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التسميات الواردة في  ذي ا المد يد وقريعيض ايرو الميواد   تي ي   ين  ألياا ميل ابأليواا التي يير ايل ود يض  
 ظييير ميي يييض لاما يييض الياميييض لم ظميييض الميييألض اليالمييييض فيميييا يتي ييي   الو يييم العيييا و   ب    يييد  و    يييي   و مدي يييض  و 

،  و فيميييا يتي ييي   أليييدودذا  و تيوم يييار وأليرميييا تظ ييير ا يييارة و  يييد  و م قعيييضو فييي  ا ييياويل م قعيييض  و ل سييي قات في يييا
 الدداوا فإ  ا تشما ال  دال  و اب الي   و المدل  و الم اق ر
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 مقدمة
 
 

اليالميييض  فيي  المعيير الر يسيي  لم ظمييض المأليييض  يييد الما ييض اليشييرولو  السادسييضالمد ييا الت ذييي    ت دورةاعيد 
مد ييديلر فيألتييو  ذيي ا  وت شيير مألا ييرذا فيي  ر3282 ي ييايرالرييا     كييا ول 32 ليي   81الذتييرة مييل فيي  فيي  د ييي ، 

ر  ميا المألا ير الميودلة لم ا شيات المد يا و ا ميض والمعيررات اجدرا ييض والمقألي  المتي عيض   يا المد د ا   العيرارات
 ر3دقت س  3282 836ت  ف  الوريعض  تردنسماء المشتركيل و ا اء المكتب ف    
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 المحتويات
 

 الصفحة
 

 iii  رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر  معدمض

 
 ix  ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر  ددوا اباماا 

 
 xiii  ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر   ا مض  الورا   

 
 

 والمقررات اإلجرائية القرارات
 

 القرارات
 
 8  ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر بفريعياتيييل المدير اج  يم   8 836ت  
 
 8  ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر بورو اتيييل المدير اج  يم   3 836ت  
 
 3  رررررررررررررررررررررررررررررررررر   مارك دا لولير ل دكتور اجاراب ال التعد 2 836ت  
 
 3  رررررررررررررررررررررررر رمد   وغ المرام  اج ما يض لالذيض المتي عض  المألض  4 836ت  
 
 7  ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر   تغ يض الرّ م ومغار ابقذاا 5 836ت  
 
 82  رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر   الييوب الو ديض 6 836ت  
 
 82  رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر   م ادرات تيليل السقمض الغ ا يض 7 836ت  
 
 87  رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر    س وب اما المد ا الت ذي   1 836ت  
 
 81  رررررررررررررررررررررررررررررررررررر   التمدي  ا   تيديقت   ألض الموظذيل 9 836ت  
 
 81  رر   مرت ات الموظذيل ف  الوظا   غير المم ذض ف  رتب ومرتب المدير اليا  82 836ت  
 
 89  ررررررررررررررررررررررر  استراتيديات الألد مل تياق  الكألوا ا    ألٍو  ار 88 836ت  
 
 32  رررررر   يا  تألسيل المألض مل يقا تمري  ال ذايات  قر  منمو ض وس يمض  ي  83 836ت  
 
 ريوا  المتروكض وسا يل يقا اجدارة الس يمض لم يدات ال يتألسيل المألض م 82 836ت  
 32  رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر المواد الكيميا يض المتروكض  
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 الصفحة
 
 37  ررررررررررررررررررررررررررررررررررررر   توافر م تدات الد  ومنمو يت ا ودودت ا 84 836ت  
 
   اج ما يض لالذيضيل المراميم 4التيديا  يق  التعد  موب   وغ المرم   85 836ت  

 23  ررررررر )تيذيو ميدا وفيات ابقذاا(: الو ايض واليقج مل ا لت اب الر و   
 
 25  ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر   الت اب الك د الذيروس  86 836ت  
 
 21  رررررررررررررررررررررررررررررررررررررراليق ات مم الم ظمات غير الألكوميض  87 836ت  
 
 

 المقررات اإلجرائية
 
 29  ررررررررر     مداا المرا  ضتيييل  ا اء لد ض الي راء المستع يل ا ستشاريض ف (8)836ت  
 
 29  رررر   تيييل ممر   المد ا الت ذي   ف  دمييض المألض اليالميض الرالرض والستيل (3)836ت  
 
 اا المؤ ت لدمييض المألض اليالميض الرالريض والستييل وفترة يدوا اباميد (2)836ت  

 29  ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر ا يعادذا  
 
 42  رررررر   ض واليشريل  يد الما ضمواد ومكال ا يعاد دورة المد ا الت ذي   السا ي (4)836ت  
 
 ات الرسميض ميم م ظميضياستيراو الم ظمات غير الألكوميض  ات اليق  (5)836ت  

 42  رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر المألض اليالميض  
 
 48  ررررررررررررررررررررررررررررررر   م ح دا لة مؤسسض الدكتور ا   توفي  شوشض (6)836ت  
 
 48  رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر   م ح دا لة ساساكاوا ل مألض (7)836ت  
 
 48  رررررررررررررررررررررررررررررر ض المتألدة ل مألضدا لة مؤسسض اجمارات الير ي (1)836ت  
 
 48  ررررررررررررر   ووك الت كاريض ل مألض اليموميض –م ح دا لة الدكتور ل  دو غ  (9)836ت  
 
 

 المالحق
 
 45  ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر   الييوب الو ديض -8
 
 53  رررررررررررررررررررررر    ص التيديقت المعترألض ا   ال ظا  الداي   ل مد ا الت ذي   -3
 
 52  ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر    التمدي  ا   تيديقت   ألض الموظذيل -2
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 الصفحة
 
 56  رررررررررررررررر   وا ا    ألٍو  اريديض اليالميض ل ألد مل تياق  الكألدة ا ستراتمسوّ  -4
 
 م ظمض المألض الم ظمات غير الألكوميض الت  ت    ول ا ل ديوا ف  اق ات رسميض مم -5
 والمعرر 87 836ت  رار ياليالميض  و ت  اج عاء ا   ت ك اليق ات مي ا  مودب الع  

 77  رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر (  5)836ت  اجدرا    
 
 ات  ستيراو الم ظمض ل مواد ال ذسا يض التنرير مل  دا  ي اا يا ل مرا  يض رشاد -6

 12  رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر  الدوليض 
 
 اآلرار الماليض واجداريض المترت ض  ال س ض  ل  ابما ض  تيدض ل عيرارات التي  ااتميدذا -7

 826  رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر المد ا الت ذي   
 
 
 

 يييييييييي
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 1جدول األعمال 

 
 
قرار جدول األعمال -1  افتتاح أعمال الدورة وا 
 
 تقرير من المديرة العامة -2
 
 تقرير لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة التابعة للمجلس التنفيذي -3
 
 المسائل التقنية والصحية -4
 

توصبببل  لبببا اللقاحبببا  والفوائبببد التأهبببم لمواجابببة األنفلبببونزا الجائحبببةس تببببادل فيروسبببا  األنفلبببونزا وال 4-1
 األخرى

 
 (2002تنفيذ أحكام اللوائح الصحية الدولية ) 4-2
 
 الصحة العمومية واالبتكار والملكية الفكريةس االستراتيجية وخطة العمل العالميتان 4-3
 
 رصد بلوغ المرامي اإلنمائية لأللفية المتعلقة بالصحة 4-4

 

 توى الدوليس مسّودة مدونة عالمية لقواعد الممارسةتوظيف العاملين الصحيين علا المس 4-2
 
 تغذية الرّضع وصغار األطفالس تقرير مرحلي رباعي السنوا  4-6
 
 العيوم الوالدية 4-7
 
 السالمة الغذائية 4-8
 

 توقي ومكافحة األمراض غير الساريةس تنفيذ االستراتيجية العالمية 4-9
 
 علا نحو ضاراستراتيجيا  الحد من تعاطي الكحول  4-10
 
 مكافحة السل 4-11
 

 التقدم المحرز والتخطيط الطويل األجل •
 

 توقي ومكافحة السل المقاوم لألدوية المتعددة والسل الشديد المقاومة لألدوية  •

                                     

 (.2010كانون الثاني/ يناير  18اعتمدها المجلس في جلسته األولا )بالصيغة التي    1
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 التاام الكبد الفيروسي 4-12
 

 مكافحة داء الليشمانيا  4-13
 
 استئصال الحصبة من العالم 4-14
 
 دمير مخزونا  فيروس الجدرياستئصال الجدريس ت 4-12
 
 توافر منتجا  الدم ومأمونيتاا وجودتاا 4-16

 

 الناج االستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية 4-17
 

توصببيا  بشببأن اسببتعراض المنظمببة للمببواد النفسببانية التببأثير مببن أجببل  خضبباعاا للمراقبببة الدوليببةس  4-18
 المراجعة المقترحة

 
 ة المترتبة علا زلزال هايتيالعواقم الصحي 4-19

 
 العالج والوقاية من االلتاام الرئوي 4-20

 
 الجذام )داء هانسن( 4-21

 
 مسائل البرنامج والميزانية  -2
 

 2012-2006برنامج العمل العام الحادي عشر،  2-1
 

 المسائل المالية -6
 

 جدول تقدير االشتراكا  6-1
 

 ] ُحذف [ 6-2
 
 مسائل اإلدارة -7
 

 مة وأمن الموظفين والمباني والخطة الرئيسية لألصول الرأسماليةسال 7-1
 

 تعيين أعضاء لجنة الخبراء المستقلين االستشارية في مجال المراقبة 7-2
 

 أسلوم عمل األجازة الرئاسية 7-3
 
جببببدول األعمببببال الميقبببب  لجمعيببببة الصببببحة العالميببببة الثالثببببة والسببببتين وموعببببد ومكببببان انعقبببباد دورة  7-4

 لتنفيذي السابعة والعشرين بعد المائةالمجلس ا



 جدول األعمال
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 تقارير لجان المجلس التنفيذي 7-2
 

 اللجنة الدائمة المعنية بالمنظما  غير الحكومية •
 

 الميسسا  والجوائز •
 

 شيون العاملين -8
 
 تعيين المدير اإلقليمي ألفريقيا 8-1
 
 تعيين المدير اإلقليمي ألوروبا 8-2
 
 اخليتعيين مراجع الحسابا  الد 8-3
 
 الموارد البشريةس التقرير السنوي 8-4
 
 التصديق علا تعديال  النظام األساسي للموظفين والئحة الموظفين  8-2
 
 بيان ممثل جمعيا  موظفي منظمة الصحة العالمية 8-6
 
 تقرير لجنة الخدمة المدنية الدولية 8-7
 

 مسائل للعلم -9
 
 تقارير الايئا  االستشارية 9-1

 
 ستشارية للبحوث الصحيةاللجنة اال •

 
 لجان الخبراء ومجموعا  الدراسة •

 
 التقارير المرحلية -10
 

شببببلل األطفببببالس يليببببة للسببببيطرة علببببا المخبببباطر المحتملببببة المحدقببببة بعمليببببة االستئصببببال )القبببببرار  ألفس
 (1-61ع ص ج

 
 (2-27ع ص جمكافحة داء المثقبيا  األفريقي البشري )القرار  باءس
 

ةس مسبّودة اسبتراتيجية تسبريع التقبدم نحبو بلبوغ األهبداف والمرامبي اإلنمائيبة الدوليبة الصحة اإلنجابيب جيم
 (12-27ع ص ج)القرار 
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 (23-29ع ص جتسريع  عداد القوى العاملة الصحية )القرار  دالس
 

 (27-29ع ص جتعزيز التمريض والقبالة )القرار  هاءس
 

 (21-60ع ص جرار التخلص من اضطرابا  عوز اليود بشكل دائم )الق واوس
 

 (12-61ع ص جالتعددية اللغويةس تنفيذ خطة العمل )القرار  زايس
 

 (17-61ع ص جصحة المااجرين )القرار  حاءس
 

 (19-61ع ص جتغير المناخ والصحة )القرار  طاءس
 

 (12-62ع ص جالرعاية الصحية األولية بما في ذلك تعزيز الُنظم الصحية )القرار  ياءس
 

 ال الدورةاختتام أعم -11
 
 

 بببببببببب
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 قائمة بالوثائق 
 
 

 
 1جدول األعمال  1تنقيح  126/1م  
 

 اقتراح بإدراج بند تكميلي في جدول األعمال 1 ضافة  126/1م  
 2 ضافة  126/1م  و 
 

بعببد  تقريببر المببديرة العامببة  لببا المجلببس التنفيببذي فببي دورتببه السادسببة والعشببرين 126/2م  
 المائة

 
 تقرير لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة التابعة للمجلس التنفيذي 126/3م  
 

التأهبببم لمواجابببة األنفلبببونزا الجائحبببةس تببببادل فيروسبببا  األنفلبببونزا والتوصبببل  لبببا  126/4م  
 اللقاحا  والفوائد األخرى

 
 (2002تنفيذ أحكام اللوائح الصحية الدولية ) 126/2م  
 

لصبببببحة العموميبببببة واالبتكبببببار والملكيبببببة الفكريبببببةس االسبببببتراتيجية وخطبببببة العمبببببل ا 126/6م  
 العالميتان

 
الصحة العمومية واالبتكار والملكية الفكريبةس تقريبر فريبق الخببراء العامبل المعنبي  1 ضافة  126/6م  

 بتمويل أنشطة البحث والتطوير
 

 رصد بلوغ المرامي اإلنمائية لأللفية المتعلقة بالصحة 126/7م  
 

توظيف العاملين الصحيين علبا المسبتوى البدوليس مسبّودة مدونبة عالميبة لقواعبد  126/8م  
 الممارسة

 
 تغذية الرّضع وصغار األطفالس تقرير مرحلي رباعي السنوا  126/9م  
 

 2العيوم الوالدية 126/10م  
 1 ضافة  126/10م  و

                                     

 .ixانظر الصفحة    1

 .1انظر الملحق    2
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تقريببر عببن ا ثببار الماليببة واإلداريببة المترتبببة بالنسبببة  لببا األمانببة نتيجببة للقببرارا   2 ضافة  126/10م  
 1المقترح اعتمادها من ِقَبل المجلس التنفيذي أو جمعية الصحة

 
 السالمة الغذائية 126/11م  
 

 توقي ومكافحة األمراض غير الساريةس تنفيذ االستراتيجية العالمية 126/12م  
 

اسببتراتيجيا  الحببد مببن تعبباطي الكحببول علببا نحببو ضببارس مسببّودة االسببتراتيجية  126/13م  
 2العالمية

 
تقريببر عببن ا ثببار الماليببة واإلداريببة المترتبببة بالنسبببة  لببا األمانببة نتيجببة للقببرارا   1 ضافة  126/13م  

 1المقترح اعتمادها من ِقَبل المجلس التنفيذي أو جمعية الصحة
 

 سلمكافحة ال 126/14م  
 

 التاام الكبد الفيروسي 126/12م  
 

 مكافحة داء الليشمانيا  126/16م  
 

 استئصال الحصبة من العالم 126/17م  
 

 استئصال الجدريس تدمير مخزونا  فيروس الجدري 126/18م  
 

 توافر منتجا  الدم ومأمونيتاا وجودتاا 126/19م  
 1 ضافة  126/19م  و
 

 ثببار الماليببة واإلداريببة المترتبببة بالنسبببة  لببا األمانببة نتيجببة للقببرارا  تقريببر عببن ا 2 ضافة  126/19م  
 1المقترح اعتمادها من ِقَبل المجلس التنفيذي أو جمعية الصحة

 
 الناج االستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية 126/20م  
 

أجبل  خضباعاا  توجياا  بشبأن اسبتعراض المنظمبة للمبواد النفسبانية التبأثير مبن 126/21م  
 3للمراقبة الدوليةس المراجعة المقترحة

 
 2012-2006برنامج العمل العام الحادي عشر،  126/22م  
 

 جدول تقدير االشتراكا  126/23م  
                                     

 .7انظر الملحق    1

 .4انظر الملحق    2
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 سالمة وأمن الموظفين والمباني والخطة الرئيسية لألصول الرأسمالية 126/24م  
 

 ستشارية في مجال المراقبةتعيين أعضاء لجنة الخبراء المستقلين اال 126/22م  
 

 1أسلوم عمل األجازة الرئاسية 126/26م  
 

 جدول األعمال الميق  لجمعية الصحة العالمية الثالثة والستين 126/27م  
 

س اللجنبببببة الدائمبببببة المعنيبببببة بالمنظمبببببا  غيبببببر تقبببببارير لجبببببان المجلبببببس التنفيبببببذي 126/28م  
 2الحكومية

 
الماليببة واإلداريببة المترتبببة بالنسبببة  لببا األمانببة نتيجببة للقببرارا  تقريببر عببن ا ثببار  1 ضافة  126/28م  

 3المقترح اعتمادها من ِقَبل المجلس التنفيذي أو جمعية الصحة
 

 الجوائز 126/29م  
 

 تعيين المدير اإلقليمي ألفريقيا 126/30م  
 

 تعيين المدير اإلقليمي ألوروبا 126/31م  
 

 داخليتعيين مراجع الحسابا  ال 126/32م  
 

 الموارد البشريةس التقرير السنوي 126/33م  
 1 ضافة  126/33م  و
 1تصويم  1 ضافة  126/33م  و
 

 بيان ممثل جمعيا  موظفي منظمة الصحة العالمية 126/34م  
 

 تقرير لجنة الخدمة المدنية الدولية 126/32م  
 

 ث الصحيةتقارير الايئا  االستشاريةس اللجنة االستشارية للبحو  126/36م  
 

 تقارير لجان الخبراء ومجموعا  الدراسة 126/37م  
 

مجموعبببا   -تقبببارير الايئبببا  االستشببباريةس لجبببان الخببببراء ومجموعبببا  الدراسبببة  1 ضافة  126/37م  
 ولجان الخبراء االستشاريين وعضويتاا

 
                                     

 .2انظر الملحق    1

 .2انظر الملحق    2

 .7انظر الملحق    3
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 التقارير المرحلية 126/38م  
 1 ضافة  126/38م  و
 

 1  النظام األساسي للموظفين والئحة الموظفينالتصديق علا تعديال 126/39م  
 

تقريببر عببن ا ثببار الماليببة واإلداريببة المترتبببة بالنسبببة  لببا األمانببة نتيجببة للقببرارا   1 ضافة  126/39م  
 2المقترح اعتمادها من ِقَبل المجلس التنفيذي أو جمعية الصحة

 
 العالج والوقاية من االلتاام الرئوي 126/40م  
 

 لجذام )داء هانسن(ا 126/41م  
 

 وثائق المعلومات
 

التأهبببم لمواجابببة األنفلبببونزا الجائحبببةس تببببادل فيروسبببا  األنفلبببونزا والتوصبببل  لبببا  1وثيقة معلوما / /126م  
 اللقاحا  والفوائد األخرى

 
 تقرير لجنة الخدمة المدنية الدولية 2وثيقة معلوما / /126م  
 

 (2002وائح الصحية الدولية )تنفيذ أحكام الل 3وثيقة معلوما / /126م  
 

 متنوعاتوثائق ال
 

 قائمة بأسماء األعضاء والمشاركين ا خرين ] باإلنكليزية والفرنسية فقط [ 1تنقيح  1متنوعا / /126م  
 

 الجدول الزمني اليومي المبدئي 2متنوعا / /126م  
 

 المقررا  اإلجرائية وقائمة بالقرارا   3متنوعا / /126م  
 

 قائمة بالوثائق 4نوعا /مت /126م  
 
 
 

 ببببببببببببب

                                     

 .3انظر الملحق    1

 .7انظر الملحق    2
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 اتالقرار  

 
 

 ألفريقياتعيين المدير اإلقليمي  6ق621ت م
 

 المجلس التنفيذي، 
 

 من دستور منظمة الصحة العالمية؛ 25المادة أحكام إذ يضع في اعتباره  
 

ذ يضع في اعتباره الترشيح    التاسعة والخمسين،في دورتها  ألفريقياعن اللجنة اإلقليمية  الصادروا 
 
 ؛5212شباط/ فبراير  1ر لويس غوميز سامبو مديرًا إقليميًا ألفريقيا اعتبارًا من الدكتو  يعيد تعيين -1
 
 1المدير العام أمر إصددار عقدد للددكتور لدويس غدوميز سدامبو لمددة خمدس سدنواً اعتبدارًا مدن  يفّوض إلى -5

 ، وذلك رهنًا بأحكام النظام األساسي للموظفين والئحة الموظفين.5212شباط/ فبراير 
 

 (5212 يناير/ كانون الثاني 11سة الثالثة، )الجل
 
 
 ألوروباتعيين المدير اإلقليمي  2ق621ت م
 

 المجلس التنفيذي،
 

 من دستور منظمة الصحة العالمية؛ 25إذ يضع في اعتباره أحكام المادة 
 

ذ يضع في اعتباره   ؛نوالخمسي التاسعةفي دورتها  ألوروبااللجنة اإلقليمية  الصادر عنترشيح الوا 
 
 ؛5212شباط/ فبراير  1السيدة سوزانا جاكاب مديرًا إقليميًا ألوروبا اعتبارًا من  يعين -1
 
شدباط/  1المدير العام أمر إصددار عقدد للسديدة سدوزانا جاكداب لمددة خمدس سدنواً اعتبدارًا مدن  يفّوض إلى -5

 ، وذلك رهنًا بأحكام النظام األساسي للموظفين والئحة الموظفين.5212فبراير 
 

 (5212 يناير/ كانون الثاني 11)الجلسة الثالثة، 
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 مارك دانزوناإلعراب عن التقدير للدكتور  3ق621ت م
 

 المجلس التنفيذي،
 

إذ يود بمناسبة تقاعد الدكتور مدارك داندزون مدن منصدب المددير اإلقليمدي ألوروبدا، اإلعدراب عدن تقدديره لمدا 
 قدمه من خدماً لمنظمة الصحة العالمية؛

 
ذ يشددير بصددورة خاصددة إلددد  ذ يضددع فددي اعتبدداره وا   أندده كددرس حياتدده فددي خدمدددة قضددية الصددحة الدوليددة، وا 

 سنواً خدمته التي دامً عشرة أعوام في منصب المدير اإلقليمي ألوروبا؛
 
 امتنانه وتقديره العميق للدكتور مارك دانزون إلسهامه الذي ال يقدر بثمن في عمل المنظمة؛ يعرب عن -1
 
 مارك دانزون بهذه المناسبة أطيب تمنياته بقضاء سنواً أخرى طويلة في خدمة البشرية. لدكتورايهدي  -5

 
 (5212 يناير/ كانون الثاني 11)الجلسة الثالثة، 

 
 
 رصد بلوغ المرامي اإلنمائية لأللفية المتعلقة بالصحة 4ق621ت م
 

 المجلس التنفيذي، 
 

 1رامي اإلنمائية لأللفية المتعلقة بالصحة،بعد النظر في التقرير الخاص برصد بلوغ الم 
 

 جمعية الصحة العالمية الثالثة والستين باعتماد القرار التالي: يوصي 
 

 جمعية الصحة العالمية الثالثة والستون، 
 

 بعد النظر في التقرير الخاص برصد بلوغ المرامي اإلنمائية لأللفية المتعلقة بالصحة؛ 
 

ذ تذّكر بالقرار   بشأن رصد تحقيق المرامي اإلنمائية لأللفية المتعلقة بالصحة؛ 11-11ع ص جوا 
 

ذ تددذّكر بنتددائم المدد تمراً واجتماعدداً القمددة الرئيسددية التددي عقدددتها األمددم المتحدددة فددي المجددالين   وا 
االقتصددادي واالجتمدداعي والمجدداالً المتصددلة بهمددا، وخصوصددًا مددا يتعلددق منهددا بالصددحة العالميددة، والسدديما 

وااللتزامدداً التددي أعلنهددا المجتمددع الدددولي مددن أجددل تحقيددق  5222ختاميددة لمدد تمر القمددة العددالمي الوثيقددة ال
المرامددي اإلنمائيددة لأللفيدددة وااللتزامدداً الجديدددة التدددي أسعلنددً فدددي المناسددبة الرفيعددة المسدددتوى لألمددم المتحددددة 

 (؛5221أيلول/ سبتمبر  52بشأن المرامي اإلنمائية لأللفية )نيويورك، 
 

ذ   تشددددد علددد  أهميدددة بلدددوغ المرامدددي اإلنمائيدددة لأللفيدددة المتعلقدددة بالصدددحة، وخصوصدددًا مدددن أجدددل وا 
 ضمان تحقيق التنمية االجتماعية االقتصادية؛

 

                                                   
 .151/7ً مالوثيقة     1
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ذ يقلقهددا تبدداين مسددتوياً البلدددان فددي تحقيقهددا للمرامددي اإلنمائيددة لأللفيددة وكددذلك تبدداين مسددتوياً   وا 
 بلوغ كل مرم  عل  حدة؛ 

 
ذ ترحددب بدداإلع ن ا  لددوزاري الددذي اعتسمددد فددي االسددتعراا الددوزاري السددنوي الددذي عقددده المجلددس وا 

بشدأن تحقيدق المرامدي وااللتزامداً المتفدق عليهدا دوليدًا فيمدا يتعلدق  5221االقتصادي واالجتمداعي فدي عدام 
 بالصحة العمومية في العالم؛

 
ذ تددددذّكر بددددالقرار   كددددانون األول/  12الصددددادر عددددن الجمعيددددة العامددددة لألمددددم المتحدددددة ) 16/121وا 
 ( بشأن الصحة العالمية والسياسة الخارجية؛5221ديسمبر 

 
ذ ت كدددد مجدددددًا علددد  التدددزام   ذ تقدددر بدددأن المرامدددي اإلنمائيدددة لأللفيدددة مرتبطدددة ببعضدددها الدددبعا، وا  وا 

جمعيددة الصددحة بمواصددلة العمددل علدد  إحيدداء وتعزيددز الشددراكة العالميددة مددن أجددل التنميددة باعتبارهددا عنصددرًا 
ناصر بلوغ هذه المرامي، والسيما المرامي المتعلقة بالصدحة، وذلدك بفضدل جملدة مدن األسداليب حيويًا من ع

منهدددا تعزيدددز القددددراً ونقدددل التكنولوجيدددا وتقاسدددم أفضدددل الممارسددداً والددددروس المسدددتفادة والتعددداون فيمدددا بدددين 
مكانية التنب  بتوفير المواردبلدان الجنوب   ؛وا 

 
ذ تددذّكر بتوافددق  راء مددونتيري الدد  والقاضددي حبحدددّ   5225ذي تددم التوصددل إليدده فددي  ذار/ مددارس وا 

البلدددان المتقدمددة، إن لددم تكددن قددد فعلددً ذلددك، علدد  بددذل جهددود ملموسددة مددن أجددل بلددوغ الهددد  المتمثددل فددي 
٪ مددن الندداتم القددومي اإلجمددالي كمسدداعدة إنمائيددة رسددميةح، وحتشددجيع البلدددان الناميددة 2‚7تخصدديص نسددبة 

حددرز فددي ضددمان اسددتخدام المسدداعدة االنمائيددة الرسددمية بفعاليددة للمسدداعدة علدد  علدد  البندداء علدد  التقدددم الم
 تحقيق المرامي واألهدا  اإلنمائيةح؛

 
ذ ت كدددد مدددن جديدددد علددد  التزامددداً الكثيدددر مدددن البلددددان المتقدمدددة ببلدددوغ هدددد  تخصددديص   ٪ 2.7وا 

 ، وبلدددددددددددوغ5212الددددددددددددخل القددددددددددومي اإلجمدددددددددددالي للمسدددددددددداعدة اإلنمائيدددددددددددة الرسددددددددددمية بحلدددددددددددول عددددددددددام  مددددددددددن
٪ مددددددن الددددددخل القددددددومي اإلجمددددددالي للمسدددددداعدة اإلنمائيدددددة الرسددددددمية بحلددددددول عددددددام 2.21 تخصدددددديص هدددددد 
 ؛٪ ألقل البلدان نمواً 2.52٪ و2.12وكذلك هد  تخصيص ما بين  ،5212

 
ذ ترحددب بمضدداعفة الجهدددود مددن أجدددل تحسددين نوعيددة المسددداعدة اإلنمائيددة الرسدددمية وزيددادة أثرهدددا   وا 

والمبددادا الددواردة اإلنمددائي المنبثدق عددن المجلددس االقتصدادي واالجتمدداعي علد  التنميددة مثددل منتددى التعدداون 
فددي إعدد ن بدداريس وبرنددامم عمددل أكددرا والخبددرة المسددتمدة مددن الشددراكة الصددحية الدوليددة ومددن جهدداً أخددرى 

 لتعزيز الملكية والتنسيق والمواءمة واإلدارة بهد  تحقيق النتائم، عل  الصعيد الوطني؛ 
 

ذ تحيط علمًا بع  مل الفريدق الرائدد المعندي بالتمويدل المبتكدر للتنميدة وفرقدة العمدل الرفيعدة المسدتوى وا 
المعنيددة بالتمويددل الدددولي المبتكددر للددنسظم الصددحية، وبالتعهددداً اإلضددافية التددي أعلنتهددا عدددة بلدددان مددن أجددل 

سدتوى الدذي زيادة التمويل المخصص للصحة، واإلع ناً الصادرة عن عددة بلددان فدي االجتمداع الرفيدع الم
( مدددن أجدددل 5221أيلدددول/ سدددبتمبر  52عقدتددده الجمعيدددة العامدددة لألمدددم المتحددددة بشدددأن الصدددحة )نيويدددورك، 

تحقيق اإلتاحة الشاملة للرعاية الصحية الميسورة التكلفة، بمدا فدي ذلدك تقدديم الخددماً المجانيدة إلد  النسداء 
اً الماليددددة لتددددوفير الحمايددددة الصددددحية واألطفددددال فددددي مواقددددع تقددددديم الرعايددددة التددددي تختارهددددا البلدددددان، وا ليدددد

 االجتماعية؛
 

ذ تسعدددرب عدددن القلدددق إزاء الدددبطء النسدددبي للتقددددم المحدددرز فدددي تحقيدددق المرامدددي اإلنمائيدددة لأللفيدددة،   وا 
 وخصوصًا في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى؛
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ذ تسعددرب عدددن بدددالأل القلدددق ألن اإلجحدددا  فدددي مجدددال الصدددحة اليدددزال يحدددد مدددن تمتدددع األم   والوليدددد وا 
كمددا تسعددرب عددن بددالأل القلددق إزاء  لتلددك الخدددماً،ومددن اإلتاحددة الشدداملة  بخدددماً الصددحة اإلنجابيددةوالطفددل 

مدن المرامدي اإلنمائيدة لأللفيدة واللدذين يتعلقدان بتحسدين صدحة  2و 6بطء التقدم المحدرز فدي بلدوغ المدرميين 
 الطفل وصحة األمومة؛

 
ذ تسرحدددب بمسددداهمة كدددل الشدددركاء المعنيدددين  وبالتقددددم المحدددرز نحدددو بلدددوغ مرمددد  اإلتاحدددة الشددداملة  وا 

 لخدماً الوقاية والع ج والرعاية والدعم المتعلقة باأليدز والعدوى بفيروسه؛
 

ذ ت كددد مجددددًا علدد  الدددور الرئيسددي الددذي تضددطلع بدده منظمددة الصددحة العالميددة بصددفتها الوكالددة   وا 
الصددحة، بمدددا فددي ذلدددك األدوار والوظددائ  المسسدددندة المتخصصددة الرئيسدددية التابعددة لألمدددم المتحدددة والمعنيدددة ب

 إليها فيما يتعلق بالسياساً الصحية وفقًا لواليتها؛
 

ذ تسرحددب بتقريددر منظمددة الصددحة العالميددة عددن المددرأة والصددحة  نظددرًا ألهميتدده فددي تعزيددز حقددوق  1وا 
اسدتراتيجياً شداملة  المرأة والمساواة بين الجنسين، وت كد عل  ضرورة تناول مسألة صحة المدرأة مدن خد ل

الددنسظم الصددحية مددن أجددل تحسددين  تعزيددز تسددتهد  معالجددة األسددباب األساسددية للتمييددز، وتشدددد علدد  أهميددة
 تلبية االحتياجاً الصحية للمرأة من حي  اإلتاحة والشمول؛

 
ذ تسقدددددر بدددددأن تحقيدددددق التحسددددديناً المسدددددتدامة فدددددي المجدددددال الصدددددحي ال يدددددتم إال بواسدددددطة نسظدددددم   وا 
ودمدم    مبادا التصدي لإلجحا  في المجال الصحي وجعل الناس محدور تركيدز الرعايدةتستند إل صحية

 الصحة في السياساً العمومية األوسع نطاقًا واالضط ع بالقيادة الشاملة فيما يتعلق بالصحة؛
 

ذ تدذّكر بأهميدة الوقايدة   ذ تقر أيضًا بعبء األمراا غير السدارية المتندامي علد  نطداق العدالم، وا  وا 
األمددراا المعديددة التددي التددزال تشددكل عبئددًا فادحددًا وخاصددة فددي البلدددان الناميددة وا ثددار الضددارة المترتبددة مددن 

علدددد  األزمدددداً الاذائيددددة والبيئيددددة واالقتصددددادية والماليددددة بالنسددددبة إلدددد  السددددكان، والسدددديما أشددددد السددددكان فقددددرًا 
ميددة إلدد  بلددوغ المرمدد  األول مددن وأسددرعهم تددأثرًا، والتددي قددد تزيددد مسددتوى سددوء التاذيددة وتقددوا الجهددود الرا

المرامدددي اإلنمائيدددة لأللفيدددة )القضددداء علددد  الفقدددر المددددقع والجدددوع( والمرامدددي المتعلقدددة بالصدددحة والتقددددم الدددذي 
 أسحرز خ ل العقدين الماضيين،

 
 الدول األعضاء عل  ما يلي: تحث -1
 

شددامل مددن تعزيدز نسظمهددا الصددحية كددي تحقددق نتددائم صدحية منصددفة كأسدداس التبدداع نهددم  (1)
مدن المرامدي اإلنمائيدة لأللفيدة، مدع التركيدز علد  ضدرورة إنشداء نسظدم  1و 2و 6أجل بلوغ المرامدي 

صدددحية وطنيدددة مسدددتدامة وتعزيدددز القددددراً الوطنيدددة مدددن خددد ل إيددد ء االهتمدددام ألمدددور منهدددا تقدددديم 
شددراء الخدددماً، وتمويددل الددنسظم الصددحية، والقددوى العاملددة الصددحية، ونسظددم المعلومدداً الصددحية، و 

وتوزيددع األدويددة واللقاحدداً والتكنولوجيدداً، ورعايددة الصددحة اإلنجابيددة، واإلرادة السياسددية فددي إطددار 
 القيادة وتصري  الش ون؛

 
اسددتعراا السياسدداً، بمددا فددي ذلددك السياسدداً الخاصددة بددالتوظي  والتدددريب واالسددتبقاء،  (5)

تدددوازن فدددي تدددوزيعهم داخدددل والتدددي تتسدددبب فدددي تفددداقم مشدددكلة نقدددص العددداملين الصدددحيين واخدددت ل ال
البلددان وفددي جميدع أنحدداء العددالم، وخصوصدًا نقصددهم فدي منطقددة أفريقيددا جندوب الصددحراء الكبددرى، 

 وهي أمور تقوا النسظم الصحية في البلدان النامية؛
                                                   

 .5221جني ، منظمة الصحة العالمية،  المرأة والصحة: بيّناً اليوم وبرنامم الاد.    1



المقررات اإلجرائيةالقرارات و  5  

التأكيددددد مجددددددًا علدددد  قدددديم ومبددددادا الرعايددددة الصددددحية األوليددددة، بمددددا فددددي ذلددددك اإلنصددددا   (2)
تاحدددة الخددددماً للجميدددع والعمدددل المتعددددد القطاعددداً والشدددفافية والتضدددامن والعدالدددة االجتماع يدددة وا 

والمسددداءلة وال مركزيدددة ومشددداركة المجتمدددع وتمكينددده، كأسددداس لتعزيدددز الدددنسظم الصدددحية، وذلدددك مدددن 
 خ ل تقديم الدعم ال زم للصحة والتنمية؛

 
وضدددع اإلنصدددا  فدددي المجدددال الصدددحي فدددي الحسدددبان فدددي كدددل السياسددداً الوطنيدددة التدددي  (6)
صدى للمحدداً االجتماعية للصحة، والنظدر فدي وضدع وتعزيدز سياسداً شداملة بشدأن الحمايدة تت

االجتماعيدة، بمدا فددي ذلدك تعزيددز الصدحة، والوقايددة مدن األمددراا المعديدة وغيددر السدارية، والرعايددة 
تاحة السلع والخدماً الضرورية للصحة والعافية؛  الصحية، وتعزيز توافر وا 

 
تدددوفير الوقايدددة مدددن الوفددداة والمراضدددة بدددين األمهددداً والولددددان واألطفدددال تجديدددد التزاماتهدددا ب (2)

عددن طريددق سلسددلة فعالددة مددن أنشدطة الرعايددة ومددن خدد ل تعزيددز الددنسظم الصددحية  :والدتخلص منهمددا
ووضددع اسددتراتيجياً وبدددرامم شدداملة ومتكاملدددة للتصدددي لألسدددباب األساسددية لعددددم اإلنصددا  بدددين 

رعايددة والصددحة اإلنجابيددة الم ئمددة، بمددا فددي ذلددك تنظدديم الجنسددين وعدددم الحصددول علدد  خدددماً ال
األسرة والصحة الجنسدية، وعدن طريدق التشدجيع علد  احتدرام حقدوق المدرأة، وتعزيدز الجهدود الراميدة 
إل  تحقيق اإلدارة المتكاملدة للرعايدة الصدحية للولددان واألطفدال، بمدا فدي ذلدك اإلجدراءاً الخاصدة 

 األطفال؛بالتصدي لألسباب الرئيسية لوفاة 
 
التوسددع إلددد  حدددد بعيدددد فددي الجهدددود الخاصدددة بتحقيدددق المرمدد  الخددداص باإلتاحدددة الشددداملة  (1)

لخدددماً الوقايددة والعدد ج والرعايدددة والدددعم المتعلقددة بفيددروس العدددوز المندداعي البشددري بحلددول عدددام 
، والمرمددد  الخددداص بوقددد  انتشدددار فيدددروس العدددوز المنددداعي البشدددري/ األيددددز بحلدددول عدددام 5212
 بدء انحساره اعتبارًا من ذلك التاريخ؛و  5212

 
تحقيق أقص  قددر مدن التد زر بدين أنشدطة مواجهدة األيددز والعددوى بفيروسده وبدين تعزيدز  (7)

 النسظم الصحية والدعم االجتماعي؛
 
تعزيددز السياسدداً الراميددة إلدد  التصدددي للتحدددياً الخاصددة بالم ريددا، بمددا فددي ذلددك رصددد  (1)

 معالجة التوليفية القائمة عل  مادة األرتيميسينين؛مقاومة األدوية في إطار ال
 
ضدمان اسددتدامة وتعزيدز المكاسددب التدي تحققددً فدي مكافحددة السدل، ووضددع اسددتراتيجياً  (1)

ابتكاريددة للوقايددة مددن السددل واكتشددافه وع جدده، بمددا فددي ذلددك الوسددائل الكفيلددة بالتصدددي للتهديددداً 
العددوز المندداعي البشددري، أو السددل المقدداوم  الجديدددة، مثددل عدددوى السددل المصدداحبة لعدددوى فيددروس

 لألدوية المتعددة أو السل الشديد المقاومة لألدوية؛
 
 تحقيق استدامة االلتزاماً الخاصة باستئصال شلل األطفال؛ (12)
 
إدراج أفضددددل الممارسدددداً الخاصددددة بتقويددددة الخدددددماً الصددددحية فددددي المبددددادراً المتعددددددة  (11)

امددي اإلنمائيددة لأللفيددة، والسدديما فددي مبددادراً التعدداون بددين بلدددان األطددرا  الموجهددة إلدد  بلددوغ المر 
 الجنوب؛

 
دعدددم البلددددان الناميدددة فدددي مسددداعيها الوطنيدددة الراميدددة إلددد  بلدددوغ المرامدددي اإلنمائيدددة لأللفيدددة  (15)

والسديما المرامدي اإلنمائيدة لأللفيدة المتعلقددة بالصدحة وذلدك بفضدل جملددة مدن األسداليب منهدا تعزيددز 



بعد المائة العشرونالسادسة و المجلس التنفيذي، الدورة    6 

التكنولوجيدددا وتقاسدددم الددددروس المسدددتفادة وأفضدددل الممارسددداً، والتعددداون بدددين بلددددان  القددددراً ونقدددل
مكانية التنب  بتوفير الموارد؛الجنوب،   وا 

 
 ؛5212الوفاء بالتزاماتها فيما يتعلق بالمساعدة اإلنمائية الرسمية ببلوغ عام  (12)
 

 المديرة العامة ما يلي: تطلب إلى -5
 
بدور رئيسي فدي رصدد بلدوغ المرامدي اإلنمائيدة لأللفيدة المتعلقدة االستمرار في االضط ع  (1)

بالصحة، بما في ذلك التقدم المحرز نحو تحقيق التاطية الشداملة بالخددماً الضدرورية لبلدوغ هدذه 
 المرامي؛

 
االسددددتمرار، لهددددذا الاددددرا، فددددي التعدددداون الوثيدددددق مددددع جميددددع منظمدددداً األمددددم المتحددددددة  (5)

معنيددة بالعمددل علدد  بلددوغ المرامددي اإلنمائيددة لأللفيددة، وذلددك فددي إطددار والمنظمدداً الدوليددة األخددرى ال
الشدددديد علددد  اسدددتخدام  ومواصدددلة التركيدددز 5212-5221الخطدددة االسدددتراتيجية المتوسدددطة األجدددل 

المددوارد حسددب الواليددة المعنيددة والكفدداءاً األساسددية لكددل منهددا ومددع ت فددي االزدواجيددة فددي الجهددود 
 أنشطة الوكاالً الدولية؛ تعزيز تنسيقو وتجزئة المعونة، 

 
تقددددديم الدددددعم إلدددد  الدددددول األعضدددداء فددددي جهودهددددا الراميددددة إلدددد  تعزيددددز نسظمهددددا الصددددحية  (2)

والتصدددي لمشددكلة نقددص العدداملين الصددحيين، والتأكيددد مجددددًا علدد  قدديم ومبددادا الرعايددة الصددحية 
راميددة إلدد  تعزيددز األوليدة، والتصدددي للمحدددداً االجتماعيددة للصددحة، وتعزيدز سياسدداتها العموميددة ال

اإلتاحة التامة للحماية الصدحية واالجتماعيدة، بمدا فدي ذلدك تحسدين الحصدول علد  األدويدة العاليدة 
 الجودة وال زمة لدعم توفير الرعاية الصحية لشرائح مجتمعية تشمل أسرع الناس تأثرًا؛

 
وجعلهدا تسدتند تعزيز مواءمة وتنسيق التدخ ً العالمية الخاصة بتعزيز الدنسظم الصدحية،  (6)

إل  نهم الرعاية الصحية األوليدة، وذلدك بالتعداون مدع الددول األعضداء والمنظمداً الدوليدة المعنيدة 
والمبدددادراً الصدددحية الدوليدددة وسدددائر أصدددحاب المصدددلحة لتعزيدددز التددد زر بدددين األولويددداً الدوليددددة 

 والوطنية؛
 
 2و 6لتحقيددق المرامددي  التأكيددد علدد  اإلجددراءاً التددي تتوسددم فيهددا األمانددة تعزيددز دعمهددا (2)
مدن المرامدي اإلنمائيددة لأللفيدة وعرضدها علدد  جمعيدة الصددحة فدي إطدار خطددة عملهدا الخاصددة  1و

 بتجديد الرعاية الصحية األولية؛
 
العمددل مددع جميددع الشددركاء المعنيددين مددن أجددل تحقيددق معدددالً عاليددة للتاطيددة التمنيعيددة  (1)

 باللقاحاً الميسورة التكلفة والمضمونة الجودة؛
 
قيادة العمل مع جميع الشركاء المعنيدين للمسداعدة علد  ضدمان أن يكدون العمدل الخداص  (7)

للجلسدة العامدة لألمدم المتحددة بدالمرامي اإلنمائيدة لأللفيدة المتعلقدة بالصدحة مدن المواضديع الرئيسدية 
 ؛(5212أيلول/ سبتمبر  55-52المعنية بالمرامي اإلنمائية لأللفية )

 
عدددداد البّينددداً العلميدددة االسدددتمرار فدددي جمددد (1) المرامدددي اإلنمائيدددة لأللفيدددة  ال زمدددة لتحقيدددقع وا 

 كمعلوماً مفيدة عل  الدول األعضاء كافة؛ ونشرهاالمتعلقة بالصحة، 
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االسددتمرار فددي تقددديم تقريددر سددنوي إلدد  جمعيددة الصددحة مددن خدد ل المجلددس التنفيددذي عددن  (1)
المتعلقة بالصدحة، بمدا فدي ذلدك التقددم فيمدا يتعلدق التقدم المحرز في بلوغ المرامي اإلنمائية لأللفية 

 ؛بالعقباً الرئيسية وسبل التالب عليها
 

الم سسدداً المعنيددة التابعددة لمنظومددة األمدددم المتحدددة والشددركاء الدددوليين فددي مجددال التنميدددة  تدددعو -2
اً القطدددداع والوكدددداالً اإلنمائيددددة الدوليددددة والم سسدددداً الماليددددة الدوليددددة، والمنظمدددداً غيددددر الحكوميددددة وكياندددد

الخداص، إلد  مواصددلة تقدديم الدددعم والنظدر فددي زيدادة الددعم المقدددم إلد  البلدددان، والسديما فددي أفريقيدا جنددوب 
الصدحراء الكبددرى، مدن أجددل وضدع وتنفيددذ السياسداً الصددحية وخطدط التنميددة الصدحية الوطنيددة بمدا يتمشدد  

 ائية لأللفية. مع المرامي الصحية المتفق عليها دوليًا بما في ذلك المرامي اإلنم
 

 (5212 يناير/ كانون الثاني 51)الجلسة السابعة، 
 
 
 تغذية الرّضع وصغار األطفال 5ق621ت م
 

 المجلس التنفيذي،
 

 1تاذية الرّضع وصاار األطفال،ب الخاصبعد أن نظر في التقرير المرحلي الرباعي السنواً 
 

 ار التالي:الثالثة والستين باعتماد القر  العالمية جمعية الصحة يوصي
 

 الثالثة والستون، العالمية جمعية الصحة
 

 ؛تاذية الرّضع وصاار األطفالب الخاصبعد أن نظًر في التقرير المرحلي الرباعي السنواً 
 

ذ تددددددددددذّكر بددددددددددالقراراً   ،11-61ج ص عو 51-21ج ص عو 22-27ج ص عو 51-22ج ص عوا 
 5-26ج ص عو 12-61ج ص عو 2-67ج ص عو 7-61ج ص عو 26-62ج ص عو 2-62ج ص عو

 بشأن التاذية واأليدز والعدوى بفيروسه؛ 11-21ج ص عبشأن تاذية الرّضع وصاار األطفال، والقرار 
 
 
 

ذ تدرك أن تحقيق المرامي اإلنمائ  تاذية األمهاً واألطفال؛ية لأللفية يستلزم الحد من سوء وا 
 

دراكددًا منهددا أن سدددوء التاذيددة مسدد ول، فدددي جميددع أنحددداء العددالم، عددن  ٪ مدددن عددبء المراضدددة 11وا 
لد  نتددائم سديئة فددي  اإلجمدالي ممدا يدد دي إلد  تددردي الوضدع الصددحي واإلصدابة بدالعجز فددي المددى البعيددد وا 

مليدون طفدل يقدل وزنهدم عدن الدوزن العدادي  171مجالي التعليم والنمو، وأن هناك، في جميدع أنحداء العدالم، 
عوامددل تاذيددة وأشدددها فتكددًا كددل عددام، وأن مليددون طفددل ممددن يعددانون مددن أوخددم أشددكال سددوء ال 52وأن هندداك 

الفيتامينداً  وعدوزاالختطار التاذوية، بما فيها نقص الوزن وتدني الرضاعة الطبيعيدة عدن المسدتوى األمثدل 
مدن  ٪22مليدون وفداة ) 2‚1وقدوع  والزنك، تعدد مسد ولة عدن واليود والمعادن، والسيما الفيتامين أل  والحديد

مددن مجمدددوع  ٪22مدددن سددنواً العمددر المصددححة باحتسددداب مدددد العجددز )مليددون  166مجمددوع الوفيدداً( و
 لدى األطفال دون الخامسة من العمر؛ (سنواً العمر المصححة باحتساب مدد العجز

                                                   
 .151/1مً الوثيقة     1
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ذ تدددرك أن البلدددان تواجدده بدداطراد مشددك ً فددي مجددال الصددحة العموميددة بسددبب العددبء المددزدوج  وا 
وا ثددار السدديئة التددي التاذيددة أو فددرط التاذيددة(،  الندداجم عددن سددوء التاذيددة )سددواء كددان ذلددك فددي شددكل سددوء

 ؛في مراحل العمل المتأخرةيخلفها 
 

ذ تعتر  بأن  بلددًا وبدأن سدوء  21٪ من األطفال الذين يعدانون مدن توقد  النمدو يعيشدون فدي 12وا 
 التاذية يصيب األطفال الذين تقل أعمارهم عن السنتين أكثر من غيرهم؛

 
ذ تضع فدي اعتبارهدا التحدديا ً التدي تفرضدها جائحدة األيددز والعددوى بفيروسده والصدعوباً التدي وا 

ذ تشددددعر بددددالقلق إزاء عدددددم وفدددداء تعتددددرا وضددددع سياسدددداً مناسددددبة لتاذيددددة الرّضددددع وصدددداار األطفددددال ، وا 
 ؛المساعدة الاذائية باالحتياجاً التاذوية لصاار األطفال من حملة فيروس األيدز

 
دراكداً  غيددر المناسدبة والعواقددب المترتبددة عليهدا مددن عقبدداً أمددام  منهددا لمددا تمثلده ممارسدداً التاذيددة وا 

 تحقيق التنمية االجتماعية واالقتصادية المستدامة والحد من الفقر؛
 

ذ يسددداورها القلددددق إزاء  ال يحصددددلون بعددددد علدددد  الرّضددددع وصددداار األطفددددال الددددذين  ضددددخامة عددددددوا 
ع مدددداركهم وبصدددحتهم، بدددل ويهددددد التاذيدددة الم ئمدددة ممدددا يلحدددق الضدددرر بحدددالتهم التاذويدددة وبنمدددوهم وبتوسددد

   بقاءهم عل  قيد الحياة؛
 

ذ تضددع فددي حسددبانها أن  العالميددة لتاذيددة الرّضددع وصدداار األطفددال وألهدددافها  تنفيددذ االسددتراتيجيةوا 
ظم الصدحية والمجتمعداً والرصدد الدنس  تقويدةنهم شدامل، يتضدمن  اتباعو  قوياً  سياسياً  التزاماً  يقتضيالتنفيذية 

 ؛التي يسلجأ إليهاالتدخ ً  الدقيق  لفعالية
 

ذ تقددر بددأن تحسددين ممارسدداً الرضدداعة الطبيعيددة يمكدددن أن ينقددذ سددنوياً  حيدداة مددا يقددارب مليدددون  وا 
مليدون طفدل مدن هد الء األطفدال نصد   مدا يزيدد علد طفل دون الخامسة من العمدر، وبممكانيدة تجندب وفداة 

، إلددد  جاندددب الرضددداعة الطبيعيدددة المناسدددب تزويددددهم بالتاذيدددة التكميليدددة الكافيدددة فدددي الوقدددً بفضدددل سدددنوياً 
 ؛المستمرة لمدة عامين أو أكثر

 
دراكددداً  يقتضدددي  والمسدددندة بالبّينددداًمنهدددا أن نجددداز تعزيدددز التددددخ ً التاذويدددة المأموندددة والفعالدددة  وا 

 سياساً متعددة القطاعاً بشأن الاذاء والتاذية؛ وضع
 

ذ تقددر بضدددرورة وجدددود سياسدداً وطنيدددة شددداملة بشددأن تاذيدددة ا دراجهدددا وا  لرّضدددع وصدداار األطفدددال وا 
 عل  نحو سليم في االستراتيجياً الوطنية بشأن بقاء الرّضع وصاار األطفال عل  قيد الحياة؛

 
 واألسددرة الدوليددةالحكومدداً والمجتمددع المدددني كددل مددن جدددد منهددا بددأن األوان قددد  ن لكددي ي واقتناعدداً 

مدددن أجدددل تحقيدددق هدددذا العمدددل معدددًا بشدددكل وثيدددق و االلتدددزام بتعزيدددز التاذيدددة المثلددد  للرّضدددع وصددداار األطفدددال 
 الارا؛

 
فدددي تنفيدددذ  مدددن أهميدددة حاسدددمة لتعزيدددز ترصدددد التاذيدددة علددد  الصدددعيد الدددوطني بمدددامنهدددا  واقتناعددداً 

 التدخ ً،واالرتقاء بمستوى سياساً تاذوية فعالة 
 
 الدول األعضاء عل  ما يلي: تحث -1
 

 أشكاله؛ بجميعاذية زيادة االلتزام السياسي إزاء الحد من سوء الت (1)
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تعزيدددددز وتسدددددريع تنفيدددددذ االسدددددتراتيجية العالميدددددة لتاذيدددددة الرّضدددددع وصددددداار األطفدددددال مدددددع  (5)
 ، المعتمدددددة بموجددددب القددددرار الدوليددددة لقواعددددد تسددددويق بدددددائل لددددبن األمعلدددد  إنفدددداذ المدونددددة  التأكيددددد
 ؛55-26ج ص ع

 
سددوء ج الندداجم عددن الراهنددة لمعالجددة العددبء المددزدو  وضددع أو اسددتعراا األطددر السياسددية (2)

 التاذية وتخصيص الموارد البشرية والمالية الكافية لضمان تنفيذها؛
 
تحسدين تاذيدة الرّضدع وصداار األطفدال، بمدا فدي ذلدك إلد  تسريع تنفيذ التدخ ً الرامية  (6)

؛ المناسدددبة التوقيددددً والمأمونددددة والم ئمددددة حمايدددة وتشددددجيع الرضدددداعة الطبيعيدددة والتاذيددددة التكميليددددة
 اًالفيتاميند عدوز؛ ومكافحدة لع ج سدوء التاذيدة الدوخيم تدخ ً التاذية التكميلية والع جيةوتنفيذ 

 والمعادن؛
 
( أعددددد ه، فدددددي الخددددددماً 6)1 الفرعيدددددة إدراج االسدددددتراتيجياً، المشدددددار إليهدددددا فدددددي الفقدددددرة (2)

المأمونددة الخاصددة بصددحة األمومددة وصددحة األطفددال، ودعددم تحقيددق هددد  تددوفير التاطيددة الشدداملة 
الرعايددددة الصددددحية األوليددددة، بمددددا فددددي ذلددددك تعزيددددز الددددنسظم الصددددحية، كمددددا هددددو مبددددين فددددي  مبدددداداو 

 ؛15-15ع ص ج القرار
 
تعزيددز نسظددم ترصددد التاذيددة وتحسددين اسددتخدام م شددراً المرامددي اإلنمائيددة لأللفيددة المتفددق  (1)

 عليها والتبليأل عنها من أجل رصد التقدم المحرز؛
 
منظمدة الصدحة العالميدة مدن خد ل إدراجهدا علد  تدي اعتمددتها التنفيذ معايير نمو الطفل  (7)

 نحو كامل في البرامم المعنية بصحة األطفال؛
 
التقيددد بالمدوندة الدوليددة لقواعدد تسدويق بدددائل لدبن األم، وتعزيددز  تددعو دوائددر صدناعة األ ذيددة إلدى -5

 مس ولياتها االجتماعية الم سسية؛
 
 المديرة العامة ما يلي: تطلب إلى -2
 

 التصددي لثثددار قاعددة البّيندداً بشدأن إجددراءاً التاذيدة الفعالدة والمأمونددة مدن أجددل تعزيدز (1)
الممارسدداً  وبيددانسددوء التاذيددة ة العموميددة نتيجددة للعددبء المددزدوج الندداجم عددن التددي تعانيهددا الصددح

 ؛حت  تتكلل عملية التنفيذ بالنجاز الجيدة
 
وجددود المنظمددة الصددحية والتوكيددد علدد  اً اسددتراتيجيإدمدداج التاذيددة فددي جميددع سياسدداً و  (5)

 إجراءاً التاذية األساسية في سياق إص ز الرعاية الصحية األولية؛
 
ألمددم المتحدددة والمنظمدداً الدوليددة المشدداركة سددائر وكدداالً امواصددلة تعزيددز التعدداون مددع  (2)

 ؛والنتائم ، بما في ذلك التحديد الواضح للقيادة وتقسيم العملفي عملية ضمان تحسين التاذية
 
لتاذويددة تنفيدذ التددخ ً اب فيمدا يتعلددق بالتعجيدل، طلبهداعلد   دعدم الددول األعضداء، بندداءً  (6)

ظدم فعالدة سدوء التاذيدة، ورصدد وتقيديم أثرهدا، وتعزيدز وضدع نس المتصلة بالعبء المزدوج الناجم عدن 
 ؛منظمة الصحة العالمية الخاصة بنمو الطفللترصد التاذية، وتنفيذ معايير 
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كعنصدر حاسدم إلطددار وضدع خطدة تنفيذيدة شداملة بشدأن تاذيددة الرّضدع وصداار األطفدال  (2)
 الرابعدددةجمعيدددة الصدددحة العالميدددة  عدددالمي متعددددد القطاعددداً بشدددأن التاذيدددة للمناقشدددة المبدئيدددة فدددي

عددن طريدددق  ولتقددديمها بصدددياتها النهائيددة فددي جمعيدددة الصددحة العالميددة الخامسدددة والسددتين والسددتين
 وبعد مشاورة واسعة النطاق مع الدول األعضاء.المجلس التنفيذي 

 
 (5212 يناير/ كانون الثاني 51)الجلسة السابعة، 

 
 
 1العيوب الوالدية 1ق621ت م
 

 المجلس التنفيذي، 
 

 5بعد النظر في التقرير الخاص بالعيوب الوالدية، 
 

 جمعية الصحة العالمية الثالثة والستين باعتماد القرار التالي: يوصي 
 

 معية الصحة العالمية الثالثة والستون،ج  
 

زاء   إذ يساورها القلق إزاء العدد المرتفع من حاالً اإلمد ص ووفيداً المواليدد علد  نطداق العدالم وا 
 المساهمة الكبيرة لوفياً المواليد في وفياً األطفال دون سن الخامسة؛

 
ذ تقر بأهمية العيوب الوالدية كسبب من أسباب اإلم ص ووفيا   ً المواليد؛وا 

 
ذ تضددع فددي اعتبارهددا أن التدددخ ً الفعالددة  متاحددة، بمددا فددي ذلددك تقدددديم  لتددوقي العيددوب الوالديددة وا 

الخدماً الجينية المجتمعية الم ئمة في إطار الرعاية الصدحية األوليدة، ويمكدن دمجهدا فدي خددماً صدحة 
 األمومة والصحة اإلنجابية وصحة األطفال؛

 
ذ يقلقهددا نقددص التاطيددة   بالتدددخ ً الخاصددة بصددحة األمومددة وصددحة المواليددد واألطفددال، وكددذلك وا 

العقبداً التددي مازالددً قائمدة فددي البلدددان المثقلددة بدأكبر عددبء مددن وفيدداً األمومدة ووفيدداً المواليددد واألطفددال 
 والتي تعترا سبيل إتاحة الخدماً الصحية؛

 
ذ تددددرك أن بلدددوغ المرمددد    فددديا معددددل وفيددداً األطفدددال( مدددن المرامدددي اإلنمائيدددة لأللفيدددة )تخ 6وا 

يقتضي تسريع التقدم في تخفيا معددل وفيداً المواليدد، بمدا فدي ذلدك الوقايدة مدن العيدوب الوالديدة وتددبيرها 
 الع جي؛

 
ذ تشير إل  القرار   الشداملة  ، الذي دعً فيه جمعية الصحة إلد  تدوفير التاطيدة21-21ج ص عوا 

علد  االلتدزام بتدوفير  األعضداء د واألطفال، وحثً الددولبالتدخ ً الخاصة بصحة األمومة وصحة الموالي
المدددوارد وتعجيددددل اإلجدددراءاً الوطنيددددة الراميددددة إلددد  تددددوفير سلسدددلة متصددددلة الحلقدددداً مدددن الرعايددددة الخاصددددة 

                                                   
 .1انظر الملحق     1
 .151/12ً م الوثيقة    5
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بددأن فيدده الددذي أقدر  12-27ج ص عالقددرار و بالصدحة اإلنجابيددة وصددحة األمومدة وصددحة المواليددد واألطفدال؛ 
 إسهامًا كبيرًا في مجال الصحة العمومية؛أن يسسهم  الجينومبوسع علم 

 
ذ تقر بأن معددل انتشدار العيدوب الوالديدة يتفداًو بدين المجتمعداً المحليدة، وبدأن نقدص البيانداً   وا 

 الوبائية قد يعوق التدبير الع جي الناجع والمنص ؛
 

ذ تقددر بدداخت   أسددباب ومحدددداً االعددت الً الخلقيددة، بمددا فيهددا مددن عوامددل   يهددا مثددل يمكددن توقوا 
التاذويدددددة، واألمدددددراا التدددددي يمكدددددن توقيهدددددا باللقاحددددداً، واسدددددته ك الكحدددددول والتبدددددأل العوامدددددل أو  العدددددداوى

 والمخدراً، والتعرا للمواد الكيميائية والسيما مبيداً الهوام؛
 

ذ تعددرب عدددن قلقهدددا البدددالأل مددن أن العيدددوب الوالديدددة لدددم تحدددظ بعددد بددداالعترا  بهدددا كأولويددداً فدددي   وا 
 عمومية؛مجال الصحة ال

 
ذ تقلقهددا محدوديدددة المددوارد المخصصدددة لتدددوقي العيددوب الوالديدددة وتددددبيرها الع جددي، والسددديما فدددي   وا 

 البلدان المتوسطة الدخل والبلدان المنخفضة الدخل؛
 

ذ ترحب بالتقرير الخاص بالعيوب الوالدية،   وا 
 
 الدول األعضاء عل  ما يلي: تحث -1
 

لحة المعنيددددين، بمددددن فدددديهم مسدددد ولو الحكومدددداً إذكددداء الددددوعي بددددين كددددل أصددددحاب المصددد (1)
والمهنيون الصدحيون والمجتمدع المددني وعامدة الجمهدور، بشدأن أهميدة العيدوب الوالديدة كسدبب مدن 

 أسباب مراضة األطفال ووفاتهم؛
 
عددددداد الخطددددط واألنشددددطة مددددن أجددددل دمددددم  (5) وضددددع األولويدددداً وااللتددددزام بتددددوفير المددددوارد وا 

ذكداء الدوعي مدن أجدل الوقايدة مدن التدخ ً الناجعة التي تشمل  اإلرشاداً الشداملة والمعلومداً وا 
العيددوب الوالديددة ورعايددة األطفددال المصددابين بعيددوب والديددة ضددمن الخدددماً الصددحية القائمددة مددن 
أجل صحة األمومة والصحة اإلنجابيدة وصدحة األطفدال والرعايدة االجتماعيدة لجميدع األفدراد الدذين 

 يحتاجون إليها؛
 
طبيدددق المعدددايير المعتدددر  بهدددا دوليدددًا والتددي تدددنظم اسدددتعمال المدددواد الكيميائيدددة فدددي تعزيددز ت (2)

 الهواء والماء والتربة؛
 
زيددادة التاطيددة بالتدددابير الوقائيددة الفعالددة، مددن خدد ل بددرامم التعلدديم الصددحي، التددي تتندداول  (6)

يتعلددق بعامددة السدددكان المسددائل األخ قيددة والقانونيددة واالجتماعيدددة المرتبطددة بددالعيوب الوالديددة فيمدددا 
وفيمدا يتعلددق بالفئداً المعرضددة لمخداطر شددديدة، ومدن خدد ل تعزيدز إنشدداء منظمداً التواصددل بددين 

نشاء الخدماً الجينية المجتمعية الم ئمة؛  األهل والمرض  وا 
 
 تسجيل بياناً ترصد العيوب الوالدية في إطار نسظم المعلوماً الصحية الوطنية؛ (2)
 
بندداء القدددراً فيمددا يخددص الوقايددة مددن العيددوب الوالديددة ورعايددة األطفددال تطددوير الخبددراً و  (1)

 المصابين بعيوب والدية؛
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تعزيدددز البحدددو  والدراسددداً الخاصدددة بعلدددم أسدددباب األمدددراا والتشدددخيص والوقايدددة فيمددددا  (7)
 يتعلق بأهم العيوب الوالدية، وتعزيز التعاون الدولي عل  مكافحتها؛

 
زمدة لضدمان تمتددع األطفدال المعداقين تمتعددًا كدامً  بجميدع حقددوق اتخداذ جميدع التدددابير ال  (1)

عطدداء األولويددة لعافيدددة  اإلنسددان والحريدداً األساسدددية علدد  قدددم المسددداواة مددع األطفددال ا خدددرين، وا 
 األطفال ودعم األسسر في جهودها الخاصة برعاية األطفال وتنشئتهم وتسهيل هذه الجهود؛

 
صدددلحة، بمدددن فددديهم مسددد ولو الحكومددداً والمهنيدددون إذكددداء الدددوعي بدددين كدددل أصدددحاب الم (1)

الصددحيون والمجتمددع المدددني وعامددة الجمدداهير بخصددوص أهميددة بددرامم فددرز المواليددد ودورهددا فددي 
 تحديد الرّضع المولودين بعيوب والدية؛

 
دعددم أسسددر األطفددال المصددابين بددالعيوب الوالديددة وحدداالً العجددز المرتبطددة بهددا، وضددمان  (12)

 عاقين عل  الدعم والتأهيل الم ئمين؛حصول األطفال الم
 
 المديرة العامة ما يلي: تطلب إلى -5

 
تعزيددز جمددع البياندداً الخاصددة بالعددبء العددالمي للمراضددة والوفيدداً الندداجم عددن العيددوب  (1)

الوالديددة، والنظددر فددي توسدديع فئدداً الشددذوذ الخلقددي المدرجددة فددي التصددني  عنددد مراجعددة التصددني  
 اا والمشاكل الصحية ذاً الع قة )المراجعة العاشرة(؛اإلحصائي الدولي لألمر 

 
مواصددلة التعدداون مددع غرفددة المقاصددة الدوليددة لرصددد وبحددو  العيددوب الوالديددة، مددن أجددل  (5)

 تحسين جمع البياناً عن عبء الوفياً والمراضة العالمي الذي يسعزى إل  العيوب الوالدية ؛
 
نيدددة لتنفيددذ التددددخ ً الفعالددة الراميدددة إلددد  دعددم الددددول األعضدداء فدددي إعددداد الخطدددط الوط (2)

الوقاية من العيوب الوالدية وتدبيرها الع جي في إطار خططهدا الوطنيدة الخاصدة بصدحة األمومدة 
وصدحة المواليدد واألطفدال، وتعزيدز الدنظم الصدحية والرعايددة األوليدة، بمدا فدي ذلدك تحسدين التاطيددة 

مانيددة، واسددتراتيجياً إغندداء األغذيددة للوقايددة الحصددبة والحصددبة األل التطعيميددة ضددد أمددراا، مثددل
 من العيوب الوالدية وتعزيز اإلتاحة العادلة لهذه الخدماً؛

 
تقدديم الدددعم إلدد  الددول األعضدداء فددي إعدداد دالئددل إرشددادية أخ قيدة وقانونيددة بخصددوص  (6)

 ؛العيوب الوالدية
 
م ئمددة فددي إطددار نظددام دعددم الدددول األعضدداء فددي تقددديم الخدددماً الجينيددة المجتمعيددة ال (2)

 الرعاية الصحية األولية؛
 
تعزيددز التعدداون التقنددي بددين الدددول األعضدداء والمنظمدداً غيددر الحكوميددة وسددائر الهيئدداً  (1)

 المختصة عل  الوقاية من العيوب الوالدية؛
 
دعددم وتيسدددير الجهددود البحثيدددة الخاصدددة بالوقايددة مدددن العيدددوب الوالديددة وتددددبيرها الع جدددي  (7)

 ين نوعية حياة المصابين بهذه االضطراباً؛باية تحس
 
تقديم تقرير عن التقدم المحرز في تنفيذ هدذا القدرار إلد  جمعيدة الصدحة العالميدة السدابعة  (1)

 .5216من خ ل المجلس التنفيذي في عام  والستين
 

 (5212 يناير/ كانون الثاني 51)الجلسة السابعة، 
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 يةمبادرات تعزيز السالمة الغذائ 7ق621ت م
 

 المجلس التنفيذي،
 

 1،النظر في التقرير الخاص بالس مة الاذائيةبعد 
 

 والستين باعتماد القرار التالي: الثالثة العالمية جمعية الصحة يوصي
 

 الثالثة والستون، العالمية جمعية الصحة
 

ع بشددأن السدد مة الاذائيددة، والددذي طلددب إلدد  المددديرة العامددة وضدد 12-22ج ص عإذ تددذكر بددالقرار 
اسددتراتيجية عالميددة لترصددد األمددراا المنقولددة باألغذيددة وجمددع وتقاسددم المعلومدداً فددي البلدددان وفيمددا بينهددا 

 بكفاءة؛
 

ذ تذكر بالقرار  بشأن استجابة الصدحة العموميدة علد  النطداق العدالمي للحددو   11-22ج ص عوا 
لكيميائيددددة أو المددددواد النوويددددة الطبيعدددي أو اإلطدددد ق العرضددددي أو االسددددتخدام المتعمددددد للعوامدددل البيولوجيددددة وا

اإلشدعاعية التدي تد ثر علد  الصدحة، والدذي أشدار إلد  أن هدذه العوامدل يمكدن أن تنشدر عدن طريدق س سدل 
 إمداداً األغذية والمياه؛

 
ذ تشدددير إلددد  أن المجلدددس التنفيدددذي قدددد اعتمدددد فدددي عدددام  االسدددتراتيجية العالميدددة للسددد مة  5225وا 

والتي يتمثل هدفها في الحد مدن العدبء الصدحي واالجتمداعي لألمدراا  5الاذائية، التي وضعتها المنظمة،
 المنقولة باألغذية؛

 
ذ تشدير أيضددًا إلدد  تمددام االضدط ع باألنشددطة األخددرى المتعلقددة بالسد مة الاذائيددة والمحددددة فددي  وا 

 ، والتدي تشددمل مدا يلدي: تنقدديح اللدوائح الصدحية الدوليددة فدي عددام11-22ج ص عو 12-22ج ص عالقدرارين 
نشاء الشبكة الدولية للسلطاً المعنية بالسد مة الاذائيدة فدي عدام 5222 نشداء فريدق المنظمدة 5222؛ وا  ؛ وا 

؛ وتعزيدددددز المشددددداركة، 5221المرجعددددي المعندددددي بوبائيدددداً عدددددبء األمدددددراا المنقولددددة باألغذيدددددة فدددددي عددددام 
ئيدة التدي اضدطلعً وخصوصًا مشاركة البلددان الناميدة، فدي عمليدة وضدع المواصدفاً الدوليدة للسد مة الاذا

 بها هيئة الدستور الاذائي؛
 

ذ تقر بأن هيئدة الدسدتور الادذائي تتديح للبلددان فرصدة فريددة كدي تنضدم إلد  المجتمدع الددولي فدي  وا 
صدددياغة ومواءمدددة مواصدددفاً األغذيدددة وضدددمان تطبيقهدددا علددد  الصدددعيد العدددالمي، وأنددده ينبادددي علددد  وجددده 

 الصدد؛الخصوص تشجيع مشاركة البلدان النامية في هذا 
 

ذ تقدددر كدددذلك بالددددور الهدددام الدددذي يضدددطلع بددده كدددل مدددن منظمدددة الصدددحة العالميدددة ومنظمدددة األمدددم  وا 
المتحدددة لألغذيددة والزراعددة فددي دعدددم هيئددة الدسددتور الاددذائي باعتبارهدددا المركددز المرجعددي الدددولي للتطدددوراً 

 ذاً الصلة بمواصفاً األغذية؛
 

ذ ت كددد أن األمددراا المنقولددة باألغذيددة التددزال  تشددكل تهديدددًا خطيددرًا علدد  صددحة م يددين البشددر وا 
 في العالم، وخصوصًا في البلدان النامية التي تتسم فيها الحالة التاذوية بالضع ؛

 

                                                   
 .151/11مً الوثيقة     1

 ، المحضر الموجز للجلسة الرابعة، )النص اإلنكليزي(.5/ سج ً/121/5225مً الوثيقة     5
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ذ  ذ تضددع فددي اعتبارهددا الددروابط التددي ال تنفصددم عراهددا بددين السدد مة الاذائيددة واألمددن الاددذائي، وا  وا 
جدوع وسدوء التاذيدة، وخصوصددًا فدي البلددان المنخفضددة تقدر بالددور المفيدد للسدد مة الاذائيدة فدي استئصددال ال

 الدخل والبلدان التي تعاني من نقص الاذاء؛
 

ذ تدددرك البّيندداً المتزايدددة علدد  أن الكثيددر مددن األمددراا السددارية، بمددا فيهددا األمددراا الحيوانيددة  وا 
ة والممرضدداً المصدددر المسددتجدة، ينتقددل بواسددطة األغذيددة، وأن هندداك صددلة بددين التعددرا للمددواد الكيميائيدد

 الموجودة في إمداداً األغذية وبين اإلصابة بأمراا حادة ومزمنة؛
 

ذ تدددددرك أن تايددددر المندددداو يمكددددن أن يكددددون مددددن العوامددددل التددددي تزيددددد معدددددالً اإلصددددابة بددددبعا  وا 
األمراا المنقولة باألغذية، بما في ذلك األمراا الحيوانيدة المصددر، وذلدك بسدبب النمدو السدريع للكائنداً 

فددي األغذيددة والميدداه ذاً درجددة الحددرارة المرتفعددة، األمددر الددذي يدد دي إلدد  ظهددور مددواد توكسددينية  المجهريددة
)سامة( في منداطق جارافيدة جديددة وربمدا يد دي إلد  ارتفداع مسدتوياً المدواد التوكسدينية أو الممرضداً فدي 

 األغذية؛
 

ذ تقدر بدأن االتجدار باألغذيدة علد  المسدتوى العدالمي يتزايدد سدنويًا ممدا  يسدهم فدي مخداطر انتشدار وا 
الممرضدداً والملوثدداً عبددر الحدددود الوطنيددة وممددا يطددرز تحدددياً جديدددة أمددام السددلطاً المعنيددة باألغذيددة 
ويقتضي تبادل المعلوماً الخاصة بالس مة الاذائيدة علد  الصدعيد العدالمي بمزيدد مدن الكفداءة، مدع مراعداة 

مييدددز أو إلددد  فدددرا أي شدددكل مدددن أشدددكال القيدددود أن حمايدددة السددد مة الاذائيدددة ال يمكدددن أن تددد دي إلددد  الت
 المستترة عل  التجارة الدولية؛

 
ذ تدددرك الحاجدددة المسدددتمرة إلدد  التعددداون بصدددورة أوثددق بدددين قطددداع الصددحة والقطاعددداً األخدددرى،  وا 

سلسدددلة إنتددداج  وعلددد  طدددولوتعزيدددز العمدددل الخددداص بالسددد مة الاذائيدددة علددد  المسدددتويين الددددولي والدددوطني 
 اية الحد بصورة كبيرة من اإلصابة باألمراا المنقولة باألغذية؛األغذية بأكملها، ب

 
ذ تشير إل  الحاجة المستمرة إل  وضع معايير دوليدة متفدق عليهدا وعقدد اتفاقداً محدثدة وشداملة  وا 
سدددداء المشدددورة العلميدددة ال زمدددة لددددعم التددددابير والتددددخ ً الراميدددة إلددد  تحسدددين  بشدددأن تقدددديراً المخددداطر وا 

 وجودتها التاذوية؛س مة األغذية 
 

ذ تقدر بأهميدة االتفدداق الددولي علد  إدارة شدد ون السد مة الاذائيدة علدد  الصدعيد العدالمي وتطبيددق  وا 
 المبادا العلمية في إيجاد الحلول، وتبادل بياناً الرصد والترصد بكفاءة، والخبرة العملية،

 
 ما يلي: عل  1الدول األعضاء تحث -1

 
بشدأن  12-22ج ص عد األنشطة والتدابير الدواردة فدي القدرار أن تواظب عل  أداء وتجدي (1)

بشددأن اسددتجابة الصدحة العموميددة علدد  النطدداق العددالمي  11-22ج ص عالسد مة الاذائيددة والقددرار 
للحدددو  الطبيعددي أو اإلطدد ق العرضددي أو االسددتخدام المتعمددد للعوامددل البيولوجيددة والكيميائيددة أو 

  ثر عل  الصحة؛المواد النووية اإلشعاعية التي ت
 
بدددداللوائح الصددددحية الدوليددددة  1أن تطددددور وتنفددددذ القدددددراً األساسددددية المددددذكورة فددددي المرفددددق  (5)
(، حسددبما تنطبددق وكددذلك القدددراً ال زمددة للمشدداركة فددي الشددبكة الدوليددة للسددلطاً المعنيددة 5222)

  الددنسظم بالسدد مة الاذائيددة، وخصوصددًا مددن أجددل تحقيددق السدد مة الاذائيددة، بمددا فددي ذلددك اسددتحدا
                                                   

 ومنظماً التكامل االقتصادي اإلقليمي، حسب االقتضاء.     1
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ال زمددة لمددا يلددي: ترصددد األمددراا المنقولددة باألغذيددة وتلددو  األغذيددة؛ وتقدددير المخدداطر، واقتفدداء 
دارة المخدددداطر بمددددا فددددي ذلددددك  السدددديطرة علدددد  النقدددداط الحرجددددة وتحليددددل المخدددداطر؛ نظددددام األثددددر، وا 

وتعزيدز واإلب غ عن المخاطر؛ والتصدي لطدوارا السد مة الاذائيدة؛ وتتبدع المنتجداً واسدترجاعها 
 قدراً المختبراً؛

 
أن تشارك مشاركة تامة في الشبكة الدولية للسلطاً المعنيدة بالسد مة الاذائيدة، بوصدفها  (2)

أعضددداء فيهدددا، بمدددا فدددي ذلدددك دعدددم نقدددل البيانددداً والمعلومددداً والمعدددار  فدددي حينهدددا عدددن طدددوارا 
 الس مة الاذائية من خ ل هذه الشبكة بطريقة شفافة؛

 
اعتباراً الس مة الاذائية في المعونداً الاذائيدة وأنشدطة األمدن الادذائي  أن تعزز إدماج (6)

والتدددخ ً التاذويدددة للحدددد مددن حددددو  األمدددراا المنقولدددة باألغذيددة وتحسدددين الحصدددائل الصدددحية 
 للسكان، والسيما الفئاً الضعيفة؛

 
لتقددير أن تنشئ أو تحسدن قاعددة بّينداً السد مة الاذائيدة مدن خد ل بدذل جهدود منهجيدة  (2)

عددبء األمددراا وترصددده، ومددن خدد ل تقدددير المخدداطر الشدداملة والع قددة بددين الفوائددد والمخدداطر، 
وأن تقدددم الدددعم إلدد  األنشددطة الدوليددة فددي هددذه المجدداالً وخصوصددًا إلدد  مبددادرة منظمددة الصددحة 
ا العالميددة الراميددة إلدد  تقدددير عددبء األمددراا المنقولددة باألغذيددة فددي العددالم علدد  اخددت   مسددبباته

 الرئيسية )الميكروبيولوجية والطفيلية والكيميائية(؛
 
أن تسددهم فددي إجددراء العمليدداً الدوليددة لتقدددير المخدداطر فددي حينهددا، وذلددك بتقددديم البياندداً  (1)

والخبراً ذاً الصلة لمعالجدة مسدألة األمدراا المنقولدة باألغذيدة ومسدألة السد مة الاذائيدة اللتدين 
 العالم معالجة أكفأ وأكثر تماسكًا؛تهددان أمن الصحة العمومية في 

 
أن تواصددددل إعددددداد وتجديددددد التدددددابير الوقائيددددة المسددددتدامة، بمددددا فددددي ذلددددك بددددرامم التثقيدددد   (7)

بالسدد مة الاذائيدددة مدددن أجدددل الحدددد مدددن عدددبء األمدددراا المنقولدددة باألغذيدددة بدددنهم تجميعدددي يشدددمل 
 جميع حلقاً سلسلة إنتاج األغذية من المزرعة إل  المستهلك؛

 
أن تشدددجع الحدددوار والتعددداون بدددين المتخصصدددين فدددي الصدددحة البشدددرية والطدددب البيطدددري  (1)

واألغذيدة داخدل البلدددان وفيمدا بينهددا، مدع التركيدز علدد  بدذل جهددد متكامدل للحدد مددن مخداطر انتقددال 
األمددراا عددن طريددق األغذيددة عبددر جميددع حلقدداً سلسددلة إنتدداج األغذيددة، بمددا فددي ذلددك النظددر فددي 

 ا الحيوانية المصدر؛مخاطر اإلصابة باألمرا
 
قددرار  (1) أن تشددارك بنشدداط فددي إجددراءاً وضددع القواعددد فددي إطددار هيئددة الدسددتور الاددذائي، وا 

 قواعد هذا الدستور حسب االقتضاء؛
 
 المديرة العامة ما يلي: تطلب إلى -5

 
أن تطددددور أعمددددال الشددددبكة الدوليددددة للسددددلطاً المعنيددددة بالسدددد مة الاذائيددددة، وذلددددك بتنفيددددذ  (1)

جية المنظمددة العالميددة للسدد مة الاذائيددة؛ وأن تشددجع إبدد غ نتددائم تقدددير المخدداطر وأفضددل اسددتراتي
الممارسددداً وتبادلهدددا تقنيدددًا بدددين أعضددداء هدددذه الشدددبكة؛ وأن تسدددهل مشددداركة الددددول األعضددداء فدددي 

 تشايل وتطوير هذه الشبكة، وأن تشجع عل  انضمام أعضاء إضافيين إل  الشبكة؛
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لدوليددددة للسددددلطاً المعنيددددة بالسدددد مة الاذائيددددة وظيفددددة التصدددددي أن تعددددزز فددددي الشددددبكة ا (5)
للطددوارا ألنهددا عنصددر هددام مددن عمليدداً الوقايددة ومواجهددة الطددوارا التددي تمارسددها منظمددة الصددحة 
العالميددددة فدددددي مجددددال السددددد مة الاذائيدددددة، وأن تعددددزز الدددددروابط مدددددع المنظمدددداً الدوليدددددة والشدددددبكاً 

 المختصة بهذا المجال؛
 
الددددور القيدددادي العدددالمي فدددي مجدددال تقدددديم المسددداعداً والوسدددائل التقنيدددة  أن تواصدددل أداء (2)

التدددي تشدددبع احتياجددداً الددددول األعضددداء واألماندددة مدددن حيددد  التقدددديراً العلميدددة المتعلقدددة بمخددداطر 
 األمراا المنقولة باألغذية وعبء األمراا المنقولة باألغذية عل  اخت   مسبباتها؛

 
ذائيدددددة فدددددي المناقشددددداً الدوليدددددة حدددددول األزمددددداً الاذائيدددددة أن تدددددروج إلدراج السددددد مة الا (6)

والمجاعاً الطارئة، وأن تقدم الدعم التقني إل  الددول األعضداء والوكداالً الدوليدة لدراسدة مسدائل 
 الس مة الاذائية والتاذية واألمن الاذائي بطريقة شاملة ومتكاملة؛

 
يددددة فددددي العددددالم وحالدددددة أن تواظددددب علدددد  رصددددد حالددددة عددددبء األمددددراا المنقولددددة باألغذ (2)

بددد غ الددددول األعضددداء  األمددراا الحيوانيدددة المصددددر مدددن المنظدددور القطدددري واإلقليمدددي والددددولي، وا 
 بها؛
 
أن تشددددجع البحدددددو ، بمدددددا فيهدددددا البحدددددو  الخاصددددة بمأمونيدددددة وجدددددودة األغذيدددددة التقليديدددددة  (1)

األمدراا الحدادة وتحرياً عن مدى االرتباط القدائم بدين أخطدار األمدراا المنقولدة باألغذيدة وبدين 
والمزمنة، وذلك لدعم االستراتيجياً المسندة بالبّينداً لمكافحدة وتدوقي األمدراا المنقولدة باألغذيدة 

 واألمراا الحيوانية المصدر مثل نظام إدارة المخاطر والسيطرة عل  النقاط الحرجة؛
 
مختلددد   أن تقددددم الددددعم إلددد  الددددول األعضددداء لبنددداء قددددراتها علددد  تحسدددين التعددداون بدددين (7)

القطاعاً واتخاذ اإلجراءاً عل  كل من الصعيد الدولي واإلقليمدي والدوطني بشدأن جميدع حلقداً 
سلسددددلة إنتدددداج األغذيددددة، بمددددا فددددي ذلددددك تقدددددير مخدددداطر اإلصددددابة بدددداألمراا المنقولددددة باألغذيددددة 

 واألمراا الحيوانية المصدر، والسيطرة عليها واإلب غ عنها؛
 
ل الصدحة العموميدة المرتبطدة بداألمراا الحيوانيدة المصددر أن تعد توجيهاً بشدأن مسدائ (1)

التدددي تدددنجم عدددن الوصدددل بدددين اإلنسدددان والحيدددوان، وخصوصدددًا بشدددأن الوقايدددة مدددن هدددذه األمدددراا 
 وكشفها والتصدي لها؛

 
أن تقدددم دعمددًا وافيددًا ومسددتدامًا إلدد  أجهددزة الخبددراء المشددتركة بددين الفدداو والمنظمددة وهيئدددة  (1)

شدددبكة الدوليدددة للسدددلطاً المعنيدددة بالسددد مة الاذائيدددة، بمدددا يددددفع عجلدددة إعدددداد الدسدددتور الادددذائي وال
وتقدددديم واسدددتخدام وتبدددادل نتدددائم عمليددداً تقددددير المخددداطر وتبدددادل المشدددورة حولهدددا علددد  الصدددعيد 
الددددولي؛ وأن تددددعم إعدددداد القواعدددد القياسدددية الدوليدددة لألغذيدددة مدددن أجدددل حمايدددة المعافددداة الصدددحية 

وأن تعددددالم وتبلّددددأل مسددددائل السدددد مة الاذائيددددة بطريقددددة أكثددددر فاعليددددة علدددد   والتاذويددددة للمسددددتهلكين؛
 الصعيدين الوطني والدولي؛

 
أن تنشديء مددع الشددبكة الدوليددة للسددلطاً المعنيددة بالسدد مة الاذائيددة مبددادرة دوليددة للتعدداون  (12)

مددددع شددددركاء المختبددددراً علدددد  دعددددم ترصددددد األمددددراا المنقولددددة باألغذيددددة وتحديددددد تلددددو  األغذيددددة 
مواجهددة الطدددوارا، بمددا فدددي ذلدددك تحددري الفاشدددياً والدددربط بددين المندددتم واالعدددت ل مددن أجدددل دعدددم و 

 سحب المنتجاً من األسواق وبين تلك المبادراً، بما في ذلك إنشاء  لياً لتبادل البياناً؛
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أن تقددددم تقريدددرًا عدددن التقددددم المحدددرز فدددي تنفيدددذ هدددذا القدددرار إلددد  جمعيدددة الصدددحة العالميدددة  (11)
 والستين، عن طريق المجلس التنفيذي.الخامسة 

 
 (5212 يناير/ كانون الثاني 51)الجلسة الثامنة، 

 
 
 1أسلوب عمل المجلس التنفيذي 8ق621ت م
 

 المجلس التنفيذي،
 

 5نظر في التقرير الخاص بأسلوب عمل األجهزة الرئاسية،البعد 
 

ر بشددأن أسددلوب عمددل األجهددزة الرئاسددية، التقريدد ملحددقتعددديل نظامدده الددداخلي وفقدا ل قتددراز الددوارد فددي يقددرر 
 من نهاية دورته السابعة والعشرين بعد المائة.ًا اعتبار 

 
 (5212 يناير/ كانون الثاني 55)الجلسة التاسعة، 

 
 
 2التصديق على تعديالت الئحة الموظفين 9ق621ت م
 

، علد  التعددي ً التدي النظدام األساسدي للمدوظفينمن الئحة  5-15، وفقًا للمادة يصادق المجلس التنفيذي
فيمدددا يتعلدددق بمرتبددداً  5212كدددانون الثددداني/ ينددداير  1أدخلتهدددا المدددديرة العامدددة علددد  الئحدددة المدددوظفين اعتبدددارًا مدددن 

 .والفئاً العليا )الفنية( الموظفين من الفئة المهنية
 

 (5212 يناير/ كانون الثاني 55الجلسة التاسعة، )
 
 
 ف  ير المصنفة في رتب ومرتب المدير العاممرتبات الموظفين في الوظائ 61ق621ت م
 

 ،المجلس التنفيذي
 

   6،التصديق عل  تعدي ً النظام األساسي للموظفين والئحة الموظفينوقد نظر في التقرير بشأن 
 

 :والستين بأن تعتمد القرار التالي ثالثةجمعية الصحة العالمية ال يوصي
 

 جمعية الصحة العالمية الثالثة والستون،
 

تشير إل  توصياً المجلدس التنفيدذي المتعلقدة بمرتبداً المدوظفين فدي الوظدائ  غيدر المصدنفة  إذ
 رتب ومرتب المدير العام، في

                                                   
 .5انظر الملحق     1

 .151/51مً الوثيقة     5

 .2انظر الملحق     2
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دوالرًا  112 255مرتبدددداً المددددديرين العدددداّمين المسدددداعدين والمددددديرين اإلقليميددددين بمددددا يبلددددأل  تحدددددد -1
دوالرًا  121 116مرتددب الصددافي المعدددل رتددب ليكددون الأمريكيددًا فددي السددنة قبددل االقتطدداع اإللزامددي مددن الم

 ؛(المعيلدوالرًا أمريكيًا )لاير  111 611 ( أوللمعيلأمريكيًا )
 
دوالرًا أمريكيدددًا فدددي السدددنة قبدددل االقتطددداع  521 221مرتدددب نائدددب المددددير العدددام بمدددا يبلدددأل  تحددددد -5

 151 612للمعيدددل( أو دوالرًا أمريكيدددًا ) 162 171اإللزامددي مدددن المرتددب ليكدددون المرتددب الصدددافي المعدددل 
 دوالرًا أمريكيًا )لاير المعيل(؛

 
دوالرًا أمريكيًا فدي السدنة قبدل االقتطداع اإللزامدي مدن  567 252مرتب المدير العام بما يبلأل  تحدد -2

دوالرًا أمريكيدددًا  126 161 دوالرًا أمريكيددًا )للمعيددل( أو 172 112المرتددب ليكددون المرتددب الصددافي المعدددل 
 )لاير المعيل(؛

 
كدددددانون الثددددداني/  1أن تددددددخل هدددددذه التسدددددوياً فدددددي المرتبددددداً حيدددددز التنفيدددددذ اعتبدددددارًا مدددددن  تقدددددرر -6

 .5212يناير
 

 (5212 يناير/ كانون الثاني 55)الجلسة التاسعة، 
 
 
 1استراتيجيات الحد من تعاطي الكحول على نحٍو ضار 66ق621ت م
 

 المجلس التنفيذي، 
 

 5جياً الحد من تعاطي الكحول عل  نحو ضار،بعد النظر في التقرير الخاص باستراتي 
 

 جمعية الصحة العالمية الثالثة والستين باعتماد القرار التالي:يوصي  
 

 جمعية الصحة العالمية الثالثة والستون، 
 

بعد أن نظًر في التقرير الخاص باستراتيجياً الحد مدن تعداطي الكحدول علد  نحدو ضدار، وفدي  
 قة به؛االستراتيجية العالمية المرف

 
ذ تددذّكر بددالقرار   بشددأن مشدداكل الصددحة العموميددة الناجمددة عددن تعدداطي الكحددول  51-21ج ص عوا 

 بشأن استراتيجياً الحد من تعاطي الكحول عل  نحو ضار، 6-11ج ص ععل  نحو ضار والقرار 
 
 العالمية للحد من تعاطي الكحول عل  نحو ضار؛االستراتيجية  تؤيد -1
 
ية العالميدددة تهدددد  إلددد  توجيددده اإلجدددراءاً علددد  جميدددع المسدددتوياً؛ وتحديدددد أن االسدددتراتيج تؤكدددد -5

مجدداالً األولويددة لإلجددراءاً العالميددة، وتسددهيل النظددر فددي مجموعددة مددن خيدداراً السياسددة العامددة والتدددابير 
التددي يمكددن وضددعها فددي االعتبددار لتنفيددذها وتكييفهدددا حسددب االقتضدداء علدد  الصددعيد الددوطني، مددع مراعددداة 

طنيدددة، مثدددل السدددياقاً الدينيدددة والثقافيدددة، وأولويددداً الصدددحة العموميدددة الوطنيدددة، باإلضدددافة إلددد  الظدددرو  الو 
 الموارد والقدراً واإلمكانياً.
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 عل  ما يلي: 1الدول األعضاء تحث -2
 
أن تعتمد االستراتيجية العالمية للحد من تعاطي الكحول علد  نحدو ضدار وتنفدذها حسدب  (1)

عددم سياسدداً الصددحة العموميددة السددارية فددي الدددول األعضدداء للحددد االقتضدداء، وذلددك السددتكمال ود
مددن تعدداطي الكحددول علدد  نحددو ضددار، وأن تحشددد اإلرادة السياسددية والمددوارد الماليددة ال زمددة لهددذا 

 الارا؛
 
بشدددأن اسدددتراتيجياً الحدددد مدددن تعددداطي الكحدددول  6-11ج ص عأن تواصدددل تنفيدددذ القدددرار  (5)

أن مشدداكل الصددحة العموميددة الناجمددة عددن تعدداطي بشدد 51-21ج ص ععلدد  نحددو ضددار، والقددرار 
 الكحول عل  نحو ضار؛

 
أن تضدددمن أن تنفيدددذ االسدددتراتيجية العالميدددة للحدددد مدددن تعددداطي الكحدددول علددد  نحدددو ضدددار  (2)

سدديعزز الجهددود الوطنيددة الراميددة إلدد  حمايددة الفئدداً السددكانية المختطددرة والشددباب والمتضددررين مددن 
 تعاطي غيرهم للكحول عل  نحو ضار؛

 
أن تضدددمن أن تنفيدددذ االسدددتراتيجية العالميدددة للحدددد مدددن تعددداطي الكحدددول علددد  نحدددو ضدددار  (6)

سديدرج فدي نسظدم الرصدد الوطنيدة وسدتقدم عنده تقدارير منتظمدة إلد  نظدام معلومداً منظمدة الصددحة 
 العالمية عن الكحول والصحة؛

 المديرة العامة ما يلي: تطلب إلى -6
 

القدددر الكددافي لتددوقي تعدداطي الكحددول علدد  نحددو ضددار أن تعطددي أولويددة تنظيميددة عاليددة ب (1)
 والحد من هذا التعاطي وتنفيذ االستراتيجية العالمية للحد من تعاطي الكحول عل  نحو ضار؛

 
أن تتعدداون حسددب االقتضدداء مددع الدددول األعضدداء وأن تقدددم إليهددا الدددعم مددن أجددل تنفيددذ  (5)

و ضدددار وتعزيدددز االسدددتجاباً الوطنيدددة االسدددتراتيجية العالميدددة للحدددد مدددن تعددداطي الكحدددول علددد  نحددد
 لمقتضياً المشاكل الصحية الناجمة عن تعاطي الكحول عل  نحو ضار؛

 
أن ترصدد التقددم المحددرز فدي تنفيدذ االسددتراتيجية العالميدة للحدد مددن تعداطي الكحدول علدد   (2)

نحددددو ضددددار، وأن تقدددددم إلدددد  جمعيددددة الصددددحة العالميددددة السادسددددة والسددددتين، عددددن طريددددق المجلددددس 
 يذي، تقريرًا عن هذا التقدم المحرز.التنف

 
 (5212 يناير/ كانون الثاني 55)الجلسة الحادية عشرة، 

 
 
 تحسين الصحة من خالل تصريف النفايات بطرق مأمونة وسليمة بيئيا   62ق621ت م
 

 المجلس التنفيذي، 
 
 5يميائية،بعد النظر في التقرير المقدم عن النهم االستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد الك 

 

                                                   
 ومنظماً التكامل االقتصادي اإلقليمي، حسب االقتضاء.    1

 .151/52ً مالوثيقة     5
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وبعد النظر أيضًا في الرسالة التي وجهها رئيس االجتماع التاسدع لمد تمر األطدرا  فدي حاتفاقيدة بدازل بشدأن  
 التحكم في نقل النفاياً الخطرة والتخلص منها عبر الحدودح إل  المديرة العامة لمنظمة الصحة العالمية،

 
 د القرار التالي:جمعية الصحة العالمية الثالثة والستين باعتما يوصي 

 
 جمعية الصحة العالمية الثالثة والستون، 

 
 بعد النظر في التقرير المقدم عن النهم االستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية؛ 

 
 بشدددددددددددددددددددأن تاّيدددددددددددددددددددر المندددددددددددددددددددداو والصحددددددددددددددددددددة،  11-11ع ص جإذ تشدددددددددددددددددددير إلددددددددددددددددددد  القدددددددددددددددددددرار 

 67-22ع ص جو 51-21ع ص جو 25-62ع ص جو 12-22ع ص جو 12-21ع ص جوالقدددددددددددددددددددددددراراً 
 ؛ مة الكيميائيةسبشأن ال

 
ذ تشدددير أيضدددًا إلددد  قدددراري الجمعيدددة العامدددة لألمدددم المتحددددة   كدددانون األول/  55بتددداريخ  66/551وا 
بشددأن االتجددار بالمنتجدداً والنفايدداً السددمية والخطددرة والددتخلص منهددا ومراقبتهددا ونقلهددا عبددر  1111ديسدمبر 

 بشأن مس ولية الدول عن حماية البيئة؛ 1111ول/ ديسمبر كانون األ 52بتاريخ  62/515الحدود، و
 

ذ تحيط علمًا بالمبادا الواردة فدي الفصدلين   مدن برندامم عمدل القدرن الحدادي والعشدرين  51و 52وا 
 ؛1115بالصياة التي وافق عليها م تمر األمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية في عام 

 
ذ تحدديط علمددًا أيضددًا بددمع ن جوهان  سددبرغ بشددأن التنميددة المسددتدامة، والخطددة المرتبطددة بدده لتنفيددذ وا 

 ؛5225م تمر القمة العالمي للتنمية المستدامة في عام 
 

ذ تدددرك المقددرر   بشددأن تصددري  النفايدداً، الصددادر عددن مجلددس محددافظي المنتدددى البيئددي  52/1وا 
 والعشرين؛الوزاري العالمي التابع لبرنامم األمم المتحدة للبيئة في دورته الخامسة 

 
ذ ال تايب عن بالهدا حصدائل الددورة الثانيدة للمد تمر الددولي المعندي بدمدارة المدواد الكيميائيدة، مدن   وا 

 حي  ع قة تلك الحصائل بالصحة البشرية؛
 

ذ تعي أن النفاياً التي ال تصّر  عل  النحدو الم ئدم وبطريقدة مأموندة وسدليمة بيئيدًا تسدفر عدن   وا 
 البشرية وسسبل العيش؛عواقب وخيمة عل  الصحة 

 
واقتناعًا منها بأن غياب الطرق السليمة بيئيًا لتصدري  النفايداً سيضدر بالبيئدة وسديقوا الصدحة  

 األغذية؛ وس سلالبشرية بسبب تلو  الهواء والماء واألرا 
 

وقددد أقلقهددا أن ضددع  تصددري  نفايدداً الرعايددة الصددحية، بمددا فيهددا مددن أدواً حددادة ومددواد غيدددر  
ء وأجدددزاء مدددن الجسدددم البشدددري ومدددواد كيميائيدددة ومستحضدددراً صددديدالنية وأدواً طبيدددة، يعدددّرا حدددادة ودمدددا

 عاملي الرعاية الصحية ومناولي النفاياً والمجتمع لمخاطر العدوى والتسمم واإلصاباً؛
 

ذ ترحدب بددمع ن بددالي بشدأن إدارة النفايدداً مددن أجدل صددحة البشددر وسسدبل عيشددهم، الصددادر عددن   وا 
لمد تمر األطدرا  فدي اتفاقيدة بدازل بشدأن الدتحكم فدي نقدل النفايداً الخطدرة والدتخلص منهددا  االجتمداع التاسدع

 ،5221عبر الحدود، المعقود في عام 
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لجعددل تصددريفها علدد  تقيدديم مسددائل الصددحة المرتبطددة بتصددري  النفايدداً  1الدددول األعضدداء تحددث -1
ومدع ر مدع برندامم األمدم المتحددة للبيئدة، بيئيًا، وعل  استكشا  خياراً العمدل عدن كثدب أكثدمأمونًا وسليمًا 

ومدددع اتفاقيدددة بدددازل بشدددأن الدددتحكم فدددي نقدددل النفايددداً الخطدددرة الدددنهم االسدددتراتيجي إلدارة المدددواد الكيميائيدددة، 
والددتخلص منهددا عبددر الحدددود، ومددع أمانددة منظمددة الصددحة العالميددة، مددن أجددل بلددوغ أهدددافها المشددتركة فددي 

 نفاياً بطرق مأمونة وسليمة بيئيًا؛مجال تحسين الصحة من خ ل تصري  ال
 
 المديرة العامة: تطلب إلى -5
 

أن تدعم تنفيذ اإلجراءاً المدذكورة فدي إعد ن بدالي بشدأن إدارة النفايداً مدن أجدل صدحة  (1)
 البشر وسسبل عيشهم، وذلك في إطار اختصاصاً منظمة الصحة العالمية ومواردها المتوفرة؛

 
تحددة للبيئددة ومدع أمانددة اتفاقيدة بددالي بشدأن الددتحكم فدي نقددل أن تعمدل مددع برندامم األمددم الم (5)

فدي  النفاياً الخطرة والتخلص منها عبر الحدود، عل  تصري  النفايداً بطريقدة سدليمة بيئيدًا، بمدا
ذلددددك التعدددداون مددددع الحكومدددداً والمنظمدددداً المانحددددة علدددد  تعزيددددز تنفيددددذ إعدددد ن بددددالي بشددددأن إدارة 

 شهم، قاصدة من ذلك عل  وجه الخصوص:النفاياً من أجل صحة البشر وسسبل عي
 

تشددجيع إذكددداء الدددوعي بددالترابط القدددائم بدددين تصددري  النفايددداً، والصدددحة، وسسدددبل  )أ(
 العيش، والبيئة؛

 
تعزيددددز التعدددداون دون اإلقليمددددي والتعدددداون اإلقليمددددي علدددد  حددددل مسددددائل النفايدددداً  )ب(

علدددد  األصددددعدة  والصددددحة، وذلددددك بتشددددجيع القدددددراً البشددددرية والقدددددراً التقنيددددة الم ئمددددة
 ؛وعل  الصعيد الدوليالوطنية واإلقليمية 

 
جدددراءاً الحددددود لمندددع النقدددل غيدددر القدددانوني  )ج( تحسدددين ضدددوابط شدددحن النفايددداً وا 

للنفايددداً الخطدددرة وغيرهدددا، وذلدددك باتبددداع وسدددائل تشدددمل بنددداء القددددراً ونقدددل التكنولوجيدددا 
 وتقديم المساعداً التقنية؛

 
سدددين التعددداون بدددين السدددلطاً الوطنيدددة المختصدددة بقطاعددداً النفايددداً والمدددواد تح )د(

الكيميائيددة والصددحة، والتعدداون مددع سددائر السددلطاً المختصددة وأصددحاب المصددلحة، علدد  
 إنشاء وتنفيذ نسظم فعالة وسليمة لتصري  النفاياً؛

 
حسدب زيادة بناء القددراً، وتشدجيع اسدتثمار القطداعين العدام والخداص، وتعزيدزه  )ه(

االقتضدداء، فددي نقددل واسددتعمال التكنولوجيددا الم ئمددة لتصددري  النفايدداً بددالطرق المأمونددة 
 والسليمة بيئيًا؛

 
مواصدددلة دعدددم السدددبل التدددي تقدددي الصدددحة مخددداطر التعدددرا لنفايددداً الرعايدددة الصدددحية،  (2)

ة بددازل والتددرويم لتصددري  نفايدداً الرعايددة الصددحية بددالطرق السددليمة بيئيددًا، بمددا يدددعم أعمددال اتفاقيدد
بشددأن الددتحكم فددي نقددل النفايدداً الخطددرة والددتخلص منهددا عبددر الحدددود واتفاقيددة اسددتكهولم المتعلقددة 

 بالملوثاً العضوية الثابتة؛
 

                                                   
 ومنظماً التكامل االقتصادي اإلقليمي، حسب االقتضاء.    1
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استكشا  إمكانية إعداد اسدتراتيجياً ترمدي إلد  التقليدل إلد  أدند  حدد مدن إنتداج نفايداً  (6)
 الرعاية الصحية؛

 
ة الدوليدة المختصددة ومنظمدداً التكامددل االقتصددادي دعدوة الحكومدداً والمنظمدداً الحكوميدد (2)

الصددددناعة وقطدددداع األعمددددال إلدددد  تقددددديم المددددوارد  والكياندددداً ذاً الصددددلة التابعددددة لدددددوائراإلقليمددددي 
والمساعداً التقنية إل  البلدان النامية من أجدل اسدتحدا  وتنفيدذ الوسدائل ال زمدة لتعزيدز الصدحة 

 بيئيًا؛من خ ل تصري  النفاياً بالطرق السليمة 
 
تقديم تقرير عن تنفيذ هذا القرار إل  جمعيدة الصدحة العالميدة الرابعدة والسدتين عدن طريدق  (1)

 المجلس التنفيذي.
 

 (5212 يناير/ كانون الثاني 55)الجلسة الحادية عشرة، 
 
 
وسددائر المددواد  6الهددوام المتروكدة تحسدين الصددحة مدن خددالل اإلدارة السددليمة لمبيددات 63ق621ت م

 ئية المتروكةالكيميا
 

 المجلس التنفيذي، 
 

 5بعد أن نظر في التقرير الخاص بالنهم االستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية، 
 

 والستين باعتماد القرار التالي: الثالثة العالمية جمعية الصحة يوصي
 

 الثالثة والستون، العالمية جمعية الصحة
 

 ؛النهم االستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائيةالمقدم عن بعد أن نظًر في التقرير 
 

ذ تسذّكر بالقرار   ؛النهم االستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائيةبشأن  12-21ج ص عوا 
 

ذ تقددر بنتدددائم الددددورة الثانيددة للمددد تمر الددددولي المعندددي بددمدارة المدددواد الكيميائيدددة  12-11)جنيددد ،  وا 
بشددددأن الجوانددددب الصددددحية لددددإلدارة  5/1صددددحة اإلنسددددان، والسدددديما القددددرار بخصددددوص  (5221أيددددار/ مددددايو 

 2ضدرورة زيددادة إشددراك قطدداع الصددحة، والدددول األعضدداءالددذي وجدده االهتمددام إلدد  السدليمة للمددواد الكيميائيددة 
وأماندة منظمدة الصدحة العالميددة فدي تنفيدذ خطددة العمدل العالميدة المتعلقدة بددالنهم االسدتراتيجي لدإلدارة الدوليددة 

وذلدددك بدددالنظر إلددد  ا ثدددار الضدددارة التدددي قدددد تسدددببها بعدددا المدددواد الكيميائيدددة لصدددحة  6مدددواد الكيميائيدددة،لل
ذ ت حددظ ضددرورة تنددداول قطدداع الصددحة كددذلك بعدددا األولويدداً العالميددة المتعلقددة بددداإلجراءاً  اإلنسددان، وا 

 التعاونية المحددة في النهم االستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية؛

                                                   
اسدتخدامها أو التدي لدم يعدد يرغدب فدي اسدتخدامها حمبيداً الهوام المتروكةح تعريفدًا هدي المبيدداً التدي لدم يعدد باإلمكدان     1

 وبالتالي يجب التخلص منها.
 .151/52ً مالوثيقة     5
 وعند االقتضاء، منظماً التكامل االقتصادي اإلقليمي.    2

 .1، الملحق 1/ سج ً/21/5221ج ص عالوثيقة     6
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، وأنهددا قددد تنطددوي ضددارةحيددة و فدداً أسعدددً لقتددل أو مكافحددة كائندداً ذ تدددرك أن المبيددداً مددواد وا  
للتنظدديم فددي معظدم البلدددان، قددد تد ثر علدد  صددحة السددكان  مهمددا خضدعً حددادة ومزمندة، وأنهددا أضددرارعلد  

ن كانً غير سليموعل  البيئة، والسيما عندما يجري استخدامها وتخزينها عل  نحو   1؛ةمتروك حت  وا 
 

ذ تقددددر باالتفاقدددداً والصددددكوك الدوليددددة التاليددددة ذاً  ذ تسددددذّكر بدسددددتور منظمددددة الصددددحة العالميددددة وا  وا 
( ومدد تمر األمددم 5221إعدد ن بددالي بشددأن إدارة النفايدداً مددن أجددل صددحة البشددر وسسددبل عيشددهم ) :الصددلة

لعددددالمي للتنميددددة ( ومدددد تمر القمددددة ا1115المتحدددددة المعنددددي بالبيئددددة والتنميددددة )ريددددو دي جددددانيرو، البرازيددددل، 
( واعتمدداد المدد تمر الدددولي المعنددي بددمدارة المددواد الكيميائيددة 5225المسددتدامة )جوهانسددبرغ، جنددوب أفريقيددا، 

( للددنهم االسددتراتيجي لددإلدارة الدوليددة للمددواد الكيميائيددة، واتفاقيددة بددازل بشددأن الددتحكم فددي نقددل 5221)دبددي، 
واتفاقيدة روتدردام لتطبيدق إجدراء الموافقدة المسدبقة عدن  (1111النفاياً الخطرة والتخلص منها عبر الحدود )

، نقحدددً عدددام 5226علدددم علددد  مدددواد كيميائيدددة ومبيدددداً  فددداً خطدددرة معيندددة متداولدددة فدددي التجدددارة الدوليدددة )
 1175عددددام  اتفاقيددددة( و 5226ة اسددددتكهولم بشددددأن الملوثدددداً العضددددوية الثابتددددة )اسددددتكهولم، ( واتفاقيدددد5221
الملحددق  1111وبروتوكدول عدام  األخدرى النداجم عدن إغدراق النفايداً والمددواد مندع التلدو  البحدريب المتعلقدة

 (؛5222(؛ واللوائح الصحية الدولية )1175بها )لندن 
 

ذ تددددرك أن جميدددع المنتددددياً، واالتفاقيددداً والصدددكوك المدددذكورة هدددي وسدددائل  السدددابقة فدددي الفقدددرة وا 
همددا وأنهددا تددنص علدد  التدددابير والمبددادا عالميددة هامددة للمحافظددة علدد  صددحة اإلنسددان وعلدد  البيئددة وحمايت

ة اسدتكهولم بشدأن الملوثداً اتفاقيد التوجيهية ال زمة لمعالجة بعدا جواندب دورة حيداة المدواد الكيميائيدة، وأن
وهمددا  5واتفاقيدة بدازل بشددأن الدتحكم فدي نقدل النفايداً الخطددرة والدتخلص منهدا عبدر الحددود، العضدوية الثابتدة

فدي هدذا الصددد علد  وضدع اسدتراتيجياً م ئمدة لتحديدد نفايداً  نصتا رتباطًا وثيقًا،االتفاقيتان المرتبطتان ا
دارتها؛  الملوثاً العضوية الثابتة ومخزوناً الملوثاً العضوية الثابتة وا 

 
ذ تددددرك أن النفايددداً الخطدددرة والمبيدددداً الشدددديدة السدددمية تنددددرج ضدددمن المجددداالً  التدددي تسدددتحق وا 

الددنهم االسددتراتيجي لددإلدارة الدوليددة للمددواد إلجددراءاً التعاونيددة فددي سددياق لً والتددي حدددد األولويددة فددي العددالم
الددددددنهم شددددددأن ب 12-21ج ص ع فددددددي القددددددرار ،وأن جمعيددددددة الصددددددحة حثددددددً الدددددددول األعضدددددداء ،الكيميائيددددددة

عل  المسداهمة فدي الجهدود الوطنيدة واإلقليميدة والدوليدة الراميدة  ،االستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية
 النهم االستراتيجي؛ذلك إل  تنفيذ 
 

ذ تضددع فددي اعتبارهدددا  والحاجددة إلددد  ومحدددداً الصدددحة التددي تواجدده الصدددحة  التحدددياً الجديددددةوا 
 لمحافظة عل  صحة اإلنسان وعل  البيئة وحمايتهما؛لاتخاذ إجراءاً جديدة 

 
ذ تدددرك المخدداطر التددي  وسددائر  روكددةمبيددداً الهددوام المت مددن جددراءصددحة اإلنسددان والبيئددة  تهددددوا 

 ؛واد  والكوار  المحلية والعالميةالحعند وقوع ، والسيما المتروكةالمواد الكيميائية 
 

                                                   
 فداً الدوزن اإلجمدالي للمبيدداً المتروكدة بمدا يتدراوز ا الجمعية العالميدة لسداسدي كلدورو حلقدي الهكسدان ومبيدداًتقدر     1

طن في أوروبا الوسط  والشرقية وبلدان اتحاد الجمهورياً االشدتراكية السدوفياتية سدابقًا. وتقددر  512 222-512 222بين 
 طددن، وفددي جنددوب شددرق 56 222طددن و 55 222دولددة عضددوًا فددي االتحدداد األوروبددي بمقدددار يتددراوز بددين  52الكميدداً فددي 

 111 222طن، وفي بلدان اتحاد الجمهورياً االشدتراكية السدوفياتية سدابقًا  61 222طن و 21 222أوروبا بما يتراوز بين 
طدن )تقددير  1222طن )قدرتها الفاو في إطار برنامجهدا للمخزونداً األفريقيدة(، وجندوب شدرق  سديا  22 222طن، وأفريقيا 

 (.5222طن )الفاو،  22 222جنوبية أولي خام أعدته الفاو(، وأمريكا الوسط  وال

الدتحكم فددي نقدل النفايدداً الخطدرة وغيرهددا مدن النفايدداً الخاضددعة األهددا  األساسددية التدي ترمددي إليهدا اتفاقيددة بدازل هددي     5
والتدرويم  ل تفاقية والحد من نقلها عبر الحدود، ومنع إنتاجها والتقليل منده إلد  أدند  حدد، واإلدارة السدليمة بيئيدًا لهدذه النفايداً

 بنشاط لنقل واستخدام التكنولوجياً األنظ .
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ذ تدددرك أيضددًا المخددداطر التددي   مبيدددداً الهددوام المتروكدددة مددن جددراءصدددحة اإلنسددان والبيئدددة  تهددددوا 
مليددة سدحب المبيددداً تنظيمهددا )مثدل ع بتكديسددها بنداًء علد ، والتددي تدرتبط المتروكدةوسدائر المدواد الكيميائيددة 

انتشدار المدواد الكيميائيدة  المزيدد مدنممدا يد دي إلد   ،للدتخلص منهدا(م ئمة من السوق دون تخصيص فترة 
 المخزنة بشكل غير سليم في جميع أنحاء العالم؛

 
ذ تسذّكر  قدد  المتروكدةوسدائر المدواد الكيميائيدة  لمبيدداً الهدوام المتروكدةا البشدر والبيئدة أن تعدرّ بوا 

 ؛طويلةأيضًا عن نقلها عبر مسافاً ينجم 
 

ذ تددددرك الخطددددر الددددذي يمثلدددده التخددددزين غيددددر المدددأمون لمبيددددداً الهددددوام المتروكددددة وسددددائر المددددواد  وا 
الكيميائية المتروكة، التي قد ي دي استخدامها غير المشروع أو فسداد تاليفهدا أو الحدواد  إلد  تلدو  محلدي 

 صحة اإلنسان والبيئة؛أو واسع النطاق بما يمثل خطرًا محتمً  عل  
 

ذ تددرك البّيندة الواضدحة علدد  أنده إلد  جانددب الفوائدد البيئيدة، يمكدن تحصدديل فوائدد اقتصدادية مددن  وا 
عدددادة تددددويرها،  عدددادة اسدددتعمالها، وا  اسدددترداد مبيدددداً الهدددوام المتروكدددة وسدددائر المدددواد الكيميائيدددة المتروكدددة، وا 

 والتخلص منها عل  نحو مأمون وك ء؛
 

ذ تعتر  بال تقدم الذي أحرزته البلدان األفريقيدة فيمدا يتعلدق بدمدارة مبيدداً الهدوام المتروكدة، وذلدك وا 
من خ ل برندامم التخدزين األفريقدي المشدترك بدين الوكداالً والدذي تدعمده منظمدة األغذيدة والزراعدة ومرفدق 

 البيئة العالمية والبنك الدولي وشركاء  خرون؛
 

ذ ترحدددب باألعمدددال الجاريددددة فدددي إطددددار ا تفاقيدددة بددددازل بشدددأن الددددتحكم فدددي نقددددل النفايددداً الخطددددرة وا 
والتخلص منها عبر الحدود، علد  إعدداد المبدادا التوجيهيدة التقنيدة للدتخلص السدليم بيئيدًا مدن النفايداً التدي 

 تحتوي ملوثاً عضوية ثابتة؛
 

ذ تددددرك أيضددددًا أن اإلدارة الفعالددددة والسددددليمة لمبيددددداً الهددددوام المتروكددددة وسددددائر المددددواد الك يميائيددددة وا 
 المتروكة لن تتوفر إال بوضع استراتيجية شاملة طويلة األجل،

 
 ما يلي: عل  6الدول األعضاء تحث -1
 

أن تعتمدددد حسدددب االقتضددداء سياسددداً وطنيدددة سدددليمة وتعزيزهدددا ووضدددع تشدددريعاً بشدددأن  (1)
 مناولة مبيداً الهوام المتروكة وسائر المواد الكيميائية المتروكة والتخلص منها؛

 
ن تعتمد خطط تنفيذ وطنية شاملة أو استراتيجياً أخرى، إن لدم تكدن قدد اعتمددتها بعدد، أ (5)

مددن أجددل القضدداء علدد  مخدداطر مبيددداً الهددوام المتروكددة وسددائر المددواد الكيميائيددة المتروكددة، فددي 
 إطار اتفاقية استكهولم المتعلقة بالملوثاً العضوية الثابتة؛

 
وسدائر  مبيدداً الهدوام المتروكدةخد ل إذكداء الدوعي ب أن تعزز المس ولية االجتماعية مدن (2)

تشددكل مخدداطر عددابرة للحدددود علدد   يحتمددل أن ، والمددواد الكيميائيددة التدديالمتروكددةالمددواد الكيميائيددة 
 صحة اإلنسان؛

 

                                                   
 وعند االقتضاء، منظماً التكامل االقتصادي اإلقليمي.    1
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واألنشدددطة التقنيددددة المنسدددقة لتنفيددددذ  ،أن تزيدددد الددددعم فددددي مجدددالي التدددددريب وبنددداء القدددددراً (6)
 لية ذاً الصلة؛االتفاقياً والصكوك الدو 

 
 أن تشجع التعاون وتنها به بين الدول األعضاء في هذا المجال؛ (2)
 
وضددع أسددس أو تعزيددز القدددرة علدد  تنظدديم اإلدارة السددليمة لمبيددداً الهددوام وسددائر المددواد  (1)

 الكيميائية خ ل دورة حياتها كتدبير وقائي لتجنب تراكم المواد الكيميائية المتروكة؛
 

أصدددددحاب المصددددلحة المعنيدددددين، بمدددددا فددددديهم الددددددول األعضددددداء ومنظمددددداً التكامدددددل جميدددددع  تددددددعو -5
االقتصددادي اإلقليميددة، وهيئدداً منظومددة األمددم المتحدددة وغيرهددا مددن المنظمدداً الدوليددة الحكوميددة، بمددا فيهددا 
المنظمدددداً والم سسدددداً غيددددر الحكوميددددة اإلقليميددددة والدوليددددة والوطنيددددة، وشددددركاً إدارة النفايدددداً، ومصددددانع 

 ً، والجهاً المانحة، وبقية المجتمع الدولي إل  ما يلي:المبيدا
 
التشجيع عل  اإلدارة السدليمة لمبيدداً الهدوام المتروكدة وسدائر المدواد الكيميائيدة المتروكدة  (1)

 باية التقليل إل  أدن  حد من ا ثار الضارة بصحة اإلنسان والبيئة وت فيها بقدر اإلمكان؛ 
 
ع سدددددائر أصدددددحاب المصدددددلحة بشدددددأن تنفيدددددذ خطدددددط التنفيدددددذ حشدددددد الجهدددددود والتعددددداون مددددد (5)

 منها الشبكاً المحلية واإلقليمية والعالمية؛ من خ ل جملة من الوسائلواالستراتيجياً الوطنية، 
 
النظر في جوانب الت زر التي يمكن تحقيقها مدن تبدادل التجدارب التقنيدة والخبدراً وجهدود  (2)

 قياً واللوائح والعملياً الدولية؛بناء القدراً فيما بين الصكوك واالتفا
 
 المديرة العامة ما يلي: تطلب إلى -2

 
تقددديم الدددعم الدد زم لوضددع اسددتراتيجياً م ئمددة وفعالددة )علدد  كددل مددن المسددتوى الددوطني  (1)

واإلقليمي والدولي( للتقليل إل  أدن  حد ممكن مدن مخداطر مبيدداً الهدوام المتروكدة وسدائر المدواد 
 كة، ومن ثم تعزيز مرامي وممارساً سياساً المنظمة ذاً الصلة؛الكيميائية المترو 

 
 ؛( أع ه1)2المذكورة في الفقرة الفرعية  زيادة قدرة المنظمة عل  تعزيز االستراتيجياً (5)
 
تيسدددير تنفيدددذ االسدددتراتيجياً الخاصدددة بددداإلدارة السدددليمة لمبيدددداً الهدددوام المتروكدددة وسدددائر  (2)

بايدة الحدد مدن اإلجحددا  فدي مجدال الصدحة وتدأمين بيئدة معيشدية غيددر  المدواد الكيميائيدة المتروكدة
 ملوثة؛

 
العمل مع برنامم األمم المتحدة للبيئة فيما يخص المبدادرة المشدتركة بدين منظمدة الصدحة  (6)

االسدتراتيجي  العالمية وبرنامم األمم المتحدة للبيئة حول تعزيز الدروابط بدين الصدحة والبيئدة والدنهم
ومدددع برندددامم األمدددم المتحدددددة اإلنمدددائي ومنظمدددة األمدددم المتحدددددة ليدددة للمدددواد الكيميائيددددة لدددإلدارة الدو 

لألغذيددة والزراعددة والبنددك الدددولي وسددائر الم سسدداً المعنيددة، مددن أجددل مسدداعدة الدددول األعضدداء 
علدد  تنفيددذ اسددتراتيجياتها الوطنيددة واإلرشدداداً الحاليددة، علدد  سددبيل المثددال فددي إطددار اتفاقيددة بددازل 
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واسددددتراتيجياً اإلدارة  1تحكم فددددي نقددددل النفايدددداً الخطددددرة والددددتخلص منهددددا عبددددر الحدددددود،بشددددأن الدددد
 السليمة لمبيداً الهوام المتروكة وسائر المواد الكيميائية المتروكة عل  المستوى العالمي؛

 
إدراج مسددألة مبيددداً الهددوام المتروكددة وسددائر المددواد الكيميائيددة المتروكددة ضددمن أولويدداً  (2)

أجدددل تقليدددل وتدددوقي المخددداطر المحدقدددة بصدددحة اإلنسدددان وبالبيئدددة مدددن جدددراء  ثارهدددا  المنظمدددة مدددن
 الضارة، ودعم التخلص منها عل  نحو مأمون؛

 
ضدددمان الددددعم الكامدددل مدددن منظمدددة الصدددحة العالميدددة ألنشدددطة أماندددة الدددنهم االسدددتراتيجي  (1)

 لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية؛
 
لها منظمدددة األمدددم المتحددددة لألغذيدددة والزراعدددة ومنظمدددة دعدددم الجهدددود المشدددتركة التدددي تبدددذ (7)

الصددحة العالميددة فدددي مجددال بندداء قددددراً الدددول األعضددداء علدد  إدارة مبيددداً الهدددوام علدد  النحدددو 
 السليم؛

 
تقديم تقرير عدن التقددم المحدرز فدي تنفيدذ هدذا القدرار إلد  جمعيدة الصدحة العالميدة الرابعدة  (1)

 ي.والستين، عن طريق المجلس التنفيذ
 

 (5212 يناير/ كانون الثاني 55الجلسة الحادية عشرة، )
 
 
 2توافر منتجات الدم ومأمونيتها وجودتها 64ق621ت م

 
 ،المجلس التنفيذي

 
   2بعد النظر في التقرير الخاص بتوافر منتجاً الدم ومأمونيتها وجودتها،

 
 :القرار التالي باعتمادوالستين  ثالثةجمعية الصحة العالمية ال يوصي

 
 

                                                   
 المبادا التوجيهية التقنية بشأن التخلص عل  نحو مأمون من مبيداً الهوام المتروكة    1

(http://www.basel.int/meetings/sbc/workdoc/techdocs.html): 

ا التوجيهيددة التقنيددة المحدثددة لددإلدارة السددليمة بيئيددًا للنفايدداً التددي تتكددون مددن أو تحتددوي علدد  أو الملوثددة بملوثدداً المبدداد •
 عضوية ثابتة،

 المبادا التوجيهية التقنية لإلدارة السليمة بيئيًا للنفاياً التي تتكون من أو تحتوي عل  أو الملوثة بالد دي دي تي، •
نيددة لددإلدارة السددليمة بيئيددًا للنفايدداً التددي تتكددون مددن أو تحتددوي علدد  أو الملوثددة بمبيددداً ا فدداً: المبددادا التوجيهيددة التق •

اإللددددرين، الكلدددوردان، الديلددددرين، اإلنددددرين، الهبتددداكلور، سداسدددي كلدددورو البندددزين، الميدددريكس أو التوكسدددافين أو سداسدددي 
 كلورو البنزين كمادة كيميائية صناعية.

 ء التابعة للمنظمة والمعنية بالمعايرة البيولوجية مصطلح منتجاً الدم عل  النحو التالي:تعر  لجنة الخبرا     5
حمنتجاً الدم هي أية مواد ع جية تسشتق من دم اإلنسان، بما في ذلك الدم الكامل ومكوناً الدم المتايرة والمنتجداً        

 الدوائية المشتقة من الب زماح.
 .151/11مً الوثيقة      2
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 جمعية الصحة العالمية الثالثة والستون، 
 
بشدددأن مأمونيدددة الددددم: اقتدددراز بتكدددريس اليدددوم العدددالمي للمتبدددرعين  12-21ج ص عإذ تدددذّكر بدددالقرار  

مدددداداً الددددم  75-51ج ص عبالددددم، والقدددراراً السدددابقة ذاً الصدددلة اعتبدددارًا مدددن القدددرار  بشدددأن اسدددتخدام وا 
ضاء عل  دعم التنفيدذ الكامدل لبدرامم الددم الجيددة التنظديم والمنسدقة البشري ومنتجاته، الذي ح  الدول األع

علدد  الصددعيد الددوطني والمسدددتدامة، مددع تددوفير هياكدددل تنظيميددة مناسددبة، وسددن قدددوانين فعالددة تحكددم تشدددايل 
 خدماً الدم؛

 
ذ تعتدددر  بدددأن تحقيدددق االكتفددداء الدددذاتي، مدددا لدددم تحدددل ظدددرو  خاصدددة دون ذلدددك، فدددي إمدددداداً   وا 

وأن أمدن هدذه اإلمدداداً مرميدان وطنيدان  استنادًا إل  التبرع بالدم طوعًا وبددون مقابدل مدادي،مكوناً الدم، 
 مهمان لتفادي حاالً العجز في منتجاً الدم وللوفاء باحتياجاً السكان المرض  إل  نقل الدم؛

 
ذ تددددرك أن المنتجددداً الطبيدددة المشدددتقة مدددن الب زمددددا لعددد ج النددداعور وأمدددراا المناعدددة الذات  يددددة وا 

وتدددرك ضدددرورة تيسددير حصدددول البلددددان  1ح،قائمددة منظمدددة الصددحة العالميدددة لألدويددة األساسددديةمدرجددة فدددي ح
 النامية عل  تلك المنتجاً؛

 
ذ يقلقها عدم تساوي الجميدع، علد  الصدعيد العدالمي، فدي التوصدل إلد  منتجداً الددم   وخصوصداً وا 

ن المرضددد  الدددذين يحتددداجون إلددد  نقدددل الددددم األدويدددة األساسدددية المشدددتقة مدددن الب زمدددا، ممدددا يتدددرك الكثيدددر مددد
 ويعانون من اضطراباً خلقية واضطراباً مكتسبة وخيمة بدون ع ج م ئم؛

 
ذ تدرك أن من العوامل الهامدة التدي تحدد مدن تدوافر األدويدة األساسدية المشدتقة مدن الب زمدا علد   وا 

معددايير المعتددر  بهددا دوليددًا والتددي الصددعيد العددالمي عدددم وجددود مددا يكفددي مددن إمددداداً الب زمددا التددي تفددي بال
 يمكن إخضاعها للتجزئة؛

 
ذ ال ياددرب عددن بالهددا أن العدد ج باسددتخدام مكوندداً الدددم غيددر الثابتددة قددد بدددأ يدددرج، شدديئًا فشدديئًا،   وا 

ضمن الممارساً الطبية في البلددان الناميدة وبنداًء علد  ذلدك ينبادي تدوفير المزيدد مدن كميداً الب زمدا التدي 
 ؛من أجل تلبية احتياجاتهاعليها ليتم تجزئتها لتصبح منتجاً دوائية مشتقة من الب زما يمكن الحصول 

 
ذ يقلقها أن قدرة البلدان النامية علد  التجزئدة قليلدة وأن الب زمدا المتأتيدة مدن البلددان الناميدة كثيدرًا   وا 

فايددة الضددوابط التنظيميددة مددا تكددون غيددر مقبولددة حتدد  تددتم تجزئتهددا فددي مرافددق تجهيزيددة م ئمددة نظددرًا لعدددم ك
وتعدّذر األخددذ بالممارسدداً الم ئمددة فددي الم سسدداً المعنيددة بالدددم، ممددا يدد دي إلدد  إهدددار كميدداً كبيددرة مددن 

 الب زما؛
 

واقتناعددًا منهددا بددأن ضددمان م ءمددة الب زمددا لعمليددة التجزئددة يقتضددي إقامددة بددرامم منسددقة ومسددتدامة  
طار بدرامم وطنيدة للددم تدنظم علد  النحدو الم ئدم وتقدام بشدكل عل  الصعيد الوطني في مجال الب زما في إ

 قانوني وتخضع للتقنين؛
 

                                                   
تحدد قائمة األدوية األساسية  حاد األدوية التي يمكن، في مجموعها أن تدوفر ع جدًا مأموندًا وناجعدًا لمعظدم األمدراا      1

السددارية وغيددر السددارية. ومددن بددين تلددك األدويددة الالوبوليندداً المناعيددة المشددتقة مددن الدددم وعوامددل تخثددر الدددم التددي تمددس إليهددا 
   ً وخيمة شت  تحد  في جميع أنحاء العالم.الحاجة من أجل توقي وع ج اعت ال

(http://www.who.int/medicines/publications/essentialmedicines/en/index.html).  
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ذ تددرك أن القدددرة علدد  جمددع الب زمدا محدددودة وال تكفددي إلنتدداج األدويدة األساسددية بكميدداً كافيددة   وا 
ا لتاطيددددة االحتياجدددداً العالميددددة، وأن مددددن الضددددروري أن تتمتددددع جميددددع البلدددددان بالقدددددرة علدددد  جمددددع الب زمدددد
 المقبولة الجودة والس مة من التبرعاً بالدم التي تتم طوعًا ودون مقابل مادي من أجل تلبية احتياجاتها؛

 
واقتناعًا منها بأن التجزئة يجدب أن تدتم فدي أقدرب مكدان ممكدن مدن المصددر، وبأنده ينبادي، حيثمدا  

ن إتاحددة إمددداداً المنتجدداً انعدددمً القدددراً الوطنيددة الخاصددة بتجزئددة الب زمددا، أن يددتم العمددل علدد  ضددما
د الب زما؛  الدوائية المشتقة من الب زما لتلبية االحتياجاً المحلية في البلد الذي ينتمي إليه مورِّ

 
ذ تعتددر  بدددأن الحاجدددة إلددد  التوصدددل إلدد  المعلومددداً الخاصدددة باالسدددتراتيجياً الكفيلدددة بضدددمان   وا 

نشداء   يجداد التكنولوجيداً إمداداً من منتجاً الدم تكفدي لتلبيدة الطلدب، وا  ليداً فعالدة للمراقبدة التنظيميدة وا 
الكفيلدددة بضدددمان جدددودة ومأمونيدددة منتجددداً الددددم، ووضدددع الددددالئل اإلرشدددادية الخاصدددة باالسدددتخدام السدددريري 

 الم ئم لمنتجاً الدم والمعلوماً الخاصة بمخاطر عملية نقل الدم قد أصبحً ا ن ماسة باطراد؛
 

ذ تضدددع فدددي اعتبارهدددا أن الت  بدددرع الطدددوعي بددددون مقابدددل مدددادي بالددددم يمكدددن أن يسدددهم فدددي رفدددع وا 
ذ تعددي أن مأمونيددة منتجدداً الدددم مرهونددة باختبددار جميددع كميدداً الدددم  مسددتوياً مأمونيددة الدددم ومكوناتدده، وا 

 المتبرع بها لتحري العداوى المنقولة بالدم، والتوسيم الصحيح وتخزين ونقل منتجاً الدم؛
 

ذ تضدع فدي اعتبارهدا أن إد  ارة الددم المخصدص لعدد ج المرضد  تعندي وجدوب اتخداذ كدل التدددابير وا 
المعقولة من أجل الحصول عل  كمية الدم المثل  الصالحة لهد الء المرضد  قبدل إجدراء العمليداً الجراحيدة 
وللتقليدل إلدد  أقصد  حددد مددن فاقدد دمدداء المرضدد  وحتد  يتحمددل المرضد  علدد  النحددو األمثدل قدددر اإلمكددان 

ية الفسديولوجية وفقدًا للمبدادا التوجيهيدة التدي وضدعتها منظمدة الصدحة العالميدة فيمدا يتعلدق األنيميا من الناح
 باالستخدام السريري األمثل )األركان الث ثة لتدبير الدم المستخدم في ع ج المرض (؛

 
ذ تعتر  بأن عملياً نقل الددم المفرطدة وغيدر الضدرورية،   واسدتعمال المنتجداً الدوائيدة المشدتقة وا 

وممارسدداً نقددل الدددم غيددر المأمونددة واألخطدداء التددي ترتكددب خ لهددا )والسدديما  الب زمددا بددمفراط ودون داع   مددن
 ؛عند سرير المريا( تضر بشدة بس مة المرض 

 
ذ يقلقهدددا أن منتجددداً الددددم غيدددر المأموندددة و/ أو الرديئدددة النوعيدددة يمكدددن أن تجعدددل المرضددد  فدددي   وا 

يمكدن تجنبهدا إذا لدم تخضدع بدرامم الددم لمسدتوى المراقبدة التدي  موق  ضع  حيال المخاطر المحتملة التدي
 تضطلع بها ا ن السلطاً التنظيمية الوطنية أو اإلقليمية؛

 
ذ يثيددر جزعهددا اسددتمرار تعددّرا المرضدد  فدددي البلدددان الناميددة لمخدداطر اإلصددابة بعددداوى يمكدددن   وا 

أو فيدددروس  Bيدددروس التهددداب الكبدددد توقيهدددا نتيجدددة نقدددل الددددم نتيجدددة التعدددرا لممرضددداً ينقلهدددا الددددم مثدددل ف
 (؛HIVأو فيروس العوز المناعي البشري ) Cالتهاب الكبد 

 
ذ ت حظ تزايد حركة منتجاً الدم وما يتصدل بهدا مدن أجهدزة تشدخيص الددم فدي المختبدر لتحدري   وا 

ان مأمونيددة الدددم، عبددر الحدددود، فضددً  عددن تطويرهددا بسددرعة واألخددذ بهددا فددي نظددم الرعايددة الصددحية فددي البلددد
 المتقدمة والبلدان النامية عل  السواء؛

 
ذ تعتدددر  بقيمدددة المدددواد المرجعيدددة البيولوجيدددة الدوليدددة )المعدددايير الدوليدددة التدددي وضدددعتها منظمدددة   وا 

الصحة العالمية( من أجل مراقبة جودة منتجداً الددم ومدا يتصدل بهدا مدن أجهدزة التشدخيص المختبدري بايدة 
 التي تظهر والتي ينقلها الدم؛اكتشا  الممرضاً المعروفة والممرضاً 
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واقتناعدددًا منهدددا بدددأن إمكانيدددة تتبدددع جميدددع مراحدددل تحضدددير منتجددداً الددددم، ابتدددداًء بدددالمتبرع وانتهددداء  
بالمتلقي وبالعكس، هي أمر أساسي من أجل التعر  عل  المخداطر المحتملدة وخاصدة سدراية الممرضداً، 

التصددحيحية الراميددة إلدد  الحددد مددن تلددك المخدداطر وردود الفعددل لنقددل الدددم ومددن أجددل رصددد فعاليددة التدددابير 
 المحتملة إل  أقص  الحدود؛

 
اختيددار المتطددوعين األصددحاء للتبددرع  الضددروري اتبدداع ممارسدداً جيدددة فددي مددنواقتناعددًا منهددا بددأن  

بالدددم وبالب زمددا دون مقابددل مددن بددين الفئدداً المتبرعددة القليلددة االختطددار واختبددار جميددع كميدداً الدددم المتبددرع 
وأن سلسدلة العمليداً الكاملدة التدي تدتم فدي من أجل تحدري الممرضداً القابلدة للسدراية نتيجدة لنقدل الددم،  بها

والنقل علد  النحدو الصدحيح البدد أن تكدون مشدمولة  إطار إنتاج منتجاً الدم، أي التجهيز والوسم والتخزين
 موثوقة؛و  مناسبة بنظم لضمان الجودة

 
نظيميدددة الصدددارمة مدددن األمدددور الحيويدددة فدددي ضدددبط جدددودة ومأمونيدددة واعترافدددًا منهدددا بدددأن المراقبدددة الت 

منتجداً الددم وكدذلك فيمددا يتصدل بدذلك مدن أجهددزة التشدخيص المختبريدة، وبالحاجدة إلدد  بدذل جهدود خاصددة 
مدن أجددل تعزيددز قدددرة السددلطاً التنظيميددة التقنيددة علدد  الصددعيد العددالمي علدد  ضددمان المراقبددة الم ئمددة فددي 

 جميع أنحاء العالم؛
 

ذ تذّكر بالقراراً السابقة الصادرة عن جمعية الصحة والتدي تشدير إلد  الضدرورة الحيويدة لتعزيدز   وا 
 م سساً الدم وضمان جودة ومأمونية ونجاعة منتجاً الدم،

 
 عل  ما يلي: 1الدول األعضاء تحث -1
 

 اتخداذ كدل الخطدواً ال زمددة مدن أجدل إقامددة وتنفيدذ ودعدم بددرامم منسدقة ومسدتدامة، علدد  (1)
، بهدد  تحقيدق االكتفداء الدذاتي، ، حسدب تدوافر المدواردالصعيد الوطني، فدي مجدالي الددم والب زمدا

 ما لم تحل ظرو  خاصة دون ذلك؛
 

اتخدددداذ كدددددل الخطدددددواً الضدددددرورية مدددددن أجددددل تحددددددي  تشدددددريعاتها الوطنيدددددة بشدددددأن تقيددددديم  (5)
ونقدل واسدتخدام منتجداً  المتبرعين بالدم وتعليق عملية التبدرع بالددم وجمدع واختبدار وتجهيدز وخدزن

الدددم، وبشددأن تفعيددل دور السددلطاً التنظيميددة لضددمان وفدداء عمليددة المراقبددة التنظيميددة فددي مجدددال 
جددودة ومأمونيددة منتجدداً الدددم عبددر السلسددلة الكاملددة لعمليددة التبددرع بالدددم بالمعددايير المعتددر  بهددا 

 دوليًا؛
 

وتحديددد ممارسدداً كوندداً الدددم، بشددأن تجهيددز الددم الكامددل ومإنشداء نسظددم لضددمان الجددودة  (2)
   ؛والمراقبة التنظيمية الم ئمةإلنتاج المنتجاً الدوائية المشتقة من الب زما التصنيع الجيدة 

 
بنداء قدددراً المدوارد البشددرية مددن خد ل تقددديم تددريب مبدددئي ومسددتمر للمدوظفين مددن أجددل  (6)

 ضمان جودة خدماً التعامل مع الدم وجودة منتجاً الدم؛ 
 

تعزيدز جدودة إجدراءاً التقيديم والتنظديم فدي مجدال منتجداً الددم واألجهدزة الطبيدة بمدا فيهددا  (2)
 أجهزة التشخيص المختبري؛

 

                                                   
 .حسب االقتضاءمنظماً التكامل االقتصادي اإلقليمي، و     1
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إنشاء أو تعزيدز نسظدم تضدمن االسدتعمال المدأمون والرشديد لمنتجداً الددم، وتقدديم التددريب  (1)
لتقليددل إلدد  أدندد  حددد مددن لجميددع المددوظفين المعنيددين بنقددل الدددم السددريري، وتنفيددذ الحلددول الممكنددة ل

إتاحددة بددائل لنقدل الدددم، بمدا فدي ذلددك،  أخطداء نقدل الدددم ولتعزيدز سد مة المرضدد ، والتشدجيع علد 
دارة الش ون الخاصة بدم المرياأخذ الدم من المريا لنقله إليه فيما بعد  حسب االقتضاء،    ؛وا 

 
و غيددر المتوقعددة التددي ضددمان موثوقيددة  ليدداً اإلبدد غ عددن التفدداع ً الضددائرة الخطيددرة أ (7)

فدي  تعقب التبرع بالدم والب زمدا وتلقدي مكونداً الددم والمنتجداً الدوائيدة المشدتقة مدن الب زمدا، بمدا
 ذلك سراية المْمرضاً؛

 المديرة العامة القيام بما يلي: إلى تطلب -5
 
عاتها تشددريتوجيدده الدددول األعضدداء إلدد  الوفدداء بالمعددايير المعتددر  بهددا دوليددًا عنددد تحدددي   (1)

الخاصة بالمراقبة الفعالة لجودة ومأمونية منتجداً الددم واألجهدزة الطبيدة بمدا فيهدا  ولوائحها الوطنية
 وسائل التشخيص المختبري؛

 
دارة نسظدم توريدد الددم، بمدا  (5) تقديم المشدورة إلد  الددول األعضداء وبنداء قددراتها علد  توجيده وا 

، عدددن طريدددق تبدددادل أفضدددل الممارسددداً المسدددتدامةيعدددزز بدددرامم الددددم والب زمدددا الوطنيدددة المنسدددقة و 
بخصوص أفضل هيكل تنظيمي لنسظم إمدداداً الددم لزيدادة الكفداءة وتقليدل األخطداء إلد  أدند  حدد 

 ممكن؛
 
تطدوير وتعزيدز سدلطاتها التنظيميدة الوطنيدة  مدن أجدلالددعم المقددم للددول األعضداء  زيادة (2)

ي مجددال مراقبددة منتجدداً الدددم واألجهددزة الطبيددة بمددا ومختبراتهددا الرقابيددة علدد  نحددو يعددزز كفاءتهددا فدد
فيهددددا أجهددددزة التشددددخيص المختبددددري، وتعزيددددز إنشدددداء الشددددبكاً التنظيميددددة الوطنيددددة عنددددد الضددددرورة 

 واالقتضاء؛
 
ضدددمان اسدددتدامة اسدددتحدا  المدددواد المرجعيدددة البيولوجيدددة الدوليدددة )المعدددايير الدوليدددة التدددي  (6)

امها فدي ضدبط وتنظديم جدودة منتجداً الددم ومدا يتصدل وضعتها منظمدة الصدحة العالميدة( السدتخد
 بها من أجهزة التشخيص المختبري؛ 

 
تحسين فرص حصول البلدان الناميدة علد  المدواد المرجعيدة البيولوجيدة الدوليدة وحصدولها  (2)

عل  المعلوماً العلمية التدي ظهدًر عندد التصدديق علد  تلدك المدواد مدن أجدل ضدمان اسدتخدامها 
 ئم؛االستخدام الم 

 
وضددع وتعمددديم وبددد  التوجيهددداً والددددعم التقندددي بمددا يعدددزز بدددرامم الددددم والب زمدددا المنسدددقة  (1)

الوطنيددة وبدددء العمددل بتكنولوجيددا فصددل مكوندداً الدددم وتجزئددة الب زمددا لتلبيددة االحتياجدداً المحليددة، 
بددرامم  وتعزيددز الرقابددة التنظيميددة الفعالددة علدد  خدددماً الدددم، وتنفيددذ ممارسدداً التصددنيع الجيدددة فددي

 تجزئة الب زما في ظل مس ولية السلطاً التنظيمية؛
 
تزويددددد الدددددول األعضدددداء بالتوجيهدددداً والتدددددريب والدددددعم بخصددددوص االسددددتعمال المددددأمون  (7)

الددم مدن  لدعم إدخال بدائل لنقل الدم بمدا فدي ذلدك، حسدب االقتضداء، أخدذ والرشيد لمنتجاً الدم،
دارة الش ون الخاصة بدم المرياقل الدم المأمونة ممارساً نو المريا لنقله إليه فيما بعد،   ؛ وا 

 
 ؛تشجيع البح  عن تكنولوجياً جديدة إلنتاج بدائل للدم مأمونة وفعالة (1)
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المواظبدة علد  إحاطدة جمعيدة الصدحة العالميدة علمدًا، عدن طريدق المجلدس التنفيدذي، مدرة  (1)
 ل الدول األعضاء وسائر الشركاء.عل  األقل كل أربع سنواً، بشأن اإلجراءاً المتخذة من ِقب  

 
 (5212 يناير/ كانون الثاني 55)الجلسة الثانية عشرة، 

 
 
مدن المرامدي اإلنمائيدة لأللفيدة يتخفديض  4التعجيل بخطى التقدم صوب بلوغ المرمى  65ق621ت م

 معدل وفيات األطفال(: الوقاية والعالج من االلتهاب الرئوي
 

 المجلس التنفيذي،
 

 1في التقرير الخاص بع ج وتوقي االلتهاب الرئوي، بعد أن نظر 
 

 والستين باعتماد القرار التالي: الثالثة العالمية جمعية الصحة يوصي
 

 الثالثة والستون، العالمية جمعية الصحة
 

إذ تعددي مددا ورد فددي التقريددر المشددترك بددين المنظمددة واليونيسددي  عددن خطددة العمددل العالميددة لتددوقي 
 5؛5221لرئوي، الذي تم عرضه في تشرين الثاني/ نوفمبر ومكافحة االلتهاب ا

 
ذ تحدديط علمددًا بددأول التدددزام مسددبق بتسددويق اللقدداز المضددداد ألمددراا المكددوراً الرئويددة، وبالتقددددم  وا 

 من النمط حبح في برامم التمنيع الروتيني؛ للمستدمية النزفيةالمحرز حت  ا ن في دمم اللقاز المضاد 
 

ذ تحيط علمًا أيضًا   بخطط التعجيل بمنتاج واستعمال اللقاز المضاد ألمراا المكوراً الرئوية؛وا 
 

ذ تدددذّكر بدددالقرار  بشدددأن االسدددتراتيجية العالميدددة للتمنيدددع الدددذي طلدددب إلددد  المددددير  12-21ع ص جوا 
العدام حشدد المدوارد مدن أجدل تعزيددز تدوافر ويسدر تكلفدة اللقاحداً الجديدددة القائمدة علد  البّينداً المسدتقاة مددن 

 الوبائية البيانية في البلدان النامية؛ الصور
 

وقد أقلقها انعدام التقدم الملموس صوب تخفديا معددل المراضدة ومعددل الوفيداً بسدبب االلتهداب 
 الرئوي بالرغم من أن هذا المرا هو السبب الرئيسي لوفياً األطفال دون سن الخامسة في العالم؛

ذ تضددع فددي اعتبارهددا أن خفددا العددبء العددالمي ل  لتهدداب الرئددوي سدديكون ضددروريًا لبلددوغ الاايددة وا 
 أل  من المرامي اإلنمائية لأللفية؛ -6

 
ذ ت حددظ أن الوسددائل المأمونددة والناجعددة جدددًا أصددبحً متاحددة لمكافحددة االلتهدداب الرئددوي، ومنهددا  وا 
حنهدددم التددددبير الع جدددي المتكامدددل ألمدددراا الطفولدددةح الدددذي وضدددعته المنظمدددة لعددد ج الحددداالً علددد  جميدددع 

، االلتهداب الرئدوي العقدديمدن الدنمط حبح وأمدراا  المسدتدمية النزفيدةستوياً، وتمنيع أطفال العدالم ضدد الم
وتحسددين التاذيددة والددوزن عنددد المددي د، ومكافحددة تلددو  الهددواء فددي األمدداكن الداخليددة والندداجم عددن اسددتعمال 

دوى فيددروس العددوز المندداعي األسددر للوقددود الصددلب والتدددخين الدد إرادي فددي األسددر، والوقايددة والعدد ج مددن عدد
 البشري؛

                                                   
 .151/62ً مالوثيقة     1
 .WHO/FCH/CAH/NCH/09.04الوثيقة     5
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ذ تشدددددير كدددددذلك إلددددد  أن تيسدددددر أسدددددعار اللقاحددددداً فدددددي إطدددددار الوقايدددددة مدددددن االلتهددددداب الرئدددددوي  وا 
 الكبير لقدراً سلسلة التبريد يحسم اعتماد وتنفيذ برامم التطعيم، وخصوصًا في البلدان النامية؛ والتعزيز

 
مليددون وفدداة ألطفددال دون سددن الخامسددة  1‚1ن وقدد أقلقهددا أن يظددل االلتهدداب الرئددوي سددببًا ألكثددر مدد

 في العالم في كل سنة كان يمكن تجنبها؛
 

ذ تحددددديط علمدددددًا بدددددأن التحدددددال  العدددددالمي مدددددن أجدددددل اللقاحددددداً والتمنيدددددع قدددددد أتددددداز هدددددو وجهددددداً  وا 
أخددرى قدددرًا زاخددرًا مددن المددوارد، وبددأن المرفددق الدددولي لتمويددل أنشددطة التمنيددع وصددندوق التمنيددع الدددوار  مانحددة

 بع لمنظمة الصحة للبلدان األمريكية يشك ن  ليتين قويتين لتوجيه الموارد نحو برامم التمنيع؛التا
 

ذ ترحدددب بمسدددهام أنشدددطة حشددددد المدددوارد فدددي تنميدددة مبددددادراً التمويدددل االبتكددداري الطدددوعي التددددي  وا 
 اتخذتها مجموعاً من الدول األعضاء؛

 
ذ ت حدددظ أن المزيدددد مدددن الجهدددود الراميدددة إلددد  تعزيدددز قدددد رة الدددنسظم الصدددحية علددد  كشددد  حددداالً وا 

االلتهدداب الرئددوي وتدددبير ع جهددا بكفدداءة أمددر يددرجح أن يسددهم إسددهامًا إيجابيددًا فددي الجهددود الراميددة إلدد  بلددوغ 
 من المرامي اإلنمائية لأللفية )تحسين صحة األم(؛ 2المرم  

 
ذ تعددددي أن جائحددددة األنفلددددونزا  ز التدددددبير قددددد أذكددددً الددددوعي بالحاجددددة إلدددد  تعزيدددد 5221 (H1N1)وا 

ذ ت حدددظ مدددن هددددذا  الع جدددي فدددي النظدددام الصدددحي بأسددددره لألمدددراا التنفسدددية الحدددادة الوخيمددددة المعديدددة، وا 
المنطلدق أن الوقددً أصددبح مناسددبًا ل سددتفادة مددن االسدتثماراً التددي قسدددمً لهددذه الجائحددة ولمواصددلة الجهددود 

 ي،لضمان حصول مرض  األمراا التنفسية الحادة عل  الع ج الناجع الفور 
 

 ما يلي: عل الدول األعضاء  تحث -1
 
أن تطبق، وفقًا لسياقاتها الخاصدة، السياسداً واالسدتراتيجياً واألدواً التدي توصدي بهدا  (1)

 المنظمة للوقاية والع ج من االلتهاب الرئوي؛
 
أن تضددددع سياسدددداً وخطددددط تشددددايلية وطنيددددة ومسددددندة بالبّيندددداً مددددن أجددددل تعزيددددز الددددنسظم  (5)

وسدددع فدددي تاطيدددة السدددكان المعرضدددين للمخددداطر بالتددددخ ً الوقائيدددة والشدددافية الصدددحية بهدددد  الت
 الفعالة؛

 
أن تضطلع بتقدير أداء البرامم، بما في ذلك تاطية وأثر التددخ ً بكفداءة وفدي التوقيدً  (2)

المناسدددددب، وتسدددددتخدم هدددددذا التقددددددير فدددددي تدددددوفير المعلومددددداً لقاعددددددة بيانددددداً المنظمدددددة الخاصدددددة 
 بالمرتسماً القطرية؛

 
أن تحدد الموارد الوطنيدة والدوليدة، البشدرية منهدا والماليدة، ال زمدة لتعزيدز الدنسظم الصدحية  (6)

ولتقدديم الددعم التقندي بهدد  ضدمان أن تنفسدذ أنسدب االسدتراتيجياً مدن النداحيتين المحليدة والوبائيددة 
 وتصل إل  السكان المعنيين؛

 
ميددددة المشدددتركة بددددين منظمدددة الصددددحة أن تنفدددذ التوصدددياً الددددواردة فدددي خطددددة العمدددل العال (2)

العالميدة واليونيسدي  للوقايدة مدن االلتهداب الرئدوي ومكافحتدده، مدع م حظدة األهميدة التدي تتسدم بهددا 
 النقاط التالية:
التمنيددع مددن خدد ل التعجيددل باعتمدداد اللقاحدداً الميسددورة والعاليددة المددردود القائمددة  )أ(

 رتسماً القطرية؛عل  البّيناً المستقاة من الصور الوبائية للم
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التددددبير الع جدددي للحددداالً علددد  مسدددتوى المجتمدددع المحلدددي والمركدددز الصدددحي  )ب(
 والمستشف 

 االقتصار عل  الرضاعة الطبيعية لمدة ستة شهور )ج(
 تحسين التاذية والوقاية من انخفاا الوزن عند المي د )د(
 مكافحة تلو  الهواء الداخلي )ه(
 العوز المناعي البشري وتدبيرها الع جي؛الوقاية من العدوى بفيروس  )و(

 
أن تشدجع علد  اتبداع نهدوج متكاملدة فدي الوقايددة والعد ج مدن االلتهداب الرئدوي مدن خدد ل  (1)

 التعاون بين القطاعاً المتعددة ومس ولية ومشاركة المجتمع المحلي؛
 
 المديرة العامة ما يلي: تطلب إلى -5

 
وقايدددة مدددن االلتهددداب الرئدددوي ومكافحتددده علددد  جميدددع تعزيدددز المدددوارد البشدددرية مدددن أجدددل ال (1)

المسددددتوياً، وخصوصددددًا المسددددتوى القطددددري، وبددددذلك يددددتم تحسددددين قدددددرة المكاتددددب القطريددددة التابعددددة 
للمنظمة عل  تقديم الدعم إلد  البدرامم الصدحية الوطنيدة لتنسديق العمدل الدذي يضدطلع بده الشدركاء 

 بشأن الوقاية من االلتهاب الرئوي ومكافحته؛
 
تجميددددع الدددددول األعضدددداء والمنظمدددداً المهتمددددة فددددي منظومددددة األمددددم المتحدددددة والتحددددال   (5)

العدددالمي مدددن أجدددل اللقاحددداً والتمنيدددع ومجدددالس البحدددو  الطبيدددة وسدددائر أصدددحاب المصدددلحة فدددي 
منتدددى يسددتهد  تحسددين التنسدديق بددين مختلدد  أصددحاب المصددلحة فددي مكافحددة االلتهدداب الرئددوي 

 المستدمية النزلية من النمط حبح والمكوراً الرئوية؛ وحشد الموارد لتعزيز توافر لقاحي
 
التوسددع فددي تاطيددة التقريددر الددذي يقدددم إلدد  جمعيددة الصددحة مددن خدد ل المجلددس التنفيددذي  (2)

عن حالدة التقددم المحدرز فدي بلدوغ المرامدي اإلنمائيدة لأللفيدة المتعلقدة بالصدحة، والدذي طلبده القدرار 
ي تنفيدددذ هدددذا القدددرار ابتدددداًء مدددن جمعيدددة الصدددحة ، كدددي يشدددمل التقددددم المحدددرز فددد11-11ع ص ج

 العالمية الرابعة والستين.
 

 (5212 يناير/ كانون الثاني 55)الجلسة الثانية عشرة، 
 
 
 التهاب الكبد الفيروسي 61ق621ت م
 

 المجلس التنفيذي،
 

 1،دراسة التقرير الخاص بالتهاب الكبد الفيروسيبعد 
 

 والستين باعتماد القرار التالي: ثالثةال العالمية جمعية الصحة يوصي
 
 

                                                   
 .151/12مً الوثيقة     1
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 الثالثة والستون، العالمية جمعية الصحة
 

 دراسة التقرير الخاص بالتهاب الكبد الفيروسي؛بعد 
 

ذ تأخددذ فددي اعتبارهددا أن هندداك حددوال   مليددون نسددمة مددن المصددابين بالتهدداب الكبددد حبدديح  5222وا 
 زمن من أشكال هذا المرا؛مليون نسمة من الذين يتعايشون مع شكل م 222وحوال  

 
ذ تضدددع فدددي اعتبارهدددا أن التهددداب الكبدددد ح ح التدددزال الوقايدددة منددده بدددالتطعيم غيدددر ممكندددة، وأن سددديوا 

 ٪ من الحاالً إل  عدوى مزمنة؛12ح تتحول في سيالعدوى بالتهاب الكبد ح
 

ذ تضددع فددي اعتبارهددا وخامددة التهدداب الكبددد الفيروسددي كمشددكلة مددن مشددك ً الصددحة العموميددة  وا 
علدد  الصدددعيد العددالمي والحاجدددة إلددد  الدددعوة علددد  صددعيدي الحكومددداً والمجموعددداً السددكانية إلددد  اتخددداذ 

 اإلجراءاً ال زمة في مجاالً تعزيز الصحة والوقاية من المرا وتشخيصه وع جه؛
 

ذ تعدرب عدن قلقهدا إزاء عددم إحددراز تقددم فدي تدوقي ومكافحدة التهدداب الكبدد الفيروسدي فدي البلدددان  وا 
، وخصوصًا في أفريقيا جنوب الصدحراء الكبدرى بسدبب عددم إتاحدة الع جداً الميسدورة التكلفدة وعددم النامية

 اتباع نهم متكامل في التدبير الع جي للمرا؛
 

ذ تضدع فددي اعتبارهدا ضددرورة اتبداع نهددم عدالمي إزاء جميددع أشدكال التهدداب الكبدد الفيروسددي، مددع  وا 
 ح، وهما اللذان يتسببان في معدالً المراضة المرتفعة؛سيوح حبيالتركيز بوجه خاص عل  التهاب الكبد ح

 
ذ تذكر بأن فيروسي التهاب الكبدد  منهدا السدراية عبدر عمليدة الحقدن،  بطدرقيندتق ن  حبديح وحسديحوا 
بشددأن اسددتخدام وتوريددد الدددم البشددري ومشددتقاته،  75-51ج ص عوبددأن جمعيددة الصددحة أوصددً، فددي القددرار 

 يددددددددددة المتعلقددددددددددة بددددددددددالتبرع بالدددددددددددم، وبأنهددددددددددا وافقددددددددددً فددددددددددي القددددددددددرار بتطددددددددددوير الخدددددددددددماً العموميددددددددددة الوطن
، علددد  تكدددريس يدددوم عدددالمي سدددنوي ل حتفددداء بدددالمتبرعين بالددددم، وبدددأن جمعيدددة الصدددحة قدددد 12-21ج ص ع

 اعترفً، في ك  القرارين، بالحاجة إل  إتاحة الدم المأمون لمتلقي الدم؛
 

ذ تعيد تأكيد القرار  اللقاحداً الدذي يحد  الددول األعضداء  بشدأن التمنيدع وجدودة 17-62ج ص عوا 
 في برامم التمنيع الوطنية؛ حبيعل  إدراج لقاحاً التهاب الكبد ح

 
ذ تضع في اعتبارهدا  التهابداً معددالً الوفيداً الناجمدة عدن سدرطان الكبدد، وأن  ضدرورة خفداوا 

 ؛األولي من حاالً سرطان الكبد ٪71الكبد الفيروسية مس ولة عن 
ذ تضدع فدي اعتبارهددا  روابدط التعدداون بدين تدددابير تدوقي ومكافحددة التهداب الكبددد الفيروسدي وتدددابير وا 

تدددوقي ومكافحدددة أمدددراا معديدددة، مثدددل فيدددروس العدددوز المنددداعي البشدددري وغيدددره مدددن األمدددراا المعديدددة ذاً 
 الصلة المنقولة جنسيًا والمنقولة بالدم؛

 
ذ تقددر بالحاجددة إلدد   تاحددة خفددا اإلصددابة مددن أجددل تددوقي ومكافحددة التهدداب الكوا  بددد الفيروسددي، وا 

تاحة برامم للع ج الم ئم  في جميع األقاليم، التشخيص السليم، وا 
 

لتهددداب الكبدددد وذلدددك إلتاحدددة الفرصدددة البوصدددفه اليدددوم العدددالمي  تمدددوز/ يوليددو 51تعيدددين يدددوم  تقدددرر -1
د للتثقيدد  بشددأن التهدداب الكبددد الفيروسددي وزيددادة فهمدده بوصددفه مددن مشددك ً الصددحة العموميددة علدد  الصددعي

 العالمي، وحفز عملية تعزيز تدابير الوقاية من هذا المرا ومكافحته في الدول األعضاء؛
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 ما يلي: عل الدول األعضاء  تحث -5
 

تنفيذ و/ أو تحسين نسظم الترصد الوبائي من أجدل إعدداد معلومداً موثوقدة لتوجيده تددابير  (1)
 الوقاية والمكافحة؛

 
مدردود لتدوقي التهداب الكبدد الفيروسدي ومكافحتده وتددبيره دعم أو تمكين اتباع نهم عالي ال (5)

الع جددي، مددع مراعدداة الددروابط مددع العدددوى المصدداحبة ذاً الصددلة، مثددل العدددوى بفيددروس العددوز 
المناعي البشري، وذلك مدن خد ل التعداون المتعددد القطاعداً بدين الم سسداً الصدحية والتعليميدة 

بمددا فددي ذلددك التدددابير التددي تعددزز مأمونيددة وجددودة  والمنظمدداً غيددر الحكوميددة والمجتمددع المدددني،
 النسظم الخاصة بالدم وتعزز تنظيمها؛

 
إدراج السياسداً واالسددتراتيجياً واألدواً التدي توصددي بهدا منظمددة الصدحة العالميددة فددي  (2)

األطدددر التدددي تحدددددها مدددن أجدددل التعدددر  علددد  اإلجدددراءاً الوقائيدددة وتددددابير التشدددخيص وتنفيدددذها، 
 دة للسكان المتأثرين بالتهاب الكبد الفيروسي؛وتقديم المساع

 
تعزيددز الددنسظم الصددحية الوطنيددة مددن أجددل التصدددي بفعاليددة لمهمددة تددوقي ومكافحددة التهدداب  (6)

الكبددد الفيروسددي مددن خدد ل االضددط ع بتعزيددز الصددحة والترصددد الددوطني، بمددا فددي ذلددك األدواً 
الكبدد الفيروسددي، والتطعدديم والمعلومدداً  الخاصدة بالوقايددة والتشددخيص والعد ج فيمددا يتعلددق بالتهدداب

 واالتصال ومأمونية عملية الحقن؛
 
تدددوفير اسدددتراتيجياً التطعددديم وتددددابير مكافحدددة العددددوى ووسدددائل ضدددمان مأمونيدددة عمليدددة  (2)

 ؛الحقن للعاملين في مجال الرعاية الصحية
 
جددل تقددديم الدددعم اسددتخدام المددوارد الوطنيددة والدوليددة، سددواء أكانددً بشددرية أم ماليددة، مددن أ (1)

التقنددي الدد زم لتعزيددز نسظددم الصددحة وتمكينهددا مددن تزويددد المجموعدداً السددكانية المحليددة بالتدددخ ً 
األعلددد  مردوديدددة والميسدددورة التكلفدددة والتدددي تشدددبع االحتياجددداً التدددي تقتضددديها األوضددداع الوبائيدددة 

 المحلية؛
 
جددل االسددتفادة مددن أوجدده النظددر حسددب االقتضدداء فددي إنشدداء  ليدداً تشددريعية وطنيددة مددن أ (7)

المروندددة الدددواردة فدددي االتفددداق الخددداص بالجواندددب التجاريدددة لحقدددوق الملكيدددة الفكريدددة بادددرا تعزيدددز 
 1التوصل إل  منتجاً صيدالنية محددة؛

 
النظددر حسددب الضددرورة فددي اسددتخدام الوسددائل اإلداريددة والقانونيددة الراهنددة مددن أجددل تعزيددز  (1)

 شخيص وع ج التهاب الكبد الفيروسي؛فرص التوصل إل  تكنولوجياً توقي وت
 
 استحدا  وتنفيذ أدواً الرصد والتقييم ال زمة ألنشطة الوقاية والتشخيص والع ج؛ (1)
 

                                                   
مدن  1بشدأن تنفيدذ الفقدرة  5222 ب/ أغسدطس  22قرر المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية، فدي قدراره الصدادر فدي     1

إع ن الدوحة بشأن اتفاق التريبس والصحة العمومية أن حالمقصود حبالمنتم الصيدالنيح هو أي مندتم محمدي ببدراءة أو مندتم 
م بهددا القطدداع الصدديدالني، والددذي تمددس إليدده الحاجددة مددن أجددل معالجددة مشددك ً يسصددنع مددن خدد ل عمليددة محميددة ببددراءة يقددو 

من اإلع ن. ومن المفهدوم أن هدذا األمدر يشدمل العناصدر الفعالدة الضدرورية لصدناعته  1الصحة العمومية كما تسقر به الفقرة 
 ويشمل كذلك مستلزماً التشخيص المتعلقة باستخدامه.ح
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التددرويم ل حتفددال بدداليوم العددالمي لمكافحددة التهدداب الكبددد الفيروسددي فددي الثددامن والعشددرين  (12)
 سب رغبة  حاد الدول األعضاء؛من تموز/ يوليو من كل عام أو أي يوم  خر أو أيام أخرى ح

 
 المديرة العامة ما يلي: تطلب إلى -2

 
وضدددع الددددالئل اإلرشدددادية ال زمدددة بالتعددداون مدددع الددددول األعضددداء، والمرامدددي ومواعيددددها،  (1)

 واالستراتيجياً والوسائل الضرورية لتوقي ومكافحة التهاب الكبد الفيروسي؛
 
حددو  العلميددة المتعلقددة بالوقايددة مددن التهدداب الكبددد تقددديم الدددعم الدد زم مددن أجددل تطددوير الب (5)

 الفيروسي وتشخيصه وع جه؛
 
 تحسين تقدير األثر االقتصادي وعبء التهاب الكبد الفيروسي في العالم؛ (2)
 
تقديم الدعم حسب االقتضاء إل  الدول األعضاء التي تدنظم تظداهراً بمناسدبة االحتفدال  (6)

 فيروسي؛باليوم العالمي لمكافحة الكبد ال
 
دعددوة المنظمدداً الدوليددة والم سسدداً الماليددة إلدد  تقددديم الدددعم الدد زم لتعزيددز قدددرة البلدددان  (2)

النامية عل  اإلكثار من اسدتخدام أسداليب التشدخيص والعد ج الم ئمدة لألوضداع الوبائيدة المحليدة 
 ونسظم الصحة المحلية؛

 
خصددديص مدددوارد لتدددوقي ومكافحدددة تشدددجيع المنظمددداً الدوليدددة والم سسددداً الماليدددة علددد  ت (1)

 التهاب الكبد، وتقديم الدعم التقني إل  البلدان بأكفأ طريقة منصفة وم ئمة؛
 
التعاون مع المنظماً األخرى فدي منظومدة األمدم المتحددة والشدركاء الددوليين والمنظمداً  (7)

كلفدددة الدوليدددة وسدددائر أصدددحاب المصدددلحة علددد  تعزيدددز إتاحدددة مختلددد  أندددواع العددد ج الميسدددور الت
 لصالح البلدان النامية؛

 
تقديم تقرير إل  جمعية الصحة العالمية الخامسدة والسدتين عدن طريدق المجلدس التنفيدذي،  (1)

 بشأن تنفيذ هذا القرار.
 

 (5212 يناير/ كانون الثاني 52الجلسة الثالثة عشرة، )
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 1العالقات مع المنظمات  ير الحكومية 67ق621ت م
 

 المجلس التنفيذي،
 

 5،النظر في تقرير لجنته الدائمة المعنية بالمنظماً غير الحكوميةبعد 
 
وم سسددة كاريتدداس  األروازقبددول دخددول م سسددة اإلنسددولين الدوليددة واالتحدداد الدددولي إلنقدداذ  يقددرر -1

الدوليدددددة وشدددددبكة ستيشدددددتينأل العالميدددددة للمتعايشدددددين مدددددع األيددددددز والعددددددوى بفيروسددددده واللجندددددة الدوليدددددة لرصدددددد 
اعدة علددد  اإلنجددداب والشدددبكة الدوليدددة لعددد ج السدددرطان وبحدددو  السدددرطان فدددي ع قددداً تكنولوجيددداً المسددد

 رسمية مع منظمة الصحة العالمية؛
 
إرجدداء النظددر فددي طلددب تقدددم بدده االتحدداد الدددولي لعلددوم الفيزيدداء والهندسددة فددي مجددال الطددب  يقددرر -5

 لعملية معه؛ريثما يتم االتفاق عل  خطة عمل جديدة ويوصي باالستمرار في الع قاً ا
 
قطددع الع قدداً الرسددمية مددع المنظمددة العالميددة للتليدد  الكيسددي )التلددزج المخدداطي( والرابطددة  يقددرر -2

 الدولية لصحة المراهقين والجمعية الدولية ألمراا الدم والرابطة العالمية للمرشداً وفتياً الكشافة؛
 
اطق المداريدددة فدددي أوروبدددا وقددد  الع قددداً الرسدددمية مدددع رابطدددة معاهدددد ومددددارس طدددب المنددد يقدددرر -6

واالتحداد الددولي للحفدداظ علد  الطبيعددة والمدوارد الطبيعيددة حتد  يقددما تقريددرًا علد  تعاونهمددا مدع المنظمددة أو، 
 كي يستعرضه المجلس التنفيذي. 5221حسب الحال، عن حالة ع قاتهما بالمنظمة منذ عام 

 
 (5212 يناير/ كانون الثاني 52)الجلسة الثالثة عشرة، 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                   
 .7و 2ية واإلدارية المترتبة عل  هذا القرار بالنسبة إل  األمانة، انظر الملحقين ل ط ع عل  ا ثار المال    1

 .151/51مً الوثيقة     5
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 المقررات اإلجرائية 

 
 
 تعيين أعضاء لجنة الخبراء المستقلين االستشارية في مجال المراقبة (6ي621ت م
 

قرر المجلس التنفيذي، بعد دراسة التقرير الذي قدمتده األماندة بشدأن تعيدين أعضداء لجندة الخبدراء المسدتقلين  
ذ يشددير إلدد  اختص 1االستشدارية فددي مجددال المراقبدة، تعيددين السديدة مدداريون كدداودن )أسددتراليا/  5اصدداً تلدك اللجنددة،وا 

نيوزيلندا( والسيد جون فوكس )الوالياً المتحدة األمريكيدة( والسديد غراهدام ميللدر )المملكدة المتحددة لبريطانيدا العظمد  
لجندددة الخبدددراء  وأيرلنددددا الشدددمالية( والسددديدة هيلدددين بلدددوا )فرنسدددا( والسددديد فيراثددداي سدددانتيبرابهوب )تايلندددد( أعضددداء فدددي

 المستقلين االستشارية في مجال المراقبة.
 

 (5212كانون الثاني/ يناير  55)الجلسة العاشرة، 
 
 
 تعيين ممثلي المجلس التنفيذي في جمعية الصحة العالمية الثالثة والستين (2ي621ت م
 

، وطبقددًا 5221ايو أيدار/ مد 52( الصدادر فدي 6)152مً عدين المجلدس التنفيدذي، عمدً  بدالمقرر اإلجرائدي  
، رئيسددده الددددكتور س. زارامبدددا )أوغنددددا(، بحكدددم منصدددبه، وندددواب رئيسددده الث ثدددة وهدددم 7ق21مً مدددن القدددرار  1للفقدددرة 

الدكتور إي. ر. سيديانناسيه )إندونيسيا(، والدكتور إي. خيمينيد  )بداراغواي(، واألسدتاذ سدوهن ميوناسدي )جمهوريدة 
العالميددة الثالثدة والسددتين. ومدن المفهددوم أندده فدي حالددة عددم وجددود أي مددن كوريدا( لتمثيددل المجلدس فددي جمعيدة الصددحة 

هدد الء األعضدداء لحضددور جمعيددة الصدددحة فددمن نائددب الددرئيس ا خددر الددددكتور علددي جعفددر محمددد )عسمددان( والمقدددرر 
 األستاذ ً. ميلوسافلييفتش )صربيا( يمكن أن يطلب منهما تمثيل المجلس.

 
 (5212لثاني/ يناير كانون ا 55)الجلسة الثانية عشرة، 

 
 
 والستين وفترة انعقادها الثالثةجدول األعمال المؤقت لجمعية الصحة العالمية  (3ي621ت م
 

عدددددن جددددددول األعمدددددال الم قدددددً لجمعيدددددة  2المجلدددددس التنفيدددددذي، بعدددددد أن نظدددددر فدددددي تقريدددددر المدددددديرة العامدددددة 
ذ يددذّكر بمقددرره اإلجرائددي السددابق الصددحة لقاضددي بددأن تعقددد جمعيددة الصددحة العالميددة ا 6العالميددة الثالثددة والسددتين، وا 

وتختددتم فددي  5212أيددار/ مددايو  17الثالثدة والسددتون فددي قصددر األمددم بجنيدد  وأن تفتددتح أعمالهدا يددوم االثنددين الموافددق 
ذ يدذّكر كدذلك باالتفداق الدذي تدم التوصدل إليده أثنداء مناقشدة البندد 5212أيدار/ مدايو  55موعد أقصاه يدوم السدبً  ، وا 

ة جددول األعمدال مدن الددورة الحاليدة، وافدق علد  جددول األعمدال الم قدً لجمعيدة الصدحة العالميدة بشأن مسدّود 7-6

                                                   
 .151/52مً الوثيقة    1

 ، الملحق.1ق152مً القرار    5

 .151/57مً انظر الوثيقة    2

 (.1)152ً مالمقرر اإلجرائي    6
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أيددار/ مددايو  51الثالثددة والسددتين بعددد تعديلدده، وقددرر أن تختددتم جمعيددة الصددحة أعمالهددا فددي موعددد أقصدداه يددوم الجمعددة 
5212. 

 
 (5212كانون الثاني/ يناير  55)الجلسة الثانية عشرة، 

 
 
 والعشرين بعد المائة السابعةموعد ومكان انعقاد دورة المجلس التنفيذي  (4ي621ت م
 

بدالمقر  5212أيدار/ مدايو  55قدرر المجلدس التنفيدذي عقدد دورتده السدابعة والعشدرين بعدد المائدة يدوم السدبً  
 الرئيسي لمنظمة الصحة العالمية بجني .

 
 (5212كانون الثاني/ يناير  55)الجلسة الثانية عشرة، 

 
 
 استعراض المنظمات  ير الحكومية ذات العالقات الرسمية مع منظمة الصحة العالمية (5ي621ت م
 

عدددن  1اتخدددذ المجلدددس التنفيدددذي، بعدددد النظدددر فدددي تقريدددر لجنتددده الدائمدددة المعنيدددة بالمنظمددداً غيدددر الحكوميدددة 
بعددد اإلحاطددة بدده اسددتعراا ثلدد  المنظمدداً غيددر الحكوميددة ذاً الع قدداً الرسددمية مددع منظمددة الصددحة العالميددة، و 

لحاقًا بالمقرر اإلجرائي   (، المقرراً اإلجرائية التالية.1)156ً معلمًا، وا 
 

المجلس التنفيدذي، إذ يحديط علمدًا مدع التقددير بتعداون المنظمداً غيدر الحكوميدة التدي وردً ع مدة النجمدة  
ذ يثندي علدد  اسدتمرار تفانيهددا فدي خدمدة أغددر  اا المنظمدة، قددرر اإلبقداء علدد  بعدد أسدمائها فددي ملحدق هددذه الوثيقدة، وا 

 5ع قاتها الرسمية مع المنظمة.
 

وبعددد إحاطتدده علمددًا بتقددارير الرابطددة الدوليددة للسددلطاً التنظيميددة الطبيددة، واالتحدداد الدددولي لعلددم المختبددراً 
والصددحة الطبيددة الحيويددة، واالتحدداد الدددولي للكيميدداء السددريرية وطددب المختبددراً، والجمعيددة الدوليددة للتطبيددب عددن بسعددد 

اإللكترونيدددة، والمنظمدددة الدوليدددة لمكافحدددة التراخومدددا، والرابطدددة الدوليدددة لدددداء العددددارياً، قدددرر اإلبقددداء علددد  ع قاتهدددا 
الرسدددمية مدددع منظمدددة الصدددحة العالميدددة، وأن يطلدددب حسدددب االقتضددداء تقدددديم تقاريرهدددا عدددن تعاونهدددا طدددوال الفتدددرة قيدددد 

لتعداون، لينظدر فيهدا المجلدس فدي دورتده الثامندة والعشدرين بعدد االستعراا وعن نتائم مراس ً االتفاق عل  خطط ا
 المائة.

 
وقددرر، بعددد إحاطتدده علمددًا بددالجهود التددي تكللددً بالنجدداز فيمددا يتعلددق باالتفدداق علدد  خطددط التعدداون، اإلبقدداء  

وليدة ألدويددة علد  الع قداً الرسدمية بدين منظمددة الصدحة العالميدة والرابطدة الدوليدة لعيددوب الكد م والنطدق، والهيئدة الد
 طب األعصاب والطب النفسي، واالتحاد الدولي لجمعياً الميكروبيولوجيا.

 
وقدددرر، بعدددد إحاطتددده علمدددًا بدددالتقرير المقددددم عدددن بددددء عمدددل األماندددة بنظدددام معلومددداً للبحددد  فدددي طلبددداً  

حكوميدة علد  المنظماً غير الحكومية الراغبة في االرتباط مع المنظمة بع قداً رسدمية، تشدجيع المنظمداً غيدر ال
اسددتخدام النظددام، وعلدد  المواظبددة علدد  تحددديثها فددي ذلددك النظددام  ولددو بمناسددبة استعراضددها الددذي يجددري كددل ثدد   

 سنواً.
 

 (5212كانون الثاني/ يناير  52)الجلسة الثالثة عشرة، 
                                                   

 .151/51ً مالوثيقة     1

 .2انظر الملحق     5
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 مؤسسة الدكتور علي توفيق شوشةمنح جائزة  (1ي621ت م
 

ر لجنددة م سسددة الدددكتور علددي توفيددق شوشددة، جددائزة م سسددة مددنح المجلددس التنفيددذي، بعددد النظددر فددي تقريدد 
للددددكتور فيصدددل شدددداهين مدددن المملكدددة العربيدددة السدددعودية لمدددا قدمددده مددددن  5212الددددكتور علدددي توفيدددق شوشدددة لعدددام 

إسهاماً جليلة في مجال الصدحة العموميدة فدي المملكدة العربيدة السدعودية والسديما فدي مجدال تطدوير خددماً الكلد  
 فرنك سويسري. 5222يتلق  الفائز مبلاًا بالدوالر األمريكي يعادل وزرع األعضاء. وس

 
 (5212كانون الثاني/ يناير  52)الجلسة الثالثة عشرة، 

 
 
 منح جائزة ساساكاوا للصحة (7ي621ت م
 

مدددنح المجلدددس التنفيدددذي، بعدددد النظدددر فدددي تقريدددر هيئدددة اختيدددار الفدددائزين بجدددائزة ساسددداكاوا للصدددحة، جدددائزة  
، للدكتور دو كسيوبنأل )الصين( للعمدل االبتكداري الممتداز الدذي اضدطلع بده فدي مجدال 5212ة لعام ساساكاوا للصح

 دوالر أمريكي. 22 222التنمية الصحية. وسيحصل الفائز عل  مبلأل 
 

 (5212كانون الثاني/ يناير  52)الجلسة الثالثة عشرة، 
 
 
 جائزة مؤسسة اإلمارات العربية المتحدة للصحة (8ي621ت م
 

نح المجلس التنفيذي، بعد النظر في تقرير هيئة اختيدار الفدائزين بجدائزة م سسدة اإلمداراً العربيدة المتحددة م 
لكددل مدددن المركدددز الددوطني للسدددكري والاددددد  5212للصددحة، جدددائزة م سسددة اإلمددداراً العربيدددة المتحدددة للصدددحة لعدددام 
دّم واألمدراا الوراثيدة، األردن، وبرندامم التددخل المبكدر فددي بدايد ة مرحلدة الطفولدة التدابع لدإلدارة اإلقليميدة للصددحة الصس

فددي مقاطعددة النتيجددو، البرتاددال، لمسدداهمتهما الجليلددة فددي مجددال التنميددة الصددحية. وسيحصددل كددل مددن الفددائزين علدد  
 دوالر أمريكي. 52 222مبلأل 

 
 (5212كانون الثاني/ يناير  52)الجلسة الثالثة عشرة، 

 
 
 ووك التذكارية للصحة العمومية –جونغ جائزة الدكتور لي  منح (9ي621ت م
 

 -مددنح المجلددس التنفيددذي، بعددد النظددر فددي تقريددر هيئددة اختيددار الفددائزين بجددائزة م سسددة الدددكتور لددي جونددأل  
 5212ووك التذكاريددة للصددحة العموميددة لعددام  -ووك التذكاريددة للصددحة العموميددة جددائزة م سسددة الدددكتور لددي جونددأل 

أليدددز فددي سددناافورة، لمسدداهمتها الجليلددة فددي البحددو  المتعلقددة باأليدددز والعدددوى لم سسددة العمددل مددن أجددل مكافحددة ا
 دوالر أمريكي. 12 222بفيروسه وتوقيه وع جه ومكافحته. وستحصل الجهة الفائزة عل  مبلأل 

 
 (5212كانون الثاني/ يناير  52)الجلسة الثالثة عشرة، 

 
 
 

 دددددددددددددددددددد
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 1الملحق 
 
 1العيوب الوالدية 

 
 
 

 [ 1112 ديسمبر/ كانون األول 3 - 216/21م ت]  
 
 
 
، في  بنيد 1112والعشيرين بعيد الما ي  المعةيود  في   ييار/ ميايو  الخامسي  نظر المجلس التنفيذي، في  دورتي  -2

ّجييل ىلييه اييذر الييدور  ىجييرا  ولكنيي    3بالموضييو  المييا   و حيياا المجلييس 1جييدول األامييال المتعلييي بييالعيوة الو دييي  
المزيد من المناقشات المتعلةي  بمشيرو  الةيرار المةيدم مين الايين والمنيد وجمموريي  كورييا  ويعتبير ايذا التةريير نسيخ  

 216/21م تمنةح  من التةريير السيابي ويعكيس التعليةيات التي   بيدااا  اضيا  المجليس التنفييذي  وتتضيمن الو يةي  
نظر فيي  المجليس في  البدايي ، وتعكيس، ايىو  اليه ذليي، التعليةيات والمةترحيات التي   مشرو  الةرار الذي 2ىضاف  

  دله بما  اضا  المجلس ف  اذا الشأن 
 
ويمييده اييذا التةرييير ىلييه تييوفير المعلومييات الىزميي  للنةيياو بشييأن العيييوة الو دييي ، بمييا فيي  ذلييي مييا يتعلييي  -1

التيييدخىت فييي  مجيييال  الوقايييي  والراايييي ، وكيييذلي الم شيييرات بتعرييييه ايييذر العييييوة، والوبا ييييات، واييية  المراضييي  و 
 المتعلة  بالسبل الت  يمكن بما ىدماج اذر التدخىت ف  الخدمات الاحي  الةا م  

 
 تعريف

 
 (ICD10) المراجعيي  العاشيير  للتايينيه ا حاييا   الييدول  لشمييرال والمشييكىت المتعلةيي  بالاييح  تُييدرج -3

بع اشيير لالتشيييواات الخلةييي  والشييذوذات الايييبفوي ل  وتييرد فييي  الفاييول األخييير  العيييوة الو دييي  فييي  الفاييل السيييا
  ويمكيين تعريييه الحميلالعييوة الو دييي  مين قبيييل األخايا  ا سييتةىبي  الخلةيي  واضييارابات اليدم الناشيي   في  مرحليي  
ي ، الموجيود  منيذ اليو د   العيوة الو دي  اله  نما الشيذوذات البنيويي   و الوظيفيي ، بميا فيميا ا ضيارابات ا سيتةىب

ويناوي ماالح ا ضاراة الخلة  اله التعريه نفس ؛ ويجري استخدام كيل مين ايذين المايالحين لةشيار  ىليه 
للتايييينيه ا حاييييا   الييييدول  لشمييييرال وتتيييييح المراجعيييي  الحادييييي  اشيييير   4الماييييالح ادخيييير دون فييييري بينممييييا 

 اج الحال  فرا   ستعرال ا در  والمشكىت المتعلة  بالاح 
 
 
 

                                                   
  6ي216ت مانظر الةرار     2

 )النص ا نكليزي(  2، المحضر الموجز للجلس  ال اني ، الفر  2/ سجىت/211/1112م تانظر الو ية      1

  211/7م تالو ية      3
4    Management of birth defects and haemoglobin disorders: report of a joint WHO-March of Dimes 

meeting, Geneva, Switzerland. May, 2006.                                                                                                
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وباره النظير اين التعرييه، ف ني  يمكين للعييوة الو ديي   ن تتسيبة في  حيدوق ىجميال تلةيا   وحيا ت  -4
ن قييل ا اتيراه بيي ، في  حييدوق العجييز ليد  الرضييع واألافييال دون  ىميىص، وتعييد ايذر العيييوة سييببا  ااميا ، حتييه واا

األمييد الاويييل، كمييا يمكيين لمييا  ن تلحييي الضييرر  الخامسيي   ويمكيين لمييا  ن تمييدد الحيييا  و ن تيي دي ىلييه العجييز فيي 
 باألفراد واألسر ونظم الرااي  الاحي  والمجتمعات   

 
 العيوب الوالدية ومعدل وفاة المواليد واألطفال في العالم

 
تعييد ا ضييارابات الخلةييي  حييا ت شييا ع   وتشييير تةييديرات منظميي  الاييح  العالمييي  ىلييه  ن الحييا ت  ييير  -1

٪ ميين وفيييات المواليييد 7حاليي  وفييا  )مييا يةييارة  161 111فيي  حييدوق حييواله  1114تسييببت اييام  السييوي  الخلةييي 
دورايييا كمتسييبة فييي  الوفييا  فيي  الحيييا ت التيي  يتيييدنه فيمييا معيييدل الوفيييات ا جميييال ،  ويبييرز 2الجييدد( ابيير العيييالم 

 المواليييد الجييدد ىليييه ٪ ميين وفيييات11وكم ييال الييه ذلييي حاليي  ا قليييم األوروبيي  التييابع للمنظمييي  حيييق تعييز  نسييب  
 الخلةي   الحا ت  ير السوي  

 
و  توجد ف  الوقت الحال  تةديرات ايحيح  اين ايدد األافيال اليذين وليدوا وايم يعيانون اضيارابات خلةيي   -6

 ايييوة الةليية الخلةييي  وايييوة األنبييوة العاييب  ومتىزميي  داون خاييير  نجمييت ايين  سييباة جينييي   و بي ييي   وتعييد
 ٪ مين كيل ا ضيارابات الخلةيي  اين ا ايتى ت الميمو لوبينيي 6الخلةي  الوخيم  شيواا   وينجم ا ضارابات  ك ر 
، واي   ييير مشييمول  فوسييفات -6-الفلوكيوز ايييدروجين نازاي  واييوز المنجلييي ( الكرييات ودا  التىسيييمي  ذليي فيي  )بميا

   يه الدول  لشمرال ف  تعريه الحا ت  ير السوي  الخلةي  الوارد ف  المراجع  العاشر  للتان
 
و تييزال انيياي  وجيي   مييول كبييير  بشييأن ا اييابات والوفيييات الناجميي  ايين ا ضييارابات الخلةييي ، و سيييما  -7

فيي  البليييدان التييي    يجيييري فيميييا تسيييجيل الوفييييات بةيييدر كييياه  بييييد  ن ايييذر األرقيييام تشيييير ىليييه ضيييرور  ربيييا مسيييأل  
يييير السيييوي  الخلةيييي  بيييالجمود المبذولييي  لبليييو  الميييده الرابيييع مييين معالجييي  ا ايييابات والوفييييات المرتباييي  بالحيييا ت  

الت  تةض  بخفل معدل وفييات األافيال دون سين الخامسي  بمةيدار ال ل يين في  الفتير  ميا  المرام  ا نما ي  لشلفي ،
  1121و 2221بين اام  

 
 األسباب الشائعة للعيوب الوالدية

 
 ضييارابات التيي  تنشييأ فيي  مرحليي  الحمييل والتيي  قييد تيينجم ايين العيييوة الو دييي  ايي  مجموايي  متنوايي  ميين ا -8

اييييوة اليييه مسيييتو  جيييين واحيييد واييين اضيييارابات ايييبفوي  وورا ييي  متعيييدد  العواميييل ومشيييواات بي يييي  وايييوز فييي  
العنااييير المفذيييي  الدقيةييي   وتعيييد األميييرال المعديييي  التييي  تايييية األمميييات م يييل الزايييري والحايييب  األلمانيييي  مييين 

ي  ىله حدوق ايوة و دي  ف  البلدان ذات اليدخل المينخفل والمتوسيا  وتعيد األميرال التي  األسباة المام  الم د
تاييية األممييات م ييل السييكري وا اييتى ت م ييل اييوز اليييود وحمييل الفوليييي، والتعييرل لشدوييي  الابييي  والترفيمييي  

شييعااي  المرتفعيي  اوامييل  خيير  بمييا فيمييا الكحييول والتبييل وبعييل المييواد الكيميا ييي  المنتشيير  فيي  البي يي  والجراييات ا 
 تتسبة ف  حدوق العيوة الو دي  

 
 الوقاية

 
يسيييتدا  وجيييود مجمواييي  واسيييع  مييين  سيييباة العييييوة الو ديييي  ضيييرور  وجيييود مجمواييي  مييين ُنمييي  الوقايييي    -2

ايي  ويمكن الوقاي  من   لة العيوة الو دي  ذات المنشأ البي ي  اين ارييي ُنمي  الايح  العموميي ، بميا في  ذليي الوق
مين األمييرال المنةولي  جنسيييا ، والتشيريعات الكفيليي  بييالتحكم في  ا دار  السييليم  للميواد الكيميا ييي  السيام  )م ييل المييواد 

                                                   
2    The global burden of disease: 2004 update. Geneva, World Health Organization, 2008. 
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الكيميا يي  الزرااييي (، والتاعيييم ضييد الحايب  األلمانييي ، واا نييا  األ ذييي  بالمفيذيات الدقيةيي  )اليييود وحمييل الفوليييي(  
 ( المرفيالجانة المتعلي بالمرحل  العمري  )انظر  وقد يجري النظر ف  مسأل  الوقاي  من

 
وتمده الرااي  في  المرحلي  التي  تسيبي الحميل ىليه ضيمان الحيد األم يل مين العافيي  البدنيي  والنفسيي  للمير    -21

ولشريكما ف  بداي  المرحلي  المبكير  للحميل و  نا ايا، وذليي لتعزييز سيبل الحميل العيادي ووضيع رضييع يتمتيع بايح  
وب مكانما  ن توسع ف  الوقيت المناسية مين ناياي الوقايي  األوليي  مين العييوة الو ديي  الناشي   اين التشيواات جيد   

)بما فيما تلي الناجم  ان الزايري الخلةي  والحايب  األلمانيي  الخلةيي (، ومين العييوة الناجمي  اين اضيارابات ايوز 
ارابات الايبفوي  المتايل  بتةيدم األمميات في  اليود وايوة األنبيوة العايب  )وقيد تشيمل تشيواات  خير (، وا ضي

السيين )م ييل متىزميي  داون(  وميين شييأن تحديييد األخاييار التيي  تشييكلما األمييرال المورو يي  الييه األسيير  والتحييري ايين 
الجم  الت  تحمل المرل ان اريي ىسدا  المشور  بخاوص المسا ل الورا يي   ن يتيحيا ليشزواج ىمكانيي  الحيد مين 

   وجود خار معروه حجم األسر  ف  حال
 
دارتميا  ويمكين  ن تفضي  بعيل ايذر التيدخىت والخيدمات  -22 وتتالة الوقايي    نيا  الحميل تحدييد المخياار واا

ىله ى ار  مسا ل  خىقي  وقانوني  واجتمااي  وقد تترتية اليميا تكياليه  وتتضيمن م يل ايذر الخيدمات املييات تحيري 
نما  ا نتةا   للحمل وميد  تيوافر خيدمات ىسيدا  المشيور   ويشيتمل الحيد العيوة الو دي  وتشخياما قبل الو د  وا 

 سيييالية الفحيييص الباضيييع  والمتاحييي  حالييييا  الييه قيييياس ايييد  مسيييتةلبات فييي  المايييل األميييوم   وتيييرتبا األدنييه مييين 
األنبيوة  المستويات الشاذ  للواامات البيوكيميا يي  كيذلي بيالعيوة البنيويي  في  األجني ، م يل متىزمي  داون، واييوة

العاييب ، وايييوة الجييدار البانيي  المفتييوم  ويتحسيين معييدل الكشييه ايين ا ضييارابات الخلةييي  فيي  األ لييوق األول 
بواسا  الفحص البيوكيمييا   انيدما ييتم بيالتراده ميع التايوير بالموجيات فيوي الايوتي  التي  تتضيمن الكشيه اين 

موجيات فيوي الايوتي   ويكيون التايوير بالموجيات فيوي بال الشفوفي  الةفوي  ومع سا ر الةياسيات التي  تيتم بالتايوير
 الاوتي  ف  األ لوق ال ان  مفيدا  للكشه ان العيوة البنيوي  الكبير  

 
 الكشف والعالج والرعاية 

 
بييرام  فحييص المواليييد  ُيسيّمل فحييص المواليييد الرضييع املييات الكشييه والعييىج والرااييي  المبكيير   ومين شييأن -21

واليييد والفحييص ايين قاييور الدرقييي  الخلةيي  والفحييص ايين بيليي  الفينيييل كيتييون ودا  الكرييي  )الفحييص البييدن  لكييل الم
فوسييفات( وكييذلي تييدرية مةييدم  خييدمات الرااييي  األولييي   ن تةيييدم  -6-المنجلييي  واييوز نازايي  ايييدروجين الفلوكييوز

حيالتمم بشيكل مى يم ىليه المر  افيي التي  تيوفر لميم الدام لعملي  تشخيص ا ضارابات الخلةيي  التي  تايية الرضيع واا
العىج  ويعد فحص جميع الرّضع الجدد من ِقَبيل ممارسيين ميدربين في  مجيال الراايي  األوليي  اميى  يمكين الةييام بي  
حالتمييا، بمييا فيمييا العيييوة الةلبييي   فيي  معظييم اليينظم الاييحي  وميين شييأن   ن يتيييح تحديييد العديييد ميين العيييوة الو دييي  واا

 عرل للوفا  المبكر  الواا ي  المرتبا  بشد  خار الت
 
ويعتمد اىج العيوة الو دي  اله مستو  الرااي  الايحي  المتاحي   وايو يشيتمل، حسية ا قتضيا ، اليه  -23

 العىج الاب  والجراح  والتأايل والرااي  الملاف  
 
ل العيييوة النياجع  نةيياذ األروام متاحييا  في  اييد  حيا ت ميين العيييوة الو ديي ، بمييا فيميا بعيي ويكيون العييىج -24

الوظيفيييي  الشيييا ع  اليييه مسيييتو  جيييين واحيييد  وتتضيييمن األم لييي  ايييىج يرقيييان الموالييييد الجيييدد فييي  حالييي  ايييوز نازاييي  
 وقايور الدرقيي  الخلةي  واضيارابات الخىييا المنجليي  فوسفات وتنافر المستضد الريسوس  -6-ايدروجين الفلوكوز

ىبي  الخلةييي  األخيير   وتشييمل الخيييارات العىجييي  األخيير  األخاييا  ا سييتةالتىسيييمي  والنييااور والتليييه الكيسيي  و و 
العييىج داخييل الييرحم والتاييحيحات الجراحييي  بعييد الوضييع  واييذر الخيييارات ايي  ادن قيييد البحييق والتةييييم فيي  بضييع  
 مراكيز مختيار  فيميا يتعلييي بعيدد مين ا ايتى ت )م ييل الفتيي الحجياب  الخلةي  وخفييات الةلية الخلةيي  والةيلي  النخااييي 

 السحا ي  ومتىزم  نةل المواد بين التوا م(   
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ن كانت الجراحي  مسيتبعد  ىليه حيد بعييد ف نميا تشيكل انايرا  ااميا  في  الخيدمات الضيروري  لعيىج  -21 وحته واا
٪ مين األافيال المايابين بعيية و دي مين تشيور خلةي  في  61األافال الماابين بعييوة و ديي   ويعيان   ك ير مين 

ه واحيد  وبا مكيان ىخضيا  العدييد مين العييوة الو ديي  لجراحي  االيي  الميردود وقيادر  الييه اضيو  و جمياز  و اير 
ىنةيياذ األروام وتحسييين الميي ل ألمييد اويييل  وميين األم ليي  الييه ذلييي الجراحيي  المتعلةيي  بعيييوة الةليية الخلةييي  البسيييا  

الخلةيي  والشييذوذات المعدييي  المعوييي   والعلييم )الشييف  المشييةوق ( والحنييي )المشييةوي( وحنييه الةييدم والسيياد )الكاتاراكييت(
 والشذوذات البولي  التناسلي  

 
وتييداو الحاجيي   يضييا  ىلييه ضييرور  وجييود اييىج مى ييم للعااييات التيي  تتبييد  بعييد فتيير  الييو د  الحدي يي   واييو  -26

الخيدمات  يتضمن الكشه والعىج المبكرين للعااات البدني   و النفسي   و الفكريي   و الحسيي   ويشيكل الوايول ىليه
دماج األافال المتضررين   الاحي  وخدمات التأايل انارا  ااما  ف  دام مشارك  واا

 
ويمكن لممارس  الرااي  الاحي  األولي  من خىل الحاول اليه التيدرية المى يم تةيديم الراايي  األساسيي   -27

المشييترك  وتحديييد  وجيي  العجييز  لشافييال ذوي العيييوة الو دييي ؛ والتعييره الييه العيييوة الو دييي ، وتشييخيص المشيياكل
سييدا  المشييور  الييه مسييتو  الرااييي  األولييي ،  المرتبايي  بمييا  واييذا ميين شييأن   ن ييسيير سييبل تةييديم العييىج األساسيي  واا
ميييع مرااييييا  الظييييروه العا لييييي  والمجتمعييييي  والخييييدمات الابييييي  المتاحيييي   ويجييييري النظيييير فيييي  ا حاليييي  ىلييييه المشييييور  

 عية اله مستو  الرااي  األولي  المتخاا  اندما يتعذر تشخيص ال
 

 اآلثار المترتبة على الخدمات
 
ينبفييي   ن تكيييون الخيييدمات والتيييدخىت المتعلةييي  بالوقايييي  مييين العييييوة الو ديييي  وراايتميييا اىجييييا  جيييز ا  مييين  -28

ين خييدمات الرااييي  الاييحي  الةا ميي ، و  سيييما تلييي التيي  تعنييه منمييا باييح  األم والافييل  وينبفيي  لمييا  ن تجمييع بيي
جييرا  تحريييات   فضيل رااييي  ممكني  للمرضييه واسيتراتيجي  وقا ييي  تتضيمن الت ةيييه والرااييي  في  فتيير  ميا قبييل الحميل واا
تاحيي  خييدمات التشييخيص  وميين الضييروري  ن تييوفر اييذر ا سييتراتيجي  خييدمات فيي   سييدا  المشييور  واا بييين السييكان واا

جيييز ا  مييين سلسيييل  متايييل  الحلةيييات مييين التيييدخىت  مجيييال الوقايييي  مييين العييييوة الو ديييي  وراايتميييا اىجييييا  بااتبارايييا
المتعلةيي  باييح  األم والافييل  وينبفيي  لمييذر الخييدمات  ن تتجيياوز، ااتمييادا  الييه مييا تمتلكيي  البلييدان ميين قييدرات فيي  
مجييييال الرااييييي  الاييييحي ، الرااييييي  الاييييحي  األولييييي  لتشييييمل الخييييدمات المتعلةيييي  بالتوليييييد وايييية األافييييال والجراحيييي  

 عااات وخدمات الورا   السريري ، ىن وجدت، ف  مجال الرااي  الابي  ال انوي  والمتخاا    والمختبرات وا ش
 

تيوفر مجمواي  اليه  اىجييا   المتعلة  بالوقاي  مين العييوة الو ديي  وراايتميا ويعتمد التوفير الفعل  للخدمات -22
 وليي  يكيون قيادرا  اليه اسيتخدامما   واليه تيوفر نظيام راايي  واسع  من الخدمات المتخاا  السريري  والتشخيايي 

  مييع والتاييوير والايية الجنينيي نييوا  للخبييرات فيي  مجييال الييم الورا يي  الابييي  وجراحيي  األافييالوميين المالييوة وجييود 
في  خيدمات المختبيرات التةليديي  )اذر النوا  لتلبي  ا حتياجات الةا م   ومن الضيروري اسيتكمال  ناايىمكاني  توسع 

الةا مي  اليه سيبر الحميل  الخيدمات التشخيايي  ىله جانيةالحيوي (   والكيميا الميكروبيولوجياو   مرال الدممجال 
النييووي الريبيي  المنييزو  األكسييجين )الييدنا(  وميين الضييروري  ن تييتم املييي  ا دراج بشييكل تييدريج   وبمييرور الوقييت، 

  ردودي و اله مسوه تدام التكنولوجيات الجديد  املي  توفير الخدمات بشكل  ك ر كفا   
 
ويسيتدا  تنيو  الظييروه ذات األولويي  والمياكييل ا جتماايي  واألايراه ال ةافييي  والةيدرات فيي  مجيال الرااييي   -11

الايحي   ن تكييون البلييدان قييادر  الييه النظيير فيي  مجمواي  ميين الخييدمات الممكنيي  وتةييييم التكيياليه والفعالييي  المتاييل  
ىرشييادات يييد تسلسييل التنفيييذ  بيييد  نيي  لييم يتسيين حتييه ادن وضييع بمييا، وذلييي بفييي  التواييل ىلييه  حييد ا ختيييارات وتحد

الناجحيي  تحديييد النميياذج ب منظميي  فيي  اييذا الشييأن  و مييام  مانيي  المنظميي  دور يتعييين اليمييا  ن تضييالع بيي  فيمييا يتعلييي
واضييع  السياسييات الاييحي  بشيأن الييم الورا يي  المتعلييي بالمجتمعيات والييذي اييو فيي  متنياول  معلومييات متسيية  وتةيديم

 لعمومي  ا
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 اإلجراءات الممكنة
 
اناي ادد من ا جيرا ات التي  تتخيذ اليه المسيتو  الةايري والتي  ب مكانميا دايم تايوير الخيدمات المتعلةي   -12

اىجييا   وتتالية الوقايي  ضيرور  ىدمياج الينم  األساسيي  للايح  العموميي  في   بالوقاي  من العيوة الخلةي  وراايتميا
لخييدمات الاييحي  التيي  تةيدم لييشم والافييل  والك ييير ميين الخييدمات والتييدخىت المةترحيي  الينظم الاييحي  بمييا فيي  ذلييي ا

ا  ادن ف  متناول البلدان ذات الدخل المتوسا والمنخفل ف  حين يمكن ىضياف  البليدان األخير  اليه حسية ميا 
 تفرض  ا حتياجات والموارد  

 
ةيي  بالوقايي  مين العيييوة الو ديي  وراايتميا اىجيييا  وتتضيمن العنااير األساسيي  ألحييد البيرام  الوانيي  المتعل -11

 ما يل :
 التزام واضع  السياسات وتوفير الدام ا داري الكاف   ) (
ىقامييي  شيييبك   ساسيييي  مييين الخيييدمات المتخااييي  السيييريري  والمخبريييي  والتييي  يمكييين توسييييع ناييياي  )ة(

 تلبيتما للالة الةا م 

عيييوة الو دييي  وراايتمييا اىجيييا  فيي  مجييال الرااييي  الاييحي  بالوقاييي  ميين الىدميياج الييُنم  المتعلةيي   )ج(
 األولي  مع التركيز اله اح  األم والافل 

ت ةييييه وتيييدرية مةيييدم  الراايييي  الايييحي ، و سييييما العييياملون مييينمم فييي  مجيييال الراايييي  الايييحي   )د(
 األولي  

 لمخاار الشديد  التواي  الاحي  لعام  السكان وللف ات المعرض  ل ىاداد برام  ف  مجال )ا(

وضييع خليييات فعاليي  ميين شييأنما تعزيييز تاييوير منظمييات داييم ادبييا  والمرضييه والتعيياون معمييا فيي   )و(
 مجال رااي  األشخاص ذوي العيوة الو دي  واا ىتمم 

تعرييييه المسيييا ل األخىقييييي  والةانونيييي  والدينييييي  وال ةافيييي  ذات الايييل  بوضييييع الخيييدمات المى ميييي   )ز(
 للسكان المحليين 

ىدخيييال ورايييد بيييرام  التحرييييات بيييين السيييكان مييين قبييييل فحيييص الرضيييع الموالييييد والتحيييري السيييابي  )م(
 للزواج/ السابي للحمل والفحص   نا  الحمل 

   2ىقام  ُنظم تراد مى م  للعيوة الو دي   )ا(

 
  المتعلةييي  وتييداو الحاجييي  ىليييه ضييرور  وجيييود ىرشيييادات تةنيييي  ميين شيييأنما ترسيييي   و تعزيييز البيييرام  الوانيييي -13

 بمراقب  العيوة الو دي   وتعد ا جرا ات التالي  ىجرا ات ذات  ولوي  بالنسب  ىله المجتمع الدول :
ىيجاد حيل للتبياين الحيال  في  ادرا  بشيأن العية  الايح  اليذي تفرضي  العييوة الو ديي  الناجمي   ) (

المراجعيييي  العاشيييير  المنةحيييي  ميييين اييين البي يييي  والبنييييي  الجسييييدي  الييييه حييييد سييييوا ، وذلييييي باسييييتخدام الايييييف  
للتاييينيه ا حايييا   اليييدول  لشميييرال والمشيييكىت المتعلةييي  بالايييح  لىسيييتفاد  مييين اسيييتعرال الخبيييرا  
للبيانات المتاح  والنظر ف  توسيع نااي مجموايات ا ايتى ت ليشيمل ا ايتى ت المدرجي  في  تاينيه 

 الحا ت  ير السوي  الخلةي  

                                                   
  ميي  في  مجيال العيييوة الو ديي  بميا فيميياقيد يتسينه الحايول الييه ايذا اليدام ايين ارييي التعياون مييع نظيم الترايد الةا    2

( التيي  تضييم الدراسيي  التعاونييي  لييدول  مريكييا الىتينييي  بشييأن ICBDSR رفيي  المةاايي  الدولييي  لييُنظم راييد العيييوة الخلةييي  )
(، وقااد  بيانات الشذوذات الةحفي  الوجمي  الت  تدامما منظم  الاح  العالمي ، والتاينيه ECLAMC  )يالتشواات الخلة

 ( EUROCATألوروب  للشذوذات الخلةي  )ا
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نشييا  الاييح  العمومييي  للتةليييل ىلييه  دنييه حييد ميين تعييرل السييكان، و سيييما تعزيييز التشييريعات و  )ة(
 النسا  الحوامل، لىلتمابات المشوا  والمواد الكيميا ي  واوامل ا ختاار البي ي  األخر  

تحدييد الخيدمات المجتمعيي  الفعالي  ودايم ىدمياج الوقاييي  مين العييوة الو ديي  وراايتميا اىجييا  فيي   )ج(
علةيي  باييح  األم والافييل  وداييم تزويييد وزارات الاييح  بتةييييم ميينظم ايين المتالبييات والتكيياليه البييرام  المت

 وتةديم الدام ف  مجال اختيار األولويات 

 تحديد النماذج الناجح  الت  يمكن تابيةما ف  البلدان ذات الدخل المنخفل والمتوسا  )د(

ميين العيييوة الو دييي  وراايتمييا اىجيييا ، مييع الوقاييي   تيسييير وداييم ىقاميي  شييبكات دولييي  بشييأن بييرام  )ا(
التركييز الييه وضيع ُنميي  مشييترك ، وانتمياج األسييالية الم لييه حييال تحسييين الاييكوي المتعلةي  بجوانيية ميين 
بينميا المعلومييات والت ةيييه وتحليييل التكيياليه والتراييد  وتعزيييز اليُنم  المعلوماتييي  فيي  ضييو  مييا تتييوفر الييي  

 دي  من ىمكانات ف  مجال دام المردو 
 

 اإلجراء المطلوب من المجلس التنفيذي
 
م  ] ُداي  المجلييس، فيي  ايذر الفةيير ، ىلييه النظير فيي  مشييرو  قيرار ااتمييد فيي  الجلسي  السييابع  بواييف  الةييرار -14
  [  6ي216ت
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 المرفي
 

 التدخالت الكفيلة بالوقاية من العيوب الوالدية أو عالجها
 رعاية الرضع المواليد واألطفال الرعاية أثناء الحمل الحملالرعاية التي تسبق 

 تنظيم األسرة
 تعريه المر   بمفموم خيار ا نجاة •

الحييد ميين العييدد ا جمييال  لشافييال الييذين يولييدون  •
 بعيوة و دي 

، المتةيدمات في  السينخفل نسب  حمل األممات  •
واييييو مييييا يحييييد ميييين انتشييييار المواليييييد ذوي  الت لييييق 

ليييييييه مسييييييتو  الايييييييبفيات الجسيييييييدي ، االاييييييبف  
 سيما متىزم  داون و 

ىتاحييييييي  خييييييييار التوقيييييييه اييييييين ا نجييييييياة ألمميييييييات  •
 األافال الماابين

 التحري وتقديم المشورة في فترة ما قبل الحمل
اسيييييتخدام تييييياري  األسييييير  الميييييأخوذ خيييييىل الراايييييي   •

الاييييييييحي  األولييييييييي  لتحديييييييييد األفييييييييراد المعرضييييييييين 
 ىنجاة  افال ماابين لمخاار

تحييييييييييييري تيييييييييييياري  الحيييييييييييياملين للمييييييييييييرل لكشييييييييييييه  •
ا ضيييييييييارابات الشيييييييييا ع  المتنحيييييييييي  )التىسييييييييييمي  

 واضاراة الخىيا المنجلي (

التحسييين األمثييل لنظيييام المييرأة ال يييذائي قبييل الحميييل 
 وأثناءه

التشييييييجيع الييييييه تنيييييياول األمييييييىم المفنييييييا  بيييييياليود  •
 للوقاي  من اضاراة اوز اليود

يسييييي  المفنييييا  التشييييجيع الييييه تنيييياول األ ذييييي  الر  •
بحمييييل الفولييييييي وتنيييياول ميييييواد ىضييييافي  متعيييييدد  
الفيتامينييات تحتييوي اليييه حمييل الفوليييي للوقايييي  
ميييييييين ايييييييييوة األنبييييييييوة العاييييييييب  و يراييييييييا ميييييييين 

 التشواات

 تجنة تناول الكحول والتبل والكوكايين  •

ضيييمان الحايييول اليييه نظيييام  يييذا   ايييام كييياه  •
 )بروتينات، سعرات حراري ، حديد(

لتهابيات المسيببة للتشيووات وعالجهيا الوقاية من اال 
 قبل الحمل وأثناءه

 الزاري •

بليييييييدا  بيييييييرام   67الحاييييييب  األلمانيييييييي  )  يمتليييييييي  •
 واني  للتمنيع من الحاب  األلماني (

 التحسين األمثل لصحة األم قبل الحمل والعالج
لمريضييييييييييات السييييييييييكري اللييييييييييوات  يعتمييييييييييدن الييييييييييه  •

 األنسولين

 ج من الار النسا  اللوات  يخضعن للعى •

 النسا  اللوات  يخضعن للعىج بالوارفارين •

 التحري قبل الوالدة عن
 حال  المستضد الريسوس  •

 الزاري •

 لمخيييييييييااراألفييييييييراد المعرضيييييييييين  •
ىنجيييياة  افييييال يحملييييون ايوبييييا  
و ديييييي  وذليييييي باسيييييتخدام تييييياري  

 األسر 

؛ تةيييدم سييين األممتىزمييي  داون:  •
فحيييييييص مايييييييل األم؛ الفحيييييييص 

خدام الموجيات فيوي المبكر باست
 الاوتي 

ايييييوة األنبيييييوة العاييييب  ميييييع  •
 فحص مال األم

التشييييواات الكبيييير  ايييين اريييييي  •
الفحيييييييص باسييييييييتخدام الموجييييييييات 
فيييييييوي الايييييييوتي  للكشيييييييه اييييييين 
الشيييييييذوذات فييييييي  األجنييييييي  )بعيييييييد 

 من امر الحمل( 28األسبو  

تييييياري  الحييييياملين لىضيييييارابات  •
الشيييييا ع  المتنحيييييي  )التىسييييييمي  

 لمنجلي (واضاراة الخىيا ا

 التشخيص ما قبل الوالدة
 الموجات فوي الاوتي  •

 بزل السله •

 اختزا  الز ابات •

 عالج األجنة
 بالنسب  ىله الزاري •

نةيييل اليييدم داخيييل اليييرحم بالنسييييب   •
ىليييييييه فةييييييير اليييييييدم ليييييييد  الجنيييييييين 
النتيجيييييييييييييي  السييييييييييييييلبي   ختبييييييييييييييار 

 مستضد الريسوس

 فحص الرضع المواليد
تييدرية الةييا مين بييالفحص الييه  •

الكشييييه السييييريري الييييه جميييييع 
الرضييييييع المواليييييييد فيمييييييا يتعلييييييي 

 بالعيوة الو دي 

 التحري اإلشعاعي للرضع المواليد
 قاور الدرقي  الخلة  •

 كيتون الفينيل يَل ُ بِِ  •

 التليه الكيس  •

لمييا تملييي   وفةييا  ىاييابات  خيير   •
 احتياجات كل بلد وظروف 

 العالج الطبي
  م ل :

جيدد في  اىج يرقيان الموالييد ال •
حالييييي  ايييييوز نازاييييي  اييييييدروجين 

فوسييييفات وتنييييافر -6-الفلوكييييوز
 المستضد الريسوس 

توفير العىج والرااي  لشافيال  •
اليييذين يعيييانون مييين اضيييارابات 
الييييييدم م ييييييل اضيييييياراة الخىيييييييا 
 المنجلي  والتىسيمي  و يراما

األخايييييييييييييييا  ايييييييييييييييىج بعيييييييييييييييل  •
 ا ستةىبي  الخلةي 

اييييىج األافييييال الييييذين يعييييانون  •
  ليه الكيسمن الت

 لجراحةا
  م ل : تاحيح ما يل 

 ايوة الةلة الخلةي  البسيا  •

  (الشف  المشةوق العلم ) •
 المشةوي الحني •

 الكاتاراكت الخلة  •

 التأويل والرعاية الملطفة
 حسة ا قتضا 

 
يييييييييييييي
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 2الملحق 
 
 

 نص التعديالت المقترحة على النظام الداخلي
 1للمجلس التنفيذي

 
 [ 1112كانون األول/ ديسمبر  21 - ، الملحي216/16م ت] 

 
 األامالتاريه 

 
 مكرر 31الماد  

 
يالب   واله األاضيا   ن يتوخيوا ا يجياز قيدر ا مكيان في  ممارسيتمم  اضويعا  الر يس حي الرد ألي 

  لمذا الحي ويستحسن  ن يدلوا ببياناتمم ف  نماي  الجلس  الت  البوا فيما حي الرد 
          
 

 التاويت
 
  مكرر 47الماد  

تاييويت   وليييس  تعليييل ن يييدل  ببيييان مةتضيية يةتايير الييه  اضييوبعييد  ن ينتميي  التاييويت، يجييوز ألي 
  تاويت  بشأن اقتراح ، ىّ  ىذا كان قد ُاّدل  موضو  تعليللمةدم ا قترام  ن يتحدق ف  

          
 
  مكرر 12الماد  

لعييدد ٍو ن التاييويت فيي  انتخيياة،  ن ياييوت لعييدد ميين المرشييحين مسيياالييه كييل اضييو، مييا لييم يمتنييع ايي
 قيل مين ايدد المراكيز ا نتخابيي  و مين األسيما   ك ير   ا  المراكز ا نتخابي  المراد شفلما  و ي  ورق  اقترا  تحميل ايدد

 المراد شفلما تكون باال  و  ي  
 

   ال ا   12الماد  
 ك يير ميين المرشييحين حاييلوا و  ك يير ألن ا نييين  و انتخيياب   ىذا لييم يتيسيير فيي  املييي  انتخيياة شييفل مركييز 

ميين األاييوات يجييري اقتييرا  بييين ايي    المرشييحين لتحديييد  يمييم ينتخيية  ويعيياد اييذا ا جييرا  اييد  ٍو الييه اييدد متسييا
  ذلي مرات ىذا اقتضه األمر

 
 يييييييييييييي

                                                   
  8ي216ت مانظر الةرار    2
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 3الملحق 
 
 1التصديق على تعديالت الئحة الموظفين 

 
 

 [ 1112تشرين ال ان / نوفمبر  16 - 216/32م ت] 

 
   
تةييدم التعييديىت التيي  يييدخلما المييدير العييام الييه   حيي  المييوظفين ىلييه المجلييس التنفيييذي للتاييديي اليمييا  -2

   1 من   ح  الموظفين 1-21امى بأحكام الماد  
 
الجمعيييي  العامييي  لشميييم  تعكيييس التعيييديىت اليييوارد شيييرحما فييي  ايييذر الو يةييي  الةيييرارات التييي  يتوقيييع  ن تتخيييذاا -1

اليييه تواييييات لجنييي  الخدمييي  المدنيييي  الدوليييي  فييي  تةريرايييا السييينوي لعيييام     المتحيييد  فييي  دورتميييا الرابعييي  والسيييتين بنيييا
ذا لم تةر الجمعي  العام  لشمم المتحد  توايات اللجن ، فستادر ىضاف  ىله اذر الو ية   3 1112  واا

 
فييي  ضييي يل  تكييياليه ىضيييافي   1121-1112لتعيييديىت فييي  ال نا يييي  وتشييمل اد يييار الماليييي  المترتبييي  اليييه ا -3

 التابعيي  للمنظميي  المى ميي  المحييدد  لكييل ىقليييم ميين األقيياليمالمخااييات ىاييار الميزانييي  العادييي ، وسييتتم تفايتمييا ميين 
  ، ومن الماادر المالي  الخارج  ان الميزاني لمشترك  بين األقاليماالعالمي  واألنشا  ولشنشا  

 
  * [ المرفيف  ]   ح  الموظفين المعدل يرد نص و  -4
 

تعيديالت تعتبير ضيرورية فيي ضيوء القييرارات التيي يتوقيع أن تتخيذوا الجمعيية العامية ل مييم 
 لجنة الخدمة المدنية الدولية اتوالستين بناًء على توصي الرابعةالمتحدة في دورتها 

 
 والفئات العليا (الفنية) المهنية مرتبات الفئة

 
وايييت اللجنييي  الجمعيييي  العامييي  لشميييم المتحيييد  بتسيييوي  جيييدول المرتبيييات األساسيييي / اليييدنيا لميييوظف  الف ييي    -1

٪، وذليييي بتابييييي اريةييي  الضيييم المعتييياد  والمتم لييي  فييي  زيييياد  المرتييية 3014والف يييات العلييييا بنسيييب   )الفنيييي ( الممنيييي 
جرا  خفل متناسة لنةاا مضااه تسيوي  مةير العميل  (، اليه ل  خسيار  و  مكسيةل سياس ) ي اليه األساس  واا

  1121 كانون ال ان / يناير 2 ن يدخل ذلي حيز التنفيذ ااتبارا  من 
 

                                                   
  21ي216م تو 2ي216م تانظر الةرارين     2

  1112 واألربعون، جنيه، منظم  الاح  العالمي ، ابع ، الابع  السالو ا ي األساسي     1

يي  العامي ، اليدور  الرابعي  والسيتون، الملحيي رقيم   الو يا ي الرسيمي  للجمع1112تةرير لجن  الخدم  المدني  الدولي  لعيام     3
   A/64/30 Corr.2)بالفرنسي  فةا( و A/64/30 Corr.1و A/64/30)الو ا ي  31

 با نكليزي   المرفييرد    *



بعد المائة السادسة والعشرونالمجلس التنفيذي، الدورة    54 

  ] المرفي [ من   ح  الموظفين 2اله المرفي  وقد تم وفةا  لذلي ىاداد التعديىت -6
 

 مرتبات الموظفين في الوظائف غير المصنفة في رتب ومرتب المدير العام
 
 اليذكر ادنفي  1رار الذي ستتخذر الجمعي  العامي  لشميم المتحيد  بشيأن التوايي  الميذكور  في  الفةير  رانا  بالة -7

ميين   حيي  المييوظفين، تةتييرم الميدير  العاميي   ن يوايي  المجلييس التنفيييذي جمعييي  الاييح   2-3ووفةيا  ألحكييام الميياد  
 2دين والميديرين ا قليمييين  وبالتيال ، وااتبيارا  مين والسيتين بتعيديل مرتبيات الميديرين العياّمين المسياا  ال  العالمي  ال

 111، سييييبلل المرتييية ا جميييال  للميييديرين العييياّمين المسييياادين والميييديرين ا قليمييييين  1121كيييانون ال يييان / ينييياير 
دو را   222 422دو را   مريكييييييا  )للمعيلييييييين(  و  232 264دو را   مريكييييييا  فييييي  السييييين ، والمرتيييييية الاييييياف    283

 مريكيا  )لفير المعيلين(  
 
، ووفةيا  للتعيديىت التي  سيتجيزاا جمعيي  الايح  العالميي ، في ن خنفيا   واستنادا  ىله تسويات المرتبات المذكور  -8

دو را   مريكيييا  فيي  السيين ، وسياييبح مرتيية نا يية المييدير  112 312المرتيية ا جمييال  لنا يية المييدير العييام سيييبلل  
 2دو را   مريكييا  )لفيير المعييل(، وذليي ااتبيارا  مين  212 483را   مريكيا  )للمعييل(  و دو  243 878العام الااف  

  1121كانون ال ان / يناير 
 
وبالتيال    خنفيا  اليه تعيديىت مما لي  فيميا يخيص مرتية الميدير العيام الميذكور وسيتناوي تسيويات المرتبيات  -2

، 1121كييييانون ال يييان / ينيييياير  2يييي  سياييييبح، ااتبيييارا  مييين فييي ن المرتييية المتوقييييع  ن تجييييزر جمعيييي  الاييييح  العالم
دو را   273 821دو را   مريكييييا  فييي  السييين  بالنسيييب  للمرتييية ا جميييال ، بينميييا سييييبلل المرتييية الاييياف   147 113

 دو را   مريكيا  )لفير المعيل(  214 642 و  مريكيا  )للمعيل( 
 
 

 اإلجراء المطلوب من المجلس التنفيذي
 
م و 2ي216م تتضمنت اذر الفةير  مشيروا  قيرارين تيم ااتماداميا في  الجلسي  التاسيع  بوايفمما الةيرار ]  -21
 اله التوال  [ 21ي 216ت
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 المرفي
Appendix 1 to the Staff Rules 

Salary scale for staff in the professional and higher graded categories: annual gross base salaries and net equivalents after application of staff assessment (in US dollars)1 

(effective 1 January 2010) 

STEP 

Level I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV 

  * * * * *          

D-2 Gross 149 903 153 214 156 529 159 846 163 160 166 475                   

       Net D 110 434 112 589 114 744 116 900 119 054 121 209                   

       Net S 101 454 103 273 105 085 106 891 108 693 110 485               

     * * * * *       

P-6/D-1 Gross 137 021 139 804 142 581 145 365 148 149 150 972 153 885 156 794 159 703             

       Net D 101 674 103 567 105 455 107 348 109 241 111 132 113 025 114 916 116 807             

       Net S 93 979 95 623 97 264 98 900 100 534 102 164 103 787 105 410 107 028       

           * * *   

P-5 Gross 113 404 115 771 118 140 120 504 122 874 125 238 127 607 129 974 132 341 134 707 137 075 139 441 141 810     

       Net D 85 615 87 224 88 835 90 443 92 054 93 662 95 273 96 882 98 492 100 101 101 711 103 320 104 931     

       Net S 79 537 80 967 82 393 83 818 85 241 86 659 88 077 89 491 90 904 92 314 93 721 95 124 96 528   

             * * * 

P-4 Gross 92 907 95 064 97 221 99 378 101 626 103 909 106 196 108 478 110 763 113 044 115 331 117 612 119 897 122 182 124 468 

       Net D 71 393 72 946 74 499 76 052 77 606 79 158 80 713 82 265 83 819 85 370 86 925 88 476 90 030 91 584 93 138 

       Net S 66 482 67 897 69 311 70 720 72 130 73 539 74 946 76 351 77 754 79 157 80 558 81 958 83 357 84 755 86 151 

              * * 

P-3 Gross 75 972 77 968 79 967 81 961 83 960 85 956 87 951 89 951 91 947 93 943 95 943 97 936 99 936 102 044 104 157 

       Net D 59 200 60 637 62 076 63 512 64 951 66 388 67 825 69 265 70 702 72 139 73 579 75 014 76 454 77 890 79 327 

       Net S 55 259 56 581 57 906 59 227 60 551 61 871 63 192 64 517 65 837 67 159 68 477 69 796 71 112 72 431 73 749 

            *    

P-2 Gross 61 919 63 707 65 492 67 279 69 065 70 850 72 638 74 419 76 208 77 996 79 779 81 568       

       Net D 49 082 50 369 51 654 52 941 54 227 55 512 56 799 58 082 59 370 60 657 61 941 63 229       

       Net S 46 037 47 205 48 368 49 534 50 698 51 864 53 049 54 230 55 417 56 600 57 781 58 967    

                

P-1 Gross 47 968 49 496 51 146 52 867 54 579 56 296 58 014 59 732 61 444 63 161           

       Net D 38 854 40 092 41 325 42 564 43 797 45 033 46 270 47 507 48 740 49 976           

       Net S 36 651 37 790   38 927 40 068 41 207 42 344 43 484 44 609 45 728 46 848           

D =  Rate applicable to staff members with a dependent spouse or child; S =  Rate applicable to staff members with no dependent spouse or child.  

 * =  The normal qualifying period for a within-grade increase between consecutive steps is one year,  except at those steps marked with an asterisk, for which a two-year period at the preceding step is required (Staff Rule 550.2). 
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 4الملحق 
 
 مسّودة االستراتيجية العالمية للحد من 

 1تعاطي الكحول على نحو ضار
 

 [ 1112 ديسمبر كانون األول/ 3 -2، الملحي 216/23م ت] 

 
 

 تمهيد
 
اييين اواقييية وخيمييي  اليييه الايييح  العموميييي ، ويعيييد واحيييدا  مييين  1يسيييفر تعييياا  الكحيييول اليييه نحيييو ضيييار -2

ايييح  فييي  العيييالم  وفييي  سيييياي ايييذر ا سيييتراتيجي ، ُيعيييد مفميييوم تعييياا  اواميييل ا ختايييار الر يسيييي  التييي  تضيييعه ال
مفمومييا  واسييعا  يشييمل الشييرة الييذي يتسييبة فيي  اواقيية اييحي  واجتمااييي  ضييار  لميين  3الكحييول الييه نحييو ضييار

يشرة الكحيول وللمحيايين بي  وللمجتميع ككيل، وكيذلي  نمياا الشيرة التي  تيرتبا بزيياد  احتميال حيدوق ايذر النتيا   
وايو يلحيي الضيرر بالتنميي  الفردييي  وا جتماايي  اليه السيوا   وقيد يييدمر حييا  الفيرد ويخيرة األسير ويلحييي الضيار   

 الضرر ببني  المجتمعات المحلي  
 
وتعيياا  الكحييول الييه نحييو ضييار يسييمم بةييو  فيي  ايية  المييرل العييالم ، واييو خييامس اوامييل ا ختاييار  -1

 1114 وتشيير التةيديرات ىليه  ن العيالم شيمد في  ايام 4جز ف  العالم الر يسي  المتعلة  بالوفيات المبكر  وحا ت الع
 12و 21شيياة بييين سيين  311 111مليييون شييخص فيي  العييالم ألسييباة تتعلييي بييالكحول، بميين فيي  ذلييي  1‚1وفييا  

٪ 4‚1، وفي  1114٪ مين كيل الوفييات في  العيالم في  ايام 3‚8ااما   وتسبة تعاا  الكحيول اليه نحيو ضيار في  
عييالم ، بمةييياس سيينوات العميير المفةييود  الماييحح  باحتسيياة مييدد العجييز، حتييه مييع احتسيياة ميين ايية  المييرل ال

اد يار الواقيي  البسيييا ، وخاوايا  فيميا يتاييل بميرل الةلية التيياج ، التي  تترتية الييه اسيتمىي الكحيول بكميييات 
 ااما   و  ك ر  41قليل  من ِقَبل بعل من تبلل  امارام 

                                                   
تم نةيحما اله ضو  التعليةيات التي   بيدااا  اضيا  المجليس التنفييذي في  دورتي  السادسي  والعشيرين بعيد الما ي  )انظير     2
 (، انظييييير الةيييييرار ، المحضييييير الميييييوجز للجلسييييي  الحاديييييي  اشييييير ، )الييييينص ا نكلييييييزي(1/ سيييييجىت/216/1121ت مو يةييييي  ال

  22ي216م ت

المشييروة الكحييول  اييو سييا ل يحتييوي ىي ييانول )كحييول   يليي  يسييمه ايياد  لالكحييولل( مخاييص للشييرة  وفيي  معظييم     1
حيول ل انيدما يكيون الحيد األدنيه لمحتيو  ا ي يانول في  حجيم البلدان يالي اله اذا المشيروة التعرييه الةيانون  لمشيروة ك

 ٪  وف ات المشروبات الكحولي  السا د  ا  الجع  )البير ( والنبيذ والمشروبات الروحي  2٪  و 1‚1 ≤المشروة 

ي   تشييير ابيييار  لالييه نحيييو ضييارل فيي  ايييذر ا سييتراتيجي  ى  ىليييه اد ييار الايييحي  العمومييي  المترتبييي  الييه اسيييتمى    3
 الكحول، وذلي دون المساس بالمعتةدات الديني  والمعايير ال ةافي  بأي حال من األحوال 

لىايى  اليه تةيييم شيامل لمشياكل الايح  العموميي  الناجمي  اين تعياا  الكحييول  2ىضياف   61/24انظير الو يةي  ج    4
 اله نحو ضار  وانظر  يضا  

Global Health Risks: Mortality and burden of disease attributable to selected major risk factors. 

Geneva, World Health Organization, 2009. 
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ار  حييد اوامييل ا ختاييار التيي  يمكيين تجنبمييا فيمييا يتعلييي با ضييارابات وُيعييد شييرة الكحييول الييه نحييو ضيي -3
العابي  النفسي  و يراا من األميرال  يير السياري ، م يل األميرال الةلبيي  الواا يي  وتلييه الكبيد و نيوا  مختلفي  مين 

ر الكحييول السييراان  وفيمييا يتعلييي بييبعل األمييرال   يوجييد مييا يييدل الييه الحييد الييذي يبييد  انييدر العىقيي  بييين مخيياا
ومسييتويات اسيييتمىك   وييييرتبا  يضيييا  تعييياا  الكحييول اليييه نحيييو ضيييار بعيييد   مييرال معديييي  م يييل األييييدز والعيييدو  
بفيروس  والسل وا لتماة الر وي  واناي نسب  كبير  مين اية  الميرل تعيز  ىليه تعياا  الكحيول اليه نحيو ضيار 

اابات متعمد ، بميا في  ذليي ىايابات ال تايادم في  حيوادق الميرور، وا ايابات التي  وتنجم ان ىاابات افوي  واا
تعز  ىله التعرل للعنه، وحا ت ا نتحار  الما  بأن ا اابات المميت  بسيبة اسيتمىي الكحيول ك ييرا  ميا تحيدق 

 للشباة 
 
وتتفاوت درج  الخار المرتبا بتعاا  الكحول اله نحو ضار حسة تفياوت العمير والجينس والخايا ص  -4

لمسييتملي، وكييذلي حسيية تفيياوت البي يي  وا اييار اللييذين يييتم الشييرة فيممييا  وقييد ازدادت حساسييي  البيولوجييي  األخيير  ل
بعيل المجموايات المستضييعف   و المختاير  لخيواص ا ي ييانول المي  ر  نفسييا  والمولييد  لةدميان  و سيتمىي الكحييول 

ديييياد احتميييال سيييو  الايييح   نمييياا قليلييي  التعيييريل للمخييياار اليييه المسيييتو  الفيييردي وقيييد   تيييرتبا بحيييدوق  و باز 
 والعواقة ا جتمااي  

 
وانيياي قاايييد  معيياره كبيييير  متاحيي  لراسيييم  السياسييات بشيييأن فعالييي  ومردوديييي  ا سييتراتيجيات والتيييدخىت  -1

ن كييان معظيييم البّينييات ييييأت  ميين البليييدان المرتفعييي   2الرامييي  ىليييه الوقاييي  والحيييد ميين الضيييرر النيياجم اييين الكحيييول  واا
ييوفر قيدرا  مين المعياره يكفي  ليدام تواييات  1تحليل ُ سس اذر البّينات واستعرال المتوافر منماالدخل، ف ن نتا   

السياسيي  العاميي  ميين حيييق مةارنيي  فاالييي  ومردودييي  نخبيي  ميين تييدابير السياسييات  وفيي  ظييل تحسييين الييوا  بالمشييكل  
بييد  ن ايذر ا سيتجابات اليه ايعيد  توجد استجابات متزايد  لمةتضياتما اله المستو  الوان  وا قليم  والعيالم  

السياسيييي  العاميييي  ك يييييرا  مييييا تجيييي   مجييييز   و  تتناسيييية دا مييييا  مييييع ضييييخام  الضييييرر الييييذي يلحييييي بالاييييح  والتنمييييي  
 ا جتمااي  

 
 الفرص والتحديات

 
يييوفر ا لتييزام الييراان بالحييد ميين تعيياا  الكحييول الييه نحييو ضييار فرايي  اظيميي  لتحسييين الاييح  والرفييار  -6

وللحد من اة  األمرال الحاليي  التي  تعيز  ىليه الكحيول  ويتعيين اليه المبيادرات والبيرام  العالميي   و  ا جتماا 
 الواني   ن تراا  اعوبات جم  ومنما ما يل :

ىن ا تجااات الراان  الايحي  وال ةافيي  والسيوقي  في   زيادة اإلجراءات العالمية والتعاون الدولي. ) (
الكحيول اليه نحيو ضيار سييظل قضيي  مين قضيايا الايح  العالميي   و بيد مين العالم تدل اليه  ن تعياا  

التعره اله ايذر ا تجاايات وتنفييذ ا سيتجابات المى مي  اليه جمييع المسيتويات  وايذا يةتضي  توجيميات 
 االمي  ومزيدا  من التعاون الدول  لدام واستكمال ا جرا ات ا قليمي  والواني  

ىن تنيييو  المشييياكل الناجمييي  اييين الكحيييول  المشيييتركة بيييين القطاعيييات.اإلجيييراءات ضيييمان اتخييياذ  )ة(
والتييدابير الىزميي  للحييد ميين الضييرر النيياجم انيي  يشييير ىلييه ضييرور  اتخيياذ ىجييرا ات شييامل  ابيير قاااييات 
اديد   ويجية  ن تمتيد السياسيات الراميي  ىليه الحيد مين تعياا  الكحيول اليه نحيو ضيار ىليه ميا ايو  بعيد 

العمل، اليه النحيو المى يم، اليه ىشيراي قااايات  خير  م يل قااايات التنميي ، من قاا  الاح ، وذلي ب
                                                   

 لىاى  اله ا ستراتيجيات والتدخىت المداوم  بالبّينات للحد من  ضرار الكحول  61/24انظر الو ية  ج    2

)اليينص ا نكليييزي(،  1117، 244ح  العالمييي ، العييدد انظيير الييه سييبيل الم ييال: سلسييل  التةييارير التةنييي  لمنظميي  الايي   1
 وانظر  يضا  

Evidence for the effectiveness and cost–effectiveness of interventions to reduce alcohol-related harm. 

Copenhagen, World Health Organization Regional Office for Europe, 2009. 
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والنةل، والعدال ، والحماي  ا جتمااي ، والسياسيات الضيريبي ، والتجيار ، والزرااي ، والسياسيات ا سيتمىكي ، 
 والتعليم، والعمال ، وكذلي ىشراي المجتمع المدن  والفعاليات ا قتاادي   

ىن الوقاييي  مين تعيياا  الكحيول الييه نحييو ضيار والحييد مين اييذا التعيياا   بيياه المالئييم.إييالء االنت )ج(
ك ييرا  مييا يحظييان بأولوييي  منخفضيي  ليد   اييحاة الةييرار، اليه اليير م مين البّينيي  الةوييي  اليه خ ييارر الوخيميي  

فيي  اليه الاييح  العمومييي   وانيياي تنيياقل واضييح بييين ازدييياد تييوافر المشييروبات الكحولييي  بأسييعار ميسييور  
مكاناتمييا  ك ييير ميين البلييدان النامييي  والبلييدان المنخفضيي  الييدخل والمتوسييا  الييدخل وبييين قييدر  تلييي البلييدان واا
الييه التاييدي لمييا يترتيية الييه ذلييي ميين  ابييا  ىضييافي  فيي  مجييال الاييح  العمومييي   ومييا لييم تحييظ اييذر 

 ت العادات اله ما ا  المشكل  با نتبار الذي تستحة   ستمر انتشار ممارسات الشرة الضار  و ستمر 

ىن ىنتياج الكحيول وتوزيعي  وتسيوية  وبيعي   نشيا  تنشي  وظيا ه  الموازنة بين مختلف المصيال.. )د(
ييرادات ضيريبي  اليه الحكوميات بمختليه مسيتوياتما   وتدر دخى  كبيرا  اله األاراه ا قتاادي  الفاالي  واا

مييي  ىلييه الحييد ميين تعيياا  الكحييول الييه نحييو وفيي  بعييل األحيييان ُينظيير ىلييه تييدابير الاييح  العمومييي  الرا
ضيار اليه  نميا تتعيارل ميع ميراٍم  خير  م يل حريي  التجيار  وحريي  المسيتملي في  ا ختييار، كميا يمكيين  ن 
ُينظر ىليما اله  نما تضير بالمايالح ا قتايادي  وتةليل اا يدات الحكومي   وفي  ايذا الايدد يواجي  راسيمو 

سيييليم  للنميييول بايييح  السيييكان وحمايتميييا وبيييين مراايييا  ايييذر السياسيييات ايييعوب  فييي  ىاايييا  األولويييي  ال
المرامي  وا لتزامييات بمييا فيمييا ا لتزامييات الةانونييي  الدولييي  والمايالح األخيير  فيي  الوقييت ذاتيي   ويىحييظ فيي  
اذا الايدد  ن اتفاقيات التجيار  الدوليي  تعتيره اموميا  بحيي البليدان في  اتخياذ التيدابير التي  تحمي  الايح  

ا    تنفييذ اييذر التييدابير باريةيي  تشييكل تمييييزا   ييير مبييرر  و تعسييفيا  و   ن تشييكل قيييودا  مةّنعيي  البشييري  بشيير 
الييه التجييار   وفيي  اييذا الاييدد ينبفيي  للجمييود الوانييي  وا قليمييي  والدولييي   ن تأخييذ بعييين ا اتبييار األ يير 

 الناجم ان تعاا  الكحول اله نحو ضار 

تعياا  الكحيول بيين ف يات السيكان تيدل اليه  نميا  قيل ك ييرا   ىن معيد ت التركيز على اإلنصياف. )ا(
ف  المجتمعات الفةير  اما ا  بيين السيكان الموسيرين  وميع ذليي في ن الفةيرا  ىذا اسيتملكوا كميي  معيني  مين 
المشييروبات الكحولييي  لتعرضييوا لضييرر  كبيير  وانيياي حاجيي  كبييير  ىلييه وضييع وتنفيييذ سياسييات وبييرام  فعاليي  

لييه ىاييداد ونشيير معيياره للحييد ميين اييذر التب اينييات ا جتمااييي  فيي  داخييل كييل بلييد وبييين البلييدان وبعضييما، واا
جديييد  ايين العىقيي  المعةييد  بييين تعيياا  الكحييول الييه نحييو ضييار وبييين ا جحيياه ا جتميياا  والاييح ، 

 و سيما بين السكان األاليين  و األقليات  و المجمواات المممش  وف  البلدان النامي  

ىن ك يييرا  ميين البّينييات المنشييور  بشييأن  قل فييي االعتبييار عنييد التوصييية بيياإلجراءات.وضييع لالسيييا )و(
فعالييي  تييدخىت السياسيي  العاميي  المتعلةيي  بييالكحول ماييدرر بلييدان مرتفعيي  الييدخل، وانيياي قلييي ميين  ن تكييون 

ىت الراميي  فعالي  اذر التدخىت مرتبا  بالسياي و  يمكن نةلما ىليه بي يات  خير   بييد  ن ك ييرا  مين التيدخ
ىله الحد من تعاا  الكحول اله نحيو ضيار قيد ُنفيذ في  مجمواي  واسيع  ومتنواي  مين ال ةافيات والبي يات، 
و اايييه فييي    لييية األحيييوال نتيييا   متوافةييي  ميييع النظرييييات األساسيييي  والبّينيييات التييي  تجمعيييت فييي  مجيييا ت 

ليييه تايييميم التيييدخىت ايييحي  اموميييي   خييير  مشيييابم   وينبفييي   ن يركيييز راسيييمو السياسيييات ومنفيييذواا ا
الفعال  الت  تناسة السياقات المحلي ، واله راداا وتةييمما اله النحو السيليم بميا ييوفر المعلوميات التي  

 تسااد اله اتخاذ المزيد من ا جرا ات 

قييام كييل ميين الييدول األاضييا  واألمانيي  وبعييل  اييحاة الماييلح  ادخيييرين  تعزيييز المعلومييات. )ز(
ل ونشر البيانات اين اسيتمىي الكحيول واين الضيرر النياجم اين تعياا  الكحيول، ب نشا  ُنظم لجمع وتحلي

واييين اسيييتجابات السياسيييات العامييي   ومازاليييت انييياي  فيييرات كبيييير  فييي  المعييياره تجعيييل مييين المميييم تعزييييز 
التركييز الييه ىنتيياج المعلوميات والمعيياره ونشييراا لموااييل  التةيدم فيي  اييذا المجيال، وخاواييا  فيي  البلييدان 

البليييدان المنخفضييي  اليييدخل والمتوسيييا  اليييدخل  وميين ايييذا المناليييي يتييييح التايييوير المسيييتمر لنظيييام النامييي  و 
المعلوميييات العيييالم  اييين الكحيييول والايييح ، التيييابع لمنظمييي  الايييح  العالميييي ، وُنظيييم المعلوميييات ا قليميييي  
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حييو ضييار المتكامليي ، الوسيييل  الىزميي  لتحسييين راييد التةييدم المحييرز فيي  الحييد ميين تعيياا  الكحييول الييه ن
 اله المستويين العالم  وا قليم  

 
 األوداف وال ايات المنشودة

 
تسفر الجمود الواني  والمحلي  الرامي  ىله الحد من تعياا  الكحيول اليه نحيو ضيار اين نتيا    فضيل ىذا  -7

ميين  كانييت مداوميي  بيي جرا ات ىقليمييي  واالمييي  تتخييذ ضييمن ُ ايير سياسييات الاييح  العمومييي  المتفييي اليمييا  والةاييد
 مسّود  ا ستراتيجي  العالمي  او دام واستكمال سياسات الاح  العمومي  ف  الدول األاضا  

 
والر يييي  المتوخيييا  فييي  ا سيييتراتيجي  العالميييي  اييي  تحسيييين الحايييا ل الايييحي  وا جتماايييي  لشفيييراد واألسييير  -8

لكحيول ومييا يترتيية اليمييا ميين اواقيية والمجتمعيات المحلييي ، مييع الحييد ك يييرا  مين المراضيي  والوفيييات التيي  تعييز  ىلييه ا
اجتمااييي   ومييين المزميييع  ن تسيييمم ا سيييتراتيجي  العالميييي  فييي  تعزييييز ودايييم ا جيييرا ات المحليييي  وا قليميييي  والعالميييي  

 الرامي  ىله الحد من تعاا  الكحول اله نحو ضار 
 
دييييد المجيييا ت التييي  وتميييده ا سيييتراتيجي  العالميييي  ىليييه توجيييي  ا جيييرا ات اليييه جمييييع المسيييتويات؛ وتح -2

تسييتحي األولوييي  انييد اتخيياذ ا جييرا ات العالمييي ؛ والتواييي  بمجموايي  ميين خيييارات السياسيي  العاميي  والتييدابير التيي  
يمكييين النظييير فييي  تنفييييذاا وتكييفميييا حسييية ا قتضيييا  اليييه الايييعيد اليييوان  ميييع مراايييا  الظيييروه الوانيييي ، م يييل 

  فيي  مجييال الاييح  العمومييي ، وبحيييق تى ييم  يضييا  المييوارد والةييدرات السييياقات الدينييي  وال ةافييي  واألولويييات الوانييي
 وا مكانيات 

 
 ولىستراتيجي  خمس  ايات ا : -21

ىذكا  الوا  اله الاعيد العالم  بضيخام  وابيعي  المشياكل الايحي  وا جتماايي  وا قتايادي   ) (
العمييل الييه الوقاييي  والحييد ميين الناجميي  ايين تعيياا  الكحييول الييه نحييو ضييار، وتعزيييز التييزام الحكومييات ب

 تعاا  الكحول اله نحو ضار؛

تعزييز قاايد  المعياره اين حجيم ومحيددات الضيرر النياجم اين تعياا  الكحيول، واين التييدخىت  )ة(
 الفعال  للحد والوقاي  من اذا الضرر؛

عيياا  زييياد  الييدام التةنيي  المةييدم ىلييه الييدول األاضييا  وتعزيييز قييدراتما الييه الوقاييي  والحييد ميين ت )ج(
الكحول اله نحو ضار والعىج من ا ضارابات الناجم  ان ايذا التعياا  وميا ييرتبا بميا مين اايتى ت 

 احي ؛

تعزيييز الشييراكات وتحسييين التنسيييي بييين  اييحاة الماييلح  وزييياد  حشييد المييوارد المالوبيي   تخيياذ  )د(
 ضار؛ا جرا ات المى م  والمتضافر  للوقاي  والحد من تعاا  الكحول اله نحو 

تحسين ُنظم الراد والترايد اليه مختليه المسيتويات، ونشير المعلوميات بايري  كفيأ واسيتخدامما  )ا(
 ف  الداو  وتاوير السياسات وتةييمما 

 
وكييل ميين تعيياا  الكحييول الييه نحييو ضييار ومشيياكل الاييح  العمومييي  الناجميي  انيي  يتييأ ر بالمسييتو  العييام  -22

ي ، وبأنمياا الشيرة، وبالسيياقات المحليي   وسيةتضي  بليو  الفاييات الخميس لىستمىي بين المجموا  السكاني  المعن
قليميييي  ووانيييي  بشيييأن مسيييتويات و نمييياا وسيييياقات اسيييتمىي الكحيييول، وبشيييأن المحيييددات  اتخييياذ ىجيييرا ات االميييي  واا
ا جتمااييي  األاييم للاييح   وميين الضييروري ىيييى  ااتمييام للحييد ميين الضييرر الييذي يلحييي باألشييخاص ادخييرين  ييير 
شييارة الكحيييول وللمجمواييات السيييكاني  المعرضيي  لمخييياار خاايي  ناجمييي  ايين تعييياا  الكحييول اليييه نحييو ضيييار، 
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كاألافال والمرااةين والنسا  ف  سين ا نجياة والحواميل والمرضيعات والسيكان األايليين وسيا ر األقلييات  و الف يات 
 ذات المستو  ا جتماا  وا قتاادي المنخفل 

 
 المبادئ التوجيهية

 
ىن حماييي  ايييح  السيييكان بالوقايييي  والحيييد ميين تعييياا  الكحيييول اليييه نحيييو ضييار تشيييكل  ولويييي  فييي  مجيييال  -21

الاييح  العمومييي   والمبييادج التوجيمييي  الييوارد   دنييار تفيييد فيي  وضييع وتنفيييذ السياسييات الييه كييل المسييتويات، وتجسييد 
تضييافر  بييين الةاااييات لتنفيييذ المحييددات المتعييدد  الجوانيية للضييرر النيياجم ايين الكحييول، كمييا تجسييد ا جييرا ات الم

 التدخىت الفعال  

ينبف   ن تستند السياسات والتدخىت العموميي  الراميي  ىليه الوقايي  والحيد مين الضيرر النياجم اين  ) (
تعيياا  الكحييول ىلييه ميييراٍم واضييح  فيي  مجيييال الاييح  العمومييي ، و ن تضيييعما الكيانييات المعنييي  بالايييح  

 مجال الاح  العمومي  وحسة  فضل البّينات المتاح   العمومي  من منالي مراٍم واضح  ف 

 ينبف   ن تكون السياسات العمومي  مناف  ومرااي  للسياقات الواني  والديني  وال ةافي   )ة(

اليييه كيييل األايييراه المعنيييي   ن تتحميييل مسييي ولي  العميييل اليييه النحيييو اليييذي   يةيييول السياسيييات  )ج(
 والحد من تعاا  الكحول اله نحو ضار  والتدخىت العمومي  الرامي  ىله الوقاي 

ينبفيييي  ىااييييا  الاييييح  العمومييييي  ا حتييييرام السييييليم فيييي  سييييياي التنييييافس بييييين الماييييالح، وتعزيييييز  )د(
 األسالية الت  تدام اذا ا تجار 

ينبفييي  تيييوفير الحمايييي  للمجمواييييات السيييكاني  المعرضييي  للمخييياار الشييييديد  لوقايتميييا مييين  ضييييرار  )ا(
رضيييون لشضيييرار الناجمييي  اييين شيييرة ادخيييرين للكحيييول اليييه نحيييو ضيييار، وذليييي الكحييول وحمايييي  مييين يتع

 بجعل اذر الحماي  جز ا    يتجز  من السياسات الرامي  ىله حل مشاكل تعاا  الكحول اله نحو ضار 

ينبف  ىتاح  خيدمات ميسيور  التكلفي  وفعالي  للوقايي  والراايي  لايالح األفيراد واألسير المتضيرر  مين  )و(
 ول اله نحو ضار تعاا  الكح

ينبفييي   ن يحيييي لشافيييال والميييرااةين والبيييالفين اليييذين يفضيييلون ا متنيييا  اييين شيييرة المشيييروبات  )ز(
الكحولي  الحاول اليه اليدام اليىزم لسيلوكمم في  ا متنيا  اين الشيرة والحمايي  مين الضيفوا التي  تيدفع 

 نحو شرة الكحول 
 

لراميي  ىليه الوقايي  والحيد مين الضيرر النياجم اين ينبف   ن تشمل السياسات والتدخىت العمومي  ا )م(
  2تعاا  الكحول كل المشروبات الكحولي  والكحول البديل

 
 
 
 
 

                                                   

البييديلل فييي  اييذر ا سيييتراتيجي  ىلييه السيييوا ل التيي  تحتيييوي ايياد  اليييه ا ي ييانول واييي   ييير ُمعيييّد   تشييير ابييار  لالكحيييول   2
لىسييتمىي كمشييروبات بييديى  ايين المشييروبات الكحولييي  وذلييي بمييده ىحييداق الُسييكار  و مييا ىلييه ذلييي ميين اد ييار المرتبايي  

 بتعاا  الكحول 
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 السياسات والتدابير الوطنية
 
يمكن الحد من تعاا  الكحول اله نحو ضار ىذا اتخيذت البليدان ىجيرا ات فعالي  لحمايي  شيعوبما  واليدول  -23

وتنفيييذ وراييد وتةييييم السياسييات العمومييي  الرامييي  ىلييه الحييد ميين تعيياا   األاضييا  ايي  المسيي ول األول ايين ايييا  
الكحيول الييه نحيو ضييار  واييذر السياسيات تةتضيي  ا اتمياد الييه اا فيي  اريضي  ميين اسيتراتيجيات الوقاييي  والعييىج 

ايار قيانون  مى يم لل حيد مين الموجم  ىله الاح  العمومي   وستسيتفيد جمييع البليدان مين وجيود اسيتراتيجي  وانيي  واا
تعيياا  الكحييول الييه نحييو ضييار، وذليييي باييره النظيير ايين مسييتو  المييوارد فييي  البلييد المعنيي   المييا  بييأن بعيييل 
خيييارات السياسيي  العاميي  قييد يييتم دون ىاييار قييانون  حسيية خاييا ص اييذر الخيييارات وحسيية الظييروه الوانييي ، م ييل 

فيي  راييد وقعمييا ومييد  ا لتييزام بمييا ووضييع الييد  ل ا رشييادي   و ا متنييا  الاييوا   وللنجييام فيي  تنفيييذ التييدابير ينب
 جزا ات وفرضما اله من   يلتزم بالةوانين الساري  واللوا ح المةرر  

 
ومةومات النجيام التي     نيه انميا اي  ا لتيزام السياسي  المسيتمر، والتنسييي الفعيال، والتموييل المسيتدام،  -24

نييية المجتميييع الميييدن  والفعالييييات ا قتايييادي  كيييذلي  وا لتيييزام السيييليم مييين جانييية الحكوميييات دون الوانيييي  ومييين جا
ويناوي ىاداد وتنفيذ السياسيات الخااي  بتعياا  الكحيول اليه مشيارك  سيلاات اتخياذ الةيرار، م يل وزارات الايح  
 و سييلاات النةييل  و ماييالح الضييرا ة  و بييد للحكومييات ميين  ن تنشيي  خلييي  تنسيييي فعاليي  ودا ميي ، كييأن تكييون ميي ى  

لشييي ون الكحيييول فيييي  مم ليييون كبيييار اييين ايييد  وزارات وشيييركا ، بميييا يضيييمن اتبيييا  نمييي  متماسيييي ىزا   مجلسيييا  وانييييا  
السياسات الخااي  بيالكحول، وتحةييي تيوازن سيليم بيين مرامي  السياسي  العامي  المرتباي  بتعياا  الكحيول اليه نحيو 

 ضار ومرام  السياسات العمومي  األخر  
 
بييييين الييييوزارات األخيييير  و ايييحاة الماييييلح ، ألن اييييذا الجمييييع  وليييوزارات الاييييح  دور حاسييييم فيييي  الجميييع -21

ماليوة لوضيع وتنفييذ السياسيات الفعالي   وينبفي   يضيا  ليوزارات الايح   ن تضيمن  ن تخاييا وتنفييذ اسييتراتيجيات 
وتيدخىت الوقاييي  والعييىج تنسييي مييع ا سييتراتيجيات والتيدخىت األخيير  الموضييوا  لشوضييا  الاييحي  ذات الاييل  

حي  ولويييي  االيييي  فييي  مجيييال الايييح  العموميييي ، م يييل ا تجيييار  يييير المشيييرو  بالمخيييدرات، واألميييرال والتييي  تسيييت
 الذاني ، والعنه وا اابات، واألمرال الةلبي  والشرياني ، والسراان، والسل، ومرل األيدز والعدو  بفيروس  

 
مجيا ت مسيتمدف  موايه  21 ويمكن تةسيم خيارات السياس  العام  والتدخىت اله الاعيد اليوان  ىليه -26

 بما وينبف  ااتباراا مجا ت متداام  ومتكامل ، وا :

 الةياد  والوا  وا لتزام ) (

 استجاب  الخدمات الاحي  )ة(

 العمل المجتمع  )ج(

 السياسات والتدابير المضاد  للةياد  تحت تأ ير الكحول )د(

 توافر الكحول )ا(

 تسويي المشروبات الكحولي  )و(

 ياسات التسعيرس )ز(

  سالية الحد من ضرر الكحول والتسمم بالكحول )م(
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الحيييد ميييين وقيييع الكحوليييييات  يييير المشييييروا  والتييي  تنييييت  خيييارج الةاييييا  النظيييام  الييييه الاييييح   )ا(
 2العمومي 

 الراد والتراد  )ي(
 
ل مجييييال وتسييييتند خيييييارات السياسيييي  العاميييي  والتييييدخىت، المةترحيييي   دنييييار لتنظيييير فيمييييا الييييدول األاضييييا  لكيييي -27

مسيتمده موايه بيي ، ىليه المعيياره العلميي  الراانيي  والبّينيات المتاحي  ايين الفعاليي  والمردودييي  والتجربي  والممارسييات 
الجييد   وليسيت كييل خييارات السياسي  العاميي   و التيدخىت تايلح للتابيييي في  جمييع الييدول األاضيا   و لميا  امييي  

ارات والتييدخىت خييارج نايياي المييوارد المتاحيي   وميين اييذا لجميييع الييدول األاضييا ، بييل وقييد يكييون بعييل اييذر الخييي
المنالييي ينبفيي  تنفيييذ ايييذر التييدابير حسيية تةييدير كيييل دوليي  اضييو بنييا   اليييه السييياقات الوانييي  والدينييي  وال ةافيييي ، 

ونييي  واألولويييات الوانييي  الموضييوا  للاييح  العمومييي ، والمييوارد المتاحيي ، وابةييا  للمبييادج الدسييتوري  وا لتزامييات الةان
الدولييي   وسييوه تكييون تييدابير وتييدخىت السياسيي  العاميي  الييه المسييتو  الييوان  مداوميي  ومسييتكمل  بجمييود االمييي  

قليمي  للحد من تعاا  الكحول اله نحو ضار   واا
 

 خيارات السياسة العامة والتدخالت
 

 القيادة والوعي وااللتزام -1المجال 
 
وقااييييد  متينييي  مييين الييييوا  وا راد  السياسيييي  وا لتيييزام  ويحبييييذ ا جيييرا ات المسيييتدام  تةتضيييي  قيييياد  قويييي   -28

التعبيييير ايييين ا لتزامييييات فيييي  سياسيييات وانييييي  شييييامل  ومتعييييدد  الةاااييييات وممولييي  بالةييييدر الييييواف ، تحييييدد بوضييييوم 
اشييتراكات مختلييه األاييراه المشييارك  وتةسيييم المسيي ولي  فيمييا بييينمم  وينبفيي   ن تسييتند اييذر السياسييات ىلييه البّينييات 

متاحيي  و ن تتناسيية تمامييا  مييع الظييروه المحلييي ، و ن تشييمل   راضييا  واسييتراتيجيات و ايييات واضييح   وينبفيي   ن ال
تةتيرن السياسي  العاميي  بخاي  امييل محيدد  و ن تسييتند ىليه خلييات فعاليي  ودا مي  للتنفيييذ والتةيييم  و   نييه اين ا لتييزام 

 ادي  المناسة من ِقَبل المجتمعات المحلي  والفعاليات ا قتا
 
 ما يل : خيارات السياسة العامة والتدخالتوبالنسب  ىله اذا المجال تشمل  -22

ىاييييداد ا سييييتراتيجيات الوانييييي  ودون الوانييييي  الشييييامل   و تعزيييييز الةييييا م منمييييا للحييييد ميييين تعيييياا   ) (
 الكحول اله نحو ضار؛

ل مسييي ولي  متابعييي  ىنشيييا   و تعييييين م سسييي  ر يسيييي   و وكالييي  ر يسيييي ، حسييية ا قتضيييا ، لتتحمييي )ة(
 السياسات وا ستراتيجيات والخاا الواني ؛

تنسيي ا ستراتيجيات الخاا  بالكحول مع األاميال الجاريي  في  الةااايات األخير  ذات الايل ،  )ج(
بميييا فييي  ذليييي مييين تعييياون بيييين مختليييه مسيييتويات الحكوميييات، وميييع ا سيييتراتيجيات والخايييا األخييير  ذات 

 الال  ف  قاا  الاح ؛
ان ا تاحي  الواسيع  للمعلوميات وبيرام  الت ةييه الفعيال وتوايي  الجميااير في  جمييع مسيتويات ضم )د(

المجتمييع فيمييا يتعليييي باألضييرار الناجمييي  ايين الكحييول التييي  حييد ت فييي  البلييد، والحاجيي  ىليييه وضييع واتبيييا  
 تدابير وقا ي  فعال ؛

                                                   
المشروبات الكحولي  المنتج  منزليا   و محليا  بتخميير وتةايير فواكي   الكحول المنتج خارج القطاع النظاميتعن  ابار      2

وحبييوة  ذا ييي  وبةييول ومييا شيياب  ذلييي، و البييا  فيي  ىاييار ممارسييات وتةاليييد  ةافييي   وميين األم ليي  الييه المشييروبات الكحولييي  
المنتجيي  بةاية السيكر والحبييوة المنتجي  خيارج الةايا  النظييام  السير وم والجعي  )البيير ( ونبيييذ النخيل والمشيروبات الروحيي  

 الفذا ي  وسلع  خر  
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لضييعيف  ميين جييرا  شييرة الكحييول، ىذكييا  الييوا  باألضييرار التيي  تلحييي بييادخرين وبالمجمواييات ا )ا(
 وبتفادي الوام، وبالعمل النشا اله ت بيا التمييز ضد المتضررين من المجمواات واألفراد 

 
 استجابة الخدمات الصحية -2المجال 

 
تضيالع الخيدمات الاييحي  بيدور محيوري فيي  التايدي للضيرر الييذي يلحيي باألشيخاص الييذين يعيانون ميين  -11

الكحييول  و ميين ااييتى ت اييحي   خيير  بسييبة تعيياا  الكحييول الييه نحييو ضييار  اضييارابات تعييز  ىلييه تعيياا  
وينبفييي   ن تيييوفر الخيييدمات الايييحي  تيييدخىت الوقايييي  والعيييىج لشفيييراد و سيييرام ممييين يتعرضيييون احتميييا    و فعيييى  
 ضيييارابات ناجمييي  اييين تعييياا  الكحيييول و ايييتى ت مرتباييي  بميييذا التعييياا   و مييي  دور خخييير للخيييدمات الايييحي  

ممنيييين الاييحيين اييو تزويييد المجتمعييات بالمعلومييات ايين العواقيية الاييحي  العمومييي  وا جتمااييي  المترتبيي  الييه وال
تعاا  الكحول اله نحو ضيار، ودايم جميود المجتمعيات المحليي  الراميي  ىليه الحيد مين تعياا  الكحيول اليه نحيو 

 ن تكييون اليه اتايال بمنوايي  كبيير  ميين ضيار، ودايو  المجتمييع ىليه ا سييتجاب  الفعالي   وينبفي  للخييدمات الايحي  
األاييراه الفااليي  خييارج قاييا  الاييح  و ن تسييتنمل مشيياركتما  وينبفيي  تعزيييز اسييتجاب  الخييدمات الاييحي  بالةييدر 
الكاف  وتمويلما بالةدر الواف  بما يتناسة ميع ضيخام  مشياكل الايح  العموميي  الناجمي  اين تعياا  الكحيول اليه 

 نحو ضار 
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تعزييييز قيييدر  اليييُنظم الايييحي  وُنظيييم الرفيييار ا جتمييياا  اليييه تيييوفير الوقايييي  والعيييىج والراايييي  فيميييا  ) (
يتعلي با ضارابات الناجم  ان تعاا  الكحول وا ايتى ت الماياحب  لميا، بميا في  ذليي تيوفير خيدمات 

 سر المتضرر  ودام  نشا  وبرام  التعاضد  و المسااد  الذاتي ؛الدام والعىج لش

دايييم المبيييادرات التييي  تنفيييذ فييي  مراكيييز الراايييي  الايييحي  األوليييي  لفيييرز حيييا ت التعييياا  الخاييير  )ة(
والضيار ومبييادرات التييدخل السييريع ؛ وينبفيي   ن تشييمل ايذر المبييادرات ا كتشيياه المبكيير والتييدبير العىجيي  

 لحوامل والنسا  الى   ف  امر الحمل؛لحا ت الشرة لد  ا

تحسييين الةييدر  الييه وقاييي  ميين يتعايشييون ميين  فييراد و سيير مييع متىزميي  الكحييول فيي  األجنيي  ومييع  )ج(
اا فييي  مييين ا ضيييارابات ذات الايييل ، واليييه تحدييييد اييي    األشيييخاص واألسييير، واليييه تنفييييذ التيييدخىت 

 لاالحمم؛

مترابايي  للوقاييي  والعييىج والرااييي ، وتنسيييةما تنسيييةا   تاييوير اسييتراتيجيات وخييدمات متكامليي  و/  و )د(
فعييا  ، أل ييرال ا ضييارابات وا اييتى ت المايياحب  لمييا التيي  تعييز  ىلييه تعيياا  الكحييول، بمييا فيي  ذلييي 
ا ضيارابات التي  تعيز  ىليه تعياا  المخيدرات، وا كت ياة، وا نتحيار، وميرل األييدز والعيدو  بفيروسيي ، 

 والسل؛

د  الجميييع ميين الاييح  ميين خييىل تعزيييز تييوافر خييدمات اييىج الف ييات ذات المسييتو  تييأمين اسييتفا )ا(
تاح  اذر الخدمات بسمول  وبتكلف  ميسور ؛  ا جتماا  وا قتاادي المنخفل، واا

ىنشيا  وتجدييد نظيام لتسيجيل ورايد المراضي  والوفييات التي  تعيز  ىليه تعياا  الكحيول، الييه  ن  )و(
 يكون مزودا  ب ليات ا بى ؛

 تةديم خدمات احي  واجتمااي ، حسة ا قتضا ، وبشكل يحترم الخاوايات ال ةافي   ز()
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 العمل المجتمعي -3المجال 
 
يمكييين لتيييأ ير تعييياا  الكحيييول اليييه نحيييو ضيييار فييي  المجتمعيييات  ن يسيييتحق ويعيييزز المبيييادرات والحليييول  -11

وتمكييين المجتمعييات المحلييي  بحيييق المحلييي  للمشيياكل المحلييي   ويمكيين للحكومييات وسييا ر  اييحاة الماييلح  داييم 
تستخدم معارفما المحلي  وخبراتما ف  اتبا   سالية فعالي  للوقايي  والحيد مين تعياا  الكحيول اليه نحيو ضيار، وذليي 

 بتفيير السلوكيات الجمااي    السلوكيات الفردي ، مع مرااا  الةوااد ال ةافي  والمعتةدات والةيم 
 
 ما يل : خيارات السياسة العامة والتدخالتشمل وبالنسب  ىله اذا المجال ت -13

دام ىجرا  تةييمات سريع  لتحديد ال فرات والمجيا ت ذات األولويي  التي  تسيتحي التيدخىت اليه  ) (
 مستو  المجتمعات المحلي ؛

تسميل معرف   ضرار الكحيول اليه المسيتو  المحلي ، وتعزييز ا سيتجابات الفعالي  العاليي  الميردود  )ة(
  م  للمحددات المحلي  لتعاا  الكحول اله نحو ضار وما يااحب  من مشاكل؛والمى

تعزيز قدر  السيلاات المحليي  اليه تشيجيع وتنسييي العميل المجتمعي  المتضيافر وذليي اين ارييي  )ج(
دايم وتعزيييز وضييع سياسيات بلدييي  للحييد مين تعيياا  الكحييول اليه نحييو ضييار، وكيذلي تعزيييز قييدرتما الييه 

 كات الم سسات المجتمعي  والمنظمات  ير الحكومي ؛تةوي  الشراكات وشب

تةيييديم المعلوميييات اييين التيييدخىت المجتمعيييي  الفعالييي ، وبنيييا  قيييدرات المجتمعيييات المحليييي  الىزمييي   )د(
 لتنفيذ اذر التدخىت؛

حشييد قيييو  المجتمعيييات المحلييي  للحيلولييي  دون بييييع الكحييول ىليييه مييين يبلفييوا السييين الةانونيييي  ودون  )ا(
نشييييا  ودايييم بي ييييات خالييييي  مييين الكحييييول وخاواييييا  للشيييباة و يييييرام ميييين الف ييييات اسيييتمىكمم ل لكحييييول، واا

 المعرض  للخار؛

 ىيتا  الرااي  المجتمعي  والدام للمتضررين و سرام؛ )و(

 ىنشييا   و داييم بييرام  وسياسييات مجتمعييي  للف ييات الفراييي  ميين السييكان المعرضيي  ألخاييار معينيي   )ز(
ولمسيا ل محيدد  م يل ىنتياج وتوزييع المشيروبات  -مل والسكان األايليين م ل الشباة والمعالين ان الع -

الكحوليييي   يييير المشيييروا   و المنتجييي  خيييارج الةايييا  النظيييام ، وللتظييياارات المجتمعيييي ، م يييل المناسيييبات 
 الرياضي  وممرجانات البلدات 

 
 السياسات والتدابير المضادة للقيادة تحت تأثير الكحول -4المجال 

 
د  السيييارات تحييت تييأ ير الكحييول خ ييارا  ضييار  بةييدر  الفييرد الييه الحكييم الييه األمييور وبتوافةيي  وسييا ر ىن لةيييا -14

مماراتيي  الحركيييي   وُتعييد الةيييياد  السييي   بسيييبة تعيياا  الكحيييول مشييكل  كبيييير  ميين مشييياكل الاييح  العموميييي ، تلحيييي 
وانييياي تيييدخىت فعالييي  الضيييرر بالشيييخص اليييذي يشيييرة الكحيييول وبأشيييخاص   ذنييية لميييم فييي  ك يييير مييين األحييييان  

ومسييند  بالبّينييات للحييد ميين الةييياد  تحييت تييأ ير الكحييول  وينبفيي   ن تشييمل اسييتراتيجيات الحييد ميين الضييرر المييرتبا 
بالةياد  تحت تأ ير الكحول تدابير رادا  تسيتمده الحيد مين احتميال ىقيدام  ي شيخص اليه الةيياد  وايو تحيت تيأ ير 

  للةيييياد  وتحيييد مييين احتميييال وشيييد  الضيييرر الميييرتبا بحيييوادق التاييييادم الكحيييول، وتيييدابير تيييوفر بي ييي   ك ييير مأمونيييي
 وا رتاام الت  يتسبة فيما األشخاص وام تحت تأ ير الكحول 

 
وفيي  بعييل البلييدان يحييدق اييدد ضييخم ميين ا اييابات التيي  تعييز  ىلييه حييوادق المييرور التيي  تحييدق لمشييا   -11

 ولوي  االي  ف  مجال التدخىت تحت تأ ير الكحول، ولذلي ينبف   ن تحظه اذر المسأل  بأ
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تحدييد وفييرل حييد  قاييه لنسييب  تركيييز الكحييول فيي  الييدم، الييه  ن يكييون اييذا الحييد  قييل للسييا ةين  ) (

 الممنيين والشباة  و السا ةين الجدد؛

جيرا  اختبيارات اشيوا ي  لةيياس الكحيول في   فتح نةاا تفتيو لمعاين  مد  )ة( تماليي السيا ي لةدراتي  واا
 الزفير؛

 السحة ا داري الم قت لرخص الةياد ؛ )ج(

 نظام الترخيص المتدرج للسا ةين الجدد دون  ي تسامح ف  حال  الةياد  تحت تأ ير الكحول؛ )د(

دما يكيون ذليي ميسيورا  للحيد مين استخدام األجمز  الت  تمنع دوران المحري في  ظيروه معيني  واني )ا(
 حوادق الةياد  تحت تأ ير الكحول؛

 وضع برام  ىلزامي  لت ةيه السا ةين وتةديم الناا ح ىليمم واىجمم حسة ا قتضا ؛ )و(

التشجيع اله استمرار وسا ل النةل البديلي ، بميا في  ذليي وسيا ل النةيل العيام، ىليه  ن يحيين موايد  )ز(
 ى ىي  ماكن الشرة؛

تنفييييذ حميييىت لتوايييي  الجميييااير وحميييىت ىاىميييي  ليييدام السياسييي  العامييي  ولتعزييييز األ ييير اليييراد   )م(
 اموما ؛

تنظيم حمىت ف  وسا ل ا ايىم ييتم تخاياميا بعنايي  وتنفييذاا بك افي  وكفيا   وتسيتمده حيا ت  )ا(
 معين  م ل مواسم العاىت،  و تستمده جممورا  معينا  م ل الشباة 

 
 وافر الكحولت -5المجال 

 
ُتعد استراتيجيات الاح  العمومي  الراميي  ىليه تنظييم تيوافر الكحيول تجارييا   و للجمميور مين خيىل الةيوانين  -17

والسياسييات والبييرام  ميين الاييري الماميي  للحيييد ميين المسييتو  العييام لتعيياا  الكحيييول الييه نحييو ضييار  وتشييكل ايييذر 
لضعيف  والف ات المعرض  لمخياار شيديد  اليه الكحيول بسيمول  ا ستراتيجيات تدابير  ساسي  لمنع حاول الف ات ا

ويسر  ويمكن  ن يكون لتيوافر الكحيول تجارييا  وللجمميور تيأ ير متبيادل اليه تيوافر الكحيول في  المجتميع، مميا ُيسيمم 
 بالتييال  فيي  تفيييير الةوااييد ا جتمااييي  وال ةافييي  التيي  تشييجع الييه تعيياا  الكحييول  وسيييعتمد مسييتو  تنظيييم تيييوافر
الكحيول اليه الظييروه المحليي ، بميا فيي  ذليي السيياقات ا جتمااييي  وال ةافيي  وا قتايادي ، والييه ا لتزاميات الدولييي  
الةا ميي  الملزميي   وفيي  بعييل البلييدان النامييي  والبلييدان المنخفضيي  والمتوسييا  الييدخل ُتشييكل األسييواي  ييير النظامييي  

ميي  المفروضي  اليه البييع بي جرا ات تتايد   نتياج الكحيول المادر الر يس  للكحول، ويليزم تكملي  الضيوابا النظا
الييذي يييتم الييه نحييو  ييير مشييرو   و المنييت  خييارج الةاييا  النظييام   وبا ضيياف  ىلييه ذلييي فيي ن الةيييود التيي  تفييرل 
اليه تيوافر الكحيول وتكيون ايارم   ك ير مين اليىزم يمكين  ن تشيجع اليه نشيو  سيوي موازيي   يير مشيروا   ويلييزم 

ع توريييد الكحوليييات للُةايير، م ييل الكحوليييات المةدميي  ميين الوالييدين  و األاييدقا ، فيي  الحسييبان فيي   يضييا   ن يوضيي
 التدابير الت  تُتخذ بشأن توافر الكحول 
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نفييياذ نظييام مى ييم لتنظييييم ىنتيياج الم ) ( شييروبات الكحوليييي  وبيعمييا بالجمليي  وتةيييديمما، ىنشييا  وتشييفيل واا
يضييع قيييودا  معةوليي  الييه توزيييع الكحييول والييه امييل منافييذ بيييع الكحييول وفةييا  للةوااييد ال ةافييي ، وذلييي ميين 

 خىل اتخاذ التدابير الممكن  التالي :
 
العميييل، انيييد الليييزوم، اليييه ىنشيييا  نظيييام للتيييرخيص يحكيييم البييييع بالتجز ييي   و ا حتكيييارات  (2)

 ومي  المنالة  من ااتبارات الاح  العمومي ؛الحك
 
تنظيم ايدد ومواقيع منافيذ بييع الكحيول العاديي  ومنافيذ بييع الكحيول بواسيا  ا تايال اين  (1)

 ُبعد؛
 
 تنظيم  يام وسااات البيع بالتجز  ؛ (3)
 
 تنظيم  سالية بيع الكحول بالتجز  ؛ (4)
 
 و   نا  تظاارات معين ؛تنظيم بيع الكحول بالتجز   ف   ماكن معين    (1)

 
تحديييييد السيييين الييييدنيا المى ميييي  لشييييرا  المشييييروبات الكحولييييي   و اسييييتمىكما، ومييييا ىلييييه ذلييييي ميييين  )ة(

السياسات، من  جل وضع اةبات  ميام بييع المشيروبات الكحوليي  للميرااةين و ميام اسيتمىي الميرااةين لميذر 
 المشروبات؛ 

 
ن لييم يبلفييوا السيين الةانونييي ، والنظيير فيي  ىدخييال خليييات ااتميياد سياسييات لمنييع البيييع للسييكار  ولميي )ج(

 لتحميل البا ع والنادل مس وليتمما ان ذلي وفةا  للتشريعات الواني ؛
 

وضيييع سياسيييات بخايييوص شيييرة الكحيييول فييي  األمييياكن العامييي   و   نيييا   دا   نشيييا  ووظيييا ه  )د(
 الوكا ت العمومي  الرسمي ؛

 
الييتخلص ميين تييوافر المشييروبات الكحولييي  التيي  يييتم ىنتاجمييا ااتميياد سياسييات الفييرل منمييا الحييد و  )ا(

 وبيعما وتوزيعما بشكل  ير مشرو  وكذلي تنظيم  و مكافح  الكحول  ير النظام  
 

 المشروبات الكحولية 2تسويق -6المجال 
 
مين تعياا  ُيعد الحد من   ر التسويي، و سييما اليه الايفار والميرااةين، ااتبيارا  ااميا  مين ااتبيارات الحيد  -12

الكحول اله نحو ضار  فالكحول يتم تسيوية  مين خيىل تةنييات ىايىن وتيروي  متزاييد  التعةييد، بميا في  ذليي اليربا 
قحيام المنتجيات، وكيذلي مين  بين العىمات التجاري  للمنتجيات الكحوليي  وبيين األنشيا  الرياضيي  وال ةافيي  والراايي  واا

يييد ا لكترونيي  والرسييا ل الةاييير  للميياته المحمييول والرسييا ل الاييوتي  خييىل تةنيييات تسييويي جديييد ، م ييل رسييا ل البر 
الرقمييي  ووسييا ل ا اييىم ا جتمااييي  وسييا ر تةنيييات التوااييل  وميين األمييور التيي  بييد ت ت ييير الةلييي بشييكل جييدي فيي  

بييق بعييل البلييدان واييول رسييا ل تسييويي الكحييول ابيير الحييدود والو يييات الةضييا ي  الوانييي  بواسييا  قنييوات م ييل ال
 التلفزي باألقمار الانااي  وشبك  ا نترنت ورااي  التظاارات الرياضي  وال ةافي  

 

                                                   
يمكن  ن تشير ابار  لتسوييل، حسة الحاج  ووفةا  للتشريعات الواني ، ىله كيل شيكل مين  شيكال التواايل ا جتمياا     2

ن لميا  و  ي رسال  المةاود منما رفع سةه التعره اله منتجات وخيدمات معيني  وزيياد  جاذبيتميا و/  و اسيتمىكما  و يكيو 
ذليي األ يير  ويمكيين  ن تشييمل  ي شيي   يكييون ليي  وقييع يتعلييي بييا اىن ايين تلييي المنتجييات  و الخييدمات  و يييروج لمييا بشييكل 

 خخر 
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وميين الاييعة للفاييي  اسييتمداه المسييتملكين ميين الشييباة البييالفين دون تعييريل مجمواييات ميين المييرااةين  -31
ل األافيال والشييباة دون السين الةانونيي  لتيأ ير  نشييا  التسيويي ذاتميا  ومين األمييور الم يير  للةليي بوجي  خيياص تعيرّ 

للتسييويي المفييري، وكييذلي اسييتمداه  سييواي جديييد  فيي  البلييدان النامييي  والبلييدان المنخفضيي  والمتوسييا  الييدخل التيي  
تسييجل فيمييا حاليييا  معييد ت منخفضيي   سييتمىي الكحييول  و معييد ت مرتفعيي  لىمتنييا  ايين تعااييي   وميين المسييا ل 

كحيول ومةيدار تعيرل الشيباة لميذا التسيويي  وينبفي  النظير في  الحاسم  ف  اذا الادد مضيمون  نشيا  تسيويي ال
 اتبا   سلوة تحوا  لحماي  الشباة من تةنيات التسويي اذر  

 
 ما يل : خيارات السياسة العامة والتدخالتوبالنسب  ىله اذا المجال تشمل  -32
 

ند  ىلييه  سيياس وضييع ُ ايير للتنظيييم  و للتنظيييم المشييتري لتسييويي الكحييول، يفضييل  ن تكييون مسييت ( )
 قانون  ومداوم  اند ا قتضا  بتدابير التنظيم الذات ، وذلي ان اريي ما يل :

 تةييد مضمون وحجم التسويي؛ (2)
 تنظيم التسويي المباشر  و  ير المباشر ف  بعل  و كل وسا ل ا اىم؛ (1)
 تنظيم  نشا  الرااي  الت  تروج للمشروبات الكحولي ؛ (3)
 التروي  فيما يتال باألنشا  الت  تستمده الشباة؛تةييد  و حظر  (4)
 تنظيم التةنيات الجديد  لتسويي الكحول، م ل وسا ل ا اىم ا جتمااي ؛ (1)

قيييييام الوكييييا ت العمومييييي   و المي ييييات المسييييتةل  ب نشييييا  ُنظييييم للتراييييد الفعييييال لتسييييويي المنتجييييات  )ة(
 الكحولي ؛

 ن مخالفات الةيود المفروض  اله التسويي ىنشا  ُنظم ىداري  ورادا  فعال  بشأ )ج(
 
 سياسات التسعير -7المجال 

 
ىن المستملكين، بمن فيمم اليذين يسيرفون في  الشيراة والشيباة، حساسيون للتفييرات التي  تاير  اليه  سيعار  -31

ومنيع  المشروبات  ويمكين اسيتخدام سياسيات التسيعير للحيد مين ا قيدام اليه شيرة الكحيول قبيل بليو  السين الةانونيي 
التدرج ىله شرة كمييات كبيير  مين الكحيول و/  و نوبيات ا سيراه في  الشيراة، وللتيأ ير اليه  فضيليات المسيتملي  
وُتعد زياد   سعار المشروبات الكحولي  مين  فعيل التيدخىت الراميي  ىليه الحيد مين تعياا  الكحيول اليه نحيو ضيار  

ات الايل  باألسيعار في  الحيد مين تعياا  الكحيول اليه ومن العوامل الر يسيي  التي  تسيااد اليه نجيام السياسيات ذ
نحييو ضييار وجييود نظييام يتمتييع بالفعالييي  والكفييا   لفييرل الضييرا ة، الييه  ن تكمليي  خليييات مى ميي  لجمييع الضييرا ة 

 وا نفاذ 
 
وانيياي اواميييل يمكييين  ن تيي  ر فييي  فعاليييي  اييذا الخييييار اليييذي يييدخل ضيييمن خييييارات السياسيي  العامييي ، م يييل  -33

تملي واختياراتي ، والتفييرات في  اليدخل، والمايادر البديلي  التي  تيوفر الكحيول في  البليد  و في  البليدان  فضيليات المسي
المجاور ، ووجيود تيدابير  خير  خااي  بيالكحول اليه ايعيد السياسي  العامي ،  و ايدم وجيود تيدابير مين ايذا الةبييل  

 ن تكيون لزيياد  الضيرا ة خ يار مختلفي  في   ويمكن  ن يتأ ر الالة اله المشروبات المختلف  باري مختلفي   ويمكين
المبيعيات، حسية كيفييي  تأ يرايا فيي  السيعر الييذي يدفعي  المسيتملي  وييي دي وجيود سييوي كبيير   ييير مشيروا  للكحييول 
ىلييه تعةيييد ااتبييارات السياسيي  العاميي  فيمييا يخييص فييرل الضييرا ة فيي  بلييدان ك ييير   وفيي  اييذر األحييوال يجيية  ن تييتم 

بييذل جميييود ميين  جيييل ىخضييا  األسيييواي  ييير المشيييروا  واألسييواي  يييير النظامييي  للمراقبييي  التفييييرات الضييريبي  ميييع 
الفعاليي  ميين ِقَبييل الحكوميي   وقييد تلةييه  يضييا  زييياد  الضييرا ة مةاوميي  ميين مجمواييات المسييتملكين واألاييراه الفااليي  
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ليييه التوايييي  مييين  جيييل ا قتايييادي ، وسيييوه تسيييتفيد السياسييي  الضيييريبي  مييين اليييدام بالمعلوميييات وبالتيييدابير الراميييي  ى
 مجابم  اذر المةاوم  
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ىنشييا  نظييام لفييرل ضييرا ة محلييي  خاايي  الييه الكحييول يةتييرن مييع نظييام فعييال لةنفيياذ قييد يأخييذ  ) (
 بعين ا اتبار، حسة ا قتضا ، محتو  المشروة من الكحول؛

 مراجع  المنتظم  لشسعار فيما يتعلي بمستو  التضخم والدخل؛ال )ة(

حظيير  و تةييييد التييروي  المباشيير و ييير المباشيير ايين اريييي خفييل األسييعار، وتنييزيىت األسييعار،  )ج(
والبيييع بأسييعار  قيييل ميين سيييعر التكلفيي ، واألسيييعار ال ابتيي  التيي  تيييدفع ايين شيييرة كميييات  يييير محييدود  مييين 

  نوا  المبيعات بكميات كبير ؛ المشروبات الكحولي   و سا ر

 تحديد حد  دنه ألسعار الكحول، حسة ا قتضا ؛ )د(

 ىااا  حوافز سعري  للمشروبات  ير الكحولي ؛ )ا(

 خفل  و وقه ا اانات المةدم  ىله الفعاليات ا قتاادي  ف  مجال الكحول  )و(
 

 والُسْكر أساليب الحد من العواقب السلبية المترتبة على الشرب -8المجال 
 
يشمل اذا المجال المستمده خيارات السياس  العام  والتدخىت الت  تركز مباشير  اليه الحيد مين الضيرر  -31

وت يييييد البّينييييات و فضييييل النيييياجم ايييين الُسييييكار والشييييرة دون المسيييياس بالضييييرور  باسييييتمىي الكحييييول فيييي  حييييد ذاتيييي   
سيع تمنيع  و تحيد مين العواقية السيلبي  للشيرة والُسيكار الممارسات الحالي  اللجو  ىله التدخىت ضيمن اسيتراتيجي   و 

بسبة الكحول  وينبف  تجنة ىااا  ا نابا  بةبول شرة الكحيول  و التشيجيع اليي  ليد  تنفييذ ايذر األسيالية في  
 ىدار  بي   شرة الكحول  و تزويد المستملكين بالمعلومات الىزم  

 
 ما يل : سة العامة والتدخالتخيارات السياوبالنسب  ىله اذا المجال تشمل  -36
 

تنظييم سييياي شيرة الكحييول مين  جييل تةلييل العنييه والسييلوي الميدام ىلييه  دنيه حييد ممكين، بمييا فيي   ) (
ذلي تةديم الكحول في   وايي  بىسيتيكي   و  وايي  زجاجيي   يير قابلي  للكسير ومعالجي  المسيا ل ذات الايل  

 بالكحول ف  التظاارات العام  الواسع  النااي؛
 

ىنفاذ الةوانين المضاد  لتةديم الكحول حته الواول ىله درجي  الُسيكار وتحمييل المسي ولي  الةانونيي   )ة(
 ان اواقة األضرار الناجم  ان الُسكار الناجم ان تةديم الكحول؛

 
سن السياسات ا داري  المتعلةي  بالمسي ولي  اين تةيديم المشيروبات في  األمياكن وتيدرية الميوظفين  )ج(

المعنييي  الييه  فضييل اييري منييع الشيياربين ال ملييين والييذين يسييلكون سييلوكا  اييدوانيا  والتعييره  فيي  الةاااييات
 اليمم والتعامل معمم؛

 
 تةليل نسب  الكحول ف  مختله ف ات المشروبات؛ )د(
 

 توفير الرااي  الضروري   و المأو  الضروري لمن يسكرون ُسكارا  شديدا ؛ )ا(
 

تملي وتوسييييم المشيييروبات الكحوليييي  لبييييان الضيييرر النييياجم اييين تيييوفير المعلوميييات الخااييي  بالمسييي )و(
 تعاا  الكحول 
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فييي  خييارج القطيياع النظيياميوالكحوليييات المنتجيية  المشييروعةالحييد ميين أثيير الكحوليييات غييير  -9المجييال 
 الصحة العمومية

 
اقيية قييد تترتيية الييه اسييتمىي الكحييول الييذي ُينييت  الييه نحييو  ييير مشييرو   و خييارج الةاييا  النظييام  او  -37

سييلبي   خيير  الييه الاييح  بسييبة زييياد  محتييوار ميين ا ي ييانول واحتمييال تلو يي  بمييواد سييام  م ييل المي ييانول  كمييا  نيي  
يمكيين  ن يعييوي قييدر  الحكومييات الييه فييرل الضييرا ة والمراقبيي  الييه الكحييول الييذي يييتم ىنتاجيي  الييه نحييو قييانون   

ر السييلبي  ا ضييافي  حسيية معييدل انتشييار اسييتمىي وينبفيي  التييدرج فيي  ا جييرا ات الرامييي  ىلييه الحييد ميين اييذر اد ييا
الكحييول الييه نحييو  ييير مشييرو  و/  و المنييت  خييارج الةاييا  النظييام  والضييرر الييذي يييرتبا بييذلي  وينبفيي  تكييوين 
الةدر  العلمي  والتةني  والم سسيي  الجييد  مين  جيل تخاييا وتنفييذ التيدابير الوانيي  وا قليميي  والدوليي  المى مي   ومين 

نتيياج الكحوليييات خييارج الةاييا  النظييام   و الييه نحييو الممييم   يضييا  المعرفيي  الجيييد  بالسييوي والتبايير فيي  تركييية واا
 ير مشرو ، مع وجود ىاار تشريع  جيد وميع ا نفياذ الفعيال  وينبفي  لميذر التيدخىت  ن تكميل التيدخىت األخير  

 الرامي  ىله الحد من تعاا  الكحول اله نحو ضار    ن تحل محلما 
 
نتييياج وبييييع الكحولييييات المنتجييي  خيييارج الةايييا  النظيييام   ميييران متأايييىن فييي   ةافيييات ادييييد  و البيييا  ميييا  -38 واا

يخضعان للمراقب   ير النظامي   ليذا يمكين  ن تكيون تيدابير المراقبي  مختلفي  فيميا يتعليي بالكحولييات  يير المشيروا  
ميا وبيين ىذكيا  اليوا  وحشيد المجتميع المحلي   ومين والكحوليات المنتجي  خيارج الةايا  النظيام ، وينبفي  الجميع بين
 الممم  يضا  بذل الجمود من  جل تحفيز ماادر الدخل البديل  

 
 ما يل : خيارات السياسة العامة والتدخالتوبالنسب  ىله اذا المجال تشمل  -32

 مراقب  الجود  العالي  فيما يتال ب نتاج وتوزيع المشروبات الكحولي ؛ ) (

خضااما للنظام الضريب ؛تنظيم  )ة(  مبيعات الكحوليات المنتج  خارج الةاا  النظام  واا

 تنفيذ نظام فعال للمراقب  وا نفاذ يشمل الدمفات الضريبي ؛ )ج(

 ىنشا   و تعزيز ُنظم  قتفا    ر الكحوليات المنتج  اله نحو  ير مشرو  وتحديد منش ما؛ )د(

معلوميات المناسييب  بشيأن مكافحي  الكحوليييات  يير المشييروا  تيأمين ميا يلييزم مين التعياون وتبييادل ال )ا(
 بين السلاات اله الاعيدين الوان  والدول ؛

ىاييدار تحييذيرات امومييي  مناسييب  بخاييوص الملو ييات وسييا ر التمديييدات الاييحي  الموجييود  فيي   )و(
 الكحوليات المنتج  خارج الةاا  النظام   و  ير المشروا  

 
 الرصد والترصد -11المجال 

 
تشيييكل البيانيييات المسيييتمد  مييين  نشيييا  الرايييد والترايييد األسييياس اليييىزم لنجيييام خييييارات السياسييي  العامييي   -41

األخيير  التسييع  وتنفيييذاا الييه النحييو المى ييم  وميين الضييروري ا ضيياى  بأنشييا  الراييد والتراييد الييه كييل ميين 
ايين الكحييول وتعزيييز  نشييا   الاييعيد المحليي  والييوان  والييدول  ميين  جييل راييد حجييم واتجااييات األضييرار الناجميي 

اليييداو  ووضيييع السياسيييات وتةيييييم   ييير التيييدخىت  وينبفييي   يضيييا   ن يبيييين الترايييد المرتسيييم الخييياص بالنييياس اليييذين 
يحايييلون اليييه الخيييدمات والسيييبة اليييذي يجعيييل  شيييد النييياس تضيييررا    يحايييلون اليييه خيييدمات الوقايييي  والعيييىج  

ضيروري وجيود ُنظيم جييد  للتنسييي وتبيادل المعلوميات والتعياون والبيانات قد تكيون متاحي  في  قااايات  خير  ومين ال
 ك  يتسنه جمع اا ف  من المعلومات المحتمل  ن تكون واسع  والت  تلزم ألنشا  الراد والتراد الشامل  
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جييرا ات جمييع البيانييات التيي   -42 ويعييد ىنشييا  ُنظييم معلومييات وانييي  مسييتدام  تسييتخدم الم شييرات والتعيياريه واا
ظييم المعلومييات العالمييي  وا قليمييي  التابعيي  لمنظميي  الاييح  العالمييي  ميين األمييور األساسييي  الماميي  للتةييييم تتوافيي مييع نُ 

الفعال للجمود الواني  الرامي  ىله الحد من تعاا  الكحول اليه نحيو ضيار وكيذلي لرايد ا تجاايات السيا د  اليه 
نشيييييا  المسيييييتمر  والمنمجيييييي  لجميييييع البيانيييييات الايييييعيد دون ا قليمييييي  وا قليمييييي  والعيييييالم   وينبفييييي   ن تشيييييكل األ

ومضيياااتما وتحليلمييا وتعميييم المعلومييات والتعليةييات الييه راسييم  السياسييات و اييحاة الماييلح  ادخييرين جييز ا    
يتجييز  ميين تنفيييذ  ييي  سياسيي  ااميي  و ي تييدخل يرميي  ىليييه الحييد ميين تعيياا  الكحييول الييه نحييو ضييار  ويعييد جميييع 

   بتعاا  الكحول اله نحو ضار من األنشا  الت  تتالة موارد كبير  وتحليل وتعميم المعلومات الخاا
 
 ما يل : خيارات السياسة العامة والتدخالتوبالنسب  ىله اذا المجال تشمل  -41

 
ىنشا  ُ ار فعال  ألنشا  الراد والتةييم، بما في  ذليي ىجيرا  مسيوم وانيي  دوريي  بشيأن اسيتمىي  ) (

 ا  الكحول ووضع خا  لتبادل المعلومات وتعميمما؛الكحول والضرر الناجم ان تعا
 

ىنشييا   و تعييييين م سسيي   و جمييي  تنظيمييي   خييير  لتتيييوله المسيي ولي  اييين جمييع البيانيييات المتاحييي   )ة(
 وتحليلما وتعميمما بما ف  ذلي نشر التةارير الواني ؛

 
ت اسيتجابات تحديد وتتبع مجموا  مشترك  من م شرات تعاا  الكحول اليه نحيو ضيار وم شيرا )ج(

 وتدخىت السياس  العام  الرامي  ىله الوقاي  والحد من اذا التعاا ؛
 
ىنشا  مستود  بيانات اله المستو  الُةاري با ستناد ىله الم شيرات المتفيي اليميا دولييا  وبيانيات  )د(

 ؛التبليل بالنسي الذي توافي الي  منظم  الاح  العالمي  والمنظمات الدولي  المعني  األخر 
 

ىنشييا  خليييات تةييييم تسييتخدم البيانيييات المجموايي  ميين  جييل تحدييييد   يير تييدابير السياسيي  وتيييدخىتما  )ا(
 وبرامجما الموضوا  من  جل الحد من تعاا  الكحول اله نحو ضار 

 
 العمل على الصعيد العالمي: األدوار والعناصر الرئيسية

 
لمييي  النايياي لييدام الييدول األاضييا  فيي  التاييدي نظييرا  لحجييم المشييكل  ومييد  تعةيييداا يجيية بييذل جمييود اا -43

للتحيييديات التييي  تواجمميييا اليييه المسيييتو  اليييوان   فالتنسييييي والتعييياون اليييه المسيييتو  اليييدول  يوجيييدان التييي زر اليييىزم 
 لتحفيز الدول األاضا   ك ر فأك ر اله تنفيذ التدابير المسند  بالبّينات 

 
نظومي  األميم المتحيد  وميع سيا ر الشيركا  اليدوليين سيتةوم ومن خيىل التعياون ميع المنظميات األخير  في  م -44

 منظم  الاح  العالمي  بما يل :

 توفير التوجي ؛ ) (

 تعزيز الداو ؛ )ة(

 ايا   خيارات السياس  العام  المسند  بالبّينات بالتعاون مع الدول األاضا ؛ )ج(

 تعزيز الترابا وتبادل الخبرات بين البلدان؛ )د(

 اكات وحشد الموارد؛تعزيز الشر  )ا(

 تنسيي راد الضرر الناجم ان الكحول والتةدم الذي تحرزر البلدان ف  مواجمت   )و(
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 ميا ا جييرا ات التيي  سيتتخذاا المنظميي  وسييا ر الشييركا  اليدوليين ميين  جييل دايم تنفيييذ ا سييتراتيجي  العالمييي   -41
منيييييي  وم سسيييييات البحيييييوق واألايييييراه الفاالييييي  فسيييييتتم وفةيييييا  لو ياتميييييا  والمنظميييييات  يييييير الحكوميييييي  والرابايييييات الم

 ا قتاادي  ف  مجال الكحول لما جميعا   دوار اام  ف  تعزيز العمل اله الاعيد العالم  اله النحو التال  

سيييتم حييق الشييركا  الر يسيييين داخييل منظوميي  األمييم المتحييد  والمنظمييات الحكومييي  الدولييي ، م ييل  ) (
ومنظم  التجار  العالميي  وبرنيام  األميم المتحيد  ا نميا   وايندوي األميم منظم  العمل الدولي  واليونيسيه 

المتحد  للسكان وبرنام  األميم المتحيد  المشيتري لمكافحي  األييدز ومكتية األميم المتحيد  المعني  بالمخيدرات 
حيول والجريم  ومجموا  البني الدول ، اله زياد  التعاون والتضافر من  جيل الوقايي  والحيد مين تعياا  الك

 اله نحو ضار، وخاواا  ف  البلدان النامي  والبلدان المنخفض  والمتوسا  الدخل 

للمجتمييع الميييدن  دور ايييام فيي  التحيييذير مييين   ييير تعيياا  الكحيييول اليييه نحييو ضيييار بالنسيييب  ىليييه  )ة(
األفيييراد واألسييير والمجتمعيييات المحليييي ، وفييي  تحةييييي ا لتيييزام ا ضييياف  وحشيييد الميييوارد ا ضيييافي  للحيييد مييين 

رر النيييياجم ايييين الكحييييول  ونشييييجع المنظمييييات  ييييير الحكومييييي  بوجيييي  خيييياص الييييه تشييييكيل شييييبكات الضيييي
 ومجمواات امل واسع  النااي لدام تنفيذ ا ستراتيجي  العالمي  

تضييالع م سسييات البحييوق والراباييات الممنييي  بييدور حيييوي فيي  ىاييداد البّينييات ا ضييافي  الىزميي   )ج(
يين الايحيين واليه المجتميع األايم  وللمراكيز المتعاوني  ميع المنظمي  للعمل وتعميم اذر البّينات اله الممن

 دور اام ف  دام تنفيذ وتةييم ا ستراتيجي  العالمي  

ُتعيد األاييراه الفااليي  ا قتاييادي  فيي  مجييال  ىنتيياج الكحيول وا تجييار بيي  جمييات فااليي  ااميي  ميين  )د(
ييي  وينتجميييا ويوزامييا ويسييوقما ويبيعميييا  حيييق الييدور الييذي تةيييوم بيي  باييفتما مييين ياييور المشييروبات الكحول

ونشجعما بوج  خاص اله النظير في  الُسيبل الفعالي  الكفيلي  بالوقايي  والحيد مين تعياا  الكحيول اليه نحيو 
ضيييار فييي  ىاييييار  دوارايييا األساسيييي  المييييذكور   ايييىر، بميييا فيييي  ذليييي ىجيييرا ات ومبييييادرات التنظييييم الييييذات   

ىتاحيييي  البيانييييات الخااييي  بمبيعييييات المشييييروبات الكحولييييي  وب مكانميييا  يضييييا  ا سييييمام فييي  ذلييييي ميييين خيييىل 
 واستمىكما 

تضييالع وسييا ل ا اييىم بييدور متزايييد األامييي ،   بااتباراييا تنةييل الخبيير والمعلوميي  فحسيية ولكيين  )ا(
بااتباراييا  يضييا  قنييا  لىتاييا ت التجارييي ، وسييوه يييتم تشييجيعما الييه داييم تحةيييي مةااييد ا سييتراتيجي  

  نشاتما  العالمي  وتنفيذ
 

 الدعوة والشراكة في مجال الصحة العمومية
 
   نييه ايين الييداو  والشييراك  فيي  مجييال الاييح  العمومييي  الييه المسييتو  الييدول  ميين  جييل تعزيييز التيييزام  -46

وقيدرات الحكوميات، وكيل األاييراه المعنيي  اليه جمييع المسييتويات بفيي  الحيد مين تعيياا  الكحيول اليه نحيو ضييار 
 م ف  جميع  نحا  العال

 
ومنظميي  الاييح  العالمييي  ملتزميي  ب ذكييا  الييوا  بمشييكىت الاييح  العمومييي  الناجميي  ايين تعيياا  الكحييول  -47

الييه نحييو ضييار، وبييالخاوات التيي  يمكيين اتخاذاييا للوقاييي  والحييد ميين اييذا التعيياا  ميين  جييل ىنةيياذ األروام وتةليييل 
ات الايييابع اليييدول ، وحسييية ا قتضيييا  ميييع المعانيييا   وستشييياري المنظمييي  ميييع سيييا ر المنظميييات الحكوميييي  الدوليييي  ذ

المي يييات الدوليييي  التييي  تم يييل  ايييحاة المايييلح  الر يسييييين، كييي  تضيييمن مسييياام  األايييراه المعنيييي  فييي  الحيييد مييين 
 تعاا  الكحول اله نحو ضار 

 
 
 



بعد المائة السادسة والعشرونالمجلس التنفيذي، الدورة    72 

 وستةدم األمان  الدام ىله الدول األاضا  ان اريي ما يل : -48
ييي  الناجميي  ايين تعيياا  الكحييول الييه نحييو ضييار، ىذكييا  الييوا  بحجييم مشييكىت الاييح  العموم ) (

 والداو  ىله اتخاذ ا جرا ات المى م  اله جميع األاعد  من  جل الوقاي  والحد من اذر المشكىت؛
الييداو  ىلييه ىيييى  ا اتمييام بتعيياا  الكحييول الييه نحييو ضييار فيي  بييرام  امييل المنظمييات الدولييي   )ة(

  دام ا تسياي في  السياسي  العامي  بيين قايا  الايح  والةااايات والمنظمات الحكومي  الدولي  المعني  بفي
 األخر  اله المستويين ا قليم  والعالم ؛

قام  الشيراكات وتبيادل المعلوميات اليه المسيتو  اليدول  لتيأمين  )ج( تعزيز وتسميل التنسيي والتعاون واا
 الت زر الىزم والعمل المنسي بين كل األاراه المعني ؛

اي والسيييىم  العلميييي  والوضيييوم فييي  الرسيييا ل الر يسيييي  الخااييي  بالوقايييي  والحيييد مييين ضيييمان ا تسييي )د(
 تعاا  الكحول اله نحو ضار؛

 تعزيز الترابا وتبادل الخبرات بين البلدان؛ )ا(
تيسييير التييرابا الييدول  ميين  جييل التاييدي للمشيياكل الخاايي  والمشيياكل المتشييابم  )م ييل المشيياكل  )و(

ايييات السيييكان األايييليين  و مجموايييات األقلييييات األخييير   و تفييييير  ةافييي  الخااييي  التييي  تظمييير بيييين مجمو 
 شرة الشباة للكحول(؛

داو  األاراه ف  المفاوضات التجاري  الدوليي  وا قليميي  وال نا يي  ىليه النظير اليه النحيو المى يم  )ز(
سيويةما، وفي  قيدرتما ف  احتياج الحكومات الواني  ودون الواني  ىله تنظيم توزييع الكحولييات ومبيعاتميا وت

 اله ذلي، من  جل التادي للتكاليه الاحي  وا جتمااي  الناجم  ان الكحول؛
ضييييمان وجييييود ىجييييرا ات داخييييل  مانيييي  المنظميييي  للعمييييل مييييع المنظمييييات  ييييير الحكومييييي  وسييييا ر  )م(

مجمواات المجتمع المدن  تضع ف  الحسيبان  يي  حيا ت تعيارل مايالح قيد توجيد ميع بعيل المنظميات 
 لحكومي ؛ ير ا
اسيتمرار حواراييا مييع الةاييا  الخيياص بشييأن  فضييل اريةيي  للمسيياام  فيي  الحييد ميين الضييرر النيياجم  )ا(

 ان الكحول  وسيوله ااتمام مى م للماالح التجاري  وتعارضما المحتمل مع  ايات الاح  العمومي  
 

 الدعم التقني وبناء القدرات
 
مكانياتييي  ميين  جيييل وضييع السياسييي  العاميي  واألاييير يحتيياج ك ييير مييين الييدول األاضيييا  ىلييه تعزييييز قد -42 راتيي  واا

دامتميييا  وسييييدام العميييل اليييه الايييعيد العيييالم / العميييل اليييه الايييعيد  نفاذايييا واا الةانونيييي  وخلييييات التنفييييذ الىزمييي  واا
بنيا  الوان  من خىل ىنشا  ادليات المستدام  وتيوفير ا رشيادات التةعيديي  واألدوات التةنيي  الىزمي  لليدام التةني  و 

الةدرات بايور  فعالي ، ميع التركييز بوجي  خياص اليه البليدان الناميي  والبليدان المنخفضي  والمتوسيا  اليدخل  ويجية 
 ن يتم اذا العمل وفةا  للسياقات وا حتياجيات واألولوييات الوانيي   وُيعيد ىنشيا  البنيي  التحتيي  الضيروري   سيتجابات 

عيية  المرتفييع  و المتزايييد النيياجم ايين الكحييول شييراا   ساسيييا  اامييا  لبلييو  السياسيي  العاميي  الفعاليي  فيي  البلييدان ذات ال
  ايات الاح  العمومي  والتنمي  األام 

 
والمنظم  ملتزمي  بالتعياون ميع سيا ر األايراه الفاالي  المعنيي  اليه المسيتويين ا قليمي  والعيالم  مين  جيل  -11

الم سسي  اليه مواجمي  مشيكىت الايح  العموميي  الناجمي  اين توفير ا رشادات التةني  وتةديم الدام لتعزيز الةدر  
تعيياا  الكحيييول الييه نحيييو ضييار  وسيييتركز المنظميي  بوجييي  خييياص الييه اليييدام وبنييا  الةيييدرات فيي  البليييدان الناميييي  

 والبلدان المنخفض  والمتوسا  الدخل 
 وستةدم األمان  الدام ىله الدول األاضا  ان اريي ما يل : -12
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النمياذج الجييد   سيتجابات الخيدمات الايحي  في  مواجمي  المشيكىت الناجمي  ايين  تو ييي وتعمييم ) (
 الكحول؛

تو يي وتعميم  فضل الممارسيات ونمياذج ا سيتجاب  لمواجمي  المشيكىت الناجمي  اين الكحيول في   )ة(
 مختله الةاااات؛

وفيرل الضيرا ة  ا ستناد ىله الخبر  المكتسب  ف  المجيا ت األخير ، م يل السيىم  اليه الايري )ج(
قامي  العييدل، ميع ا سييتناد  يضييا  ىليه خبيير  الاييح  العموميي  ميين  جيل تاييميم نميياذج فعالي  للوقاييي  والحييد  واا

 من الضرر الناجم ان الكحول؛

تييوفير ا رشييادات التةعيدييي  بشييأن التييدخىت الفعاليي  وذات المردودييي  للوقاييي  والعييىج فيي  مختلييه  )د(
 البي ات؛

قليمييي  وبلدانييي  للمسييااد  الييه تبييادل  فضييل الممارسييات وتيسييير ىنشييا  وتعزيييز شييب )ا( كات االمييي  واا
  نشا  بنا  الةدرات؛

تلبي  البات الدول األاضا  من  جل دام جمودايا الراميي  ىليه بنيا  الةيدرات لفميم اد يار المترتبي   )و(
 بالنسب  ىله الاح  اله التجار  الدولي  وا تفاقات التجاري  

 
 ف وتعميمهاإنتاج المعار 

 
ستتم ل المجا ت المام  للعميل اليه الايعيد العيالم  في  رايد ا تجاايات السيا د  في  اسيتمىي الكحيول  -11

والضييييرر النيييياجم ايييين الكحييييول وا سييييتجابات المجتمعييييي ، وتحليييييل اييييذر المعلومييييات وتسييييميل تعميممييييا فيييي  الوقييييت 
شيأن حجيم مشيكل  تعياا  الكحيول اليه نحيو ضيار المناسية  وينبفي   ن ييتم  ك ير فيأك ر تعزييز المعياره المتاحي  ب

وفعالييي  ومردودييي  تييدخىت الوقاييي  والعييىج، والتوسييع المنمجيي  فيي  اييذر المعيياره الييه الاييعيد العييالم ، و سيييما 
المعلومات الخاا  بوبا يات تعاا  الكحول والضرر الناجم ان الكحول و  ر تعاا  الكحيول اليه نحيو ضيار في  

 جتماايييي ، وانتشيييار األميييرال المعديييي  فييي  البليييدان الناميييي  والبليييدان المنخفضييي  والمتوسيييا  التنميييي  ا قتايييادي  وا
 الدخل 

 
وقيييد وضيييعت المنظمييي  نظيييام المعلوميييات العيييالم  الخييياص بيييالكحول والايييح  واناايييرر ا قليميييي  بميييده  -13

وا جتماايي  الناجمي  اين العرل الدينام  للبيانات الخاا  بمستويات و نمياا اسيتمىي الكحيول والعواقية الايحي  
الكحييول واسيييتجابات السياسيي  العامييي  اليييه كييل المسيييتويات  ويتاليية تحسيييين البيانيييات العالمييي  وا قليميييي  الخااييي  
بيييالكحول والايييح  وضيييع ُنظيييم وانيييي  للرايييد، وقييييام مراكيييز ا تايييال المعينييي  بييي بى  المنظمييي  بانتظيييام بالبيانيييات، 

 وتعزيز  نشا  التراد المى م  
 
والمنظميي  ملتزميي  بالعمييل مييع الشييركا  المعنيييين الييه تحديييد معييالم برنييام  العمييل الييدول  للبحييوق الخاايي   -14

بالكحول والاح ، وبنيا  الةيدرات الىزمي  للبحيوق، وتعزييز ودايم شيبكات ومشياريع البحيوق الدوليي  مين  جيل ىايداد 
 نشا  البرام  البيانات وتعميمما بمده توفير المعلومات الىزم  لوضع السياسات واا 

 
 وستةدم األمان  الدام ىله الدول األاضا  ان اريي ما يل : -11

تيوفير مركييز دوليي  لتبييادل المعلومييات ايين التييدخىت الفعاليي  وذات المردودييي  التيي  تسييتمده الحييد  ) (
ميين تعيياا  الكحييول الييه نحييو ضييار، بمييا فيي  ذلييي تعزيييز وتيسييير تبييادل المعلومييات ايين خييدمات العييىج 

 الفعال ؛
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تعزيييز نظييام المعلوميييات العييالم  الخييياص بييالكحول والايييح  وتةييدير المخييياار المةارنيي  الخااييي   )ة(
 بعة  المرل الذي ُيعز  ىله الكحول؛

ىنشييا   و بلييور  خليييات مى ميي  لجمييع البيانييات، با سييتناد ىلييه البيانييات الةابليي  للمةارنيي  والم شييرات  )ج(
البيانيات ومضياااتما وتحليلميا وتعميمميا اليه كيل مين المسيتو  والتعاريه المتفي اليميا، بفيي  تيسيير جميع 

 العالم  وا قليم  والوان ؛
تيسير امل الشبكات ا قليمي  والعالمي  مين  جيل دايم وتكملي  الجميود الوانيي ، ميع التركييز اليه  )د(

 ىاداد المعاره وتبادل المعلومات؛
ميا  وخبيرا  الايح  مين  جيل تعزييز البحيوق مواال  تعاونما مع الشيبكات الدوليي  التي  تضيم العل )ا(

 الخاا  بمختله جوانة تعاا  الكحول اله نحو ضار؛
تيسيييير ىجيييرا  الدراسيييات الفعاليييي  المةارنييي  لمختليييه تيييدابير السياسييي  العامييي  المنفيييذ  فييي  مختليييه  )و(

 السياقات ال ةافي  والتنموي ؛
ىت الفعالي  والبحيوق الخااي  بالعىقي  تيسير ىجرا  البحوق التابيةي  من  جيل التوسيع في  التيدخ )ز(

 بين تعاا  الكحول اله نحو ضار وا جحاه ا جتماا  والاح  
 

 حشد الموارد
 
ىن حجييم العيية  المرضيي  وا جتميياا  النيياجم ايين الكحييول يتعييارل تعارضييا  اييارخا  مييع المييوارد المتاحيي   -16

ن تضيييع مبييادرات التنمييي  العالمييي  فييي  الييه كييل المسييتويات للحيييد ميين تعيياا  الكحييول اليييه نحييو ضييار  ويجيية  
الحسبان  ن البلدان النامي  والبلدان المنخفض  والمتوسيا  اليدخل تحتياج ىليه اليدام التةني ، بالمعوني  والخبيرات، كي  
نشييا  البنييه  يتسيينه لمييا وضييع وتعزيييز السياسييات والخاييا الوانييي  للوقاييي  ميين تعيياا  الكحييول الييه نحييو ضييار، واا

ا فيي  ذلييي ىنشييا اا داخييل ُنظييم الرااييي  الاييحي   ويمكيين لوكييا ت التنمييي   ن تعتبيير الحييد ميين التحتييي  المى ميي ، بميي
تعيياا  الكحييول الييه نحييو ضييار  حييد مجييا ت األولوييي  فيي  البلييدان النامييي  والبلييدان المنخفضيي  والمتوسييا  الييدخل 

سيااد  ا نما يي  الرسيمي  الت  يرتفع فيما اة  المرل الذي ُيعز  ىليه تعياا  الكحيول اليه نحيو ضيار  وتتييح الم
الفرص لبنا  الةيدر  الم سسيي  المسيتدام  في  ايذا المجيال في  البليدان الناميي  والبليدان المنخفضي  والمتوسيا  اليدخل، 
شييأنما شييأن خليييات التعيياون بييين البلييدان النامييي   وفيي  اييذا الاييدد، تشييّجع الييدول األاضييا  الييه  ن يييدام بعضييما 

تيجي  العالمي  وذلي ان ارييي التعياون اليدول  وتةيديم المسيااد  الماليي  بميا في  ذليي البعل ادخر ف  تنفيذ ا سترا
 المسااد  ا نما ي  الرسمي  للبلدان النامي  

 
ومنظم  الايح  العالميي  ملتزمي  بمسيااد  البليدان، انيد الالية، في  حشيد الميوارد وتجمييع الميوارد المتاحي   -17

لم  والييوان  للحييد ميين تعيياا  الكحييول الييه نحييو ضييار فيي  مجييا ت ميين  جييل داييم العمييل الييه الاييعيدين العييا
 األولوي  المحدد  

 
 وستةدم األمان  الدام ىله الدول األاضا  ان اريي ما يل : -18

تعزيييز تبييادل الخبييرات والممارسييات الجيييد  فيي  سياسييات التمويييل والتييدخىت الرامييي  ىلييه الحييد ميين  ) (
 تعاا  الكحول اله نحو ضار؛

 ي اري ووسا ل جديد   و ابتكاري  لتأمين التمويل المى م لتنفيذ ا ستراتيجي  العالمي ؛تحر  )ة(
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التعيياون مييع الشييركا  الييدوليين والشييركا  الحكييوميين الييدوليين والجمييات المانحيي  الييه حشييد المييوارد  )ج(
ىليييه الحيييد مييين  الىزمييي  ليييدام البليييدان الناميييي  والبليييدان المنخفضييي  والمتوسيييا  اليييدخل فييي  جمودايييا الراميييي 

 تعاا  الكحول اله نحو ضار 
 

 تنفيذ االستراتيجية
 
سيةتضيي  النجييام فيي  تنفيييذ ا سييتراتيجي  تنسيييي العمييل الييذي تةييوم بيي  الييدول األاضييا ، وتاييريه الشيي ون  -12

بفعالي  اليه الايعيد العيالم ، والمشيارك  المى مي  مين كيل  ايحاة المايلح  المعنييين  وجمييع ا جيرا ات اليوارد  
   ا ستراتيجي  مةترح  من  جل دام بلو  الفايات الخمس  ف
 
وسييتةدم األمانيي  تةييارير منتظميي  ايين العيية  العييالم  للضييرر النيياجم ايين الكحييول، وسييتعد توايييات مسييند   -61

بالبّينييات، وستضييالع بالعمييل الييداوي الييه كييل األاييعد  للوقاييي  والحييد ميين تعيياا  الكحييول الييه نحييو ضييار  كمييا 
مييع المنظمييات الحكومييي  الدولييي  األخيير ، وحسيية ا قتضييا  مييع سييا ر المي ييات التيي  تم ييل  اييحاة  نمييا سييتتعاون 

الماييلح  الر يسيييين، لضييمان  ن يحظييه العمييل الييه الحييد ميين تعيياا  الكحييول الييه نحييو ضييار باألولوييي  والمييوارد 
 المى م  

 
 الروابط والصالت باالستراتيجيات والخطط والبرامج األخرى

 
ر ا سييتراتيجي  العالمييي  ىلييه مبييادرات ىقليمييي  م ييل ىاييار السياسيي  الخاايي  بييالكحول فيي  ا قليييم تسييتند اييذ -62

( وا سييتراتيجي  العالمييي  للحييد ميين الضييرر النيياجم ايين تعيياا  EUR/RC55/R1األوروبيي  التييابع للمنظميي  )الةييرار 
خيييارات السياسيي   -الكحييول ( ومراقبيي  اسييتمىي WPR/RC57.R5الكحييول فيي  ىقليييم  ييرة المحيييا المييادج )الةييرار 
( ومشييياكل الايييح  العموميييي  الناجمييي  اييين تعييياا  SEA/RC59/R8العامييي  فييي  ىقلييييم جنيييوة شيييري خسييييا )الةيييرار 
( وا جيرا ات الراميي  ىليه الحيد مين تعياا  الكحيول اليه 1/ي13ى /لو مالُمسكرات ف  ىقليم شري المتوسا )الةيرار 
 ( AFR/RC58/3نحو ضار ف  ا قليم األفرية  )الو ية  

 
وُيعييد تعيياا  الكحييول الييه نحييو ضييار ميين اوامييل ا ختاييار الر يسييي  التيي  تييم تسييليا الضييو  اليمييا فيي   -61

(  وتسييييتند 24-62ج ص  خايييي  امييييل ا سييييتراتيجي  العالمييييي  لتييييوق  األمييييرال  ييييير السيييياري  ومكافحتمييييا )الةييييرار 
ر األخييييير  المتعلةييييي  بييييياألمرال اسييييتراتيجي  الحيييييد مييييين تعييييياا  الكحييييول اليييييه نحيييييو ضيييييار ىليييييه اوامييييل ا ختايييييا

السيياري  وتييرتبا بمييا، ايي  والبييرام  الموضييوا  ميين  جييل  مييرال محييدد ، وخاواييا  ميين خييىل ا سييتراتيجي    ييير
ج ص ( ومكافحيي  التبييل )الةييرار 27-17ج ص  العالمييي  الخاايي  بالنظييام الفييذا   والنشيياا البييدن  والاييح  )الةييرار 

( والوقايي  مين السيراان ومكافحتي  )الةيرار 26-17ج ص  لايحي  )الةيرار الايح  و نمياا الحييا  ا ( وتعزيز16-2 
 ( 11-18ج ص  

 
وتيييييرتبا ا سيييييتراتيجي   يضيييييا  باألنشيييييا  األخييييير  ذات الايييييل  فييييي  المنظمييييي  وتتضيييييافر معميييييا، و سييييييما  -63

بير العىجي  العمل الخاص بسد الفجوات ف  مجال الاح  النفسيي ، بميا في  ذليي الوقايي  مين ا نتحيار والتيد برنام 
( والسيىم  الييه 14-16ج ص  لسيا ر اضيارابات ا دميان، واألنشيا  البرمجيي  الخاايي  بيالعنه والايح  )الةيرار 

( 12-16ج ص   (، وكيييذلي ايييح  األافيييال والميييرااةين ونميييا ام )الةيييرار21-17ج ص  الايييري والايييح  )الةيييرار 
 ( 21-17ج ص  والاح  ا نجابي  )الةرار 

 
ت المسييتجد  يييوله ااتمييام  كبيير للييروابا بيين تعيياا  الكحييول الييه نحييو ضييار وبييين بعييل وفي  ظييل البّينييا -64

األمرال المعدي  وبين شرة الكحول اله نحو ضيار وبيين النميو  كميا تيرتبا ا سيتراتيجي  ببرنيام  األييدز والعيدو  
ت ا جحياه في  المجيال بفيروس  وبرنام  السل التابعين للمنظم  وبالعمل الذي تضالع بي  المنظمي  للحيد مين حيا 

( وكيذلي اميل المنظميي  24-61ج ص  الايح  مين خيىل العميل الخياص بالمحييددات ا جتماايي  للايح  )الةيرار 
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ج الييه بلييو  المراميي  ا نما ييي  لشلفييي  ذات الاييل  بالاييح  الييوارد  فيي  ىاييىن األمييم المتحييد  بشييأن األلفييي  )الةييرار 
 ( 31-18ص  

 
االمييي  للحييد ميين تعيياا  الكحييول الييه نحييو ضييار ىاييارا  لييدام المكاتيية ا قليمييي  ويييوفر تنفيييذ اسييتراتيجي   -61

التابعي  للمنظميي  فيي  اييو  ومراجعيي  وتنفيييذ السياسييات المحيدد  الخاايي  باألقيياليم، وفيي  املمييا مييع المكاتيية الةارييي  
سيييي داخييل األمانيي  الييه تةييديم الييدام التةنيي  ىلييه الييدول األاضييا  فيي  اييذا المجييال  وسيييتم  يضييا  التركيييز الييه التن
 بحيق تتماشه كل ا جرا ات ذات الال  بتعاا  الكحول اله نحو ضار مع اذر ا ستراتيجي  

 
 آليات رصد التقدم المحرز والتبليغ

 
لراييد التةييدم المحييرز تتاليية ا سييتراتيجي  خليييات مى ميي  الييه مختلييه األاييعد  أل ييرال التةييييم والتبليييل  -66

اياد  البرمجيي   وميين الضييرو  ري وضييع ىاييار يةييوم الييه مفمييوم يركييز الييه األ يير ميين  جييل تةييييم مييد  بلييو   ايييات واا
 ا ستراتيجي  

 
وميين العناايير الماميي  فيي  خليييات التبليييل والراييد المسييح العييالم  لمنظميي  الاييح  العالمييي  بشييأن الكحييول  -67

تعيديل  دوات جميع البيانيات والاح ، ونظام المعلومات العالم  الخاص بيالكحول والايح  والتيابع للمنظمي   وسييتم 
 ف  النظام المذكور لتشمل التبليل المى م ان املي  تنفيذ ا ستراتيجي  اله الاعيد الوان  ونتا جما 

 
ويمكييين  ن تييييوفر ا جتماايييات التيييي  ُتعةيييد بانتظييييام ميييع الشييييبكات العالميييي  وا قليمييييي  التييي  تضييييم النظييييرا   -68

بتنفيييذ ا سييتراتيجي  العالمييي  الييه مختلييه األاييعد   وبا ضيياف  ىلييه تةييييم الييوانيين خلييي  للمناقشيي  التةنييي  الخاايي  
العملييي  يمكييين  ن تشيييمل ايييذر ا جتماايييات مناقشيييات مفايييل  بشيييأن المجيييا ت والمواضييييع ذات األولويييي  والمتايييل  

 بالتنفيذ 
 
تةييديم تةييارير دورييي   وسيييتم تةييديم التةييارير ايين تنفيييذ ا سييتراتيجي  العالمييي  ىلييه الييدول األاضييا  ايين اريييي -62

لييه جمعييي  الاييح   وينبفيي  كييذلي  ن يييتم اييرل المعلومييات ايين التنفيييذ  ىلييه اللجييان ا قليمييي  التابعيي  للمنظميي  واا
 والتةدم المحرز ف  المنتديات ا قليمي   و الدولي  وف  ا جتمااات الحكومي  الدولي  المى م  

 
 

 ييييييييييييييي
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 المنظمات غير الحكومية التي تم قبولها للدخول  

 في عالقات رسمية مع منظمة الصحة العالمية
 بموجب  معها أو تم اإلبقاء على تلك العالقات

 (5)621ت موالمقرر اإلجرائي  61ق621ت مالقرار 
 

 [ 2262كانون الثاني/ يناير  22 -، الملحق 621/22م ت] 
 
 
 

 6ريقية الدولية للطب والبحوثالمؤسسة األف
   6مؤسسة آغا خان

 رابطة معاهد وكليات طب المناطق المدارية في أوروبا
 6العمل الكنسي من أجل الصحة –اللجنة الطبية المسيحية 
 مؤسسة كاريتاس الدولية

 الهيئة الدولية ألدوية طب األعصاب والطب النفسي
 6المنظمة الدولية التحادات المستهلكين

 6لمنظمات الدولية للعلوم الطبيةمجلس ا
 6مجلس البحوث الصحية ألغراض التنمية

 2رابطة كروب اليف الدولية
 6الرابطة األوروبية للوقاية من اإلصابات وتعزيز السالمة

 FDI2االتحاد العالمي لطب األسنان 
 6تحالف االتفاقية اإلطارية لمكافحة التبغ

 6المنتدى العالمي للبحوث الصحية
 6العالمي للصحةالمجلس 

 2مؤسسة هيلين كيلر الدولية
 2الوكالة الدولية للوقاية من العمى

 6التحالف الدولي لمنظمات المرضى
 6الرابطة الدولية للمستحضرات البيولوجية

 2الرابطة الدولية لبحوث طب األسنان
 6الرابطة الدولية للتقنيين البيولوجيين

 6الرابطة الدولية لمكاتب تسجيل السرطان
 لرابطة الدولية لداء العدارياتا

                                                   
 .2222-2222تتعلق األنشطة بالفترة     6

 .2222-2221تتعلق األنشطة بالفترة     2
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 الرابطة الدولية لعيوب الكالم والنطق
 الرابطة الدولية للسلطات التنظيمية الطبية

 6اللجنة الكاثوليكية الدولية للممرضات والعاملين الطبيين االجتماعيين
 6كلية الجراحين الدولية

 2اللجنة الدولية للوقاية من األشعة
 ت اإلنجاب بمساعدة طبيةاللجنة الدولية لرصد تقنيا

 6المؤتمر الدولي لعمداء كليات تدريس الطب بالفرنسية
 6المجلس الدولي للتوحيد القياسي في مجال علم الدم

 6المجلس الدولي للممرضين والممرضات
 2االتحاد الدولي للداء السكري

 6الرابطة الدولية للوبائيات
 6االتحاد الدولي للهندسة الطبية والبيولوجية

 تحاد الدولي لعلم المختبرات الطبية الحيويةاال
 االتحاد الدولي للكيمياء السريرية وطب المختبرات

 6االتحاد الدولي لجمعيات الخصوبة
 6االتحاد الدولي لمنظمات السجالت الصحية

 6االتحاد الدولي لهندسة المستشفيات
 6االتحاد الدولي لرابطات طالب الطب

 2ألنف واألذن والحنجرةاالتحاد الدولي لجمعيات طب ا
 6االتحاد الدولي لمنتجي األدوية والرابطات الصيدالنية

 6االتحاد الدولي لكليات الجراحة
 6االتحاد الدولي للمستشفيات
 المؤسسة الدولية لألنسولين

 3العصبة الدولية لمكافحة داء الصرع
 2االتحاد الدولي لمكافحة الجذام
 االتحاد الدولي إلنقاذ األرواح

 6ابطة الدولية للمعلوميات الطبيةالر 
 6المنظمة الدولية للبرلمانيين الطبيين

 الشبكة الدولية لعالج وبحوث السرطان
 2الشبكة الدولية لصحة الطفل والبيئة والسالمة
   المنظمة الدولية لمكافحة الحثر )التراخوما(

 6المنظمة الدولية للتوحيد القياسي
 6نيةاالتحاد الدولي للمستحضرات الصيدال

 3األطباء الدوليون للوقاية من الحرب النووية
 6الجمعية الدولية إلصابات الحروق

 الجمعية الدولية للتطبيب عن ُبعد والصحة اإللكترونية
 6الجمعية الدولية لنقل الدم

 6الجمعية الدولية لجراحة العظام ورضوحها
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 6الجمعية الدولية لعلم األشعة
 6النزفالجمعية الدولية للخثار ووقف 
 2االتحاد الدولي للنفايات الصلبة

 2االتحاد الدولي لمكافحة السل وأمراض الرئة
 االتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة والموارد الطبيعية

 6االتحاد الدولي للمهندسين المعماريين
 6االتحاد الدولي للدوائيات األساسية والسريرية

 2االتحاد الدولي لجمعيات المناعة
 لدولي لجمعيات الميكروبيولوجيااالتحاد ا

 3االتحاد الدولي لعلم النفس
 2االتحاد الدولي للسموميات

 6المنظمة الدولية للتعاون في مجال الرعاية الصحية
 6منظمة أوكسفام

 2المؤسسة الدولية أوربيس
 شبكة ستيكتنغ العالمية للمتعايشين مع األيدز والعدوى بفيروسه

 6،4رابطة الكومنولث للصيادلة
 6الرابطة الدولية لجمعيات طب الجلد

 6االتحاد الدولي لطلبة الصيدلة
 6الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية

 6الجمعية الدولية لمصوري وتقنيي األشعة
 6شبكة تحقيق الوحدة من أجل الصحة

 6صندوق إنقاذ الطفولة
 6جمعية زرع األعضاء

 6جلداالتحاد العالمي لجمعيات الوخز اإلبري وكي ال
 6الرابطة الطبية العالمية

 6الرابطة العالمية لجمعيات علم األمراض وطب المختبرات
 2االتحاد العالمي للمكفوفين

 6االتحاد العالمي للتعليم الطبي
 6االتحاد العالمي للمعالجة اليدوية

 2االتحاد العالمي للمداواة بالمياه والمداواة بالمناخ
 6العموميةاالتحاد العالمي لجمعيات الصحة 

 6االتحاد العالمي لجمعيات أخصائيي التخدير
 6االتحاد العالمي للتصوير بالموجات فوق الصوتية في مجالي الطب والبيولوجيا

 6المنظمة العالمية ألطباء العائالت
 6الصناعة العالمية للتطبيب الذاتي

 6منظمة الرؤية العالمية الدولية
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 الوالية :أوالا 
 
تقيـيم الجوانـب العلميـة التابعـة لألمـم المتحـدة والتـي تتـولى منظمة الصحة العالمية هي الوكالة المتخصصـة  -6

)اتفاقيــة  6216بمقتضــى االتفاقيــة الوحيــدة لألدويــة المخــدرة لســنة  والطبيــة والصــحية العامــة للمــواد المنشــطة نفســياا 
وقـد  6(.6226)اتفاقيـة سـنة  6226، واتفاقيـة المـؤثرات العقليـة لسـنة 6222سـنة ، المعدلة ببروتوكـول (6216سنة 

ولجنـة المخــدرات التابعـة لألمــم المتحــدة.  2بقــرارات جمعيـة الصــحة العالميــة هــذا التقيــيم عمـالا  ُأعـدت وثيقــة إرشـادات
ــــة التــــي تســــتند إليهــــالمبــــادئ  الســــابقة وتضــــعاإلرشــــادات تعــــدل صــــيغة هــــذه الوثيقــــة و  ــــادئ إجــــراءاتالتوجيهي  ا مب

االستعراض، وترتيبات العمل داخل األمانـة ومـع الوكـاالت الخارجيـة، وطبيعـة الوثـائق التـي ينبغـي إعـدادها. وتغطـي 
 ســنةمــن اتفاقيــة  2والمــادة  6216 ســنةمــن اتفاقيــة  3مســؤوليات المنظمــة بمقتضــى المــادة  هــذه المبــادئ التوجيهيــة

مـواد للمراقبـة الدوليـة أو ال، وبتقيـيم المستحضـرات المعفـاة  إخضـاعوصـية بفيما يتعلـق بمـا إذا كـان ينبغـي الت 6226
 قائمة بالمصطلحات والمختصرات المشتركة. . وترد في الفرع سابعاا 6226 سنةمن اتفاقية  3بمقتضى المادة 

 
لعـام (، إلـى المـدير ا6222)22-33ج ن عوقد طلبت جمعية الصـحة العالميـة الثالثـة والثالثـون فـي قرارهـا  -2

"أن يشــجع علــى بــدء وتعزيــز البــرامو الوطنيــة والدوليــة الخاصــة بتقيــيم المــواد المخــدرة والمــواد النفســانية التــأثير، بمــا 
فيهـــا المـــواد النباتيـــة المصـــدر، وتصـــنيفها ومراقبتهـــا واســـتعمالها علـــى نحـــو مناســـب، وأن يـــدعم هـــذه البـــرامو بوضـــع 

ـــرامو المنظمـــة الخاصـــة بـــالمواد المخـــدرة والمـــواد النفســـانية اإلرشـــادات المناســـبة"، وكـــذلز "أن يعـــزز التنســـي ق بـــين ب
التــأثير وتلــز التــي تتعلــق بالسياســة واإلدارة، والبــرامو األخــرى ذات الصــلة، وأن يعــزز التعــاون مــع المنظمــات غيــر 

 الحكومية المهتمة".
 
وثيقـة المنظمـة  وضـعت 3ي،علـى إرشـادات المجلـس التنفيـذ وفي ضوء الخبرة المكتسبة عبر السنين، وبنـاءا  -3

إخضـاعها للمراقبـة الدوليـة بالتشـاور مـع لجنـة المخـدرات البت في لتقييم المخدرات والمؤثرات العقلية بغية اإلرشادات 
التعـــديالت والمقـــررات التـــي  ســـفرتوقـــد أ 6222.2فـــي عـــام  ثـــم نقحتهـــا 6221،4التابعـــة لألمـــم المتحـــدة فـــي عـــام 

. وبعــد ذلـــز 2222عــن تنقـــي  آخــر فــي عـــام  62222و 62241عــامي فـــي ذي المجلــس التنفيــ فيمــا بعـــد اعتمــدها
وبنــاءا علـــى طلــب لجنـــة الخبـــراء المعنيــة باالعتمـــاد علــى األدويـــة )لجنـــة الخبــراء( عرضـــت علــى المجلـــس التنفيـــذي 

ونظـر المجلـس فـي تلـز اإلرشـادات اإلضـافية المقترحـة فـي أيـار/ مـايو  2إرشادات إضافية لتوضي  بعـض المسـائل.
وطلــب مــن المنظمــة ومــن لجنــة الخبــراء مواصــلة تنقــي  اإلرشــادات.  222262وفــي كــانون الثــاني/ ينــاير  22242

 .المجلس التنفيذي تقدم بهنزوالا على ذلز الطلب الذي هذه وقد جاءت مراجعة اإلرشادات 
 

                                                   
 لالطالع على أهم المقتطفات من هاتين االتفاقيتين. 6انظر المرفق     6
 .22-33ج ن عالقرار     2
 .66ق23م تالقرار     3
 (.3)22م تر اإلجرائي المقر     4
 (.62)22م تالمقرر اإلجرائي     2
 (.61)23م تالمقرر اإلجرائي     1
 (.2)623م تالمقرر اإلجرائي     2
 .662/62م تو 664/2م تالوثيقتان     2
 ، المحضر الموجز للجلسة الثالثة.6/ سجالت/664/2224م تالوثيقة     2

 ضر الموجز للجلسة السادسة )النن اإلنكليزي(.، المح2/ سجالت/662/2222م تالوثيقة    62
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 المبادئ األساسية :اا ثاني
 
 يلي: على ما 6216تنن ديباجة االتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة  -4
 

 "إن الدول األطراف،
 بصحة اإلنسانية ورفاهها، اهتماماا منها
باســتمرار لــزوم اســتعمال المخــدرات الطبــي لتخفيــف ااالم، وبوجــوب اتخــاذ التــدابير  وتســليماا منهــا

 الالزمة لضمان توفر المخدرات لهذا الغرض،
ــاا واقتصــادياا يهــدد بكــون إدمــان المخــدرات آفــة وبيلــة تصــيب الفــرد، وخطــراا ا وتســليماا منهــا جتماعي

 اإلنسانية،
دراكاا منها  لواجبها في منع هذه اافة ومكافحتها، وا 

ذ ترى اسـتعمال  إسـاءةضرورة القيام بعمـل عـالمي ومنسـق لضـمان فعاليـة التـدابير المتخـذة ضـد  وا 
 المخدرات،
ســتهدف أغراضــاا بـأن هــذا العمــل العـالمي يقتضــي تعاونــاا دوليـاا تحــدوه مبــادئ واحـدة وي وعلمـاا منهــا
 مشتركة،

باختصــان األمــم المتحــدة فــي ميــدان مراقبــة المخــدرات ورغبــة منهــا فــي أن تكــون  واعترافــاا منهــا
 جميع األجهزة الدولية المعنية في إطار هذه المنظمة،

فــي عقــد اتفاقيــة دوليــة تكــون مقبولــة بوجــه عــام وتخلــف المعاهــدات القائمــة المتعلقــة ورغبــة منهــا 
ـــام تعـــاون بالمخـــدرات، وتق ـــة، وتكفـــل قي صـــر اســـتعمال المخـــدرات علـــى األغـــراض الطبيـــة والعلمي

 ..." ومراقبة دوليين دائمين لتحقيق هذه األهداف واألغراض
 

 على ما يلي: 6226وتنن ديباجة اتفاقية المؤثرات العقلية لسنة 
 

 "إن الدول األطراف،
 ورفاهها، يةبصحة اإلنسان اهتماماا منها
ذ تالحظ  اسـتعمال بعـض  إسـاءةاكل الصـحة العامـة والمشـاكل االجتماعيـة الناشـئة عـن بقلق مشـوا 

 المؤثرات العقلية،
اســتعمال تلــز المــواد ومــا تــؤدي إليــه مــن اتجــار غيــر  إســاءةعلــى تــوقي ومكافحــة  وتصــميماا منهــا

 مشروع،
ذ ترى  من الالزم اتخاذ تدابير صارمة لقصر استعمال تلز المواد على األغراض المشروعة، وا 

بأنـــه ال مندوحـــة عـــن اســـتعمال المـــؤثرات العقليـــة لألغـــراض الطبيـــة والعلميـــة، وأنـــه  واعترافـــاا منهـــا
 ينبغي أال يقيّد الحصول على هذه المواد لتلز األغراض بقيود ال مبرر لها،

استعمال تلـز المـواد تقتضـي عمـالا منسـقاا  إساءةأن التدابير التي تتخذ للحيلولة دون  واعتقاداا منها
 لمي النطاق،وعا

باختصان منظمة األمم المتحدة في ميدان مراقبـة المـؤثرات العقليـة ورغبـة منهـا فـي  واعترافاا منها
 أن تمارس الهيئات الدولية المعنية نشاطها في إطار تلز المنظمة،

 بضرورة عقد اتفاقية دولية لتحقيق تلز األغراض ..."وتسليماا منها 
 

ت استعراضـها، القائمــة علــى اعتبـارات الصــحة العموميــة وعلـى أســلوب التســنيد وسـوف تســتخدم المنظمـة فــي إجــراءا
سـوف  6226وسـنة  6216بالبّينات، أفضل المعلومـات المتخصصـة المتاحـة. وتمشـياا مـع مقتضـيات اتفـاقيتي سـنة 

د، وستضـع تعد المنظمة توصيات بشـأن الجـداول حسـب أحكـام هـاتين االتفـاقيتين المتعلقـة بتغييـر نطـاق مراقبـة المـوا
ـــة  ـــد تتعـــرض لهـــا الصـــحة العمومي ـــي ق ـــى خفـــض المخـــاطر الت ـــاقيتين والحاجـــة إل ـــاجتي االتف فـــي اعتبارهـــا أيضـــاا ديب

مراعــاة القــرارات ذات الصــلة الصــادرة عــن أجهزتهــا الرئاســية. وهاتــان و التــوافر ومخــاطر إســاءة االســتعمال وضــمان 
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السـتعراض التـي سـتتبعها المنظمـة سـتنفذ بطريقـة متسـقة مـع االتفاقيتان صكان ملزمـان قانونـااو ولـذلز فـإن إجـراءات ا
 نصهما وروحهما.

 
 أحكام االتفاقيات :اا ثالث
 
المـــواد إلــى منظمـــة الصــحة العالميـــة بمســؤولية اســـتعراض وتقيــيم  6226ســـنة و  6216 ســنةتعهــد اتفاقيتـــا  -2

إشـعار مـن أي  بموجـباالسـتعراض  إجـراء هـذاطلـب . ويمكـن للبت فيما إذا كان ينبغي إخضاعها للمراقبة بموجبهما
نتـــائو المنظمـــة  وترســل 6.لألمــم المتحـــدة أو مـــن منظمــة الصـــحة العالميــة إلـــى األمــين العـــام االتفــاقيتينطــرف فـــي 
إخضـاع المـؤثرات العقليـة للمراقبـة الدوليـة بموجـب  ألنها هي المسؤولة عن البت فـيإلى لجنة المخدرات استعراضها 

   2.االتفاقيتينأحكام 
 
وأســاس التوصــية التــي تقــدمها المنظمــة بشــأن الجدولــة هــو تقيــيم لتحديــد مــا إذا كانــت معــايير محــددة فــي  -1

بــأن تقبــل لجنــة المخــدرات أو تــرفض توصــية المنظمــة  6216االتفــاقيتين قــد اســتوفيت. وتقضــي أحكــام اتفاقيــة ســنة 
ل الرابـع إذا أوصـت المنظمـة بإدراجهـا ككل، بينما يجوز لها أن تضع أي مادة فـي الجـدول األول فقـط، ال فـي الجـدو 

ـــة  فـــي الجـــدولين معـــاا. وينبغـــي للجنـــة المخـــدرات مـــن حيـــث المبـــدأ أن تقبـــل االســـتنتاجات الطبيـــة والعلميـــة والكيميائي
ـــدي فـــي هـــذا  ـــة المخـــدرات أي توصـــية فينبغـــي لهـــا أن تهت ـــدما تـــرفض لجن والصـــيدالنية التـــي أعـــدتها المنظمـــة، وعن

ـــارات أخـــرى مثـــل ـــة واالجتماعيـــة. الـــرفض باعتب ـــة ســـنة  3االعتبـــارات اإلداري ـــة 6226وفـــي حالـــة اتفاقي ، يجـــوز للجن
المخدرات أن تقبل اقتراح المنظمة ولكـن يجـوز لهـا أيضـاا أن تقـرر وضـع أي مـادة مـا فـي جـدول غيـر الـذي أوصـت 

األمــور العلميـــة يصــب  تقيــيم المنظمــة قاطعـــاا فــي  6226بــه المنظمــة. وفيمــا يتعلـــق بالمراقبــة بموجــب اتفاقيــة ســـنة 
والطبيـــة، غيــــر أن بوســــع لجنـــة المخــــدرات أن تأخــــذ فـــي االعتبــــار أيضــــاا العوامـــل القانونيــــة واإلداريــــة واالقتصــــادية 

، يجـــوز ألي طـــرف ال 6226وســـنة  6216وبمقتضـــى أحكـــام اتفـــاقيتي ســـنة  4واالجتماعيـــة وغيرهـــا التخـــاذ قرارهـــا.
القتصـادي واالجتمـاعي إعـادة النظـر فـي قرارهـا، وبوسـع هـذا يتفق مع قرار لجنـة المخـدرات أن يطلـب مـن المجلـس ا

 المجلس أن يؤكد قرار لجنة المخدرات أو يغيره أو يعكسه.
 
ـــه يجـــوز ألي طـــرف أن يعفـــي المستحضـــرات التـــي  6226مـــن اتفاقيـــة ســـنة  3وتقضـــي أحكـــام المـــادة  -2 بأن

كـان قــد تـم تركيبهـا علــى نحـو ال ينطـوي علــى تحتـوي واحـدة أو أكثـر مــن المـؤثرات العقليـة المدرجــة فـي الجـداول إذا 
خطر إساءة استعمالها أو إذا كان هذا الخطـر ضـئيالا جـداا ولـيس فـي اإلمكـان اسـتنقاذ المـؤثر العقلـي بوسـائل جـاهزة 
وبكمية يمكن أن يساء استعمالها، أي عندما ال يثير المستحضر مشـكلة صـحية عموميـة أو اجتماعيـة. ويجـب علـى 

لــى الطــرف أن يوجــه إشــ عاراا إلــى األمــين العــام لألمــم المتحــدة الــذي يرســل بــدوره اإلشــعار إلــى األطــراف األخــرى وا 
ذا تــوفرت لـــدى أي طـــرف أو لــدى المنظمـــة معلومــات يعتقـــد أنهــا تقتضـــي إنهـــاء  لـــى لجنــة المخـــدرات. وا  المنظمــة وا 

دة وتقــديم المعلومــات الداعمــة العمـل بإعفــاء المستحضــر، فينبغــي إرســال إشـعار بــذلز إلــى األمــين العــام لألمـم المتحــ

                                                   
لمراقبـــة األدويـــة وتقـــديم  االتفـــاقيتين الـــدوليتينالتـــي تـــنن عليهـــا  اإلشـــعاراتيمثـــل المـــدير العـــام المنظمـــة لغـــرض تلقـــي    6

التـي تقـدم على أسـاس التوصـيات والمشـورة  تلكما االتفاقيتينالمؤثرات العقلية للمراقبة الدولية بموجب  إخضاعتوصيات بشأن 
 .اإلرشاداتله على النحو المبين في هذه 

. وتــرد 6226 ســنةمــن اتفاقيــة  2-62و 2والمــادتين  6216 ســنةمــن اتفاقيــة  3عمليــة الجدولــة مشــمولة بأحكــام المــادة    2
 عملية الجدولة بالتفصيل في شروح االتفاقيتين التي نشرتها األمم المتحدة.

 .62-61(، الفقرات 6216)اتفاقية سنة  6216للمخدرات لسنة  التعليق على االتفاقية الوحيدة   3
(، الفقـرة 6226و انظر أيضاا التعليـق علـى اتفاقيـة المـؤثرات العقليـة )اتفاقيـة سـنة 2، الفقرة 2، المادة 6226اتفاقية سنة    4

22. 
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لهذا اإلشعار. وتستعرض المنظمة البيانات التـي تقـدمها األطـراف الراغبـة فـي التمسـز بهـذا الحكـم الخـان باإلعفـاء 
 6عن طريق تطبيق إرشادات محددة سبق أن اعتمدتها لجنة المخدرات. 6226طبقاا التفاقية سنة 

 
فــــي الجــــدول الثالــــث مستحضــــرات المخــــدرات المعفــــاة مــــن ، تــــدرج 6216 ســــنةوبمقتضــــى أحكــــام اتفاقيــــة  -2

ـــق  ـــة محـــددة. وال يمكـــن تطبي ـــاءات جديـــدة إإجـــراءات مراقب ـــث الإدراج بعـــد ال إعف ـــاممستحضـــر فـــي الجـــدول الثال  وقي
 المواد المفردة. إزاءالمقترحات ذات الصلة بنفس الطريقة المتبعة  باستعراض المنظمة

 
 6222افحــة االتجـــار غيـــر المشــروع بالمخـــدرات والمــؤثرات العقليـــة لعـــام دخلــت اتفاقيـــة األمــم المتحـــدة لمك -2

 التــي مــوادأن العلــى  هــامن 62. وتــنن المــادة 6222فــي تشــرين الثــاني/ نــوفمبر  النفــاذ( حيــز 6222 ســنة)اتفاقيــة 
. وقــد ليــةتخضــع للمراقبـة الدو  يكثـر اســتعمالها فــي صـنع المخــدرات أو المــواد النفسـانية التــأثير بصــورة غيـر مشــروعة

. ولـيس للمنظمـة أي دور رسـمي 6222سـنة  أدرجت هذه المواد فـي قـوائم الجـدول األول والجـدول الثـاني مـن اتفاقيـة
مـا إ. غيـر أنـه يمكـن النظـر فـي وضـع نفـس المـادة تحـت المراقبـة 6222 سـنةفـي جدولـة هـذه المـواد بموجـب اتفاقيـة 

وتـرد اإلرشــادات فـي الوقـت نفسـه.  6222 سـنةواتفاقيــة  6226 سـنةأو بموجـب اتفاقيـة  6216 سـنةبموجـب اتفاقيـة 
   .التقييم من أجل الجدولة من جانب لجنة الخبراءأدناه  الخاصة بالتعامل مع هذا الوضع في الجزء الفرعي

 
 2إجراءات االستعراض الذي تقوم به المنظمة  :اا رابع
 

واد التـــي تســتحق اإلخضـــاع للمراقبـــة الغــرض مـــن عمليــة االســـتعراض الـــذي تجريــه المنظمـــة هـــو تقيــيم المـــ -62
الدولية. وبناءا على البيانات المقدمة من األمانـة، تجـري لجنـة الخبـراء مراجعـات مـا قبـل االسـتعراض واالستعراضـات 

 الناقدة من أجل تقديم المشورة إلى المدير العام بشأن الجدولة.
 

بشـأنها إجـراء اسـتعراض تمهيـدي  ف إشعاراا وينطوي استعراض المستحضرات المعفاة التي يرسل أحد األطرا -66
 من جانب األمانة وتقييم من جانب لجنة الخبراء. 

 
ــــة المخــــدرات  -62 ــــت لجن ــــة الجــــدول الزمنــــي إلجــــراءات االســــتعراض مــــع مراعــــاة توقي ويتعــــين أن تحــــدد األمان

 جرائية.ومتطلباتها اإل
 

 جمع المعلومات
 

مكانيـة إسـاءة إالمواد النفسـانية التـأثير التـي تنطـوي علـى بـ المتعلقـة روتينيـاا البيانـاتاألمانـة  تجمعينبغي أن  -63
المراكـز المتعاونـة مـن من المطبوعات ذات الصلة ومـن البـرامو األخـرى فـي المنظمـة، و  ، على أن تجمعهااستعمالها

ة الدوليــة المنظمــات الحكوميــمــن مكافحــة المخـدرات، و الوطنيــة المعنيــة بسـلطات المـع المنظمــة والســلطات الصــحية و 
 البحوث والمؤسسات األكاديمية.معاهد ضافة إلى إوغير الحكومية 

 
 
 
 

                                                   
 وهــذهعفــاء. لجنــة بشــأن اإلرشــادات الإل وفقــاا  وضــعت لمستحضــرات المعفــاةالمنظمــة لجــراءات المحــددة الســتعراض اإل   6
لجنـة المخـدرات فـي دورتهـا االسـتثنائية  اعتمـدتها –لى حد بعيد على توصيات منظمة الصحة العالمية إالمبنية  –رشادات اإل

 ,Economic and Social-Council, Official Records(. انظر تقريـر اللجنـة فـي: 2-)د6في قرارها رقم  ووردتالثامنة، 

1984, Supplement No.3   الوثيقة((E/CN.7/1984/13. 
 لالطالع على خط سير إجراءات التقييم. 3انظر المرفق    2
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 المراجعة السابقة لالستعراض 
 

الغـــرض مـــن المراجعـــة الســـابقة لالســـتعراض هـــو تحديـــد مـــا إذا كانـــت المعلومـــات الراهنـــة تبـــرر قيـــام لجنـــة  -64
 الخبراء باستعراض ناقد.

 
عد تقديم اقتراح إلى لجنـة الخبـراء مشـفوعاا بالمعلومـات الداعمـة مـن ق ب ـل تبدأ المراجعة السابقة لالستعراض ب -62
( أو ممثلــــي المنظمــــات األخــــرى المــــدعوين للمشــــاركة فــــي 3( أو أي عضــــو فــــي لجنــــة الخبــــراء، )2( األمانـــة، )6)

علــى جــدول  . وســتقوم األمانــة بوضــع المراجعــة الســابقة المقترحــة ألي مــادة32اجتماعــات لجنــة الخبــراء طبقــاا للفقــرة 
 أعمال أول اجتماع ممكن للجنة الخبراء.

 
وفئــات المعلومــات الالزمــة لتقيـــيم المــواد فــي المراجعـــات الســابقة لالســتعراض هـــي نفــس فئــات المعلومـــات  -61

المســـتخدمة فــــي االستعراضــــات الناقــــدة. ويجــــب أن تقــــدم األمانـــة المعلومــــات الداعمــــة المطلوبــــة للمراجعــــة الســــابقة 
شـكل مـوجز مقتضـب للمعلومـات ذات الصـلة. وعندئـذ يجـب أن تقـرر لجنـة الخبـراء، مـا إذا كانـت لالستعراض على 

ذا قـــررت لجنــة الخبـــراء أنــه ال داعـــي لالســتعراض الناقـــد فينبغـــي أن  هــذه المعلومـــات تســتحق االســـتعراض الناقــد. وا 
مبـدئي، واالسـتنتاجات فـي هـذه  توصي بعدم االستمرار في تقييم المادة. أي أن المراجعـة السـابقة لالسـتعراض تحليـل

المرحلــــة ينبغــــي أال تقطــــع بتغييــــر حالــــة مراقبــــة المــــادة. وســــيتم احتــــرام ســــرية المعلومــــات التــــي تــــرد إلــــى المنظمــــة 
الستخدامها في المراجعة، إذا مـا طلـب مقـدم المعلومـات ذلـز. كمـا سـيتم اتخـاذ الترتيبـات المناسـبة السـتدامة الحفـاظ 

 ند إتاحتها للجنة الخبراء الستخدامها في إجراء المراجعة السابقة.على سرية هذه المعلومات ع
 

وتوصــي لجنــة الخبــراء بــإجراء اســتعراض ناقــد إذا وجــدت أن المعلومــات تســو  الجدولــة أو تغييــر الجدولــة  -62
إلـى  42 ، وذلـز باتبـاع المعـايير الـواردة فـي الفقـرات مـن6226أو اتفاقية سـنة  6216المقرر للمادة في اتفاقية سنة 

22. 
 

 االستعراض الناقد
 

الغرض من االستعراض الناقد هـو النظـر فـي مـا إذا كـان ينبغـي للجنـة الخبـراء أن تشـير علـى المـدير العـام  -62
 بأن يوصي بجدولة المادة أو بتغيير حالة جدولتها.

 
 يبدأ االستعراض الناقد في أي من الحاالت التالية: -62
 

إشـعاراا بشـأن جدولـة أي  6226أو اتفاقيـة سـنة  6216فـي اتفاقيـة سـنة  عندما يقدم أحـد األطـراف (6)
 مادةو

 
 عندما تطلب لجنة المخدرات بصورة صريحة استعراض إحدى الموادو (2)
 
عنــدما تفضــي المراجعــة الســابقة لالســتعراض بلجنــة الخبــراء إلــى تقــديم توصــية بــإجراء اســتعراض  (3)

 ناقدو
 
ـــاه المنظمـــ (4) ـــى مـــادة مصـــنوعة فـــي الســـر وتنطـــوي علـــى خطـــر شـــديد يتهـــدد عنـــد اســـترعاء انتب ة إل

 الصحة العمومية والمجتمع وليس لها أية فائدة عالجية معروفة لدى أي طرف.
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(، إذا أثبت أحد األطراف في وقـت الحـق أن لتلـز المـادة فائـدة عالجيـة، وجـب إخضـاع هـذه 4وفيما يخن الحالة )
 المادة للمراجعة السابقة لالستعراض.

 
 وثائق االستعراض الناقد

 
 تقدم وثيقة االستعراض الناقد بيانات شاملة تستخدمها لجنة الخبراء لتقييم آحاد المواد. -22
 

واألمانة هي المسؤولة عن جمـع وتصـنيف البيانـات عـن المـواد التـي اختيـرت لالسـتعراض الناقـد. وتسـتعمل  -26
ة فـي الـدول األعضـاء ومــن األجهـزة الدوليـة لمراقبـة المخــدرات، األمانـة اسـتبياناا لطلـب المعلومـات مــن وزارات الصـح

 وتوزع جدول أعمال االجتماع الالحق.
 

وينبغـي أن تكـون وثيقـة االسـتعراض شــاملة بالقـدر الممكـن ومتوازنـة فــي طريقـة عرضـها. وينبغـي أن تشــمل  -22
االســتعمال. ولبلـو  هــذا الغــرض يجــوز  البيانـات الوافيــة وذات الصــلة، بمـا فيهــا المراجــع الطبيــة ودراسـات عــن إســاءة

 لألمانة أن تلتمس المساعدة من مستشارين وأفرقة عاملة مخصصة.
 

ويتعـــين لـــدى إعـــداد وثيقــــة االســـتعراض الناقـــد وتقريــــر منفصـــل عـــن االســــتبيان أن تـــدرج األمانـــة، حســــب  -23
 اإلمكان، معلومات عن البنود التالية:

 
ــــر  (6) ــــة، تعريــــف المــــادة باالســــم الــــدولي غي ــــائيأو المســــجل الملكي أو االســــم الشــــائع  ،االســــم الكيمي

المستخلصـــــــــات  "خدمـــــــــةرقـــــــــم التســـــــــجيل فـــــــــي و ســـــــــائر الخصـــــــــائن المميـــــــــزة، و التجاريـــــــــة،  واألســـــــــماء
 و(Chemical Abstracts Service) "الكيميائية

 
 التركيبة الكيميائية، ومعلومات عامة عن طريقة تخليق المادة وتحضيرها وعن خصائصهاو (2)
 
 مدى سهولة تحويل المادة إلى مواد خاضعة للمراقبةو (3)
 
 الوصف الدوائي العام وحرائكه الدوائية والديناميكا الدوائيةو (4)
 
   والسمية (2)
 
 التفاعالت الضارة في اإلنسانو (1)
 
 قدرة المادة على توليد االعتماد عليهاو (2)
 
 قدرة المادة على توليد إساءة االستعمالو (2)
 
 الجية ونطاق االستعمال في العالج ووبائيات االستعمال الطبيوتطبيقات العال (2)
 
 وجود المادة على القائمة النموذجية لألدوية األساسية، التي تصدرها المنظمةو (62)
 
 تصاري  التسويق )بصفة المادة دواء(و (66)
 
 االستعمال الصناعيو (62)
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ساءة اس ،االستعمال غير الطبي للمادة (63)  تعمالها، واالعتماد عليهاووا 
 
 طبيعة وحجم مشكالت الصحة العمومية المرتبطة بإساءة استعمال المادة واالعتماد عليهاو (64)
 
 مشروعية اإلنتاج واالستهالز واالتجار الدوليو (62)
 
 اإلنتاج واالتجار غير المشروعين والمعلومات ذات الصلةو (61)
 
 هاوالضوابط الدولية الحالية وأثر  (62)
 
 الضوابط الوطنية الحالية والماضيةو (62)
 
 المسائل الطبية والعلمية األخرى التي تؤدي إلى تقديم توصية بشأن جدولة المادة. (62)

 
وينبغـــي عــــرض البيانــــات فــــي االســـتعراض الناقــــد بطريقــــة تســــهل علــــى لجنـــة الخبــــراء إجــــراء تقيــــيم مســــند  -24

 وفرعاا يقارن البيانات مباشرة بمعايير الجدولة. بالبّينات. ويشمل االستعراض الناقد ملخصاا 
 

ويرسـل كـل مـن مسـّودة وثيقـة االسـتعراض الناقـد والتقريـر عـن االسـتبيان إلـى جميـع الحكومـات والمؤسســات  -22
لـى حــد كبيـر علـى تحضــيرهما وطلبـت الحصــول  والمنظمـات أو غيرهـا مــن األطـراف المعنيــة التـي تعاونـت مباشــرة وا 

ـــة عليهمـــا. وبوســـع ا ـــة إلـــى لجن ـــديم جميـــع المعلومـــات المحدث ـــى المســـّودة. ولضـــمان تق لجهـــات المتلقيـــة أن تعلـــق عل
 الخبراء توزع األمانة، جدول أعمال االجتماع الالحق على المصادر التي تعاونت على تقديم المعلومات.

 
ين اثنــين مــن أفرقــة وينبغــي أن تعــرض مســّودة وثيقــة االســتعراض الناقــد والتقريــر عــن االســتبيان علــى خبيــر  -21

الخبـراء االستشـارية فــي المنظمـة إلبـداء رأيهمــا فـي الـوثيقتين وتقيــيم قـوة مـا فيهمــا مـن بّينـات. فــإذا كـان فـي الــوثيقتين 
 بيانات محدودة أو سهو فيها فينبغي تحديدها ومناقشتها وتعديلها حسب االقتضاء.

 
ر عــن االســتبيان إلــى جميــع أعضــاء لجنــة الخبــراء ويرســل كــل مــن مســّودة وثيقــة االســتعراض الناقــد والتقريــ -22

قبل اجتماعهم بثالثين يومـاا علـى األقـل، وينبغـي نشـرهما فـي موقـع المنظمـة اإللكترونـي طبقـاا لقواعـد النشـر الصـادرة 
 عن المنظمة.

 
وعندما تطلـب الجهـة التـي تقـدم المعلومـات التـي ستسـتخدم فـي االسـتعراض أن تظـل هـذه المعلومـات سـرية  -22

تحتــرم المنظمــة هــذه الســرية. وفــي حالــة كهــذه تتخــذ الترتيبــات المناســبة للمحافظــة علــى الســرية عنــدما تطلــع لجنــة 
 الخبراء على هذه المعلومات لتحضير المراجعة السابقة واالستعراض الناقد.

 
 االستعراض المبدئي للمستحضرات المعفاة التي تحتوي مواد نفسانية التأثير

 
لتتأكــد ممــا إذا  6226عرض األمانــة إشــعار اإلعفــاء الــوارد مــن أي طــرف فــي اتفاقيــة ســنة ينبغــي أن تســت -22

كان المستحضر الذي يحتـوي مـادة نفسـانية التـأثير مخصـن لالسـتعمال المحلـي فحسـب، أو أنـه يصـّدر إلـى خـارج 
الـذي مـن  اإلعفـاء  البلد الذي يمن  اإلعفاء. فإذا كان المستحضر مخصصـاا لالسـتعمال المحلـي فحسـب، وقـدم البلـد

تأكيـــدات فـــي إشـــعاره بأنـــه ال توجـــد بقـــدر علمـــه إســـاءة اســـتعمال بدرجـــة ملموســـة، فـــإن األمانـــة تفتـــرض أن اإلعفـــاء 
يقتضي تقييماا من جانب لجنة الخبراء. أما إذا تلقت المنظمة بّينـة علـى إسـاءة االسـتعمال علـى الصـعيد الـوطني،  ال

يســبب مشــكلة صــحية عموميــة واجتماعيــة لطــرف آخــر )كاالتجــار غيــر أو معلومــات تشــير إلــى أن المستحضــر قــد 
 المشروع و/ أو إساءة االستعمال(، وجب على لجنة الخبراء عندئذ تقييم اإلعفاء.
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 لجنة الخبراء المعنية باالعتماد على األدوية
 

التــي تــدخل فــي  طبقــاا لالئحــة المنظمــة، تجتمــع لجنــة الخبــراء حســب االقتضــاء لمناقشــة المســائل المناســبة -32
 نطاق مسؤوليتها. وينبغي، من حيث المبدأ، أن تجتمع  لجنة الخبراء مرة على األقل كل سنتين.

 
يختــار المــدير العــام للمنظمـة أعضــاء لجنــة الخبــراء وفقــاا لالئحــة لجــان خبــراء المنظمــة. والمــدير  العضوووية  -36

لجنــة الخبــراء المعنيــة باالعتمــاد علــى األدويــة، وهــو العــام هــو الــذي يحــدد عــدد الخبــراء الــذين يــدعوهم إلــى اجتمــاع 
 الذي يحدد موعد االجتماع ومدته، وهو الذي يعقد اجتماع اللجنة.

 
مهــام لجنــة الخبــراء هــي اســتعراض المعلومــات المتاحــة لهــا عــن المــواد قيــد النظــر لوضــعها تحــت  المهووام  -32

ســـداء المشـــورة للمـــدير العـــام للمنظمـــة بشـــأن هـــذه المراقبـــة. وتقـــدم لجنـــة الخبـــراء  المراقبـــة الدوليـــة أو فـــي إعفائهـــا، وا 
ـــة، ويجـــب أن تراعـــي المعـــايير المقـــررة فـــي  ـــة ومســـائل الصـــحة العمومي المشـــورة بشـــأن االســـتنتاجات العلميـــة والطبي

 االتفاقيات. وفيما يلي المسؤوليات المحددة للجنة الخبراء:
 

 ت أي مادة تستحق االستعراض الناقدوالمراجعة السابقة لالستعراض: تحديد ما إذا كان (6)
 
االسـتعراض الناقــد: إجـراء تقيــيم لكــل مـادة مختــارة مــن حيـث قــدرتها علــى تسـبيب االعتمــاد عليهــا،  (2)

مكانيــة إســاءة اســتعمالها، وتســببها فــي مشــكالت صــحية عموميــة واجتماعيــة، ومــدى فائــدتها فــي العــالج  وا 
 ول المناسب بموجب أي من االتفاقيتينوالطبي وتقديم المشورة بشأن إدراجها في الجد

 
ــــــوح  (3) ــــــيم مــــــدى الحاجــــــة إلــــــى إنهــــــاء العمــــــل بإشــــــعار اإلعفــــــاء الممن المستحضــــــرات المعفــــــاة: تقي

 .6226للمستحضرات بمقتضى اتفاقية سنة 
 

 تتبع حسب الئحة المنظمة الخاصة بأفرقة ولجان الخبراء االستشارية. اإلجراءات  -33
 

ة الخبراء بأمانة لها، وخصوصـاا بـأمين لجنـة الخبـراء وبمـوظفين مـن البـرامو المختصـة تستعين لجن األمانة  -34
ـــذ وظـــائف األمـــين مســـؤول تقنـــي مخـــتن  فـــي المنظمـــة وباستشـــاريين ومستشـــارين مـــؤقتين، حســـب االقتضـــاء. وينف

 بالموضوع المعني.
 

راقبين ممثلـو منظمــات يجـوز أن يـدعى إلــى حضـور اجتماعـات لجنــة الخبـراء بصـفة مــ المنظموات األخوور   -32
ــــة لمكافحــــة المخــــدرات،  ــــي بالمخــــدرات والجريمــــة، والهيئــــة الدولي ــــل مكتــــب األمــــم المتحــــدة المعن األمــــم المتحــــدة مث
والمنظمـــات غيـــر الحكوميـــة المناســـبة المرتبطـــة بعالقـــات رســـمية مـــع المنظمـــة. ويقـــرر رئـــيس اللجنـــة بالتشـــاور مـــع 

 من دورات لجنة الخبراء ستقتصر على أعضائها دون غيرهم. أعضاء اللجنة وأمانتها ما إذا كانت أي دورة
 

ــداخلي للمنظمــة. ومــن  -31 تظــل توصــيات ومشــورة لجنــة الخبــراء ســرية إلــى حــين اإلذن بنشــرها طبقــاا للنظــام ال
المقــرر علــى جميــع المشــاركين أن يحترمــوا ســرية جميــع المعلومــات التــي تســلموها فــي إطــار أعمــال لجنــة الخبــراء 

 لى احترامهم سرية مداوالت اللجنة.باإلضافة إ
 

 الجلسة اإلعالمية
 

مــع لجنــة الخبــراء لهــذا  إعالميــةيجــوز لألطــراف المعنيــة التــي تعتــزم تقــديم البيانــات أن تطلــب عقــد جلســة  -32
الغــرض. وينبغــي تقــديم هــذه الطلبــات إلــى األمانــة قبــل بــدء انعقــاد اجتمــاع لجنــة الخبــراء بعشــرين يومــاا علــى األقــل. 
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. ويـدعى إلـى المشـاركة فـي اإلعالميـةجلسـة الغـي أن يحـدد الطلـب طبيعـة ومحتويـات العـروض التـي سـتقدم فـي وينب
 هذه الجلسة جميع المشاركين في اجتماع لجنة الخبراء.

 
 -قبــل أن تنعقــد فــي اجتماعهــا  -هــو إتاحــة الفرصــة أمــام لجنــة الخبــراء  اإلعالميــةجلســة الوالغــرض مــن  -32

واالستفســار مـــن ممثلــي األطــراف المعنيــة عــن البيانـــات التــي قــدمتها عــن المــواد الجـــاري الحصــول علــى العــروض 
 استعراضها.

 
قبل انعقاد اجتمـاع لجنـة الخبـراء. وتقـرر األمانـة حسـب تقـديرها هـي جـدول أعمـال  اإلعالميةجلسة الوتعقد  -32

ترسـل قـرارات األمانـة بشـأن عقـد هذه الجلسـة واضـعة فـي اعتبارهـا طبيعـة العـروض المقترحـة ومـدى ضـيق الوقـت. و 
، وذلـز قبـل اجتمـاع لجنـة الخبـراء بعشـرة أيـام اإلعالميـةجلسـة الإلى األطراف المعنية التـي طلبـت  اإلعالميةجلسة ال

 على األقل.
 

 الخبراء المتعاونون في االستعراض الذي تقوم به المنظمة
 

حيـاتهم العلميـة وأن يـدعموها بالوثـائق التـي تثبـت  ينبغي للخبراء المتعاونين في االسـتعراض أن يقـدموا سـيرة -42
مناصــبهم الرفيعــة المســتوى وخبــرتهم المهنيــة، وينبغــي أن يمثلــوا التخصصــات المالئمــة التــي تشــمل العلــوم الســلوكية 
والصـــيدلية والدوائيـــة والطبيـــة والبيولوجيـــة والوبائيـــة، باإلضـــافة إلـــى إدارة شـــؤون الصـــحة العموميـــة. وقـــد يطلـــب إلـــى 

لميــين المعنيــين بــالبحوث الصــناعية أن يتعــاونوا بصــفة مستشــارين فــي أفرقــة العمــل المناســبة التابعــة للمنظمــة وال الع
 تجوز دعوتهم لحضور اجتماع لجنة الخبراء.

 
ـــادي  -46 ـــة لتف ـــه المنظمـــة ينبغـــي تـــوخي العناي ـــذي تقـــوم ب ـــراء المشـــاركين فـــي االســـتعراض ال ـــار الخب وعنـــد اختي

ق االعتبارات ذاتها علـى جميـع مـن لهـم صـلة بعمليـة االسـتعراض. وفـي هـذا الصـدد يجـب تضارب المصال . وتنطب
علــى الخبــراء المــدعوين إلــى المشــاركة فــي االســتعراض، وخاصــة فــي أعمــال لجنــة الخبــراء، أن يوقعــوا بيانــاا يؤكــدون 

 فيه عدم تضارب المصال .
 

 التقييم الذي تجريه لجنة الخبراء من أجل الجدولة
 

ــــة تســــتن -42 ــــى الوثــــائق التــــي توفرهــــا أمانــــة المنظمــــة وهــــي: وثيق د اللجنــــة فــــي مــــداوالتها وتوصــــياتها أساســــاا إل
االســتعراض الناقــد، والتقريــر المعــد عــن االســتبيان، والتعليقــات التــي تلقتهــا األمانــة بشــأن االســتعراض الناقــد. ويجــوز 

لســة المعلومــات. وتتــاح للجنــة الخبــراء جميــع أن تنظــر اللجنــة أيضــاا فــي المعلومــات اإلضــافية المقدمــة إليهــا فــي ج
المعلومات التي يستند إليها االستعراض الناقـد. ويمكـن تقييـد توزيـع هـذه المعلومـات حسـب االقتضـاء لاللتـزام بحمايـة 

 أعاله. 22السرية طبقاا لما ورد في الفقرة 
 

لـه اقتراحـات الجدولـة المبدئيــة،  وتخضـع اقتراحـات تغييـر المراقبـة علـى أي مـادة لـنفس التقيـيم الـذي تخضـع -43
 أدناه. 22إلى  41وتتبع في الحالتين نفس إجراءات التقييم المذكورة في الفقرات 

 
وتســـهيالا إلدارة نظـــام المراقبـــة الـــدولي بكفـــاءة، ال تستصـــوب معاملـــة أي مـــادة بموجـــب أكثـــر مـــن اتفاقيــــة  -44

أو المـواد التـي أوصـت الهيئـة  6222داول اتفاقيـة سـنة واحدة. وينطبق هذا األمر على المواد المدرجة في أي من جـ
 الدولية لمكافحة المخدرات بإدراجها في أي جدول.

 
ن وجــود توصــية بشــطب مــادة مــن اتفاقيــة مــع وجــود توصــية متزامنــة بإضــافة المــادة نفســها إلــى اتفاقيــة  -42 وا 

التوصــيات، يمكــن النظــر فــي هــذه أخــرى يــؤثر فــي إدارة المخطــط التنظيمــي الــدولي. وشــأنها فــي ذلــز شــأن جميــع 
ن أي اقتـراح  يقضـي بنقـل مـادة مـا مـن اتفاقيـة التغييرات فـي ضـوء معلومـات جديـدة تبـرر إجـراء مثـل هـذا التغييـر. وا 
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ينبغـي أن يـتم فقـط إذا ُرئيـت ضـرورة التخـاذ تــدابير مراقبـة جديـدة ومحـددة مـن أجـل التقليـل مـن نطــاق أو  إلـى أخـرى
ـــر إمكانيـــة إســـاءة اســـتعمالها  ـــن يحـــد، بشـــكل غي ـــر المشـــروع للمخـــدرات، وأن ذلـــز ل أو اســـتخدامها فـــي التصـــنيع غي

 لألغراض الطبية والعلمية المشروعة. التوافرمناسب، من 
 

 عملية التقييم
 

 التوجه
 

علـــى مراقبـــة المـــواد التـــي تـــؤدي إلـــى "إســـاءة االســـتعمال  6226واتفاقيـــة ســـنة  6216نصـــت اتفاقيـــة ســـنة  -41
" مماثلــة اثـار المخــدرات الموضـوعة تحــت المراقبـة بموجــب تلكمـا االتفــاقيتين. وهنـاز مــواد كثيــرة وتحـدث آثــاراا ضـارة

واتفاقيــة ســنة  6216تتشـابه مــن حيــث "إســاءة االســتعمال" و"ااثــار الضــارة" مــع المــواد المراقبــة بموجــب اتفاقيــة ســنة 
ـــاربيتورات والمهـــدئات فهـــي ال تخضـــع إال 6226 ـــات والب ـــة ســـنة . أمـــا األمفيتامين ـــين  6226التفاقي ـــاهم ب بموجـــب تف

ن كانـت بعـض آثارهـا تشـبه  6216األطراف فـي االتفـاقيتين علـى أن اتفاقيـة سـنة  ال تسـري علـى هـذه المـواد حتـى وا 
وعنـــد النظــــر فـــي المــــواد األخـــرى التـــي تتصــــف بخصـــائن تشــــبه خصـــائن المــــواد  6آثـــار الكوكـــايين والمــــورفين.

ن، ينبغــي للجنــة الخبــراء أن تتبــع الترتيــب فــي التحليــل المقــرر فــي اإلرشــادات الخاضــعة للمراقبــة بموجــب االتفــاقيتي
ذا لــم تكــن هــذه االتفاقيــة 6216الموضــوعة لجميــع المــواد، وهــذا الترتيــب هــو النظــر أوالا فــي انطبــاق اتفاقيــة ســنة  ، وا 

لـز سـتجري اللجنـة تقييمـاا على تلز المـادة. وبنـاءا علـى ذ 6226منطبقة فينبغي عندئذ النظر في انطباق اتفاقية سنة 
ـــى إســـاءة اســـتعمالها )حســـب نتـــائو  ـــؤدي إل ـــة لمـــا إذا كانـــت المـــادة الجـــاري النظـــر فيهـــا لهـــا خصـــائن ت فـــي البداي
لــى االعتمــاد عليهــا تشــبه خصــائن مخــدرات موضــوعة بالفعــل  الدراســات التــي ُأجريــت علــى الحيــوان واإلنســان( وا 

ي أال يقتصـر هــذا التقيــيم علـى مجــرد النظــر فـي خصيصــة دوائيــة . وينبغــ6216تحـت المراقبــة بموجــب اتفاقيـة ســنة 
واحــدة. فــإذا تبــين أن المــادة المعنيــة لهــا صــفات تــؤدي إلــى إســاءة اســتعمالها واالعتمــاد عليهــا تشــبه صــفات أدويــة 

، فينبغــي التوصــية بــإدراج تلــز المــادة فــي جــدول مــن اتفاقيــة ســنة 6216أخــرى تحــت المراقبــة بموجــب اتفاقيــة ســنة 
ال فينبغي التحليل حسب معايير اتفاقية سنة 6216  .6226، وا 

 
 6226على مراقبة المـواد القابلـة للتحويـل إلـى مخـدرات. ولـم تـنن اتفاقيـة سـنة  6216وتنن اتفاقية سنة  -42

هــذه الفجــوة القائمــة فــي مجــال مراقبــة ســالئف المــواد النفســانية  6222علــى هــذه المراقبــة. ولــذلز ســدت اتفاقيــة ســنة 
أثير ومراقبـــة المـــواد الكيميائيـــة األخـــرى التـــي تســـتعمل بكثـــرة فـــي اإلنتـــاج غيـــر المشـــروع لجميـــع المـــواد الخاضـــعة التـــ

للمراقبة. والمكتب الدولي لمراقبة المخدرات هو المسؤول عن استعراض سـالئف المخـدرات وسـالئف المـواد النفسـانية 
مـن لجنـة الخبـراء تقيـيم أي مـادة للقطـع بمـا إذا كانـت قابلـة  التأثير تمهيداا إلمكانية وضعها تحت المراقبة. وقد يطلب
إذا كانــت المــادة  . وعندئــذ ينبغــي أن تحــدد اللجنــة مــا6216للتحويــل إلــى مــادة تحــت المراقبــة بموجــب اتفاقيــة ســنة 

إلـى مـادة  من هـذه اإلرشـادات، وبعدئـذ تحـدد مـا إذا كانـت قابلـة للتحويـل 42"قابلة للتحويل" بالمعنى الوارد في الفقرة 
 .6216تحت المراقبة بموجب اتفاقية سنة 

 
 6616: اتفاقية سنة 6الخطوة 

 
عنــدما تقــرر لجنــة الخبــراء مــا إذا كانــت ستوصــي بتطبيــق المراقبــة الدوليــة أو بتغييــر المراقبــة الدوليــة بعــد  -42

مــا إذا  6216اتفاقيــة ســنة  ( مــن3)3الفقــرة  3االنتهــاء مــن مناقشــاتها، ينبغــي لهــا أن تحــدد أوالا مــن منطلــق المــادة 
( تـؤدي إلـى إسـاءة االسـتعمال وآثـار ضـارة تشـبه مـا تسـفر عنـه المـواد المدرجـة فـي الجـدول 6كانت المادة المعنية: )

 ( أو أنها قابلة للتحويل إلى مادة مدرجة بالفعل في الجدول األول أو الثاني.2األول أو الثاني، )
 

                                                   
 .1، التعليق رقم 6216( من اتفاقية سنة 3)3، الفقرة 3من التعليقات التي ُأبديت على المادة    6
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لمحـدد فـي الفقـرة الثالثــة مـن المـادة الثالثـة مــن تلـز االتفاقيـة، والمـذكور فــي وباإلضـافة إلـى مبـدأ "التماثــل"، ا -42
ــة للتحويــل إذا كانــت مــن نــوع 42الفقــرة  ، فــإن االتفاقيــة تشــتمل أيضــاا علــى مبــدأ "القابليــة للتحويــل". وتعــد المــادة قابل

يلهـا بطريقـة سـرية إلـى يجعلها، من حيث سهولة اإلجراءات وتناسب الحصـائل، سـهلة الصـنع ومربحـة فـي حالـة تحو 
 6مخدر تحت المراقبة.

 
وتبادر األمانة فوراا إلى إخطار أمانة المكتب الدولي لمراقبـة المخـدرات بجميـع تقييمـات لجنـة الخبـراء للمـواد  -22

ذا أوصـت لجنـة الخبـراء بجدولـة مـادة، سـواء كانـت نفسـانية التـأثير أو قابلـة  التي قد يتسـنى تحويلهـا إلـى مخـدرات. وا 
، فعلـى األمانـة 6222حويل إلى مادة نفسانية التأثير مدرجة من قبل في الجدول األول أو الثـاني مـن اتفاقيـة سـنة للت

أن تتخــذ الخطــوات الالزمــة لتنســيق إجراءاتهــا مــع أمانــة المكتــب الــدولي لمراقبــة المخــدرات لتمكــين هــذا المكتــب مــن 
قبـل أن ترسـل المنظمـة توصـيتها إلـى األمـم  6222سـنة  استعراض إمكانية التوصية بحذف المادة من جدول اتفاقيـة

ــــة المعنيــــة  ــــذلز الســــتطاعت اللجن ــــة المخــــدرات ب ــــب الــــدولي لمراقب ذا أوصــــى كــــل مــــن المنظمــــة والمكت المتحــــدة. وا 
 بالمخدرات أن تنظر في االقتراحين في آن معاا.

 
ذا كانــــت المــــادة تلبــــي معــــايير اإلدراج فــــي الجــــدول األول مــــن اتفاقيــــة ســــ -26 فينبغــــي أن تبــــادر  6216نة وا 
مـن  2 الخبـراء إلـى مواصـلة النظـر فيمـا إذا كـان الـدواء يفـي بمتطلبـات اإلدراج فـي الجـدول الرابـع عمـالا بـالفقرة لجنـة

مـــن تلـــز االتفاقيـــة ألن مـــواده تـــؤدي بصـــفة خاصـــة إلـــى إســـاءة اســـتعماله أو إلـــى آثـــار ضـــارة، وفـــي حالـــة  3المــادة 
 يجاب ال تغلب المزايا العالجية الموضوعية التي تعوز مواد أخرى غير األدوية المدرجة في الجدول الرابع.اإل
 

ذا رأت لجنــة الخبـــراء أن المــادة النفســـانية التـــأثير ال تفــي بمعـــايير المراقبـــة بموجــب اتفاقيـــة ســـنة -22 ، 6216 وا 
 .6226فإن عليها أن تقّيمها وفقاا التفاقية سنة 

 
 6616: اتفاقية سنة 2الخطوة 

 
فــإن علــى لجنــة الخبــراء أن تقــرر طبقــاا ألحكــام  6226ولـدى النظــر فــي جدولــة المــادة بموجــب اتفاقيــة ســنة  -23

 من هذه االتفاقية ما يلي: 2من المادة  4الفقرة 
 

 ما إذا كانت المادة قادرة على إحداث:  )أ(
 

 2حالة من االعتماد عليهاو (6) (6)
 

ميــد الجهــاز العصــبي المركــزي بمــا يــؤدي إلــى حــاالت هلوســـة أو وتنبيــه أو تخ (2)
اضـــطرابات فـــي وظـــائف الجهـــاز الحركـــي أو التفكيـــر أو الســـلوز أو اإلدراز الحســـي أو 

 المزاجو

                                                   
 .63، الفقرة 6216من التعليقات التي أبديت على اتفاقية سنة    6
الخبـراء المعنيــة باالعتمـاد علـى األدويـة، فــي دورتهـا الثامنـة والعشـرين، معنــى كلمـة "االعتمـاد" علـى أنهــا  عّرفـت لجنـة     2

ــة متغــايرة الشــدة يأخــذ فيهــا الــدواء النفســاني التــأثير )الواحــد أو األكثــر(  "متواليــة مــن الظــواهر الجســمانية والســلوكية واإلدراكي
هــي قلــق مقتــرن برغبــة فــي الحصــول علــى المخــدر وأخــذه، وســلوز مســتمر أولويــة عاليــة. والخصــائن الوصــفية الضــرورية 

باحث عـن المخـدر. وقـد تكـون محـددات االعتمـاد علـى المخـدر وعواقبـه المثيـرة للمشـاكل بيولوجيـة أو نفسـانية أو اجتماعيـة، 
تشــخين الصــادرة فــي ومتفاعلــة مــع بعضــها عــادة". وذكــرت اللجنــة أيضــاا فــي رأيهــا أن هــذا التعريــف متوافــق مــع إرشــادات ال

ـــي  العاشـــر للتصـــنيف اإلحصـــائي الـــدولي لألمـــراض والمشـــكالت المتعلقـــة بالصـــحة. )لجنـــة خبـــراء المنظمـــة، المعنيـــة  التنق
)سلسـلة التقـارير التقنيـة الصـادرة  6223باالعتماد على األدوية. التقرير الثامن والعشرون. جنيـف، منظمـة الصـحة العالميـة، 

 ((.231، العدد عن منظمة الصحة العالمية
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لــى ااثـار الضــارة علـى غــرار  (2) أو إذا كانـت قــادرة علـى أن تــؤدي إلـى إســاءة االسـتعمال وا 
 ي أو الثالث أو الرابعوالمواد المدرجة في الجدول األول أو الثان

 
وكانـــت هنـــاز أدلـــة كافيـــة علـــى أن المـــادة يســـاء أو يحتمـــل أن يســـاء اســـتعمالها بمـــا يثيـــر مشـــكلة  )ب(

 صحية عمومية أو مشكلة اجتماعية تبرر إخضاع المادة للمراقبة الدولية.
 

( مـــن المـــادة 2)أ()4 مـــن اإلرشـــادات، ال ينطبـــق مبـــدأ التشـــابه المـــذكور فـــي الفقـــرة 23وعنـــد تطبيـــق الفقـــرة  -24
إال علــى الحــاالت التــي ال تــؤدي فيهــا المــادة إلــى االعتمــاد عليهــا. ومــا لــم يتبــين أن  6226الثانيــة مــن اتفاقيــة ســنة 

 المادة تؤدي إلى االعتماد عليها، تزداد أهمية التشابهو وفيما عدا ذلز تصب  أهمية التشابه ثانوية.
 

 على أخذ االعتبارات التالية في الحسبان عند إجراء أي تقييم: 6226وينن التعليق على اتفاقية سنة  -22
 

ـــيم المـــادة " (6) ـــه منظمـــة  ... تقي ـــذي أجرت ـــة للفحـــن ] ال ـــائو الوقائعي ال ينبغـــي أن يضـــم فحســـب النت
الصــحة العالميــة [ ... بــل وأيضــاا تقييمــاا للبيانــات التــي ربمــا تكــون قــد ظهــرت فــي ضــوء اعتبــارات الصــحة 

 و46، الفقرة 6226تبر مناسبة ..." تعليق على اتفاقية سنة العمومية التي تع
 
حتــى  القطــع بمــدى إســاءة االســتعمال واحتمــال إســاءة االســتعمال علــى منظمــة الصــحة العالميــة" (2)

يتسـنى تحديــد مــا إذا كـان... ] ذلــز [ ... يثيــر مشـكلة صــحية عموميــة ومشـكلة اجتماعيــة تبــرران إخضــاع 
 و42.." المرجع السابق، الفقرة المادة للمراقبة الدولية .

 
درجــــة خطــــورة المشــــكلة الصــــحية العموميــــة والمشــــكلة "] علــــى منظمــــة الصــــحة العالميــــة تقيــــيم [  (3)

.... ولمــا كانــت ] لجنــة المخــدرات [ ســوف تقـــيس قبــل اتخــاذ قرارهــا الخــوان الخطــرة للمـــادة  االجتماعيــة
خطـورة  درجـةمـن آراء منظمـة الصـحة العالميـة حـول  وستقارنها باالعتبارات غير الطبية ... فإنهـا ستسـتفيد

... " المرجــع  2مــن المــادة  2المشــكلة الصــحية واالجتماعيــة وســيتعين عليهــا أخــذها فــي االعتبــار. الفقــرة 
 و43السابق، الفقرة 

 
يكــون  مــدى جــدوى المــادة فــي المعالجــة الطبيــةل"] علــى منظمــة الصــحة العالميــة تضــمين تقيــيم [  (4)

ـــى الصـــحة العموميـــة و)ب( جـــدوى المـــادة فـــي مرتكـــزاا علـــ ـــارين اثنـــين: )أ( درجـــة خطـــورة المـــادة عل ى اعتب
الطبيــة  المعالجـة الطبيــة، وهـذا ال يعنــي مجــرد آثارهـا المفيــدة المحتملــة وقيمتهـا فــي حالــة دواعـي االســتعمال

طـرة ... وسـائر الخطيرة، ومدى وتواتر اللجوء إلى استخدامها بـل ويعنـي أيضـاا مراعـاة شـدة خصائصـها الخ
 و44ااثار الجانبية الضارة ... " المرجع السابق، الفقرة 

 
"ومـــن المـــأمون القـــول بـــأن منظمـــة الصـــحة العالميـــة، عنـــدما توصـــي بـــإدراج مـــادة مـــا فـــي جـــدول  (2)

للصــحة العموميــة وعــن فائــدتها محــدد، فإنهــا تسترشــد ب رائهــا عــن درجــة الخطــر التــي تمثلهــا المــادة بالنســبة 
 .42 ." المرجع السابق، الفقرةج الطبيفي العال

 
معــايير أكثــر  6وعلــى أســاس االعتبــارات المــذكورة أعــاله أعــدت لجنــة الخبــراء فــي اجتماعهــا الســابع عشــر. -21

 تحديداا القتراح إدراج أي مادة في جدول معين لتكون تحت المراقبة، وهذه المعايير هي:
 
 

                                                   
)سلسـلة  6222لجنة الخبراء المعنية باالعتماد على األدوية. التقريـر السـابع عشـر. جنيـف، منظمـة الصـحة العالميـة،      6

 (.432التقارير التقنية لمنظمة الصحة العالمية، العدد 



بعد المائة السادسة والعشرونالمجلس التنفيذي، الدورة    94 

 لإلدراج في الجدول األول:
 

ل احتمـال إسـاءة اسـتعمالها خطـراا جسـيماا بصـفة خاصـة علـى الصـحة العموميـة ولهـا فائـدة المواد التـي يشـك
 عالجية محدودة جداا، إن وجدت.

 
 لإلدراج في الجدول الثاني:

 
المــواد التــي يشــكل احتمــال إســاءة اســتعمالها خطــراا كبيــراا علــى الصــحة العموميــة ولهــا فائــدة عالجيــة تتــراوح 

 بين الضئيلة والمتوسطة.
 

 لإلدراج في الجدول الثالث:
 

المــواد التــي يشــكل احتمــال إســاءة اســتعمالها خطــراا كبيــراا علــى الصــحة العموميــة ولهــا فائــدة عالجيــة تتــراوح 
 بين المتوسطة والكبيرة.

 
 لإلدراج في الجدول الرابع:

 
ن ظــل خطــراا ملموســاا، علــى الصــح ة العموميــة المــواد التــي يشــكل احتمــال إســاءة اســتعمالها خطــراا أقــل، وا 

 ولها فائدة عالجية تتراوح بين الضئيلة والكبيرة.
 

ــاا ينبغــي إيــالء اعتبــار أكبــر فــي التوصــية إلــى  وفــي الحــاالت التــي ال تنطبــق فيهــا المعــايير المــذكورة أعــاله إال جزئي
 أبعاد مخاطر المادة على الصحة العمومية من حيث احتمال إساءة االستعمال.

 
 ينبغي أن تصـدر توصـيات بـاإلدراج فـي الجـدول األول إال بعـد الوفـاء تمامـاا بالمعـايير وبصرف النظر عما سبق، ال

 الواردة أعاله إزاء الفائدة العالجية والمخاطر التي تهدد الصحة العمومية.
 

ن  -22 والمعــايير الــواردة فـــي الفقــرة الســابقة ال تتنـــاول علــى وجـــه التحديــد أبعــاد المشـــكالت االجتماعيــة حتـــى وا 
. وجــدير بالــذكر أيضـاا أن المعــايير المــذكورة أعــاله ال تشــمل 6226لتـه التعليقــات التــي ُأبــديت علـى اتفاقيــة ســنة تناو 

جميع الحاالت. ذلز ألن عبارة "المخاطر التي تهدد الصحة العمومية" التـي وردت أعـاله ينبغـي أن تفسـر علـى أنهـا 
)ب( مــن المــادة الثانيــة أنــه يجــب أن 4موجــب الفقــرة المشــكالت االجتماعيــة ومشــكالت الصــحة العموميــة. ويالحــظ ب

يكــون هنــاز اســتنتاج بوجــود ضــرورة "دوليــة" للمراقبــة، بمعنــى أن ضــوابط االتفاقيــة مناســبة لحــل المشــكلة أو تخفيــف 
بصـرف النظــر عمـا إذا كـان لديـه مشـكلة صـحية عموميـة واجتماعيــة  -وطأتهـا وأن غيـاب هـذه الضـوابط فـي أي بلـد

يضــعف المراقبــة فــي البلــدان األخــرى التــي لــديها مشــكلة مــن هــذا القبيــل. وتصــب   -جاريــة دراســتهابســبب المــادة ال
المراقبة الدولية مطلوبة أيضاا إذا كانت المشـكلة الصـحية العموميـة واالجتماعيـة موجـودة فـي بلـد واحـد وكانـت جهـود 

 ى.المراقبة التي يبذلها هذا البلد تضعف بسبب نقن المراقبة في بلدان أخر 
 

ذا كانـت مشـورة لجنـة الخبـراء تقضـي بـإدراج مـادة سـبق إدراجهـا فـي الجـدول األول أو الجـدول الثـاني مـن  -22 وا 
ـــة 6222اتفاقيـــة ســـنة  ، فســـتتخذ أمانـــة المنظمـــة الخطـــوات الالزمـــة لتنســـيق أعمالهـــا مـــع أمانـــة الهيئـــة الدوليـــة لمراقب

ت مــن اســتعراض إمكانيــة التوصــية بحــذف هــذه المــادة مــن المخــدرات، وذلــز لتمكــين الهيئــة الدوليــة لمراقبــة المخــدرا
ذا قـدم كـل مـن  6222جدول اتفاقية سـنة  قبـل أن تبلـغ منظمـة الصـحة العالميـة توصـيتها هـي إلـى األمـم المتحـدة. وا 

المنظمة والهيئة الدولية لمراقبة المخدرات توصيتين من هذا القبيل فـيمكن عندئـذ أن تنظـر لجنـة المخـدرات فيهمـا فـي 
 معاا. آن
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ـــى النحـــو  -22 ـــة أو المـــواد قيـــد االســـتعراض، عل ـــة إدراج جميـــع األدوي ـــراء توصـــيتها بشـــأن حال ـــة الخب وتقـــدم لجن
ذا تعــذر علــى لجنــة الخبــراء إعــداد توصــية بشــأن المــواد قيــد االســتعراض فينبغــي لهــا أن 12المــذكور فــي الفقــرة  . وا 

 6لى لجنة خبراء الحقة.تطلب إجراء استعراض ناقد آخر تمهيداا إلحالة الموضوع إ
 

 : التقرير3الخطوة 
 

تعــد لجنــة الخبــراء تقييمــاا مــوجزاا لكــل مــادة تــم استعراضــها. وينبغــي أن يشــمل هــذا التقيــيم اســتنتاجات لجنــة  -12
الخبراء بشأن التشابه الفارماكولوجي وتشابه إسـاءة االسـتعمال، وتشـابه ااثـار الضـارة للمـادة المعنيـة بـالمواد المدرجـة 

، وفي حالة المـادة "القابلـة للتحويـل" ينبغـي تقيـيم إمكانيـات تحويـل 6216الجدولين األول والثاني من اتفاقية سنة  في
ذا كانـت المـادة الموصـى بوضـعها تحـت المراقبـة بموجـب اتفاقيـة  المادة إلى مادة خاضعة للمراقبة بوصفها مخـدرة. وا 

ن مـن الموصـى وضـع هـذه المـادة تحـت المراقبـة بوصـفها مؤديـة فينبغي أن يبين التقيـيم أيضـاا مـا إذا كـا 6226سنة 
إلى االعتماد عليها أو على أساس التشابه. وينبغي أن يتضـمن التقيـيم المـوجز لجميـع المـواد قيـد االسـتعراض وصـفاا 
الســـتنتاجات لجنـــة الخبـــراء بشـــأن مـــدى أو إمكانيـــة إســـاءة االســـتعمال، ودرجـــة خطـــورة المشـــكلة الصـــحية العموميـــة 

فــي  -إن وجــدت  -الجتماعيــة، ودرجــة فائــدة المــادة فــي العــالج الطبــي، ومشــورة بشــأن تــدابير المراقبــة المالئمــة وا
ضوء تقييم لجنة الخبراء. وتقدم لجنة الخبـراء تقييمهـا وتوصـياتها إلـى المـدير العـام لمنظمـة الصـحة العالميـة. وينشـر 

ميــة اإللكترونــي وفقــاا للقواعــد الصــادرة عــن هــذه المنظمــة تقريــر لجنــة الخبــراء ويتــاح فــي موقــع منظمــة الصــحة العال
 بشأن نشر تقارير لجنة الخبراء.

 
 تقييم لجنة الخبراء للمستحضرات المعفاة

 
( التقيـد بأحكـام الفقـرة 6ينبغي للجنة الخبراء لدى تقييمها للمستحضرات المعفـاة، أن تقـّيم العناصـر التاليـة: ) -16
مكانيــــة  6226ة مــــن اتفاقيــــة ســــن 3مــــن المــــادة  2 بخصــــون إمكانيــــة إســــاءة اســــتعمال المــــواد النفســــانية التــــأثير وا 

( األدلــة المتــوفرة للمنظمــة علــى أن المستحضــر قــد 2(و )2-)د 6اســترجاعها، والتقيــد كــذلز بقــرار لجنــة المخــدرات 
مشــــروع يثيــــر مشــــكلة صــــحية عموميــــة ومشــــكلة اجتماعيــــة ألي بلــــد يســــتورده أو أي بلــــد يــــتم فيــــه االتجــــار غيــــر ال

 2بالمستحضر. وعند انتهاء التقييم تقدم لجنة الخبراء المشورة إلى المدير العام.
 

 خامساا: إرسال توصيات المنظمة إلى الجهات المعنية
 

عقــب تلقــي مشــورة لجنــة الخبــراء بشــأن إدراج أي مــادة فــي الجــداول أو تعــديل حالــة الجدولــة، يعمــد المــدير  -12
إرسـال توصـيته بالنيابـة عـن المنظمـة إلـى األمـم المتحـدة، وينشـر فـي الوقـت ذاتـه هـذه  العـام علـى النحـو المالئـم إلـى

 التوصية في موقع منظمة الصحة العالمية اإللكتروني.
 

ويعمــد المــدير العــام إلــى إرســال أيــة توصــية بإنهــاء اإلعفــاء كليــاا أو جزئيــاا إلــى الطــرف المــان  لإلعفــاء إذا  -13
قاصـــرة علـــى بلـــد منشـــأ المستحضـــر، أو إلـــى األمـــم المتحـــدة إذا كانـــت المشـــكالت  كانـــت مشـــكلة إســـاءة االســـتعمال

 منتشرة.
 
 
 
 

                                                   
 2222ف، منظمـــة الصـــحة العالميـــة، لجنـــة الخبـــراء المعنيـــة باالعتمـــاد علـــى األدويـــة. التقريـــر الرابـــع والثالثـــون. جنيـــ     6

 (.242)سلسلة التقارير التقنية لمنظمة الصحة العالمية، العدد 
 .2انظر أيضاا المرفق      2
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 سادساا: نشر الوثائق المتصلة باستعراض المنظمة
 

يقدم المدير العام إلى المجلس التنفيذي للمنظمة تقريراا عن جلسـات الهيئـة الدوليـة لمراقبـة المخـدرات، وذلـز  -14
مــن الئحــة مجموعــات ولجــان الخبــراء االستشــاريين وينشــر تقريــر لجنــة الخبــراء فــي  23-4طبقــاا لمــا ورد فــي الفقــرة 

سلسلة التقارير التقنية لمنظمة الصـحة العالميـة وعلـى موقـع المنظمـة اإللكترونـي وفقـاا لقواعـد المنظمـة. أمـا نشـر أيـة 
لجــان الخبــراء االستشــاريين مــن الئحــة مجموعــات و  62-4وثيقــة أخــرى تعــد للجنــة الخبــراء فيخضــع ألحكــام المــادة 

والتــي تــنن علــى أنــه يجــوز للمــدير العــام أن ينشــر أيــة وثيقــة معــدة للجنــة الخبــراء أو يــرخن بنشــرها مــع التنويــه 
 بالمؤلف حسب االقتضاء.

 
 سابعاا: المختصرات والتعاريف

 
 لجنة المخدرات التابعة للمجلس االقتصادي واالجتماعي. لجنة المخدرات
ــــراء ت لجنة الخبراء ــــي هــــذه الوثيقــــة لجنــــة الخب عنــــي عبــــارة "لجنــــة الخبــــراء" ف

التابعـــــة لمنظمـــــة الصـــــحة العالميـــــة والمعنيـــــة باالعتمـــــاد علـــــى 
ـــــى قـــــررت،  ـــــة األول ـــــة الصـــــحة العالمي ـــــت جمعي ـــــة. وكان األدوي

( إنشــاء "لجنــة 6242)فــي عــام  22-6ج ن ع بموجــب القــرار
ا"، الخبــــراء المعنيــــة باألدويــــة التــــي تــــؤدي إلــــى االعتمــــاد عليهــــ

والتـــــي ســـــميت منـــــذ اجتماعهـــــا الســـــادس عشـــــر )المنعقـــــد فـــــي 
 ( بلجنة الخبراء المعنية باالعتماد على األدوية.6212 عام

الهيئـة الدوليــة التـي نشــأت بموجــب االتفاقيـة الوحيــدة للمخــدرات  الهيئة الدولية لمكافحة المخدرات
، وقد عدلت هذه االتفاقيـة بموجـب بروتوكـول سـنة 6216لسنة 
 .6216لذي عدل االتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة ا 6222

 أية دولة عضو في منظمة الصحة العالمية. دولة عضو
ــــة  المخدر ــــاني مــــن االتفاقي أيــــة مــــادة مدرجــــة فــــي الجــــدولين األول والث

ــــدة للمخــــدرات لســــنة  بصــــيغتها المعدلــــة بموجــــب  6216الوحي
 6222البروتوكــول المعـــدل لالتفاقيـــة الوحيـــدة للمخـــدرات لســـنة 

 سواءا أكانت مادة طبيعية أم اصطناعية.
إبـال  رســمي موجــه إلــى األمــين العــام لألمــم المتحــدة مــن دولــة  اإلشعار

طـــرف فـــي اتفاقيـــة دوليـــة لمكافحـــة المخـــدرات، أو مـــن منظمـــة 
ـــة، أو موجـــه مـــن األمـــين العـــام لألمـــم المتحـــدة  الصـــحة العالمي

أو إلــى  إلــى دولــة طــرف فــي اتفاقيــة دوليــة لمكافحــة المخــدرات
منظمة الصحة العالمية. وفي سياق المبـادئ التوجيهيـة الحاليـة 
تعنــي كلمــة "اإلشــعار" أي إشــعار متعلــق بجدولــة مــادة مــا إمــا 

مــا بمقتضــى  3بمقتضــى أحكــام المــادة  مــن االتفاقيــة الوحيــدة وا 
 من اتفاقية المؤثرات العقلية. 3و 2المادتين 
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ة لمكافحــة المخــدرات بــأن دولـة أصــبحت طرفــاا فــي اتفاقيــة دوليــ الطرف
وّقعــت عليهــا أو صـــدقتها أو انضــمت إليهـــا أو أصــبحت خلفـــاا 

 فيها.
أيـة مـادة طبيعيـة أو اصـطناعية أو أيــة خامـة مـادة طبيعيـة لهــا  مادة نفسانية التأثير

 خصائن نفسانية التأثير.
 أيــة مــادة طبيعيــة أو اصــطناعية مدرجــة فــي الجــدول األول أو مادة نفسانية المفعول

الثــاني أو الثالــث أو الرابـــع مــن اتفاقيــة المـــؤثرات العقليــة لســـنة 
6226. 

 أمانة منظمة الصحة العالمية األمانة
ـــة الوحيـــدة للمخـــدرات لســـنة  6216اتفاقية سنة  ، بصـــيغتها المعدلـــة 6216االتفاقي

 .6222بموجب بروتوكول سنة 
 .6226اتفاقية المؤثرات العقلية لسنة  6226اتفاقية سنة 

اتفاقيـــــــة األمـــــــم المتحـــــــدة لمكافحـــــــة االتجـــــــار غيـــــــر المشـــــــروع  6222تفاقية سنة ا
 .6222بالمخدرات والمؤثرات العقلية، 

 مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. مكتب المخدرات والجريمة
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 6المرفق 
 

 األمم المتحدة لمكافحة المخدرات اتمقتطفات من اتفاق
 

 6)مقتطفات( 6612، بصيغتها المعدلة بموجب بروتوكول سنة 6616االتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 
 

 3المادة 
 

 تغيير نطاق المراقبة
 

إذا وصــل إلــى دولــة مــن الــدول األطــراف أو إلــى منظمــة الصــحة العالميــة معلومــات تــرى أنهــا قــد تقتضــي  -6
 ن العام وتزوده بجميع المعلومات المؤيدة لإلشعار.إدخال أي تعديل على أي من الجداول، تشعر األمي

 
ينهــي األمــين العــام هــذا اإلشــعار وأيــة معلومــات يراهــا مالئمــة، إلــى الــدول األطــراف واللجنــة، وكــذلز إلــى  -2

 منظمة الصحة العالمية إن كان اإلشعار مرسالا من إحدى الدول األطراف.
 
 أي الجدولين األول أو الثاني:في حالة تعلق اإلشعار بمادة غير مدرجة في  -3
 

تقــوم الــدول األطــراف، فــي ضــوء المعلومــات المتــوفرة، بدراســة إمكــان إخضــاع تلــز المــادة مؤقتـــاا  (6)
 لجميع التدابير الرقابية السارية على المخدرات المدرجة في الجدول األولو

 
الفقــرة، أن تقــرر قيـــام ( مـــن هــذه 3يجــوز للجنــة، ريثمــا تتخــذ قرارهـــا المنصــون عليــه فــي البنــد ) (2)

الــدول األطــراف بتطبيــق جميــع التــدابير الرقابيــة المطبقــة علــى المخــدرات المدرجــة فــي الجــدول األول علــى 
 هذه المادة مؤقتاا. وتطبق الدول األطراف هذه التدابير مؤقتاا على المادة المعنيةو

 
اءة االســتعمال وتحــدث آثــاراا إذا وجــدت منظمــة الصــحة العالميــة أن هــذه المــادة قــد تــؤدي إلــى إســ (3)

ضــارة مماثلــة اثـــار المخــدرات المدرجــة فـــي أي الجــدولين األول أو الثــاني أو يمكـــن تحويلهــا إلــى مخـــدر، 
تنهـي ذلـز إلـى اللجنـة التـي يجـوز لهـا أن تقـرر إضـافة هـذه المـادة إلـى أي الجـدولين األول أو الثـاني، وفقـاا 

 لتوصية منظمة الصحة العالمية.
 

دت منظمة الصحة العالمية أنه ال يمكـن ألحـد المستحضـرات أن يـؤدي، بسـبب المـواد التـي يحويهـا، إذا وج -4
( وال يمكـن بسـهولة اسـترداد المخـدر منـه، فللجنـة أن 3إلى إساءة االسـتعمال وال يمكنـه أن يحـدث آثـاراا ضـارة )الفقـرة 

 لعالمية.تضيف هذا المستحضر إلى الجدول الثالث، وفقاا لتوصية منظمة الصحة ا
 
إذا وجــدت منظمــة الصــحة العالميــة أن أحــد المخــدرات المدرجــة فــي الجــدول األول قــد يــؤدي بوجــه خــان  -2

ـــر 3إلـــى إســـاءة االســـتعمال أو إحـــداث آثـــار ضـــارة )الفقـــرة  ( وأن هـــذه القابليـــة ال تقابلهـــا فوائـــد عالجيـــة ملموســـة غي
ابـع، فللجنـة أن تـدرج هـذا المخـدر فـي الجـدول الرابـع، موجودة في مواد أخرى غير المخدرات المدرجة في الجـدول الر 

 وفقاا لتوصية منظمة الصحة العالمية.
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إذا كان اإلشـعار متعلقـاا بمخـدر مـدرج فـي أي الجـدولين األول أو الثـاني، أو بمستحضـر مـدرج فـي الجـدول  -1
بتعـديل أي جـدول مـن الجـداول، ، 2الثالث، فللجنة أن تقـوم، فضـالا عـن اتخـاذ التـدابير المنصـون عليهـا فـي الفقـرة 

 وفقاا لتوصية منظمة الصحة العالمية، بإحدى الطريقتين التاليتين:
 

 نقل مخدر ما من الجدول األول إلى الجدول الثاني أو العكسو )أ(
 

 أو
 

 شطب مخدر ما أو مستحضر ما، حسب الحالة، من أي جدول. )ب(
 
 بهـذه المـادة إلــى جميـع الـدول األعضــاء فـي األمـم المتحــدة، يبلّـغ األمـين العـام أي قــرار تتخـذه اللجنـة عمــالا  -2

والدول غيـر األعضـاء األطـراف فـي االتفاقيـة، ومنظمـة الصـحة العالميـة، والهيئـة. وينفـذ هـذا القـرار بالنسـبة إلـى كـل 
ي هــذه دولــة طــرف فــي تــاريل ورود الــبال  المــذكور أعــاله، وتتخــذ الــدول األطــراف فــوراا جميــع التــدابير المطلوبــة فــ

 االتفاقية.
 
تخضع قـرارات اللجنـة بتعـديل أي جـدول مـن الجـداول إلعـادة النظـر مـن قبـل المجلـس، بنـاءا علـى  )أ( -2

طلب تقدمه أية دولة مـن الـدول األطـراف فـي غضـون تسـعين يومـاا مـن تـاريل ورود إشـعار بـالقرار. ويرسـل 
 عالقة التي يستند إليها طلب إعادة النظروهذا الطلب إلى األمين العام مشفوعاا بجميع المعلومات ذات ال

 
يحيــل األمــين العــام نســخاا مــن هــذا الطلــب وجميــع المعلومــات ذات العالقــة إلــى اللجنــة، ومنظمــة  )ب(

الصـحة العالميـة، وجميـع الـدول األطـراف، ويـدعوها إلـى تقـديم مالحظاتهـا فـي غضـون تسـعين يومـاا. وتقـدم 
 لنظر فيهاوجميع المالحظات المرسلة إلى المجلس ل

 
يجوز للمجلس تأكيد قـرار اللجنـة أو تعديلـه أو إلغـاؤه، ويكـون قـرار المجلـس نهائيـاا. ويرسـل إشـعار  )ج(

بقـــرار المجلــــس إلــــى جميــــع الــــدول األعضــــاء فــــي األمـــم المتحــــدة، والــــدول غيــــر األعضــــاء األطــــراف فــــي 
 االتفاقية، واللجنة، ومنظمة الصحة العالمية، والهيئةو

 
 اللجنة األصلي نافذاا حتى إعادة النظر فيه.يظل قرار  )د(

 
ال تخضــع قــرارات اللجنــة المتخــذة بموجـــب أحكــام هــذه المــادة إلجــراء إعـــادة النظــر المنصــون عليــه فـــي  -2

 .2المادة 
 

 6)مقتطفات( 6616اتفاقية المؤثرات العقلية لسنة 
 
 2المادة 

 
 نطاق مراقبة المواد

 
.... 
 
 لمية:إذا وجدت منظمة الصحة العا -4
 

 أن المادة المذكورة قد تؤدي إلى )أ(
 

 حالة إتكاليةو (6) (6)
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وتنبيه الجهاز العصبي المركزي أو انحطاطـه بمـا يولـد هلوسـات أو اضـطرابات  (2)
 في وظيفة الحركة أو في التفكير أو السلوز أو اإلحساس أو المزاجو أو

 
حـدى المـواد المدرجـة فـي الجـدول إساءة استعمال أو تأثيرات ضارة شبيهة بما ينشـأ عـن إ (2)

 األول أو الثاني أو الثالث أو الرابعو
 

ـــد  )ب( وأنـــه توجـــد أدلـــة كافيـــة علـــى أن المـــادة ُيســـاء اســـتعمالها أو يحتمـــل أن ُيســـاء اســـتعمالها بمـــا يوّل
مشـــكلة تتعلـــق بالصـــحة العامـــة ومشـــكلة اجتماعيـــة، األمـــر الـــذي يبـــرر إخضـــاعها للمراقبـــة الدوليـــة. تـــوافي 

الصــحة العالميـة اللجنــة بتقيــيم للمـادة يبــّين علــى األخـن مــدى إســاءة االسـتعمال أو احتمــال إســاءة  منظمـة
االستعمال، ودرجة خطـورة مشـكلة الصـحة العامـة والمشـكلة االجتماعيـة، ومـدى جـدوى المـادة فـي المعالجـة 

يكــون مــن المناســب  الطبيــة، وعلــى أن تشــجع التقيــيم بتوصــيات عــن التــدابير الرقابيــة، إن وجــدت، التــي قــد
 فرضها في ضوء التقييم المذكور.

 
لّلجنة، بعـد األخـذ فـي االعتبـار اإلخطـار الـوارد مـن منظمـة الصـحة العالميـة التـي تعتبـر عملياتهـا التقييميـة  -2

فــة حاســمة فيمــا يتعلــق بالمســائل الطبيــة والعلميــة، ومراعــاة العوامــل االقتصــادية واالجتماعيــة والقانونيــة واإلداريــة وكا
أن تضـيف المـادة إلـى الجـدول األول أو الثـاني أو الثالـث أو  –العوامل األخرى التي قد تراهـا ذات صـلة بالموضـوع 

 الرابع. ويجوز لّلجنة أن تطلب مزيداا من المعلومات من منظمة الصحة العالمية أو من مصادر أخرى مناسبة.
 

.... 
 

 3المادة 
 

 تأحكام خاصة متعلقة بمراقبة المستحضرا
 

باســـتثناء مــــا تــــنن عليــــه الفقــــرات التاليــــة مــــن هـــذه المــــادة، يخضــــع المستحضــــر لــــنفس التــــدابير الرقابيــــة  -6
ذا دخــل فــي تركيــب المستحضــر أكثــر مــن  المفروضــة علــى المــؤثر العقلــي الــداخلي فــي تركيــب هــذا المستحضــر، وا 

 ا المراقبة األشد.مؤثر عقلي، يخضع المستحضر للتدابير المنطبقة على المادة التي فرضت عليه
 

إذا احتوى مستحضر مـا علـى مـؤثر عقلـي مـن غيـر المـواد الـواردة فـي الجـدول األول، ورّكـب علـى نحـو ال  -2
ينطــوي علـــى خطـــر، أو ينطــوي علـــى خطـــر ال يعتــد بـــه مـــن ناحيــة احتمـــال إســـاءة االســتعمال، واســـتحالت إمكانيـــة 

ءة االسـتعمال، بحيـث ال يثيـر هـذا المستحضـر مشـكلة استرجاع المؤثر بوسائل ميسـورة وبكميـات تكـون عرضـة إلسـا
ـــدابير الرقابيـــة  ـــاء هـــذا المستحضـــر مـــن بعـــض الت مـــن مشـــاكل الصـــحة العامـــة أو المشـــاكل االجتماعيـــة، جـــاز إعف

 .3المنصون عليها في هذه االتفاقية، وفقاا للفقرة 
 

جــاز لهــا أن تقــرر إعفــاءه، فــي  إذا تبــين لدولــة طــرف أن مستحضــراا مــا تنطبــق عليــه أحكــام الفقــرة الســابقة -3
ـــة، باســـتثناء  ـــة المقـــررة بموجـــب هـــذه االتفاقي ـــدابير الرقابي ـــة مـــن مناطقهـــا، مـــن بعـــض أو كـــل الت ـــدها أو فـــي منطق بل

 تقتضيه: ما
 
 )اإلجازات( فيما يتعلق بالصنعو 2المادة  )أ(
 

 )السجالت( فيما يتعلق بالمستحضرات المعفاةو 66المادة  )ب(
 

 لحظر أو القيود على التصدير أو االستيراد(و)ا 63المادة  )ج(
 

 )التفتيش( فيما يتعلق بالصنعو 62المادة  )د(
 

 )التقارير التي تقدمها الدول األطراف( فيما يتعلق بالمستحضرات المعفاةو 61المادة  )ه(
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ظمــة المقـــررة )األحكــام الجزائيــة( بالقــدر الــالزم لقمـــع األفعــال المخالفــة للقــوانين أو األن 22المــادة  )و(

 وفقاا لاللتزامات المشار إليها أعاله.
 

وتشــعر الدولــة الطــرف األمــين العــام بــأي قــرار مــن هــذا القبيــل، وكــذلز باســم المستحضــر المعفــي وتركيبــه والتــدابير 
الرقابيــة التــي أعفــي منهــا. وينقــل األمــين العــام هــذا اإلشــعار إلــى ســائر الــدول األطــراف، ومنظمــة الصــحة العالميــة 

 هيئة.وال
 
إذا كــان لــدى أيــة دولــة طــرف أو لــدى منظمــة الصــحة العالميــة معلومــات عــن مستحضــر معفــي بموجــب  -4

تبـرر، فـي رأي أيتهمـا، انتهـاء اإلعفـاء كليـاا أو جزئيــاا، تشـعر األمـين العـام بـذلز وتـزوده بالمعلومـات المؤيــدة  3الفقـرة 
المعلومــات التــي يــرى أنهــا ذات صــلة بالموضــوع إلــى  لهــذا اإلشــعار. وينقــل األمــين العــام هــذا اإلشــعار، مــع جميــع

الـــدول األطـــراف واللجنـــة، وينقـــل اإلشـــعار إلـــى منظمـــة الصـــحة العالميـــة، إذا ورد مـــن دولـــة طـــرف. وتـــوافي منظمـــة 
مشــفوعاا بتوصــية بخصــون التــدابير  2الصـحة العالميــة اللجنــة بتقيــيم للمستحضــر يراعــي األمــور المبينــة فــي الفقــرة 

وجدت، التي ينبغي وقف إعفاء المستحضر منها. ولّلجنـة، بعـد األخـذ فـي االعتبـار اإلخطـار الـوارد مـن  الرقابية، إن
منظمـــة الصــــحة العالميـــة التــــي تعتبـــر عملياتهــــا التقييميــــة حاســـمة فــــي األمـــور الطبيــــة والعلميـــة، ومراعــــاة العوامــــل 

ــــي تراهــــا ذا ــــة وغيرهــــا الت ــــة واإلداري ــــة والقانوني ــــاء االقتصــــادية واالجتماعي ــــرر إنهــــاء إعف ت صــــلة بالموضــــوع، أن تق
ــغ األمــين العــام كــل قــرار تتخــذه اللجنــة عمــالا بهــذه الفقــرة إلــى  المستحضــر مــن بعــض أو كــل التــدابير الرقابيــة. ويبّل
جميــع الــدول األعضــاء فــي األمــم المتحــدة والــدول غيــر األعضــاء فــي األمــم المتحــدة األطــراف فــي هــذه االتفاقيــة، 

ميـــة، والهيئـــة. وتتخـــذ جميـــع الـــدول األطـــراف تـــدابير بإنهـــاء اإلعفـــاء مـــن التـــدابير أو التـــدابير ومنظمـــة الصـــحة العال
 يوماا من تاريل بال  األمين العام. 622الرقابية المشار إليها، وذلز خالل 

 
 اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة االتجار غير المشروع بالمخدرات

 6)مقتطفات( 6611والمؤثرات العقلية، 
 

 62 ادةالم

 المشروع غير الصنع في استخدامها يكثر التي المواد

 العقلية المؤثرات أو للمخدرات

 والجـدول األول الجـدول فـي المدرجـة المـواد اسـتخدام تحويـل لمنـع تـدابير مـن مناسـباا  تـراه مـا األطـراف تتخـذ -6
 .الغاية لهذه بينها فيما وتتعاون العقلية، والمؤثرات للمخدرات المشروع غير الصنع لغرض الثاني،

 فـي مـا مـادة إدراج منهمـا، أي رأي فـي تقتضـي، قـد معلومـات الهيئـة لـدى أو األطـراف أحـد لـدى تـوافرت إذا -2
 وتزويـده بـذلز العـام األمـين إشـعار الهيئـة علـى أو المـذكور الطـرف علـى وجـب الثـاني، الجـدول أو األول الجـدول

 حينمـا أيضـاا  المـادة هـذه مـن 2 إلـى 2 مـن الفقـرات فـي المبـين إلجـراءا ويطبـق . اإلشـعار هـذا تـدعم التـي بالمعلومـات
 أو الثـاني الجـدول مـن أو األول الجـدول مـن مـا مـادة حـذف تسـو  معلومـات الهيئـة لـدى أو األطـراف أحـد لـدى تتـوافر
 . ااخر إلى الجدولين أحد من مادة نقل

 والـى اللجنـة، لـىا  و  األطـراف إلـى بـه، صـلة اتذ يعتبرهـا معلومـات وأيـة اإلشـعار، هـذا العـام األمـين يحيـل -3
 وكـل اإلشـعار، علـى تعليقاتهـا العـام األمـين إلـى األطـراف وترسـل. اإلشـعار هـذا األطـراف أحـد يقـدم حينمـا الهيئـة

 .الشأن هذا في قرار إلى التوصل على واللجنة التقييم على الهيئة تساعد أن يمكن التي اإلضافية المعلومات

                                                   
 .6222اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة االتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية،      6
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 مكانيـةا  و  للمـادة، المشـروع االسـتعمال وتنـوع وأهميـة مقـدار االعتبـار فـي تأخـذ أن بعـد يئـة،اله وجـدت إذا -4
 : عقلية مؤثرات أو لمخدرات المشروع غير الصنع أو المشروع االستعمال لغرض سواء بديلة مواد استعمال وسهولة

 عقليو مؤثر أو لمخدر المشروع غير الصنع في استخدامها يكثر المادة أن )أ(

 مجـال فـي خطيـرة مشـاكل يسـبب عقلـي لمـؤثر أو لمخـدر المشـروع غيـر الصـنع ونطـاق حجـم أن ()ب
 .  دولي إجراء اتخاذ يبرر مما المجال االجتماعي في أو العامة الصحة

 مـن الثاني أو األول الجدولين أحد في إدراجها على يترتب أن يرج  ما بيان يتضمن للمادة، تقييماا  اللجنة إلى أرسلت

 ضـوء فـي المراقبـة تـدابير مـن مناسباا  تراه قد بما توصيات مع المشروع، غير الصنع وفي المشروع االستعمال في أثر

 .التقييم ذلز

 يكـون التـي الهيئـة، وتوصـيات وتعليقـات األطـراف مـن المقدمـة التعليقـات اعتبارهـا فـي تأخـذ أن بعـد للجنـة، -2
 بالموضـوع، صـلة ذات أخـرى عوامـل ألي الواجـب االعتبـار أيضـاا  تـولي أن وبعـد العلميـة، الناحيـة من حاسماا  تقييمها

 .الثاني الجدول أو األول الجدول في ما مادة إدراج أعضائها، ثلثي بأغلبية تقرر، أن

... 
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 ( الصادر عن لجنة األمم المتحدة 1-)د إ 6القرار 
 6المعنية بالمخدرات

 
Guidelines for the exemption of preparations from certain control measures under the 

provisions of Article 3 of the 1971 Convention on Psychotropic Substances 

The Commission on Narcotic Drugs, 

Having taken note of documents MNH/78.1 and MNH/82.51 containing proposals by World 

Health Organization consultative groups concerning guidelines for granting exemptions under the 

provisions of article 3 of the 1971 Convention on Psychotropic Substances, 

Having considered the report by the Secretary-General of 16 December 1983 entitled Review of 
establishment of guidelines for the exemption of preparations under the provisions of article 3 of the 

1971 Convention on Psychotropic Substances (E/CN.7/1984/4), 

Recalling its resolutions 2 (S-VI) of 19 February 1980 and 5 (XXX) of 16 February 1983, 

Bearing in mind that decisions taken by it in respect of the termination of an exemption must 

consider the social and economic conditions pertaining in the country granting the exemption, 
including the level of development of its national medical services and national drug distribution 

system, 

Convinced of the need for Governments to contribute to the development of further guidelines, 

in light of the experience gained during the application of the guidelines currently in force, 

Approves the following guidelines for use by national authorities, the World Health 

Organization and the Commission on Narcotic Drugs: 

Guidelines proposed for use by national authorities 

(a) A preparation containing a psychotropic substance in association with (i) another 

psychotropic substance, (ii) a narcotic drug or (iii) a psychoactive substance not under 
international control with known abuse potential, should not be exempted; nevertheless, 

exemption of a preparation in any of the three above categories which is compounded in such a 

manner that it presents a negligible risk of abuse may be envisaged; 

(b) A preparation containing a psychotropic substance in association with a narcotic drug 
listed in Schedule I or II of the Single Convention on Narcotic Drugs, 1961, should not be 

exempted; exemption can only be authorized if the preparation has been listed in Schedule III of 

that Convention by the Commission, in accordance with the amendment procedure established 
by the provisions of article 3, paragraph 4, of the Convention; 

c) A preparation containing a psychotropic substance in injectable dosage form should 

not be exempted; 

d) A preparation containing a psychotropic substance should not be exempted from the 

provisions of article 10, paragraph 1, of the 1971 Convention on Psychotropic Substances; 

                                                   
 E/CN.7/1984/13 (6224.)مستخرج من وثيقة األمم المتحدة      6
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e) A preparation containing a psychotropic substance should not be exempted from the 

provisions of article 10, paragraph 2, of the 1971 Convention on Psychotropic Substances, 

unless such exemption would be in keeping with national statutory requirements; 

f) A preparation containing a psychotropic substance should not be exempted from the 
requirements of article 12 of the 1971 Convention on Psychotropic Substances; 

g) Guidelines (d), (e), and (f) notwithstanding, in vitro diagnostic reagents, buffers and 

analytical standards containing psychotropic substances may be exempted from the provisions 

of articles 10 and 12 of the 1971 Convention. 

Guidelines proposed for use by the World Health Organization 

h) The World Health Organization should not routinely review Parties’ notifications of 

exemptions intended only for domestic use; however, where there is evidence that a specific 

exemption granted by a competent national authority does not comply with guidelines (a)–(e) above, 
and might constitute a danger to the public health of the country concerned, the World Health 

Organization should immediately draw the attention of the competent national authority to the 

possible public health hazard and advise the Commission on Narcotic Drugs of its action in this 

regard. If however, there is evidence that such exemption constitutes a danger to another 
country, the World Health Organization should proceed to examine the exemption as a matter of 

urgency. 
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 تقييمخط سير إجراءات ال
 إلخضاعها للمراقبة الدولية استعراض منظمة الصحة العالمية للمواد النفسانية التأثير

  
ــ  ـــــــــ

 المراجعة السابقة لالستعراض

وضع االستنتاج في تقرير 
لجنة الخبراء وينتهي 

 الموضوع

لجنة الخبراء: هل 
المعلومات تسو  
 االستعراض الناقد؟

االستعراض الناقد 
في لجنة الخبراء 

 الالحقة

 تقرير المراجعة 
 السابقة لالستعراض 

 األمين العام يقترح 
 راضالمراجعة السابقة لالستع

 ترح المراجعةالخبير يق

 المراقب يقترح المراجعة

 ال

 نعم

 االستعراض الناقد

قرار إيجابي من لجنة 
 الخبراء السابقة

تصميم جدول األعمال 
واالستبيان على الدول 
 األعضاء في المنظمة

تقرير عن 
تعميم التقريرين على من  االستبيان

 قدموا أهم المعلومات

الجزء العلمي من تقرير 
 االستعراض الناقد

إشعار من طرف في 
 االتفاقية

طلب صري  من 
 راتلجنة المخد

معلومات عن صنع 
سري لمادة ليس لها فائدة 

 عالجية

 التعليقات
التقرير الختامي  تقرير األمانة رأي خبيرين اثنين

عن االستعراض 
 الناقد

تقرير عن 
هل طلبت جلسة  اجتماع لجنة الخبراء موجز التقييم

 المعلومات؟

توزيع التقرير على 
ضاء لجنة خبراء أع

 االعتماد على األدوية

جلسة معلومات )قبل 
 اجتماع لجنة الخبراء(

هل اقترحت لجنة 
الخبراء تغيير 

 ؟الجدولة

تنشر المنظمة تقرير لجنة خبراء 
االعتماد على األدوية في 
سلسلة التقارير التقنية وفي 

 الموقع اإللكتروني

درات تتولى األمر لجنة المخ
بالنيابة عن األمين العام 

 لألمم المتحدة

مذكرة من المدير العام للمنظمة 
 إلى األمين العام لألمم المتحدة

مشورة للمدير العام للمنظمة بإرسال 
 توصية إلى األمم المتحدة

نشر وثائق االجتماع وتقارير 
االستعراض الناقد على الموقع 

 اإللكتروني

 نشر المذكرة على الموقع اإللكتروني

 ال

 ال

 نعم

 نعم
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 اآلثار المالية واإلدارية المترتبة بالنسبة إلى األمانة 

 نتيجة للقرارات التي اعتمدها المجلس التنفيذي
 
 
 

 رصد بلوغ المرامي اإلنمائية لأللفية المتعلقة بالصحة   4ق121ت م القرار -1
 الصلة بالميزانية البرمجية -2

 الغرض االستراتيجي:
ز والعةةةةةةةةدوه بفيروسةةةةةةةة   مكافحةةةةةةةة ا يةةةةةةةةد  -2

 والسل  والمالريا
 

خفةةةةةةةض معةةةةةةةدالف المرا ةةةةةةةة والوفيةةةةةةةاف   -4
وتحسةةةةةةةي  الصةةةةةةةةحة خةةةةةةةةالل مراحةةةةةةةةل العمةةةةةةةةر 
الرئيسةةية  بمةةا فةةي حلةةةا الحمةةل والةةوالد  وفتةةةر  
الةةوالد  الحدي ةةة والةفولةةةة والمراحقةةة  وتحسةةةي  
الصةةةةةحة الجنسةةةةةية واإلنجابيةةةةةة وتعزيةةةةةز تمتةةةةة  
ة جميةةة  ا فةةةةراد بالنصةةةةاة والصةةةحة فةةةةي مرحلةةةة
 الصيخوخة
 

تحسةةةةةي  الخةةةةةدماف الصةةةةةحية ب دخةةةةةال   -01
تحسةةةةةيناف ولةةةةةر جوانةةةةة  تصةةةةةري  الصةةةةة و  
والتمويةةةةل والتوويةةةة  واإلدار  باالوتمةةةةاد ولةةةةر 
 البّيناف والبحوث المو وقة والميّسر 

 

 المتوقعة ولر صعيد المنومة: النتائج
يةةةةةة  النتةةةةةةائج المتوقعةةةةةةة فيمةةةةةةا يتعلةةةةةة  ب ةةةةةةحا الغةةةةةةرض جم

 .االستراتيجي
 

 .8-4ائج المتوقعة باست ناء  جمي  النت
 
 
 
 
 
 
 

 7-01و 6-01جميةةةةةةةة  النتةةةةةةةةائج المتوقعةةةةةةةةة باسةةةةةةةةت ناء 
 .9-01و

 (المعطيات األساسيةو  واألهداف)ُتذكر بإيجاز الصلة بالنتائج المتوقعة والمؤشرات 
المتعلةةةةةةة  بتحسةةةةةةةي  مدار  وتنوةةةةةةةي  ومليةةةةةةةة تقةةةةةةةدي   01القةةةةةةةرار مناسةةةةةةة  بوجةةةةةةة  خةةةةةةةا  للغةةةةةةةرض االسةةةةةةةتراتيجي 

القةةرار  حية مةة  خةالل ن ةةج الروايةةة الصةةحية ا وليةة  وتعزيةةز رصةةد وتقيةةي  التقةد  المحةةرز. كمةةا   الصةة الخةدماف
ا غةراض االسةتراتيجية  مناس  جدًا لجمي  ا غراض االستراتيجية المعنية بتحقي  نتةائج صةحية محةدد   والسةيما

والغةةةةةرض  2تيجي االسةةةةةترا . وحةةةةةو يتعلةةةةة  خصوصةةةةةًا  فةةةةةي حةةةةةح  المجمووةةةةةة ا خيةةةةةر   بةةةةةالغرض4ملةةةةةر  0مةةةةة  
بصةةةة    5بةةةةالقرار الغةةةةرض االسةةةةتراتيجي  الصةةةةلة حاف . وتصةةةةمل ا غةةةةراض االسةةةةتراتيجية ا خةةةةره4االسةةةةتراتيجي 

بصةةة   الحةةةد مةةة  ووامةةةل  6والغةةةرض االسةةةتراتيجي  ( 3-5ملةةةر  0-5الةةةةوارا وا زمةةةاف ئالنتةةةائج المتوقعةةةة مةةة  
(  6-6  غيةةةةر الصةةةةحية ئالنتيجةةةةة المتوقعةةةةة االختةةةةةار المتعلقةةةةة بةةةةاالوتالالف الصةةةةحية المرتبةةةةةة ب نمةةةةاة الحيةةةةا

بصة   التصةدل للمحةدداف االجتماويةة واالقتصةادية للصةحة وتعزيةز المسةاوا  فةي مجةةال  7والغةرض االسةتراتيجي 
بصةة   تعزيةز البيئةاف الصةحية ئالنتيجتةا  المتوقعتةةا   8(  والغةرض االسةتراتيجي 3-7الصةحة ئالنتيجةة المتوقعةة 

بصةة   تحسةةي  التغحيةةة والسةالمة وا مةة  الغةةحائيي  ئالنتةةائج المتوقعةةة مةة   9تيجي (  والغةرض االسةةترا2-8و 8-0



7الملحق  107  

بصةةةة    ةةةةما  متاحةةةة المنتجةةةةاف والتكنولوجيةةةةاف الةبيةةةةة ئالنتةةةةائج  00(  والغةةةةرض االسةةةةتراتيجي 4-9ملةةةر  9-0
 بصةةة   القيةةةاد  والصةةةراكاف والتعةةةاو  مةةة  البلةةةدا  02(  والغةةةرض االسةةةتراتيجي 3-00ملةةةر  0-00المتوقعةةةة مةةة  

 (.3-02ملر  0-02ئالنتائج المتوقعة م  
 

 على الميزانيةاآلثار  -3
)مقربذة إلذى وحذدات  ألنشطة األمانة لتنفيذذ القذرار طذواد مذدة سذريان التكلفة اإلجمالية المقدرة  )أ(

   (دوالر أمريكي، بما في ذلك تكاليف الموظفين واألنشطة 10 000يبلغ كد منها 
( موةةداد تقريةر سةنول وةة  0عمةةل والتكةالي  المرتبةةة ب مةةا بمةا يلةي: ئيتعلة  المسةارا  الرئيسةيا  لل

( تقةةةدي  الةةةدو  التقنةةةي ملةةةر البلةةةدا  لتعزيةةةز تنفيةةةح 2المرامةةةي اإلنمائيةةةة لأللفيةةةة المتعلقةةةة بالصةةةحة  ئ
البرامج ورصدحا وتقييم ا. وتنفةح النقةةة ا ولةر  ساسةًا فةي المقةر الرئيسةي  مةا النقةةة ال انيةة فتنفةح 

 خالل المكات  اإلقليمية. ساسًا م  
 (:اإلحصةةاءاف الصةةحية العالميةةةالتكةةالي  اإلجماليةةة إلوةةداد التقريةةر السةةنول ئفةةي مةةةار النصةةر  

 دوالر  مريكي. 351 111
٪ 41(  ومةةا يعةةادل 6ئ  6٪ مةة  تكلفةةة مووةة  متفةةرغ برتبةةة  33تكةةالي  المةةووفي : مةةا يعةةادل 

 4٪ مةة  تكلفةةة مووةة  متفةةرغ برتبةةة  51(  ومةةا يعةةادل 5ئ  5مةة  تكلفةةة مووةة  متفةةرغ برتبةةة  
مليةو  دوالر  0.9(. اإلجمةالي: 3ئ  3٪ م  تكلفة مووة  متفةرغ برتبةة  51يعادل  (  وما4ئ 

  مريكي.
 التكالي  اإلجمالية لمدخالف المكات  اإلقليمية: مليونا دوالر  مريكي.

 دوالر  مريكي. 4 251 111التكالي  اإلجمالية: 
 10 000)مقربذذة إلذذى وحذذدات يبلذذغ كذذد منهذذا  2011-2010رة للثنائيذذة التكلفذذة المقذذدتُذذذكر  )ب(

، مذذذ ذكذذر مسذذتويات المنظمذذة التذذي دوالر أمريكذذي، بمذذا فذذي ذلذذك تكذذاليف المذذوظفين واألنشذذطة
  (التكاليف، وبيان األقاليم المحددة حسب االقتضاء ستتكبد هذه

دوالر  مريكةةةي ولةةةر مسةةةتوه  911 111مليةةةو  دوالر  مريكةةي ئ 0.7التكةةالي  اإلجماليةةةة للتنفيةةةح: 
 دوالر  مريكي ولر مستوه المكات  اإلقليمية(. 811 111المقر الرئيسي و

فذذي الميزانيذذة الحاليذذة التكلفذذة المقذذدرة المذذذكورة فذذي الفقذذرة )ب( ضذذمن األنشذذطة  هذذد أدرجذذت )ج(
   ؟2011-2010البرمجية المعتمدة للثنائية 

 نع .
 الماليةاآلثار  -4

 )ب( )ُتذكر مصادر التمويد المحتملة(3يف المقدرة المذكورة في الفقرة كيف ستمود التكال 
 ٪ م  المساحماف الةووية.51٪ م  االصتراكاف المقدر  و51المقر الرئيسي: 

 ٪ م  المساحماف الةووية.011المكات  اإلقليمية: 
 اآلثار اإلدارية -5

يهذا بالعمذد، وتذذكر األقذاليم المحذددة مواقذ التنفيذ )تُذذكر مسذتويات المنظمذة التذي سُيضذطلذ ف )أ(
 حسب االقتضاء(

سةيت  تنفيةح ا نصةةة حاف الصةلة بةالتقرير السةنول وة  المرامةي اإلنمائيةة لأللفيةة المتعلقةة بالصةةحة 
فةي المقةةر الرئيسةةي. وسةةيت  حسة  االقت ةةاء تنوةةي   نصةةةة التعةاو  مةة  المكاتةة  اإلقليميةةة إلتاحةةة 

ف ةةةل ملةةةر البلةةةدا  ب ةةةد  تحليةةةل البيانةةةاف  وونةةةد اللةةةزو   حةةةدث المعلومةةةاف والةةةدو  ولةةةر نحةةةو  
 ستجره التسوياف والتقديراف.
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هذذد يمكذذن تنفيذذذ هذذذا القذذرار مذذن قبذذد المذذوظفين الذذراهنين؟ فذذي حالذذة النفذذي ُيرجذذى التحديذذد فذذي  )ب(
 الفقرة )ج( أدناه

 المقر الرئيسي: نع   صريةة    يول التمويل متاحًا.
نسةةةبة ملةةةر المكتةةة  اإلقليمةةةي  فريقيةةةا والمكتةةة  اإلقليمةةةي لجنةةةو  صةةةر  المكاتةةة  اإلقليميةةةة: ال  بال

 آسيا.
معبذرا  عنهذا بعذدد المذذوظفين  االحتياجذات اإلضذافية مذن المذوظفين )تُذذكر االحتياجذات اإلضذافية )ج(

مجموعذة المهذارات حسب مستويات المنظمذة، واألقذاليم المحذددة حسذب االقتضذاء، و المتفرغين 
 الالزمة(

قليمي  فريقيا والمكت  اإلقليمي لجنو  صةر  آسةيا: سةيلز  مووة  ئمتفةرغ( للعمةل مة  المكت  اإل
 البلدا .

 (لتنفيذ األنشطةاأُلطر الزمنية )ُتذكر اأُلطر الزمنية العامة  )د(
 .2105ملر وا   2101م  وا  

 
 

 تغحية الرّ   وصغار ا ةفال: تقرير مرحلي رباوي السنواف   5ق121ت م القرار -1
 الصلة بالميزانية البرمجية -2

 الغرض االستراتيجي:
مكافحةةةةةةةة ا يةةةةةةةةدز والعةةةةةةةةدوه بفيروسةةةةةةةة     -2

 والسل  والمالريا
 
 

 المتوقعة ولر صعيد المنومة: النتائج
و ةةةةةةةةةةةةةة  الةةةةةةةةةةةةةةدالئل اإلرصةةةةةةةةةةةةةةادية والسياسةةةةةةةةةةةةةةاف   2-0

واالسةةةةةتراتيجياف وغيرحةةةةةا مةةةةة  ا دواف الالزمةةةةةة للوقايةةةةةة 
ه بفيروسةةةةةة   ووةةةةةالا وروايةةةةةةة مر ةةةةةةر ا يةةةةةدز والعةةةةةةدو 

والسةةةل  والمالريةةةا  بمةةةا فةةةي حلةةةا اتبةةةا   سةةةالي  مبتكةةةر  
لزيةةةةاد  التغةيةةةةة بالتةةةةدخالف بةةةةي  الفقةةةةراء والمجمووةةةةاف 
السةةةةكانية التةةةةي يصةةةةع  الوصةةةةول ملي ةةةةا والمجمووةةةةاف 

 السكانية السريعة الت  ر.
تقةةدي  الةةدو  الخةةا  بالسياسةةاف والةةدو  التقنةةي   2-2

ح التةةةةةدخالف ملةةةةر البلةةةةدا  مةةةةة   جةةةةل التوسةةةة  فةةةةةي تنفيةةةة
الخاصةة بالوقايةة مة  ا يةةدز والعةدوه بفيروسة   والسةةل  
والمالريا  ورواية ووالا مر احا بما فةي حلةا التةدري  
وتقةةةدي  الخةةةدماف ولةةةر نحةةةو متكامةةةل وتوسةةةي  صةةةبكاف 
مقةةدمي الخةةدماف  وتعزيةةز قةةدراف المختبةةراف  وتحسةةي  
الصةةةالف مةةة  سةةةائر الخةةةدماف الصةةةحية  م ةةةل خةةةدماف 

اإلنجابيةة وصةحة ا   والوليةد والةفةل الصحة الجنسةية و 
ووةةةةالا ا مةةةةراض المنقولةةةةة جنسةةةةيًا والتغحيةةةةة وخةةةةدماف 
العالا مة  مدمةا  المخةدراف والروايةة الخاصةة بالج ةاز 

 التنفسي وا مراض الم ملة والصحة البيئية.
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تعزيةةةةز نوةةةة  الترصةةةةد والتقيةةةةي  والرصةةةةد العالميةةةةة   2-4 
 جةةل تتبةة  آ ةةار  واإلقليميةةة والوةنيةةة  والتوسةة  في ةةا مةة 

التقةةةةةد  المحةةةةةرز نحةةةةةو بلةةةةةوغ ا حةةةةةدا   ومخصصةةةةةاف 
المةةةةوارد المتعلقةةةةة بمكافحةةةةة ا يةةةةدز والعةةةةدوه بفيروسةةةة   
والسل  والمالريا  ملر جان  رصةد   ةر ج ةود المكافحةة 

 وتقيي  مقاومة ا دوية
خفةةةةةةةض معةةةةةةةدالف المرا ةةةةةةةة والوفيةةةةةةةاف   -4

وتحسةةةةةةةي  الصةةةةةةةةحة خةةةةةةةةالل مراحةةةةةةةةل العمةةةةةةةةر 
لةةةا الحمةةل والةةوالد  وفتةةةر  الرئيسةةية  بمةةا فةةي ح

الةةوالد  الحدي ةةة والةفولةةةة والمراحقةةة  وتحسةةةي  
الصةةةةةحة الجنسةةةةةية واإلنجابيةةةةةة وتعزيةةةةةز تمتةةةةة  
جميةةة  ا فةةةةراد بالنصةةةةاة والصةةةحة فةةةةي مرحلةةةةة 

 الصيخوخة

تةبيةةةة  الةةةةدالئل اإلرصةةةةادية وا سةةةةالي  وا دواف   4-4
الخاصة بتحسي  بقاء الولدا  ولةر قيةد الحيةا  وتحسةي  

ر المسةةةةتوه القةةةةةرل  مةةةة  تقةةةةدي  الةةةةدو  صةةةةحت    ولةةةة
التقنةةةي ملةةةر الةةةدول ا و ةةةاء مةةة   جةةةل تك يةةة  العمةةةل 
ولةةةةةر تةةةةةوفير التغةيةةةةةةة الصةةةةةاملة  والتةةةةةدخالف الناجعةةةةةةة 

 ورصد التقد  المحرز.
تةبيةةةة  الةةةةدالئل اإلرصةةةةادية وا سةةةةالي  وا دواف   4-5

الخاصةةة بتحسةةي  صةةحة الةفةةل ونمةةو   ولةةر المسةةتوه 
التقنةةي ملةةر الةةدول ا و ةةاء القةةةرل  مةة  تقةةدي  الةةدو  

مةةة   جةةةل تك يةةة  العمةةةل ولةةةر تةةةوفير التغةيةةةة الصةةةاملة 
للسكا  بالتدخالف الناجعة  ورصةد التقةد  المحةرز  مة  
مراوا  القواود والمعةايير الدوليةة وقواوةد ومعةايير حقةو  
اإلنسةةةا   والسةةةيما تلةةةا المنصةةةو  ولي ةةةا فةةةي اتفاقيةةةة 

 حقو  الةفل.
ماويةةةةةةةةةةةةةةة معالجةةةةةةةةةةةةةةة المحةةةةةةةةةةةةةةدداف االجت  -7

واالقتصةةةةادية ا ساسةةةةةية للصةةةةحة مةةةةة  خةةةةةالل 
سياسةةةاف وبةةةرامج تعةةةةزز المسةةةاوا  فةةةي مجةةةةال 
الصةةةةةةةحة وتحقةةةةةةة  التكامةةةةةةةل بةةةةةةةي  ا سةةةةةةةالي  
المناصةةةةةةر  للفقةةةةةةراء وا سةةةةةةالي  التةةةةةةي تراوةةةةةةي 
الجنسةةةةةي  وا سةةةةةالي  المسةةةةةتند  ملةةةةةر حقةةةةةو  

 اإلنسا 

اتخةةةاح المنومةةةة زمةةةا  المبةةةادر  فةةةي تةةةوفير فةةةر    7-2
القةاوةةةةةةاف ولةةةةةةر المسةةةةةةتويي   ووسةةةةةةائل التعةةةةةةاو  بةةةةةةي 

الةةةةةةةوةني والةةةةةةةدولي لمعالجةةةةةةةة المحةةةةةةةدداف االجتماويةةةةةةةة 
واالقتصةةةادية للصةةةحة  بمةةةا فةةةي حلةةةا ف ةةة  آ ةةةار التجةةةار  
واالتفاقةةةةاف التجاريةةةةةة ولةةةةر الصةةةةةحة العموميةةةةة والعمةةةةةل 
بموجةةة  حلةةةا  والتصةةةجي  ولةةةر الحةةةد مةةة  الفقةةةر وولةةةر 

 التنمية المستدامة.
 تحسةةةةةةةةةي  التغحيةةةةةةةةةة والسةةةةةةةةةالمة وا مةةةةةةةةة   -9

الغةةةةحائيي  ةةةةةةوال العمةةةةةر بمةةةةةا يةةةةةدو  الصةةةةةحة 
 العمومية والتنمية المستدامة

مقامةةةةةةةة صةةةةةةةراكاف وتحالفةةةةةةةاف  وبنةةةةةةةاء القيةةةةةةةاداف   9-0
والتنسةةةةةةةي  والتنوةةةةةةةي  وبةةةةةةةر الصةةةةةةةبكاف مةةةةةةة   صةةةةةةةةحا  
المصةةةةةلحة كافةةةةةة ولةةةةةر الصةةةةةعيدي  القةةةةةةرل واإلقليمةةةةةي 
والصعيد العالمي  وحلا م   جل التصةجي  ولةر الةدوو  

لةةةر اتخةةاح مجةةةراءاف مصةةةتركة بةةةي  والتواصةةل  والحفةةةز و
القةاوةةاف  وزيةةاد  االسةةت ماراف فةةي التةةدخالف المتعلقةةة 
بالتغحيةةةةة والسةةةةالمة وا مةةةة  الغةةةةحائيي   وو ةةةة  برنةةةةامج 

 ومل معني بالبحوث ودوم .
بمةةةا في ةةةا المراجةةة  والمتةلبةةةاف  -و ةةة  القواوةةةد  9-2 

وا ولويةةةاف المتعلقةةةة بةةةالبحوث والةةةدالئل و دلةةةة التةةةدري  
ير  وتعميم ةةةةةا ولةةةةةر الةةةةدول ا و ةةةةةاء لتوسةةةةةي  والمعةةةةاي

قدرت ا ولر تقيةي  جمية   صةكال سةوء التغحيةة وا مةراض 
الحيوانيةةةةةة المنصةةةةةة  وا مةةةةةراض غيةةةةةةر الحيوانيةةةةةة المنصةةةةةة  
المنقولةةة بواسةةةة الغةةحاء والتصةةدل ل ةةا  والتصةةجي  ولةةر 

 اتبا   نومة غحائية صحية.
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تعزيةةةةةز جوانةةةةة  رصةةةةةد االحتياجةةةةةاف وترصةةةةةدحا   9-3 
وتقةدير االسةتجاباف فةي مجةال ا مةراض المزمنةة  وتقيي 

المتصةةلة بالتغحيةةة والنوةةا  الغةةحائي ورفةة  مسةةتوه القةةدر  
ولر تحديةد  ف ةل الخيةاراف المتعلقةة بالسياسةة العامةة  

 وحلا في الحاالف المستقر  وحاالف الةوارا.
بنةةةةةاء القةةةةةدراف وتقةةةةةدي  الةةةةةدو  للةةةةةدول ا و ةةةةةاء   9-4 

زيةةةةةز وتنفيةةةةةح الخةةةةةةة المسةةةةةت دفة مةةةةة   جةةةةةل و ةةةةة  وتع
والسياسةةةةةاف والبةةةةةرامج المتعلقةةةةةة بالتغحيةةةةةة والراميةةةةةة ملةةةةةر 
تحسةةةةةي  جوانةةةةة  التغحيةةةةةة ةةةةةةوال العمةةةةةر فةةةةةي الحةةةةةاالف 

 المستقر  وحاالف الةوارا.
 (المعطيات األساسيةو  واألهداف)ُتذكر بإيجاز الصلة بالنتائج المتوقعة والمؤشرات 

 41ملةةر  01اصةةة بالتةةدخالف التغحويةةة ليرتفةة  وةةددحا مةة  يتعةةي  اسةةتعراض وتةةةوير المبةةادا التوجي يةةة الخ •
 م  المبادا التوجي ية.

رصةةد نمةةو الةفةةل وممارسةةاف تغحيةةة الرّ ةة  وصةةغار ا ةفةةال والو ةة  الخةةا  بالمغةةحياف الزحيةةد  المقةةدار  •
 5جةراء بلةدًا  م 71بلةدًا ملةر  51وتنفيح التدخالف التغحوية ليرتف  ودد البلةدا  التةي تةبة  معةايير النمةو مة  

 بلدًا. 051مسوح بص   المغحياف الزحيد  المقدار  وجم  بياناف التنفيح في 
اتخةةةةاح مبةةةةادراف للتعةةةةاو  بةةةةي  الوكةةةةاالف ولةةةةر المسةةةةتويي  العةةةةالمي والقةةةةةرل بغيةةةةة تعزيةةةةز بةةةةرامج التغحيةةةةة:  •

 مبادراف. 5
لةةر  21تقةةدي  الةةةدو  التقنةةي ملةةةر  • دًا آخةةر مةةة   جةةل بنةةةاء بلةةة 05بلةةدًا مةةة   جةةل تعزيةةةز التةةدخالف التغحويةةةة وا 

 القدراف.
تقدي  الدو  التقنةي ملةر الةدول ا و ةاء لتعزيةز وتنفيةح السياسةاف واالسةتراتيجياف الوةنيةة الخاصةة بالتغحيةة  •

 05م   جل تعزيز اإلجراءاف المتخح  فةي مجةال التصةدل للعة ء المةزدوا لسةوء التغحيةة: تقةدي  الةدو  ملةر 
 بلدًا آخر.

نيةةة فيمةةا يتعلةة  بةةاإلجراءاف حاف ا ولويةةة فةةي مجةةال التغحيةةة والراميةةة ملةةر الوقايةةة مةة  تةةوفير اإلرصةةاداف التق •
 بلدًا آخر. 05السل وتقدي  الدو  لمكافحة فيروس العوز المناوي البصرل: تقدي  الدو  ملر 

 
 على الميزانيةاآلثار  -3

)مقربذة إلذى وحذدات  ة سذريان ألنشطة األمانة لتنفيذذ القذرار طذواد مذدالتكلفة اإلجمالية المقدرة  )أ(
   (دوالر أمريكي، بما في ذلك تكاليف الموظفين واألنشطة 10 000يبلغ كد منها 

ماليةةةةةي  دوالر  7ماليةةةةةي  دوالر  مريكةةةةةي  وا نصةةةةةةة:  5مليةةةةو  دوالر  مريكةةةةةي ئالمووفةةةةةو :  02
  مريكي( لمد   الث سنواف.
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 10 000إلذذى وحذذدات يبلذذغ كذذد منهذذا  )مقربذذة 2011-2010التكلفذذة المقذذدرة للثنائيذذة تُذذذكر  )ب(
، مذذذ ذكذذر مسذذتويات المنظمذذة التذذي دوالر أمريكذذي، بمذذا فذذي ذلذذك تكذذاليف المذذوظفين واألنشذذطة

  (التكاليف، وبيان األقاليم المحددة حسب االقتضاء ستتكبد هذه
مليةةةو  دوالر  4.5ماليةةةي  دوالر  مريكةةةي  وا نصةةةةة:  4مليةةةو  دوالر  مريكةةةي ئالمووفةةةو :  8.5
 -مليةةو  دوالر  مريكةةي  وا قةةالي   2.5 –كةةي: التوزيةة  ولةةر نةةةا  المنومةةة: المقةةر الرئيسةةي  مري
 ماليي  دوالر  مريكي(. 6

فذذي الميزانيذذة الحاليذذة التكلفذذة المقذذدرة المذذذكورة فذذي الفقذذرة )ب( ضذذمن األنشذذطة  هذذد أدرجذذت )ج(
   ؟2011-2010البرمجية المعتمدة للثنائية 

 نع 
 الماليةاآلثار  -4

 )ب( )ُتذكر مصادر التمويد المحتملة(3يف ستمود التكاليف المقدرة المذكورة في الفقرة ك 
يجةةةرل موةةةداد خةةةةة والميةةةة لحصةةةد المةةةوارد مةةة   جةةةل مخاةبةةةة المةةةانحي  المحتملةةةي . وقةةةد قامةةةف 

ميةاليا واليابا  ولكسةمبرغ و سةبانيا والواليةاف المتحةد  ا مريكيةة وم سسةاف خيريةة بتقةدي  حكوماف 
 جزئي.تمويل 

 اآلثار اإلدارية -5
ذكر األقذاليم المحذددة مواقذ التنفيذ )تُذذكر مسذتويات المنظمذة التذي سُيضذطلذ فيهذا بالعمذد، وتُذ )أ(

 حسب االقتضاء(
جةةةراء  ولةةر الةةرغ  مةة     العمةةل التقعيةةدل ئالتقييسةةي( ئبمةةا فةةي حلةةا و ةة  المبةةادا التوجي يةةة وا 

المقةر الرئيسةي فة   معوة  ا نصةةة سةتل ده ولةر  االستعرا اف العلمية( سيت  اال ةال  ب  فةي
المسةةتويي  القةةةرل واإلقليمةةي. وسةةتلمنة ا ولويةةة لسةةتة و ال ةةي  بلةةدًا حددتةة  المنومةةة ويعةةاني   قةةل 

  وباء الوفياف والمرا ة المترتبة ولر سوء التغحية.
ى التحديذذد فذذي هذذد يمكذذن تنفيذذذ هذذذا القذذرار مذذن قبذذد المذذوظفين الذذراهنين؟ فذذي حالذذة النفذذي ُيرجذذ )ب(

 الفقرة )ج( أدناه
كما سبقف التوصةية بة  فةي االسةتعراض الةحل  لجةرل بصة   ومةل المنومةة فةي مجةال التغحيةة ف نة  
يلةةز  تعزيةةز التةةزود بةةالمووفي . وينةبةةة  حلةةا بصةةفة خاصةةة ولةةةر المسةةتوه القةةةرل وفةةي بعةةةض 

 المكات  اإلقليمية.
معبذرا  عنهذا بعذدد المذذوظفين  حتياجذات اإلضذافيةاالحتياجذات اإلضذافية مذن المذوظفين )تُذذكر اال )ج(

مجموعذة المهذارات حسب مستويات المنظمذة، واألقذاليم المحذددة حسذب االقتضذاء، و المتفرغين 
 الالزمة(

قليمةي جنةو  صةر   يلز  تعزيز التزود بالمووفي  في جمي  ا قالي   والسيما فةي اإلقلةي  ا فريقةي وا 
ة ملةر مةووفي  تقنيةي  متخصصةي  فةي التغحيةة مة  الفئةة آسيا وصر  المتوسة. و مة حاجةة خاصة

 (.3ئ  3( و 2ئ  2الم نية ئالفنية م  الرتبتي   
 (لتنفيذ األنشطةاأُلطر الزمنية )ُتذكر اأُلطر الزمنية العامة  )د(

بةةد  بالفعةةةل تنفيةةح بعةةةض ا نصةةةة المندرجةةةة  ةةةم  حةةحا القةةةرار فةةي ال نائيةةةة الحاليةةة. وسةةةيت  تنفيةةةح 
 .2100ةة بحلول الرب  ا ول م  وا  معو  ا نص
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 مبادراف تعزيز السالمة الغحائية   7ق121ت م القرار -1
 الصلة بالميزانية البرمجية -2

 الغرض االستراتيجي:
تخفيةةةة  العةةةة ء الصةةةةحي واالجتمةةةةاوي   -0

 واالقتصادل الناج  و  ا مراض السارية

 المتوقعة ولر صعيد المنومة: النتائج
ي  الفعةةةةةةةال وتقةةةةةةةدي  الةةةةةةةدو  ملةةةةةةةر الةةةةةةةدول التنسةةةةةةة  0-3

ا و ةةةةاء إلتاحةةةةة حصةةةةول كةةةةل المجمووةةةةاف السةةةةكانية 
ولةةر التةةدخالف الخاصةةة بالوقايةةة مةة   مةةراض المنةةاة  
المداريةةة الم ملةةة  بمةةا في ةةا ا مةةراض الحيوانيةةة المنصةة   

 ومكافحت ا والق اء ولي ا واستئصال ا.

 الحةد مة  العواقة  الصةحية المترتبةة ولةر حةاالف  -5
الةةةةوارا والكةةةةوارث وا زمةةةةاف والنزاوةةةاف والتقليةةةةل مةةةة  

   رحا االجتماوي واالقتصادل ملر  قصر الحدود

تقةةةةدي  الةةةةدو  للةةةةدول ا و ةةةةاء لتعزيةةةةز ا ليةةةةاف   5-5
الوةنيةةةةةة فةةةةةي مجةةةةةال الت حةةةةة  وإلقامةةةةةة آليةةةةةاف اإلنةةةةةحار 
واالسةةةةتجابة فيمةةةةا يتعلةةةةة  بالسةةةةالمة الغحائيةةةةة وبحةةةةةاالف 

 الةوارا الصحية البيئية.
تحسةي  التغحيةةة والسةةالمة وا مةة  الغةةحائيي  ةةةوال   -9

 العمر بما يدو  الصحة العمومية والتنمية المستدامة
مقامةةةةةةةة صةةةةةةةراكاف وتحالفةةةةةةةاف  وبنةةةةةةةاء القيةةةةةةةاداف   9-0

والتنسةةةةةةةي  والتنوةةةةةةةي  وبةةةةةةةر الصةةةةةةةبكاف مةةةةةةة   صةةةةةةةةحا  
المصةةةةةلحة كافةةةةةة ولةةةةةر الصةةةةةعيدي  القةةةةةةرل واإلقليمةةةةةي 

جي  ولةر الةدوو  والصعيد العالمي  وحلا م   جل التصة
والتواصةةل  والحفةةةز ولةةةر اتخةةاح مجةةةراءاف مصةةةتركة بةةةي  
القةاوةةاف  وزيةةاد  االسةةت ماراف فةةي التةةدخالف المتعلقةةة 
بالتغحيةةةةة والسةةةةالمة وا مةةةة  الغةةةةحائيي   وو ةةةة  برنةةةةامج 

 ومل معني بالبحوث ودوم .
بمةةةا في ةةةا المراجةةة  والمتةلبةةةاف  -و ةةة  القواوةةةد  9-2 

وث والةةةدالئل و دلةةةة التةةةدري  وا ولويةةةاف المتعلقةةةة بةةةالبح
والمعةةةةايير  وتعميم ةةةةةا ولةةةةةر الةةةةدول ا و ةةةةةاء لتوسةةةةةي  
قدرت ا ولر تقيةي  جمية   صةكال سةوء التغحيةة وا مةراض 
الحيوانيةةةةةة المنصةةةةةة  وا مةةةةةراض غيةةةةةةر الحيوانيةةةةةة المنصةةةةةة  
المنقولةةة بواسةةةة الغةةحاء والتصةةدل ل ةةا  والتصةةجي  ولةةر 

 اتبا   نومة غحائية صحية.
  رصةةةةد ا مةةةةراض الحيوانيةةةةة المنصةةةة  تعزيةةةةز نوةةةة  9-5 

وغيةةةر الحيوانيةةةة المنصةةة  المنقولةةةة بالغةةةحاء والوقايةةةة من ةةةا 
وةةداد بةةرامج تلعنةةر برصةةد وتقيةةي  ا خةةةار  ومكافحت ةةا وا 
المتعلقةةة با غحيةةة ودمةةج حةةح  البةةرامج فةةي نوةة  الرصةةد 
الوةنيةةةة القائمةةةة وتعمةةةي  النتةةةائج المتحققةةةة ولةةةر جميةةة  

 ا ةرا  الفاولة ا ساسية.
بناء القةدراف وتقةدي  الةدو  للةدول ا و ةاء  بمةا   9-6 

فةةةي حلةةةا مصةةةاركت ا فةةةي و ةةة  المعةةةايير الدوليةةةة لرفةةة  
مستوه قدرت ا ولر تقيي  المخاةر فةي مجةال ا مةراض 
الحيوانيةةةةةة المنصةةةةةة  وا مةةةةةراض غيةةةةةةر الحيوانيةةةةةة المنصةةةةةة  
والمنقولةةة بالغةةحاء ومجةةال السةةالمة الغحائيةةة  واسةةتحداث 

نيةةة لمراقبةةة ا غحيةةة بةةالترابة مةة  نوةة  وتةبيةة  نلوةة  وة
 ةوارا دولية.
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 (المعطيات األساسيةو  واألهداف)ُتذكر بإيجاز الصلة بالنتائج المتوقعة والمؤشرات 
سةيتية القةةرار مةةةارًا محةةد ًا لعمةةل المنومةةة التقعيةةدل بصة   السةةالمة الغحائيةةة  فةةي سةةيا  النتةةائج المتوقعةةة الحاليةةة  

زيةز المصةور  العلميةة وتقةدير العة ء الصةحي الةحل تفر ة  ا مةراض المنقولةة با غحيةة مة  زيةاد  التركيةز ولةر تع
الصةةةبكة الدوليةةةة لمسةةة ولي سةةةالمة ا غحيةةةة ئمنفوسةةةا ( والوقايةةةة المصةةةتركة بةةةي  القةاوةةةاف مةةة  ا مةةةراض  ودوةةة 

 الحيوانية المصدر.

 على الميزانيةاآلثار  -3
)مقربذة إلذى وحذدات  ة لتنفيذذ القذرار طذواد مذدة سذريان ألنشطة األمانالتكلفة اإلجمالية المقدرة  )أ(

 :(دوالر أمريكي، بما في ذلك تكاليف الموظفين واألنشطة 10 000يبلغ كد منها 
مليةةو  دوالر  06.5مليةةو  دوالر  مريكةةي ولةةر مةةده السةةنواف السةةف القادمةةة ئالمووفةةو :  29.0

 مليو  دوالر  مريكي(. 02.6 مريكي  وا نصةة: 
 10 000)مقربذذة إلذذى وحذذدات يبلذذغ كذذد منهذذا  2011-2010التكلفذذة المقذذدرة للثنائيذذة  تُذذذكر )ب(

، مذذذ ذكذذر مسذذتويات المنظمذذة التذذي دوالر أمريكذذي، بمذذا فذذي ذلذذك تكذذاليف المذذوظفين واألنشذذطة
 : (التكاليف، وبيان األقاليم المحددة حسب االقتضاء ستتكبد هذه

 مليو  دوالر  مريكي في المقر الرئيسي. 9.7
فذذي الميزانيذذة الحاليذذة التكلفذذة المقذذدرة المذذذكورة فذذي الفقذذرة )ب( ضذذمن األنشذذطة  هذذد أدرجذذت ()ج

   ؟2011-2010البرمجية المعتمدة للثنائية 
 ماليي  دوالر  مريكي في الميزانية البرمجية. 8 لدرا مبلغ 

 الماليةاآلثار  -4
 ؟مصادر التمويد المحتملة()ب( )ُتذكر 3كيف ستمود التكاليف المقدرة المذكورة في الفقرة  

والتةي تقةدم ا الةدول ا و ةاء المعنيةة والمنومةاف غيةر   ا مةوال الخارجةة وة  الميزانيةةم  خالل 
 الحكومية حاف الصلة.

 اآلثار اإلدارية -5
مواقذ التنفيذ )تُذذكر مسذتويات المنظمذة التذي سُيضذطلذ فيهذا بالعمذد، وتذذكر األقذاليم المحذددة  )أ(

 حسب االقتضاء(
سةةةتلنو  ومليةةةة التنفيةةةح فةةةي المقةةةر الرئيسةةةي بالتنسةةةي  مةةة  جميةةة  المكاتةةة  اإلقليميةةةة السةةةتة وبلةةةدا  

 مختار  م  كل مقلي .
هذذد يمكذذن تنفيذذذ هذذذا القذذرار مذذن قبذذد المذذوظفين الذذراهنين؟ فذذي حالذذة النفذذي ُيرجذذى التحديذذد فذذي  )ب(

 الفقرة )ج( أدناه
 ال.

معبذرا  عنهذا بعذدد المذذوظفين  ذكر االحتياجذات اإلضذافيةاالحتياجذات اإلضذافية مذن المذوظفين )تُذ )ج(
مجموعذة المهذارات حسب مستويات المنظمذة، واألقذاليم المحذددة حسذب االقتضذاء، و المتفرغين 

 الالزمة(
 الفئة الم نية ئالفنية( في المقر الرئيسي. مووفا  م 
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 (لتنفيذ األنشطةاأُلطر الزمنية )ُتذكر اأُلطر الزمنية العامة  )د(
جمعيةة الصةحة العالميةة م  مبادراف السالمة  نصةة مسةتمر . وسةيقد  التقريةر المرحلةي القةاد  ملةر 

الخامسةةة والسةةتي   ومةة   ةة  فمةة  ال ةةرورل تقيةةي  المبةةادراف الكبةةره الجديةةد  بحلةةول ن ايةةة الفتةةر  
2101-2100. 

 
 

 مة وم مونة بيئياً تحسي  الصحة م  خالل تصري  النفاياف بةر  سلي    12ق121ت م القرار -1
 الصلة بالميزانية البرمجية -2

 الغرض االستراتيجي:
تعزيةةةةةةز بيئةةةةةةة  صةةةةةةة وتك يةةةةةة   نصةةةةةةةةة   -8

الوقايةةةةةةةة ا وليةةةةةةةة والتةةةةةةة  ير ولةةةةةةةر السياسةةةةةةةاف 
العمومية في كل القةاوةاف مة   جةل معالجةة 
ا سةةةبا  الجحريةةةة لألخةةةةار البيئيةةةة المحدقةةةة 
 بالصحة

 :المتوقعة ولر صعيد المنومة النتائج
تقةةةدي  الةةةدو  التقنةةةي واإلرصةةةاداف التقنيةةةة ملةةةر الةةةدول  8-2

ا و ةةةاء لتنفيةةةةح تةةةةدخالف الوقايةةةةة ا وليةةةةة التةةةةي تحةةةةد مةةةة  
المخةةةاةر البيئيةةةة ولةةةر الصةةةحة  وتعةةةزز السةةةالمة والصةةةحة 
العموميةةةة  بمةةةا فةةةي حلةةةا تنفيةةةححا فةةةي بيئةةةاف محةةةدد  ئم ةةةل 
 مةةةةةاك  العمةةةةةل  و المنةةةةةازل  و المنةةةةةاة  الح ةةةةةرية( وبةةةةةي  

 السكانية السريعة الت  ر ئم ل ا ةفال(.الفئاف 

 (المعطيات األساسيةو  واألهداف)ُتذكر بإيجاز الصلة بالنتائج المتوقعة والمؤشرات 
دولةة  02وحةو    تنفةح  2100ححا القةرار متوافة  مة  النتيجةة المتوقعةة  وتنفيةح  يسة ل بلةوغ ال ةد  المنصةود لعةا  

ض المخةةاةر البيئيةةة ولةةر الصةةحة  وحلةةا بةةدو  مةة  المنومةةة  فةةي و ةةوًا تةةدخالف الوقايةةة ا وليةةة مةة   جةةل خفةة
واحةةةد ولةةةر ا قةةةل مةةة  ا مةةةاك  التاليةةةة:  مةةةاك  العمةةةل   و المسةةةاك   و ا مةةةاك  الح ةةةرية. وسةةةتول المعةيةةةاف 

 تحديدًا(. 8ئ 2119ولر ما حي ولي  كما وردف في وا    2101ا ساسية لعا  

 على الميزانيةاآلثار  -3
)مقربذة إلذى وحذدات  ألنشطة األمانة لتنفيذذ القذرار طذواد مذدة سذريان جمالية المقدرة التكلفة اإل )أ(

   (دوالر أمريكي، بما في ذلك تكاليف الموظفين واألنشطة 10 000يبلغ كد منها 
قةد ةلة  القةرار    تةدو  ا مانةة تنفيةح اإلجةراءاف و ل  تقت ي حح  ا نصةة  ل تكةالي  م ةافية. 

ي دو  تجةاوز حةدود واليةة المنومةة ومواردحةا المتاحةة. وتصةمل خةةة العمةل المقرر  فةي موةال  بةال
 نصةةةةةة التصةةةةدل لمصةةةكلة النفايةةةةاف الخةةةةةر  وخصوصةةةًا نفايةةةةاف الروايةةةةة  2100-2101لل نائيةةةة 

الصةةحية  وحلةةا بالتعةةاو  مةة  الج ةةاف المختصةةة ا خةةره  بمةةا في ةةا برنةةامج ا مةة  المتحةةد  للبيئةةة 
 و مانة اتفاقية بازل.

 10 000)مقربذذة إلذذى وحذذدات يبلذذغ كذذد منهذذا  2011-2010التكلفذذة المقذذدرة للثنائيذذة ذكر تُذذ )ب(
، مذذذ ذكذذر مسذذتويات المنظمذذة التذذي دوالر أمريكذذي، بمذذا فذذي ذلذذك تكذذاليف المذذوظفين واألنشذذطة

  (التكاليف، وبيان األقاليم المحددة حسب االقتضاء ستتكبد هذه
 ل حا القرار. ليس م  المزم  استخدا  تكالي  م افية خصيصاً 

فذذي الميزانيذذة الحاليذذة التكلفذذة المقذذدرة المذذذكورة فذذي الفقذذرة )ب( ضذذمن األنشذذطة  هذذد أدرجذذت )ج(
   ؟2011-2010البرمجية المعتمدة للثنائية 

 ال توجد حح  التكالي .
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 الماليةاآلثار  -4
 حتملة()ب( )ُتذكر مصادر التمويد الم3كيف ستمود التكاليف المقدرة المذكورة في الفقرة  

 ال توجد حح  التكالي .
 اآلثار اإلدارية -5

مواقذ التنفيذ )تُذذكر مسذتويات المنظمذة التذي سُيضذطلذ فيهذا بالعمذد، وتذذكر األقذاليم المحذددة  )أ(
 حسب االقتضاء(

 نصةة الوقاية ا ولية ستجره  ساسًا ولر الصةعيد القةةرل   مةا المصةاري  المتعةدد  البلةدا  فسةتنفح 
مقةةر الرئيسةةي والمكاتةة  اإلقليميةةة  وسةةيكو   ةةبة االتصةةال ببرنةةامج ا مةة  المتحةةد  وةة  ةريةة  ال

 للبيئة وباتفاقية بازل م  ص   المقر الرئيسي والمكات  اإلقليمية.
هذذد يمكذذن تنفيذذذ هذذذا القذذرار مذذن قبذذد المذذوظفين الذذراهنين؟ فذذي حالذذة النفذذي ُيرجذذى التحديذذد فذذي  )ب(

 الفقرة )ج( أدناه
 نع .

معبذرا  عنهذا بعذدد المذذوظفين  ياجذات اإلضذافية مذن المذوظفين )تُذذكر االحتياجذات اإلضذافيةاالحت )ج(
مجموعذة المهذارات حسب مستويات المنظمذة، واألقذاليم المحذددة حسذب االقتضذاء، و المتفرغين 

 الالزمة(
 ال توجد احتياجاف م افية.

 (طةلتنفيذ األنشاأُلطر الزمنية )ُتذكر اأُلطر الزمنية العامة  )د(
ستكو  حناا حاجة مستمر  ملر معالجة مصةكلة نفايةاف الروايةة الصةحية وسةائر النفايةاف الخةةر   
بما ي م     حح  النفايةاف سةتنخفض ملةر حةدحا ا دنةر دائمةًا. ولةحلا فة   اإلةةار الزمنةي لتنفيةح 

يعاد . وبعةةد حلةةا سةة2103حةةحا القةةرار حةةو مةةةار الخةةةة االسةةتراتيجية المتوسةةةة ا جةةل لغايةةة وةةا  
 النور في  حس  ال رور .

 
 

 تحسةةةي  الصةةةحة مةةة  خةةةالل اإلدار  السةةةليمة للمبيةةةداف الم جةةةور  وسةةةائر المةةةواد   13ق121ت م القذذذرار -1
 الكيميائية  الم جور         

 الصلة بالميزانية البرمجية -2
 الغرض االستراتيجي:

تعزيةةةةةةز بيئةةةةةةة  صةةةةةةة وتك يةةةةةة   نصةةةةةةةةة   -8
ولةةةةةةةر السياسةةةةةةةاف  الوقايةةةةةةةة ا وليةةةةةةةة والتةةةةةةة  ير

العمومية في كل القةاوةاف مة   جةل معالجةة 
ا سةةةبا  الجحريةةةة لألخةةةةار البيئيةةةة المحدقةةةة 
 بالصحة

 المتوقعة ولر صعيد المنومة: النتائج
مجةةةةراء تقةةةةديراف مسةةةةند  بالبّينةةةةاف وو ةةةة  قواوةةةةد  8-0

ومعةةةةةايير بصةةةةة   المخةةةةةةاةر البيئيةةةةةة الرئيسةةةةةية المحدقةةةةةةة 
واء والمةةةةةةةةواد بالصةةةةةةةحة ئمةةةةةةة  قبيةةةةةةةل رداء  نوويةةةةةةةة ال ةةةةةةة

الكيميائية والمجاالف الك رومغنةيسةية وونصةر الةرادو  
وةةةةةةاد  اسةةةةةةتخدا  الميةةةةةةا   ورداء  نوويةةةةةةة ميةةةةةةا  الصةةةةةةر  وا 

 المستعملة وتحدي  ا.(

تقةةةةةدي  الةةةةةدو  التقنةةةةةي واإلرصةةةةةاداف التقنيةةةةةة ملةةةةةر   8-2 
الةةةدول ا و ةةةاء لتنفيةةةح تةةةدخالف الوقايةةةة ا وليةةةة التةةةي 

صةةةةةةحة  وتعةةةةةةزز تحةةةةةةد مةةةةةة  المخةةةةةةاةر البيئيةةةةةةة ولةةةةةةر ال
السةةالمة والصةةحة العموميةةة  بمةةا فةةي حلةةا تنفيةةححا فةةةي 
بيئةةةةةةاف محةةةةةةةدد  ئم ةةةةةةةل  مةةةةةةاك  العمةةةةةةةل  و المنةةةةةةةازل  و 
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المنةةةةاة  الح ةةةةرية( وبةةةةي  الفئةةةةاف السةةةةكانية السةةةةريعة 
 الت  ر ئم ل ا ةفال(.

تقةدي  المسةاود  التقنيةة والةدو  التقنةي ملةر الةةدول   8-3 
مدار  مخةةاةر ا و ةاء لتعزيةةز نوةة  وووةةائ  وخةةدماف 

 .الصحة الم نية والبيئية ولر الصعيد الوةني
تعزيةةةةز قيةةةةاد  قةةةةةا  الصةةةةحة لت يئةةةةة بيئةةةةة  صةةةةة  8-5 

وتغييةةةةر السياسةةةةاف فةةةةي كةةةةل القةاوةةةةاف بغيةةةةة معالجةةةةة 
ا سةةةبا  الجحريةةةة لألخةةةةار البيئيةةةة المحدقةةةة بالصةةةةحة 
بةةةةةاللجوء ملةةةةةر وسةةةةةائل مةةةةة  قبيةةةةةل االسةةةةةتجابة للتبعةةةةةاف 

ور التةةي تترتةة  ولةةر  نصةةةة المسةةتجد  والمعةةاود  للو ةة
التنميةةةةة فةةةةي صةةةةحة البيئةةةةة  وتغيةةةةر  نمةةةةاة االسةةةةت الا 

 واإلنتاا وا  ار المدمر  للتكنولوجياف المتةور .
 (المعطيات األساسيةو  واألهداف)ُتذكر بإيجاز الصلة بالنتائج المتوقعة والمؤشرات 

لمتعلقةةةة بمةةةا يلةةةي: تقيةةةي  الةةةدول ا و ةةةاء يتسةةة  حةةةحا القةةةرار مةةة  النتةةةائج المتوقعةةةة المةةةحكور  ويةةةدو  الم صةةةراف ا
لألخةار البيئية المحدقة بالصحة  وتنفيح  نصةة الوقايةة ا وليةة مة  المخةاةر البيئيةة ولةر الصةحة وتنفيةح خةةة 

 العمل  و السياساف الوةنية م   جل مدار  الصحة الم نية. وتول البياناف ا ساسية ولر ما حي ولي .

 على الميزانيةاآلثار  -3
)مقربذة إلذى وحذدات  ألنشطة األمانة لتنفيذذ القذرار طذواد مذدة سذريان التكلفة اإلجمالية المقدرة  )أ(

   (دوالر أمريكي، بما في ذلك تكاليف الموظفين واألنشطة 10 000يبلغ كد منها 
ل  يحدد  ل جدول زمني وم  المتوق     يستمر تنفيح القرار خةالل مةد  نوةرًا    مسة لة ا حجةا  

افية مةة  المبيةداف والمةةواد الكيميائيةةة سةو  تصةةبة م جةةور  بف ةل مجةةراءاف مدار  المخةةاةر. اإل ة
وتوجةةةة  ا مانةةةةة  نصةةةةةةت ا المزمعةةةةة صةةةةو  مةةةةةواد محةةةةدد  م يةةةةر  للقلةةةةة  م ةةةةل الرصةةةةا  والزئبةةةةة  
وا سبسةةتوس للةةتخل  من ةةا تةةدريجيًا. وتبلةةغ تكلفةةة المسةةتوه الةةراح  مةة  حةةح  ا نصةةةة فةةي المقةةر 

دوالر  مريكةةةةي لكةةةةل  نائيةةةةة.  مةةةةا تنفيةةةةح ا نصةةةةةة الصةةةةاملة الخاصةةةةة  511 111الرئيسةةةةي حةةةةوالر 
بالمبيداف الم جور  والمواد الكيميائيةة الم جةور  فيقةدر ومومةًا    يقت ةي تكلفةة م ةافية فةي حةدود 

 حلا المبلغ تقريبًا.
 10 000)مقربذذة إلذذى وحذذدات يبلذذغ كذذد منهذذا  2011-2010التكلفذذة المقذذدرة للثنائيذذة تُذذذكر  )ب(

، مذذذ ذكذذر مسذذتويات المنظمذذة التذذي دوالر أمريكذذي، بمذذا فذذي ذلذذك تكذذاليف المذذوظفين واألنشذذطة
  (التكاليف، وبيان األقاليم المحددة حسب االقتضاء ستتكبد هذه
 ئ (  وال .3انور الفر  

فذذي الميزانيذذة الحاليذذة التكلفذذة المقذذدرة المذذذكورة فذذي الفقذذرة )ب( ضذذمن األنشذذطة  هذذد أدرجذذت )ج(
   ؟2011-2010المعتمدة للثنائية  البرمجية

التكلفةةةةة التقديريةةةةة للمسةةةةتوه الةةةةراح  مةةةة  ا نصةةةةةة الخاصةةةةة بةةةةالمواد المحةةةةدد  الم يةةةةر  للقلةةةة  تبلةةةةغ 
 دوالر  مريكي و درجف في الميزانية البرمجية الراحنة. 511 111

 الماليةاآلثار  -4
 ؟ادر التمويد المحتملة()ب( )ُتذكر مص3كيف ستمود التكاليف المقدرة المذكورة في الفقرة  

 المساحماف الةووية م  الدول ا و اء الم تمة با مر والمصادر غير الحكومية المختصة.
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 اآلثار اإلدارية -5
مواقذ التنفيذ )تُذذكر مسذتويات المنظمذة التذي سُيضذطلذ فيهذا بالعمذد، وتذذكر األقذاليم المحذددة  )أ(

 حسب االقتضاء(
يةح وتقةدي  التوجي ةاف العامةة ملةر المكاتة  اإلقليميةة والمكاتة  القةريةة( المقر الرئيسي ئتنسي  التنف

 والمكات  اإلقليمية بالتصاور م  البلدا .
هذذد يمكذذن تنفيذذذ هذذذا القذذرار مذذن قبذذد المذذوظفين الذذراهنين؟ فذذي حالذذة النفذذي ُيرجذذى التحديذذد فذذي  )ب(

 الفقرة )ج( أدناه
لمسةةةتوه الةةةراح  مةةة  حةةةح  ا نصةةةةة.  مةةةا تنفيةةةح بوسةةة  المةةةووفي  الةةةراحني     يسةةةتمروا فةةةي تنفيةةةح ا

ا نصةةةةة الصةةةاملة الخاصةةةة بالمبيةةةداف الم جةةةور  والمةةةواد الكيميائيةةةة الم جةةةور  فسيقت ةةةي ومومةةةًا 
 مووفي  م افيي  ئانور ئا(  دنا (.

معبذرا  عنهذا بعذدد المذذوظفين  االحتياجذات اإلضذافية مذن المذوظفين )تُذذكر االحتياجذات اإلضذافية )ج(
مجموعذة المهذارات حسب مستويات المنظمذة، واألقذاليم المحذددة حسذب االقتضذاء، و ن المتفرغي
 الالزمة(

٪ مةة  25تقت ةةي ا نصةةةة الصةةاملة مووفةةًا واحةةدًا م ةةافيًا مةة  الفئةةة الم نيةةة ئالفنيةةة( ئمةةا يعةةادل 
 ومل موو  متفرغ(.

 (لتنفيذ األنشطةاأُلطر الزمنية )ُتذكر اأُلطر الزمنية العامة  )د(
ئ ( 3ار الزمنةةةي غيةةةر محةةةدد ويتوقةةة  االسةةةتمرار فةةةي تنفيةةةح ا نصةةةةة ولةةةر مةةةر الةةةزم  ئانوةةةر اإلةةةة

  وال (.
 
 

 مةةةةة  المرامةةةةةي اإلنمائيةةةةةةة  4التعجيةةةةةل بخةةةةةةر التقةةةةةد  صةةةةةو  بلةةةةةوغ المرمةةةةةر    15ق121ت م القذذذذذرار -1
 الوقايةةةةة والعةةةالا مةةة  االلت ةةةةا   :تخفةةةيض معةةةةدل وفيةةةاف ا ةفةةةال -لأللفيةةةة   
 الرئول   

 بالميزانية البرمجية الصلة -2
 الغرض االستراتيجي:

تخفيةةةة  العةةةة ء الصةةةةحي واالجتمةةةةاوي   -0
 واالقتصادل الناج  و  ا مراض السارية

 المتوقعة ولر صعيد المنومة: النتائج
تقةةدي  الةةدو  الخةةا  بالسياسةةاف والةةدو  التقنةةي   0-0

ملر الدول ا و اء لتحقي   كبر قدر مة  المسةاوا  فةي 
ر اللقاحةةاف الم ةمونة الجةود   بمةةا حصةول الجمية  ولة

فةةي حلةةا منتجةةاف وتكنولوجيةةاف التمنيةة  الجديةةد   ودمةةج 
التدخالف ا ساسية ا خره الخاصة بصحة الةفةل مة  

 التمني .

خفةةةةةةةض معةةةةةةةدالف المرا ةةةةةةةة والوفيةةةةةةةاف   -4
وتحسةةةةةةةي  الصةةةةةةةةحة خةةةةةةةةالل مراحةةةةةةةةل العمةةةةةةةةر 
الرئيسةةية  بمةةا فةةي حلةةةا الحمةةل والةةوالد  وفتةةةر  

والةفولةةةة والمراحقةةة  وتحسةةةي  الةةوالد  الحدي ةةة 
الصةةةةةحة الجنسةةةةةية واإلنجابيةةةةةة وتعزيةةةةةز تمتةةةةة  
جميةةة  ا فةةةةراد بالنصةةةةاة والصةةةحة فةةةةي مرحلةةةةة 

 الصيخوخة

تةبيةةةة  الةةةةدالئل اإلرصةةةةادية وا سةةةةالي  وا دواف   4-5
الخاصةةة بتحسةةي  صةةحة الةفةةل ونمةةو   ولةةر المسةةتوه 
القةةةرل  مةة  تقةةدي  الةةدو  التقنةةي ملةةر الةةدول ا و ةةاء 

تك يةةة  العمةةةل ولةةةر تةةةوفير التغةيةةةة الصةةةاملة مةةة   جةةةل 
للسكا  بالتدخالف الناجعة  ورصةد التقةد  المحةرز  مة  
مراوا  القواود والمعةايير الدوليةة وقواوةد ومعةايير حقةو  
اإلنسةةةا   والسةةةيما تلةةةا المنصةةةو  ولي ةةةا فةةةي اتفاقيةةةة 

 حقو  الةفل.
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 (المعطيات األساسيةو  واألهداف)ُتذكر بإيجاز الصلة بالنتائج المتوقعة والمؤشرات 
( وةةدد الةةدول 0ئ -0حةحا القةةرار يتوافةة  مةة  النتةائج المتوقعةةة ويةةدو  الم صةةراف التاليةة:  واًل: الغةةرض االسةةتراتيجي 

( وةةدد الةةدول 2٪ ولةةر ا قةةل بةةالتمني  ئبالحقنةةة ال ال يةةة(  وئ91ا و ةةاء التةةي تكةةو  قةةد حققةةف تغةيةةة قةةدرحا 
مة  الةنمة " " فةي جةدول التمنية  الةوةني الخةا  ب ةا.  تدمية النزفيةةالمسةا و اء التي تكو  قةد  درجةف لقةاح 

( ودد الدول ا و اء التي تكةو  قةد و ةعف سياسةة متكاملةة بصة   اإلتاحةة 0ئ -4و انيًا: الغرض االستراتيجي 
( وةدد الةةدول ا و ةاء التةةي تكةو  قةةد نفةةحف 2الصةاملة للتةةدخالف الفعالةة لتحسةةي  صةحة ا   والوليةةد والةفةةل  وئ

 استراتيجياف لتوسي  نةا  التغةية بتدخالف صحة الةفل ونمو الةفل.

 على الميزانيةاآلثار  -3
)مقربذة إلذى وحذدات  ألنشطة األمانة لتنفيذذ القذرار طذواد مذدة سذريان التكلفة اإلجمالية المقدرة  )أ(

   (دوالر أمريكي، بما في ذلك تكاليف الموظفين واألنشطة 10 000يبلغ كد منها 
لتغةيةةة التكةةالي  التةةي سةةيتحمل ا  2105-2101مليةةو  دوالر  مريكةةي مةلةةو  للفتةةر   001مبلةةغ 

 المقر الرئيسي والمكات  اإلقليمية والمكات  القةرية.
 10 000)مقربذذة إلذذى وحذذدات يبلذذغ كذذد منهذذا  2011-2010التكلفذذة المقذذدرة للثنائيذذة تُذذذكر  )ب(

، مذذذ ذكذذر مسذذتويات المنظمذذة التذذي شذذطةدوالر أمريكذذي، بمذذا فذذي ذلذذك تكذذاليف المذذوظفين واألن
  (التكاليف، وبيان األقاليم المحددة حسب االقتضاء ستتكبد هذه

ماليةةةي  دوالر  مريكةةةي  5.9: المقةةةر الرئيسةةةي يحتةةةاا مجمةةةااًل ملةةةر 0تكلفةةةة الغةةةرض االسةةةتراتيجي 
يميةة ماليي  دوالر  مريكةي لألنصةةة(   مةا المكاتة  اإلقل 5دوالر  مريكي للمووفي  و 911 111ئ

ماليةةةةي  دوالر  مريكةةةةي  5مليةةةةو  دوالر  مريكةةةةي ئ 27.4والمكاتةةةة  القةريةةةةة فتحتةةةةاا مجمةةةةااًل ملةةةةر 
 مليو  دوالر  مريكي لألنصةة(. 22.4للمووفي   و

دوالر  مريكةةةةي  611 111: المقةةةةر الرئيسةةةةي يحتةةةةاا مجمةةةةااًل ملةةةةر 4تكلفةةةةة الغةةةةرض االسةةةةتراتيجي 
الر  مريكةةةةةي لألنصةةةةةةةة(   مةةةةةا المكاتةةةةةة  دو  051 111دوالر  مريكةةةةةي للمةةةةةةووفي   و 451 111ئ

مليةةةةو  دوالر  2.4ماليةةةةي  دوالر  مريكةةةةي ئ 8اإلقليميةةةةة والمكاتةةةة  القةريةةةةة فتحتةةةةاا مجمةةةةااًل ملةةةةر 
 ماليي  دوالر  مريكي لألنصةة(. 5 مريكي للمووفي   و

فذذي الميزانيذذة الحاليذذة التكلفذذة المقذذدرة المذذذكورة فذذي الفقذذرة )ب( ضذذمن األنشذذطة  هذذد ُأدرجذذت )ج(
   ؟2011-2010لبرمجية المعتمدة للثنائية ا

 نع .
 الماليةاآلثار  -4

 ؟)ب( )ُتذكر مصادر التمويد المحتملة(3كيف ستمود التكاليف المقدرة المذكورة في الفقرة  
مةةة  التحةةال  العةةالمي مةةة   جةةل اللقاحةةةاف  2101: ا مةةةوال متاحةةة لعةةا  0الغةةرض االسةةتراتيجي 

قةةد يوفرحةةا حةةحا  المصةةدرا   2100ا مةةوال المةلوبةةة لعةةا  والتمنية  ومةة  م سسةةة غيةةتس. وبعةةض 
 .2100وم  حلا فم  المتوق  و ور  غر  في التمويل في وا  

 : ستبحث المنومة و  مساحماف ةووية لتمويل ا نصةة.4الغرض االستراتيجي 
 اآلثار اإلدارية -5

عمذد، وتذذكر األقذاليم المحذددة مواقذ التنفيذ )تُذذكر مسذتويات المنظمذة التذي سُيضذطلذ فيهذا بال )أ(
 حسب االقتضاء(

بلةةدًا حةةي  68جميةة  مسةةتوياف المنومةةة  مةة  التركيةةز بصةةفة خاصةةة ولةةر بلةةدا  ا ولويةةة ووةةددحا 
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" وحةةةي  ي ةةةًا التةةةي تتحمةةةل  كبةةةر وةةة ء مةةة  حةةةحا 2105محةةةة مبةةةادر  "العةةةد التنةةةازلي لغايةةةة وةةةا  
  التحةةال  العةةالمي مةة   جةةل المةةرض. ومعوةة  حةةح  البلةةدا   حةةل  ي ةةًا للحصةةول ولةةر تمويةةل مةة

 اللقاحاف والتمني .
هذذد يمكذذن تنفيذذذ هذذذا القذذرار مذذن قبذذد المذذوظفين الذذراهنين؟ فذذي حالذذة النفذذي ُيرجذذى التحديذذد فذذي  )ب(

 الفقرة )ج( أدناه
ال.    تنفيةةح حةةحا القةةرار يحتةةاا ملةةر مةةووفي  م ةةافيي  وخصوصةةًا فةةي البلةةدا  التةةي تتحمةةل وبئةةًا 

 كبيرًا م  ححا المرض.
معبذرا  عنهذا بعذدد المذذوظفين  االحتياجذات اإلضذافية مذن المذوظفين )تُذذكر االحتياجذات اإلضذافية )ج(

مجموعذة المهذارات حسب مستويات المنظمذة، واألقذاليم المحذددة حسذب االقتضذاء، و المتفرغين 
 الالزمة(

واحةةةد فةةةي : واحةةةد مةةةن   فةةةي المقةةةر الرئيسةةةي  و 4 ال ةةةة مةةةووفي  ئ و مةةةا يعةةةادل   بةةةالتفرغ( برتبةةةة  
 المكت  اإلقليمي لجنو  صر  آسيا  وواحد ولر الصعيد القةرل.

 (لتنفيذ األنشطةاأُلطر الزمنية )ُتذكر اأُلطر الزمنية العامة  )د(
 .2105-2101الفتر  

 
 

 الت ا  الكبد الفيروسي   11ق121ت م القرار -1
 الصلة بالميزانية البرمجية -2

 الغرض االستراتيجي:
العةةةة ء الصةةةةحي واالجتمةةةةاوي  تخفيةةةة   -0

 واالقتصادل الناج  و  ا مراض السارية

 المتوقعة ولر صعيد المنومة: النتائج
تقةةدي  الةةدو  الخةةا  بالسياسةةاف والةةدو  التقنةةي   0-0

ملر الدول ا و اء لتحقي   كبر قدر مة  المسةاوا  فةي 
حصةول الجمية  ولةر اللقاحةةاف الم ةمونة الجةود   بمةةا 

ولوجيةةاف التمنيةة  الجديةةد   ودمةةج فةةي حلةةا منتجةةاف وتكن
التدخالف ا ساسية ا خره الخاصة بصحة الةفةل مة  

 التمني .
 
تقةةدي  الةةدو  الخةةا  بالسياسةةاف والةةدو  التقنةةي   0-4

ملةر الةدول ا و ةاء لتعزيةز قةدرت ا ولةر ترصةد ورصةةد 
كةةل ا مةةراض السةةارية حاف ا حميةةة فةةي مجةةال الصةةحة 

 العمومية.
 
جةةةةةةةةةةاز  م  0-5 عةةةةةةةةةةار  و دواف تةةةةةةةةةةدخل اسةةةةةةةةةةتحداث وا 

واسةةةتراتيجياف جديةةةد  لتلبيةةةة االحتياجةةةاف حاف ا ولويةةةة 
فيمةةا يتعلةة  بالوقايةةة مةة  ا مةةراض السةةارية ومكافحت ةةا  
مةةةة  قيةةةةا  العلمةةةةاء القةةةةادمي  مةةةة  البلةةةةدا  الناميةةةةة بةةةةدور 

 قيادل  ولر نحو متزايد  في ححا المجال البح ي.

 (المعطيات األساسيةو  واألهدافرات )ُتذكر بإيجاز الصلة بالنتائج المتوقعة والمؤش
يتوافةة  حةةحا القةةرار مةة  النتةةائج المتوقعةةة. وسةةتحدد حسةة  االقت ةةاء الم صةةراف النوويةةة للوقايةةة مةة  الت ةةا  الكبةةد 

 الفيروسي.
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 على الميزانيةاآلثار  -3
دات )مقربذة إلذى وحذ ألنشطة األمانة لتنفيذذ القذرار طذواد مذدة سذريان التكلفة اإلجمالية المقدرة  )أ(

   (دوالر أمريكي، بما في ذلك تكاليف الموظفين واألنشطة 10 000يبلغ كد منها 
ماليةي  دوالر  مريكةي(  01. و لةث حةحا المبلةغ ئالمقبلةة مليو  دوالر  مريكةي للسةنواف الخمةس 31

وةداد توجي ةاف  مةلو  في المقر الرئيسي  ومةال التخةةية والتنسةي  بةي   صةحا  المصةلحة  وا 
ة ولر الصعيد العالمي  وتقةدي  الةدو  ملةر المكاتة  اإلقليميةة والقةريةة  و ل ةا المبلةغ السياسة العام

 مليو  دوالر  مريكي( مةلو   نصةة الدو  ولر الصعيدي  اإلقليمي والقةرل. 21ئ
 10 000)مقربذذة إلذذى وحذذدات يبلذذغ كذذد منهذذا  2011-2010التكلفذذة المقذذدرة للثنائيذذة تُذذذكر  )ب(

، مذذذ ذكذذر مسذذتويات المنظمذذة التذذي ي ذلذذك تكذذاليف المذذوظفين واألنشذذطةدوالر أمريكذذي، بمذذا فذذ
  (التكاليف، وبيان األقاليم المحددة حسب االقتضاء ستتكبد هذه

 ماليي  دوالر  مريكي في السنة. 6التكلفة التقديرية اإلجمالية 
لميزانيذذة فذذي االحاليذذة التكلفذذة المقذذدرة المذذذكورة فذذي الفقذذرة )ب( ضذذمن األنشذذطة  هذذد أدرجذذت )ج(

   ؟2011-2010البرمجية المعتمدة للثنائية 
 نصةة المنومة فةي مجةال الوقايةة مة  الت ةا  الكبةد موزوةة ولةر وةدد مة  الوحةداف التقنيةة. ومة  
الصةةع  تحديةةد القيمةةة الحقيقيةةة للمةةوارد المتاحةةة ل ةةح  ا نصةةةة  ن ةةا قةةد ال تكةةو  محةةدد  بةريقةةة 

  مةةحكور  مةة اًل  ةةم  م مونيةةة الةةد   و م مونيةةة الحقةة   و مباصةةر  فةةي الميزانيةةة البرمجيةةة  وقةةد تكةةو 
السةةةةالمة الغحائيةةةةة  و تةةةةوقي السةةةةرةا   و تمنيةةةة  ا ةفةةةةال  و وةةةةالا حةةةةاالف العةةةةدوه االنت ازيةةةةة 

 بفيروس العوز المناوي البصرل.
 الماليةاآلثار  -4

 ؟محتملة()ب( )تذكر موارد التمويد ال3كيف ستمود التكاليف المقدرة المذكورة في الفقرة  
 م  المتوق  الحصول ولر تمويل م افي م  المساحماف الةووية بف ل تنصية حصد الموارد.

 اآلثار اإلدارية -5
مواقذ التنفيذ )تُذذكر مسذتويات المنظمذة التذي سُيضذطلذ فيهذا بالعمذد، وتذذكر األقذاليم المحذددة  )أ(

 حسب االقتضاء(
اإلرصةاداف السياسةية والتقنيةة  والةدوو  ولةر الصةعيد معو  ا نصةة ي دي ةا حاليةًا المقةر الرئيسةي ئ

قليمةةةا  ئصةةةر  المتوسةةةة وغةةةر   العةةةالمي  والتنسةةةي  بةةةي   صةةةحا  المصةةةلحة  وجمةةة  ا مةةةوال( وا 
 المحية ال ادا(.

هذذد يمكذذن تنفيذذذ هذذذا القذذرار مذذن قبذذد المذذوظفين الذذراهنين؟ فذذي حالذذة النفذذي ُيرجذذى التحديذذد فذذي  )ب(
 الفقرة )ج( أدناه

 ال.
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معبذرا  عنهذا بعذدد المذذوظفين  االحتياجذات اإلضذافية مذن المذوظفين )تُذذكر االحتياجذات اإلضذافية )ج(
مجموعذة المهذارات حسب مستويات المنظمذة، واألقذاليم المحذددة حسذب االقتضذاء، و المتفرغين 

 الالزمة(
نيةةة فةةي المقةةر الرئيسةةي: مووفةةا  م ةةافيا  ولةةر ا قةةل ئمتفرغةةا   و مةةا يعادل مةةا( مةة  الفئةةة الم 

-2101ئالفنيةةة( ومووةة  واحةةد ئمتفةةرغ  و مةةا يعادلةة ( مةة  فئةةة الخةةدماف العامةةة. وةةةوال ال نائيةةة 
موو  م افي ئمتفرغ  و ما يعادل ( مة  الفئةة الم نيةة ئالفنيةة( فةي كةل مة   ال ةة مكاتة   2100

 ال ةةةة مةةةووفي  آخةةةري   2103-2102مقليميةةةة ئباإل ةةةافة ملةةةر الةةةدو  اإلدارل(  وةةةةوال ال نائيةةةة 
يعةةادل  ( للعمةةل فةةي المكاتةة  اإلقليميةةة ا خةةره ئباإل ةةافة ملةةر الةةدو  اإلدارل(.  تفرغةةو   و مةةائم

 ل    الحاجةةةة تق ةةةي بتواجةةةد مةةةا يعةةةادل  مانيةةةة مةةةووفي  ئمتفةةةرغي ( مجمةةةااًل مةةة  الفئةةةة الم نيةةةة 
يعةادل  ال ةة  و  ربعةة مةووفي  ئمتفةرغي ( مة  فئةة الخةدماف العامةة. وسةتحتاا  ئالفنية( ومع ة  مةا

 مكات  قةرية ولر ا قل ملر موو  متفرغ للبرنامج الوةني. 01
 (لتنفيذ األنشطةاأُلطر الزمنية )ُتذكر اأُلطر الزمنية العامة  )د(

قلةي  صةر  المتوسةة فةي وةا   سيتوس  البرنامج العالمي ليصمل اإلقلي  ا فريقةي واإلقلةي  ا وروبةي وا 
 .2100-2101ية   ويصمل كحلا جمي  ا قالي  ةوال ال نائ2101

 
 
 ةةةةةةةةةةةةةة


