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  وقائمة القرارات المقررات اإلجرائية
  
 

  المقررات اإلجرائية: أوالً 
  

  
ـــة/ المـــزورة/ المغشوشـــة التوســـيم/ المغشوشـــة/  المنتجـــات  )١(١٣٦م ت ـــة النوعي ـــة المتدني الطبي

  المزيفة
  

تقرير االجتمـاع الثالـث آلليـة الـدول األعضـاء بشـأن المنتجـات الطبيــة بعد أن نظر في ، التنفيذيالمجلس   
جمعيـة الصـحة العالميـة  مـنأن يطلـب  قـّرر ١،غشوشـة التوسـيم/ المغشوشـة/ المزيفـةالنوعيــة/ المـزورة/ الم المتدنيــة

  اآللية في تقريرها. ه، مثلما اقترحت٢٠١٧، أي حتى عام إلى العام التاليآلية الدول األعضاء إرجاء استعراض 
  )٢٠١٥ يناير/ كانون الثاني ٣٠، ةتاسعالالجلسة (

  
ومكونـــات الـــدم التوصـــل إلـــى توافـــق عـــالمي فـــي اآلراء بشـــأن التبـــرع بالـــدم مبـــادئ   )٢(١٣٦م ت

  والمنتجات الطبية البشرية المنشأ وٕادارتها
  

منتجــات الــدم والمنتجــات الطبيــة األخــرى البشــرية عــن ن نظــر فــي تقريــر األمانــة التنفيــذي، بعــد أالمجلــس 
  ٢،المنشأ وٕادارتها

  
ة ر بالمبــادئ التوجيهيــة بشــأن مأمونيــة الــدم ومنتجاتــه وجودتــه وتــوافره التــي تــدعمها جمعيــذّكــوٕاذ   )١(

، وبمبادئ المنظمة التوجيهيـة ١٢-٦٣ع  ص  جو ١٣-٥٨ع  ص  جو ٧٢-٢٨ع  ص  جالصحة عبر القرارات 
  ؛٢٢-٦٣ع  ص  جالبشرية المعتمدة في القرار الخاليا والنسج واألعضاء بشأن زرع 

  
ط علمًا بأن عدة منتجات طبية بشرية المنشـأ مـن المعتـزم اسـتخدامها للتطبيقـات السـريرية احإٔاذ و   )٢(

تنطـــوي علـــى قواســـم مشـــتركة ملحوظـــة مـــن حيـــث تقاســـم بعـــض الخصـــائص المالزمـــة لمنشـــئها البشـــرية 
  البشري؛

  
وٕاذ اعتـــرف بـــأن حمايـــة المتبـــرع هـــو شـــرط أساســـي لتلبيـــة احتياجـــات المرضـــى مـــن أجـــل إتاحـــة   )٣(

إتاحـة الخـدمات الصـحية منتجات طبية بشرية المنشأ تكون مأمونة، ممـا يكتسـي أهميـة قصـوى فـي سـياق 
  التغطية الصحية الشاملة؛ وتحقيق

                                                           
  ، الملحق.١٣٦/٢٩ت مالوثيقة     ١
 .١٣٦/٣٢م تالوثيقة     ٢
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وٕاذ ســلم بــأن المنتجــات الطبيــة البشــرية المنشــأ قــد تثيــر مســائل المأمونيــة بالنســبة إلــى المتبــرعين   )٤(
  والمتلقين؛

  
وٕاذ اعترف بضرورة التوصل إلى توافق عالمي في اآلراء بشأن التبـرع بالمنتجـات الطبيـة البشـرية   )٥(

السريرية البشرية وٕادارتها، بناًء على آليات التصـريف الجيـد للشـؤون، المنشأ المعتزم استخدامها للتطبيقات 
  بهدف حماية حقوق اإلنسان األساسية للمتبرعين؛

  
لضـــــمان جـــــودة المنتجـــــات الطبيـــــة البشـــــرية المنشـــــأ  المالئمـــــةبـــــأن المعـــــايير اعتـــــرف كـــــذلك  وٕاذ  )٦(

أمـــر  ها وٕاتاحتهـــا المنصـــفةوترصـــدبشـــأنها والتـــيقظ  هـــذه المنتجـــات إمكانيـــة اقتفـــاء أثـــروكفالـــة ومأمونيتهـــا 
  ؛أساسي من أجل عافية المتلقين

  
طلب من المدير العام إجراء مشاورات مع الدول األعضاء والجهات الشريكة الدولية لدعم تحقيق   )٧(

توافــق عــالمي فــي اآلراء بشــأن مبــادئ أخالقيــة توجيهيــة خاصــة بــالتبرع بالمنتجــات الطبيــة البشــرية المنشــأ 
رة وٕادارتها؛ وآليات التصريف الجيد للشؤون؛ واألدوات المشتركة لضمان الجودة والمأمونية وٕامكانيـة المذكو 

اقتفــاء األثــر واإلتاحــة المنصــفة والتــوافر حســب االقتضــاء، ممــا يــؤدي إلــى إعــداد وثيقــة تقــدَّم إلــى جمعيــة 
  كي تنظر فيها.السبعين لالصحة العالمية 

  
  )٢٠١٥اني/ يناير كانون الث ٣٠ة، عاشر الجلسة ال(

  
  ركة مع الجهات الفاعلة غير الدوللمشاطار اإ  )٣(١٣٦م ت
  

 ١ركة مـع الجهـات الفاعلـة غيـر الـدول،لمشـاإطـار افي تقريـر األمانـة عـن  بعد أن نظرالتنفيذي، المجلس 
والتقريـر المعنـون "إطـار  ٢المقدم إلـى المجلـس التنفيـذيوبعد أن أحاط علمًا بتقرير لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة 

  ٣"،جان اإلقليميةمعلومات عن مناقشات اللِّ : المشاركة مع الجهات الفاعلة غير الدول
  
 قدرًا كبيرًا من التقدم قد ُأحرز في بلورة إطار المشاركة مع الجهـات الفاعلـة غيـر الـدولالحظ أن   )١(

الـواردة فـي ملحـق هـذا المقـرر اإلجرائـي، وأنه رغم ذلـك، يلـزم إدخـال المزيـد مـن التحسـينات علـى المسـائل 
، مــن أجــل اعتمــاده بتوافــق اآلراء فــي جمعيــة الصــحة العالميــة الثامنــة علــى وجــه الخصــوص ال الحصــر

  والستين،
  
إلــــى تقــــديم اقتراحــــات محــــددة إلــــى المــــدير العــــام، بشــــأن إدخــــال  ٤دعــــوة الــــدول األعضــــاءقــــّرر   )٢(

التعديالت على النصوص أو إضافتها أو حذفها، في مسّودة اإلطار الجامع للمشاركة مع الجهات الفاعلة 
شـباط/  ١٦فـي موعـد أقصـاه  ١٣٦/٥م تغير الدول والسياسات األربع المحددة الواردة فـي ملحـق الوثيقـة 

  ؛٢٠١٥فبراير 
  

  
                                                           

 .١٣٦/٥م تالوثيقة    ١

 .١٣٦/٣م تالوثيقة    ٢

 .٢معلومات/ /١٣٦تم الوثيقة    ٣

 االقتضاء، منظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي.وحسب    ٤
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 المدير العام القيام بما يلي:لب من طُ   )٣(
  
  ؛٢٠١٥آذار/ مارس  ٩في موعد أقصاه  ١تجميع هذه االقتراحات وٕاتاحتها للدول األعضاء  )أ(
  
نيســـان/  ١آذار/ مـــارس إلـــى  ٣٠حكـــومي دولـــي مفتـــوح العضـــوية فـــي الفتـــرة مـــن عقـــد اجتمـــاع   )ب(

  بشأن النصوص؛ ١األعضاءمن أجل مناقشة االقتراحات المقدمة من الدول  ٢٠١٥ أبريل
  
تقــديم نســخة مــن إطــار المشــاركة مــع الجهــات الفاعلــة غيــر الــدول منقحــة باالســتناد إلــى حصــيلة   )ج(

لجنـة البرنـامج االجتماع الحكومي الدولي المذكور، إلى جمعية الصحة العالمية الثامنة والستين من خالل 
  والميزانية واإلدارة.

  
  الملحق

  
  للمسائل التي تبدو في حاجة إلى المزيدالقائمة غير الشاملة 

  من العمل من جانب الدول األعضاء
  

  تضارب المصالح (بما في ذلك تضارب المصالح لدى األفراد)
  

  معايير العناية الواجبة والعملية الخاصة بإدارة المخاطر
  

  الشفافية
  

  انتداب الموظفين وتوفيرهم
  

  تجميع التمويل، وتوليد البيِّنات، والدعوة)دور القطاع الخاص (قبول التمويل، وآلية 
  

  المشاركة مع دوائر صناعية معينة
  

المعــايير المطبقــة فــي تصــنيف بعــض معــايير إدراج الجهــات الفاعلــة غيــر الــدول فــي فئــات مختلفــة، بمــا فــي ذلــك 
  المنظمات غير الحكومية بوصفها من رابطات األعمال الدولية

  
  مشاركة الجهات الفاعلة غير الدولفي أي نوع من االجتماعات تجوز 

  
  استخدام التمويل المقدم من الجهات الفاعلة غير الدول في دعم رواتب موظفي المنظمة

  
  العالقات الرسمية (بعض الجوانب)

  
  وضع السياسات والقواعد والمعايير

                                                           
  االقتضاء، منظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي.وحسب    ١
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  إمكانية تطبيق اإلطار في جميع مستويات المنظمة وفي جميع األقاليم الستة
  

  عامة التي توجه التعاونالمبادئ ال
  

  " و"موارد" وما إلى ذلك)بمنأى عنتعاريف المصطلحات ("
 

  لوضع السياسات على الصعيد الوطني.الدعم المقدم 
  

 )٢٠١٥كانون الثاني/ يناير  ٣٠ ،عشرة ةيحادالجلسة ال(
  

  حصيلة المؤتمر الدولي الثاني بشأن التغذية  )٤(١٣٦م ت
  

بغايـات المنظمـة الدوليـة وخطـط عملهـا، بمـا فـي ذلـك غايـات المنظمـة للتغذيـة إذ يذكر  المجلس التنفيذي،
وخطــة العمــل العالميــة التــي وضــعتها المنظمــة بشــأن الوقايــة مــن األمــراض غيــر الســارية  ٢٠٢٥١ ة لعــامــــالعالمي

الثــاني صــيلة المــؤتمر الــدولي حعــن  المــديرة العامــةوبعــد أن نظــر فــي تقريــر  ٢٠٢٠،٢-٢٠١٣ ومكافحتهــا للفتــرة
  قرر ما يلي:  ٣بشأن التغذية،

  
  أن يحيط علمًا بالتزامات إعالن روما بشأن التغذية، وتوصيات إطار العمل؛  (ا)
  
  يلي: القيام بماالمدير العام  أن يطلب من  )٢(
  

لتنفيــذ االلتزامــات الــواردة فــي إعــالن رومــا  ٤أن يقــدم الــدعم التقنــي إلــى الــدول األعضــاء  )أ(
نطـــاق قطاعـــات متعـــددة، عـــن طريـــق توســـيع إرشـــادات المنظمـــة المســـتنيرة بشـــأن التغذيـــة علـــى 

بالبينات لتشمل مجاالت السياسات المحددة في إطار العمل في المجاالت المندرجة ضـمن واليـة 
المنظمة؛ وعن طريق القيام، حسب االقتضاء، بإعداد ورقات السياسات المستنيرة بأفضل مـا هـو 

ــــ دة والقويــــة التــــي تــــوفر األســــاس المنطقــــي والتفاصــــيل العمليــــة متــــاح مــــن البينــــات العلميــــة الجي
والعناصـــر الالزمـــة لحســـاب تكـــاليف وفوائـــد السياســـات الموصـــى بهـــا، مـــع اإلشـــراك النشـــط لكـــل 

وعــن طريــق تعزيــز المبــادرات المتعــددة األطــراف علــى المســتوى  ٥؛أصــحاب المصــلحة المعنيــين
بشأن تنفيذ مختلـف نهـوج السياسـات أو األدوات  العالمي واإلقليمي والتي تستهدف تبادل الخبرات

التشــريعية؛ وعــن طريــق القيــام مــع المــدير العــام لمنظمــة األغذيــة والزراعــة وبالتعــاون مــع وكــاالت 
األمــم المتحــدة األخــرى، بإنشــاء مســتودع لنمــاذج خطــط التغذيــة الُقطريــة، بمــا فــي ذلــك مــا يتعلــق 

غــذائي للنــاس وتغــذيتهم، وكــذلك الخطــط المناســبة بزيــادة االســتثمارات مــن أجــل تحســين النظــام ال
للتغذيــة فــي مجــاالت الصــحة والزراعــة والتجــارة والحمايــة االجتماعيــة والتعلــيم والميــاه واإلصــحاح 

  والنظافة الصحية والبيئة؛ 
                                                           

، لالطــــالع علــــى غايــــات التغذيــــة العالميــــة الســــت المحــــددة ٢، الملحــــق ١/ ســــجالت/٦٥/٢٠١٢ج ص عانظــــر الوثيقــــة    ١
؛ وانظـــــــــــر أيضـــــــــــًا الـــــــــــرابط التـــــــــــالي: ٢٠١٢صـــــــــــحة العالميـــــــــــة فـــــــــــي عـــــــــــام والتـــــــــــي اعتمـــــــــــدتها جمعيـــــــــــة ال ٢٠٢٥ لعـــــــــــام

http://www.who.int/nutrition/topics/nutrition_globaltargets2025/en/  ٢٠١٥شباط/ فبراير  ٥(تم االطالع في.(  
  .٢، التذييل ٤، الملحق ١/ سجالت/٦٦/٢٠١٣ج ص ع؛ وانظر أيضًا الوثيقة ١٠-٦٦ج ص عانظر القرار    ٢
  .١٣٦/٨م تالوثيقة    ٣
  .اإلقليمي االقتصادي التكامل منظماتوحسب االقتضاء،    ٤
 بما يتماشى مع اإلرشادات التي ستوفرها جمعية الصحة العالمية بشأن المشاركة مع الجهات الفاعلة غير الدول.   ٥
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أن يســـهم مـــع المـــدير العـــام لمنظمـــة األغذيـــة والزراعـــة فـــي اآلليـــات المشـــتركة التابعـــة   )ب(
مبـادرة التابعـة لألمـم المتحـدة، و  للتغذيـة الدائمـة اللجنةالتغذية، مثل  بشأنألمم المتحدة منظومة ال

 المســتوى الرفيعــة الجهــود المتجــددة لمكافحــة الجــوع ونقــص التغذيــة لــدى األطفــال، وفرقــة العمــل
 بـــين المشـــتركة المتحـــدة األمـــم عمـــل فرقـــة، و العـــالم فـــي الغـــذائي األمـــن ألزمـــة بالتصـــدي المعنيـــة

، عـــن طريـــق ومكافحتهـــا الســـارية) (غيـــر المعديـــة غيـــر األمـــراض مـــن بالوقايـــة المعنيـــة كـــاالتالو 
تحسين آليات التنسيق بين الوكاالت المتعددة ووضـع جـدول أعمـال لألمـم المتحـدة بشـأن التغذيـة 

  العالمية، وذلك مع مراعاة الواليات المعنية للمنظمات؛
  
على نطاق القطاعات، بناًء على ما هو قـائم  األعمالأن ييسر تعزيز وتنسيق األنشطة   )ج(

مـــن الخبـــرات والممارســـات الجيـــدة، وذلـــك عـــن طريـــق إعـــداد مـــواجز السياســـات، عنـــد الضـــرورة، 
واآلليــة العالميــة لتنســيق الوقايــة مــن  العــالمي الغــذائي األمــن لجنــةوالتعــاون حســب االقتضــاء مــع 

صلة المشاركة، بمـا فـي ذلـك مـن خـالل قاعـدة ومن خالل موا األمراض غير السارية ومكافحتها،
مبادرة تعزيز التغذية، بما يتماشى مع اإلرشادات التي ستوفرها  تجمع عدة أصحاب مصلحة مثل

  ؛جمعية الصحة بشأن المشاركة مع الجهات الفاعلة غير الدول
  
ق مــع يــأن يســهم باالشــتراك مــع المــدير العــام لمنظمــة األغذيــة والزراعــة، وبالتعــاون الوث  )د(

سائر شركاء األمم المتحدة، في المساءلة، بما يشمل دعوة الدول األعضاء إلى تسجيل التزاماتها 
  في كل مجال من المجاالت المذكورة في إطار العمل، حسب االقتضاء؛

  
 بشـــأن العمــلفــي عقــد  ٢٠١٥أن ييســر نظــر الجمعيــة العامـــة لألمــم المتحــدة فــي عـــام   )ه(

إطــار الهياكــل القائمــة والمــوارد المتاحــة، وذلــك ، فــي ٢٠٢٥إلــى  ٢٠١٦الفتــرة مــن التغذيــة، فــي 
ـــة والزراعـــة، وبالتعـــاون مـــع  بإعـــداد خارطـــة طريـــق باالشـــتراك مـــع المـــدير العـــام لمنظمـــة األغذي
الوكاالت األخرى التابعة لألمم المتحدة، بما في ذلك المراحل الرئيسية المقترحة واإلجراءات ذات 

كومـــات والمنظمـــات الدوليــــة وســـائر الجهـــات الفاعلـــة، وباإلســـهام فــــي األولويـــة بالنســـبة إلـــى الح
  ١؛بين الدول األعضاء فيماالمناقشات غير الرسمية 

  
بغيـــة تمكـــين البرلمانـــات  األعضـــاء الـــدول بـــين فيمـــا الرســـمية غيـــر المناقشـــاتأن ييســـر   )و(

 االتحــاد جمعيــةاء الوطنيــة مــن القيــام بمتابعــة حصــيلة المــؤتمر الــدولي الثــاني بشــأن التغذيــة أثنــ
  ؛٢٠١٥الثانية والثالثين بعد المائة في عام  الدولي البرلماني

  
  جمعية الصحة العالمية الثامنة والستين بما يلي: يوصي  -٣
  

ـــة   )أ( ـــدمأن تؤيـــد إعـــالن رومـــا بشـــأن التغذي مجموعـــة  فضـــًال عـــن إطـــار العمـــل، والـــذي يق
  خيارات طوعية للسياسة العامة واستراتيجيات معدة كي تستخدمها الحكومات؛

  
إلـــى تنفيـــذ االلتزامـــات الـــواردة فـــي إعـــالن رومـــا مـــن خـــالل  ١أن تـــدعو الـــدول األعضـــاء  )ب(

  إطار العمل؛مجموعة خيارات طوعية للسياسة العامة تندرج ضمن 
  

                                                           
 .اإلقليمي االقتصادي التكامل منظماتوحسب االقتضاء،    ١
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بالتعاون مع المدير العـام لمنظمـة األغذيـة والزراعـة أن تطلب من المدير العام أن يعد،   )ج(
وسائر وكاالت األمم المتحدة وصناديقها وبرامجها والمنظمات اإلقليمية والدولية المعنية األخرى، 
تقريرًا يقدم كل سنتين إلـى جمعيـة الصـحة العالميـة عـن حالـة تنفيـذ االلتزامـات الـواردة فـي إعـالن 

  روما بشأن التغذية.
  

  )٢٠١٥كانون الثاني/ يناير  ٣١ ،عشرة ةالثاني (الجلسة
  

  التخصيص االستراتيجي لحّيز الميزانية  )٥(١٣٦م ت
  

وفي تقريـر  ١الميزانية، لحّيزالمجلس التنفيذي، بعد أن نظر في التقرير الخاص بالتخصيص االستراتيجي 
  ٢الفريق العامل المعني بالتخصيص االستراتيجي لحيز الميزانية،

  
الميزانيـة، وأعـرب عـن تقـديره  لحّيـزرحب بتقرير الفريق العامل المعنـي بالتخصـيص االسـتراتيجي   )١(

  ألعضاء الفريق العامل نظرًا الجتهادهم في إعداد المنهجية بطريقة موضوعية وفي التوقيت المناسب؛
 
  أيد المبادئ التوجيهية التي أوصى بها الفريق العامل؛  )٢(
 
 :٢٠١٧-٢٠١٦العام ما يلي، فيما يتعلق بالميزانية البرمجية المقترحة طلب من المدير   )٣(

  
 العالميـة السـلع توفير( ٢أن يطبق توصيات الفريق العامل بخصوص القطاع التشغيلي   (أ)

 ألحــداث االســتجابة( ٤ التشــغيلي والقطــاع ،)واإلدارة التنظــيم( ٣، والقطــاع التشــغيلي )واإلقليميــة
  ؛)واألزمات للفاشيات كاالستجابة ،الطوارئ

 
تخصيصـــًا لحّيـــز الميزانيـــة للقطـــاع  العالميـــة، السياســـات فريـــق مـــع بالتشـــاور ،أن يقتـــرح  (ب)

ــــي التعــــاون( ١ التشــــغيلي ــــى التقن ــــة القطــــري الصــــعيد عل ــــة للمنهجي ــــادئ التوجيهي )، بتطبيــــق المب
 القاعــدة مــن المتبــع الــنهج( ٢٠١٧-٢٠١٦ البرمجيــة الميزانيــة إلعــداد الــثالث والركــائزالجديــدة، 

ــــى ــــدير القمــــة، إل  عبــــر واضــــحة ومســــؤوليات أدوار وتحديــــد الُمخرجــــات، لتكــــاليف الــــواقعي والتق
 احتياجـاتومع مراعـاة  ،)٩(٦٦ع ص ج اإلجرائي المقرر طلبه مثلما ،)الثالثة المنظمة مستويات
 المائة؛تعليقات دورة المجلس التنفيذي السادسة والثالثين بعد و  األقاليم مختلف

  
ـــز الميزانيـــة أن يواصـــل إعـــداد   )٤( طلـــب مـــن الفريـــق العامـــل المعنـــي بالتخصـــيص االســـتراتيجي لحّي

)، مــع مراعــاة المســائل المطروحــة أثنــاء دورة القطــري الصــعيد علــى التقنــي التعــاون( ١القطــاع التشــغيلي 
باختيـــار المؤشـــرات و  رحـــة،المقت بالمنهجيـــةالمجلـــس التنفيـــذي السادســـة والثالثـــين بعـــد المائـــة فيمـــا يتعلـــق 

/ شـباط ٢٨ بحلـول األمانـة إلـى األعضـاء الـدول مـن المقدمـة الكتابية والتعليقاتالمالئمة وٕاتاحة البيانات، 
الســابعة والثالثــين بعــد المائــة   دورتــه فــيوأن يقــدم تقريــرًا عــن ذلــك إلــى  المجلــس التنفيــذي  ،٢٠١٥ فبرايــر

  .٢٠١٥ في أيار/ مايو
  

                                                           
 .١٣٦/٣٥م تالوثيقة    ١

  ، الملحق.١٣٦/٣٥م تالوثيقة    ٢
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بواقـع  العامـل المعنـي بالتخصـيص االسـتراتيجي لحّيـز الميزانيـة اق عضوية الفريققّرر توسيع نط  )٥(
  دولتين عضوين من كل إقليم.

   
  ) ٢٠١٥شباط/ فبراير  ٢ ،عشرة ة(الجلسة الرابع

    
   استعراض المنظمات غير الحكومية ذات العالقات الرسمية مع المنظمة  )٦(١٣٦م ت
  

لجنتـه الدائمـة المعنيـة بالمنظمـات غيـر الحكوميـة عـن اسـتعراض  المجلس التنفيـذي، بعـد النظـر فـي تقريـر
وبعــد اإلحاطــة بــه علمـــًا،  ١ثلــث المنظمــات غيــر الحكوميــة ذات العالقــات الرســمية مــع منظمــة الصــحة العالميــة،

  :توّصل إلى المقّررات اإلجرائية المبّينة أدناه قد ف)، ٧(١٣٤م توٕالحاقًا بالمقرر اإلجرائي 
  

منظمــة والــواردة  ٥٦البــالغ عــددها مــًا مــع التقــدير بتعــاون المنظمــات غيــر الحكوميــة إذ يحــيط عل  )١(
ر اإلبقـاء علـى قـرّ فإنـه المنظمة، في العمل مع يثني على استمرار تفانيها أسماؤها في ملحق هذه الوثيقة و 
  ؛عالقاتها الرسمية مع المنظمة

  
قّرر اإلبقاء علـى العالقـات الرسـمية بـين  هفإنباالتفاق على خطط للتعاون،  لمًا أيضاً وٕاذ يحيط ع  )٢(

ولجنـة البلـدان األفريقيـة المعنيـة بالممارسـات  ،االتحاد الدولي لإلرشـاد والتثقيـف الصـحيالمنظمة وكل من 
  ؛والرابطة العالمية لألطباء النفسيين ،التقليدية التي تؤثر في صحة المرأة والطفل

  
الصـحة قـد ُدِمجـت  أجـل مـن الكنسـي العمـل – المسـيحية الطبية اللجنةوٕاذ يحيط علمًا أيضًا بأن   )٣(

في مجلس الكنائس العالمي، وأنها تعمل اآلن بوصفها جزءًا من المجلـس المـذكور، وٕاذ يحـيط علمـًا كـذلك 
 – المســيحية الطبيــة اللجنــةقــّرر اإلبقــاء علــى العالقــات الرســمية بــين  فإنــهباالتفــاق علــى خطــة للتعــاون، 

  والمنظمة، تحت اسم مجلس الكنائس العالمي.الصحة  أجل من الكنسي العمل
  

  )٢٠١٥شباط/ فبراير  ٢ ،عشرة ة(الجلسة الرابع
    

  جائزة مؤسسة الدكتور علي توفيق شوشة  )٧(١٣٦ت  م
  

مــنح جــائزة  ة مؤسســة الــدكتور علــى توفيــق شوشــة،فــي تقريــر لجنــة جــائز المجلــس التنفيــذي، بعــد أن نظــر 
المملكــة العربيــة الســعودية مــن   المــزروع يوســف يعقــوب لــدكتورل ٢٠١٥مؤسســة الــدكتور علــى توفيــق شوشــة لعــام 

علـى مبلـغ  حصل الفائزي. وسوف المملكة العربية السعوديةالكبيرة في مجال الصحة العمومية في  تقديرًا لمساهمته
  .فرنك سويسري بالدوالر األمريكي ٢٥٠٠يعادل 

  
  )٢٠١٥شباط/ فبراير  ٢ عشرة، ةرابعالالجلسة (

  
  
  
  

                                                           
  .١٣٦/٤٠م تالوثيقة    ١
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  ةجائزة ساساكاوا للصح  )٨(١٣٦ت  م
  

نح جـــائزة مـــبعـــد أن نظـــر فـــي تقريـــر هيئـــة اختيـــار الفـــائزين بجـــائزة ساســـاكاوا للصـــحة المجلـــس التنفيـــذي، 
الـوالدة مـع صـون وقـد تـم تكـريم مؤسسـة . كرامـة ببولنـدامـع صـون الالـوالدة لمؤسسـة  ٢٠١٥ساساكاوا للصـحة لعـام 

، مؤسســةوســوف يحصــل الفــائز، ك الكرامــة تقــديرًا لمســاهمتها الجليلــة والمبتكــرة فــي مجــال الصــحة العموميــة ببولنــدا.
  دوالر أمريكي. ٤٠ ٠٠٠على مبلغ 

  
  )٢٠١٥شباط/ فبراير  ٢ عشرة، ةرابعالالجلسة (

  
  
   مؤسسة اإلمارات العربية المتحدة للصحةجائزة   )٩(١٣٦ت  م
  

اإلمـارات العربيـة المتحـدة بعـد أن نظـر فـي تقريـر هيئـة اختيـار الفـائزين بجـائزة مؤسسـة المجلس التنفيـذي، 
ـــــة المتحـــــدة للصـــــحة لعـــــام  للصـــــحة، ببولنـــــدا، ؟" Akogoلمؤسســـــة " ٢٠١٥مـــــنح جـــــائزة مؤسســـــة اإلمـــــارات العربي

ــــديراً  ــــة الصــــحية الشــــاملة  المبتكــــرة فــــي لمســــاهمتها تق ــــق التغطي ــــدابتحقي ــــغ يوســــوف . بولن ــــى مبل ــــائز عل حصــــل الف
  دوالر أمريكي. ٢٠ ٠٠٠

  
  )٢٠١٥شباط/ فبراير  ٢ عشرة، ةرابعالالجلسة (

  
  

   دولة الكويت للبحوث في مجال تعزيز الصحةجائزة   )١٠(١٣٦ت  م
  

دولــة الكويــت للبحــوث فــي مجــال فــي تقريــر هيئــة اختيــار الفــائزين بجــائزة  بعــد أن نظــرالمجلــس التنفيــذي، 
للـدكتور عـالء الـدين محمـد  ٢٠١٥لعـام  دولـة الكويـت للبحـوث فـي مجـال تعزيـز الصـحةمنح جـائزة  تعزيز الصحة

لمســاهمته الشخصــية فــي إنشــاء البرنــامج الــوطني المعنــي بــأمراض القلــب الروماتيزميــة مــن مصــر، تقــديرًا  الغمــراوي
  .دوالر أمريكي ٢٠ ٠٠٠على مبلغ . وسوف يحصل الفائز مصرب
  

  )٢٠١٥شباط/ فبراير  ٢ عشرة، ةرابعالالجلسة (
  
  

لجــائزة مؤسســة دولــة الكويــت للبحــوث فــي مجــال تعزيــز  تعــديالت النظــام األساســي  )١١(١٣٦م ت
  الصحة

  
لجـائزة مؤسسـة دولـة الكويـت للبحـوث فـي  مـن النظـام األساسـي ١١طبقًا ألحكام المادة المجلس التنفيذي، 

هـذا مـن  ٣-٦حـذف المـادة تنقـيح النظـام األساسـي الحـالي للجـائزة، أي  المجلس التنفيذيأقّر  مجال تعزيز الصحة
) تبســــــيط اســــــتخدام التمويــــــل؛ ١مــــــا يلــــــي: ( تحقيــــــق مــــــن أجــــــل ١١و ٨و ٤وتنقــــــيح المــــــواد  النظــــــام األساســــــي 

وتوســـيع نطـــاق الغـــرض مـــن الجـــائزة بـــالنص علـــى أنهـــا ســـتكافئ  )٣االعتبـــار؛ ( فـــي تغييـــر اســـم الجـــائزة وأخـــذ )٢(
) وٕاتاحـــة آليـــة تمويـــل ٤الرعايـــة الصـــحية للمســـنين وتعزيـــز الصـــحة؛ ( يث فـــي مجـــالو بـــارزة فـــي البحـــالمســـاهمة ال

  ) وتبسيط اإلجراءات.٥تكميلية؛ (
  

)٢٠١٥ فبراير/ شباط ٢ عشرة، الرابعة الجلسة(  
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تقريـر هيئـة اختيـار  –التذكاريـة للصـحة العموميـة  ووك –جائزة الدكتور لي جونـغ   )١٢(١٣٦م ت
 ووك التذكارية –الفائزين بجائزة الدكتور لي جونغ 

 
 ووك - جونــــغ لــــي الــــدكتور جــــائزةب فــــي تقريــــر هيئــــة اختيــــار الفــــائزين بعــــد أن نظــــرالمجلــــس التنفيــــذي، 

الثالســيميا فــي لالتحــاد الــدولي لمكافحــة  ٢٠١٥ عــامل  التذكاريــة ووك – جونــغ لــي الــدكتور جــائزةمــنح   ،التذكاريــة
  دوالر أمريكي. ١٠٠ ٠٠٠ قدره فائز على مبلغالسيحصل و  .تقديرًا لمساهمته البارزة في الصحة العمومية قبرص

  
)٢٠١٥شباط/ فبراير  ٢ عشرة، ةرابعالالجلسة (      

 ٢٠١٤فـي عـام متابعة االجتمـاع الرفيـع المسـتوى للجمعيـة العامـة لألمـم المتحـدة   )١٣(١٣٦م ت
بشأن إجراء استعراض وتقييم شاملين للتقدم المحرز في الوقاية من األمـراض غيـر 

  السارية) ومكافحتها المعدية (غير
  

تقنية في األشهر المقبلة عن الكيفيـة التـي مذكرة  قّرر المجلس التنفيذي أن يطلب من المدير العام إصدار
تقارير إلى الجمعية العامـة لألمـم المتحـدة عـن االلتزامـات الوطنيـة المدرجـة  ٢٠١٧سيقّدم بها المدير العام في عام 

وذلــك باالســتفادة مــن وســائل المســح القائمــة  ٢٠١١،٢واإلعــالن السياســي لعــام  ٢٠١٤١فــي الوثيقــة الختاميــة لعــام 
  وعقب مراعاة المؤشرات القائمة حاليًا على الصعيدين العالمي واإلقليمي.

  
)٢٠١٥شباط/ فبراير  ٢ رة،عش ةرابعالالجلسة (      

  التصدي ألثر تلوث الهواء على الصحة  )١٤(١٣٦م ت
  

 ٣الصــــحة؛علــــى تلــــوث الهــــواء بالتصــــدي ألثــــر  الخــــاصبعــــد أن نظــــر فــــي التقريــــر  المجلــــس التنفيــــذي،
مــن جــدول األعمــال والــوارد فــي  ٢-٧علمــًا بالمناقشــات الجاريــة حــول مشــروع القــرار الُمتخــذ فــي إطــار البنــد  أحــاط

وشــجع الــدول األعضــاء علــى االنتهــاء مــن هــذا العمــل لكــي تنظــر جمعيــة  ١،٤تنقــيح  ٩مــؤتمر/ /١٣٦ت  مالوثيقــة 
  الصحة العالمية الثامنة والستون في مشروع القرار على النحو الواجب.

  
)٢٠١٥فبراير / شباط ٣الجلسة الخامسة عشرة، (      

  حصيلة مؤتمر منظمة الصحة العالمية بشأن الصحة والمناخالمناخ والصحة:   )١٥(١٣٦م ت
  

حصيلة مـؤتمر منظمـة الصـحة العالميـة علمًا بتقرير األمانة عن المناخ والصحة:  التنفيذي أحاط المجلس
وأقــّر خطــة العمــل المنقّحــة، وطلــب مــن األمانــة أن تراعــي التعليقــات التــي ُأدِلــي بهــا أثنــاء  ٥بشــأن الصــحة والمنــاخ

  المناقشة.
  

)٢٠١٥فبراير / شباط ٣الجلسة الخامسة عشرة، (  
                                                           

  .١، الملحق ١٣٦/١١م تانظر الوثيقة    ١
  ).٢٠١١( ٦٦/٢الذي اعتمدته الجمعية العامة لألمم المتحدة في القرار    ٢
 .١٣٦/١٥م تالوثيقة    ٣

  المائة، الجلسة الخامسة عشرة.للمجلس التنفيذي في دورته السادسة والثالثين بعد انظر المحاضر الموجزة    ٤
  .١٣٦/١٦م تالوثيقة    ٥
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   نبذة عن تنفيذ عملية اإلصالح  )١٦(١٣٦م ت
وبعـد  بإصـالح المنظمـة،إذ يشير إلى وثائق المنظمة واتفاقاتها ذات الصلة فيمـا يتعلـق  المجلس التنفيذي،

وٕاذ يسـّلم بـأن ركيـزة إصـالح  ١النظر في تقرير األمانة المتعلق بإصالح المنظمة: نبذة عن تنفيـذ عمليـة اإلصـالح،
تصــريف الشــؤون فــي المنظمــة مــن أساســيات توجيــه عمليــة اإلصــالح التحويليــة إلــى بلــوغ الحصــيلة المنشــودة التــي 

تحقيقهـا منـذ أكثـر مـن أربـع سـنوات؛ وٕاذ يسـّلم  كـذلك بـأن ركيـزة تصـريف تواصل األجهزة الرئاسية عملهـا مـن أجـل 
الشؤون يمكن أن تستفيد مـن جوانـب أخـرى لعمليـة اإلصـالح، وٕاذ يؤكـد علـى أن عمليـة اإلصـالح المبينـة أدنـاه بهـا 

جــه خــاص واليــة قائمــة بــذاتها، وأنهــا ال ينبغــي بــأي حــال أن تعرقــل عمــل مبــادرات اإلصــالح الجاريــة، وٕاذ يشــدد بو 
وقـد نظـر أيضـًا فـي التقريـر الصـادر مـؤخرًا  ٢على حصائل دورة المجلس التنفيذي االستثنائية الثالثة بشـأن اإليبـوال؛

ـــة واإلدارة فـــي  ـــة البرنـــامج والميزاني ـــة  المقـــّدم إلـــى لجن ـــة الخبـــراء المســـتقلين االستشـــارية فـــي مجـــال المراقب عـــن لجن
ن بــطء التقــدم الُمحــرز فــي إصــالح تصــريف الشــؤون قــد يعرقــل تنفيــذ والــذي يــذكر أ ٣اجتماعهــا الحــادي والعشــرين،

برنامج عمل اإلصـالح الشـامل للمنظمـة،  ويعـرب عـن القلـق إزاء عـدم مواءمـة األولويـات علـى مسـتويات المنظمـة 
  الثالثة، 

  
  ما يلي: قرر  )١(
  

تصـــريف الشـــؤون إصـــالح شـــأن ب ٤عمليـــة تشـــاور شـــاملة لجميـــع الـــدول األعضـــاء إنشـــاء  (أ)
التاسـعة والسـتين، وتقـّدم توصـيات  جمعيـة الصـحة العالميـةبحلـول موعـد انعقـاد  استكمل أعمالهـلت

مــن خــالل المجلــس التنفيــذي بشــأن كيفيــة تحســين الكفــاءة فــي تصــريف شــؤون المنظمــة، وتكليفهــا 
  بالوالية الخاصة بمعالجة ما يلي:

  
الصــــلة المقدمــــة مــــن ذات  المقترحــــاتهــــا بمــــا فيأســــاليب عمــــل األجهــــزة الرئاســــية،   )١(

مـــن تقيـــيم عمليـــة إصـــالح المنظمـــة، وكـــذلك عمليـــة إعـــداد جـــداول  ٢، والمرحلـــة األمانـــة
األعمال، بما في ذلـك الزيـادة الكبيـرة فـي عـدد بنـود جـداول األعمـال وأثرهـا علـى تصـريف 

وأعضــــاء مكتــــب جمعيــــة الصــــحة  كتــــب المجلـــس التنفيــــذيالشـــؤون، وعلــــى عمــــل هيئــــة م
  العالمية؛

  
مســـتويات جميـــع  يب ملموســـة لتحســـين المواءمـــة فـــي تصـــريف الشـــؤون علـــىأســـال  )٢(

  ، بحيث يتم تحسين المساءلة والفعالية؛الثالثةالمنظمة 
  

أن تشتمل عملية التشاور الخاصة بالدول األعضاء على عقـد اجتمـاعين مفتـوحين أمـام   (ب)
ســـيتولى  فريـــقتشـــكيل عـــن  ، فضـــالً علـــى أســـاس المشـــاركة المتســـاوية ٤،جميـــع الـــدول األعضـــاء

مواصــلة إعــداد التوصــيات التفصــيلية بشــأن كــل مــن العنصــرين الفــرعيين المــذكورين أعــاله فيمــا 
يتعلق بوالية عملية التشاور. وسيتألف الفريق العامل مـن عضـوين مـن كـل إقلـيم يتمتعـان بـالخبرة 

مـا وعملهمـا، المناسبة، وسيتولى المنسقون اإلقليميون الموجودون في جنيف تيسير عمليـة اختياره
  وذلك لضمان الشمول.

                                                           
 .١٣٦/٧الوثيقة م ت   ١

  .(EBSS/3) التنفيذي االستثنائية الثالثة بشأن اإليبوالدورة المجلس    ٢
  .٣٠و ٢٩و ٢٨، الملحق، وخصوصًا الفقرات EBPBAC21/2الوثيقة    ٣
 .اإلقليمي االقتصادي التكامل منظماتوحسب االقتضاء،    ٤
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علــى تقــديم مــدخالتها واقتراحاتهــا ذات الصــلة بالعنصــرين الفــرعيين  ١أن يحــث الــدول األعضــاء  )٢(
، علـــى النحــو المبـــين أدنـــاه اإلنترنـــت شــبكة علـــى اإللكترونيـــة المنصــةمـــن خـــالل  ١المــذكورين فـــي الفقــرة 

  ؛٢٠١٥بحلول يوم الثاني من آذار/ مارس 
  
  كذلك ما يلي:قّرر   )٣(

أن ُيعقد االجتماع األول للدول األعضاء في دورة مدتها يوم واحد، بالتعاقب مع االجتماع   (أ)
، والــذي ستُقصــر مدتــه ٢٠١٥الثــاني والعشــرين للجنــة البرنــامج والميزانيــة واإلدارة فــي أيــار/ مــايو 

  إلى يومين، وأن يقدم مدخالت ملموسة إلى الفريق العامل من أجل عمله؛
، وأن يقـدم توصـيات ٢٠١٥ ي/ نـوفمبرتشـرين الثـانبحلـول شـهر االجتماع الثـاني أن ُيعقد   )(ب

  إلى دورة المجلس التنفيذي الثامنة والثالثين بعد المائة؛
أن يجتمع الفريق العامل مرة واحدة على األقل قبل االجتمـاع األول للـدول األعضـاء، وأن   (ج)

المــدخالت المقدمــة مــن الــدول األعضــاء واألمانــة، كمــا هــو يقــدم إليــه تقريــرًا مبــدئيًا، علــى أســاس 
مبين أدناه، وأن يعقد اجتماعًا آخر له قبل االجتماع الثاني للدول األعضاء الذي سيعد مـن أجلـه 

  تقريرًا ختاميًا يتضمن توصيات؛
  
  ما يلي: المدير العام طلب من  )٤(
  

 ١الــدول األعضــاءإلكترونيــة علــى شــبكة اإلنترنــت لتيســير تبــادل مــدخالت إنشــاء منصــة   (أ)
مــدة االضــطالع بعمليــة طــوال صــونها و  للــدول األعضــاء،االجتمــاع األول واقتراحاتهــا قبيــل عقــد 

  ؛الدول األعضاءالتشاور الشاملة هذه لجميع 
  (أ):٤ًال بالفقرة توفير ما يلي في المنصة اإللكترونية على شبكة اإلنترنت، والمنشأة عم  (ب)

بإصـالح تصـريف الشـؤون،  خالصـة وافيـة للوثـائق المرجعيـة ذات الصـلة والمتعلقـة  )١(
مـــن أجـــل االجتمـــاع األول للـــدول األعضـــاء، بمـــا فـــي ذلـــك التقـــارير والتقييمـــات والقـــرارات 

 والمقررات اإلجرائية؛

ق الوثـــائوعـــدد  عـــدد بنـــود جـــداول األعمـــال نبـــذة عـــن العشـــر ســـنوات األخيـــرة تبـــين  )٢(
للمجلـــس التنفيــذي وجمعيـــة الصــحة العالميـــة، وكــذلك عـــدد  والمقــررات اإلجرائيـــة والقــرارات

دت أثنـــاء دورات األجهـــزة الرئاســـية وأثنـــاء قـــاالجتماعـــات الرســـمية وغيـــر الرســـمية التـــي عُ 
  والتكاليف ذات الصلة؛الفترات الفاصلة بين دوراتها، 

الرسمية وغير الرسمية المعقودة أثنـاء دورات الحساب الحالي لتكاليف االجتماعات   )٣(
األجهزة الرئاسية وأثناء الفترات الفاصلة بين دوراتها، بما في ذلـك فـروق األسـعار المتعلقـة 

  بالموقع في جنيف؛
  
الثامنــــة  لمجلــــس التنفيــــذيطلــــب مــــن عمليــــة تشــــاور الــــدول األعضــــاء أن تقــــدم تقريــــرًا إلــــى دورة ا  )٥(

تصريف الشؤون، تحت بنـد قـائم بذاتـه فـي جـدول األعمـال، وذلـك بقصـد صالح والثالثين بعد المائة عن إ
جمعيـة الصـحة جانـب  مـنالختامية الصـادرة عـن هـذه العمليـة، تحضـيرًا للنظـر فيهـا  النظر في التوصيات

  ة التاسعة والستين.العالمي
  )٢٠١٥فبراير / شباط ٣الجلسة الخامسة عشرة، (

                                                           
  .اإلقليمي االقتصادي التكامل منظماتوحسب االقتضاء،    ١
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 االســتراتيجية وخطــة العمــل العالميتــان بشــأن الصــحة العموميــة واالبتكــار والملكيــة  )١٧(١٣٦م ت
 الفكرية

  
تقريــر األمانــة بشــأن تقيــيم االســتراتيجية وخطــة العمــل العــالميتين بشــأن  بعــد النظــر فــي المجلــس التنفيــذي،

  ١الصحة العمومية واالبتكار والملكية الفكرية،
  
لالســتعراض يوصــي جمعيــة الصــحة العالميــة الثامنــة والســتين بــأن تمــدد الموعــد النهــائي قــّرر أن   )١(

البرمجي الشامل لالستراتيجية وخطـة العمـل العـالميتين بشـأن الصـحة العموميـة واالبتكـار والملكيـة الفكريـة 
 بخصـــــوص منجزاتهـــــا والتحـــــديات المتبقيـــــة الخاصـــــة بهـــــا وتوصـــــياتها المتعلقـــــة بأعمـــــال المســـــتقبل حتـــــى

  ؛١٦-٦٢ج ص ع، حسبما طلبه القرار ٢٠١٥، مع االعتراف بأنها لم تقدم في عام ٢٠١٨ عام
 
قــّرر أيضــًا أن يوصــي جمعيــة الصــحة العالميــة الثامنــة والســتين بــأن تمــدد اإلطــار الزمنــي لخطــة   )٢(

  ؛٢٠٢٢العمل بشأن الصحة العمومية واالبتكار والملكية الفكرية، حتى عام 
 

الصحة العالمية  العام أن يقدم، بالتشاور مع الدول األعضاء، تقريرًا إلى جمعيةطلب من المدير   )٣(
الثامنة والستين عن الخيارات فيمـا يتعلـق بـإجراء التقيـيم الشـامل واالسـتعراض البرمجـي العـام لالسـتراتيجية 

ها والتحديات وخطة العمل العالميتين بشأن الصحة العمومية واالبتكار والملكية الفكرية، بخصوص منجزات
المتبقيــة الخاصــة بهــا وتوصــياتها المتعلقــة بأعمــال المســتقبل، بمــا فــي ذلــك تحديــد مــا إذا كــان ينبغــي أم ال 
تجميـــع الصـــكين، والتسلســـل، واالختصاصـــات، والخيـــارات فيمـــا يتعلـــق بإنشـــاء فريـــق إلدارة التقيـــيم بهـــدف 

 .٢٠١٨إنجاز هذه العملية بحلول عام 
  

  )٢٠١٥فبراير / شباط ٣الجلسة الخامسة عشرة، (
  
  
  الثامنة والستين  لجمعية الصحة العالمية جدول األعمال المؤقت  )١٨(١٣٦م ت

  
المجلـــس التنفيـــذي، بعـــد أن نظـــر فـــي تقريـــر المـــدير العـــام عـــن جـــدول األعمـــال المؤقـــت لجمعيـــة الصـــحة 

الثامنــة جمعيــة الصــحة العالميــة  ُتعقــدبــأن الســابق القاضــي  بمقــرره اإلجرائــيوٕاذ يــذكِّر  ٢،الثامنــة والســتينالعالميــة 
فـي موعـد  هـاوتختتم ٢٠١٥ أيار/ مايو ١٨يوم االثنين الموافق أعمالها أن تفتتح و في قصر األمم بجنيف  والستون

علـى جـدول األعمـال المؤقـت لجمعيـة الصـحة العالميـة  وافـق ٢٠١٥،٣أيـار/ مـايو  ٢٦ الثالثاء الموافقأقصاه يوم 
  . ، بصيغته المعدلةالثامنة والستين

  
)٢٠١٥فبراير / شباط ٣لجلسة الخامسة عشرة، ا(  

 
  
  
  

                                                           
 .١٣٦/٣١م تانظر الوثيقة    ١

  .١٣٦/٤٢م تالوثيقة    ٢
  ).٨(١٣٥م تانظر المقرر اإلجرائي    ٣
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  المائة بعد والثالثين السابعة التنفيذي المجلس دورة انعقاد ومكان موعد  )١٩(١٣٦ت م
  

، قــّرر أن ُتعقــد ١٣٦/٤٢م تمــن الوثيقــة  ٥المجلــس التنفيــذي، بعــد أن نظــر فــي المقتــرح الــوارد فــي الفقــرة 
فـــي مقـــر  ٢٠١٥ أيـــار/ مـــايو ٢٨و ٢٧يـــومي األربعـــاء والخمـــيس المـــوافقين دورتـــه الســـابعة والثالثـــين بعـــد المائـــة 

  المنظمة الرئيسي في جنيف.
  

  )٢٠١٥ فبراير/ شباط ٣الخامسة عشرة،  الجلسة(
  
  
   انعقاد االجتماع الثاني والعشرين للجنة البرنامج والميزانية واإلدارة موعد ومكان   )٢٠(١٣٦ت  م
  

)، قـّرر المجلـس التنفيـذي أن ١٦(١٣٦م ت) ومراعاًة للمقـّرر اإلجرائـي ٨(١٣٥م تعمًال بالمقّرر اإلجرائي 
فــي مقــر  ٢٠١٥أيــار/ مــايو  ١٥و ١٤ُيعقــد االجتمــاع الثــاني والعشــرين للجنــة البرنــامج والميزانيــة واإلدارة  يــومي 

  ).٨(١٣٥م تالمنظمة الرئيسي بجنيف. ويحّل هذا المقّرر اإلجرائي محّل المقّرر اإلجرائي 
  

  )٢٠١٥شباط/ فبراير  ٣ عشرة، الخامسةالجلسة (
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  ثانيًا: قائمة بالقرارات
  
  

  ٢٠٣٠-٢٠١٦االستراتيجية والغايات التقنية العالمية بشأن المالريا   ١ق١٣٦م ت

  تعيين المدير اإلقليمي ألفريقيا  ٢ق١٣٦م ت

  غوميز سامبواإلعراب عن التقدير للدكتور لويس   ٣ق١٣٦م ت

  تعيين المدير اإلقليمي ألوروبا  ٤ق١٣٦م ت

  والتطعيم الموصى به للمسافرين رسم خريطة مخاطر الحمى الصفراء  ٥ق١٣٦م ت

لبنــاء القــدرات الوطنيــة فــي  توصــيات لجنــة المراجعــة المعنيــة بالتمديــدات الثانيــة الالزمــة  ٦ق١٣٦م ت
  الدوليةوبتنفيذ اللوائح الصحية  مجال الصحة العمومية

كعنصــــر مــــن عناصــــر التغطيــــة  تعزيــــز الرعايــــة الجراحيــــة الطارئــــة واألساســــية والتخــــدير  ٧ق١٣٦م ت
  الصحية الشاملة

العبء العالمي للصرع وضرورة العمل المنسق على المستوى القطري من أجل التصـدي   ٨ق١٣٦م ت
  آلثاره الصحية واالجتماعية وآثاره على المعرفة العامة

  ٢٠١٧-٢٠١٦ير االشتراكات للفترة جدول تقد  ٩ق١٣٦م ت

  العالقات مع المنظمات غير الحكومية  ١٠ق١٣٦م ت

  التصديق على تعديالت الئحة الموظفين  ١١ق١٣٦م ت

  المصنفة في رتب ومرتب المدير العام مرتبات الموظفين في الوظائف غير  ١٢ق١٣٦م ت

  التصديق على تعديالت الئحة الموظفين  ١٣ق١٣٦م ت

  التصديق على تعديالت الئحة الموظفين  ١٤ق١٣٦م ت

  تعديالت النظام األساسي للموظفين  ١٥ق١٣٦م ت
  
  

=     =     =  


