً، هو أمر ثانوي بالنسبة إلى المعيار          وإن توضح أن التمثيل الجغرافي      ٣٥المنظمة فإن المادة    

وقد يرغب المجلس التنفيذي في وضع هـذا االعتبـار فـي           . األساسي، أي أعلى مستوى من الكفاءة والنزاهة      
  .اقشة مسألة التناوب الجغرافي في منصب المدير العامالحسبان لدى من

  
  اإلجراء المطلوب من المجلس التنفيذي

  
تضمنت هذه الفقرة مشروع قرار تـم اعتمـاده فـي الجلـسة الثالثـة عـشرة بوصـفه القـرار                     [   -٢٧
  ] .١٩ق١٢٠ت م

  
  

  ــــــــــــــ
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  ٤الملحق 
  

   في للدخولقبولهاحكومية التي تم المنظمات غير ال
  عالقات رسمية مع منظمة الصحة العالمية أو تم اإلبقاء

  ٢٠ق١٢٠ت معلى تلك العالقات معها بموجب القرار 
  ، على التوالي)٢(١٢٠ت موالمقرر اإلجرائي 

  
  

  ]٢٠٠٧يناير /  كانون الثاني٢٧ -، الملحق ١٢٠/٤١م ت[ 
  
  

  المؤسسة األفريقية الدولية للطب والبحوث
  مؤسسة آغا خان

   العمل الكنسي من أجل الصحة-الطبية المسيحية اللجنة 
  الرابطة الطبية للكومنولث

  رابطة الكومنولث الصيدالنية
  ١المنظمة الدولية للمستهلكين

  المنظمة الدولية لمساءلة الشركات
  مجلس المنظمات الدولية للعلوم الطبية

  مجلس البحوث الصحية ألغراض التنمية
  وقاية من اإلصابات وتعزيز السالمة الرابطة األوروبية لل–يوروسيف 

  المحفل العالمي للبحوث الصحية
  المجلس العالمي للصحة

  التحالف العالمي لمنظمات المرضى
  ٢الرابطة الدولية لبحوث طب األسنان
  الرابطة الدولية للتقنيين البيولوجيين

  ة الدولية لمكاتب تسجيل السرطانالرابط
  ٢الرابطة الدولية لداء العداريات

  رابطة الدولية لعيوب الكالم والنطقال
  الرابطة الدولية لسلطات التنظيم الطبي

  اللجنة الكاثوليكية الدولية للممرضات والعاملين الطبيين االجتماعيين
  ـــــــــــــــــــ

  ).المنظمة الدولية للمستهلكين(التي كانت تعرف باسم المنظمة الدولية التحادات المستهلكين     ١
  .٢٠٠٥-٢٠٠٣لق األنشطة بالفترة تتع    ٢
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  الكلية الدولية للجراحين
  اللجنة الدولية للوقاية من اإلشعاع

  االتحاد الدولي للقابالت
  كليات الطب التي تستخدم الفرنسيةالمؤتمر الدولي لعمداء 

  المجلس الدولي للتوحيد القياسي في مجال علم الدم
  المجلس الدولي للممرضات

  ائياتالرابطة الدولية للوب
  االتحاد الدولي لإلسكان والتخطيط

  االتحاد الدولي للهندسة الطبية والبيولوجية
   لعلم المختبرات الطبية الحيويةاالتحاد الدولي
  لكيمياء السريرية وطب المختبراتاالتحاد الدولي ل

  د الدولي لمنظمات السجالت الصحيةاالتحا
  التحاد الدولي لهندسة المستشفياتا

   الطبي لجمعيات طلبةاالتحاد الدول
  ١ ورابطاتهم المستحضرات الصيدالنيةلصانعياالتحاد الدولي 

  االتحاد الدولي لكليات الجراحة
  االتحاد الدولي للمستشفيات

  لرابطة الدولية لجمعيات طب الجلدا
  الرابطة الدولية للمعلوميات الطبية

  مة الدولية للبرلمانيين الطبيينالمنظ
  د القياسي للتوحيالمنظمة الدولية

  االتحاد الدولي للصيدلة
  االتحاد الدولي لطلبة الصيدلة

  الجمعية الدولية للبحوث الطبية الحيوية بشأن إدمان الكحول
  الجمعية الدولية إلصابات الحروق
  الجمعية الدولية للوبائيات البيئية

  الجمعية الدولية لعلم األورام الوقائي
  الجمعية الدولية لنقل الدم

  ٢دولية لألطباء من أجل البيئةالجمعية ال
  الجمعية الدولية ألمراض الدم

  الجمعية الدولية للممرضات العامالت في رعاية مرضى السرطان
  ة الدولية لجراحة العظام ورضوحهاالجمعي
  ية الدولية لمصوري وتقنيي األشعةالجمع

  ـــــــــــــــــــ

  .نتجي المستحضرات الصيدالنيةالذي كان يعرف باسم االتحاد الدولي لرابطات م    ١
  .٢٠٠٥-٢٠٠٣تتعلق األنشطة بالفترة     ٢
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  ة لعلم األشعةالجمعية الدولي
  ١االتحاد الدولي لمكافحة السرطان

  ١االتحاد الدولي لمكافحة التدرن وأمراض الرئة
  ١االتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة والموارد الطبيعية

  ينحاد الدولي للمهندسين المعمارياالت
  ٢االتحاد الدولي للدوائيات األساسية والسريرية

   الدولي لجمعيات الميكروبيولوجيااالتحاد
   للتعاون في مجال الرعاية الصحيةالمنظمة الدولية

  أوكسفاممنظمة 
  االتحاد الدولي لرابطات مكافحة الجذام

  الجمعية الدولية لتوخي الجودة في مجال الرعاية الصحية
  ثار ووقف النزفجمعية الدولية للخال

  شبكة تحقيق الوحدة من أجل الصحة
  صندوق إنقاذ الطفولة

   لجمعيات الوخز اإلبري وكي الجلداالتحاد العالمي
  الرابطة العالمية لجمعيات علم األمراض وطب المختبرات

  الرابطة العالمية للصحة الجنسية
  االتحاد العالمي للتعليم الطبي

  صوتية في مجالي الطب والبيولوجيات فوق اللتصوير بالموجالاالتحاد العالمي 
  التحاد العالمي للمعالجة اليدويةا

  ٣االتحاد العالمي لجمعيات جراحة األعصاب
  االتحاد العالمي للطب والبيولوجيا النوويين

  اد العالمي لرابطات الصحة العامةاالتح
  العالمي لجمعيات أخصائيي التخديراالتحاد 

  الرابطة الطبية العالمية
  منظمة العالمية ألطباء العائالتلا

  المنظمة العالمية للحركة الكشفية
  المجلس العالمي للسباكة

  لصناعة العالمية للتطبيب الذاتيا
  الرابطة البيطرية العالمية

  ةمنظمة الرؤية العالمية الدولي
  

  ـــــــــــــــــــ
  . ٢٠٠٥-٢٠٠٣    تتعلق األنشطة بالفترة ١
  ).الفارماكولوجيا(بق االتحاد الدولي للدوائيات سمى في السايكان     ٢
  .٢٠٠٤-٢٠٠٢    تتعلق األنشطة بالفترة ٣
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  ٥الملحق 
  

  تأكيد موافقة الجمعية العامة لألمم المتحدة 
  على اإلطار العام للجنة الخدمة المدنية الدولية
  بما في ذلك تنفيذ التعديالت المدخلة على

  تهاالئحة الموظفين وتحديد تكلف
  
  

  تأجيل تاريخ دخول التعديالت على الئحة الموظفين حيز النفاذ
  
  

  تقرير من األمانة
  

  ]٢٠٠٧يناير /  كانون الثاني١١ - ١٢٠/٢٦م ت[ 
  

  مقدمـة
  
، في تقريـر    ٢٠٠٦مايو  / نظر المجلس التنفيذي، في دورته الثامنة عشرة بعد المائة المنعقدة في أيار             -١

 الذي صدق على التعديالت ذات الـصلة        ٥ق١١٨ت متيبات التعاقدية واعتمد القرار     األمانة عن إطار جديد للتر    
  ١.بالموضوع على الئحة الموظفين

  
وقد كان تصديق المجلس التنفيذي مرهوناً بإقرار الجمعية العامة لألمم المتحدة لإلطار العـام الـذي                  -٢

المجلس التنفيذي إلى المدير العام أن يقدم إلـى         وعالوة على ذلك طلب     . أوصته به لجنة الخدمة المدنية الدولية     
 تقريراً وافياً عن تنفيذ التعديالت المدخلة علـى         ٢٠٠٧يناير  / المجلس في دورته التي ستنعقد في كانون الثاني       

  .الئحة الموظفين وتحديد تكلفتها، وذلك من خالل لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة
  
كما يدعو  .  التنفيذ واآلثار المترتبة على إصالح العقود من حيث تكلفتها         ويستعرض هذا التقرير تدابير     -٣

المجلس التنفيذي إلى التصديق على التعديالت المدخلة على الئحة الموظفين فيما يتعلق بإصالح العقود على أن            
  .٢٠٠٧يوليو /  تموز١تدخل تلك التعديالت حيز النفاذ في تاريخ جديد هو 

  
  تدابير التنفيذ

  
عكفت األمانة، منذ انعقاد دورة المجلس التنفيذي الثامنة عشرة بعد المائة، سواء في المقر الرئيسي أو                  -٤

  .على المستويات اإلقليمية، على وضع تدابير لتنفيذ سياسات إصالح العقود

                                                           
 ).النص اإلنكليزي( ٢، المحضر الموجز للجلسة الخامسة، الفرع ١/سجالت/ ١١٨/٢٠٠٦ت م – إ د ت مالوثيقة    ١
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وقد تم إعداد عدة وثائق تتعلق بالسياسة العامة المتبعة بـشأن أنـواع التعيينـات وتحويـل العقـود                     -٥
بمن فيهم الموظفون المؤقتون المعينـون لمـدد تبلـغ          (تعيينات دائمة وبشروط خدمة الموظفين المؤقتين        لىإ

وقد كانت هذه الوثائق وما يتصل بها من تدابير التنفيذ وتدابير انتقاليـة تتعلـق بـالتحول                 ). يوماً أو أقل   ٦٠
ديويـة شـارك فيهـا ممثلـو المـوظفين          األنواع الجديدة من التعيينات المؤقتة موضوع عدة مؤتمرات في         إلى

كما تمت مناقشة تلك المسائل خـالل االجتمـاع الـسنوي للمجلـس العـالمي للعالقـات              . من اإلدارة  وأفراد
نـوفمبر  /  تـشرين الثـاني    ٣أكتوبر إلى   /  تشرين األول  ٣٠الموظفين واإلدارة الذي انعقد في الفترة من         بين

اض التوصيات التي تقدم بها المجلس وافق المدير العام بالنيابة          وعلى أثر استعر  .  في واشنطن العاصمة   ٢٠٠٦
وفي عملية موازية حددت األمانة التعديالت التي البد مـن إدخالهـا        . على تدابير تنفيذ سياسات إصالح العقود     

لـى  على السياسات واإلجراءات المبينة في دليل المنظمة اإللكتروني الذي يمكن لجميع الموظفين النفاذ إليه ع              
  .شبكة اإلنترنت

  
كما يجري اآلن تحديد التغييرات والتعديالت التي يحتاج إلى إدخالها على نظـام كـشف المرتبـات                   -٦

وفي األثناء تم وضـع مواصـفات       . ٢٠٠٨يناير  /  كانون الثاني  ١قبل إطالق نظام اإلدارة العالمي في        الحالي
يدة المتعلقة بالئحة الموظفين والتـدابير الخاصـة بتنفيـذ          نظام اإلدارة العالمي ليعكس الترتيبات التعاقدية الجد      

  .السياسات
  
حيث تـم إصـدار     . وقد مكّن المسؤولون اإلداريون والموظفون من مواكبة التطورات في هذا الصدد            -٧

دالئل للسياسة العامة بشأن إدارة المهام المؤقتة بما في ذلك تطبيق المدة القصوى للخدمة وبشأن إدارة العقـود                  
لمحددة المدة والعقود المؤقتة وسائر الترتيبات التعاقدية مثل الترتيبات الخاصة بالمـشاورين المعينـين لمـدد                ا

  .قصيرة، وذلك تحضيراً لدخول الترتيبات التعاقدية الجديدة حيز النفاذ
  
وعالوة على ذلك تم عقد جلسات إعالمية قصيرة شارك فيها موظفون ومسؤولون إداريـون بـالمقر                  -٨
لرئيسي والمستويات اإلقليمية وتم تبادل المعلومات حول التطورات الحاصلة بشأن إصالح العقـود وتـدابير               ا

  .التنفيذ وما يتصل بذلك من دالئل خاصة بالسياسة العامة
  

  اآلثار من حيث التكلفة
  
مترتبة علـى    بمعلومات حول اآلثار ال    ١تم تزويد المجلس التنفيذي في دورته الثامنة عشرة بعد المائة           -٩

أمـا وقـد    .  مليون دوالر أمريكي   ٢٢,٨وقد حددت التكلفة حينئذ بمبلغ      . عملية إصالح العقود من حيث التكلفة     
 فإن إجمالي التكاليف سيكون أكثر انخفاضاً بشكل كبير إذ          ٢٠٠٧يوليو  /  تموز ١حدد تاريخ جديد للتنفيذ، وهو      

اب هذه التكاليف داخلياً في المقر الرئيسي وعلى المستويات          وسيتم استيع  ٢. ماليين دوالر أمريكي   ٨,٦إنه يبلغ   
  .اإلقليمية وذلك بإدخال التعديالت المالئمة على خطط العمل

  
  التاريخ الفعلي لبدء سريان التعديالت على الئحة الموظفين المتصلة بإصالح العقود

  
قرار الذي اتخـذه المـدير العـام    صدق المجلس التنفيذي، في دورته الثامنة عشرة بعد المائة، على ال          -١٠

/  كانون الثاني  ١والقاضي بتعديل الئحة الموظفين فيما يتعلق بإصالح العقود وأن تدخل التعديالت اعتباراً من              
 رهناً بإقرار الجمعية العامة لألمم المتحدة لإلطار العام الذي أوصت به لجنـة الخدمـة المدنيـة                  ٢٠٠٧يناير  
 اآلن أن يصدق على التعديالت غير المتعلقة بعالوة التنقـل والمـشقة وبـدل               وقد طلب من المجلس   . الدولية

                                                           
 .١ إضافة ١١٨/١١ت مالوثيقة    ١
 .١ إضافة ١٢٠/٢٦ت مانظر الوثيقة    ٢
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 فيما يخص الموظفين المعينين لفترات طويلة والمعينين في وظائف محددة المدة، وأن تـدخل تلـك                 ١االنتداب
  .٢٠٠٧يوليو /  تموز١التعديالت حيز النفاذ في تاريخ جديد هو 

  
 أن يحد من التكاليف     ٢٠٠٧يوليو  /  تموز ١يالت الئحة الموظفين في     ومن شأن تحديد تاريخ تنفيذ تعد       -١١

التي تتكبدها المنظمة وأن يسهل استيعابها في الميزانية الحالية، كما أنه سيتيح وقتاً إضافياً من أجـل وضـع                   
  .السياسات واإلجراءات الالزمة وإدخال التعديالت المناسبة على النُظم والعمليات اإلدارية

  
قدر ما يتعلق األمر بالتطورات الحاصلة على مستوى الجمعية العامة لألمم المتحدة فإن هناك قلقـاً                وب  -١٢

متعاظماً بأن تهيمن على مناقشة الجمعية العامة لألمم المتحدة اعتبارات تتعلق بجهود إصـالح إدارة المـوارد                 
جات ومتطلبات وكاالت متخصصة مثل     البشرية وهي اعتبارات تخص أمانة األمم المتحدة وال عالقة لها باحتيا          

وهناك مخاوف أيضاً من أن يتم إرجاء استعراض الجمعية العامة لألمم المتحدة لهـذا              . منظمة الصحة العالمية  
  .٢٠٠٧ديسمبر / الموضوع، في نهاية المطاف، إلى دورة تلك الهيئة الثانية والستين في كانون األول

  
 الخدمة المدنية الدولية من ِقَبل كل مؤسسات نظـام األمـم المتحـدة              وقد تم إقرار اإلطار العام للجنة       -١٣

وكانت المرامي واألغراض والـسمات الرئيـسية لإلطـار         . الموحد ومن قبل ممثلي موظفيها وأعضاء اللجنة      
 الجديد للترتيبات التعاقدية قد ذكرت بالتفصيل في التقرير المقدم إلى المجلس التنفيذي في دورته الثامنة عشرة               

 والجدير بالمالحظة أن تحسين الترتيبات التعاقدية وشروط الخدمة وجعلها أكثـر اسـتجابة همـا                ٢.بعد المائة 
وسيـسمح اإلطـار الجديـد      . أمران أساسيان لتنفيذ برامج المنظمة القائمة على تحقيق النتائج وتكللها بالنجاح          

ى تنفيذ استراتيجيات ومبـادرات اإلصـالح       للمنظمة بأن يكون لها السبق في ميدان التنافس ويعزز قدرتها عل          
  .الداخلي بغرض تنفيذ البرامج على نحو أكثر فعالية وكفاءة

  
والمطلوب، استناداً إلى االعتبارات المذكورة آنفاً، هو أن يصدق المجلس هذه المرة علـى تعـديالت                  -١٤

يوليـو  /  تمـوز  ١حيز النفاذ هـو     الئحة الموظفين فيما يتعلق بإصالح العقود مع تحديد تاريخ جديد لدخولها            
  .، بدون اإلشارة إلى النقاش الدائر في الجمعية العامة لألمم المتحدة٢٠٠٧

  
وإذا أقرت الجمعية العامة لألمم المتحدة فعالً اإلطار العام للجنة الخدمة المدنية الدولية فـي كـانون                   -١٥

، بخالف سائر المنظمات، دمـج إصـالح         فإن منظمة الصحة العالمية تكون قد ضمنت       ٢٠٠٦ديسمبر  / األول
  .العقود في جهودها اإلصالحية االستراتيجية على مستوى البرامج وعلى المستوى اإلداري

  
  اإلجراء المطلوب من المجلس التنفيذي

  
تضمنت هذه الفقرة مشروع مقرر إجرائي تم اعتماده في الجلسة الثانية عـشرة بوصـفه المقـرر                 [   -١٦

  . ])١(١٢٠م تاإلجرائي 
  
  

  ـــــــــــــ
  

                                                           
أوصت لجنة الخدمة المدنية الدولية الجمعية العامة لألمم المتحدة بأن تدخل المقترحـات المتعلقـة بعـالوة التنقـل        ١

وحيث إن هذه المقترحات تنطوي على وفـورات        . ٢٠٠٧يناير  /  كانون الثاني  ١والمشقة وبدل االنتداب حيز النفاذ في       
 .من حيث التكلفة فمن المتوقع أن تقر الجمعية العامة لألمم المتحدة تلك التوصية

 .١١٨/١١ت مالوثيقة     ٢
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  ٦الملحق 
  

  اآلثار المالية واإلدارية المترتبة بالنسبة 
  إلى األمانة نتيجة للقرارات التي اعتمدها

  المجلس التنفيذي
  
  

  آلية إدارة المخاطر المحتملة التي تكتنف عملية االستئصال: شلل األطفال: ١ق١٢٠ت م القرار  -١

  الصلة بالميزانية البرمجية  -٢
  النتيجة المتوقعة  مجال العمل

 توفير التنسيق والدعم الفعليين من أجل وقف انتقـال            -٧  التمنيع واستحداث اللقاحات
أي فيروس من فيروسات شلل األطفال يعاد إدخاله، وذلك         
لبلوغ هدف اإلشهاد على استئصال شلل األطفال من العالم         

طفال والستحداث منتجات للتوقف عن إعطاء لقاح شلل األ       
الفموي وإدماج المبادرة العالمية الستئصال شلل األطفـال        

  .في نُظم إيتاء الخدمات الصحية

  ) المنشودة والبيانات المرجعيةواألهدافتُذكر بإيجاز الصلة بالنتائج المتوقعة والمؤشرات (
  .توجد صالت بين القرار وأول مؤشرين للنتيجة المتوقعة

  اآلثار المالية  -٣
مقربة إلى وحدات يبلغ كل منها      (القرار  " مدة سريان "ة اإلجمالية المقدرة للتنفيذ خالل      التكلف  )أ(

  ) دوالر أمريكي، بما في ذلك تكاليف الموظفين واألنشطة١٠ ٠٠٠
بما في ذلك تكاليف المـوظفين والوثـائق        ( دوالر أمريكي    ٣ ١٨٠ ٠٠٠يبلغ حدها األقصى      

، واالجتماعات الحكومية   )٢٠٠٥(لصحية الدولية   الخاصة باجتماعات لجنة مراجعة اللوائح ا     
  ).الدولية، عند اللزوم

 دوالر  ١٠ ٠٠٠مقربة إلى وحدات يبلغ كل منها        (٢٠٠٧-٢٠٠٦التكلفة المقدرة للثنائية      )ب(
  )أمريكي، بما في ذلك تكاليف الموظفين واألنشطة

ة الوثائق لمدة سـنة،     بما في ذلك تكلفة موظفين اثنين وتكلف      ( دوالر أمريكي    ٧٩٥ ٠٠٠تبلغ    
  ).٢٠٠٥(وكذلك تكلفة اجتماعين للجنة مراجعة اللوائح الصحية الدولية 

 ضمن األنشطة   المبلغ الذي يمكن إدراجه    ما   ،)ب(التكلفة المقدرة المذكورة في الفقرة        من  )ج(
  ؟الحاليةالمبرمجة 

واحـد للجنـة    ، وهو مبلغ يشكل تكلفة الموظفين وتكلفة اجتمـاع           دوالر أمريكي  ٥٤٥ ٠٠٠  
  .المراجعة
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  اآلثار اإلدارية  -٤

تُذكر مستويات المنظمة التي سيضطلع فيها بالعمل، وتذكر األقاليم المحـددة           (مواقع التنفيذ     )أ(
   )حسب االقتضاء

  .سينطوي ذلك على العمل في المقر الرئيسي وجميع المكاتب اإلقليمية

حتياجات اإلضافية معبراً عنها بعدد المـوظفين       تُذكر اال (االحتياجات اإلضافية من الموظفين       )ب(
   )المتفرغين، مع ذكر مجموعة المهارات الالزمة

  .، وموظف متفرغ من فئة الخدمات العامة)الفنية(موظف متفرغ من الفئة المهنية 

  )تُذكر اُألطر الزمنية العامة للتنفيذ والتقييم(اُألطر الزمنية   )ج(

  . شهراً تقريبا٤٨ً

  
  

  التقدم المحرز والتخطيط الطويل األجل: مكافحة السل: ٣ق١٢٠ت م رارالق  -١

  الصلة بالميزانية البرمجية  -٢

   المتوقعةالنتائج  مجال العمل

   تنفيذ خطة عالمية لتوسيع التغطية بالمعالجة القصيرة األمد           -١  السل
معدة مـن أجـل بلـوغ       ) DOTS(للسل تحت اإلشراف المباشر     

  .٦لفية رقم المرمى اإلنمائي لأل

تنفيذ الخطط الوطنية الطويلـة األجـل لتوسـيع التغطيـة              -٢
) DOTS(بالمعالجة القصيرة األمد للسّل تحت اإلشراف المباشـر         

ودعم مكافحة السل المستدامة من خالل إقامة شراكات عاملة على      
  .الصعيد الوطني

الحفاظ على المرفق العالمي ألدوية السل ولجنـة الـضوء             -٣
ضر، ودعم توسيع نطاق الحصول على العالج والشفاء مـن          األخ

  .المرض

   الحفاظ على االلتزام السياسي وضمان حشد الموارد الكافية           -٤
من خالل تغذية شراكة دحر السل، وتوصيل مفهوم واستراتيجية         
الخطة العالمية لدحر السل واإلبالغ بالتقدم المحرز فيهـا، علـى           

  .نحو فعال

 نُظم الترصد والتقييم على كل مـن الـصعيد             الحفاظ على    -٥  
الوطني واإلقليمي والعالمي وتوسيع نطاقها من أجل رصد التقدم         
المحرز نحو بلوغ الغايات المحددة وتخصيص الموارد لمكافحـة         

  .السل، واألثر الناجم عن جهود المكافحة

تقديم اإلرشادات المالئمة والـدعم المالئـم إلـى البلـدان              -٦
سل المقاوم لألدوية المتعددة، وتحـسين اسـتراتيجيات        للتصدي لل 

مكافحة السل في البلدان التي ترتفع فيها معدالت انتشار فيـروس           
  .األيدز



 120  بعد المائةالعشرونالمجلس التنفيذي، الدورة  

 

تعزيز ودعم عملية تحسين معدالت كشف حـاالت الـسل             -٧
ومعدالت الشفاء منه من خالل جهود جميـع مقـدمي خـدمات            

 الخـدمات   الرعاية من القطاعين العام والخاص، ومـن خـالل        
المجتمعية المرتكز، وتنفيذ خدمات الرعاية التنفسية المتكاملة على        

  .مستوى الرعاية األولية

  ) المنشودة والبيانات المرجعيةواألهدافتُذكر بإيجاز الصلة بالنتائج المتوقعة والمؤشرات (

 وإلـى التقـدم المحـرز    ٢٠١٥-٢٠٠٦إن القرار، الذي يستند إلى الخطة العالمية لشراكة دحـر الـسل،         
 بشأن التمويل المستدام مـن أجـل تـوقي الـسل            ١٤-٥٨ع ص جبلوغ األهداف المحددة في القرار       نحو

ة فـي الغـرض     ومكافحته، يوفر إطاراً لتحقيق النتائج المتوقعة واألهداف المتعلقة بمكافحة السل والمحـدد           
  .٢٠١٣-٢٠٠٨في مسودة الخطة االستراتيجية المتوسطة األجل، ) ٢(االستراتيجي 

  اآلثار المالية  -٣

 وحدات يبلـغ كـل      إلىمقربة  ( القرار   "مدة سريان "التكلفة اإلجمالية المقدرة للتنفيذ خالل        )أ(
  ) واألنشطةتكاليف الموظفين دوالر أمريكي، بما في ذلك ١٠ ٠٠٠ منها

أجل اضطالع المنظمة بدورها القيادي في دعم تنفيذ الخطـة العالميـة لـدحر الـسل                من    
 مليون دوالر أمريكي خالل فتـرة الـسنوات         ١٨٠٠يقدر بمبلغ     سيلزم ما  ٢٠١٥-٢٠٠٦
وتتماشى هذه التكاليف مع خطة عمل الثنائيـة        ). ٢٠٠٧-٢٠٠٦بما في ذلك الثنائية     (العشر  

شطة الخطة العالمية، واألغراض االستراتيجية الواردة فـي        الحالية، والزيادة المتوخاة في أن    
  .٢٠١٣-٢٠٠٨مسودة الخطة االستراتيجية المتوسطة األجل 

 ١٠ ٠٠٠  وحدات يبلغ كل منها    إلىمقربة   (٢٠٠٧-٢٠٠٦التكلفة المقدرة للثنائية    تبلغ    )ب(
  ) واألنشطةتكاليف الموظفيندوالر أمريكي، بما في ذلك 

 مليـون دوالر    ٢٣٣,٥ويشمل ذلك الميزانية المنقحة البالغـة       : ريكي مليون دوالر أم   ٢٥٠  
 مليون دوالر أمريكي يلـزم      ١٥أمريكي لمجال العمل الخاص بالسل، ومبلغاً إضافيا وقدره         

اآلن للدعم العالمي لالستجابات الوطنية لمقتضيات ظهور السل الشديد المقاومة لألدوية في            
  .٢٠٠٧عام 

، ما المبلغ الذي يمكن إدراجه ضمن األنشطة        )ب( المذكورة في الفقرة     من التكلفة المقدرة    )ج(
  ؟المبرمجة الحالية

، ٢٠٠٧-٢٠٠٦تندرج جميع األنشطة التي سيتم االضطالع بها ضمن الميزانية البرمجيـة              
 لالستجابة لمقتـضيات    ٢٠٠٧باستثناء اإلجراءات اإلضافية التي يلزم اآلن اتخاذها في عام          

  .قاومة لألدويةالسل الشديد الم

  اآلثار اإلدارية  -٤

 األقاليم المحددة   وتُذكر فيها بالعمل،    سيضطلع مستويات المنظمة التي     تُذكر(مواقع التنفيذ     )أ(
  ) حسب االقتضاء

تشمل االستجابة إجراءات تُتخذ من جميع مستويات المنظمة، بما في ذلك كل األقاليم ومعظم                
ع الوظائف األساسية للمنظمة على كل مـستوى مـن          وسيشمل ذلك جمي  . المكاتب القطرية 

  .المستويات
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الموظفين معبراً عنها بعدد    تُذكر االحتياجات اإلضافية    (االحتياجات اإلضافية من الموظفين       )ب(
   )، مع ذكر مجموعة المهارات الالزمةالمتفرغين

مطلقة في المـالك الـوظيفي   خالل الفترة المتبقية من هذه الثنائية ال يتوقع أي نمو بالقيمة ال    
 للتصدي للسل   ٢٠٠٧وفي اإلقليم األفريقي سيلزم موظف إضافي في عام         . بالمقر الرئيسي 

الشديد المقاومة لألدوية، وتنفيذ ما يرتبط بذلك من زيادة في التـدخالت الخاصـة بالـسل                
الـسل، بمـا فـي ذلـك الـدعم العاجـل لتعزيـز              / والتدخالت الخاصة بفيروس األيدز   

، وكـذلك الموظفـون     )على سبيل المثال ما يعادل موظفين اثنـين متفـرغين         ( براتالمخت
الوطنيـون ألغـراض    ) الفنيـون (الذين يعملون في البلدان والموظفون المهنيون        الطبيون

 موظفاً متفرغاً على    ١٥على سبيل المثال ما يعادل      (التعاون التقني وبناء القدرات والترصد      
 يخطط لبعض النمو في عـدد       ٢٠١٥ إلى عام    ٢٠٠٨تدة من عام    وخالل الفترة المم  ). األقل

الموظفين في جميع األقاليم، وخصوصاً من أجل تعزيز التعاون التقني في مجـال التقيـيم               
األكثر استفاضة لألثر الواقع، والتدخالت الخاصة بفيروس األيدز والسل والتدخالت الخاصة 

نحو أكثر استفاضة إعداد تقديرات االحتياجات      ويجري على   . بالسل المقاوم لألدوية المتعددة   
بما يعادل الموظفين المتفرغين في إطار مسودة الخطة االسـتراتيجية المتوسـطة األجـل              

٢٠١٣-٢٠٠٨.  

  ) األطر الزمنية العامة للتنفيذ والتقييمتُذكر(األطر الزمنية   )ج(

 حتى نهاية   ٢٠١٥ام  سيستمر تقييم التقدم المحرز بشأن األهداف المحددة لع       . ٢٠١٥-٢٠٠٦
  .، على األقل٢٠١٧عام 

  
  

  نُظم الرعاية الخاصة بالطوارئ: النُظم الصحية: ٤ق١٢٠ت م القرار  -١

  الصلة بالميزانية البرمجية  -٢

  النتيجة المتوقعة  مجال العمل

   توفير اإلرشادات والدعم الفعال لتعزيز نُظـم          -٣  العنف واإلصابات وحاالت العجز
ية خدمة للمتـضررين مـن العنـف        الرعاية الصح 
  .واإلصابات

  ) المنشودة والبيانات المرجعيةواألهدافتُذكر بإيجاز الصلة بالنتائج المتوقعة والمؤشرات (

النتيجة المتوقعة المعنية هي تعزيز نُظم الرعاية الصحية لتلبيـة احتياجـات المتـضررين مـن العنـف                  
ين اإلجراءات التي يمكن أن تتخذها الدول األعضاء واألمانة،         ويب. واإلصابات، ويوفر القرار اإلطار الالزم    

مع التشديد على انخفاض تكلفة تعزيز هذه النُظم، وما ينطوي عليه األمر مـن تـدابير عاليـة المـردود،                    
  .وخصوصاً في البيئات المنخفضة والمتوسطة الدخل

  اآلثار المالية  -٣

 وحدات يبلغ كل إلىمقربة ( القرار "مدة سريان"خالل التكلفة اإلجمالية المقدرة للتنفيذ تبلغ   )أ(
  ) واألنشطةتكاليف الموظفين دوالر أمريكي، بما في ذلك ١٠ ٠٠٠ منها

  . سنة١٥ دوالر أمريكي خالل ٧ ٠٠٠ ٠٠٠  
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 ١٠ ٠٠٠  وحدات يبلغ كل منها    إلىمقربة   (٢٠٠٧-٢٠٠٦التكلفة المقدرة للثنائية    تبلغ    )ب(
  ) واألنشطةتكاليف الموظفين دوالر أمريكي، بما في ذلك

  . دوالر أمريكي٣٠٠ ٠٠٠  

، ما المبلغ الذي يمكن إدراجه ضمن األنشطة        )ب(من التكلفة المقدرة المذكورة في الفقرة         )ج(
  ؟المبرمجة الحالية

  . دوالر أمريكي٣٠٠ ٠٠٠  

  اآلثار اإلدارية  -٤

 األقاليم المحددة   وتُذكربالعمل،   فيها   سيضطلع مستويات المنظمة التي     تُذكر(مواقع التنفيذ     )أ(
  ) حسب االقتضاء

  .المقر الرئيسي وكل األقاليم  

الموظفين معبراً عنها بعدد    تُذكر االحتياجات اإلضافية    (االحتياجات اإلضافية من الموظفين       )ب(
   )، مع ذكر مجموعة المهارات الالزمةالمتفرغين

  .ال تتوخى أية احتياجات إضافية من الموظفين  

  ) األطر الزمنية العامة للتنفيذ والتقييمتُذكر(األطر الزمنية   )ج(

٢٠٢٢-٢٠٠٧.  

  
  

  خطة عمل ترويجية والوقاية المتكاملة من األمراض : صحة الفم: ٥ق١٢٠تم  القرار  -١

  الصلة بالميزانية البرمجية  -٢
   المتوقعةالنتائج  مجال العمل

يز الصحة فـي     تزايد التوجيه الالزم لدمج تعز      -١  تعزيز الصحة
الخطط الصحية، بما في ذلك النُظم الغذائية الصحية        

  .والنشاط البدني والتشيخ وصحة الفم

ترصد األمراض غير السارية المزمنـة      
  والوقاية منها وتدبرها

  تقديم الدعم للبلدان من أجل رسـم الـسياسات           -١
واالستراتيجيات الرامية إلى الوقاية من األمـراض       

زمنـة وتـدبرها علـى المـستوى        غير السارية الم  
الوطني، بما في ذلك دمج الوقاية األولية والثانويـة         

  .في النُظم الصحية

  تحسين نوعية المعطيات المتعلقة بـاألمراض        -٥
غير السارية المزمنة وعوامـل اختطارهـا القابلـة         

  .للتعديل الرئيسية وإتاحتها ومقارنتها وتوزيعها

  اآلثار المالية  -٣
مقربة إلى وحدات يبلغ كل     (القرار  " مدة سريان "كلفة اإلجمالية المقدرة للتنفيذ خالل      التتبلغ    )أ(

 ٣ ٢٣٠ ٠٠٠)  دوالر أمريكي، بما في ذلك تكاليف المـوظفين واألنـشطة          ١٠ ٠٠٠منها  
  ٢٠١٣ و٢٠٠٨دوالر أمريكي بين عامي 
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 ١٠ ٠٠٠منهـا   مقربة إلى وحدات يبلغ كل       (٢٠٠٧-٢٠٠٦التكلفة المقدرة للثنائية    تبلغ    )ب(
   دوالر أمريكي١ ٠٤٠ ٠٠٠ )دوالر أمريكي، بما في ذلك تكاليف الموظفين واألنشطة

 ضمن األنشطة   المبلغ الذي يمكن إدراجه    ما   ،)ب(التكلفة المقدرة المذكورة في الفقرة        من  )ج(
   دوالر أمريكي١ ٠٤٠ ٠٠٠  ؟الحاليةالمبرمجة 

  اآلثار اإلدارية  -٤

ذكر مستويات المنظمة التي سيضطلع فيها بالعمل، وتذكر األقاليم المحـددة           تُ(مواقع التنفيذ     )أ(
   )حسب االقتضاء

سيقتضي تنفيذ القرار المشاركة على جميع مستويات المنظمة مع تركيز األنشطة على البلدان             
٪ من ٨٠ بلداً التي تتحمل ٢٣وسيتم التأكيد خصوصاً على الـ . المنخفضة والمتوسطة الدخل

  .مراض غير السارية المزمنة في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخلعبء األ

تُذكر االحتياجات اإلضافية معبراً عنها بعدد المـوظفين        (االحتياجات اإلضافية من الموظفين       )ب(
   )المتفرغين، مع ذكر مجموعة المهارات الالزمة

  .ال توجد أية احتياجات إضافية من الموظفين

  )تُذكر اُألطر الزمنية العامة للتنفيذ والتقييم (اُألطر الزمنية  )ج(

  .٢٠١٣ إلى عام ٢٠٠٧سيتم التنفيذ من عام 

  
  

مسودة االستراتيجية الخاصة بإدماج التحليل الجنسوي واإلجراءات الجنسوية في : ٦ق١٢٠ت م القرار   -١
  أعمال منظمة الصحة العالمية

  الصلة بالميزانية البرمجية  -٢
  نتيجة المتوقعةال  مجال العمل

  ترجمة القرائن إلـى معـايير واسـتراتيجيات          -٢  نوع الجنس والمرأة والصحة
إلدراج قضايا الجنسين في البرامج والسياسات التقنية 

  .في القطاع الصحي

  ) المنشودة والبيانات المرجعيةواألهدافتُذكر بإيجاز الصلة بالنتائج المتوقعة والمؤشرات (
 إلى اعتماد االستراتيجية من ٢٠٠٧-٢٠٠٦وأشير في الميزانية البرمجية . يجة المتوقعةيتسق القرار مع النت

وتمثلت البيانات المرجعية في    . ِقَبل جمعية الصحة باعتباره الهدف المنشود للنتيجة المتوقعة المذكورة أعاله         
  .االستراتيجيةصوغ االستراتيجية، وتمثل المؤشر الرئيسي لإلنجازات في التقدم المحرز في تنفيذ 

  اآلثار المالية  -٣
مقربة إلى وحدات يبلغ كل     (القرار  " مدة سريان "التكلفة اإلجمالية المقدرة للتنفيذ خالل      تبلغ    )أ(

 ١٠٤ ٤٨٣ ٦٠٠)  دوالر أمريكي، بما في ذلك تكاليف الموظفين واألنـشطة     ١٠ ٠٠٠منها  
  .دوالر أمريكي

 ١٠ ٠٠٠مقربة إلى وحدات يبلغ كل منهـا         (٢٠٠٧-٢٠٠٦التكلفة المقدرة للثنائية    تبلغ    )ب(
  . دوالر أمريكي٨ ٨٥٠ ٠٠٠ )دوالر أمريكي، بما في ذلك تكاليف الموظفين واألنشطة
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 ضمن األنشطة   المبلغ الذي يمكن إدراجه    ما   ،)ب( من التكلفة المقدرة المذكورة في الفقرة         )ج(
   ؟الحاليةالمبرمجة 

ر أمريكي من المصروفات المقترحة للفترة المتبقية مـن          مليون دوال  ٥‚٢يمكن استيعاب نحو      
ومـن ثـم يلـزم تمويـل إضـافي قـدره            . الثنائية الحالية، في إطار أنشطة مبرمجة حالية      

  . دوالر أمريكي٣ ٦٥٠ ٠٠٠

  اآلثار اإلدارية  -٤

دة تُذكر مستويات المنظمة التي سيضطلع فيها بالعمل، وتذكر األقاليم المحـد          (مواقع التنفيذ     )أ(
   )حسب االقتضاء

  .ستنفَّذ االستراتيجية على جميع مستويات المنظمة

تُذكر االحتياجات اإلضافية معبراً عنها بعدد المـوظفين        (االحتياجات اإلضافية من الموظفين       )ب(
   )المتفرغين، مع ذكر مجموعة المهارات الالزمة

في المقـر الرئيـسي؛     ) فنيةال( موظف من الفئة المهنية      ٢٠‚٧ سيلزم   ٢٠٠٨اعتباراً من عام    
في المكاتب اإلقليمية؛ ويلزم موظفان مـن مـوظفي       ) الفنية(وثالثة موظفين من الفئة المهنية      

  .البرامج الوطنيين في اإلقليم األوروبي

  )تُذكر اُألطر الزمنية العامة للتنفيذ والتقييم(اُألطر الزمنية   )ج(

  .٢٠١٢، ومن المتوقع إجراء تقييم عام ٢٠١٣ إلى عام ٢٠٠٧ستنفَّذ االستراتيجية من عام 

  
  

 وتطبيق  التطورات واالستجابة والمتابعة  : أنفلونزا الطيور واألنفلونزا الجائحة   : ٧ق١٢٠ت م القرار  -١
، وأفضل الممارسات لتبادل المعلومات الخاصة بفيروسات       )٢٠٠٥(أحكام اللوائح الصحية الدولية     

  األنفلونزا وتسلسلها الجيني

  ة بالميزانية البرمجيةالصل  -٢

  النتيجة المتوقعة  مجال العمل

  اإلنذار بحدوث األوبئة واالستجابة 
  لمقتضياتها

   تقديم الدعم إلى الدول األعضاء لتعزيز النُظم          -٢
الوطنية لترصد األمـراض الـسارية واالسـتجابة        
لمقتضياتها، بما في ذلك تعزيز القدرة على االكتشاف 

بئة والجوائح واألمراض المعدية المبكر لتهديدات األو 
  المستجدة، وتحريها واالستجابة لمقتضياتها

  ) المنشودة والبيانات المرجعيةواألهدافتُذكر بإيجاز الصلة بالنتائج المتوقعة والمؤشرات (
يتسق القرار تماماً مع النتائج المتوقعة لهذا المجال من مجاالت العمل ومع الغرض االستراتيجي الوارد في                
مسودة الخطة االستراتيجية المتوسطة األجل، والمتمثل في تخفيف العبء الصحي واالجتماعي واالقتصادي            

كما يدعم أغراض خطة العمل العالمية التي وضعتها المنظمة بشأن األنفلونزا . الناجم عن األمراض السارية
  .الجائحة من أجل زيادة إمدادات اللقاحات
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  اآلثار المالية  -٣
 وحدات يبلـغ كـل      إلىمقربة  ( القرار   "مدة سريان "لتكلفة اإلجمالية المقدرة للتنفيذ خالل      ا  )أ(

  ) واألنشطةتكاليف الموظفين دوالر أمريكي، بما في ذلك ١٠ ٠٠٠ منها
  . دوالر أمريكي٢ ٧٨٠ ٠٠٠  

 دوالر  ١٠ ٠٠٠  وحدات يبلغ كل منها    إلىمقربة   (٢٠٠٧-٢٠٠٦التكلفة المقدرة للثنائية      )ب(
  ) واألنشطةتكاليف الموظفينكي، بما في ذلك أمري

  . دوالر أمريكي٨٣٠ ٠٠٠  
، ما المبلغ الذي يمكن إدراجه ضمن األنشطة        )ب(من التكلفة المقدرة المذكورة في الفقرة         )ج(

  ؟المبرمجة الحالية
  . دوالر أمريكي٣٠٠ ٠٠٠  

  اآلثار اإلدارية  -٤

 األقاليم المحددة   وتُذكر فيها بالعمل،    سيضطلع  مستويات المنظمة التي   تُذكر(مواقع التنفيذ     )أ(
  ) حسب االقتضاء

جميع مستويات المنظمة؛ والتنفيذ على الصعيد الوطني المدعوم تحديداً من قبـل المكاتـب                
  .اإلقليمية والقطرية، مع التنسيق الدولي في المقر الرئيسي

الموظفين معبراً عنها بعدد    افية  تُذكر االحتياجات اإلض  (االحتياجات اإلضافية من الموظفين       )ب(
   )، مع ذكر مجموعة المهارات الالزمةالمتفرغين

ال يتوقع أي موظفين إضافيين على المستوى القطري؛ وسيلزم ما يعادل أربعـة مـوظفين                 
متفرغين من ذوي الخبرة في علم الفيروسات وطائفة واسعة من القضايا المتصلة باألنفلونزا             

للوجستيات إلى االتصاالت والتنسيق، وذلك للتعزيز علـى المـستوى      الجائحة من اإلنتاج وا   
  .٢٠٠٨-٢٠٠٧للفترة ) ٪٧٥(والتنسيق على المستوى العالمي ) ٪٢٥(اإلقليمي 

  ) األطر الزمنية العامة للتنفيذ والتقييمتُذكر(األطر الزمنية   )ج(

نائية لتعزيز المختبـرات    سيجري العمل على مواصلة وتسريع المشاريع الجارية بالفعل في هذه الث          
وسيتم ربط التنفيذ فـي األمـد       . ٢٠٠٩-٢٠٠٨وتنسيق البحوث وتيسير شحن العينات في الثنائية        

األطول بخطة العمل العالمية التي وضعتها المنظمة بشأن األنفلونزا الجائحة من أجل زيادة إمدادات 
  .اللقاحات

  
  

  ونات فيروس الجدريتدمير مخز: استئصال الجدري: ٨ق١٢٠ت م القرار  -١

  الصلة بالميزانية البرمجية  -٢
  النتيجة المتوقعة  مجال العمل

  اإلنذار بحدوث األوبئة واالستجابة 
  لمقتضياتها

   تقديم الدعم إلى الدول األعضاء لتعزيز النُظم          -٢
الوطنية لترصد األمـراض الـسارية واالسـتجابة        

كتشاف لمقتضياتها، بما في ذلك تعزيز القدرة على اال
المبكر لتهديدات األوبئة والجوائح واألمراض المعدية  

  المستجدة، وتحريها واالستجابة لمقتضياتها

  ) المنشودة والبيانات المرجعيةواألهدافتُذكر بإيجاز الصلة بالنتائج المتوقعة والمؤشرات (
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  اآلثار المالية  -٣
مقربة إلى وحدات يبلغ كل     (القرار  " ريانمدة س "التكلفة اإلجمالية المقدرة للتنفيذ خالل      تبلغ    )أ(

  ) دوالر أمريكي، بما في ذلك تكاليف الموظفين واألنشطة١٠ ٠٠٠منها 

  . ماليين دوالر أمريكي٥  

 ١٠ ٠٠٠مقربة إلى وحدات يبلغ كل منهـا         (٢٠٠٧-٢٠٠٦التكلفة المقدرة للثنائية    تبلغ    )ب(
  )دوالر أمريكي، بما في ذلك تكاليف الموظفين واألنشطة

 ٦٥ ٠٠٠ دوالر أمريكي لألنشطة الملتـزم بهـا، و        ١٢٠ ٠٠٠( دوالر أمريكي    ٤٣٠ ٠٠٠  
دوالر أمريكي للزيارات الخاصة بالسالمة البيولوجية والتي تتم إلى المراكز المتعاونـة مـع           

 ٢٣٠ ٠٠٠أمريكي لالحتفاظ بمخزون اللقـاح، و       دوالر ١٠ ٠٠٠المنظمة بشأن الجدري، و   
موظف متفرغ من الفئة المهنيـة      (يعادلها، إذا طلبت     ستعراض، ما دوالر أمريكي ألنشطة اال   

  ).٪٥٠(وموظف من فئة الخدمات العامة بدوام جزئي ) الفنية(

 ضـمن   المبلغ الذي يمكن إدراجـه     ما   ،)ب( التكلفة المقدرة المذكورة في الفقرة        أصل  من  )ج(
  ؟الحاليةاألنشطة المبرمجة 

  .ال يوجد  

  اآلثار اإلدارية  -٤

تُذكر مستويات المنظمة التي سيضطلع فيها بالعمل، وتذكر األقاليم المحـددة           (مواقع التنفيذ     )أ(
   )حسب االقتضاء

  .من المقرر تنسيق كل األنشطة في المقر الرئيسي

تُذكر االحتياجات اإلضافية معبراً عنها بعدد المـوظفين        (االحتياجات اإلضافية من الموظفين      )ب( 
   )مجموعة المهارات الالزمةالمتفرغين، مع ذكر 

٪ من دوام أخـصائي لوجـستيات       ٢٠موظف طبي متفرغ يتمتع بخبرة مالئمة، وما يعادل         
  .متفرغ

 دوالر  ١٠ ٠٠٠مقربة إلى وحدات يبلغ كل منها        (٢٠٠٩-٢٠٠٨التكلفة المقدرة للثنائية      )ج(
  )أمريكي، بما في ذلك تكاليف الموظفين واألنشطة

  .مليون دوالر أمريكي  

  )تُذكر اُألطر الزمنية العامة للتنفيذ والتقييم(اُألطر الزمنية   )د(
  . سنوات١٠
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  التصديق على تعديالت الئحة الموظفين: ١٠ق١٢٠ت م القرار   -١

  الصلة بالميزانية البرمجية  -٢
  النتيجة المتوقعة  مجال العمل

نفيذ سياسات تراعـي      تحسين شروط الخدمة وت     -٤  إدارة موارد المنظمة البشرية
الموظفين؛ ومواءمة نظام المرتبات والمزايا بالمنظمة 
مع نظام مؤسسات األمـم المتحـدة ذات المنحـى          

  .الميداني

  ) المنشودة والبيانات المرجعيةواألهدافتُذكر بإيجاز الصلة بالنتائج المتوقعة والمؤشرات (
فين وعلى تحسين االلتزام بمبادئ النظام الموحد       سيشجع هذا القرار على اتباع سياسات أكثر مراعاة للموظ        

  .إلدارة الموارد البشرية

  اآلثار المالية  -٣
مقربة إلى وحدات يبلغ كل منها      (القرار  " مدة سريان "التكلفة اإلجمالية المقدرة للتنفيذ خالل        )أ(

فة من الصعب تقدير تكل   )  دوالر أمريكي، بما في ذلك تكاليف الموظفين واألنشطة        ١٠ ٠٠٠
االقتراحات ألن االستحقاقات الجاري تعديلها تطبق بطريقة محدودة وتقتصر على مـوظفين            

وعلى العكس مـن تكلفـة بـدالت        . تتوافق ظروفهم مع الظروف التي تتناولها االستحقاقات      
التعويض والمزايا ليس لتكلفة االستحقاقات المراعية للموظفين طابع متكرر حيـث إن هـذه              

  .طبق إال في مجموعة الظروف المحدودة المبينة في الوثيقةاالستحقاقات ال تن

 دوالر  ١٠ ٠٠٠مقربة إلى وحدات يبلغ كل منها        (٢٠٠٧-٢٠٠٦التكلفة المقدرة للثنائية      )ب(
ينطبق األساس المنطقي المـذكور فـي        )أمريكي، بما في ذلك تكاليف الموظفين واألنشطة      

  .أعاله) أ(٣الفقرة 

 ضمن األنشطة   المبلغ الذي يمكن إدراجه    ما   ،)ب( المذكورة في الفقرة      من التكلفة المقدرة    )ج(
  .ستندرج أية تكاليف إضافية ضمن األنشطة المبرمجة الحالية ؟الحاليةالمبرمجة 

  اآلثار اإلدارية  -٤

تُذكر مستويات المنظمة التي سيضطلع فيها بالعمل، وتذكر األقاليم المحـددة           (مواقع التنفيذ     )أ(
  .ال تنطبق )ضاءحسب االقت

تُذكر االحتياجات اإلضافية معبراً عنها بعدد المـوظفين        (االحتياجات اإلضافية من الموظفين       )ب(
ال تلـزم أيـة احتياجـات إضـافية مـن            )المتفرغين، مع ذكر مجموعة المهارات الالزمة     

  .الموظفين

اعتباراً من نشر الئحة الموظفين      )تُذكر اُألطر الزمنية العامة للتنفيذ والتقييم     (اُألطر الزمنية     )ج(
  .المعدلة
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  استعمال األدوية على نحو رشيد :١٢ق١٢٠ت م القرار  -١
  الصلة بالميزانية البرمجية  -٢

  النتيجة المتوقعة  مجال العمل
   تعزيز أنشطة إذكاء الـوعي واإلرشـاد فـي مجـال              -٧  األدوية األساسية

دويـة بقـصد تحـسين      االستخدام العالي المردود والسليم لأل    
  استعمال المهنيين الصحيين والمستهلكين لألدوية

  ) المنشودة والبيانات المرجعيةواألهدافتُذكر بإيجاز الصلة بالنتائج المتوقعة والمؤشرات (

يتسق القرار مع النتيجة المتوقعة، وسيكفل معاملة مسألة تعزيز استعمال األدوية على نحو رشيد على سبيل                
وسيمكن القرار الدول األعضاء، في إطار هذا المجال من مجاالت . ي مجاالت عمل المنظمة كافةاألولوية ف

العمل، وباعتبار ذلك من األمور األساسية في توفير الرعاية الصحية لسكانها، من رصد استعمال األدويـة                
  . وتنفيذ السياسات الرامية إلى تعزيز استعمال األدوية على نحو رشيد

ذ هذا القرار بنجاح على توسيع قاعدة البينات، وتقديم الدعم إلى الدول األعضاء وتنسيقه مـن                سيساعد تنفي 
وسيقاس ذلك عن طريق رصد اسـتعمال األدويـة وتنفيـذ           . أجل تعزيز استعمال األدوية على نحو رشيد      

المخطط فـي   وتتسق األعمال اإلضافية الناتجة عن هذا القرار مع العمل          . السياسات على المستوى القطري   
وفي عام  . ٢٠١٣-٢٠٠٨ في مسودة الخطة االستراتيجية المتوسطة األجل        ١٢إطار الغرض االستراتيجي    

 سيتم رصد األعمال اإلضافية بمؤشر قياس النسبة المئوية للوصفات الدوائية المتسقة مـع الـدالئل                ٢٠٠٧
  .الوطنية أو المؤسسية

  اآلثار المالية  -٣
مقربة إلى وحدات يبلغ كل     (القرار  " مدة سريان "ية المقدرة للتنفيذ خالل     التكلفة اإلجمال تبلغ    )أ(

  ) دوالر أمريكي، بما في ذلك تكاليف الموظفين واألنشطة١٠ ٠٠٠منها 
  . مليون دوالر أمريكي على مدى ست سنوات٣٠  

 ١٠ ٠٠٠مقربة إلى وحدات يبلغ كل منهـا         (٢٠٠٧-٢٠٠٦التكلفة المقدرة للثنائية    تبلغ    )ب(
  )الر أمريكي، بما في ذلك تكاليف الموظفين واألنشطةدو

ديسمبر / يونيو إلى كانون األول   /  مليون دوالر أمريكي خالل الفترة الممتدة من حزيران        ١,٥  
٢٠٠٧.  

 ضمن األنشطة   المبلغ الذي يمكن إدراجه    ما   ،)ب( من التكلفة المقدرة المذكورة في الفقرة         )ج(
  ؟الحاليةالمبرمجة 

ديسمبر / يونيو إلى كانون األول   / والر أمريكي خالل الفترة الممتدة من حزيران       د ٥٠٠ ٠٠٠  
  .ومن ثم يلزم تمويل إضافي وقدره مليون دوالر أمريكي. ٢٠٠٧

  اآلثار اإلدارية  -٤

تُذكر مستويات المنظمة التي سيضطلع فيها بالعمل، وتذكر األقاليم المحـددة           (مواقع التنفيذ     )أ(
  )حسب االقتضاء

والتقني والتنسيقي في المقـر الرئيـسي، بينمـا         ) التقعيدي(تم االضطالع بالعمل التقييسي     سي  
وسيخـصص،  . ستؤدى غالبية أعمال التخطيط والتنفيذ على المستويين اإلقليمي والقطـري         

  .٪ من الموارد المالية والبشرية لألقاليم والبلدان٧٧إجماالً، 
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تُذكر االحتياجات اإلضافية معبراً عنها بعدد المـوظفين        (االحتياجات اإلضافية من الموظفين       )ب(
  )المتفرغين، مع ذكر مجموعة المهارات الالزمة

من أجل وضع أسلوب منسق ومتكامل للنظم الصحية من أجل تعزيز استعمال األدوية علـى                 
مستـشار إقليمـي،    : نحو رشيد سيلزم إنشاء فريق عالمي يضم الموظفين التالين لكل إقلـيم           

موظفـاً  : وسيلزم في المقر الرئيسي إنشاء فريق تنسيق يـضم     .  دعم تقني وسكرتير   وموظف
وسيلزم في المقر الرئيسي موظف تقنـي إضـافي         . طبياً، وموظفين تقنيين اثنين وسكرتيراً    

توجد أية وظائف يمكن إدراجهـا ضـمن أعـداد        ونظراً ألنه ال  . لالتصال بالبرامج األخرى  
  .موظفاً إضافياً للوظائف المذكورة أعاله ٢٣الموظفين الحاليين سيلزم 

  )تُذكر اُألطر الزمنية العامة للتنفيذ والتقييم(اُألطر الزمنية   )ج(
تم بالفعل تطبيق رصد استعمال األدوية وتنفيذ السياسة الدوائية، ونُظمت سلسلة من بـرامج                

وسيتيح إنشاء . لسابقةالتدريب، وتم دعم عدد من المشاريع الصغيرة خالل الثنائيتين الحالية وا         
  .٢٠٠٩-٢٠٠٨فريق عالمي التنفيذ التام لألنشطة في الثنائية 

  
  

  أدوية أفضل لعالج األطفال: ١٣ق١٢٠ت م القرار   -١
  الصلة بالميزانية البرمجية  -٢

   المتوقعةالنتائج  مجال العمل
ئية الدعوة والدعم ألغراض تنفيذ ورصد السياسات الدوا         -١  األدوية األساسية

على أساس مفهوم األدوية األساسية، ورصد تأثير االتفاقـات         
التجارية على الحصول على األدوية األساسية ذات الجـودة،         

  .وبناء القدرات في القطاع الصيدالني
تعزيز وترويج القواعد والمعايير والمبادئ التوجيهيـة          -٥

  .العالمية لجودة األدوية ومأمونيتها ونجاعتها
أنشطة إذكاء الـوعي واإلرشـاد فـي مجـال          تعزيز     -٧

االستخدام العالي المردود والسليم لألدويـة بقـصد تحـسين          
  .استعمال المهنيين الصحيين والمستهلكين لألدوية

تقديم اإلرشادات والدعم التقني وإجراء البحوث لزيـادة       -٣  صحة األطفال والمراهقين
لدان واألطفال  التغطية وتكثيف العمل في سبيل تحسين بقاء الو       

  .على قيد الحياة، ونموهم وتطورهم
  ) المنشودة والبيانات المرجعيةواألهدافتُذكر بإيجاز الصلة بالنتائج المتوقعة والمؤشرات (

يتسق القرار مع النتائج المتوقعة المذكورة أعاله، وسيكفل تحسين الحصول على األدوية األساسية، بما في               
  .ج األطفالذلك استحداث أدوية أفضل لعال

  .وسيساعد تنفيذ هذا القرار بنجاح على تحقيق النتيجة المتوقعة، وسيتم رصده بالمؤشرات المالئمة

  اآلثار المالية  -٣
مقربة إلى وحدات يبلغ كل منها      (القرار  " مدة سريان "التكلفة اإلجمالية المقدرة للتنفيذ خالل        )أ(

  )ظفين واألنشطة دوالر أمريكي، بما في ذلك تكاليف المو١٠ ٠٠٠
  . دوالر أمريكي على مدى ست سنوات٢٠ ٣٢٠ ٠٠٠  
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 دوالر  ١٠ ٠٠٠مقربة إلى وحدات يبلغ كل منها        (٢٠٠٧-٢٠٠٦التكلفة المقدرة للثنائية      )ب(
  )أمريكي، بما في ذلك تكاليف الموظفين واألنشطة

 المقترحـة    دوالر أمريكي فيما يتعلق بالميزانيـة البرمجيـة        ٨ ٣٠٠ ٠٠٠يلزم مبلغ وقدره      
٢٠٠٩-٢٠٠٨.  

 ضمن األنشطة   المبلغ الذي يمكن إدراجه    ما   ،)ب( من التكلفة المقدرة المذكورة في الفقرة         )ج(
  ؟الحاليةالمبرمجة 

  . دوالر أمريكي٨٠٠ ٠٠٠  

  اآلثار اإلدارية  -٤
ـ          (مواقع التنفيذ     )أ( ددة تُذكر مستويات المنظمة التي سيضطلع فيها بالعمل، وتذكر األقاليم المح

  )حسب االقتضاء
والتقني والتنسيقي في المقر الرئيسي، الذي سيكون مسؤوالً ) التقعيدي(سيؤدى العمل التقييسي   

٪ مـن   ٣٤وسيتم، عمومـاً، تخـصيص      ). األكثر في السنتين األوليين   (عن نحو ثلثي العمل     
  .الموارد المالية والبشرية لألقاليم والبلدان

تُذكر االحتياجات اإلضافية معبراً عنها بعدد المـوظفين        (موظفين  االحتياجات اإلضافية من ال     )ب(
  )المتفرغين، مع ذكر مجموعة المهارات الالزمة

: بغية أداء هذا العمل باإلضافة إلى البرامج الحالية، يلزم ما يلي من المـوظفين اإلضـافيين                 
يـار المستحـضرات   للمساعدة في العمل الخاص باخت ) الفنية(ثالثة موظفين من الفئة المهنية      

 موظف دعم من فئة الخدمات العامة؛ وموظف يعمل في ١,٥الصيدالنية وجودتها، إلى جانب 
. المكتب من الفئة المهنية في المقر الرئيسي لتنسيق أنشطة التعاون التقني مع البلدان واألقاليم             

ظف من الفئة    مو ٠,٥وفضالً عن ذلك، وعندما يبدأ العمل اإلقليمي والقطري، يرجح أن يلزم            
  . موظف من فئة الخدمات العامة لكل إقليم٠,٥و) الفنية(المهنية 

  )تُذكر اُألطر الزمنية العامة للتنفيذ والتقييم(اُألطر الزمنية   )ج(
وسـتُنفذ  . ٢٠٠٨-٢٠٠٧بالفعل، وقد يبلغ مداه فـي الفتـرة         ) التقعيدي(بدأ العمل التقييسي      

  .ت األربع األخيرة من البرنامجاألنشطة اإلقليمية والقطرية في السنوا
  

  
  تعزيز الصحة في عالم تسوده العولمة: ١٤ق١٢٠ت م القرار  -١

  الصلة بالميزانية البرمجية  -٢
  النتيجة المتوقعة  مجال العمل

   إقامة شراكات عالمية لتقديم الدعم إلى البلدان          -٥  تعزيز الصحة
في مجال تنفيذ توصيات المؤتمر العالمي الـسادس        

، وميثاق بانكوك لتعزيز الـصحة      ...عزيز الصحة لت
  .وهو من حصائل المؤتمر

  ) المنشودة والبيانات المرجعيةواألهدافتُذكر بإيجاز الصلة بالنتائج المتوقعة والمؤشرات (
وباإلضافة إلى ذلك ستتم،    . توجد صلة بكل المؤشرات واألهداف المنشودة فيما يتعلق بهذه النتيجة المتوقعة          

 بلداً؛ وسيشمل اإلنجاز فيمـا يخـص        ٣٦علق بالمؤشر األول، زيادة القدرة على تعزيز الصحة في          فيما يت 
المؤشر الثاني وضع أربع مجموعات من خطط العمل بغية الوفاء بااللتزامات المحددة في ميثاق بـانكوك،                

كومات، ومحوراً أي جعل تعزيز الصحة في صميم جدول أعمال التنمية العالمي، ومسؤولية أساسية لكل الح       
  .رئيسياً لتركيز المجتمعات المحلية والمجتمع المدني، وشرطاً من شروط الممارسات المؤسسية السليمة
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  اآلثار المالية  -٣

 وحدات يبلغ كل إلىمقربة ( القرار "مدة سريان"التكلفة اإلجمالية المقدرة للتنفيذ خالل تبلغ   )أ(
  ) واألنشطةتكاليف الموظفين دوالر أمريكي، بما في ذلك ١٠ ٠٠٠ منها

 دوالر أمريكي للمـؤتمر     ١ ٠٠٥ ٠٠٠ دوالر أمريكي سيلزم منها مبلغ قدره        ٢ ٥٨٠ ٠٠٠  
  .٢٠٠٩العالمي السابع لتعزيز الصحة، المقترح عقده في عام 

 ١٠ ٠٠٠  وحدات يبلغ كل منها    إلىمقربة   (٢٠٠٧-٢٠٠٦التكلفة المقدرة للثنائية    تبلغ    )ب(
  ) واألنشطةتكاليف الموظفينفي ذلك دوالر أمريكي، بما 

  . دوالر أمريكي٧٩٠ ٠٠٠  

، ما المبلغ الذي يمكن إدراجه ضمن األنشطة        )ب(من التكلفة المقدرة المذكورة في الفقرة         )ج(
  ؟المبرمجة الحالية

  . دوالر أمريكي١٠٠ ٠٠٠  
  اآلثار اإلدارية  -٤

 األقاليم المحددة   وتُذكر فيها بالعمل،    سيضطلع مستويات المنظمة التي     تُذكر(مواقع التنفيذ     )أ(
  ) حسب االقتضاء

  .بلدان مختارة، والمكاتب اإلقليمية الستة كافة، والمقر الرئيسي  

الموظفين معبراً عنها بعدد    تُذكر االحتياجات اإلضافية    (االحتياجات اإلضافية من الموظفين       )ب(
   )، مع ذكر مجموعة المهارات الالزمةالمتفرغين

  .صائي وبائيات إضافي أو عالم اجتماع إضافييلزم أخ  

  ) األطر الزمنية العامة للتنفيذ والتقييمتُذكر(األطر الزمنية   )ج(

 والثنائية  ٢٠٠٧-٢٠٠٦فترة السنوات األربع المشمولة بالثنائية      " مدة سريان "يعني مصطلح   
٢٠٠٩-٢٠٠٨.  

  
  

  ها في مجال البحوث الصحية دور منظمة الصحة العالمية ومسؤوليات:١٥ق١٢٠ت م القرار  -١

  الصلة بالميزانية البرمجية  -٢
  النتيجة المتوقعة  مجال العمل

المعلومات الصحية والقـرائن وسياسـة      
  البحوث

ــن -٣ ــة م ــصحية الوطني ــز البحــوث ال   تعزي
ــنُظم الــصحية ضــمن ســياق  أجــل تطــوير ال
اإلقليميـة والدوليـة ومـشاركة المجتمـع         البحوث

ــدني؛ ــذ الم ــوير وتنفي ــة وتط ــرامج المنظم  ب
بفعاليـة فـي مجـال بحـوث تطـوير           ومبادراتها
الــصحية، ومــن أجــل الحــصول علــى  الــنُظم
واستخدامها، باالسـتناد إلـى األولويـات        المعارف

  .االستراتيجية
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  ) المنشودة والبيانات المرجعيةواألهدافتُذكر بإيجاز الصلة بالنتائج المتوقعة والمؤشرات (

للمنظمة من أجل البحوث الصحية، وسيكون له أثر فـي          " مؤسسية" استراتيجية   سيساعد القرار على صياغة   
تحديد أولويات المنظمة واإلدارة فيما يتعلق بالبحوث التي تدعمها، كما سيساعد على تعزيز الدعم التقنـي                

رصـد  بحوث النُظم الصحية، وإدارة وتنظيم البحوث، و      : المقدم للبلدان في مجاالت أساسية، ومنها ما يلي       
الموارد المالية والبشرية، وبناء القدرات، والمراجعة األخالقية للبحوث، واستخدام البحـوث فـي صـياغة      

وسيساعد القرار أيضاً على تحديد دور المنظمة في مجال البحوث الصحية فيما يتعلـق              . السياسات الصحية 
منظمـات، وسـيوفر أيـضاً      بوضع استراتيجية للبحوث على نطاق المنظمة وإقامة الروابط مع سـائر ال           

/ الذي سيعقد في بانكوك في تشرين الثـاني       (المعلومات للمنتدى الوزاري العالمي المعني بالبحوث الصحية        
  ).٢٠٠٨نوفمبر 

  اآلثار المالية  -٣

مقربة إلى وحدات يبلغ كل منها      (القرار  " مدة سريان "التكلفة اإلجمالية المقدرة للتنفيذ خالل        )أ(
يلـزم مبلـغ    ) مريكي، بما فـي ذلـك تكـاليف المـوظفين واألنـشطة            دوالر أ  ١٠ ٠٠٠
وضع استراتيجية بحـوث للمنظمـة،      ) ١: (ماليين دوالر أمريكي من أجل ما يلي       ٥ وقدره
في ذلك تكاليف دعم الموظفين، والسفر، وتنفيذ عملية تشاورية وتحليلية واسعة النطـاق،              بما

دعم التقني إلى البلدان، بما في ذلك تكاليف الدورات         تقديم ال ) ٢(وإنشاء نظام للتبليغ والكتابة؛     
التدريبية وحلقات العمل، وإعداد مختلف المنهجيات، والتكـاليف المتـصلة بالـسفر ودعـم              

  الموظفين

 دوالر  ١٠ ٠٠٠مقربة إلى وحدات يبلغ كل منها        (٢٠٠٧-٢٠٠٦التكلفة المقدرة للثنائية      )ب(
  تبلغ مليوني دوالر أمريكي )األنشطةأمريكي، بما في ذلك تكاليف الموظفين و

 ضـمن   المبلغ الذي يمكن إدراجـه     ما   ،)ب( التكلفة المقدرة المذكورة في الفقرة        أصل  من  )ج(
   دوالر أمريكي٣٠٠ ٠٠٠  ؟الحاليةاألنشطة المبرمجة 

  اآلثار اإلدارية  -٤

ر األقاليم المحـددة    تُذكر مستويات المنظمة التي سيضطلع فيها بالعمل، وتذك       (مواقع التنفيذ     )أ(
   )حسب االقتضاء

المقر الرئيسي والمكاتب اإلقليمية ومكاتب قطرية منتقاة؛ ومراكز تابعة للمنظمـة ومكرسـة             
) الوكالة الدولية لبحوث السرطان، ومركز المنظمة للتنمية الصحية، كوبي، اليابـان          (للبحوث  

  .والمراكز المتعاونة مع المنظمة

تُذكر االحتياجات اإلضافية معبراً عنها بعدد المـوظفين        (من الموظفين   االحتياجات اإلضافية     )ب(
   )المتفرغين، مع ذكر مجموعة المهارات الالزمة

سياسة وإدارة البحوث وتـصريف  ) ١(يمتلكان مهارات في  ) الفنية(موظفان من الفئة المهنية     
المراجعـة  ) ٢(شؤون البحوث وتحديد األولويات وبحوث النُظم الصحية ونقـل المعـارف؛          

واألخالقيات فـي  ) اإلكلينيكية(األخالقية للبحوث التي تجري على البشر، والبحوث السريرية  
  .مجال البيولوجيا، وتسجيل التجارب
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  )تُذكر اُألطر الزمنية العامة للتنفيذ والتقييم(اُألطر الزمنية   )ج(

منظمة، وفريق توجيه   إنشاء فريق مرجعي خارجي يعنى بوضع استراتيجية بحوث لل        : ٢٠٠٦
؛ وصياغة األغراض واألساليب االستراتيجية والعمليـات       )بمشاركة من اإلدارة العليا   (داخلي  

  واُألطر الزمنية

إجراء مشاورات على المستويين اإلقليمي والقطري ومع الشركاء الدوليين؛ وتقـديم           : ٢٠٠٧
  الدعم إلى البلدان بشأن مختلف جوانب البحوث الصحية

  إعداد المسودة األولى لالستراتيجية: ٢٠٠٧نهاية 

تقديم تقرير عن التقدم المحرز إلى المجلس التنفيذي في دورته الثانيـة والعـشرين              : ٢٠٠٨
المائة وإلى جمعية الصحة الحادية والستين، ومواصلة تطوير الدعم التقني المقـدم إلـى               بعد

  البلدان

خيرة عليها والتـشاور مـع المكاتـب        تحليل االستراتيجية ووضع اللمسات األ    : ٢٠٠٨نهاية  
  اإلقليمية من أجل إقرار المسودة النهائية

تقديم مسودة االستراتيجية إلى المجلس التنفيذي في دورته الرابعة والعـشرين بعـد             : ٢٠٠٩
  المائة وإلى جمعية الصحة العالمية الثانية والستين

ملية تقييم أثرهـا؛ وتقـديم الـدعم        تنفيذ االستراتيجية وتحديد معالم ع    :  وما بعده  ٢٠٠٩عام  
  .التقني

  
  

  المالريا، بما في ذلك اقتراح بتكريس يوم عالمي للمالريا: ١٦ق١٢٠ت م القرار  -١

  الصلة بالميزانية البرمجية  -٢
   المتوقعةالنتائج  مجال العمل

  تعزيز وتيسير حصول المجموعات الـسكانية        -١  المالريا
ريا الناجع، من   المعرضة للمخاطر على عالج المال    

خالل اإلرشادات الخاصة بالسياسات العالجية وتنفيذ      
  .العالج

  تعزيز تطبيق تدابير الوقاية الناجعة من المالريا       -٢
من أجل المجموعات السكانية المعرضة للمخاطر في       

  .البلدان التي يتوطنها المرض

  تقديم الدعم الكافي لبناء القدرات فـي مجـال           -٣
  . في البلدانمكافحة المالريا

  جودة عمل نُظم ترصد المالريا ورصد وتقيـيم        -٤
برامج المكافحة على كل مـن المـستوى القطـري          

  .واإلقليمي والعالمي

  إقامة واستمرار شراكات فعالة لتنفيـذ خطـة          -٥
العمل العالمية لدحر المالريا من أجل تحقيق أفضل        

  .مستوى ألداء البلدان في مجال مكافحة المالريا
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  ) المنشودة والبيانات المرجعيةواألهدافذكر بإيجاز الصلة بالنتائج المتوقعة والمؤشرات تُ(

إن القرار، الذي يستند إلى االستراتيجيات المنقحة للبرنامج العالمي لمكافحة المالريا والتقدم المحرز نحـو               
لمتوقعة واألهـداف المتعلقـة     بلوغ األهداف الخاصة بمكافحة المالريا، يوفر اإلطار الالزم لبلوغ النتائج ا          

وباإلضافة إلى ذلك يتواءم القـرار مـع        . ٢٠٠٧-٢٠٠٦بمكافحة المالريا والواردة في الميزانية البرمجية       
 في مسودة الخطة االستراتيجية المتوسطة      ٢النتائج المتوقعة والمؤشرات المدرجة في الغرض االستراتيجي        

  .الريا، والتي تتعلق بمكافحة الم٢٠١٣-٢٠٠٨األجل 

  اآلثار المالية  -٣

مقربة إلى وحدات يبلغ كل منها      (القرار  " مدة سريان "التكلفة اإلجمالية المقدرة للتنفيذ خالل        )أ(
كي يتم االضطالع بدور    )  دوالر أمريكي، بما في ذلك تكاليف الموظفين واألنشطة        ١٠ ٠٠٠

ة الخاصة بمكافحة المالريـا     االستراتيجيات والتوجهات المنقح  تنفيذ  المنظمة القيادي في دعم     
 مليون دوالر أمريكي خالل فتـرة العـشر   ١٣٠٢‚٥على الصعيد العالمي سيلزم مبلغ وقدره  

وتتساوق هذه التكاليف مع خطة عمل الثنائيـة        ). ٢٠٠٧-٢٠٠٦في ذلك الثنائية     بما(سنوات  
 األجـل   الحالية وأنشطة التعزيز الالزمة بمقتضى مسودة الخطة االسـتراتيجية المتوسـطة          

  .واألغراض االستراتيجية ذات الصلة

 دوالر  ١٠ ٠٠٠مقربة إلى وحدات يبلغ كل منها        (٢٠٠٧-٢٠٠٦التكلفة المقدرة للثنائية      )ب(
 مليـون دوالر    ١٣٧يلزم مبلـغ وقـدره       )أمريكي، بما في ذلك تكاليف الموظفين واألنشطة      

وم العالمي للمالريا فـي عـام       أمريكي باإلضافة إلى مليون دوالر أمريكي للدعم العالمي للي        
  . ألف دوالر أمريكي لدعم المنتدى الدائم لتحسين التنسيق٢٥٠، ويلزم مبلغ وقدره ٢٠٠٧

 ضمن األنشطة   المبلغ الذي يمكن إدراجه    ما   ،)ب( من التكلفة المقدرة المذكورة في الفقرة         )ج(
كي ضـمن األنـشطة      مليون دوالر أمري   ٦٩يمكن أن يندرج مبلغ وقدره       ؟الحاليةالمبرمجة  

  .المبرمجة الحالية

  اآلثار اإلدارية  -٤

تُذكر مستويات المنظمة التي سيضطلع فيها بالعمل، وتذكر األقاليم المحـددة           (مواقع التنفيذ     )أ(
   )حسب االقتضاء

تشمل االستجابة إجراءات تُتخذ على جميع مستويات المنظمة، بما في ذلك جميـع األقـاليم               
وسيشمل األمر كل الوظائف األساسية للمنظمة بالنسبة إلـى كـل           . ريةومعظم المكاتب القط  
  .مستوى من مستوياتها

تُذكر االحتياجات اإلضافية معبراً عنها بعدد المـوظفين        (االحتياجات اإلضافية من الموظفين  )ب(
   )المتفرغين، مع ذكر مجموعة المهارات الالزمة

-٢٠٠٦قل في المقر الرئيسي خالل الفتـرة        سيلزم، عموماً، ستة موظفين إضافيين على األ      
ومع ذلك سيقتضي األمر في جميع األقاليم بعض الزيادة في الموظفين خالل العقـد              . ٢٠١٥

من أجل دعم التوسع في األنشطة، وخصوصاً فيما يتعلق بتحسين تدخالت الرش الثمالي في              
اإلضافة إلى ذلك سـيلزم     وب. المساكن والناموسيات المعالجة بمبيدات الحشرات وتقييم أثرها      

موظفون إضافيون في إقليم جنوب شرق آسيا في العام القادم، وخصوصاً في مجال الرصـد               
، وأخصائيون في مجال علم الحـشرات فـي         )موظفان متفرغان على سبيل المثال    (والتقييم  

اإلقليم األفريقي وإقليم شرق المتوسط، وموظفون مهنيون وطنيون على المـستوى العـالمي             
، وذلك مـن أجـل االضـطالع        ) موظفاً متفرغاً على األقل    ١٥يعادل   لى سبيل المثال ما   ع(
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باألنشطة الضرورية للتعاون التقني وبناء القدرات والترصد والمتصلة بكل التدخالت الخاصة        
  .بمكافحة المالريا

  )تُذكر اُألطر الزمنية العامة للتنفيذ والتقييم(اُألطر الزمنية   )ج(
 حتى نهاية عـام     ٢٠١٥يستمر تقييم التقدم المحرز نحو بلوغ أهداف عام         س. ٢٠١٥-٢٠٠٦
  . على األقل٢٠١٧

  
  

  تنفيذ االستراتيجية العالمية: توقي ومكافحة األمراض غير السارية: ١٧ق١٢٠ت م القرار  -١

  الصلة بالميزانية البرمجية  -٢

   المتوقعةالنتائج  مجال العمل

  ترصد وتوقي األمراض غير السارية
  المزمنة وتدبيرها العالجي

ن في صياغة سياسـات        تقديم الدعم إلى البلدا      -١
واستراتيجيات خاصة بتوقي األمراض غير السارية      
المزمنة وتدبيرها العالجي على المستوى الـوطني،       
بما في ذلك دمج الوقاية األولية والثانوية في الـنُظم          

  .الصحية

جيات متعددة     الدعوة وتقديم الدعم لرسم استراتي       -٢
القطاعات وخطط لتعزيز العمل بشأن النظام الغذائي       

  .والنشاط البدني في البلدان ذات األولوية

   توفير إرشادات فعالة ودعـم فعـال، بهـدف            -٤
اإلطار الذي وضعته المنظمة لترصد األمراض       تنفيذ

غير السارية المزمنة وعوامل االختطـار الخاصـة        
  .بها

نـات وتحـسين إتاحتهـا         تحسين نوعية البيا     -٥
وقابليتها للمقارنة ونشرها فيما يتعلق باألمراض غير       
السارية المزمنة وعوامل االختطار الرئيسية الخاصة      

  .بها، والتي يمكن تعديلها

  ) المنشودة والبيانات المرجعيةواألهدافتُذكر بإيجاز الصلة بالنتائج المتوقعة والمؤشرات (

 المتعلقة بترصد وتوقي األمراض غير الـسارية        ٥ و ٤ و ٢ و ١النتائج المتوقعة   سيوفر القرار إطاراً إلنجاز     
  .المزمنة وتدبيرها العالجي

  اآلثار المالية  -٣

 وحدات يبلغ كل إلىمقربة ( القرار "مدة سريان"التكلفة اإلجمالية المقدرة للتنفيذ خالل تبلغ   )أ(
  ) واألنشطةينتكاليف الموظف دوالر أمريكي، بما في ذلك ١٠ ٠٠٠ منها

  . دوالر أمريكي٢٠٧ ٠٧٥ ٠٠٠  

 ١٠ ٠٠٠  وحدات يبلغ كل منها    إلىمقربة   (٢٠٠٧-٢٠٠٦التكلفة المقدرة للثنائية    تبلغ    )ب(
  ) واألنشطةتكاليف الموظفيندوالر أمريكي، بما في ذلك 

  . دوالر أمريكي٥٩ ١٦٤ ٠٠٠  
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 الذي يمكن إدراجه ضمن األنشطة      ، ما المبلغ  )ب(من التكلفة المقدرة المذكورة في الفقرة         )ج(
  ؟المبرمجة الحالية

  ).كل التكاليف( دوالر أمريكي ٥٩ ١٦٤ ٠٠٠  

  اآلثار اإلدارية  -٤

 األقاليم المحددة   وتُذكر فيها بالعمل،    سيضطلع مستويات المنظمة التي     تُذكر(مواقع التنفيذ     )أ(
  ) حسب االقتضاء

لمنظمة، في حين ستركز أنشطة التنفيذ على       سيقتضي تنفيذ القرار مشاركة جميع مستويات ا        
 بلداً من البلدان    ٢٣وسيركز التنفيذ بوجه خاص على      . البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل   

٪ من عبء األمراض غير السارية المزمنـة        ٨٠المنخفضة والمتوسطة الدخل، يتركز فيها      
  .في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل

الموظفين معبراً عنها بعدد    تُذكر االحتياجات اإلضافية    (ة من الموظفين    االحتياجات اإلضافي   )ب(
   )، مع ذكر مجموعة المهارات الالزمةالمتفرغين

  .ال تتوخى أية احتياجات إضافية من الموظفين  

  ) األطر الزمنية العامة للتنفيذ والتقييمتُذكر(األطر الزمنية   )ج(

  .٢٠١٣ إلى عام ٢٠٠٧م سيتم التنفيذ خالل الفترة الممتدة من عا

  
  

  التكنولوجيات الصحية األساسية: ٢١ق١٢٠ت م القرار  -١

  الصلة بالميزانية البرمجية  -٢

   المتوقعةالنتائج  مجال العمل

   تعزيز القدرة وتحسين جودة ومأمونية وتوافر         -٢  التكنولوجيات الصحية األساسية
وسائل التشخيص واألجهـزة الطبيـة والخـدمات        

بما في ذلك الفحوص المختبرية      ( المالئمة ةالمختبري
األساسية وتحري فيروس األيدز وااللتهاب الكبـدي       

وتحـسين عمليـات زرع الخاليـا       ") جـيم "و" باء"
  .واألعضاء واألنسجة

   تقديم الدعم لبناء القدرات ولوضع إجـراءات          -٤
معيارية وإلعداد قوائم نموذجية بـاألجهزة الطبيـة        

  .األساسية المستخدمة

   تشجيع إعداد مكونـات مالئمـة للمعلومـات           -٥
اإللكترونية الستخدامها في نُظم الرعايـة الـصحية        

  .وتقديم دعم فعال له

  . مالئمتان أيضا٣ً و١النتيجتان المتوقعتان   
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  ) المنشودة والبيانات المرجعيةواألهدافتُذكر بإيجاز الصلة بالنتائج المتوقعة والمؤشرات (
تام مع النتائج المتوقعة المذكورة أعاله ويرتبط بكـل مؤشـرات الميزانيـة البرمجيـة               يتسق القرار بشكل    

ويتماشى إنشاء لجنة خبراء معنية بالتكنولوجيات الصحية مع األسلوب االستراتيجي لهـذا            . ٢٠٠٧-٢٠٠٦
المجال من مجاالت العمل، والذي يشمل األعمال الخاصة بالسياسات والبحوث في مجـال التكنولوجيـات               

وهناك كـذلك صـالت قويـة بكـل المؤشـرات ذات الـصلة              . الصحية األساسية، دعماً للدول األعضاء    
بالتكنولوجيا حيث يدعو القرار إلى وضع برنامج تكنولوجي واسع القاعدة، وال ينحصر فـي تكنولوجيـات                

  .محددة

  اآلثار المالية  -٣
مقربة إلى وحدات يبلغ كل منها      (قرار  ال" مدة سريان "التكلفة اإلجمالية المقدرة للتنفيذ خالل        )أ(

  ) دوالر أمريكي، بما في ذلك تكاليف الموظفين واألنشطة١٠ ٠٠٠

 مليـون دوالر أمريكـي لتكـاليف        ٤,١( مليون دوالر أمريكي للثنائية      ٥,٢يلزم مبلغ وقدره      
قنيـة   مليون دوالر أمريكي للتكاليف التشغيلية، بما في ذلك تقديم المساعدة الت        ١,١الموظفين و 
  ).إلى األعضاء

 دوالر  ١٠ ٠٠٠مقربة إلى وحدات يبلغ كل منها        (٢٠٠٧-٢٠٠٦التكلفة المقدرة للثنائية      )ب(
  )أمريكي، بما في ذلك تكاليف الموظفين واألنشطة

  . مليون دوالر أمريكي٣,٩تبلغ التكاليف اإلجمالية المقدرة   

 ضـمن   المبلغ الذي يمكن إدراجـه    ما   ،)ب( التكلفة المقدرة المذكورة في الفقرة        أصل  من  )ج(
  ؟الحاليةاألنشطة المبرمجة 

 مليون دوالر أمريكي ضمن اعتمادات المقر الرئيسي الحالية المخصـصة           ١,٧يمكن إدراج     
  .للموارد البشرية واألنشطة

  اآلثار اإلدارية  -٤

قاليم المحـددة   تُذكر مستويات المنظمة التي سيضطلع فيها بالعمل، وتذكر األ        (مواقع التنفيذ     )أ(
   )حسب االقتضاء

سينطوي ذلك على العمل على نطاق المنظمة، وخصوصاً في األقاليم وفي البلدان التي تفتقر              
  .إلى الموارد الالزمة لدعم وضع برنامج تكنولوجي صحي فعال

 تُذكر االحتياجات اإلضافية معبراً عنها بعدد المـوظفين       (االحتياجات اإلضافية من الموظفين       )ب(
   )المتفرغين، مع ذكر مجموعة المهارات الالزمة

سيلزم في جميع أجزاء المنظمة سبعة موظفين متفرغين إضافيين، فضالً عن موظفي الـدعم              
٪ ٥٠وموظف بـدوام    ) الفنية(وسيلزم موظف من الفئة المهنية      . الذين يعملون نصف الوقت   

معايير للتكنولوجيات الصحية،   من فئة الخدمات العامة في المقر الرئيسي لدعم وضع دالئل و          
٪ في المكاتب اإلقليميـة  ٥٠وسيلزم ستة مستشارين إقليميين وخمسة من موظفي الدعم بدوام   

  .لتيسير العمل على المستويين اإلقليمي والقطري

  )تُذكر اُألطر الزمنية العامة للتنفيذ والتقييم(اُألطر الزمنية   )ج(

ة البرمجية المستمرة فيما يتعلق بالتكنولوجيات الصحية       سيشكل تنفيذ القرار جزءاً من األنشط     
األساسية، وسيخضع بالتالي للتقييم الدوري الذي تخضع له األنشطة األخرى التي تضطلع بها             

  .المنظمة في هذا المجال
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  تأكيد موافقة الجمعية العامة لألمم المتحدة على اإلطار العام للجنة            :)١(١٢٠ت م المقرر اإلجرائي   -١
  الخدمة المدنية الدولية بما في ذلك تنفيذ التعديالت المدخلة على الئحة الموظفين وتحديد تكلفتها

  الصلة بالميزانية البرمجية  -٢

  النتيجة المتوقعة  مجال العمل

تحسين شروط الخدمة وتنفيـذ سياسـات تراعـي            إدارة موارد المنظمة البشرية
ايا بالمنظمة الموظفين؛ ومواءمة نظام المرتبات والمز

مع نظام مؤسسات األمـم المتحـدة ذات المنحـى          
  .الميداني

  ) المنشودة والبيانات المرجعيةواألهدافتُذكر بإيجاز الصلة بالنتائج المتوقعة والمؤشرات (

تمثل شروط الخدمة المحسنة والمبينة في االقتراح الخاص بإصالح العقود تنفيذ سياسة تراعي المـوظفين               
  .ن تستقطب المنظمة موظفين من أعلى طراز وتستبقيهموهدفها ضمان أ

  اآلثار المالية  -٣

مقربة إلى وحدات يبلغ كل     (القرار  " مدة سريان "التكلفة اإلجمالية المقدرة للتنفيذ خالل      تبلغ    )أ(
  ) دوالر أمريكي، بما في ذلك تكاليف الموظفين واألنشطة١٠ ٠٠٠منها 

 المبلغ المعدل بالتكاليف اإلضافية التي ستنـشأ عـن          ويتعلق هذا .  مليون دوالر أمريكي   ٨‚٦
تحسين شروط خدمة الموظفين المؤقتين بتطبيق مبدأ المساواة في األجور لقاء تقديم الخدمات             

وللتأخير في  . ٢٠٠٧-٢٠٠٦ذاتها، والذي وضعت له الخطط في الميزانية البرمجية للثنائية          
فضة فيما يتعلق بمنحة التعلـيم ومنحـة االنتـداب    تنفيذ هذه التدابير تأثير على التكاليف المخ 

وستدرج التكلفة الخاصة بالثنائيات فـي      . وإجازة زيارة الوطن والسفر في إطار منحة التعليم       
المستقبل ضمن تكاليف الموظفين المعدلة المتوقعة لكل دورة ميزنة، وستحدد حسب االحتياج            

  .المتوقع من الوظائف المؤقتة في تلك الفترة

 دوالر  ١٠ ٠٠٠  وحدات يبلغ كل منها    إلىمقربة   (٢٠٠٧-٢٠٠٦التكلفة المقدرة للثنائية      )ب(
  ) واألنشطةتكاليف الموظفينأمريكي، بما في ذلك 

، وهي فترة تنفيذ التدابير الجديدة ٢٠٠٧ لعام  أعاله)أ(تم تقدير التكاليف المذكورة في الفقرة   
  .المقترحة

، ما المبلغ الذي يمكن إدراجه ضمن األنشطة        )ب(في الفقرة   من التكلفة المقدرة المذكورة       )ج(
  ؟المبرمجة الحالية

ال يمكن إدراج أي من التكاليف اإلضافية المقترحة ضمن األنشطة المبرمجـة الحاليـة ألن              
جميع األنشطة المعنية تقوم اآلن بتحويل عدد من الوظائف المؤقتة إلى وظائف محددة المدة؛  

  .كور يمثل صافي الزيادة المقدرة باإلضافة إلى الميزانية الحاليةلذا فإن المبلغ المذ
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  اآلثار اإلدارية  -٤

 األقاليم المحددة   وتُذكر فيها بالعمل،    سيضطلع مستويات المنظمة التي     تُذكر(مواقع التنفيذ     )أ(
  ) حسب االقتضاء

للموارد البشرية مـن    سيجري التنفيذ على مستوى المنظمة الشامل باستخدام الخطط المنقحة            
  .ِقَبل كل من األقاليم والمقر الرئيسي

تُذكر االحتياجات اإلضافية معبراً عنها بعدد المـوظفين        (االحتياجات اإلضافية من الموظفين      )ب(
  )المتفرغين، مع ذكر مجموعة المهارات الالزمة

  .ال يقتضي تنفيذ إصالح العقود المقترح تعيين موظفين إضافيين  

  )تُذكر اُألطر الزمنية العامة للتنفيذ والتقييم(ر الزمنية اُألط )ج(

  .٢٠٠٧سيجري التنفيذ طوال عام   
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