
    ٣متنوعات/ /٦٨ج  والستون الثامنةجمعية الصحة العالمية  
  ٢٠١٥ يونيو/ حزيران ٥  

  A68/DIV./3    
  
  
  

    القراراتالمقررات اإلجرائية وقائمة 
  

  أوال: المقررات اإلجرائية
  
  

  تشكيل لجنة أوراق االعتماد  )١(٦٨ع  ص  ج
  

 اعتمـاد تضـم منـدوبي الـدول األعضـاء التاليـة:أوراق لجنـة  والسـتون الثامنـةعينت جمعية الصحة العالمية   
  ، طاجكســـــتان، سويســـــرا، ســـــنغافورة، ليســـــوتو، هنـــــدوراس، بيســـــاو -غينيـــــا ، غـــــابون، جيبـــــوتي، كولومبيـــــا، بلجيكـــــا
   .تونغا، لشتي -تيمور 

  
  )٢٠١٥أيار/ مايو  ١٨(الجلسة العامة األولى، 

  
  
  والستين الثامنةانتخاب أعضاء مكتب جمعية الصحة العالمية   )٢(٦٨ع  ص  ج
  

  :التالية أسماؤهمأعضاء المكتب  والستون الثامنةانتخبت جمعية الصحة العالمية   
  

  )الهند(جاغات براكاش نادا دكتور ال    الرئيس:
  

  )جمهورية الصين الشعبية( لي بينر الدكتو   نواب الرئيس:
  )بربادوس( بويسجون دافيد إدوارد لسيد ا

  )أفغانستان( فيروز الدكتور فيروز الدين
  )سان مارينو( يسكو موسونيشالسيد فران
  )السنغال( وا ماري كول سيكآالدكتور 

  
  )٢٠١٥أيار/ مايو  ١٨(الجلسة العامة األولى، 

  
  
  انتخاب أعضاء مكتب اللجنتين الرئيسيتين  )٣(٦٨ع  ص  ج
  

  :التالية أسماؤهمالرئيسيتين  مكتب اللجنتين أعضاء والستون الثامنة العالمية الصحة جمعية انتخبت  
  

  و (المكسيك)لّ إدواردو جاراميالدكتور   الرئيس  اللجنة "أ":
  السيد مايكل ماالباغ (بابوا غينيا الجديدة)  الرئيس  اللجنة "ب":

  
  )٢٠١٥ مايو/ أيار ١٨ األولى، العامة الجلسة(
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  :التالية أسماؤهم المكتب أعضاء ذلك بعد الرئيسيتان اللجنتان وانتخبت
  

  السيدة دوركاس ماكاغاتو (بوتسوانا)  نائبا الرئيس  اللجنة "أ":
  قردة (السودان) أبو إدريس السيد بحر  

  الدكتور ليس روفالي (إستونيا)  المقرر  
  

  الدكتور رايموند بوسوتيل (مالطة)  نائبا الرئيس  اللجنة "ب"
  أدهيكاري (نيبال) راج السيد خاغا  

  الدكتور غوي فونيس (شيلي)  المقرر  
  

األوليان للجنتين "أ" و"ب"، (الجلستان 
  ، بالترتيب)٢٠١٥أيار/ مايو  ٢٠و ١٨

  
  
  إنشاء اللجنة العامة  )٤(٦٨ع  ص  ج
  

 البلـدان منـدوبي والسـتون الثامنة العالمية الصحة جمعية انتخبت الترشيحات لجنة توصيات في النظر بعد  
ـــا، العامـــة اللجنـــة فـــي أعضـــاء التاليـــة عشـــر الســـبعة ـــا، فرنســـا، غان ـــا فاصـــو، بورونـــدي، جـــزر القمـــر، كوب : بوركين

إندونيســيا، التفيــا، الجبــل األســود، عمــان، بيــرو، االتحــاد الروســي، جنــوب الســودان، الجمهوريــة العربيــة الســورية، 
  المملكة المتحدة لبريطانيا العظمي وأيرلندا الشمالية، الواليات المتحدة األمريكية، فييت نام.

  
  )٢٠١٥ مايو/ أيار ١٨ األولى، العامة الجلسة(

  
  
  اعتماد جدول األعمال  )٥(٦٨ع  ص  ج
  

التنفيـذي فـي  المجلـس أعده الذي المؤقت األعمال جدول والستون الثامنة العالمية الصحة جمعية اعتمدت  
من اللجنة "أ" إلى اللجنـة "ب". وأرجـئ بنـد  بند واحددورته السادسة والثالثين بعد المائة، مع حذف ثالثة بنود ونقل 

  آخر كي ينظر فيه المجلس التنفيذي في دورته السابعة والثالثين بعد المائة.
  

  )٢٠١٥ مايو/ أيار ١٨ الثانية، العامة الجلسة(
  
  
  التحقق من أوراق االعتماد  )٦(٦٨ع  ص  ج
  

 ألبانيــا؛ أفغانســتان؛ بصــحة أوراق اعتمــاد الوفــود التاليــة: اعترفــت جمعيــة الصــحة العالميــة الثامنــة والســتون  
 البحــرين؛ البهامــا؛ جــزر آذربيجــان؛ النمســا؛ أســتراليا؛ أرمينيــا؛ األرجنتــين؛ وبربــودا؛ أنتيغــوا أنغــوال؛ أنــدورا؛ الجزائــر؛

 بوتسـوانا؛ والهرسـك؛ البوسـنة القوميـات؛ المتعـددة بوليفيا دولة بوتان؛ بنن؛ بلجيكا؛ بيالروس؛ بربادوس؛ بنغالديش؛
ـــا؛ الســـالم؛ دار برونـــي البرازيـــل؛ ـــا بلغاري ـــا؛ األخضـــر؛ الـــرأس بورونـــدي؛ فاصـــو؛ بوركين ـــدا؛ الكـــاميرون؛ كمبودي  كن
 كوســــتاريكا؛ كــــوك؛ جــــزر الكونغــــو؛ القمــــر؛ جــــزر كولومبيــــا؛ الصــــين؛ شــــيلي؛ تشــــاد؛ الوســــطى؛ أفريقيــــا جمهوريــــة

 الكونغـو جمهوريـة الشـعبية؛ الديمقراطيـة كوريـا جمهوريـة التشـيكية؛ الجمهوريـة قبـرص؛ كوبـا؛ كرواتيا؛ ديفوار؛ كوت
 إريتريــا؛ االســتوائية؛ غينيــا الســلفادور؛ مصــر؛ إكــوادور؛ الدومينيكيــة؛ الجمهوريــة جيبــوتي؛ الــدانمرك؛ الديمقراطيــة؛
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 غينيـا؛ غواتيمـاال؛ غرينـادا؛ اليونـان؛ غانـا؛ ألمانيـا؛ جورجيا؛ غامبيا؛ غابون؛ فرنسا؛ فنلندا؛ فيجي؛ إثيوبيا؛ إستونيا؛
 أيرلنـدا؛ العـراق؛ اإلسـالمية؛ إيـران جمهوريـة إندونيسـيا؛ الهنـد؛ أيسـلندا؛ هنغاريـا؛ هنـدوراس؛ هـايتي؛ بيساو؛ – غينيا

 الو جمهوريـــة قيرغيزســـتان؛ الكويـــت؛ كيريبـــاتي؛ كينيـــا؛ كازاخســـتان؛ األردن؛ اليابـــان؛ جامايكـــا؛ إيطاليـــا؛ إســـرائيل؛
 ملــديف؛ ماليزيــا؛ مــالوي؛ مدغشــقر؛ لكســمبرغ؛ ليتوانيــا؛ ليبيــا؛ ليبيريــا؛ ليســوتو؛ لبنــان؛ التفيــا؛ بية؛الشــع الديمقراطيــة

 ميانمــار؛ موزامبيــق؛ المغــرب؛ األســود؛ الجبــل منغوليــا؛ مونــاكو؛ المكســيك؛ موريشــيوس؛ موريتانيــا؛ مالطــة؛ مــالي؛
 غينيــا بــابوا بنمــا؛ باكســتان؛ عمــان؛ النــرويج؛ نيجيريــا؛ النيجــر؛ نيكــاراغوا؛ نيوزيلنــدا؛ هولنــدا؛ نيبــال؛ نــاورو؛ ناميبيــا؛
 االتحــاد رومانيــا؛ مولــدوفا؛ جمهوريــة كوريــا؛ جمهوريــة قطــر؛ البرتغــال؛ بولنــدا؛ الفلبــين؛ بيــرو؛ بــاراغواي؛ الجديــدة؛
 الســعودية؛ العربيــة المملكــة وبرينســيبي؛ تــومي ســان مــارينو؛ ســان ســاموا؛ ونيفــيس؛ كيــتس ســانت روانــدا؛ الروســي؛
 أفريقيـــا؛ جنـــوب الصـــومال؛ ســـليمان؛ جـــزر ســـلوفينيا؛ ســـلوفاكيا؛ ســـنغافورة؛ ســـيراليون؛ سيشـــيل؛ صـــربيا؛ الســـنغال؛
 الســورية؛ العربيـة الجمهوريــة سويسـرا؛ الســويد؛ سـوازيلند؛ ســورينام؛ السـودان؛ النكــا؛ سـري أســبانيا؛ السـودان؛ جنـوب

 وتوبـــاغو؛ ترينيـــداد تونغـــا؛ توغـــو؛ لشـــتي؛ – تيمـــور الســـابقة؛ اليوغوســـالفية مقدونيـــة جمهوريـــة تايلنـــد؛ طاجيكســـتان؛
 العظمـى لبريطانيـا المتحـدة المملكـة المتحـدة؛ العربيـة اإلمـارات أوكرانيـا؛ أوغندا؛ توفالو؛ تركمانستان؛ تركيا؛ تونس؛
 جمهوريـة فـانواتو؛ أوزبكسـتان؛ أوروغـواي؛ األمريكيـة؛ المتحـدة الواليـات المتحـدة؛ تنزانيـا جمهوريـة الشـمالية؛ وأيرلنـدا
  .زمبابوي زامبيا؛ اليمن؛ نام؛ فييت البوليفارية؛ فنزويال

  
  )٢٠١٥ مايو/ أيار ٢٠ السادسة، العامة الجلسة(

  
  
 فـــي عضـــواً  للعمـــل شـــخص تعيـــين فـــي الحـــق لهـــا التـــي األعضـــاء الـــدول انتخـــاب  )٧(٦٨ع  ص  ج

  التنفيذي المجلس
  

 األعضـاء الـدول والسـتون، الثامنـة العالمية الصحة جمعية انتخبت العامة، اللجنة توصيات في النظر بعد  
التنفيذي: كندا، الكونغو، الجمهورية الدومينيكية،  المجلس في عضواً  للعمل شخص تعيين في الحق لها التي التالية

  فرنسا، األردن، كازاخستان، مالطة، نيوزيلندا، باكستان، الفلبين، السويد، تايلند.
  

  )٢٠١٥ مايو/ أيار ٢٢ نة،الثام العامة الجلسة(
  
  
األحوال الصحية فـي األرض الفلسـطينية المحتلـة، بمـا فيهـا القـدس الشـرقية، وفـي   )٨(٦٨ع  ص  ج

  الجوالن السوري المحتل
  

فــي اعتبارهــا المبــدأ األساســي المؤسَّــس فــي دســتور  وضــعتإذ  جمعيــة الصــحة العالميــة الثامنــة والســتون،
أن صـحة جميـع الشـعوب أمـر أساسـي لبلـوغ السـلم واألمـن، مـع التشـديد علـى العالمية، والذي يؤكـد منظمة الصحة 

 أيضـاً  علمـاً  أحاطـتوٕاذ  أن إتاحة الرعاية الصحية دون عوائق هي عنصـر حاسـم مـن عناصـر الحـق فـي الصـحة؛
عن األحوال الصحية في األرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفي الجوالن السوري  األمانة بتقرير
 طلبـت ٢مع اإلحاطة علمًا أيضًا بتقرير تقييم ميـداني لألحـوال الصـحية فـي األرض الفلسـطينية المحتلـة، ١،المحتل

   العام، المدير من

                                                      
 .٦٨/٣٧الوثيقة ج   ١
٢   http://applications.emro.who.int/docs/Cons_Rep_2015_EN_16311.pdf  حزيـــــــران/  ١(تـــــــم االطـــــــالع فـــــــي

  ).٢٠١٥يونيو 
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فلسطينية المحتلة، بما فيهـا القـدس الشـرقية، وفـي تقديم تقرير عن األحوال الصحية في األرض ال  )١(
الجــوالن الســوري المحتــل، إلــى جمعيــة الصــحة العالميــة التاســعة والســتين، مــن خــالل تقيــيم ميــداني تجريــه 

  منظمة الصحة العالمية، مع التركيز بوجه خاص على ما يلي:
ينية المحتلـــة، العقبــات التــي تعتــرض ســبيل إتاحـــة الرعايــة الصــحية فــي األرض الفلســط  (أ)
فــــي ذلــــك العقبــــات الناجمــــة عــــن القيــــود المفروضــــة علــــى التنقــــل وتجزئــــة األرض، وكــــذلك  بمــــا

ــــــــواردة فــــــــي تقريــــــــر  التقــــــــدم عــــــــن  ٢٠١٤لعــــــــام  المنظمــــــــةالُمحــــــــَرز فــــــــي تنفيــــــــذ التوصــــــــيات ال
الصــــحة: عبــــور الحــــواجز مــــن أجــــل الحصــــول علــــى الرعايــــة الصــــحية فــــي األرض  فــــي "الحــــق

  ١"؛٢٠١٣الفلسطينية المحتلة، 
اإلصابات الجسدية وحاالت العجز، وتلف ودمار البنية التحتية والمرافق الطبية، وكذلك   (ب)

 العقبات التي تعوق سالمة العاملين في مجال الرعاية الصحية؛

 إتاحة خدمات صحية الئقة لألسرى الفلسطينيين؛  ) ج(

طول مدة االحتالل وانتهاكات حقـوق اإلنسـان علـى صـحة الفـرد النفسـية والجسـدية،  أثر  (د)
وخصوصـــًا العواقـــب الصـــحية التـــي يخّلفهـــا نظـــام االحتجـــاز العســـكري اإلســـرائيلي علـــى األســـرى 
والمحتجـــزين الفلســـطينيين، وخصوصـــًا األطفـــال المحتجـــزين، وظـــروف المعيشـــة غيـــر اآلمنـــة فـــي 

  ، بما فيها القدس الشرقية؛األرض الفلسطينية المحتلة
أثر اإلتاحة المشوبة بالعراقيل للمياه وخدمات اإلصحاح، وكـذلك انعـدام األمـن الغـذائي،   (ه)

  على األحوال الصحية في األرض الفلسطينية المحتلة، وخصوصًا في قطاع غزة؛
وٕاسـهامها  تقديم المساعدة والدعم الماليين والتقنيـين مـن جانـب الجهـات المانحـة الدوليـة،  (و)

  في تحسين األحوال الصحية في األرض الفلسطينية المحتلة؛
  تقديم الدعم إلى الخدمات الصحية الفلسطينية، بما في ذلك برامج بناء القدرات؛  )٢(
  تقديم المساعدة التقنية المتصلة بالصحة إلى السكان السوريين في الجوالن السوري المحتل؛  )٣(
فــي تقــديم المســاعدة التقنيــة الضــرورية لتلبيــة احتياجــات الشــعب الفلســطيني الصــحية،  االســتمرار  )٤(

بمــــن فيــــه األســــرى والمحتجــــزون، وذلــــك بالتعــــاون مــــع جهــــود اللجنــــة الدوليــــة للصــــليب األحمــــر، وكــــذلك 
  االحتياجات الصحية للمعاقين والمصابين؛

ة حـاالت الطـوارئ، وتعزيـز قـدرات تقديم الدعم إلى قطـاع الصـحة الفلسـطيني فـي التأهـب لمواجهـ  )٥(
التأهــب لتلــك الحــاالت واالســتجابة، وفــي الحــد مــن نقــص األدويــة المنقــذة لــألرواح واألدوات الطبيــة التــي 

  ُتستعمل مرًة واحدة؛
  دعم تطوير النظام الصحي في األرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك تنمية الموارد البشرية.  )٦(
  

  )٢٠١٥ مايو/ أيار ٢٢ ،الثامنة العامة الجلسة(
                                                      

. ٢٠١٣ المحتلــة، الفلســطينية األرض فــي الصــحية الرعايــة علــى الحصــول أجــل مــن الحــواجز عبــور: الصــحة فــي الحــق   ١
    ٢٠١٤جنيف: منظمة الصحة العالمية؛ 

(http://www.emro.who.int/images/stories/palestine/documents/WHO_-

_RTH_crossing_barriers_to_access_health.pdf?ua=1)   
  ).٢٠١٥أيار/ مايو  ٢٠(تم االطالع في 
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 شلل األطفال  )٩(٦٨ع  ص  ج
  

  ١األمانة عن شلل األطفال، تقرير في النظر بعد والستون، الثامنة العالمية الصحة جمعية
  

 المؤقتـة التوصـيات خـالل مـن دوليـاً  قلقـاً  تثير التي العمومية الصحية الطارئة إدارة استمرار أيدت  )١(
 الصــــحية بالطارئــــة فيمــــا يتعلــــق) ٢٠٠٥( الدوليــــة الصــــحية اللــــوائح بموجــــب العــــام المــــدير يصــــدرها التــــي

  البري؛ األطفال شلل لفيروس الدولي االنتشار عن والناجمة دولياً  قلقاً  تثير التي العمومية

 الــدولي االنتشــار مخــاطر مــن الحــد فــي المحــرز التقــدم عــن تقريــر تقــديم العــام المــدير مــن طلبــت  )٢(
  .والستين التاسعة العالمية الصحة جمعية إلى البري األطفال شلل لفيروس

  
  )٢٠١٥ مايو/ أيار ٢٦ التاسعة، العامة الجلسة(

  
  

ومتابعـة الـدورة االسـتثنائية للمجلـس  ٢٠١٤فاشية مرض فيروس اإليبوال في عام   )١٠(٦٨ع  ص  ج
  التنفيذي بشأن اإليبوال

  
بعــد التــذكير بــالقرار الــذي اعتمــده المجلــس التنفيــذي فــي دورتــه الثامنــة والســتون، جمعيــة الصــحة العالميــة   

  ٢؛٢٠١٥كانون الثاني/ يناير  ٢٥ االستثنائية المعقودة بشأن اإليبوال في
  

  التقييم المؤقت
  
  ؛٦٨/٢٥لإليبوال، والذي يرد في الوثيقة ج ر المبدئي لفريق التقييم المبدئيبالتقريرحبت   -١
  
  ؛فريق التقييم المبدئي لإليبوال على ما أنجزه من عمل حتى اآلنشكرت   -٢
  
حسـبما كلفتـه بـه دورة المجلـس التنفيـذي فريق التقييم المبدئي لإليبوال أن يواصل عملـه طلبت من   -٣

تمـــوز/  ٣١وأن يصـــدر تقريـــرًا ختاميـــًا يتـــاح للمـــدير العـــام فـــي موعـــد أقصـــاه  ٢االســـتثنائية بشـــأن اإليبـــوال،
  .٢٠١٥ يوليو

  
  )٢٠٠٥اللوائح الصحية الدولية (

  
) لبحــث ٢٠٠٥مــن المــدير العــام إنشــاء لجنــة مراجعــة فــي إطــار اللــوائح الصــحية الدوليــة (طلبــت   -١

  في االستجابة لفاشية اإليبوال، مع تحديد األهداف التالية: )٢٠٠٥( الدولية الصحية دور اللوائح
  

) فيمـــا يتعلـــق بالوقايـــة مـــن فاشـــية ٢٠٠٥مـــدى فعاليـــة اللـــوائح الصـــحية الدوليـــة (تقيـــيم   (أ)
اإليبوال والتأهب لمواجهتها واالستجابة لها، مع التركيـز بوجـه خـاص علـى اإلبـالغ والحـوافز ذات 
الصــلة، والتوصــيات المؤقتــة والتــدابير اإلضــافية واإلعــالن عــن الطارئــة الصــحية العموميــة التــي 

                                                      
 .٣إضافة  ٦٨/٢١الوثيقة ج   ١

 .EBSS3.R1القرار    ٢
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والصـالت الرابطـة  ١وسـياق إطـار االسـتجابة للطـوارئليـًا والقـدرات األساسـية الوطنيـة تثير قلقًا دو 
   به والمسؤوليات اإلنسانية األخرى للمنظمة؛

  
 ٢٠١١٢حالـــة تنفيـــذ التوصـــيات الصـــادرة عـــن لجـــان المراجعـــة الســـابقة فـــي عـــام تقيـــيم   (ب)

  وأثرها ذي الصلة على فاشية اإليبوال الراهنة؛
  

) ٢٠٠٥خطوات الالزمـــة مـــن أجـــل تحســـين أداء اللـــوائح الصـــحية الدوليـــة (التوصـــية بـــال  (ج)
وشــفافيتها وفعاليتهــا وكفاءتهــا، بمــا فيهــا اســتجابة المنظمــة، وتعزيــز التأهــب واالســتجابة للطــوارئ 

  المستقبلية ذات العواقب الصحية، مع األطر الزمنية المقترحة ألي واحدة من تلك الخطوات؛
  

) فــي ٢٠٠٥ام أن يعقــد لجنــة المراجعــة المعنيــة بــاللوائح الصــحية الدوليــة (طلبــت مــن المــدير العــ  -٢
، حســب مــا هــو منصــوص عليــه فــي اللــوائح المــذكورة، وأن يقــدم تقريــرًا إلــى جمعيــة ٢٠١٥آب/ أغســطس 

  ؛٢٠١٦ الصحة العالمية التاسعة والستين عن تقدمها في أيار/ مايو
  
هـا مـن الـدول المعرضـة للخطـر مـن أجـل تحقيـق وافقت علـى دعـم دول غـرب ووسـط أفريقيـا وغير   -٣

)، بمــا فــي ذلــك المتطلبــات مــن القــدرات األساســية، بحلــول ٢٠٠٥التنفيــذ الكامــل للــوائح الصــحية الدوليــة (
  ؛٢٠١٩حزيران/ يونيو 

  
خطـــة تبـــّين فريـــق التقيـــيم المبـــدئي لإليبـــوال القاضـــية بـــأن تقتـــرح المنظمـــة توصـــية أحاطـــت علمـــًا ب  -٤

الموارد وتتقاسمها مع الدول األعضاء وسائر أصحاب المصلحة المعنيين من أجـل تطـوير المتطلبات من 
ــــق بــــاللوائح الصــــحية الدوليــــة ( ــــدان فيمــــا يتعل )، ٢٠٠٥القــــدرات األساســــية للصــــحة العموميــــة بجميــــع البل

تواصل تقصي آليات التحليـل الموضـوعي وخياراتـه مـن خـالل التقيـيم الـذاتي، وأن تجـري علـى أسـاس  وأن
  وعي استعراضًا للنظراء و/ أو تقييمًا خارجيًا للدول األعضاء المقدمة لطلبات في هذا المضمار.ط
  

  القوى العاملة الصحية العالمية للطوارئ
  

رحبت بالجهود التي يبذلها المـدير العـام لتقـديم خطـة مفاهيميـة أوليـة عـن القـوى العاملـة الصـحية   -١
ألمراض والطـوارئ ذات العواقـب الصـحية، وذلـك فـي إطـار الهياكـل العالمية للطوارئ لالستجابة لفاشيات ا

والوظائف المكرسة لهذا الغرض والخاصة ببرنامج االستجابة للطوارئ علـى نطـاق أوسـع، التـي مـن شـأنها 
أن توّحــد وتوّجــه جميــع عمليــات المنظمــة فــي ميــدان االســتجابة لفاشــيات األمــراض والطــوارئ ضــمن واليــة 

اتها الثالثـــة، وتحـــت إشـــراف المـــدير العـــام مباشـــرة دعمـــًا الســـتجابة البلـــدان فـــي حـــد المنظمـــة وعبـــر مســـتوي
  ٣ذاتها؛

  
أشارت مجددًا إلى ضرورة استجابة المنظمة للطوارئ على جميع المستويات وفقًا للقانون الدولي،   -٢

ة للطـوارئ (د) من دستور منظمـة الصـحة العالميـة وبمـا يتسـق مـع مبـادئ إطـار االسـتجاب٢والسيما للمادة 
)، واسترشـادها بـنهج التصـدي لجميـع أخطـار الطـوارئ الصـحية، ٢٠٠٥وأهدافه واللوائح الصـحية الدوليـة (

                                                      
 .٢٠-٦٥ع  ص  جانظر القرار    ١

 .٦٤/١٠انظر الوثيقة ج   ٢

 .٦٨/٢٧من الوثيقة ج ٤٤ انظر الفقرة   ٣
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الحيــاد واإلنســانية اإلنســانية المتمثلــة فــي مبــادئ الالقــدرة علــى التكيــف والمرونــة والمســاءلة؛ و بالتشــديد علــى 
  المناسب والملكية القطرية؛وعدم التحيز واالستقالل؛ والقدرة على التنبؤ والتوقيت 

  
شددت على أهمية بناء قدرات المنظمة في مجاالت ميزتها النسبية واالستناد المكثف إلـى قـدرات   -٣

الشــبكة العالميــة لإلنــذار بحــدوث الفاشــيات ومواجهتهــا و  ســائر وكــاالت األمــم المتحــدة وصــناديقها وبرامجهــا
مجموعــــة الصــــحة والــــدور الريــــادي للمنظمــــة فــــي  ١مــــلوالفــــرق الطبيــــة الخارجيــــة والشــــركاء المتــــأهبين للع

  العالمية؛
 
طلبت من المدير العام أن يقدم التقارير عن التقدم المحرز في إنشاء برنـامج االسـتجابة للطـوارئ   -٤

، إلــى جمعيــة القــوى العاملــة المســتعدة لالســتجابة للطــوارئ الصــحية العالميــةذلــك وتنســيقه وٕادارتــه، بمــا فــي 
المائـة التـي  التاسعة والستين عن طريق المجلس التنفيذي في دورتـه الثامنـة والثالثـين بعـد الصحة العالمية

  .٢٠١٦ستعقد في كانون الثاني/ يناير 
  

  الصندوق االحتياطي
  
التي تشمل المبادئ التوجيهية التي يجـب أن  ٦٨/٢٦رحبت بالبارامترات الموصوفة في الوثيقة ج -١

الطوعيـــة للتمويـــل وآليـــات تســـري علـــى الصـــندوق مثـــل الحجـــم والنطـــاق واالســـتدامة والعمليـــات والمصـــادر 
 المساءلة؛

 
ـــد مـــن أجـــل التعزيـــز ا -٢ ـــة للتجدي لســـريع قـــررت إنشـــاء صـــندوق احتيـــاطي محـــدد تكـــون مـــوارده قابل

 ٢الستجابة المنظمة األولية للفاشيات والطوارئ ذات العواقب الصحية ويدمج صندوقي المنظمـة الحـاليين،
ضـمن مليون دوالر أمريكي وممول بالكامل من المساهمات الطوعيـة المرنـة  ١٠٠برأسمال مستهدف قدره 

 ؛نطاق الصندوق
  
والشفاف والسـيما فيمـا يتصـل بإعـداد وافقت على أن يوفر الصندوق االحتياطي التمويل الموثوق  -٣

والتوقيت المناسب  القدرة على التنبؤالتقارير المالية والمساءلة، لمدة تصل إلى ثالثة أشهر، بالتشديد على 
وممارسـات  الحيـاد واإلنسـانية وعـدم التحيـز واالسـتقالل؛اإلنسـانية المتمثلـة فـي مبـادئ الو ؛ والملكية القطرية

 ٣المنح اإلنسانية الجيدة؛
  
علـى أن يـتم الصـرف منـه بنـاًء علـى لسلطة المدير العـام قررت أن يخضع الصندوق االحتياطي  -٤

 تقديره؛
  
طلبــت مــن المــدير العــام أن يســتعرض نطــاق الصــندوق االحتيــاطي ومعــاييره بعــد مضــي ســنتين  -٥

دامته فـــي تقريـــر ينبغـــي تقديمـــه إلـــى جمعيـــة علـــى التنفيـــذ ويـــدرج االقتراحـــات لتحســـين أداء الصـــندوق واســـت
  ؛٢٠١٧الصحة العالمية السبعين في أيار/ مايو 

                                                      
  .٦٨/٢٧من الوثيقة ج ١٥انظر الفقرة    ١
الستجابة السريعة وصندوق المنظمة الخاص باالستجابة للفاشـيات الطارئـة فـي إطـار المبـادرة المتعلقـة المنظمة لحساب    ٢

  .بالتهديد النووي
العجــز أشــهر لــدعم التواصــل فــي حــال  ٣مــدد المــدير العــام هــذه المــدة عنــد الضــرورة لفتــرة إضــافية تصــل إلــى ييمكــن أن    ٣
  تعبئة موارد تمويل أخرى في غضون ذلك فقط. عن
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 شكرت الدول األعضاء على مساهماتها التي قدمتها بالفعل إلى الصندوق االحتياطي؛ -٦
  

المـــدير العـــام االتصـــال بالجهـــات المانحـــة لتشـــجيعها علـــى المســـاهمة فـــي الصـــندوق  مـــنطلبـــت  -٧
 من خالل الجولة التالية للحوار الخاص بالتمويل؛ االحتياطي، بما في ذلك

  
المــدير العــام تقــديم تقريــر عــن أداء الصــندوق االحتيــاطي، بمــا فــي ذلــك المبــالغ التــي  مــنطلبــت  -٨

تجمع والتي تنفق والقيمة المضـافة والغـرض مـن وراء ذلـك، إلـى جمعيـة الصـحة العالميـة التاسـعة والسـتين 
جلــــس التنفيــــذي فــــي دورتــــه الثامنــــة والثالثــــين بعــــد المائــــة فــــي ، مــــن خــــالل الم٢٠١٦فــــي أيــــار/ مــــايو 

 ؛٢٠١٦الثاني/ يناير  كانون
  
المــدير العــام تحديــد أولويــات العمليــات الميدانيــة فــي البلــدان المتضــررة عنــد اســتخدام  مــنطلبــت  -٩

 ١الصندوق االحتياطي.
  

  البحث والتطوير
  
أشادت بالدور التنسيقي الرئيسي الذي اضطلعت به منظمة الصحة العالميـة فـي العمـل المسـتمر  -١

 على تطوير اللقاحات ووسائل التشخيص واألدوية الخاصة بمرض فيروس اإليبوال؛
 
رحبـــت بوضـــع مخطـــط بالتعـــاون مـــع الـــدول األعضـــاء وأصـــحاب المصـــلحة المعنيـــين، مـــن أجـــل  -٢

مجـاالت األوبئـة أو حـاالت الطـوارئ الصـحية التـي تنعـدم فيهـا الحلـول تسريع خطـى البحـث والتطـوير فـي 
 الوقائية والعالجية أو تقل، مع مراعاة تدفقات العمل األخرى ذات الصلة في المنظمة؛

 
االســتراتيجية وخطــة العمــل العــالميتين بشــأن الصــحة العموميــة واالبتكــار والملكيــة أعــادت تأكيــد  -٣

 الفكرية.
  

  ةتعزيز الُنظم الصحي
  
رحبـــت بإعـــداد الخطـــط القويـــة والمحســـوبة التكـــاليف الســـتعادة قـــدرات الـــنظم الصـــحية فـــي غينيـــا  -١

، ٢٠١٥نيســان/ أبريــل  ١٧وليبيريــا وســيراليون، والتــي ُعرضــت علــى اجتماعــات الربيــع للبنــك الــدولي فــي 
 ؛كأساس للتنسيق بين المانحين واالستثمارات االستراتيجية

 
طلبـت مــن المنظمــة أن تواصــل دورهـا التنســيقي فــي دعــم اإلدارات الوطنيـة وهــي تحّضــر لمــؤتمر  -٢

تمــــوز/  ١٠التعهــــدات الرفيــــع المســــتوى لألمــــين العــــام لألمــــم المتحــــدة بشــــأن اإليبــــوال، والــــذي ســــُيعقد فــــي 
 ؛٢٠١٥ يوليو

 
كيــز، بــدعم مــن أثنــت علــى القيــادة التــي تضــطلع بهــا وزارات الصــحة فــي البلــدان الثالثــة فــي التر  -٣

المكاتــب الُقطريــة للمنظمــة، علــى االســتعادة المبكــرة للقــدرات مــن خــالل التركيــز علــى الوقايــة مــن العــدوى 
ومكافحتهـــا، وتفعيـــل الخـــدمات الصـــحية الضـــرورية مجـــددًا، واألولويـــات الفوريـــة للقـــوى العاملـــة الصـــحية، 

 والترصد المتكامل لألمراض؛

                                                      
  ، الملحق الثاني.A/58/59/-E/2003/94انظر الوثيقة    ١
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مــن المــدير العــام أن يواصــل ويعــزز عمــل المنظمــة فــي دعــم الــدول األعضــاء كــي تصــبح  طلبــت -٤
متأهبة بصـورة أفضـل لالسـتجابة للطـوارئ ذات العواقـب الصـحية، وذلـك مـن خـالل تعزيـز الـنظم الصـحية 

 الوطنية.
 

  الخطوات القادمة
  
ئ ذات العواقـــب رحبـــت بـــالتزام المـــدير العـــام بإصـــالح عمـــل المنظمـــة وثقافتهـــا فـــي مجـــال الطـــوار  -١

ـــتحكم علـــى نحـــو واضـــح علـــى صـــعيد المســـتويات الثالثـــة  الصـــحية، والســـيما مـــن أجـــل تحديـــد القيـــادة وال
 للمنظمة؛

 
رحبـــت بـــاقتراح المـــدير العـــام بإنشـــاء مجموعـــة صـــغيرة ومركـــزة مـــن الخبـــراء االستشـــاريين إلرشـــاد  -٢

 ية؛ودعم مواصلة تطوير وٕاصالح عمل المنظمة في الطوارئ ذات العواقب الصح
 
طلبت من المدير العام أن يقـدم تقريـرًا عـن التقـدم المحـرز فـي هـذه اإلصـالحات، وعـن المقـررات  -٣

، مـن ٢٠١٦اإلجرائية األخـرى الـواردة هنـا، إلـى جمعيـة الصـحة العالميـة التاسـعة والسـتين فـي أيـار/ مـايو 
، وكـررت ٢٠١٦ني/ ينـاير خالل المجلـس التنفيـذي فـي دورتـه الثامنـة والثالثـين بعـد المائـة فـي كـانون الثـا

مطالبــة المــدير العــام بتقــديم تقريــر ســنوي إلــى جمعيــة الصــحة بشــأن جميــع طــوارئ الدرجــة الثالثــة وطــوارئ 
 المستوى الثالث للجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت، التي اتخذت المنظمة إجراءات بشأنها.

  
  )٢٠١٥ مايو/ أيار ٢٦ التاسعة، العامة الجلسة(

  
  

مدونة المنظمة العالمية لقواعد الممارسة بشأن توظيف العـاملين الصـحيين علـى   )١١(٦٨ع  ص  ج
  المستوى الدولي

  
بعــــد أن استعرضــــت تقريــــر فريــــق الخبــــراء االستشــــاري عــــن جمعيــــة الصــــحة العالميــــة الثامنــــة والســــتون، 

علــى المســتوى الــدولي مالءمــة مدونــة المنظمــة العالميــة لقواعــد الممارســة بشــأن توظيــف العــاملين الصــحيين  مــدى
  ١)،٢٠١٠وفعاليتها (

  
ســّلمت بأهميــة مدونــة المنظمــة العالميــة لقواعــد الممارســة بشــأن توظيــف العــاملين الصــحيين علــى   )١(

 وتحـــّول بينهـــا، وفيمـــا األقـــاليم داخـــل العمالـــة تنقـــل زيـــادة) فـــي ســـياق ٢٠١٠المســـتوى الـــدولي وفعاليتهـــا (
  ؛الصحية العاملة القوى على الطلب تزيد التي والوبائية الديمغرافية االتجاهات

  
حثّــت الــدول األعضــاء وســواها مــن أصــحاب المصــلحة علــى زيــادة الــوعي بتنفيــذ مدونــة المنظمــة   )٢(

)، والسـيما مـن ٢٠١٠العالمية لقواعد الممارسـة بشـأن توظيـف العـاملين الصـحيين علـى المسـتوى الـدولي (
ل اســتكمال الجولــة الثانيــة مــن التقــارير الوطنيــة بحلــول تعزيــز القــدرات والمــوارد المؤسســية مــن أجــخــالل 

  ؛٢٠١٥ تموز/ يوليو ٣١ يوم
  

                                                      
 .١ إضافة ٦٨/٣٢ج الوثيقة   ١
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تقـوم علـى الصـعيد العـالمي واإلقليمـي والقطـري بتوسـيع نطـاق قـدرتها علـى طلبت مـن األمانـة أن   )٣(
مدونــة المنظمــة العالميــة لقواعــد الممارســة بشــأن توظيــف إذكــاء الــوعي وتقــديم الــدعم التقنــي وتعزيــز تنفيــذ 

فـــي حـــدود  والتبليـــغ بشـــأن المدونـــة علــى نحـــو فعـــال)، ٢٠١٠العــاملين الصـــحيين علـــى المســـتوى الــدولي (
  ؛الميزانية البرمجية المعتمدة

  
قـــّررت أنـــه ينبغـــي بحـــث موضـــوع مواصـــلة تقيـــيم مـــدى مالءمـــة مدونـــة المنظمـــة العالميـــة لقواعـــد   )٤(

بمــا يتماشــى مــع )، ٢٠١٠رســة بشــأن توظيــف العــاملين الصــحيين علــى المســتوى الــدولي وفعاليتهــا (المما
والتقريـر المرحلــي المقـرر تقديمــه إلـى جمعيــة الصــحة  ٢٠١٨الجولـة الثالثــة مـن التقــارير الوطنيـة فــي عــام 

  .٢٠١٩العالمية الثانية والسبعين في عام 
  

  )٢٠١٥ مايو/ أيار ٢٦ التاسعة، العامة الجلسة(
  
  
المنتجــات الطبيــة المتدنيــة النوعيــة/ المــزورة/ المغشوشــة التوســيم/ المغشوشــة/   )١٢(٦٨ع  ص  ج

  المزيفة
  

جمعيـــة الصـــحة العالميـــة الثامنـــة والســـتون، بعـــد أن نظـــرت فـــي التقريـــر بشـــأن المنتجـــات الطبيـــة المتدنيـــة 
، قررت إرجاء استعراض )١(١٣٦م توالمقرر اإلجرائي  ١النوعية/ المزورة/ المغشوشة التوسيم/ المغشوشة/ المزيفة

   ٢، مثلما اقترحته اآللية في تقريرها.٢٠١٧آلية الدول األعضاء إلى العام التالي، أي حتى عام 
  

  )٢٠١٥ مايو/ أيار ٢٦ التاسعة، العامة الجلسة(
  
  
  ٣العالميةلموظفي منظمة الصحة  تعيين ممثلين في لجنة المعاشات التقاعدية  )١٣(٦٨ع  ص  ج
  

جمعية الصحة العالمية الثامنة والسـتون رشـحت الـدكتور ميشـيل تايلهـاديز، مـن وفـد سويسـرا، عضـوًا لمـدة 
 .٢٠١٨ثالث سنوات حتى أيار/ مايو 

  
  )٢٠١٥ مايو/ أيار ٢٦ التاسعة، العامة الجلسة(

  
  
  
  
  
  
  

                                                      
  .٦٨/٣٣الوثيقة ج   ١
  الملحق.، ٦٨/٣٣الوثيقة ج   ٢
 .٦٨/٤٨الوثيقة ج   ٣
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  والرّضع وصغار األطفال: وضع مجموعة المؤشرات األساسية األمهات تغذية  )١٤(٦٨ع  ص  ج
  

بعد النظر في التقرير الخاص بتغذية األمهات والرضـع وصـغار  جمعية الصحة العالمية الثامنة والستون،
  تقرر ما يلي: ١األطفال: وضع مجموعة المؤشرات األساسية،

  
األمهـات والرضـع وصـغار  لتغذيـة الرصد العالميتعتمد المؤشرات األساسية اإلضافية إلطار أن  )١(

 ؛األطفال
 
أن توصــي الــدول األعضــاء بتقــديم التقــارير عــن كامــل مجموعــة المؤشــرات األساســية ابتــداًء مــن  )٢(

 ١،٥ومؤشـر بيئـة السياسـات والقـدرات  ٦٤و ٤٣و ١٢، باستثناء المؤشرات الخاصـة بالعمليـة ٢٠١٦ عام
مـن أجـل الموافقـة عليهـا، وسـيتم تقـديم التقـارير عنهـا التي سيستعرضها المجلس التنفيذي بمجرد أن تتـاح، 

 فصاعدًا؛ ٢٠١٨من عام 
 
ســبل توليــد البيانــات الالزمــة  المزيــد مــن اإلرشــاد العملــي بشــأن تــوفيرأن تطلــب مــن المــدير العــام  )٣(

 للمؤشرات في السياقات القطرية المختلفة؛
 
وعة الموسعة وتقديم التفاصيل أن تطلب من المدير العام استعراض المؤشرات بالنسبة إلى المجم )٤(

 عن تعاريف تلك المؤشرات وتوافر البيانات ومعايير تطبيقها على السياقات القطرية المختلفة؛
 
 .٢٠٢٠بإجراء استعراض لإلطار العالمي لرصد التغذية في عام  أن توصي )٥(

  
  ) ٢٠١٥ مايو/ أيار ٢٦ التاسعة، العامة الجلسة(

  
  
  والستون التاسعة العالمية الصحة جمعية فيه سُتعقد الذي البلد اختيار  )١٥(٦٨ع  ص  ج
  

 الصــحة جمعيــة ُتعقــد أن الدســتور، مــن ١٤ للمــادة طبقــاً  والســتون، الثامنــة العالميــة الصــحة جمعيــة قــررت  
  .سويسرا في والستون التاسعة العالمية

  
  )٢٠١٥ مايو/ أيار ٢٦ التاسعة، العامة الجلسة(
  

  
  

                                                      
 .٦٨/٩الوثيقة ج   ١
  .مقبولال النظام الغذائي الحد األدنى من الذين يحصلون على شهراً  ٢٣إلى أشهر  ٦من سن  نسبة األطفال   ٢
  وحمض الفوليك. الحديدمكمالت  الالتي يتلقين نسبة النساء الحوامل   ٣
 الرســـائل بشـــأن أو المشـــورة أو الـــدعم شـــهرًا الالتـــي تلقـــين ٢٣صـــفر و المتراوحـــة أعمـــارهم بـــين أمهـــات األطفـــال نســـبة   ٤

  العام الماضي. األقل في مرة واحدة على الرضاعة الطبيعية المثلى
  .نسمة ١٠٠ ٠٠٠ لكل التغذيةفي مجال  المدربين عدد المهنيين   ٥
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  : القراراتثانياً 
  
  
  ٢٠١٧-٢٠١٦الميزانية البرمجية   ١-٦٨ع  ص  ج
  
  ٢٠٣٠-٢٠١٦بشأن المالريا  االستراتيجية والغايات التقنية العالمية  ٢-٦٨ع  ص  ج
  
  شلل األطفال  ٣-٦٨ع  ص  ج
  
  والتطعيم الموصى به للمسافرين رسم خريطة مخاطر الحمى الصفراء  ٤-٦٨ع  ص  ج
  
 الصــحة مجــال فــي الوطنيــة القــدرات لبنــاء الثانيــة التمديــدات بشــأن المراجعــة لجنــة توصــيات  ٥-٦٨ع  ص  ج

  الدولية الصحية اللوائح وبتنفيذ العمومية
  
  خطة العمل العالمية الخاصة باللقاحات  ٦-٦٨ع  ص  ج
  
  خطة العمل العالمية بشأن مقاومة مضادات الميكروبات  ٧-٦٨ع  ص  ج
  
  الصحة والبيئة: التصدي ألثر تلوث الهواء على الصحة  ٨-٦٨ع  ص  ج
  
  المشاركة مع الجهات الفاعلة غير الدولإطار   ٩-٦٨ع  ص  ج
  
ــــــــة والبيانــــــــات المــــــــالي التقريــــــــر  ١٠-٦٨ع  ص  ج / األول كــــــــانون ٣١ فــــــــي المنتهيــــــــة للســــــــنة المراجعــــــــة المالي

  ٢٠١٤ ديسمبر
  
 اشـتراكاتها سـداد المتـأخرة فـي ذلك الدول األعضـاء في بما المقدرة، االشتراكات تحصيل حالة  ١١-٦٨ع  ص  ج

  الدستور من ٧ المادة أحكام إلى حد يبرر تطبيق
  
  ٢٠١٧-٢٠١٦جدول تقدير االشتراكات للفترة   ١٢-٦٨ع  ص  ج
  
  تقرير مراجع الحسابات الخارجي  ١٣-٦٨ع  ص  ج
  
  تعيين مراجع الحسابات الخارجي  ١٤-٦٨ع  ص  ج
  
كعنصــر مــن عناصــر التغطيــة الصــحية  تعزيــز الرعايــة الجراحيــة الطارئــة واألساســية والتخــدير  ١٥-٦٨ع  ص  ج

  الشاملة
  
  العام المدير ومرتب رتب في المصنفة غير الوظائف في الموظفين مرتبات  ١٦-٦٨ع  ص  ج
  
  تعديالت النظام األساسي للموظفين  ١٧-٦٨ع  ص  ج
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  االستراتيجية وخطة العمل العالميتان بشأن الصحة العمومية واالبتكار والملكية الفكرية  ١٨-٦٨ع  ص  ج
  
  بشأن التغذيةحصيلة المؤتمر الدولي الثاني   ١٩-٦٨ع  ص  ج
  
 المســتوى الُقطــري مــن أجــل التصــدي العــبء العــالمي للصــرع وضــرورة العمــل المنســق علــى  ٢٠-٦٨ع  ص  ج

  واالجتماعية وأثاره على المعرفة العامة آلثاره الصحية
  
  

=     =     =  


