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  منظمة الصحة العالمية
  
  
  
  

    بعد المائة الثالثونالثانية و الدورة         المجلس التنفيذي  
  ٢٠١٣كانون الثاني/ يناير  ٢٩-٢١جنيف، 

  
  
  
  

  اإلجرائية والمقررات اتالقرار 
  المالحق

  
  
  
  
  
  
  
  
  
    
  جنيف  

٢٠١٣  



- ii - 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  

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

ا تظهــر عبــارة "بلــد أو منطقــة" فــي عنــاوين منطقــة أو للســلطات فيهــا، أو فيمــا يتعلــق بحــدودها أو تخومهــا. وحيثمــ
  الجداول فإنها تشمل البلدان أو األقاليم أو المدن أو المناطق.
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  مقدمة
  
  

العالميـة فـي  في المقـر الرئيسـي لمنظمـة الصحــة بعد المائة الثالثونالثانية و المجلس التنفيذي  ت دورةعقد  
هذا المجلد  ويحتويمجلدين.   وتنشر محاضرها في .٢٠١٣ ينايرالثاني/  كانون ٢٩إلى  ٢١الفترة من في جنيف، 

أسـماء ب. أما المحاضر الموجزة لمناقشات المجلـس وقائمـة والمقررات اإلجرائية والمالحق المتعلقة بها على القرارات
 ٢ســجالت/ /١٣٢/٢٠١٢ت  مفــي الوثيقــة  والتفاصــيل الخاصــة بعضــوية اللجــان فتــردوأعضــاء المكتــب  المشــاركين

 .إلنكليزية)(با
 
 

_______________  
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  المحتويات
  
  الصفحة

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

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

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

  
  

  والمقررات اإلجرائية القرارات
  

  القرارات
  
  ١   ٢٠١٩-٢٠١٤توفير صحة العين للجميع: خطة عمل عالمية للفترة العمل على   ١ق١٣٢ت  م
  
  ٢    .........................................   اإلقليمي لألمريكتينتعيين المدير   ٢ق١٣٢ت  م
  
  ٣    ..........................  اإلعراب عن التقدير للدكتورة ميرتا روزيس برياغو  ٣ق١٣٢ت  م
  
  ٣   تنفيذ توصيات لجنة األمم المتحدة المعنية بالسلع الُمنقذة ألرواح النساء واألطفال  ٤ق١٣٢ت  م
  
  ٧    ...................................................................     العجز  ٥ق١٣٢ت  م
  
  ١٠    ..............................  ٢٠١٥-٢٠١٤جدول تقدير االشتراكات للفترة   ٦ق١٣٢ت  م
  
  ١٦    ...........................................  أمراض المناطق المدارية المهملة  ٧ق١٣٢ت  م
  
  ٢٠    ..............  التوحيد القياسي والتشغيل البيني في مجال الصحة اإللكترونية   ٨ق١٣٢ت  م
  
  ٢٢    ....................................   العالقات مع المنظمات غير الحكومية  ٩ق١٣٢ت  م
  
  ٢٣    ...................................   التصديق على تعديالت الئحة الموظفين  ١٠ق١٣٢ت  م
  
  ٢٣    .   المصنفة في رتب ومرتب المدير العاممرتبات الموظفين في الوظائف غير   ١١ق١٣٢ت  م
  
  ٢٤    .......   االختصاصات المنقحة للجنة االستشاريين المستقلة في مجال المراقبة  ١٢ق١٣٢ت  م
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  الصفحة
  
  ٢٧    .....................  المعدلة من النظام الداخلي للمجلس التنفيذي ٥٢المادة   ١٣ق١٣٢ت  م
  
  المعــــني بانتخــــاب المديــــر العــــام لمنظمــــة الصحــة متابعة تقرير الفريق العامــــل  ١٤ق١٣٢ت  م

  ٢٩    ................................................................     العالمية  
  
  

  المقررات اإلجرائية
  
  د العالمــي الشامــــل واألهــــداف للوقايــــة مــــن األمــــراض غــــيرــمسّودة إطار الرص  )١(١٣٢ت  م

  ٤٥    ..........................................................   السارية ومكافحتها  
  

  ٤٥    ................   عضوية لجنة الخبراء المستقلين االستشارية في مجال المراقبة  )٢(١٣٢ت  م
  
  ٤٥    .....................................  جائزة مؤسسة الدكتور علي توفيق شوشة  )٣(١٣٢ت  م
  
  ٤٦    ...................................................   جائزة مؤسسة ليون برنارد  )٤(١٣٢ت  م
  
  ٤٦    .....................................................   جائزة ساساكاوا للصحة  )٥(١٣٢ت  م
  
  ٤٦    ...............................  جائزة مؤسسة اإلمارات العربية المتحدة للصحة  )٦(١٣٢ت  م
  
  ٤٦    ..........................  جائزة دولة الكويت للبحوث في مجال تعزيز الصحة  )٧(١٣٢ت  م
  
  ٤٧    ....................  ووك التذكارية للصحة العمومية –جائزة الدكتور لي جونغ   )٨(١٣٢ت  م
  
  ٤٧    ......   استعراض المنظمات غير الحكومية ذات العالقات الرسمية مع المنظمة  )٩(١٣٢ت  م
  
  ٤٨    .......................   إصالح منظمة الصحة العالمية: الشراكات المستضافة  )١٠(١٣٢ت  م
  
  ٤٩    ......   إصالح منظمة الصحة العالمية: المشاركة مع المنظمات غير الحكومية  )١١(١٣٢ت  م
  
  إصالح منظمة الصحة العالمية: تبسيط التبليــــغ الوطنــــي والتواصــل مــــع الــــدول  )١٢(١٣٢ت  م

  ٥٠    ..................................................................   األعضاء  
  
  ٥٠    ...........   منظمة الصحة العالمية: تصريف الشؤون الصحية العالمية إصالح  )١٣(١٣٢ت  م
  
  ٥٠    ..............................   إصالح منظمة الصحة العالمية: التنفيذ والتقييم  )١٤(١٣٢ت  م
  
  إصالح منظمة الصحة العالمية: تبسيط أعمال األجهزة الرئاسية وتنسيق أعمــال  )١٥(١٣٢ت  م

  ٥١    ..................................................   اللجان اإلقليمية ومواءمتها  
  
  ٥٢    ....................................................   شؤون البرنامج والميزانية  )١٦(١٣٢ت  م
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  الصفحة
  
  ٥٤    .............   جدول األعمال المؤقت لجمعية الصحة العالمية السادسة والستين  )١٧(١٣٢ت  م
  
  ٥٤    ..........   موعد ومكان انعقاد دورة المجلس التنفيذي الثالثة والثالثين بعد المائة  )١٨(١٣٢ت  م
  
  

  المالحق
  
  رسمية معها أو اإلبقاء على عالقات المنظمات غير الحكومية التي تم قبول الدخول في  -١

  ٥٧    ..   )٩(١٣٢ت  موالمقرر اإلجرائي  ٩ق١٣٢ت  مالعالقات الرسمية معها بمقتضى القرار   
  
  ٦٠    ...........................................  التصديق على تعديالت الئحة الموظفين   -٢
  
  اإلجرائيــة اآلثار المالية واإلدارية المترتبة بالنسبة إلى األمانة نتيجــة للقـــرارات والمقــررات  -٣

  ٧٢    ..................................................  المعتمدة من قبل المجلس التنفيذي  
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  ١جدول األعمال  

 
  افتتاح الدورة واعتماد جدول األعمال  -١

  
  تقرير المدير العام  -٢

  
  تقرير لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة التابعة للمجلس التنفيذي  -٣

  
  المجلس التنفيذيتقارير اللجان اإلقليمية إلى   -٤

  
  إصالح منظمة الصحة العالمية  -٥

  
  اإلصالحات البرمجية  •

  
  اإلصالحات الخاصة بتصريف الشؤون  •

  
  اإلصالحات اإلدارية  •

  
  األمراض غير السارية  -٦

  
  مسّودة إطار الرصد العالمي الشامل واألهداف للوقاية من األمراض غير السارية ومكافحتها  ١-٦
  
  ٢٠٢٠-٢٠١٣مل الخاصة بالوقاية من األمراض غير السارية ومكافحتها مسّودة خطة الع  ٢-٦
  
  ٢٠٢٠-٢٠١٣مسّودة خطة العمل الشاملة الخاصة بالصحة النفسية   ٣-٦
  
  مســـــّودة خطـــــة العمـــــل الخاصـــــة بالوقايـــــة مـــــن العمـــــى وضـــــعف البصـــــر اللـــــذين يمكـــــن تجنبهمـــــا   ٤-٦

٢٠١٩-٢٠١٤  
  
  العجز  ٥-٦
  

  تعزيز الصحة طيلة العمر  -٧
  
  رصد بلوغ األهداف (المرامي) اإلنمائية لأللفية المتعلقة بالصحة  ١-٧
  

  ٢٠١٥الصحة في خطة التنمية لما بعد عام   •
  
إجــراءات متابعــة توصـــيات اللجــان الرفيعـــة المســتوى المعقــودة مـــن أجــل النهـــوض بصــحة المـــرأة   ٢-٧

  والطفل
                                    

 ).٢٠١٣كانون الثاني/ يناير  ٢١اعتمدها المجلس في جلسته األولى (بالصيغة التي    ١
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  المحددات االجتماعية للصحة  ٣-٧
  

  التأهب والترصد واالستجابة  -٨
  
  )٢٠٠٥تنفيذ اللوائح الصحية الدولية (  ١-٨
  
  التأهب لألنفلونزا الجائحة: تبادل فيروسات األنفلونزا والتوصل إلى اللقاحات والفوائد األخرى   ٢-٨
  
  شلل األطفال: تكثيف جهود المبادرة العالمية الستئصال شلل األطفال  ٣-٨
  

  األمراض السارية  -٩
  
  للقاحاتخطة العمل العالمية الخاصة با  ١-٩
  
  أمراض المناطق المدارية المهملة  ٢-٩
  

  الُنظم الصحية  -١٠
  

  المنتجات الطبية المتدنية النوعية/ المزورة/ المغشوشة التوسيم/ المغشوشة/ المزيفة  ١-١٠
  

  متابعة تقرير فريق الخبراء االستشاريين العامل المعني بتمويل وتنسيق البحث والتطوير  ٢-١٠
  

  الصحية الشاملة التغطية  ٣-١٠
  

القوى العاملة الصحية: التقـدم فـي معالجـة مسـألتي الـنقص والهجـرة، وفـي االسـتعداد لالحتياجـات   ٤-١٠
  المستجدة

  
  الصحة اإللكترونية وأسماء نطاقات المواقع الصحية على شبكة اإلنترنت  ٥-١٠
  

 شؤون البرنامج والميزانية  -١١
  

  : أحدث المعلومات٢٠١٣-٢٠١٢تنفيذ الميزانية البرمجية   ١-١١
  

  مسّودة برنامج العمل العام الثاني عشر  ٢-١١
  

  ٢٠١٥-٢٠١٤الميزانية البرمجية المقترحة   ٣-١١
  

  الشؤون المالية  -١٢
  

  ٢٠١٥-٢٠١٤جدول تقدير االشتراكات   ١-١٢
  

  تعديالت الالئحة المالية والنظام المالي   ٢-١٢
  

  الشؤون اإلدارية  -١٣
  

  متابعة تقرير الفريق العامل المعني بانتخاب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية  ١-١٣



  جدول األعمال 
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  ٢٠١٣التقييم: أحدث المعلومات وخطة العمل المقترحة لعام   ٢-١٣
  

  لجنة الخبراء المستقلين االستشارية في مجال المراقبة  ٣-١٣
  

  العضوية  •
  

  االختصاصات  •
  

  العقارات  ٤-١٣
  

  س التنفيذيتقارير لجان المجل  ٥-١٣
  

  اللجنة الدائمة المعنية بالمنظمات غير الحكومية  •
  

  المؤسسات والجوائز  •
  

جــدول األعمــال المؤقــت لجمعيــة الصــحة العالميــة السادســة والســتين وموعــد ومكــان دورة المجلــس   ٦-١٣
  التنفيذي الثالثة والثالثين بعد المائة

  
  شؤون العاملين  -١٤

  
  لألمريكتينتعيين المدير اإلقليمي   ١-١٤
  

  بيان ممثل جمعيات موظفي منظمة الصحة العالمية  ٢-١٤
  

  التقرير السنوي عن الموارد البشرية  ٣-١٤
  

  تقرير لجنة الخدمة المدنية الدولية  ٤-١٤
  

  تعديالت النظام األساسي للموظفين والئحة الموظفين  ٥-١٤
  

  مسائل للعلم  -١٥
  

  تقارير الهيئات االستشارية  ١-١٥
  

  لجان الخبراء ومجموعات الدراسة  •
  

  [ُحذف]  •
  

  التقارير المرحلية  ٢-١٥
  

  األمراض غير السارية
  

تــدعيم السياســات الخاصــة بــاألمراض غيــر الســارية مــن أجــل تعزيــز التمتــع بالنشــاط فــي   ألف:
  )٣-٦٥ج ص عمرحلة الشيخوخة (القرار 
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ــــــــى نحــــــــو   باء: ــــــــة للحــــــــد مــــــــن تعــــــــاطي الكحــــــــول عل ــــــــرار االســــــــتراتيجية العالمي   ضــــــــار (الق
  )١٣-٦٣ج ص ع

  
  )٢١-٦٠ع  ص  ج(القرار  التخلص من اضطرابات عوز اليود بشكل دائم  جيم:

  
  التأهب والترصد واالستجابة

  
تعزيز القدرات الوطنية في مجال إدارة الطوارئ الصحية والكـوارث وتعزيـز مرونـة الـُنظم   دال:

  )١٠-٦٤ع  ص  ج(القرار  الصحية
  

  )٥ق١٢٤م تتغير المناخ والصحة (القرار   هاء:
  

  األمراض السارية
  

  )١٧-٦٤ع  ص  جالمالريا (القرار   واو:
  

  )١٦-٦٤ع  ص  جاستئصال داء التنينات (القرار   زاي:
  

  )١-٦٠ع  ص  ج(القرار  استئصال الجدري: تدمير مخزونات فيروس الجدري  حاء:
  

  الُنظم الصحية
  

  )١٨-٥٥ع  ص  جسالمة المرضى (القرار   طاء:
  

  )٢٤-٦٤ع  ص  جمياه الشرب، واإلصحاح، والصحة (القرار   ياء:
  

  )٢٦-٦٠ع  ص  جصحة العمال: خطة العمل العالمية (القرار   كاف:
  

اســتراتيجية دمــج تحليــل المســائل واإلجــراءات المتعلقــة بنــوع الجــنس فــي عمــل المنظمــة   الم:
  )٢٥-٦٠ع  ص  ج(القرار 

  
  )١٦-٦٠ع  ص  جالتقدم المحرز في استعمال األدوية على نحو رشيد (القرار   ميم:

  
  ١استراتيجية السياسات الصحية وبحوث الُنظم  نون:

  
  اختتام أعمال الدورة  -١٦

  
_______________  

                                    
(المشروح) لالطالع على التوصية المقدمة من أعضاء مكتب المجلس التنفيذي بقبول اقتـراح  ١٣٢/١م تانظر الوثيقة     ١

 الُنظم" في تقرير مرحلي. إبالغ المجلس عن "استراتيجية السياسات الصحية وبحوث
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  قائمة الوثائق
  
  

  ١جدول األعمال   ١تنقيح  ١٣٢/١م ت
  

  (المشروح) جدول األعمال المؤقت  (المشروح) ١٣٢/١م ت
  

دورتـه الثانيـة والثالثـين بعـد  تقرير المدير العام المقدم إلى المجلس التنفيذي فـي  ١٣٢/٢م ت
  المائة

  
تقريــر لجنــة البرنــامج والميزانيــة واإلدارة التابعــة للمجلــس التنفيــذي فــي اجتماعهــا   ١٣٢/٣م ت

  االستثنائي الثاني
  

  تقارير اللجان اإلقليمية إلى المجلس التنفيذي  ١٣٢/٤م ت
  

  إصالح منظمة الصحة العالمية  ١٣٢/٥م ت
  

المنظمة الستضافة الشراكات الصـحية والمقترحـات بشـأن تنسـيق عمـل  ترتيبات  ١إضافة  ١٣٢/٥م ت
  المنظمة مع الشراكات المستضافة

  
المســائل الرئيســية المطروحــة لوضــع سياســة خاصــة بالمشــاركة مــع المنظمــات   ٢إضافة  ١٣٢/٥م ت

  غير الحكومية
  

  ليمية ومواءمتهاتبسيط أعمال األجهزة الرئاسية وتنسيق أعمال اللجان اإلق  ٣إضافة  ١٣٢/٥م ت
  

  خيارات بخصوص تبسيط اإلبالغ من ِقَبل الدول األعضاء والتواصل معها  ٤إضافة  ١٣٢/٥م ت
  

  دور منظمة الصحة العالمية في تصريف الشؤون الصحية العالمية  ٥إضافة  ١٣٢/٥م ت
  

اســـــتعراض شـــــؤون التنظـــــيم واإلدارة واألخـــــذ بالالمركزيـــــة فـــــي منظمـــــة الصـــــحة   ٦إضافة  ١٣٢/٥م ت
  العالمية، تقرير من وحدة التفتيش المشتركة

  
  أساليب التقييم المستقل إلصالح المنظمة: المرحلة الثانية  ٧إضافة  ١٣٢/٥م ت
  

  ٢٠١٢تنفيذ عملية إصالح المنظمة،   ٨إضافة  ١٣٢/٥م ت
  

  شبكة القياسات الصحية  ٩إضافة  ١٣٢/٥م ت
  

غير السارية ومكافحتها: االجتماع الرسمي للدول األعضاء مـن أجـل  األمراض  ١٣٢/٦م ت
اختتام العمل الخاص بإطـار الرصـد العـالمي الشـامل، بمـا فـي ذلـك المؤشـرات، 
ومجموعة مـن األهـداف العالميـة االختياريـة للوقايـة مـن األمـراض غيـر السـارية 

  ومكافحتها
  

                                    
 .ixانظر الصفحة    ١
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  ١٣٢/٧م ت
  ١تصويب  ١٣٢/٧م تو 

خاصـــة بالوقايـــة مـــن األمـــراض غيـــر الســـارية ومكافحتهـــا مســـّودة خطـــة العمـــل ال
٢٠٢٠-٢٠١٣    

    ٢٠٢٠-٢٠١٣مسّودة خطة العمل الشاملة الخاصة بالصحة النفسية   ١٣٢/٨م ت
    ٢٠١٩-٢٠١٤توفير صحة العين للجميع: خطة عمل عالمية للفترة   ١٣٢/٩م ت
    العجز  ١٣٢/١٠م ت
واإلداريــة المترتبــة بالنســبة إلــى األمانــة نتيجــة للقــرارات تقريــر عــن اآلثــار الماليــة   ١إضافة  ١٣٢/١٠م ت

  ١المقترح اعتمادها من ِقَبل المجلس التنفيذي أو جمعية الصحة
  

  رصد بلوغ األهداف (المرامي) اإلنمائية لأللفية المتعلقة بالصحة  ١٣٢/١١م ت
  

بلوغ األهداف (المرامـي) اإلنمائيـة لأللفيـة المتعلقـة بالصـحة: الصـحة فـي  رصد  ١٣٢/١٢م ت
    ٢٠١٥خطة التنمية لما بعد عام 

إجراءات متابعة توصيات اللجـان الرفيعـة المسـتوى المعقـودة مـن أجـل النهـوض   ١٣٢/١٣م ت
    بصحة المرأة والطفل

  المحّددات االجتماعية للصحة  ١٣٢/١٤م ت
  

  )٢٠٠٥اللوائح الصحية الدولية ( تنفيذ  ١٣٢/١٥م ت
  ١إضافة  ١٣٢/١٥م تو 
  

اإلطــار الخــاص بالتأهــب لمواجهــة األنفلــونزا الجائحــة التقريــر الثنــائي الســنوات   ١٣٢/١٦م ت
  ٢٠١٣لعام 

  
  شلل األطفال: تكثيف جهود المبادرة العالمية الستئصال شلل األطفال  ١٣٢/١٧م ت
  

  للقاحاتخطة العمل العالمية الخاصة با  ١٣٢/١٨م ت
  

ـــتخلص منهـــا   ١٣٢/١٩م ت ـــة منهـــا ومكافحتهـــا وال ـــة: الوقاي أمـــراض المنـــاطق المداريـــة المهمل
  واستئصال شأفتها

  
تقريــر عــن اآلثــار الماليــة واإلداريــة المترتبــة بالنســبة إلــى األمانــة نتيجــة للقــرارات   ١إضافة  ١٣٢/١٩م ت

    ١المقترح اعتمادها من ِقَبل المجلس التنفيذي أو جمعية الصحة
المنتجـــات الطبيـــة المتدنيـــة النوعيـــة/ المـــزورة/ المغشوشـــة التوســـيم/ المغشوشـــة/   ١٣٢/٢٠م ت

    المزيفة
متابعة تقرير فريق الخبراء االستشـاريين العامـل المعنـي بتمويـل وتنسـيق البحـث   ١٣٢/٢١م ت

    والتطوير
إلــى األمانــة نتيجــة للقــرارات تقريــر عــن اآلثــار الماليــة واإلداريــة المترتبــة بالنســبة   ١إضافة  ١٣٢/٢١م ت

  ١المقترح اعتمادها من ِقَبل المجلس التنفيذي أو جمعية الصحة
                                    

 .٣انظر الملحق     ١
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  التغطية الصحية الشاملة  ١٣٢/٢٢م ت
  

القــــوى العاملــــة الصــــحية: التقــــدم فــــي معالجــــة مســــألتي الــــنقص والهجــــرة، وفــــي   ١٣٢/٢٣م ت
  االستعداد لالحتياجات المستجدة

  
  ماء نطاقات المواقع الصحية على شبكة اإلنترنتالصحة اإللكترونية وأس  ١٣٢/٢٤م ت
  

  : أحدث المعلومات٢٠١٣-٢٠١٢تنفيذ الميزانية البرمجية   ١٣٢/٢٥م ت
  

مســـّودة برنـــامج العمـــل العـــام الثـــاني عشـــر لمنظمـــة الصـــحة العالميـــة: مســـّودة   ١٣٢/٢٦م ت
  ٢٠١٣للمناقشة من ِقَبل المجلس التنفيذي في كانون الثاني/ يناير 

  
  ٢٠١٥-٢٠١٤الميزانية البرمجية المقترحة   ١٣٢/٢٧م ت
  

  مشروع مقرر إجرائي  ١إضافة  ١٣٢/٢٧م ت
  

  ٢٠١٥-٢٠١٤جدول تقدير االشتراكات   ١٣٢/٢٨م ت
  

  إدارة مخاطر أسعار صرف العمالت األجنبية  ١إضافة  ١٣٢/٢٨م ت
  

  ١٣٢/٢٩م ت
  ١إضافة  ١٣٢/٢٩م تو 
  ٢إضافة  ١٣٢/٢٩م تو 

المعنـــي بانتخـــاب المـــدير العـــام لمنظمـــة الصـــحة  متابعـــة تقريـــر الفريـــق العامـــل
  العالمية

  
تقريــر عــن اآلثــار الماليــة واإلداريــة المترتبــة بالنســبة إلــى األمانــة نتيجــة للقــرارات   ٣إضافة  ١٣٢/٢٩م ت

  ١المقترح اعتمادها من ِقَبل المجلس التنفيذي أو جمعية الصحة
  

  ٢٠١٣التقييم: أحدث المعلومات وخطة العمل المقترحة لعام   ١٣٢/٣٠م ت
  

  عضوية لجنة الخبراء المستقلين االستشارية في مجال المراقبة  ١٣٢/٣١م ت
  

  لجنة الخبراء المستقلين االستشارية في مجال المراقبة: االختصاصات  ١٣٢/٣٢م ت
  

  العقارات  ١٣٢/٣٣م ت
  

اللجنـــــة الدائمـــــة المعنيـــــة بالمنظمـــــات غيـــــر تقـــــارير لجـــــان المجلـــــس التنفيـــــذي:   ١٣٢/٣٤م ت
  ٢الحكومية

  
  الجوائز  ١٣٢/٣٥م ت
  

  جدول األعمال المؤقت لجمعية الصحة العالمية السادسة والستين  ١٣٢/٣٦م ت
  

  تعيين المدير اإلقليمي لألمريكتين  ١٣٢/٣٧م ت
                                    

 .٣انظر الملحق     ١
 .١انظر الملحق     ٢
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  التقرير السنوي عن الموارد البشرية  ١٣٢/٣٨م ت
  ١تصويب  ١٣٢/٣٨م تو 
  

  تقرير لجنة الخدمة المدنية الدولية  ١٣٢/٣٩م ت
  

  ١تعديالت النظام األساسي للموظفين والئحة الموظفين  ١٣٢/٤٠م ت
  

تقريــر عــن اآلثــار الماليــة واإلداريــة المترتبــة بالنســبة إلــى األمانــة نتيجــة للقــرارات   ١إضافة  ١٣٢/٤٠م ت
  ٢المقترح اعتمادها من ِقَبل المجلس التنفيذي أو جمعية الصحة

  
  تقارير الهيئات االستشارية: لجان الخبراء ومجموعات الدراسة  ١٣٢/٤١م ت
  

مجموعـــات  –تقـــارير الهيئـــات االستشـــارية: لجـــان الخبـــراء ومجموعـــات الدراســـة   ١إضافة  ١٣٢/٤١م ت
  ولجان الخبراء االستشاريين وعضويتها

  
  تقارير مرحلية  ١٣٢/٤٢م ت

  ١إضافة  ١٣٢/٤٢م تو 
  ١تصويب  ١إضافة  ١٣٢/٤٢م تو 
  
  تقرير لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة التابعة للمجلس التنفيذي  ١٣٢/٤٣تم 
  

  تعديالت الالئحة المالية والنظام المالي  ١٣٢/٤٤م ت
  

  وثائق معلومات
  

  بيان ممثل جمعيات موظفي منظمة الصحة العالمية  ١معلومات/ /١٣٢م ت
  

  الشراكات التي تستضيفها المنظمة  ٢معلومات/ /١٣٢م ت
  

  : خطة التنفيذ الرفيعة المستوى٢٠١٢تنفيذ برنامج إصالح المنظمة،   ٣معلومات/ /١٣٢م ت
  

  ٢٠١٥-٢٠١٤الميزانية البرمجية المقترحة   ٤معلومات/ /١٣٢م ت
  

  متنوعاتوثائق ال
  

  قائمة بأسماء األعضاء والمشاركين اآلخرين [ باإلنكليزية والفرنسية فقط ]  ١تنقيح  ١متنوعات/ /١٣٢م ت
  

  الجدول الزمني اليومي المبدئي  ٢متنوعات/ /١٣٢م ت
  

  المقررات اإلجرائية وقائمة القرارات  ٣متنوعات/ /١٣٢م ت
  

  قائمة الوثائق  ٤متنوعات/ /١٣٢م ت
  

_______________  

                                    
 .٢انظر الملحق     ١
 .٣انظر الملحق     ٢
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  اتالقرار   

  
  

  ٢٠١٩-٢٠١٤توفير صحة العين للجميع: خطة عمل عالمية للفترة العمل على   ١ق١٣٢ت  م
  

  المجلس التنفيذي،
  

  ٢٠١٩،١-٢٠١٤وقد نظر في التقرير الصادر عن توفير صحة العين للجميع: خطة عمل عالمية للفترة 
  

  ٢:جمعية الصحة العالمية السادسة والستين باعتماد القرار التالي يوصي
  

  جمعية الصحة العالمية السادسة والستون، 
  

بشــأن تــوفير صــحة  ٢٠١٩-٢٠١٤وقــد نظــرت فــي التقريــر ومســودة خطــة العمــل العالميــة للفتــرة 
  العين للجميع؛ 

  
ـــــبشــــأن الــــتخلص مــــن العمــــى الــــذي يمك ٢٦-٥٦ج ص عرار ـوٕاذ تــــذّكر بالقــــ ـــــن تجنبــــه والقراريـ ن ـ

  العمى وضعف البصر اللذين يمكن تجنبهما؛ الوقاية منبشأن  ٢٥-٥٩ج ص عو ١-٦٢ ع  ص  ج
  

بشـأن تـوفير صـحة العـين للجميـع مبنيـة  ٢٠١٩-٢٠١٤بأن خطـة العمـل العالميـة للفتـرة  تقروٕاذ 
  ؛٢٠١٣-٢٠٠٩للفترة  العمى وضعف البصر اللذين يمكن تجنبهما الوقاية منعلى خطة العمل بشأن 

  
مـن جميـع  ٪٨٠أو العـالج مـن نسـبة تبلـغ  وٕاذ تقر بأن من الممكن على الصعيد العالمي الوقاية

  تقريبًا من ضعاف البصر في العالم يعيشون في البلدان النامية؛ ٪٩٠حاالت ضعف البصر، وأن نسبة 
  

بشـأن  ٢٠١٩-٢٠١٤بالصالت القائمة بـين بعـض مجـاالت خطـة العمـل العالميـة للفتـرة  تقروٕاذ 
لألمراض غير السارية وأمراض المناطق المدارية توفير صحة العين للجميع والجهود الرامية إلى التصدي 

  المهملة،
  

  بشأن توفير صحة العين للجميع؛ ٢٠١٩-٢٠١٤خطة العمل العالمية للفترة  تعتمد  -١
  
  الدول األعضاء على ما يلي: تحث  -٢

  
ضــعف البصــر الــذي يمكــن تجنبــه،  الوقايــة مــنأن تعــّزز الجهــود الوطنيــة الراميــة إلــى   )١(

العمـــى، بوســـائل منهـــا دمـــج صـــحة العـــين فـــي الخطـــط الصـــحية الوطنيـــة وتقـــديم فـــي ذلـــك  بمـــا
  الخدمات الصحية، حسب االقتضاء؛

                                                           
 .١٣٢/٩م تالوثيقة     ١

 القرار بالنسبة إلى األمانة.لالطالع على اآلثار المالية واإلدارية المترتبة على اعتماد  ٣انظر الملحق     ٢
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بشأن توفير  ٢٠١٩-٢٠١٤ للفترة أن تنفذ اإلجراءات المقترحة في خطة العمل العالمية  )٢(
الخــدمات علــى نحــو شــامل  إتاحــةوفقــًا لألولويــات الوطنيــة، بمــا فــي ذلــك  ،صــحة العــين للجميــع

  وعادل؛
  
عليهــــا جمعيــــة الصــــحة العالميــــة فــــي القــــرار  وافقــــتأن تواصــــل تنفيــــذ اإلجــــراءات التــــي   )٣(
العمـى  الوقايـة مـنالعمى وضعف البصـر، وخطـة عملهـا بشـأن  الوقاية منبشأن  ١-٦٢ع  ص  ج

  ؛٢٠١٣-٢٠٠٩وضعف البصر للفترة 
  
  ؛٢٠١٣ حتىالية أن تواصل دعم أمانة المنظمة في عملها بشأن تنفيذ خطة العمل الح  )٤(
  
ثار المرتبطة بتنفيذ هذا القرار بالنسبة إلى البرنامج والميزانيـة فـي سـياق آلأن تنظر في ا  )٥(

  الميزانية البرمجية األعم؛
  

  المدير العام ما يلي: تطلب من  -٣
  
الــــدول األعضــــاء الــــدعم التقنــــي الــــالزم لتنفيــــذ اإلجــــراءات المقترحــــة فــــي  يقــــدم إلــــىأن   )١(

وفقــًا لألولويــات  ،بشــأن تــوفير صــحة العــين للجميــع ٢٠١٩-٢٠١٤ للفتــرة العالميــةالعمــل  خطــة
  الوطنية؛

  
بشـــــــــــــأن تـــــــــــــوفير  ٢٠١٩-٢٠١٤العالميـــــــــــــة أن يواصـــــــــــــل تطـــــــــــــوير خطـــــــــــــة العمـــــــــــــل   )٢(

الخـدمات علـى نحـو شــامل  فيمـا يتعلــق علـى وجـه الخصـوص بـدمج إتاحــةللجميـع،  العـين صـحة
  وعادل؛

  
ــــضـــعف البصـــر الـــذي يمكـــن تجنب ايـــة مـــنللوقأن يواصـــل إيـــالء األولويـــة   )٣( ــــه، بمـ ــــا فـ ي ـ
 للفتـــرة ةـــــل العالميـــــة العمـــــذ خطـــــة لتنفيـــــوارد الالزمـــــص المـي تخصيــــــــر فـــــى، وأن ينظـــــالعم كـــــذل

  بشأن توفير صحة العين للجميع؛ ٢٠١٩-٢٠١٤
  
ــــذ   )٤( ــــي تنفي ــــدم المحــــرز ف ــــذي تقريــــرًا عــــن التق ــــس التنفي ــــدم عــــن طريــــق المجل خطــــة أن يق

 ،٢٠٢٠و ٢٠١٧إلـــى جمعيتـــي الصـــحة العالميـــة الســـبعين والثالثـــة والســـبعين فـــي عـــامي  العمـــل
  .بالترتيب

  
 )٢٠١٣ كانون الثاني/ يناير ٢٢، الثالثةالجلسة (

  
  
  تعيين المدير اإلقليمي لألمريكتين  ٢ق١٣٢ت  م
  

  المجلس التنفيذي،
  

  من دستور منظمة الصحة العالمية؛ ٥٢في اعتباره أحكام المادة  إذ يضع
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  ١وٕاذ يضع في اعتباره الترشيح الصادر عن اللجنة اإلقليمية لألمريكتين في دورتها الرابعة والستين،
  

  ؛٢٠١٣شباط/ فبراير  ١الدكتورة كاريسا فاوستينا إتيين مديرًا إقليميًا لألمريكتين اعتبارًا من  يعين  -١
  
المـــدير العـــام فـــي إصـــدار عقـــد للـــدكتورة كاريســـا فاوســـتينا إتيـــين لمـــدة خمـــس ســـنوات اعتبـــارًا مـــن  يفـــوض  -٢
  ، وذلك رهنًا بأحكام النظام األساسي للموظفين والئحة الموظفين.٢٠١٣شباط/ فبراير  ١
  

  )٢٠١٣كانون الثاني/ يناير  ٢٢، الرابعةالجلسة (  
  
  
   للدكتورة ميرتا روزيس برياغواإلعراب عن التقدير   ٣ق١٣٢ت  م
  

  المجلس التنفيذي،
  

إذ يود بمناسبة تقاعد الدكتورة ميرتا روزيس برياغو من منصب المدير اإلقليمي لألمريكتين، اإلعراب عن 
  تقديره لما قدمته من خدمات لمنظمة الصحة العالمية؛

  
وٕاذ يشير بوجه خـاص إلـى سـنوات وٕاذ يضع في اعتباره أنها كرست حياتها لخدمة قضية الصحة الدولية، 

  خدمتها التي دامت عشر سنوات في منصب المدير اإلقليمي لألمريكتين؛
  

المؤتمر الصحي الثامن والعشرون للبلدان األمريكية، الدورة الذي اعتمده  CSP28.R8وٕاذ يشير إلى القرار 
ميرتا روزيس برياغو مديرًا فخريًا للمكتـب الصـحي الذي يعين الدكتورة و لألمريكتين،  الرابعة والستون للجنة اإلقليمية

  للبلدان األمريكية،
  

ــا روزيــس بريــاغو إلســهامها الــذي ال يقــدر بــثمن فــي عمــل  يعــرب عــن  -١ بــالغ امتنانــه وتقــديره للــدكتورة ميرت
  منظمة الصحة العالمية؛

  
  ية.بهذه المناسبة أطيب تمنياته بقضاء سنوات أخرى مديدة في خدمة البشر  يهديها  -٢
  

  )٢٠١٣كانون الثاني/ يناير  ٢٢، الرابعةالجلسة (  
  
  
  تنفيذ توصيات لجنة األمم المتحدة المعنية بالسلع الُمنقذة ألرواح النساء واألطفال  ٤ق١٣٢ت  م
  

  المجلس التنفيذي،  
  
بعــد النظــر فــي التقــارير المقدمــة عــن رصــد بلــوغ األهــداف (المرامــي) اإلنمائيــة لأللفيــة المتعلقــة بالصــحة،   

وعن متابعة توصيات اللجنة المعنية بالمعلومات والمساءلة عن صحة المرأة والطفل، وعن العمل المضطلع به من 

                                                           
 .CSP28.R7القرار     ١
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ة المعنيـــة بالســـلع الُمنقـــذة ألرواح النســـاء أجـــل متابعـــة التوصـــيات وخطـــة التنفيـــذ الصـــادرة عـــن لجنـــة األمـــم المتحـــد
  ١واألطفال،

  
  ٢جمعية الصحة العالمية السادسة والستين باعتماد القرار التالي: يوصي  

  
  جمعية الصحة العالمية السادسة والستون،    

  
بلوغ األهداف (المرامي) اإلنمائية لأللفية المتعلقة  بشأن رصد ١٥-٦٣ع  ص  جإذ تذّكر بالقرارين   

بشــأن تنفيــذ توصــيات اللجنــة المعنيــة بالمعلومــات والمســاءلة عــن صــحة المــرأة  ٧-٦٥ع  ص  جبالصــحة، و
  والطفل؛

  
االســتراتيجية وٕاذ تــذّكر أيضــًا بــأن األمــين العــام لألمــم المتحــدة دعــا المجتمــع العــالمي، مــن خــالل   

ــــى إنقــــاذ أرواح لمــــرأة والطفــــلالعالميــــة بشــــأن صــــحة ا ــــى العمــــل معــــًا عل ــــول  ١٦، إل مليــــون شــــخص بحل
  ؛٢٠١٥ عام
  

وٕاذ تثنــي علــى التعهــدات وااللتزامــات التــي أعلنهــا عــدد كبيــر مــن الــدول األعضــاء والشــركاء فيمــا   
  يتعلق باالستراتيجية العالمية لألمين العام لألمم المتحدة بشأن صحة المرأة والطفل؛

  
ماليــين النســاء واألطفــال يموتــون ســنويًا دون مبــرر بســبب اعــتالالت يمكــن الوقايــة وٕاذ تقــر بــأن   

  منها بسهولة بواسطة سلع طبية موجودة وغير غالية الثمن؛
  

وٕاذ تقر أيضًا بالحاجـة العاجلـة إلـى التصـدي للعقبـات التـي تحـول دون حصـول النسـاء واألطفـال   
  لى هذه العقبات؛على السلع المالئمة واستعمالها، وٕالى التغلب ع

  
وٕاذ ترحـــب بتقريـــر لجنـــة األمـــم المتحـــدة المعنيـــة بالســـلع الُمنقـــذة ألرواح النســـاء واألطفـــال، والـــذي   

ماليين شخص في غضون خمس سنوات بواسطة  ستةتشير التقديرات الواردة فيه إلى إمكانية إنقاذ أرواح 
  تحظى باالهتمام؛ التي المن السلع والمنتجات ذات الصلة بها، المحددة و  ١٣تحسين إتاحة 

  
المعنيـة بالسـلع الُمنقـذة ألرواح  لجنـة األمـم المتحـدةوٕاذ ترحب أيضًا باإلجراءات التي أوصت بهـا   

  النساء واألطفال، وبخطة التنفيذ الخاصة بتطبيق اإلجراءات؛
  

واح النساء المعنية بالسلع الُمنقذة ألر  لجنة األمم المتحدةوٕاذ تقر بأن اإلجراءات التي أوصت بها   
  واألطفال ستعزز كذلك إتاحة مجموعة سلع أوسع نطاقًا؛

  
وٕاذ تقــر أيضـــًا بضــرورة تعزيـــز أو إنشــاء أو دعـــم الخــدمات الصـــحية التــي يحتـــاج إليهــا كـــل مـــن   

النساء واألطفال بدءًا من الفترة السابقة للحمل وحتى الوضع وأثناء الفترة التي تعقب الوضع مباشرة، وفـي 
  الطفولة؛مرحلة 

  
وٕاذ تؤكد مجددًا علـى أهميـة تيسـير نقـل التكنولوجيـا حسـب شـروط يـتم االتفـاق عليهـا بـين البلـدان   

  المتقدمة والبلدان النامية، وكذلك فيما بين البلدان النامية، حسب االقتضاء؛
                                                           

  .، على التوالي١٣٢/١٣م تو ١٣٢/١١م تالوثيقتان     ١
  لالطالع على اآلثار المالية واإلدارية المترتبة على اعتماد القرار بالنسبة إلى األمانة. ٣انظر الملحق     ٢
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وٕاذ تقــر بالــدور الــذي يقــوم بــه فريــق الخبــراء المســتقل المعنــي باالســتعراض فــي مجــال اســتعراض   
  لتقدم المحرز في تنفيذ اإلجراءات الموصى بها،ا
  
الدول األعضاء على أن تضع موضع التطبيق العملي خطة التنفيذ الخاصة بالسلع الُمنقذة  تحث  -١

  ألرواح النساء واألطفال، بما في ذلك ما يلي:
  
لــى تحســين جــودة وٕامــدادات واســتعمال الســلع الــثالث عشــرة الُمنقــذة لــألرواح، واالســتناد إ  )١(

أفضــل الممارســات المتبعــة فيمــا يخــص تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت مــن أجــل إجــراء هــذه 
  التحسينات؛

  
الطلـــب علــــى  مـــن أجـــل زيـــادةوضـــع خطـــط لتنفيـــذ التـــدخالت، علـــى النطــــاق المالئـــم،   )٢(

الخــــدمات الصــــحية واســــتخدامها والســــلع الــــثالث عشــــرة الُمنقــــذة لــــألرواح، وخصوصــــًا فيمــــا بــــين 
  السكانية غير المخدومة بالقدر الكافي؛ المجموعات

  
التصـــدي للعقبـــات الماليـــة مـــن أجـــل ضـــمان حصـــول أفقـــر أفـــراد المجتمـــع علـــى الســـلع   )٣(

  الثالث عشرة الُمنقذة لألرواح وعلى أية سلع أخرى مالئمة ذات صلة بها؛
  
م، تحســين الكفــاءة التنظيميــة مــن خــالل مواءمــة شــروط التســجيل وتبســيط عمليــات التقيــي  )٤(

  بما في ذلك إعطاء األولوية في االستعراض للسلع الُمنقذة لألرواح؛
  
تنفيــذ اآلليــات والتــدخالت التــي ثبتــت جــدواها لضــمان أن يكــون القــائمون علــى الرعايــة   )٥(

  الصحية على دراية بأحدث المبادئ التوجيهية الوطنية بخصوص صحة األم والطفل؛
  

  المدير العام ما يلي: تطلب إلى  -٢
  

العمـــل مـــع اليونيســـيف وصـــندوق األمـــم المتحـــدة للســـكان والبنـــك الـــدولي وبرنـــامج األمـــم   )١(
ــــوطنيين  ــــة األمــــم المتحــــدة للمــــرأة ومســــؤولي التنظــــيم ال ــــدز وهيئ المتحــــدة المشــــترك لمكافحــــة األي
واإلقليميـــين والـــدوليين والجهـــات الفاعلـــة مـــن القطـــاع الخـــاص وســـائر الشـــركاء، مـــن أجـــل تعزيـــز 

  سلع المأمونة العالية الجودة؛وضمان توافر ال
  
فــي تحســين الكفــاءة التنظيميــة  ، حســب االقتضــاء،العمــل مــع الــدول األعضــاء ودعمهــا  )٢(

والتوحيد القياسي والمواءمة لشروط التسجيل وتبسـيط عمليـات التقيـيم، بمـا فـي ذلـك مـنح األولويـة 
  في االستعراض للمنتجات المندرجة ضمن السلع الُمنقذة لألرواح؛

  
بشـــأن المعلومـــات والمســـاءلة عـــن  تقـــديم الـــدعم إلـــى فريـــق خبـــراء االســـتعراض المســـتقل  )٣(

فــي عملــه الخــاص بتقيــيم التقــدم المحــرز فــي االســتراتيجية العالميــة لألمــين  صــحة المــرأة والطفــل
العام لألمم المتحـدة بشـأن صـحة المـرأة والطفـل وفـي تنفيـذ توصـيات لجنـة األمـم المتحـدة المعنيـة 

  بالسلع الُمنقذة ألرواح النساء واألطفال؛
  
، مـن خـالل المجلـس إلى جمعية الصحة العالمية ٢٠١٥تقديم تقرير كل عام حتى عام   )٤(

التنفيــذي، عــن التقــدم المحــرز فــي متابعــة توصــيات اللجنــة المعنيــة بالســلع الُمنقــذة ألرواح النســاء 
  واألطفال، فيما يتصل ببند جدول األعمال الخاص بتعزيز الصحة طيلة العمر.
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  الملحق
  

  ١السلع بحسب المرحلة العمرية
  

  السلع الخاصة بصحة األمومة
  النزف بعد الوضع – أوكسيتوسين  -١
  النزف بعد الوضع –ميزوبروستول   -٢
  االرتجاع ومقدمات االرتجاع الحادة –كبريتات المغنيسيوم   -٣

  السلع الخاصة بصحة المولود
  اإلنتان لدى المولود – مضادات حيوية بالحقن  -٤
  متالزمة الضائقة التنفسية عند الوالدة المبتسرة –كورتيكوستيرويدات قبل الوالدة   -٥
  الرعاية الخاصة بالحبل السري للمولود –كلورهكسيدين   -٦
  اختناق المولود –أجهزة اإلنعاش   -٧

  السلع الخاصة بصحة الطفل
  االلتهاب الرئوي –أموكسيسيلين   -٨
  اإلسهال –أمالح معالجة الجفاف عن طريق الفم   -٩
  اإلسهال –الزنك   -١٠

  السلع الخاصة بالصحة اإلنجابية
  العوازل األنثوية  -١١
  تنظيم األسرة/ منع الحمل –غرائس منع الحمل   -١٢
  تنظيم األسرة/ منع الحمل –موانع الحمل في الطوارئ  -١٣

  
  )٢٠١٣كانون الثاني/ يناير  ٢٣، السادسةالجلسة (  

  
  
  
  
  
  

                                                           
انظــر تقريــر لجنــة األمــم المتحــدة المعنيــة بالســلع المنقــذة ألرواح النســاء واألطفــال. تقريــر المفــوض، نيويــورك، أيلــول/     ١

  .٧، صفحة ١، الجدول ٢٠١٢سبتمبر 
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   العجز  ٥ق١٣٢ت  م
  

  المجلس التنفيذي،  
  

  ١بعد أن نظر في التقرير الخاص بالعجز،  
  
  ٢اعتماد القرار التالي:بن يجمعية الصحة العالمية السادسة والست يوصي  

  
  الصحة العالمية السادسة والستون،جمعية   

  
  ؛بالعجز وقد نظرت في التقرير الخاص  

  
العالجــــي بمــــا فــــي ذلــــك الوقايــــة والتــــدبير ، بشــــأن العجــــز ٢٣-٥٨ج ص ع وٕاذ تشــــير إلــــى القــــرار  
  والتأهيل؛

  
بلــــدًا ومنظمــــة مــــن  ١٥٥وٕاذ تشــــير إلــــى اتفاقيــــة حقــــوق األشــــخاص ذوي اإلعاقــــة، التــــي وقعهــــا   

عجـز مسـألة تتعلـق أن الاألمر الذي يبرز ، بلداً  ١٢٧منظمات التكامل اإلقليمي وصادق عليها حتى اآلن 
السياسات الوطنية وبرامج التنمية ، وفيما يتعلق بالدول األطراف توصي بأن تكون بحقوق اإلنسان والتنمية

  الدولية شاملة ومتاحة للمصابين بالعجز؛
  

العجــز فــي منظــور مراعــاة تــدعو إلــى التــي لجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة إلــى قــرارات ا وٕاذ تشــير  
 بشـأن تحقيـق األهـداف اإلنمائيـة لأللفيـة لألشـخاص ذوي اإلعاقـة، ٦٤/١٣١القـرار جدول أعمال التنميـة (

ومـا  ٢٠١٥حتـى عـام بشأن تحقيـق األهـداف اإلنمائيـة لأللفيـة لألشـخاص ذوي اإلعاقـة  ٦٥/١٨٦ والقرار
 ؛بشأن اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة والبروتوكول االختياري الملحق بهـا) ٦٦/٢٢٩ القرارو ، بعده

 ٦٦/١٢٤والقـرار  ؛ةإقرار الوثيقة الختامية لمؤتمر األمـم المتحـدة للتنميـة المسـتدامبشأن  ٦٦/٢٨٨والقرار 
وسـائر تحقيق األهداف اإلنمائيـة لأللفيـة بشأن عقد اجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة بصدد البت في 

  ؛ألشخاص ذوي اإلعاقةفيما يتعلق با األهداف اإلنمائية المتفق عليها دولياً 
  

كــل المصــابين بــالعجز بجميــع تيســير تمتــع المبذولــة حاليــًا لالجهود الوطنيــة واإلقليميــة ســّلم بــوٕاذ ت  
  لمتأصلة؛تهم اتعزيز احترام كراملو  ،حقوق اإلنسان والحريات األساسية

 
البّينـات العلميـة المتاحـة ويبـّين أفضـل مشـفوع بال ٣،عجـزعـن ال األولتقرير العـالمي البـرحب توٕاذ   

  ؛الناجم منها عن العجزالعقبات التي تعترض سبيل المصابين بالعجز وتذليل الكثير من إمكانية تالفي 
  

وأن عـــددهم هـــذا  شــخصعـــدد المتعايشـــين مــع حـــاالت العجـــز ُيقــّدر بنحـــو بليـــون  وٕاذ تالحــظ أن  
 ســــتجابةاالانتشــــار الظــــروف الصــــحية المزمنــــة و  وارتفــــاع معــــدالت العمــــرالســــكان فــــي يزداد مــــع تقــــدم ســــ
الفئــات رًا غيــر متناســب علــى تــأثي ذا العجــز يــؤثرمــن العوامــل؛ وأن هــ تجاهــات العوامــل البيئيــة وغيرهــاال

ــــراء، وأن  ــــي الضــــعيفة مــــن الســــكان، وخاصــــة النســــاء والمســــنين والفق البلــــدان معــــدالت انتشــــار العجــــز ف
                                                           

 .١٣٢/١٠م تالوثيقة     ١

  لالطالع على اآلثار المالية واإلدارية المترتبة على اعتماد القرار بالنسبة إلى األمانة. ٣انظر الملحق     ٢
 .٢٠١١. جنيف، منظمة الصحة العالمية، العجزالتقرير العالمي عن الصحة العالمية والبنك الدولي، منظمة     ٣
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والسيما فـي البلـدان الناميـة، ة الدخل؛ وأن المصابين بالعجز، المرتفعة الدخل أكبر منها في تلك المنخفض
انخفـاض معـدالت ارتفـاع معـدالت الفقـر و و يتعرضون أكثر من سواهم من المتعافين لظروف صحية سيئة 

 وارتفـاع معـدالتوتقييـد المشـاركة التبعيـة زيـادة معـدالت العمـل و قلـة فـرص التعلـيم و في صفوف  مشاركةال
 المعاملة؛ٕاساءة لعنف و التعرض ل

 
إتاحـــة فـــي تـــدابير المالئمـــة لضـــمان المســـاواة عـــن اتخـــاذ البمســـؤولية الـــدول األعضـــاء ســـّلم وٕاذ ت 

  ؛بالعجز مصابينللالصحية  لخدمات والرعايةا
  

العامــــة نفســــها التــــي يحتاجهــــا  الرعايــــة الصــــحيةالمصــــابين بــــالعجز بحاجــــة إلــــى م بــــأن وٕاذ تســــلّ   
أن نظــــم الرعايــــة الصــــحية تــــزودهم بخــــدمات عــــالج أردأ مــــن تلــــك التــــي تقــــدمها ثبــــت لكــــن ، و المتعــــافون

  ؛فينللمتعا
  

المصـابين دعـم ن منهم يؤدون دورًا هامًا في ييوغير الرسم ينلرعاية الرسميسّلم بأن مقدمي اوٕاذ ت  
ين يحتاجون إلـى اهتمـام خـاص مـن السـلطات الوطنيـة والمحليـة مقدمي الرعاية غير الرسميبالعجز، وبأن 

 ،فـي أداء هـذا الـدور لطاتالسـلمساعدتهم على النهوض بمهامهم، وٕان كانوا ال يمكن أن يحّلوا محـل تلـك 
شــيخوخة و فــي ســياق اســتدامة الــنظم الصــحية مقــدمي الرعايــة هــؤالء آخــذ فــي الزيــادة  أن دوروٕاذ تالحــظ 

 السكان؛ 
  

 ٕاعــادة التأهيــلو  التأهيــلخــدمات علــى نطــاق واســع مــن اة االحتياجــات غيــر الملّبــ اً ذ تــدرك أيضــوإ   
فـــي  مشـــاركةمـــن الحـــاالت العجـــز ة واســـعة مـــن بطائفـــالمصـــابين تمكـــين الكثيـــر مـــن التـــي ال غنـــى عنهـــا ل

مصــابين بــالعجز التــدابير الراميــة إلــى تعزيــز صــحة الأن والحيــاة المدنيــة، و  التعلــيم وســوق العمــلصــفوف 
هـي تـدابير مهمـة أيضـًا والمتخصصـة العامة الصحية  بالخدماتتزويدهم ودمجهم في المجتمع من خالل 

  ؛ناجمة عن العجزة ابة األفراد بحاالت صحيإصمنع بقدر أهمية تلك الرامية إلى 
  

مــن الضــروري اتبــاع نهــج شــامل ومتعــدد القطاعــات لتــذليل العقبــات الماثلــة أمــام وٕاذ تعتــرف بــأن   
لتلبيــــة فــــأ واألكثــــر مردوديــــة فــــي التنميــــة هــــو الســــبيل األك العجــــزالمصــــابين بــــالعجز وبــــأن دمــــج منظــــور 

  ؛مصابين بالعجزاحتياجات ال
  

بأعمـــال فرقـــة العامـــل التابعـــة للمنظمـــة والمعنيـــة بـــالعجز بشـــأن إذكـــاء الـــوعي بـــالعجز وٕاذ ترحـــب   
المعلوماتيـة الماديـة و الحـواجز زالـة بشـأن إنـي، و تقالالمنظمـة شاملة لعدة قطاعـات فـي عمـل بوصفه مسألة 

  ،المنظمةمصابين بالعجز في أعمال مشاركة الوالسياساتية التي تحول دون 
  
تنفيــذ بشــأن التــي تقــدم اســتراتيجيات ، العجــزالتقريــر العــالمي عــن فــي لــواردة اتوصــيات ال تعتمــد  -١

  اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة؛
  
  ١:على ما يلي الدول األعضاء تحث  -٢

  اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة؛، بصفتها دوًال أطرافًا، أن تنفذ  )١(

، بالتشـــــاور الوثيـــــق والمشـــــاركة النشـــــيطة عمـــــلالخطـــــط أن تضـــــع، حســـــب االقتضـــــاء،   )٢(
مختلـف تـي تمـثلهم، كيمـا يتسـنى لالمنظمـات الللمصابين بالعجز، بمن فـيهم األطفـال، مـن خـالل 

مصــابين المـن طريـق إزالــة الحـواجز أن تنّســق بفعاليـة عملهـا بشـأن الفاعلـة األطـراف القطاعـات و 
  التمتع بحقوق اإلنسان؛بالعجز وتمكينهم من 

                                                           
 االقتضاء.، حسب منظمات التكامل االقتصادي اإلقليميو     ١
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، عجــزعــن البحســب نــوع الجــنس والعمــر مناســبة مفصــلة  بيانــاتأن تجمــع مــا يلــزم مــن   )٣(
الملبـــاة، والتكـــاليف المصــابين بـــه الملبـــاة وتلـــك غيـــر  احتياجـــاتمعـــدالت انتشـــاره، و فـــي ذلـــك  بمــا

ونوعيـة التـي تعتـرض سـبيلهم ، والحـواجز التي يتكبدها المصابون بـالعجز المباشرة وغير المباشرة
والبـــرامج الفعالـــة  التصـــنيف الـــدولي لتأديـــة الوظـــائف والعجـــز والصـــحةباســـتخدام ، وذلـــك تهمحيـــا

أهميـة البيانـات تكتسـي لضـمان أن  والممارسات الجيـدة التـي ُوضـعت فـي مختلـف األقـاليم، وذلـك
  دولي؛على الصعيد القابلة للمقارنة تكون على الصعيد الوطني و 

و ة، وهـعامـجميع الخدمات الصحية الب المصابين بالعجز تكفل تزويد تعمل على أن أن  )٤(
والتغطية الشاملة بالتأمين الصحي، وٕاتاحة التمويل الكافي، توفير في جملة أمور، ء سيحّتم، إجرا

الخــــدمات والمعلومــــات، وتــــدريب والحصــــول علــــى  مرافــــق الرعايــــة الصــــحيةســــبل الوصــــول إلــــى 
المصـابين ب الخاصةاحترام حقوق اإلنسان  من أجلالرعاية الصحية المهنيين العاملين في مجال 

  والتواصل معهم بشكل فعال؛بالعجز 

أن تعــزز تلقــي مقــدمي الرعايــة غيــر الرســميين الــدعم المالئــم فــي تكملــة الخــدمات التــي   )٥(
  توفرها السلطات الصحية؛ 

واســــعة مــــن طيلــــة العمــــر فيمــــا يخــــص طائفــــة ٕاعــــادة التأهيــــل خــــدمات التأهيــــل و تعزيــــز   )٦(
فــي  خــدمات المتكاملــة والالمركزيــةالو ة؛ المبكــر  ت: التــدخالمــا يلــي مــن خــالل، صــحيةالظــروف ال

الكراســي خــدمات تــوفير تحســين مجــال إعــادة التأهيــل، بمــا فــي ذلــك خــدمات الصــحة النفســية؛ و 
غيرها مـن التكنولوجيـات و  بصرضعف التصحيح أجهزة و السمع والوسائل المعينة على المتحركة 

هنيين العاملين في مجـال إعـادة إمدادات كافية من المريب بما يكفل تأمين المساعدة؛ وتوفير التد
لمشـاركة ذاتهـا أمـامهم لالفـرص وٕاتاحـة  إمكانـاتهممصابين بالعجز مـن اسـتغالل تمكين الالتأهيل ل

  ؛بالكامل المجتمعصفوف في 

المجتمعـي وتـدعيمها بوصـفها اسـتراتيجية متعـددة القطاعـات تأهيـل إعـادة الرامج بـتعزيز   )٧(
والخــدمات  والتوظيـفالتعلـيم خـدمات الحصـول علــى مصـابين بحــاالت العجـز مـن جميـع التمّكـن 

  ؛ومن المشاركة بشكل كامل فيها ،، ومن االستفادة من تلك الخدماتاالجتماعيةالصحية و 

الصـحية بسـبب العجـز، وذلـك مـن أجـل  منع الحرمان التمييزي من الرعايـة أو الخـدمات  )٨(
  تعزيز المساواة؛

  
  المدير العام: طلب منت  -٣

التقريــر العــالمي عــن الــواردة فــي توصــيات التنفيــذ بالــدعم فــي الــدول األعضــاء أن يــزّود   )١(
  ؛عجزال

بالــدعم، وأن يكثــف التعــاون مــع طائفــة واســعة مــن أصــحاب الــدول األعضــاء أن يــزّود   )٢(
األمـم المتحـدة، والهيئـات األكاديميـة،  المنظمات التابعـة لمنظومـةالمصلحة المعنيين بما في ذلك 

في تنفيـذ اتفاقيـة حقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة،  والقطاع الخاص، ومنظمات المصابين بالعجز
(العــيش المســتقل  ١٩ لالســتغالل والعنــف واالعتــداء) والمــادة(عــدم التعــرض  ١٦المــادة  خاصــةو 

 ٢٦والمـــــادة  (الصـــــحة) ٢٥والمـــــادة  (التنقـــــل الشخصـــــي) ٢٠والمـــــادة  واإلدمـــــاج فـــــي المجتمـــــع)
برنـامج لى جميع مسـتويات (جمع اإلحصاءات والبيانات) ع ٣١المادة عادة التأهيل) و إ (التأهيل و 
  ؛ةالعالمي ةعمل الصح
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فـي عمـل لمصابين بالعجز مـن األطفـال والبـالغين االحتياجات الصحية لأن يكفل إدراج   )٣(
 والصــــحة الجنســــية،، صــــحة األطفــــال والمــــراهقينب، فــــي جملــــة أمــــور، المتعلــــق المنظمــــة التقنــــي

فيمـا رعايـة والعـالج الو  ،رعاية طويلة األجلوتزويد المسنين باألمومة، صحة والصحة اإلنجابية و 
واألمــــراض المعديــــة يــــدز وفيروســــه بشــــأن مكافحــــة األوالعمــــل األمراض غيــــر الســــارية، يتصــــل بــــ
  حاالت الطوارئ، وتعزيز النظم الصحية؛المخاطر في  وٕادارةاألخرى، 

أم  هـــــازائريوا مـــــن ســــواء كـــــان أن يكفــــل اســـــتيعاب المنظمـــــة نفســــها للمصـــــابين بـــــالعجز،  )٤(
يســهل الوصــول إليهــا  مبــانٍ إنشــاء مواصــلة مــن خــالل وذلــك ، معهــا أم العــاملين فيهــاالمتعــاونين 

التشــاور الوثيــق مــع ضــمان عــن طريــق و  التســكين المعقولــة،ترتيبــات اتخــاذ المعلومــات، و وٕاتاحــة 
 حيثمــا دعــت الضــرورةتــي تمــثلهم، المنظمــات الالمصــابين بــالعجز وٕاشــراكهم بنشــاط، مــن خــالل 

  ؛وحسب االقتضاء

تحقيـق األهـداف بشـأن تحـدة لألمـم المالجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامـة أن يؤيد ا  )٥(
ـــة لأللفيـــة  ألشـــخاص ذوي فيمـــا يتعلـــق با وســـائر األهـــداف اإلنمائيـــة المتفـــق عليهـــا دوليـــاً اإلنمائي

لمـا بعـد التنميـة  خطـةالراميـة إلـى إدراج موضـوع العجـز فـي  الجهـودفـي و ، ويشـارك فيـه، اإلعاقة
واالحتياجــات مــن الصــحة عجز الالمتعلقــة بــبيانــات ال لفــت االنتبــاه إلــى، عــن طريــق ٢٠١٥م عــا
  ذات الصلة؛ ةاالستجابتدابير و  لعادة التأهيوإ 

وفــي حــدود  ،األخــرى التابعــة لمنظومــة األمــم المتحــدة منظمــاتالأن يعــد، بالتشــاور مــع   )٦(
نـــات خطـــة عمـــل شـــاملة للمنظمـــة ذات حصـــائل قابلـــة للقيـــاس، وتســـتند إلـــى بيّ  المـــوارد المتاحـــة،

تقريـــر و التقريـــر العـــالمي عـــن العجـــز، بمـــا يتماشـــى مـــع اتفاقيـــة حقـــوق األشـــخاص ذوي اإلعاقـــة 
بشــأن اإلعاقــة المعنــون "ُســبل المضــي  للجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة االجتمــاع الرفيــع المســتوى

ومــا بعــده" لتنظــر فيهــا الــدول  ٢٠١٥قــدمًا: وضــع خطــة تنميــة شــاملة لمســائل اإلعاقــة حتــى عــام 
   .من خالل المجلس التنفيذي السابعة والستين ضاء في جمعية الصحة العالميةاألع

  
  )٢٠١٣كانون الثاني/ يناير  ٢٣، التاسعةالجلسة (  

  
  
   ٢٠١٥-٢٠١٤جدول تقدير االشتراكات للفترة   ٦ق١٣٢ت  م
  

  المجلس التنفيذي،  
  

  ٢٠١٥،١-٢٠١٤بعد أن نظر في التقرير الخاص بجدول تقدير االشتراكات   
  

  جمعية الصحة العالمية السادسة والستين بأن تعتمد القرار التالي: يوصي  
  

  جمعية الصحة العالمية السادسة والستون،  
  

  ،٢٠١٥-٢٠١٤التقرير الخاص بجدول تقدير االشتراكات للفترة بعد أن نظرت في   
  
  

                                                           
  .١٣٢/٢٨م تالوثيقة     ١
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ـــــجــــدول تقدي تعتمــــد   ـــــاء ر ــ ـــــدول األعضـــ ـــــةاشــــتراكات الــــدول األعضــــاء والــ ـــــف المنتسبــ ي الثنائيــــة ـــ
  على النحو المحدد أدناه. ٢٠١٥-٢٠١٤

  

  الدول األعضاء والدول األعضاء المنتسبة
جدول تقدير االشتراكات في منظمة الصحة 

  ٢٠١٥-٢٠١٤العالمية في الفترة 
٪  

  ٢‚٤٣٨٢  االتحاد الروسي
  ٠‚٠١٠٠  إثيوبيا

  ٠‚٠٤٠٠  آذربيجان
  ٠‚٤٣٢٠  األرجنتين
  ٠‚٠٢٢٠  األردن
  ٠‚٠٠٧٠  أرمينيا
  ٠‚٠٠١٠  إريتريا
  ٢‚٩٧٣٢  أسبانيا
  ٢‚٠٧٤١  أستراليا
  ٠‚٠٤٠٠  إستونيا
  ٠‚٣٩٦٠  إسرائيل

  ٠‚٠٠٥٠  أفغانستان
  ٠‚٠٤٤٠  إكوادور
  ٠‚٠١٠٠  ألبانيا
  ٧‚١٤١٦  ألمانيا

  ٠‚٥٩٥٠  اإلمارات العربية المتحدة
  ٠‚٠٠٢٠  أنتيغوا وبربودا

  ٠‚٠٠٨٠  أندورا
  ٠‚٣٤٦٠  إندونيسيا

  ٠‚٠١٠٠  أنغوال
  ٠‚٠٥٢٠  أوروغواي
  ٠‚٠١٥٠  أوزبكستان

  ٠‚٠٠٦٠  أوغندا
  ٠‚٠٩٩٠  أوكرانيا
  ٠‚٤١٨٠  أيرلندا
  ٠‚٠٢٧٠  أيسلندا
  ٤‚٤٤٨٣  إيطاليا

  ٠‚٠٠٤٠  بابوا غينيا الجديدة
  ٠‚٠١٠٠  باراغواي
  ٠‚٠٨٥٠  باكستان
  ٠‚٠٠١٠  باالو

  ٠‚٠٣٩٠  البحرين
  ٢‚٩٣٤٢  البرازيل
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  الدول األعضاء والدول األعضاء المنتسبة
جدول تقدير االشتراكات في منظمة الصحة 

  ٢٠١٥-٢٠١٤العالمية في الفترة 
٪  

  ٠‚٠٠٨٠  بربادوس
  ٠‚٤٧٤٠  البرتغال

  ٠‚٠٢٦٠  بروني دار السالم
  ٠‚٩٩٨١  بلجيكا
  ٠‚٠٤٧٠  بلغاريا
  ٠‚٠٠١٠  بليز

  ٠‚٠١٠٠  بنغالديش
  ٠‚٠٢٦٠  بنما
  ٠‚٠٠٣٠  بنن

  ٠‚٠٠١٠  بوتان
  ٠‚٠١٧٠  بوتسوانا

  ٠‚٠٠١٠  بورتوريكو
  ٠‚٠٠٣٠  بوركينا فاصو

  ٠‚٠٠١٠  بوروندي
  ٠‚٠١٧٠  البوسنة والهرسك

  ٠‚٩٢١١  بولندا
  ٠‚١١٧٠  بيرو

  ٠‚٠٥٦٠  بيالروس
  ٠‚٢٣٩٠  تايلند

  ٠‚٠١٩٠  تركمانستان
  ١‚٣٢٨١  تركيا

  ٠‚٠٤٤٠  ترينيداد وتوباغو
  ٠‚٠٠٢٠  تشاد
  ٠‚٠٠١٠  توغو
  ٠‚٠٠١٠  توفالو

  ٠‚٠٠١٠  توكيالو
  ٠‚٠٣٦٠  تونس
  ٠‚٠٠١٠  تونغا
  ٠‚٠٠٢٠  لشتى -تيمور

  ٠‚٠١١٠  جامايكا
  ٠‚٠٠٥٠  الجبل األسود

  ٠‚١٣٧٠  الجزائر
  ٠‚٠١٧٠  جزر البهاما
  ٠‚٠٠١٠  جزر القمر

  ٠‚٠٠١٠  جزر سليمان
  ٠‚٠٠١٠  جزر كوك

  ٠‚٠٠١٠  جزر مارشال



  القرارات والمقررات اإلجرائية 13

 

  الدول األعضاء والدول األعضاء المنتسبة
جدول تقدير االشتراكات في منظمة الصحة 

  ٢٠١٥-٢٠١٤العالمية في الفترة 
٪  

  ٠‚٠٠١٠  جمهورية أفريقيا الوسطى
  ٠‚٣٨٦٠  الجمهورية التشيكية

  ٠‚٠٤٥٠  الجمهورية الدومينيكية
  ٠‚٠٣٦٠  الجمهورية العربية السورية

  ٠‚٠٠٣٠  جمهورية الكونغو الديمقراطية
  ٠‚٣٥٦٠  جمهورية إيران اإلسالمية
  ٠‚٠٠٩٠  جمهورية تنزانيا المتحدة

  ٠‚٦٢٧٠  جمهورية فنزويال البوليفارية
  ١‚٩٩٤١  جمهورية كوريا

  ٠‚٠٠٦٠  جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية
  ٠‚٠٠٢٠  جمهورية الو الديمقراطية الشعبية

  ٠‚٠٠٨٠  جمهورية مقدونية اليوغوسالفية السابقة
  ٠‚٠٠٣٠  مولدوفا جمهورية

  ٠‚٣٧٢٠  جنوب أفريقيا
  ٠‚٠٠٤٠  جنوب السودان

  ٠‚٠٠٧٠  جورجيا
  ٠‚٠٠١٠  جيبوتي
  ٠‚٦٧٥٠  الدانمرك

  ٠‚٠٠٩٠  دولة بوليفيا المتعددة القوميات
  ٠‚٠٠١٠  دومينيكا

  ٠‚٠٠١٠  الرأس األخضر
  ٠‚٠٠٢٠  رواندا
  ٠‚٢٢٦٠  رومانيا
  ٠‚٠٠٦٠  زامبيا

  ٠‚٠٠٢٠  زمبابوي
  ٠‚٠٠١٠  ساموا

  ٠‚٠٠١٠  سان تومي وبرينسيبي
  ٠‚٠٠٣٠  سان مارينو

  ٠‚٠٠١٠  سانت فنسنت وغرينادين
  ٠‚٠٠١٠  سانت لوسيا

  ٠‚٠٠١٠  سانت كيتس ونيفيس
  ٠‚٠٢٥٠  سري النكا
  ٠‚٠١٦٠  السلفادور
  ٠‚١٧١٠  سلوفاكيا
  ٠‚١٠٠٠  سلوفينيا
  ٠‚٣٨٤٠  سنغافورة
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  الدول األعضاء والدول األعضاء المنتسبة
جدول تقدير االشتراكات في منظمة الصحة 

  ٢٠١٥-٢٠١٤العالمية في الفترة 
٪  

  ٠‚٠٠٦٠  السنغال
  ٠‚٠٠٣٠  سوازيلند
  ٠‚٠١٠٠  السودان
  ٠‚٠٠٤٠  سورينام
  ٠‚٩٦٠١  السويد
  ١‚٠٤٧١  سويسرا
  ٠‚٠٠١٠  سيراليون
  ٠‚٠٠١٠  سيشيل
  ٠‚٣٣٤٠  شيلي
  ٠‚٠٤٠٠  صربيا

  ٠‚٠٠١٠  الصومال
  ٥‚١٤٨٤  الصين

  ٠‚٠٠٣٠  طاجيكستان
  ٠‚٠٦٨٠  العراق
  ٠‚١٠٢٠  عمان
  ٠‚٠٢٠٠  غابون
  ٠‚٠٠١٠  غامبيا
  ٠‚٠١٤٠  غانا

  ٠‚٠٠١٠  غرينادا
  ٠‚٠٢٧٠  غواتيماال

  ٠‚٠٠١٠  غيانا
  ٠‚٠٠١٠  غينيا

  ٠‚٠٠١٠  بيساو –غينيا 
  ٠‚٠١٠٠  غينيا االستوائية

  ٠‚٠٠١٠  فانواتو
  ٥‚٥٩٣٥  فرنسا
  ٠‚١٥٤٠  الفلبين
  ٠‚٥١٩٠  فنلندا
  ٠‚٠٠٣٠  فيجي

  ٠‚٠٤٢٠  فييت نام
  ٠‚٠٤٧٠  قبرص
  ٠‚٢٠٩٠  قطر

  ٠‚٠٠٢٠  قيرغيزستان
  ٠‚١٢١٠  كازاخستان
  ٠‚٠١٢٠  الكاميرون
  ٠‚١٢٦٠  كرواتيا
  ٠‚٠٠٤٠  كمبوديا



  القرارات والمقررات اإلجرائية 15

 

  الدول األعضاء والدول األعضاء المنتسبة
جدول تقدير االشتراكات في منظمة الصحة 

  ٢٠١٥-٢٠١٤العالمية في الفترة 
٪  

  ٢‚٩٨٤٢  كندا
  ٠‚٠٦٩٠  كوبا

  ٠‚٠١١٠  كوت ديفوار
  ٠‚٠٣٨٠  كوستاريكا
  ٠‚٢٥٩٠  كولومبيا
  ٠‚٠٠٥٠  الكونغو
  ٠‚٢٧٣٠  الكويت
  ٠‚٠٠١٠  كيريباتي

  ٠‚٠١٣٠  كينيا
  ٠‚٠٤٧٠  التفيا
  ٠‚٠٤٢٠  لبنان

  ٠‚٠٨١٠  لكسمبرغ
  ٠‚١٤٢٠  ليبيا

  ٠‚٠٠١٠  ليبيريا
  ٠‚٠٧٣٠  ليتوانيا
  ٠‚٠٠١٠  ليسوتو
  ٠‚٠١٦٠  مالطة
  ٠‚٠٠٤٠  مالي
  ٠‚٢٨١٠  ماليزيا

  ٠‚٠٠٣٠  مدغشقر
  ٠‚١٣٤٠  مصر
  ٠‚٠٦٢٠  المغرب
  ١‚٨٤٢١  المكسيك
  ٠‚٠٠٢٠  مالوي
  ٠‚٠٠١٠  ملديف

  ٠‚٨٦٤١  المملكة العربية السعودية
  ٥‚١٧٩٤  المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية

  ٠‚٠٠٣٠  منغوليا
  ٠‚٠٠٢٠  موريتانيا

  ٠‚٠١٣٠  موريشيوس
  ٠‚٠٠٣٠  موزامبيق
  ٠‚٠١٢٠  موناكو
  ٠‚٠١٠٠  ميانمار
  ٠‚٠١٠٠  ناميبيا
  ٠‚٠٠١٠  ناورو

  ٠‚٨٥١١  النرويج
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  الدول األعضاء والدول األعضاء المنتسبة
جدول تقدير االشتراكات في منظمة الصحة 

  ٢٠١٥-٢٠١٤العالمية في الفترة 
٪  

  ٠‚٧٩٨١  النمسا
  ٠‚٠٠٦٠  نيبال
  ٠‚٠٠٢٠  النيجر
  ٠‚٠٩٠٠  نيجيريا

  ٠‚٠٠٣٠  نيكاراغوا
  ٠‚٢٥٣٠  نيوزيلندا
  ٠‚٠٠١٠  نيووي
  ٠‚٠٠٣٠  هايتي
  ٠‚٦٦٦٠  الهند

  ٠‚٠٠٨٠  هندوراس
  ٠‚٢٦٦٠  هنغاريا
  ١‚٦٥٤١  هولندا

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

  ١٠‚٨٣٣٨  اليابان
  ٠‚٠١٠٠  اليمن
  ٠‚٦٣٨٠  اليونان

  ١٠٠‚٠٠٠٠  المجموع
  

  )٢٠١٣كانون الثاني/ يناير  ٢٦، الثانية عشرةالجلسة (  
  
  
  أمراض المناطق المدارية المهملة  ٧ق١٣٢ت  م

  
  المجلس التنفيذي،

  ١أمراض المناطق المدارية المهملة،ب الخاصبعد النظر في التقرير 

  ٢جمعية الصحة العالمية السادسة والستين باعتماد القرار التالي: يوصي

  جمعية الصحة العالمية السادسة والستون،

تـذكر بقـرارات جمعيـة  المنـاطق المداريـة المهملـة وٕاذأمراض الخـاص بـبعد أن نظـرت فـي التقريـر 
  الصحة العالمية السابقة المذكورة في هذه الوثيقة؛

                                                           
  .١٣٢/١٩م ت الوثيقة    ١
  لالطالع على اآلثار المالية واإلدارية المترتبة على اعتماد القرار بالنسبة إلى األمانة. ٣انظر الملحق     ٢
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ـــادة االســـتثمارات الوطنيـــة والدوليـــة فـــي مجـــال الوقايـــة مـــن أمـــراض المنـــاطق  وٕاذ تعتـــرف بـــأن زي
اعي فــي عــدة المداريـة المهملــة ومكافحتهــا ســاهمت فــي النجــاح فــي تحسـين مســتوى الصــحة والرفــاه االجتمــ

  بلدان؛

وٕاذ تالحـــظ خريطـــة طريـــق المنظمـــة لتســـريع وتيـــرة العمـــل للتغلـــب علـــى األثـــر العـــالمي ألمـــراض 
ـــة وٕاعـــالن لنـــدن الناشـــئ عنهـــا بشـــأن أمـــراض المنـــاطق المداريـــة المهملـــة الـــذي  المنـــاطق المداريـــة المهمل

  اعتمدته مجموعة من الجهات الشريكة؛

أمـراض المنـاطق المداريـة الـدعم المتبادلـة التـي تـربط بـين مكافحـة وٕاذ تعترف بالصـالت وأنشـطة 
الـتخّلص منهـا باالسـتراتيجية وخطـة العمـل العـالميتين بشـأن الصـحة العموميـة واالبتكـار والملكيـة المهملة و 
  ؛الفكرية

وٕاذ تقــر بــأن توســيع نطــاق األنشــطة الراميــة إلــى الوقايــة مــن أمــراض المنــاطق المداريــة المهملــة 
حتهــا ســيتطلب تنفيــذ بــرامج وطنيــة تخصــص لهــا المــوارد الكافيــة فــي قطاعــات فعالــة تشــمل قطــاعي ومكاف

  الصحة والتعليم بهدف اإلمداد بسلع أساسية وخدمات مضمونة الجودة وتوفيرها باستمرار؛

ــنُ  هج الحاليــة المعتمــدة للوقايــة مــن أمــراض المنــاطق المداريــة المهملــة ومكافحتهــا وٕاذ تــدرك أن ال
درجــة عاليــة مــن الفعاليــة وتســهم فــي تقويــة الــنظم الصــحية وتحقيــق األهــداف (المرامــي) اإلنمائيــة تتســم ب

، وأنــه التــزال وعلــى مســتوى القطاعــات المعنيــة كافــة لأللفيــة المتعلقــة بالصــحة عنــدما تنفــذ تنفيــذًا متكــامالً 
  هناك تحديات كثيرة؛

لتبرع بكميــات كافيــة مــن األدويــة وٕاذ تقــدر مســاهمة شــركات المستحضــرات الصــيدالنية الســخية بــا
، وتعتـرف فـي الوقـت األساسية المضمونة الجودة للوقاية من أمراض المناطق المداريـة المهملـة ومعالجتهـا

  نفسه بضرورة ضمان االستمرار في توفير هذه المستحضرات وتأمين القدرة على تحمل تكاليفها؛

المتحــــدة والمنظمــــات الحكوميــــة الدوليــــة وٕاذ تعتــــرف بمســــاهمة الهيئــــات التابعــــة لمنظومــــة األمــــم 
  والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات األكاديمية والمجتمع المدني؛

وٕاذ تســــلم بتنــــوع أمــــراض المنــــاطق المداريــــة المهملــــة والعوامــــل المســــببة لهــــا ونواقلهــــا والكائنــــات 
الكلــب البشــري الوســيطة المضــيفة لهــا ورصــيدها الوبــائي (كمــا فــي حــال حمــى الضــنك وداء شــاغاس وداء 

هـا ووصـم المصـابين الناجمـة عنوداء الليشمانيات) ومعدالت المراضـة ومعـدالت الوفيـات  المصدر كلبيال
  بها،

  
  الدول األعضاء على االضطالع بما يلي: تحث  -١

  
من أمراض المنـاطق المداريـة المهملـة ومكافحتهـا والـتخلص ضمان ملكية برامج الوقاية   )١(
  ؛القطري المستوىها واستئصالها على من
  
 
، توســـيع نطـــاق عمليـــات التـــدخل لمكافحـــة أمـــراض المنـــاطق المداريـــة المهملـــة وتنفيـــذها  )٢(

فــي إعــالن  الجهــات الشــريكةجميــع بغيــة تحقيــق األهــداف التــي اتفقــت عليهــا حســب االقتضــاء، 
 لنـدن بشــأن أمــراض المنـاطق المداريــة المهملــة وحـددت فــي خريطــة طريـق المنظمــة لتســريع وتيــرة

 العمل للتغلب على األثر العالمي ألمراض المناطق المدارية المهملة على النحو اآلتي:
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ضــمان التوفيــق بــين المــوارد والمتطلبــات الوطنيــة وتــدفق هــذه المــوارد المســتمر   (أ)
بفضل إجراء عمليـة شـاملة لتخطـيط أنشـطة الوقايـة والمكافحـة وحسـاب تكاليفهـا وتحليـل 

 ا؛ل للنفقات المرتبطة بهمفصّ 

تيســـير تحســـين إدارة سلســـلة التوريـــد والســـيما عـــن طريـــق التنبـــؤ وشـــراء الســـلع   (ب)
المضــــمونة الجــــودة فــــي التوقيــــت المناســــب واالرتقــــاء بــــنظم إدارة المخزونــــات وتســــهيل 

  عمليات االستيراد والتخليص الجمركي؛

دمج برامج مكافحة األمراض المدارية المهملة ضمن خـدمات الرعايـة الصـحية   (ج)
التكاليف ولية وحمالت التطعيم أو البرامج القائمة حيثما أمكن لزيادة التغطية وخفض األ

  التشغيلية؛

ــــى نحــــو مالئــــم مــــن خــــالل تنميــــة مهــــارات   )د( ضــــمان إدارة البــــرامج وتنفيــــذها عل
مجموعــة مــن المــوظفين المــؤهلين ودعمهــا واإلشــراف عليهــا (فــي قطاعــات أخــرى غيــر 

  المجتمعات المحلية؛مستوى المناطق و مستوى و  نيالوطمستوى القطاع الصحة) على 

الـــدعوة مـــن أجـــل تـــوفير تمويـــل دولـــي طويـــل األجـــل يمكـــن التنبـــؤ بـــه لمكافحـــة أمـــراض   )٣(
المناطق المدارية المهملة، وتعزيز ودعم االلتزامات المالية الوطنية بما في ذلك حشد الموارد مـن 

الوقايــة مــن أمــراض المنــاطق المداريــة غيــر قطــاع الصــحة، وتــدعيم القــدرة علــى قطاعــات أخــرى 
بهـدف تعجيـل تنفيـذ السياسـات واالسـتراتيجيات الراميـة إلـى  ، وتعزيـز البحـوث،المهملة ومكافحتها

تحقيق األهـداف التـي حـددتها جمعيـة الصـحة فـي مختلـف القـرارات المتعلقـة بـأمراض محـددة مـن 
  طة طريق المنظمة وٕاعالن لندن؛أمراض المناطق المدارية المهملة واألهداف المحددة في خري

  
تـــدعيم القـــدرة الوطنيـــة علـــى رصـــد تــــأثير عمليـــات التـــدخل لمكافحـــة أمـــراض المنــــاطق   )٤(

  المدارية المهملة وتقييمه؛
  
خطــط تســتهدف تحقيــق ومواصــلة اســتفادة الجميــع مــن عمليــات التــدخل لمكافحــة  وضــع  )٥(

  أمراض المناطق المدارية المهملة وتغطيتهم الشاملة بها وخصوصًا ما يلي:

االختبــار التشخيصــي الفــوري لجميــع حــاالت اإلصــابة بــأمراض المنــاطق  تـوفير  (أ)
ير العــالج المناســب للمرضــى فــي المداريــة المهملــة المشــتبه فيهــا ومعالجتهــا الفعالــة بتــوف

القطـــاعين العـــام والخـــاص علـــى جميـــع مســـتويات النظـــام الصـــحي بمـــا فـــي ذلـــك علـــى 
  مستوى المجتمعات المحلية؛

 ٪٧٥لمــا ال يقــل عــن  ١تنفيــذ ودعــم التغطيــة بتــوفير العــالج الكيميــائي الوقــائي  (ب)
ة األمـراض أو من الفئات السكانية المحتاجـة إليـه كشـرط أساسـي لتحقيـق أهـداف مكافحـ

  ها؛منالتخلص 

تحســـين التنســـيق للحـــد مـــن حـــاالت انتقـــال أمـــراض المنـــاطق المداريـــة المهملـــة   (ج)
 وتعزيز مكافحة هذه األمراض بتوفير مياه الشرب المأمونـة ومرافـق اإلصـحاح األساسـية

وخـــــدمات مكافحـــــة النواقـــــل وخـــــدمات الصـــــحة العموميـــــة  والنهـــــوض بالصـــــحة والتعلـــــيم
  البيطرية؛

                                                           
عــة واحــدة مــن أدويــة التراخومــا بجر يعنــي العــالج الكيميــائي الوقــائي العــالج الوقــائي الواســع النطــاق لمكافحــة الديــدان و     ١

 مأمونة ومضمونة الجودة.
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الجهات الدولية الشريكة للمنظمة بما فيها المنظمات الحكوميـة الدوليـة والمنظمـات الدوليـة  تناشد  -٢
والمنظمــات غيــر الحكوميــة وهيئــات التمويــل والمؤسســات األكاديميــة ومؤسســات البحــث والمجتمــع المــدني 

  ما يلي:االضطالع بوالقطاع الخاص 

  الدول األعضاء حسب االقتضاء؛ دعم  )١(

تــــوفير التمويــــل الكــــافي الــــذي يمكــــن التنبــــؤ بــــه حتــــى يتســــنى تحقيــــق  ضــــمان  (أ)
ودعــم الجهــود الراميــة إلــى مكافحــة أمــراض  ٢٠٢٠و ٢٠١٥األهــداف المنشــودة لعــامي 
 المناطق المدارية المهملة؛

الـــدعم المقـــدم إلـــى البلـــدان لتنفيـــذ خطـــة وطنيـــة مبنيـــة علـــى السياســـات  تنســـيق  (ب)
منظمــة واســتخدام ســلع أساســية تفــي بمعــايير الجــودة واالســتراتيجيات الموصــى بهــا فــي ال

 الدولية؛

ــــز   (ج) ــــائي تعزي ــــائي الوق ــــع مــــن العــــالج الكيمي التشــــخيص ووســــائل اســــتفادة الجمي
والتدبير العالجي للحاالت ومكافحة النواقل وغير ذلك مـن تـدابير الوقايـة ونظـم الترصـد 

 الفعالة؛

ولقاحــات  وســائل للتشــخيص وأدويــة واســتحداث تشــجيع المبــادرات الراميــة إلــى اكتشــاف  )٢(
ووســائل مبتكــرة أخــرى لمكافحــة جديــدة  للهــوام ومبيــدات بيولوجيــة وأدوات وتكنولوجيــاتومبيــدات 

ودعــم البحــوث المتصــلة بالعمليــات لتعزيــز فعاليــة عمليــات التــدخل النواقــل والوقايــة مــن العــدوى 
 واالبتكـار العموميـة الصـحة بشـأن نيالميتالعـ العمـل وخطـة االسـتراتيجيةمـع مراعـاة  ومردوديتهـا
 ؛الفكرية والملكية

التعـــاون مـــع المنظمـــة لتقـــديم الـــدعم إلـــى الـــدول األعضـــاء فـــي ســـعيها إلـــى تقيـــيم التقـــدم   )٣(
بعـــض أمـــراض المنـــاطق المداريـــة المهملـــة واستئصـــالها وٕالـــى تحقيـــق  مـــنالمحـــرز فـــي الـــتخلص 

  بعض أمراض المناطق المدارية المهملة واستئصالها؛ منأهدافها المرتبطة بالتخلص 
  
  المدير العام ما يلي: تطلب من  -٣

دعـــم قيـــادة المنظمـــة فـــي الحملـــة الراميـــة إلـــى التغلـــب علـــى أمـــراض المنـــاطق المداريـــة   )١(
 المهملة؛

مســندة  وبحــوث دعــم وضــع وتحــديث قواعــد ومعــايير وسياســات وٕارشــادات واســتراتيجيات  )٢(
هــا بهــدف رســم منبالبينــات للوقايــة مــن أمــراض المنــاطق المداريــة المهملــة ومكافحتهــا والــتخلص 

 مسار لتحقيق األهداف المتصلة بها المحددة في قرارات جمعية الصحة؛

رصــد التقــدم المحــرز فــي تحقيــق األهــداف المتصــلة بــأمراض المنــاطق المداريــة المهملــة   )٣(
منظمــة لتســريع وتيــرة العمــل للتغلــب علــى األثــر العــالمي ألمــراض والمحــددة فــي خريطــة طريــق ال

المنــاطق المداريــة المهملــة وتــوفير الــدعم للــدول األعضــاء فــي إطــار جهودهــا الراميــة إلــى جمــع 
 البيانات المستمدة من نظم الترصد الوطنية والتحقق من صحتها وتحليلها؛

ي مجـال المـوارد البشـرية علـى الوقايـة تقديم الدعم إلـى الـدول األعضـاء لتعزيـز قـدرتها فـ  )٤(
بمـــا فـــي ذلـــك مكافحـــة النواقـــل ، ومكافحتهـــاوتشخيصـــها مـــن أمـــراض المنـــاطق المداريـــة المهملـــة 
  وتوفير خدمات الصحة العمومية البيطرية؛
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تشـــجيع ومســـاندة المبـــادرات الكتشـــاف وٕاحـــراز أدوات تشخيصـــية وأدويـــة ومبيـــدات هـــوام   )٥(
 تعزيز كفاءة ومردودية التدخالت؛التشغيلية لجديدة، ودعم البحوث 

عـــن التقـــدم المحـــرز فـــي الثامنـــة والســـتين التقـــارير إلـــى جمعيـــة الصـــحة العالميـــة  تقـــديم  )٦(
  األمراض المستهدفة واستئصالها عن طريق المجلس التنفيذي. منالتخلص 

  
  )٢٠١٣كانون الثاني/ يناير  ٢٨الجلسة الثالثة عشرة، (

  
  
   القياسي والتشغيل البيني في مجال الصحة اإللكترونية التوحيد  ٨ق١٣٢ت  م
  

  المجلس التنفيذي، 
  

بعــــد النظــــر فــــي التقريــــر الخــــاص بالصــــحة اإللكترونيــــة وأســــماء نطاقــــات المواقــــع الصــــحية علــــى شــــبكة 
  ١اإلنترنت،

  
  ٢جمعية الصحة العالمية السادسة والستين باعتماد القرار التالي: يوصي

  
  السادسة والستون، جمعية الصحة العالمية 

  بشأن الصحة اإللكترونية؛ ٢٨-٥٨ج ص عإذ تذّكر بالقرار 

  وٕاذ تقر بأن تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت أدرجت ضمن األهداف اإلنمائية لأللفية؛

بشــــــأن الصــــــحة  AFR/RC60/R3وٕاذ تعتــــــرف بــــــأن اللجنــــــة اإلقليميــــــة ألفريقيــــــا اعتمــــــدت القــــــرار 
ــــدان و اإللكترونيــــة فــــي اإلقلــــيم األفريقــــي وأن المجلــــس التــــوجيهي الحــــادي  الخمســــين لمنظمــــة الصــــحة للبل

بشــــأن الصـــحة اإللكترونيــــة ووافـــق علــــى االســـتراتيجية وخطــــة العمــــل  CD51.R5األمريكيـــة اعتمــــد القـــرار 
  ٣المتعلقتين به؛

آمنًا وفعاًال وفـي الوقـت المناسـب عبـر نظـم وٕاذ تقر بأن نقل البيانات الشخصية أو السكانية نقًال 
  التكنولوجيا ذات الصلة. و المعلومات ينطوي على االلتزام بمعايير البيانات الصحية 

ــا المعلومــات واالتصــاالت اســتخدامًا مناســبًا مــن الضــروري م بــأن لّ وٕاذ تســ مــن اســتخدام تكنولوجي
 أنفســهم، حســب االقتضــاء، وتقــديم خــدماتأجــل تحســين الرعايــة ورفــع مســتوى إشــراك المرضــى فــي رعايــة 

  دعم التمويل المستدام لنظم الرعاية الصحية وتعزيز اإلتاحة الشاملة؛صحية جيدة ومن أجل 
واعترافــًا منهــا بــأن االفتقــار إلــى السالســة فــي تبــادل البيانــات داخــل نظــم المعلومــات وفيمــا بينهــا 

لمعلومـــات الصـــحية، وأن تحســـين هـــذا التبـــادل يـــؤدي إلـــى عرقلـــة أنشـــطة تقـــديم الرعايـــة وفـــرط عقـــد نظـــم ا
  ضروري لتحقيق كامل إمكانات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في تعزيز النظام الصحي؛

                                                           
 .١٣٢/٢٤م تالوثيقة     ١

  لالطالع على اآلثار المالية واإلدارية المترتبة على اعتماد القرار بالنسبة إلى األمانة. ٣انظر الملحق     ٢
 .CD51/13انظر الوثيقة     ٣
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تمّكن العاملين الصحيين من الحصول على معلومـات  وٕاذ تسلم بأن البيانات اإللكترونية الموحدة
خدمات الرعاية، وتمّكن الصيدليات من تلقي في مركز تقديم  عن المرضى أشمل وأدق في نسق إلكتروني

والتشـخيص مـن  األشـعةمراكـز  والمختبرات من نقل نتائج الفحوص إلكترونيًا، وتمّكـن الوصفات إلكترونيًا،
والباحثين من إجراء تجارب سريرية وتحليـل البيانـات بمزيـد مـن  صور رقمية عالية الجودة، الحصول على

لصــحة العموميــة مــن تلقــي تقــارير إلكترونيــة عــن األحــداث الحيويــة فــي ســلطات ا الســرعة والدقــة، وتمّكــن
 تــدابير فــي مجــال الصــحة العموميــة اســتنادًا إلــى تحليــل البيانــات الصــحية، وتمّكــن الوقــت المناســب واتخــاذ

  األفراد من الحصول على المعلومات الطبية الخاصة بهم التي تدعم تمكين المريض؛

ــا وٕاقــرارًا منهــا بــأن تقــدم الرع ــًا بالزيــادة المّطــردة فــي اســتخدام تكنولوجي ايــة الصــحية الطبيــة، مقترن
أوجـد حاجـة إلـى  من المجاالت ذات الصلة ومنها البيئـة، المعلومات واالتصاالت في قطاع الصحة وغيره

جمـــع المزيـــد مـــن البيانـــات عـــن المرضـــى ومحـــيطهم وتخزينهـــا ومعالجتهـــا فـــي عـــدة نظـــم حاســـوبية ونظـــم 
  اتصاالت؛

أمـــور تـــرف بـــأن جمـــع البيانـــات الصـــحية الشخصـــية وتخزينهـــا ومعالجتهـــا ونقلهـــا إلكترونيـــًا وٕاذ تع
  االلتزام بأعلى معايير حماية البيانات؛ تتطلب

وٕاذ تســلم بــأن نقــل البيانــات الشخصــية أو الســكانية إلكترونيــًا باســتخدام نظــم المعلومــات الصــحية 
البيانــات الصــحية  بالمعــايير فــي مجــالطلــب االلتــزام التــي تقــوم علــى تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت تت

الالزمـــة التخـــاذ القـــرارات  والـــدقيق للبيانــات والتكنولوجيــا مـــن أجـــل تحقيــق التبـــادل اآلمـــن والحســن التوقيـــت
  الصحية؛

وٕاذ تشــــدد علــــى أن التقيــــيم العلمــــي ألثــــر نظــــم المعلومــــات الصــــحية التــــي تقــــوم علــــى تكنولوجيــــا 
هـــــذه حصـــــائل الرعايـــــة الصـــــحية ضـــــروري لتبريـــــر االســـــتثمار القـــــوي فـــــي المعلومـــــات واالتصـــــاالت فـــــي 

  ألغراض الصحة؛ التكنولوجيات

على ضرورة وضع استراتيجيات وطنية في مجـال الصـحة اإللكترونيـة وتنفيـذها  وٕاذ تسلط الضوء
  بانتظام؛علمي  تقييم إلتاحة السياق الالزم لتنفيذ معايير البيانات الصحية ولكي تتمكن البلدان من إجراء

ضـــمان إدارة البيانـــات الصـــحية علـــى اإلنترنـــت ضـــروري نظـــرًا لطبيعتهـــا الحساســـة،  وٕاذ تقـــر بـــأن
  ،الثقة في أدوات الصحة اإللكترونية والخدمات الصحية ككل ولتعزيز

  ١الدول األعضاء على القيام بما يلي: تحث  -١

لمعنيــين، بمــن النظــر، حســب االقتضــاء، فــي خيــارات التعــاون مــع أصــحاب المصــلحة ا  )١(
والمؤسسـات األكاديميـة المعنيـة لرسـم ومقـدمي خـدمات الرعايـة فيهم السلطات الوطنية، والوزارات 

  الوطني ودون الوطني؛ المستويينخارطة طريق لتنفيذ معايير البيانات الصحية على 

وضع سياسات وآليـات تشـريعية تـرتبط باسـتراتيجية وطنيـة  النظر، حسب االقتضاء، في  )٢(
االمتثــال، فــي اعتمــاد معــايير البيانــات الصــحية، مــن جانــب لة للصــحة اإللكترونيــة لضــمان شــام

، وكــذلك لضــمان ســرية ومجتمــع الجهــات المانحــة القطــاعين العــام والخــاص، حســب االقتضــاء،
  البيانات السريرية الشخصية؛

  
                                                           

 وحسب االقتضاء منظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي.    ١
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  حدود الموارد المتاحة: المدير العام القيام بما يلي، في تطلب من  -٢

فــي إدراج تطبيــق معــايير البيانــات  تقــديم الــدعم إلــى الــدول األعضــاء، حســب االقتضــاء،  )١(
الصــحية والتشـــغيل البينـــي فـــي اســتراتيجياتها الوطنيـــة فـــي مجـــال الصــحة اإللكترونيـــة مـــن خـــالل 
اتباع نهج يشمل عدة أصحاب مصلحة وعدة قطاعات، بما في ذلك السلطات الوطنية والـوزارات 

  والمؤسسات األكاديمية المعنية؛من القطاع الخاص واألطراف المعنية 

تعزيزهـا لتنفيـذ معـايير البيانـات  تقديم الدعم إلى الدول األعضـاء، حسـب االقتضـاء، فـي  )٢(
  الصحية تنفيذًا كامًال في جميع مبادرات الصحة اإللكترونية؛

لتكنولوجيــا  تقــديم اإلرشــاد والــدعم التقنــي، حســب االقتضــاء، لتيســير إجــراء تقيــيم متســق  )٣(
المعلومــات واالتصــاالت فــي التــدخالت الصــحية وتكــرار هــذا التقيــيم، بمــا فــي ذلــك إنشــاء قاعــدة 

  بيانات لمؤشرات اآلثار والحصائل القابلة للقياس؛

الصـــحة  بشـــأن لالســـتفادة بالكامـــل مـــن شـــبكة المراكـــز المتعاونـــة مـــع المنظمـــة التـــرويج  )٤(
مـــن أجـــل دعـــم الـــدول األعضـــاء فـــي أنشـــطة البحـــث يـــة والمعلوماتيـــة الطبيـــة والصـــحة اإللكترون

  والتطوير واالبتكار ذات الصلة في هذه المجاالت؛

القيام، من خالل التعاون مع وكاالت التوحيد القياسـي الدوليـة المعنيـة، بمواءمـة معـايير   )٥(
  الصحة اإللكترونية؛

ل المجلس التنفيذي عـن االنتظام في تقديم التقارير إلى جمعية الصحة العالمية من خال  )٦(
  التقدم المحرز في تنفيذ هذا القرار.

  
  )٢٠١٣كانون الثاني/ يناير  ٢٨، الرابعة عشرةالجلسة (  

  
  
   ١العالقات مع المنظمات غير الحكومية  ٩ق١٣٢ت  م
  

  المجلس التنفيذي،
  

  ٢بعد النظر في تقرير لجنته الدائمة المعنية بالمنظمات غير الحكومية،
  
قبـــول دخـــول المنظمـــات غيـــر الحكوميـــة التاليـــة فـــي عالقـــات رســـمية مـــع منظمـــة الصـــحة العالميـــة:  يقـــرر  -١

والجمعيــــة  للــــدم وزرع النخــــاعالتحــــالف العــــالمي لمكافحــــة داء الكلــــب ومنظمــــة المعونــــة المائيــــة والشــــبكة العالميــــة 
  رعاية الخيرية والملطفة.األوروبية لطب األورام والتحالف العالمي للرعاية الملطفة والرابطة الدولية لل

  
إرجـاء النظـر فـي الطلـب المقـدم مـن التحـالف العـالمي للتغذيـة المحسـنة للـدخول فـي عالقـات رسـمية  يقرر  -٢

  .مع المنظمة إلى الدورة الرابعة والثالثين بعد المائة للمجلس التنفيذي
  
مــن خــالل والثالثــين بعــد المائــة  إلــى المجلــس التنفيــذي فــي دورتــه الرابعــةالمعلومــات التاليــة  تقــديم يطلــب  -٣

العــالمي للتغذيــة  لجنتــه الدائمــة المعنيــة بالمنظمــات غيــر الحكوميــة: معلومــات عــن طبيعــة ومــدى عالقــات التحــالف
                                                           

  ).٩(١٣٢م توالمقرر اإلجرائي  ١انظر الملحق    ١
  .١٣٢/٣٤م تالوثيقة     ٢
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مــع دوائــر الصــناعات الغذائيــة العالميــة، وموقــف التحــالف مــن دعــم سياســات المنظمــة الخاصــة بالتغذيــة  المحســنة
  رّضع وتسويق األغذية التكميلية. ، بما في ذلك تغذية الومناصرتها

  
  .(La Leche)وقف العالقات الرسمية مع الرابطة الدولية لعلم األوبئة وعصبة "ال ليتشي" الدولية  يقرر  -٤
  

  )٢٠١٣كانون الثاني/ يناير  ٢٨، الرابعة عشرةالجلسة (  
  
  
  ١التصديق على تعديالت الئحة الموظفين  ١٠ق١٣٢ت  م
  

  المجلس التنفيذي،
  

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

لمــوظفين، علــى التعــديالت التــي أدخلهــا المــدير العــام ل النظــام األساســيمــن  ٢-١٢، وفقــًا للمــادة يصــادق  
  ٣:، وذلك على النحو التاليعلى الئحة الموظفين

  
فيمـــا يتعلـــق بتـــاريخ بـــدء نفـــاذ تعـــديالت الئحـــة المـــوظفين؛  ٢٠١٣شـــباط/ فبرايـــر  ١اعتبـــارًا مـــن   )١(

وسياسات التعيين؛ وٕانهاء التعيينات؛ وٕالغاء الوظائف، بما في ذلك عملية إعادة االنتداب؛ ومعايير سـلوك 
  ؛الموظفين؛ وساعات العمل والحضور؛ وٕاجراءات الطعن؛ ومدفوعات إنهاء الخدمة

  
ـــاي ١اعتبـــارًا مـــن   )٢(  الفئـــة المهنيـــة فـــيرتبـــات المـــوظفين خـــص مفيمـــا ي ٢٠١٣ر كـــانون الثـــاني/ ين

 اإللزاميـــــة مـــــن مرتبـــــات المـــــوظفين ، بمـــــا فيهـــــا المعـــــدالت المنقحـــــة لالقتطاعـــــاتوالفئـــــات العليـــــا (الفنيـــــة)
الجمعيـــة العامـــة لألمـــم تعتمـــده قـــرار ب رهنـــاً وذلـــك  ،ةاإلجماليـــ ةاألساســـيوالمســـتخدمة فـــي تحديـــد المرتبـــات 

  ).A/67/30(الوثيقة  ٢٠١٢نة الخدمة المدنية الدولية في تقريرها لعام توصيات لجبشأن المتحدة 
  

  )٢٠١٣كانون الثاني/ يناير  ٢٨، الخامسة عشرةالجلسة (
  
  
   مرتبات الموظفين في الوظائف غير المصنفة في رتب ومرتب المدير العام  ١١ق١٣٢ت  م

  
  المجلس التنفيذي،

  
وٕاذ يشـير إلـى أن  ٢النظام األساسي للموظفين والئحة المـوظفين،بعد النظر في التقرير الخاص بتعديالت   

الدورة السابعة والستين للجمعية العامة لألمم المتحدة قد أرجأت النظر في بند جدول األعمال الخـاص بنظـام األمـم 
  المتحدة الموحد إلى الدورة المستأنفة األولى للدورة السابعة والستين للجمعية العامة لألمم المتحدة،

  

                                                           
  لالطالع على اآلثار المالية واإلدارية المترتبة على اعتماد القرار بالنسبة إلى األمانة. ٣انظر الملحق     ١
 .١٣٢/٤٠م تالوثيقة    ٢

 .٢انظر الملحق    ٣
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لســتين باعتمــاد القــرار التــالي، شــريطة اعتمــاد قــرار مــن جانــب جمعيــة الصــحة العالميــة السادســة وا يوصــي  
الــدورة المســتأنفة األولــى للــدورة الســابعة والســتين للجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة بشــأن تقريــر لجنــة الخدمــة المدنيــة 

  الدولية والمرتبات األساسية/ الدنيا الواردة فيه:
  

  والستون، السادسةجمعية الصحة العالمية 
  

ر إلى توصيات المجلس التنفيذي المتعلقة بمرتبات الموظفين فـي الوظـائف غيـر المصـنفة إذ تشي
  ١رتب ومرتب المدير العام، في

  
 ١٧٢ ٣٠١العاّمين المساعدين والمـديرين اإلقليميـين بمـا يبلـغ  المرتبات اإلجمالية للمديرين تحدد  -١

دوالرًا أمريكيـًا  ١٣٤ ١١١الصـافي المعـدل  ليكـون المرتـبفي السنة قبل االقتطـاع اإللزامـي دوالر أمريكي 
  ؛دوالرًا أمريكيًا (لغير المعيل) ١٢١ ٤٤٣ (للمعيل) أو

  
ــًا فــي الســنة قبــل  ١٨٩ ٥٩٩المــدير العــام بمــا يبلــغ  اإلجمــالي لنائــبمرتــب ال تحــدد  -٢ دوالرًا أمريكي

ـــًا (للمعيـــل) أو  ١٤٦ ٢١٩االقتطـــاع اإللزامـــي ليكـــون المرتـــب الصـــافي المعـــدل   ١٣١ ٥٩٠دوالرًا أمريكي
  دوالرًا أمريكيًا (لغير المعيل)؛

  
دوالرًا أمريكيـًا فـي السـنة قبـل االقتطـاع  ٢٣٣ ١٦١العام بمـا يبلـغ  المرتب اإلجمالي للمدير تحدد  -٣

يكيـًا دوالرًا أمر  ١٥٧ ١٥٢ (للمعيـل) أوًا أمريكيـًا دوالر  ١٧٦ ٧١٣اإللزامي ليكون المرتب الصافي المعـدل 
  (لغير المعيل)؛

  
 كـــانون الثـــاني/ ينـــاير ١اعتبـــارًا مـــن  النفـــاذأن تـــدخل هـــذه التســـويات فـــي المرتبـــات حيـــز  تقـــرر  -٤

٢٠١٣.  
  

  )٢٠١٣كانون الثاني/ يناير  ٢٨، الخامسة عشرةالجلسة (
  
  
  االختصاصات المنقحة للجنة الخبراء االستشاريين المستقلة في مجال المراقبة  ١٢ق١٣٢ت  م
  

  التنفيذي، المجلس
  

 االستشـاريين المسـتقلةلجنـة الخبـراء النظر في التقرير الخاص بالتعديالت المدخلة على اختصاصات  بعد  
  ٢،في مجال المراقبة

  
فــي مجــال المراقبــة علــى النحــو المبــّين فــي  االستشــاريين المســتقلةلجنــة الخبــراء اختصاصــات تعــديل  يقــرر  -١

  ملحق هذا القرار؛
  
األداء المشـار إليهـا عمليـة اسـتعراض إلى المجلس بعد االنتهاء مـن  يقدم تقريراً المدير العام أن  من يطلب  -٢

مزيـد مـن التعـديالت فـي إدخـال (و) من االختصاصات المنقحة، من أجل تيسير نظر المجلـس ٢الفرعية في الفقرة 
، راجـع الخـارجي لحسـابات المنظمـةاالختيـار الخاصـة بتعيـين الممعايير فيما يتصل بختصاصات االالمقترحة على 

فيمـا يتعلـق بالتعيينـات المسـتقبلية فـي منصـب مـدير مكتـب خـدمات إلـى المـدير العـام التي يتعين إسـداؤها والمشورة 
  المراقبة الداخلية.

  
                                                           

  اآلثار المالية واإلدارية المترتبة على اعتماد القرار بالنسبة إلى األمانة. لالطالع على ٣، والملحق ٢انظر الملحق     ١
 .١٣٢/٣٢م تالوثيقة     ٢
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  الملحق
  

  لجنة الخبراء االستشارييناالختصاصات المعّدلة ل
  ١في مجال المراقبة المستقلة

  
  

  اللجنةالغرض المنشود من 
  
في مجال المراقبة، بوصفها لجنة استشارية مستقلة أنشأها المجلـس  االستشاريين المستقلةإن لجنة الخبراء   -١

التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية، وتقدم تقاريرها إلـى لجنـة البرنـامج والميزانيـة واإلدارة، يتمثـل الغـرض مـن إنشـائها 
يزانية واإلدارة، ومن خاللها إلى المجلـس التنفيـذي، وفـي الوفـاء بالتزاماتهـا في إسداء المشورة إلى لجنة البرنامج والم

في تحمل مسؤوليتها االستشارية في مجال المراقبة، وٕاسداء المشورة إلى المدير العـام، عنـد الطلـب، بشـأن المسـائل 
  التي تندرج ضمن واليتها.

  
  الوظائف

  
  وظائف اللجنة هي الوظائف التالية:  -٢

  
اســـتعراض البيانـــات الماليـــة لمنظمـــة الصـــحة العالميـــة والمســـائل الهامـــة الخاصـــة بسياســـة تقـــديم   (أ)

التقــارير الماليـــة، بمـــا فـــي ذلـــك إســـداء المشـــورة بشـــأن اآلثـــار التشـــغيلية المترتبـــة علـــى المســـائل المطروحـــة 
  واالتجاهات السائدة؛

  
ظمــــة وُنظــــم إدارة المخــــاطر فــــي إســــداء المشــــورة بشــــأن مــــدى كفايــــة الضــــوابط الداخليــــة فــــي المن  (ب)

المنظمــــة، واســــتعراض تقــــدير المخــــاطر اإلداريــــة فــــي المنظمــــة، ومــــدى شــــمولية العمليــــات الجاريــــة إلدارة 
  المخاطر المحتملة؛

  
تبــادل المعلومــات مــع األعمــال التــي تضــطلع بهــا المنظمــة فــي مجــال مراجعــة الحســابات والتقيــيم   (ج)

ات المراقبــــة الداخليــــة التــــابع لهــــا؛ ووظــــائف المنظمــــة الخاصــــة والتحــــري المكلــــف بهــــا حاليــــًا مكتــــب خــــدم
بالمراجعـــة الخارجيـــة للحســـابات، واســـتعراض فاعليتهـــا؛ ورصـــد التنفيـــذ المناســـب التوقيـــت والفعـــال والمالئـــم 

  لجميع نتائج وتوصيات مراجعة الحسابات؛
  

الكشـف عـن النتـائج  إسداء المشورة بشأن مـدى مالءمـة وفعاليـة السياسـات المحاسـبية وممارسـات  (د)
  وتقييم التغييرات الطارئة على تلك السياسات والمخاطر التي تنطوي عليها؛

  
إســداء المشــورة إلــى المــدير العــام عنــد الطلــب، بشــأن المســائل التــي تنــدرج تحــت النقــاط مــن (أ)   ـ)ه(

  ) أعاله؛د( إلى
  

أفضــل الممارســات المهنيــة  القيــام بصــفة دوريــة باســتعراض أدائهــا وتقــديم تقريــر عنــه علــى أســاس  (و)
المتبعة في لجان المراقبة وحسب المبادئ التي توصي بها وحدة التفتيش المشتركة التابعـة لمنظومـة األمـم 

  المتحدة؛
  

                                                           
  عّدلها المجلس التنفيذي في دورته الثانية والثالثين بعد المائة.   ١
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إعداد تقرير سنوي عن أنشـطتها واسـتنتاجاتها وتوصـياتها، وٕاعـداد تقـارير مبدئيـة، عنـد الضـرورة،   (ز)
فــي مجــال المراقبــة تقــديمها إلــى لجنــة البرنــامج والميزانيــة  المســتقلة الخبــراء االستشــاريينيتــولى رئــيس لجنــة 

  واإلدارة التابعة للمجلس التنفيذي.
  

  تشكيل اللجنة
  
  يكون تشكيل اللجنة ومؤهالت أعضائها على النحو التالي:  -٣

  
هم تتألف اللجنة من خمسة أعضاء يتمتعون بالنزاهة والموضـوعية علـى أن يكونـوا قـد أثبتـوا خبـرت  (أ)

  أثناء تقلدهم مناصب عليا في المجاالت التي تشملها هذه االختصاصات.
  

بعد التشاور مع الـدول األعضـاء يقتـرح المـدير العـام علـى المجلـس التنفيـذي المرشـحين لعضـوية   (ب)
  اللجنة. ويعين المجلس أعضاء اللجنة. وال تضم عضوين من مواطني دولة واحدة.

  
  مقابل. يقدم األعضاء خدماتهم دون  (ج)

  
ــــع األعضــــاء باالســــتقاللية. ويعملــــون بصــــفتهم الشخصــــية وال يمــــثلهم أي بــــدالء.   (د) يجــــب أن يتمت
يلتمسون أو يقبلون تعليمات فيما يتعلق بأدائهم ولعملهم في اللجنة من أية حكومة أو سلطة أخرى من  وال

قيـع علـى إعـالن مصـالح خارج منظمة الصحة العالمية أو من داخلها. وسُيطلب مـن جميـع األعضـاء التو 
  وعلى اتفاق بشأن السرية، وفقًا للممارسة التي تتبعها المنظمة في هذا الصدد.

  
يجب أن يمتلك األعضـاء مجتمعـين المـؤهالت المناسـبة فـي المجـاالت المهنيـة والماليـة واإلداريـة   )ه(

الحســــابات وٕادارة والتنظيميــــة، ومســــتويات رفيعــــة مــــن الخبــــرة الحديثــــة فــــي مجــــاالت المحاســــبة ومراجعــــة 
المخـــاطر، والضـــوابط الداخليـــة، وٕاعـــداد التقـــارير الماليـــة والمســـائل األخـــرى ذات الصـــلة وســـائر المســـائل 

  اإلدارية.
  

يجــب أن يكــون لــدى األعضــاء فهــم لعمليــات التفتــيش والتحــري والرصــد والتقيــيم وأن تكــون لــديهم   (و)
  الخبرة المناسبة في هذا الصدد إذا أمكن.

  
أن يكــون لــدى األعضــاء، أو أن يكتســبوا بســرعة، الفهــم الجيــد ألغــراض منظمــة الصــحة ينبغــي   (ز)

العالمية، ولهيكل تصريف الشؤون والمساءلة فيها، ولوائحها وقواعدها ذات الصلة وثقافتها التنظيمية وبيئة 
  الرقابة فيها.

  
  والخاص. ينبغي أن تشمل عضوية اللجنة تمثيًال متوازنًا لخبرات القطاعين العام  (ح)

  
ُيختار عضو واحد على األقل، على أسـاس مـا يتمتـع بـه مـن مـؤهالت وخبـرة، بوصـفه أحـد كبـار   (ط)

مــوظفي المراقبــة المهنيــين أو أحــد كبــار مــديري الشــؤون الماليــة فــي منظومــة األمــم المتحــدة أو فــي منظمــة 
  دولية أخرى.

  
غرافي والتوازن بين الجنسين. وللحفاظ علـى ُتولى في عملية االختيار المراعاة الواجبة للتمثيل الج  (ي)

أكبر قدر ممكن من التمثيل الجغرافي العادل يجب أن تكون العضوية بالتناوب بين أقاليم منظمة الصـحة 
  العالمية بقدر اإلمكان.
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  مدة العضوية
  
عضـاء األوائـل تكون مدة العضوية أربع سنوات غير قابلة للتجديد، باستثناء أن مدة عضوية اثنين مـن األ  -٤

تكــون ســنتين قابلــة للتجديــد مــرة واحــدة فقــط لمــدة أربــع ســنوات. ويقــوم أعضــاء اللجنــة باختيــار رئيســها. ويعمــل بهــذه 
  الصفة لمدة سنتين.

  
  الترتيبات اإلدارية

  
  فيما يلي الترتيبات المنطبقة:  -٥

  
المجــاورة اســترداد نفقــات يحــق ألعضــاء اللجنــة غيــر المقيمــين فــي كــانتون جنيــف وال فــي فرنســا   (أ)

  السفر وفقًا إلجراءات منظمة الصحة العالمية المنطبقة على أعضاء المجلس التنفيذي.
  

  تجتمع اللجنة مرتين في السنة على األقل.  (ب)
  

  يكتمل النصاب القانوني الجتماعات اللجنة بحضور ثالثة أعضاء.  (ج)
  

ه اللجنة، باستثناء ما هو منصوص عليه في  (د) اختصاصاتها، وبعد إجـراء التعـديالت الالزمـة،  توجَّ
بالنظام الداخلي للمجلس التنفيذي بشأن تصريف األعمال واتخاذ القـرارات. ويجـوز للجنـة أن تقتـرح إدخـال 
تعديالت على اختصاصاتها كي ينظر فيهـا المجلـس التنفيـذي، وذلـك عـن طريـق لجنـة البرنـامج والميزانيـة 

  واإلدارة.
  

ن تقرر فـي أي وقـت الحصـول علـى المشـورة المسـتقلة أو الخبـرة الخارجيـة، إذا لـزم يجوز للجنة أ  (ه)
األمر، واالطـالع بشـكل تـام علـى جميـع ملفـات ومحفوظـات منظمـة الصـحة العالميـة، والتـي يجـب أن يـتم 

  التعامل معها على أساس السرية.
  

  ستتولى أمانة المنظمة تقديم الدعم بخدمات األمانة إلى اللجنة.  (و)
  

  )٢٠١٣كانون الثاني/ يناير  ٢٦، الثانية عشرةالجلسة (
  
  
   المعدلة من النظام الداخلي للمجلس التنفيذي ٥٢المادة   ١٣ق١٣٢ت  م
  

  المجلس التنفيذي،  
  

تقرير المدير العام عـن متابعـة تقريـر الفريـق العامـل المعنـي بانتخـاب المـدير العـام لمنظمـة نظر في البعد   
  ١،الصحة العالمية

  
مــن النظــام  ٥٢ة أن يبــدأ ســريان تعــديل المــادة ئــاعتبــارًا مــن اختتــام دورتــه الثانيــة والثالثــين بعــد الما يقــرر  

  الداخلي للمجلس التنفيذي، على النحو المبين في الملحق بهذا القرار.

                                                           
 .١٣٢/٢٩م تالوثيقة     ١
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  الملحق
  

  المعدلة ٥٢نص المادة 
  النظام الداخلي للمجلس التنفيذيمن 

    
  ٥٢المادة 

المحــدد الفتتــاح دورة مــن دورات المجلــس ُيقتضــى أن يرشــح فيهــا مــدير عــام، بتســعة أشــهر قبــل التــاريخ   -١
علـى األقـل، يخطـر المـدير العــام الـدول األعضـاء بـأن لهـم أن يقترحــوا أشخاصـًا يرشـح المجلـس أحـدهم لمنصــب 

  المدير العام.
فق بترشـيحه سـيرة ذاتيـة ولكل دولة عضو أن ترشح لمنصب المدير العام شخصًا أو أكثر، وعليه أن ير   -٢

أو أيـــة معلومـــات داعمـــة أخـــرى لكـــل شـــخص. وترســـل هـــذه الترشـــيحات فـــي مظـــروف ســـري مختـــوم إلـــى رئـــيس 
المجلـــس التنفيـــذي علـــى عنـــوان منظمـــة الصـــحة العالميـــة بجنيـــف (سويســـرا)، بحيـــث تصـــل إلـــى المقـــر الرئيســـي 

  أشهر. للمنظمة قبل التاريخ المحدد الفتتاح الدورة بما ال يقل عن أربعة
ويفــتح رئــيس المجلــس مظــاريف الترشــيحات المقترحــة الــواردة قبــل بــدء االجتمــاع بوقــت يضــمن ترجمــة   -٣

جميـع السـير الذاتيـة والمعلومــات الداعمـة إلـى جميـع اللغــات الرسـمية ونسـخها وٕارسـالها فــي مظـاريف سـرية، إلــى 
  دورة. جميع الدول األعضاء قبل ثالثة أشهر من التاريخ المحدد الفتتاح ال

بعد أن يرسـل المـدير العـام الترشـيحات المقترحـة والسـير الذاتيـة والمعلومـات الداعمـة مباشـرة، سـيتولى بالتشـاور و 
ــحين بــاب المشــاركة فيــه مفتــوح لجميــع الــدول األعضــاء والــدول األعضــاء  مــع رئــيس المجلــس عقــد منتــدى للُمرشَّ

ــحون كافــة لتعريــف الــدول األ عضــاء بأنفســهم وبرؤيــاهم علــى قــدم المســاواة. وســيرأس المشــاركة، وســُيدعى الُمرشَّ
قبــل افتتــاح الــدورة.  وســيقرر المجلـــس  منتــدى الُمرشَّــحين رئــيس المجلــس وســُيعقد فــي موعــد ال يتجــاوز شــهرين

األساليب الخاصة بمنتدى الُمرشَّحين. ولن ُيعقد منتدى الُمرشَّحين في حال ترشيح شخص واحد لمنصـب المـدير 
  العام.

وٕاذا لــم تــرد أيــة ترشــيحات بحلــول  الموعــد  النهــائي المشــار إليــه فــي الفقــرة الثانيــة مــن هــذه المــادة، يقــوم   -٤
المدير العام فورًا بإبالغ جميع الدول األعضـاء بهـذا األمـر، ولهـا أن تقتـرح أشخاصـًا لترشـيحهم وفقـًا لهـذه المـادة 

خ المحـدد الفتتـاح دورة المجلـس بأسـبوعين علـى شريطة أن تصل هذه الترشيحات إلـى رئـيس المجلـس قبـل التـاري
  األقل. ويبلغ الرئيس الدول األعضاء بتلك الترشيحات في أقرب فرصة ممكنة.

وينبغــي أن تتـــاح لجميــع أعضـــاء المجلـــس فرصــة المشـــاركة فــي الفـــرز المبـــدئي لكافــة الُمرشَّـــحين بغيـــة   -٥
  جمعية الصحة. ِقَبلالمجلس والمعتمدة من  لِقبَ من  المقترحةاستبعاد أولئك الذين ال يفون بالمعايير 

مــع التشــديد علــى األهميــة العظمــى للمــؤهالت  بلــه،ويقــرر المجلــس، مــن خــالل آليــة يــتم تحديــدها مــن قِ   -٦
قائمة مـوجزة بالُمرشَّـحين.  المهنية والنزاهة، ومع المراعاة الواجبة للتمثيل الجغرافي العادل والتوازن بين الجنسين،

ه القائمـة المـوجزة عنـد بـدء الـدورة، ويقـوم المجلـس بكامـل أعضـائه بـإجراء مقـابالت مـع الُمرشَّـحين ويتم وضع هذ
  المختارين في أقرب فرصة ممكنة بعدها.

ــح يــتم اختيــاره إضــافة إلــى اإلجابــة علــى أســئلة أعضــاء   -٧ وتتــألف المقــابالت مــن عــرض يقدمــه كــل ُمرشَّ
  تمديد فترة الدورة إلجراء هذه المقابالت واختيار الُمرشَّح. المجلس ويمكن للمجلس إذا اقتضت الضرورة، 
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  ٥٢المادة 
لعقـــد جلســـة يـــتم فيهـــا ترشـــيح ثالثـــة أشـــخاص بـــاالقتراع الســـري مـــن بـــين  المجلـــس بتحديـــد موعـــد قـــوموي  -٨

ــــحين الــــواردة أســــماؤهم فــــي القائمــــة المــــوجزة.  الظــــروف االســــتثنائية، إذا تعــــذر عمليــــًا ترشــــيح ثالثــــة  فــــيو الُمرشَّ
ــحين، كمــا فــي حــال وجــود ُمرشَّــح واحــد أو اثنــين فقــط، يجــوز للمجلــس أن يقــرر ترشــيح عــدد أقــل مــن ثالثــة  ُمرشَّ

  ُمرشَّحين.
تسمية ثالثـة ُمرشَّـحين يكتـب كـل عضـو مـن أعضـاء المجلـس علـى ورقـة االقتـراع الخاصـة بـه أسـماء ول  -٩

شَّــحين يختـارهم مــن القائمـة المــوجزة. وسـُينتخب الُمرشَّــحون الـذين يحصــلون علـى األغلبيــة المطلوبـة فــي ثالثـة ُمر 
ٕاذا كـــان عـــدد الُمرشَّـــحين الحاصـــلين علـــى هـــذه األغلبيـــة أقـــل مـــن عـــدد المراكـــز المـــراد شـــغلها، و االقتـــراع األول. 

ٕاذا تعـادل ُمرشَّـحان فـي الحصـول و اع. سيستبعد الُمرشَّحون الحاصلون على أقل عـدد مـن األصـوات فـي كـل اقتـر 
علــى أقــل عــدد مــن األصــوات، ُيجــرى اقتــراع منفصــل بينهمــا وُيســتبعد الُمرشَّــح الــذي يحصــل علــى أقــل عــدد مــن 
ــحين، وذلــك بعــد إجــراء  األصــوات. وتنطبــق اآلليــة نفســها عنــدما يقــرر المجلــس ترشــيح عــدد أقــل مــن ثالثــة ُمرشَّ

  التعديالت الالزمة.
الذين سيرشَّحون بهذه الطريقـة فـي جلسـة علنيـة للمجلـس وُيرفـع إلـى  أو األشخاصاسم الشخص وُيعلن   -١٠

  جمعية الصحة.
  

  )٢٠١٣كانون الثاني/ يناير  ٢٩، السابعة عشرةالجلسة (
  
  
   متابعة تقرير الفريق العامل المعني بانتخاب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية  ١٤ق١٣٢ت  م
  

  التنفيذي، المجلس    
  
تقرير المدير العام عـن متابعـة تقريـر الفريـق العامـل المعنـي بانتخـاب المـدير العـام لمنظمـة نظر في البعد   

  ١،الصحة العالمية
  

  ٢جمعية الصحة العالمية السادسة والستين بأن تعتمد القرار التالي: يوصي  
  

  جمعية الصحة العالمية السادسة والستون،  
  

رير الخاص بمتابعة تقرير الفريق العامل المعني بانتخاب المدير العام لمنظمة بعد النظر في التق  
  الصحة العالمية،

  
مدونة قواعد السلوك الخاصة بانتخاب المدير العام لمنظمـة الصـحة العالميـة، علـى النحـو  تعتمد  -١

  ؛بهذا القرار ١المبين في الملحق 
  
  

                                                           
 .١٣٢/٢٩م تالوثيقة     ١

  لالطالع على اآلثار المالية واإلدارية المترتبة على اعتماد القرار بالنسبة إلى األمانة. ٣انظر الملحق     ٢
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كافة كمنبر ال يتعلق بصنع القرار، على  ١منتدًى للمرشحين يكون مفتوحًا للدول األعضاء تنشئ  -٢
  بهذا القرار؛ ٢النحو المبين في الملحق 

  
بهـذا القـرار، والـذي ستسـتخدمه مـن اآلن  ٣النموذج الموحد للسيرة الذاتية المبين في الملحـق  تقر  -٣

  نصب المدير العام، باعتباره الوثيقة الوحيدة التي تقدَّم؛ فصاعدًا الدول األعضاء التي تقترح أشخاصًا لم
  
كلمة، وأن تقـدَّم أيضـًا فـي شـكل إلكترونـي كـي  ٣٥٠٠أال تتجاوز السيرة الذاتية لكل مرشح  تقرر  -٤

  يتاح لرئيس المجلس التحقق من عدم تجاوز هذا الحد؛
  
حة العالميـــة وٕاضـــافة مـــادة مـــن النظـــام الـــداخلي لجمعيـــة الصـــ ١٠٨و ٧٠تعـــديل المـــادتين  تقـــرر  -٥

  بهذا القرار؛ ٤مكررًا، على النحو المبين في الملحق  ٧٠جديدة 
  
  المدير العام: تطلب من  -٦
  

أن يستكشــف خيــارات اســتخدام التصــويت اإللكترونــي فــي تعيــين المــدير العــام، بمــا فــي   )١(
قريـرًا عـن ذلـك إلـى جمعيـة وأن يقـدم ت، لـذلكذلك اآلثار المالية واآلثار بالنسبة لألمن اإللكترونـي 

  الصحة العالمية السابعة والستين عن طريق المجلس التنفيذي؛
  
ـــع و   )٢( لعمليـــة اإلجماليـــة النتخـــاب المـــدير العـــام فـــي مســـّودة وثيقـــة مرجعيـــة وصـــفًا لأن يجمِّ

  وحيدة لتقديمها إلى جمعية الصحة العالمية السابعة والستين عن طريق المجلس التنفيذي.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
 وحسب االقتضاء منظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي.    ١
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  ١الملحق 
  

   الخاصة السلوك قواعد مدونة
  العالمية الصحة لمنظمة العام المدير بانتخاب

  
بشأن تقرير الفريق العامل المكّون من الدول األعضاء والمعنـي بعمليـة وطـرق  ١٥-٦٥ج ص عفي القرار 

"أن تضــع األمانــة مســودة انتخــاب المــدير العــام لمنظمــة الصــحة العالميــة قــررت جمعيــة الصــحة بــين جملــة أمــور، 
مـن تقريـر وحـدة التفتـيش المشـتركة؛ أي "اختيـار الرؤسـاء التنفيـذيين فـي  ٧قواعد سـلوك، بمـا يتماشـى مـع التوصـية 

مؤسسات منظومة األمم المتحدة وشروط خدمتهم"، يتعهد كل من الُمرشَّحين لمنصب المدير العام لمنظمة الصـحة 
ا واحترامها، وذلك كي تنظر فيها جمعية الصحة العالمية السادسة والستون عن العالمية والدول األعضاء بالتقيد به

  طريق المجلس التنفيذي."
  

انتخاب في عملية وتستهدف مدونة قواعد السلوك ("المدونة") تعزيز االنفتاح والعدالة واإلنصاف والشفافية 
إلى تحسين العملية بمجملها، تتناول المدونة عددًا من المجاالت، بما  المدير العام لمنظمة الصحة العالمية. وسعياً 

في ذلك تقديم االقتراحات، وٕاقامة الحمالت االنتخابية من جانـب الـدول األعضـاء والُمرشَّـحين، فضـًال عـن المسـائل 
  المتعلقة بالتمويل والشؤون المالية.

  
منظمـة الصـحة العالميـة. وتوصـي المدونـة بالسـلوك  وُتعد المدونة تفاهمًا سياسيًا بـين الـدول األعضـاء فـي

ــحين فيمــا يتعلــق بانتخــاب المــدير العــام، مــن أجــل تعزيــز عدالــة  المرغــوب فيــه مــن جانــب الــدول األعضــاء والُمرشَّ
العملية ومصـداقيتها وانفتاحهـا وشـفافيتها وبالتـالي شـرعيتها وشـرعية وقبـول حصـائلها. ومـن ثـم، فـإن المدونـة ليسـت 

   ونًا ولكن ينبغي على الدول األعضاء وعلى الُمرشَّحين احترام محتوياتها.ملزمة قان
  

  الشروط العامة   ألف:
  

  المبادئ األساسية  أوًال:
  

ينبغي أن تسترشد عملية االنتخـاب بأكملهـا وكـذلك أنشـطة الحملـة االنتخابيـة المتعلقـة بهـا بالمبـادئ التاليـة 
  وعلى نتائجها: ضفي المزيد من الشرعية على العمليةالتي تُ 

  المراعاة الواجبة لمبدأ التمثيل الجغرافي العادل،
  العدالة،

  اإلنصاف،
  الشفافية،

  حسن النية، 
  الكرامة واالحترام المتبادل واالعتدال، 

  عدم التمييز،
  الفضيلة.
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  سلطة جمعية الصحة والمجلس التنفيذي وفقًا للنظام الداخلي لكل منهما  ثانيًا:
  
الدول األعضاء بسلطة جمعية الصحة والمجلس التنفيذي في إجراء انتخاب المـدير العـام وفقـًا للنظـام  تقر  -١

  الداخلي لكل منهما وللقرارات والمقررات اإلجرائية ذات الصلة.
  
يجــوز للــدول األعضــاء التــي ترشــح األشــخاص لمنصــب المــدير العــام التــرويج لهــذه الترشــيحات. وينطبــق و   -٢

الُمرشَّــحين فيمــا يتعلــق بترشــيحهم ألنفســهم. وعنــد ممارســة هــذا الحــق ينبغــي علــى الــدول األعضــاء  هــذا أيضــًا علــى
ــحين التقيــد بجميــع القواعــد التــي تحكــم عمليــة انتخــاب المــدير العــام التــي وردت فــي دســتور منظمــة الصــحة  والُمرشَّ

للمجلــــس التنفيــــذي وفــــي القــــرارات  العالميــــة وفــــي النظــــام الــــداخلي لجمعيــــة الصــــحة العالميــــة وفــــي النظــــام الــــداخلي
  والمقررات اإلجرائية ذات الصلة.

  
  المسؤوليات  ثالثًا:

  
ُتعد الـدول األعضـاء والُمرشَّـحون لمنصـب مـدير عـام منظمـة الصـحة العالميـة مسـؤولين عـن االلتـزام بهـذه   -١

  المدونة واحترامها.
  
أن تتســــم بالعدالــــة واالنفتــــاح والشــــفافية تقــــر الــــدول األعضــــاء بــــأن عمليــــة انتخــــاب المــــدير العــــام ينبغــــي و   -٢

ــحين. وينبغــي أن تكــون المدونــة معروفــة للجميــع وأن  واإلنصــاف وأن تقــوم علــى أســاس مزايــا كــل ُمرشَّــح مــن الُمرشَّ
  يتاح االطالع عليها بسهولة. 

  
  وستعمل األمانة على إذكاء الوعي بالمدونة أيضًا وفقًا لألحكام الواردة فيها.  -٣
  

  الخطوات المختلفة لعملية االنتخابشروط   باء:
  

  تقديم االقتراحات  أوًال:
  

ينبغي على الدول األعضاء عند اقتراح اسـم شـخص أو أكثـر لمنصـب المـدير العـام أن يشـتمل اقتراحهـا علـى بيـان 
ـــدول  ـــذكِّر المـــدير العـــام ال ـــة. وســـوف ُي ـــااللتزام بأحكـــام المدون ـــذين ترشـــحهم ب يفيـــد بأنهـــا تتعهـــد هـــي واألشـــخاص ال

مـــن النظـــام الـــداخلي  ٥٢األعضـــاء بـــذلك عنـــد دعوتهـــا إلـــى اقتـــراح األشـــخاص لمنصـــب المـــدير العـــام وفقـــًا للمـــادة 
  للمجلس التنفيذي.

  
  الحملة االنتخابية  ثانيًا:

  
هذه المدونـة علـى أنشـطة الحملـة االنتخابيـة المرتبطـة بانتخـاب المـدير العـام كلمـا أقيمـت مثـل هـذه  تنطبق  -١

  األنشطة وحتى يتم التعيين من جانب جمعية الصحة.
  
وينبغي على كافـة الـدول األعضـاء والُمرشَّـحين تشـجيع وتعزيـز التواصـل والتعـاون خـالل عمليـة االنتخـاب   -٢

ول األعضاء أن تتصرف بحسن نية وأن تراعي األهداف المشتركة التي تتمثل فـي تعزيـز بأكملها. وينبغي على الد
  المساواة واالنفتاح والشفافية والعدالة خالل عملية االنتخاب بأكملها.

  
ــحين  -٣ النظــر فــي اإلفصــاح عــن أنشــطة حمالتهــم (علــى ســبيل  وينبغــي علــى جميــع الــدول األعضــاء والُمرشَّ

المثـــال استضـــافة االجتماعـــات وحلقـــات العمـــل والزيـــارات) وٕابـــالغ األمانـــة بشـــأنها. وســـوف تُنشـــر المعلومـــات التـــي 
  الموقع اإللكتروني لمنظمة الصحة العالمية. منصة خصَّ ح عنها على هذا النحو على صفحة مُ ُيفصَ 
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ــحين أن يشــير كــل مــنهم إلــى اآلخــر بــاحترام، وينبغــي أال تعطــل أو وينبغــي علــى الــدول األ  -٤ عضــاء والُمرشَّ
تعــوق أي مــن الــدول األعضــاء أو الُمرشَّــحين أنشــطة حمــالت الُمرشَّــحين اآلخــرين. وكــذلك ينبغــي أال تــدلي أي مــن 

  الفتراء أو التشهير.الدول األعضاء أو الُمرشَّحين بأي بيان شفوي أو كتابي أو أي بيان آخر قد ُيعد من قبيل ا
  
ــحين االمتنــاع عــن التــأثير علــى العمليــة االنتخابيــة علــى نحــو غيــر   -٥ وينبغــي علــى الــدول األعضــاء والُمرشَّ

مشــروع، علــى ســبيل المثــال عــن طريــق مــنح أو قبــول منــافع ماليــة أو غيــر ماليــة أو عــن طريــق الوعــد بمثــل هــذه 
  الفوائد في مقابل دعم أحد الُمرشَّحين.

  
ــحين عــدم قطــع الوعــود أو االلتزامــات لصــالح أي شــخص أو كيــان وين  -٦ بغــي علــى الــدول األعضــاء والُمرشَّ

، أو قبــول تعليمــات منــه، وينبغــي علــيهم تجنــب أي إجــراء مماثــل إذا كــان مــن شــأنه أن اً أو خاصــ اً ســواء كــان عامــ
  .هاأو يبدو على أنه يقوض يقوض نزاهة العملية االنتخابية

  
ل األعضاء التي تقترح أشخاصًا لمنصب المدير العام أن تنظر في اإلفصاح عن المنح وينبغي على الدو   -٧

إلى الـدول األعضـاء األخـرى خـالل العـامين السـابقين لضـمان الشـفافية التامـة والثقـة  تي قدمتهاأو تمويل المعونة ال
  المتبادلة بين الدول األعضاء.

  
ــر االجتماعــات بــين ًا لمنصــب المــدير العــام أن تُ وينبغــي علــى الــدول األعضــاء التــي اقترحــت أشخاصــ  -٨ يسِّ

ُمرشَّـــحهم وبـــين الـــدول األعضـــاء األخـــرى عنـــد الطلـــب. وحيثمـــا أمكـــن، ينبغـــي ترتيـــب االجتماعـــات بـــين الُمرشَّـــحين 
والدول األعضاء عند انعقاد المؤتمرات أو غيرها من األحداث التـي تشـارك فيهـا الـدول األعضـاء ولـيس مـن خـالل 

  لثنائية.الزيارات ا
  
وينبغي أن يكون سفر الُمرشَّحين إلى الدول األعضاء من أجل الترويج لترشيحهم محـدودًا لتجنـب النفقـات   -٩

ــحين. وفــي هــذا الصــدد ينبغــي علــى الــدول  المفرطــة التــي قــد تــؤدي إلــى عــدم المســاواة بــين الــدول األعضــاء والُمرشَّ
قائمة بقدر اإلمكان (جلسات اللجان اإلقليمية والمجلس التنفيذي األعضاء والُمرشَّحين النظر في استخدام اآلليات ال

  وجمعية الصحة) لعقد االجتماعات وغيرها من األنشطة الترويجية المرتبطة بالحملة االنتخابية.
  

وينبغي على الُمرشَّحين الداخليين منهم والخـارجيين، عـدم الجمـع بـين السـفر الرسـمي وبـين أنشـطة الحملـة   -١٠
ة. وينبغـــي تجنـــب التـــرويج أو الدعايـــة االنتخابيـــة تحـــت ســـتار االجتماعـــات التقنيـــة أو األحـــداث األخـــرى االنتخابيـــ
  المشابهة.

  
وبعــد أن يرســل المــدير العــام جميــع االقتراحــات والســير الذاتيــة والمعلومــات الداعمــة إلــى الــدول األعضــاء   -١١

من النظام الداخلي للمجلس التنفيذي، ستنشـئ األمانـة منتـدًى محميـًا بكلمـة سـر لطـرح األسـئلة  ٥٢لمادة اوبموجب 
لمنظمـة، علـى أن يكـون هـذا المنتـدى متاحـًا لجميـع الـدول األعضـاء والُمرشَّـحين إللكتروني لموقع االواألجوبة على 

عــن جميــع الُمرشَّــحين الــذين يطلبــون ذلــك وســيرهم الــذين يطلبــون المشــاركة فيــه. وستنشــر األمانــة أيضــًا المعلومــات 
الذاتية وغيرها من التفاصيل عن مـؤهالتهم وخبـراتهم كمـا وردت مـن الـدول األعضـاء، فضـًال عـن بيانـات االتصـال 
الخاصة بهم على الموقع اإللكتروني للمنظمة. وسيحتوي الموقع على الروابط المؤدية إلى المواقـع اإللكترونيـة لكـل 

من الُمرشَّحين، وذلك عند الطلب. وسيكون كل ُمرشَّـح مـن الُمرشَّـحين مسـؤوًال عـن إنشـاء موقعـه اإللكترونـي ُمرشَّح 
  وتمويله.

  
وستنشـــر األمانـــة المعلومـــات عـــن عمليـــة االنتخـــاب والقواعـــد والقـــرارات المنطبقـــة، فضـــًال عـــن نـــص هـــذه   -١٢

مـن النظـام  ٥٢ذي تشير إليه الفقرة األولـى مـن المـادة المدونة على الموقع اإللكتروني للمنظمة، وذلك في الوقت ال
  الداخلي للمجلس التنفيذي.
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  الترشيح والتعيين  ثالثًا:
  
المجلــس التنفيــذي وجمعيــة الصــحة بــإجراء عمليــة ترشــيح المــدير العــام وتقــوم جمعيــة الصــحة بــإجراء  يقــوم  -١

عمليــة تعيينــه وفقــًا للنظــام الــداخلي لكــل منهمــا وللقــرارات والمقــررات اإلجرائيــة ذات الصــلة. ومــن حيــث المبــدأ ومــن 
هذه االجتماعات حتـى وٕان كـانوا مـن  اإلجراءات، ينبغي على الُمرشَّحين عدم حضور سير أجل الحفاظ على هدوء

  أعضاء وفود الدول األعضاء.
  
وينبغــي علــى الــدول األعضــاء االلتــزام التزامــًا صــارمًا بالنظــام الــداخلي للمجلــس التنفيــذي وجمعيــة الصــحة   -٢

 وبالتــالي. العالميــة وغيرهــا مــن القــرارات والمقــررات اإلجرائيــة المنطبقــة، واحتــرام نزاهــة اإلجــراءات وشــرعيتها ووقارهــا
ـــدو أنهـــا تســـتهدف التـــأثير علـــى الحصـــائل، وذلـــك داخـــل قاعـــة  ينبغـــي تجنـــب الســـلوكيات واإلجـــراءات التـــي قـــد يب

  المؤتمرات حيث ُتجرى عملية الترشيح والتعيين وخارجها على حد سواء.
  
وينبغــي علــى الــدول األعضــاء احتــرام ســرية اإلجــراءات وســرية األصــوات. وينبغــي علــى وجــه الخصــوص   -٣

  االمتناع عن نقل أو بث اإلجراءات التي تشهدها الجلسات المغلقة باستخدام األجهزة اإللكترونية.
  
ونظــرًا للطبيعــة الســرية لعمليــة التصــويت علــى ترشــيح المــدير العــام وتعيينــه، ينبغــي علــى الــدول األعضــاء   -٤

  االمتناع عن اإلعالن مقدمًا عن عزمها التصويت لصالح ُمرشَّح معين.
  

  الُمرشَّحون الداخليون  :رابعاً 
  
يخضــع أعضــاء المــالك الــوظيفي للمنظمــة المقتــرحين لشــغل منصــب المــدير العــام بمــن فــيهم المــدير العــام   -١

الحــالي، لاللتزامــات التــي يــنص عليهــا دســتور منظمــة الصــحة العالميــة والنظــام األساســي والئحــة مــوظفي المنظمــة، 
  ا المدير العام من وقت إلى آخر.كما يخضعون لإلرشادات التي قد يصدره

  
ــحين لشــغل منصــب المــدير العــام بأســمى معــايير الســلوك األخالقــي   -٢ وينبغــي التــزام مــوظفي المنظمــة الُمرشَّ

واجتهــادهم فــي تجنــب الشــبهات. وينبغــي علــى مــوظفي المنظمــة الفصــل بوضــوح بــين وظــائفهم فــي المنظمــة وبــين 
بـدو علـى أنـه تـداخل، بـين أنشـطة الحمـالت وعملهـم فـي المنظمـة. كمـا ترشيحهم لتجنب حدوث التداخل أو مـا قـد ي

  ينبغي عليهم تجنب أي شبهة لوجود تضارب في المصالح.
  
ويخضـــع مـــوظفي المنظمـــة لســـلطة المـــدير العـــام وفقـــًا للقواعـــد واألحكـــام التـــي تنطبـــق فـــي حالـــة االنتهـــاك   -٣

  المزعوم لواجباتهم فيما يتعلق بأنشطة الحمالت.
  
مـن الئحـة المـوظفين  ٦٥٠تدعو جمعية الصحة أو المجلس التنفيذي المدير العـام إلـى تطبيـق المـادة وقد   -٤

  والتي تتعلق بمنح إجازة خاصة للموظفين الُمرشَّحين لمنصب المدير العام.
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  ٢الملحق 
  

  منتدى المرشحين
  

  إقامة المنتدى وٕادارته
  
علــى طلــب المجلــس التنفيــذي بوصــفه اجتماعــًا قائمــًا بحــد ذاتــه قبــل  ســتقيم األمانــة منتــدى المرشــحين بنــاءً  -١

انعقـــاد المجلـــس، وســـيتولى رئـــيس المجلـــس رئاســـة المنتـــدى بـــدعم مـــن أعضـــاء مكتـــب المجلـــس التنفيـــذي. وســـيعقد 
  يح.المجلس منتدى الُمرشَّحين رسميًا ويحّدد موعد انعقاده في الدورة التي تسبق تلك التي سُتجرى فيها عملية الترش

  
  التوقيت

  
ـــحين  -٢ فيهـــا  ياد دورة المجلـــس التنفيـــذي التـــي ســـيجر قبـــل انعقـــ فـــي موعـــد أقصـــاه شـــهرين عقـــد منتـــدى الُمرشَّ

  الترشيح.
  

  المدة
  
ســـيبّت أعضـــاء مكتـــب المجلـــس فـــي مـــدة انعقـــاد منتـــدى الُمرشَّـــحين التـــي ســـتتوقف علـــى عـــدد الُمرشَّـــحين.   -٣

 النظر عّما سلف ذكره، فإن مدة عقد المنتدى سُتحّدد بثالثة أيام كحد أقصى. وبصرف
  

  الشكل
  
دقيقة، تليه جلسة لطرح األسئلة واإلجابة عليها بحيث تكون  ٣٠يقّدم كل مرشح عرضًا ال تزيد مدته على   -٤

علــى مقترحــات الــرئيس، يبــت  عــن طريــق االقتــراع. وبنــاءً  دقيقــة. وُيحــّدد ترتيــب المقــابالت ٦٠المــدة الكليــة للمقابلــة 
  المنتدى فيما يتخذ من ترتيبات مفّصلة بشأن إجراء المقابالت.

  
توّجه إلى الدول األعضاء والدول األعضاء المنتسبة المشاِركة في منتدى المرشحين دعوة إلعـداد األسـئلة   -٥

الرئيس بالقرعة األسئلة المقـرر طرحهـا علـى كـل واحـد  التي ستطرح على كل مرشح أثناء العرض األولي. ويسحب
  من الُمرشَّحين.

  
  المشاركة

  
  والدول األعضاء المنتسبة في المنظمة.  ١تقتصر المشاركة في منتدى الُمرشَّحين على الدول األعضاء  -٦
  
األمانــة بــث وقــائع منتــدى المرشــحين علــى الــدول األعضــاء والــدول األعضــاء المنتســبة التــي لــن  وســتتولى  -٧

  .موقع على شبكة اإلنترنت محمي بكلمة سرتتمكن من حضور المنتدى، وذلك باالستعانة ب
  

  الوثائق
  
مـن  ٥٢حكـام المـادة ستكون السير الذاتية للُمرشَّحين وغيرها من المعلومات التي تؤيد ذلك المقدمة وفقًا أل  -٨

النظـــام الـــداخلي للمجلـــس التنفيـــذي، متاحـــة إلكترونيـــًا لجميـــع الـــدول األعضـــاء والـــدول األعضـــاء المنتســـبة باللغـــات 
  المبّينة في موقع على شبكة اإلنترنت محمي بكلمة سر.

                                                           
 وحسب االقتضاء منظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي.    ١
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  ٣الملحق 
  

  نموذج السيرة الذاتية
  
  

  اسم العائلة (اللقب):
  
  
  
  
  
  

  االسم األول/ أسماء أخرى:
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  يرجى إرفاق صورة حديثة

  نوع الجنس: 
  

  

  مكان وبلد الميالد: 

  

  تاريخ الميالد: (اليوم/ الشهر/ السنة):

  : المواَطنة

  (باستثناء مخالفات المرور البسيطة) يرجى سرد التفاصيل الكاملة: أي قانونقد سبقت إدانتك بانتهاك  انتإذا ك
  
  
  
  

  عدد المعالين:   الحالة االجتماعية: 
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  عنوان المراسالت:
  

  الهاتف:  
  
  

  الهاتف المحمول: 
  
  

  الفاكس:
  
  

  البريد اإللكتروني:

  
  الدرجات / الشهادات العلمية:

  
التـــي تـــم الحصـــول عليهـــا، مـــع بيـــان التـــواريخ وأســـماء  األساســـية الشـــهادات العلميـــة /تحديـــد الـــدرجاتهنـــا (يرجـــى 

  يمكن إضافة صفحات أخرى.)و المؤسسات. 
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  الكتابة  القراءة  التحدث  اللغة األم    اإللمام باللغات
فيمـــا يتعلـــق باللغـــات بخـــالف اللغـــة األم، يرجـــى 

المبـــين أدنـــاه  للرمـــزإدخـــال الـــرقم المناســـب وفقـــًا 
فـــي حـــال عـــدم و لتحديـــد مســـتوى اإللمـــام باللغـــة. 

  اإللمام باللغة ال توضع أي عالمات.
  

  محدودة،   محادثة  -١الكود: 
  

  قراءة الصحف،
  

  المراسالت الروتينية.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المشاركة بطالقة في المناقشات،  -٢
  

  كتابة وقراءة 
  

   أصعبمواد 
  
  
  
  

بطالقـة (تكـاد) تماثـل اللغـة  اإلجادة  -٣
  األم 

  
  
  
  
  
  
  

      العربية

       الصينية

      اإلنكليزية

      الفرنسية

       األسبانية

      الروسية

  غير ذلك (يرجى التحديد)
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  المشغولةالمناصب 
  

يرجــى اإلشــارة إلــى المناصــب التــي ســبق لكــم شــغلها وخبــرات العمــل المكتســبة خــالل حيــاتكم المهنيــة، مــع   
  يمكن إضافة صفحات أخرى.و والمسؤوليات المتعلقة بكل منها.  / المنجزاتواإلنجازات والواجباتتحديد التواريخ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

يرجـــى إدراج قائمـــة بأنشـــطتكم فـــي مجـــال و يرجـــى بيـــان أي وقـــائع أخـــرى ذات صـــلة قـــد تســـاعد علـــى تقيـــيم طلـــبكم. 
  الشؤون المدنية أو المهنية أو العامة أو الدولية.
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مع إدراج قائمة تضم عشرة منشورات على األكثر، وخاصة المنشورات الرئيسية في مجال الصحة العمومية،  يرجى
لهــذا  إضــافيةيمكــن عنــد الضــرورة إضــافة صــفحة و فيهــا.  ُنشــرتأو الكتــب أو التقــارير التــي  المجــالتأســماء ذكــر 

  عدم إرفاق المنشورات نفسها.يرجى و المنشورات.)   كاملة بجميعأيضًا إرفاق قائمة  ويمكنكمالغرض. (
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :يرجى بيان الهوايات والرياضات والمهارات وأي وقائع ذات صلة قد تساعد على تقييم طلبكم
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  بيان كتابي
  
ــحين لمنصــب مــدير عــام منظمــة الصــحة العالميــة"  يرجــى تقيــيم مــدى اســتيفائكم "للمعــايير الخاصــة  -١ بالُمرشَّ

. تقيـيمكم(انظر الصحيفة المرفقـة). وعنـد القيـام بـذلك يرجـى اإلشـارة إلـى عناصـر محـددة مـن سـيرتكم الذاتيـة تـدعم 
  فيما يلي:  ١٥-٦٥ج ص عتتمثل المعايير التي اعتمدتها جمعية الصحة في القرار و 
  
  في ميدان الصحة، بما في ذلك الخبرة في مجال الصحة العمومية؛قوية التقنية الخلفية ال  )١(
  
  ؛التعامل مع مجال الصحة الدولية والخبرة الواسعة فيه  )٢(
  
  واضحة؛القيادية الخبرات المهارات و ال  )٣(
  
  ممتازة في مجالي التواصل والدعوة؛المهارات ال  )٤(
  
  واضحة في مجال اإلدارة التنظيمية؛المؤهالت ال  )٥(
  
  وعي بالفروق الثقافية واالجتماعية والسياسية؛ال  )٦(
  
  قوي برسالة المنظمة وأهدافها؛اللتزام اال  )٧(
  
  اللياقة الصحية الجيدة التي يلزم توافرها في جميع موظفي المنظمة؛  )٨(
  
  كافية للغة واحدة على األقل من لغات عمل المجلس التنفيذي وجمعية الصحة؛الجادة اإل  )٩(
  
  بيان رؤيتكم حول أولويات منظمة الصحة العالمية واستراتيجياتها.  يرجىو   -٢
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  ٤الملحق 
  

  العالمية لجمعية الصحةالنظام الداخلي 
  
  

  ٧٠ المادة
  

تُتخذ قرارات جمعية الصحة فـي المسـائل الهامـة بأغلبيـة ثلثـي الـدول األعضـاء الحاضـرة والمشـتركة فـي التصـويت. 
وتتضــمن هــذه المســائل: إقــرار االتفاقيــات أو االتفاقــات؛ والموافقــة علــى االتفاقــات التــي تقــام بمقتضــاها عالقــة بــين 

مــن الدســـتور؛  ٧٢و ٧٠و ٦٩للمــواد  وفقــاً يــة الحكوميــة المنظمــة وبــين األمــم المتحــدة والمنظمــات والوكـــاالت الدول
الدستور؛ والقرارات الخاصـة بمقـدار ميزانيـة العمـل الفعليـة؛ والقـرارات الخاصـة بوقـف امتيـازات التصـويت  وتعديالت

  من الدستور. ٧والخدمات لدولة عضو بمقتضى المادة 
  

  مكرراً  ٧٠المادة 
  

المــدير العــام لمنظمــة الصــحة العالميــة بأغلبيــة واضــحة وقويــة مــن األعضــاء الحاضــرين والمشــاركين فــي  ُينتخــب
  من هذا النظام الداخلي. ١٠٨التصويت على النحو المبين في المادة 

  
  ١٠٨ المادة

  
  تنظر جمعية الصحة في ترشيح المجلس في جلسة مغلقة وتتخذ قرارها باالقتراع السري.

  
  المجلس لثالثة أشخاص، ستنطبق اإلجراءات التالية:في حال ترشيح  -١
  
اعتُبــر  ،والمصــوتينفــي االقتــراع األول علــى أغلبيــة ثلثــي األعضــاء الحاضــرين  المرشــحينإذا حصــل أحــد   ) أ(

ــح علــى األغلبيــة الالزمــة، ُيســتبعد فــي منصــب المــدير العــامُيعــيَّن ذلــك أغلبيــة واضــحة و  . وٕاذا لــم يحصــل أي ُمرشَّ
حصـــل علـــى أقـــل عـــدد مـــن األصـــوات. وٕاذا تعـــادل ُمرشَّـــحان فـــي الحصـــول علـــى أقـــل عـــدد مـــن الُمرشَّـــح الـــذي ي

  األصوات، ُيجرى اقتراع منفصل بينهما ويستبعد الُمرشَّح الذي يحصل على أقل عدد من األصوات.

ـــح الـــذي يحصـــل علـــى أغلبيـــة ثلثـــي أصـــوات  فـــي منصـــب المـــدير العـــام فـــي االقتـــراع التـــالي، ُيعـــيَّن  ) ب( الُمرشَّ
  .والمشتركين في التصويت أو أكثر، وهو ما سُيعتبر أغلبية واضحة وقويةضاء الحاضرين األع

(ب)، ُيعـيَّن  على األغلبية المشار إليها في الفقرة الفرعيـةاالثنين في حال عدم حصول أي من الُمرشَّحين   (ج)
الُمرشَّح الذي يحصل في االقتراع التالي على أغلبية أصوات الـدول األعضـاء فـي منظمـة  في منصب المدير العام

  .، وهو ما سُيعتبر أغلبية واضحة وقويةالصحة العالمية
  

(ج)، ُيعـيَّن  على األغلبية المشار إليهـا فـي الفقـرة الفرعيـةاالثنين في حال عدم حصول أي من الُمرشَّحين   (د)
أصـوات األعضـاء الحاضـرين عـدد أغلبيـة  الُمرشَّح الـذي يحصـل فـي االقتـراع التـالي علـى في منصب المدير العام
   وهو ما سُيعتبر أغلبية واضحة وقوية. أو أكثر، والمشتركين في التصويت
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   التالية: وفي حال ترشيح المجلس لشخصين فقط تنطبق اإلجراءات  -٢
  

الُمرشَّـــح الــذي يحصــل علـــى أغلبيــة ثلثــي أصـــوات األعضــاء الحاضـــرين  فــي منصـــب المــدير العــام ُيعــيَّن  أ)(
  .ةوالمشتركين في التصويت أو أكثر، وهو ما سُيعتبر أغلبية واضحة وقوي

  
)، ُيعـيَّن أ( علـى األغلبيـة المشـار إليهـا فـي الفقـرة الفرعيـةاالثنـين في حال عدم حصول أي من الُمرشَّـحين   )(ب

الُمرشَّح الذي يحصل في االقتراع التالي على أغلبية أصوات الـدول األعضـاء فـي منظمـة  في منصب المدير العام
  .، وهو ما سُيعتبر أغلبية واضحة وقويةالصحة العالمية

  
)، ُيعـيَّن ب( على األغلبية المشار إليها في الفقرة الفرعيـةاالثنين في حال عدم حصول أي من الُمرشَّحين   (ج)

أغلبيـة عـدد أصـوات األعضـاء الحاضـرين الُمرشَّح الـذي يحصـل فـي االقتـراع التـالي علـى  في منصب المدير العام
  واضحة وقوية. والمشتركين في التصويت أو أكثر، وهو ما سُيعتبر أغلبية

  
تتخذ جمعية الصـحة قرارهـا بأغلبيـة ثلثـي أصـوات األعضـاء الحاضـرين  ،وٕاذا رشح المجلس شخصًا واحداً   -٣

  .والمشتركين في التصويت
  

  )٢٠١٣كانون الثاني/ يناير  ٢٩، السابعة عشرةالجلسة (
  
  

________________________  
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  المقررات اإلجرائية  

  
مســودة إطــار الرصــد العــالمي الشــامل واألهــداف للوقايــة مــن األمــراض غيــر الســارية   )١(١٣٢م ت

  ومكافحتها
  

المجلـــس التنفيـــذي، بعـــد أن نظـــر فـــي تقريـــر االجتمـــاع الرســـمي للـــدول األعضـــاء مـــن أجـــل اختتـــام العمـــل 
الخاص بإطار الرصد العالمي الشامل، بما في ذلك المؤشرات، ومجموعة من األهـداف العالميـة االختياريـة للوقايـة 

امل، بما في ذلـك المؤشـرات، ومجموعـة من األمراض غير السارية ومكافحتها، قرر تأييد إطار الرصد العالمي الش
  من األهداف العالمية االختيارية للوقايـة مـن األمـراض غيـر السـارية ومكافحتهـا، علـى النحـو المفصـل فـي التـذييلين

، وقـــرر كـــذلك إحالــــة التقريـــر والتـــذييلين إلـــى جمعيـــة الصـــحة العالميــــة ١٣٢/٦م ت، بالترتيـــب، مـــن الوثيقـــة ٢و ١
دهـا، وطلـب مـن المـدير العـام أن ُيعــد اقتراحـًا لمشـروع قـرار كـي تنظـر فيـه جمعيـة الصــحة السادسـة والسـتين العتما

  العالمية وتعتمد اإلطار بمقتضاه.
  

  )٢٠١٣ يناير /كانون الثاني ٢١، الثانيةالجلسة (
  
  

  عضوية لجنة الخبراء المستقلين االستشارية في مجال المراقبة  )٢(١٣٢م ت
  

وعـين السـيد  ١بالتقرير الخاص بعضوية لجنة الخبراء المستقلين االستشـارية،أحاط المجلس التنفيذي علمًا 
فريد لحود (لبنان) عضـوًا فـي اللجنـة للفتـرة المتبقيـة مـن مـدة عضـوية الـدكتور شامشـاد أختـار (باكسـتان)، أي حتـى 

  .٢٠١٦أيار/ مايو 

  )٢٠١٣كانون الثاني/ يناير  ٢٦(الجلسة الثانية عشرة، 
  
  

  توفيق شوشة ليعمؤسسة الدكتور  جائزة  )٣(١٣٢م ت
  

المجلس التنفيذي، بعد النظر في تقريـر لجنـة جـائزة مؤسسـة الـدكتور علـى توفيـق شوشـة، قـرر مـنح جـائزة 
للدكتور محمـد رضـا محمـدي مـن جمهوريـة إيـران اإلسـالمية تقـديرًا  ٢٠١٣مؤسسة الدكتور على توفيق شوشة لعام 

يـة فـي جمهوريـة إيـران اإلسـالمية، وخصوصـًا فـي مجـال الطـب النفسـي لمساهمته الكبيرة فـي مجـال الصـحة العموم
  فرنك سويسري بالدوالر األمريكي. ٢٥٠٠لألطفال والمراهقين. وسوف يحصل الفائز على مبلغ يعادل 

 )٢٠١٣كانون الثاني/ يناير  ٢٨عشرة،  الرابعة(الجلسة 

  
  
  
  

                                                           
 .١٣٢/٣١م تالوثيقة     ١
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  جائزة مؤسسة ليون برنارد  )٤(١٣٢م ت
  

بعـد النظــر فـي تقريـر لجنـة مؤسســة ليـون برنـارد، مـنح جــائزة مؤسسـة ليـون برنـارد لعــام المجلـس التنفيـذي، 
للــدكتور تينــغ شــوزهونغ مــن الصــين تقــديرًا لمســاهمته الكبيــرة فــي مجــال التــدريب الصــحي وخــدمات الرعايــة  ٢٠١٣

فرنــك  ٢٥٠٠الصــحية فــي منطقــة فينغهوانــغ بمقاطعــة هونــان فــي الصــين. وســوف يحصــل الفــائز علــى مبلــغ وقــدره 
  سويسري.

  
  )٢٠١٣كانون الثاني/ يناير  ٢٨عشرة،  الرابعة(الجلسة 

  
  
  جائزة ساساكاوا للصحة  )٥(١٣٢م ت

  
، منح ٢٠١٣المجلس التنفيذي، بعد أن نظر في تقرير هيئة اختيار الفائزين بجائزة ساساكاوا للصحة لعام 

يــاي بـــارك مــن جمهوريـــة كوريــا تقــديرًا لمســـاهمته المفيــدة فـــي  –لألســـتاذ نــو  ٢٠١٣جــائزة ساســاكاوا للصـــحة لعــام 
فـي مجـال التمـريض الخـاص برعايـة  تحسين جودة مراكز الصـحة العموميـة وتعلـيم العـاملين الصـحيين، وخصوصـاً 

  دوالر أمريكي. ٣٠ ٠٠٠األم والطفل في جمهورية كوريا. وسوف يحصل الفائز، كفرد، على مبلغ وقدره 
  

  )٢٠١٣ يناير /كانون الثاني ٢٨، عشرة الرابعةالجلسة (
  
  

  جائزة مؤسسة اإلمارات العربية المتحدة للصحة  )٦(١٣٢ت  م
  

المجلس التنفيـذي، بعـد أن نظـر فـي تقريـر هيئـة اختيـار الفـائزين بجـائزة مؤسسـة اإلمـارات العربيـة المتحـدة   
للدكتورة ليلى على أكبر بستكي من  ٢٠١٣للصحة، قرر منح جائزة مؤسسة اإلمارات العربية المتحدة للصحة لعام 
لجينيـــة وتعزيـــز تقـــديم الخـــدمات الصـــحية فـــي الكويـــت تكريمـــًا لمســـاهمتها البـــارزة فـــي بحـــوث وٕادارة االضـــطرابات ا

  دوالر أمريكي. ١٥ ٠٠٠الكويت. وسوف تحصل الفائزة على مبلغ وقدره 
  

  )٢٠١٣ يناير /كانون الثاني ٢٨، عشرة الرابعة(الجلسة 
  
  
  جائزة دولة الكويت للبحوث في مجال تعزيز الصحة  )٧(١٣٢ت  م
  

ار الفائزين بجائزة دولة الكويت للبحوث في مجال تعزيز المجلس التنفيذي، بعد النظر في تقرير هيئة اختي  
الصـــحة، مـــنح جـــائزة دولـــة الكويـــت للبحـــوث فـــي مجـــال تعزيـــز الصـــحة للـــدكتور وانـــغ غـــويكي مـــن الصـــين تقـــديرًا 

وعالجـــه، وهـــو مـــن أشـــيع أشـــكال الســـرطان فـــي الصـــين،  ءلمســـاهمته الكبيـــرة فـــي الكشـــف المبكـــر لســـرطان المـــري
دوالر  ٢٠ ٠٠٠ريفيـة المعرضـة بشـدة لمخـاطره. وسـوف يحصـل الفـائز علـى مبلـغ وقـدره وخصوصًا في المناطق ال

  أمريكي.
  

  )٢٠١٣ يناير /كانون الثاني ٢٨، عشرة الرابعة(الجلسة 
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  ووك التذكارية للصحة العمومية –جائزة الدكتور لي جونغ   )٨(١٣٢ت  م
  

ووك التذكاريـة  –المجلس التنفيذي، بعـد النظـر فـي تقريـر هيئـة اختيـار الفـائزين بجـائزة الـدكتور لـي جونـغ   
للـدكتور آن دونـغ  ٢٠١٣ووك التذكاريـة للصـحة العموميـة لعـام  –للصحة العمومية، منح جائزة الدكتور لـي جونـغ 

ميـة فـي مقاطعـة غيزهـو، ولجمعيـة مكافحـة داء العمو  ةمن الصين تقديرًا لتفانيه ومساهمته الكبيـرة فـي مجـال الصـح
السكري في ملديف تقديرًا لنجاحها في توعية الجمهور بداء السكري وتنفيـذ تـدخالت تعزيـز الصـحة للوقايـة مـن داء 
الســكري وغيــره مــن األمــراض غيــر الســارية فــي ملـــديف وتــدريب العــاملين المحليــين علــى إســداء المشــورة وٕاعطـــاء 

دوالر  ٥٠ ٠٠٠طـــاف. وســـوف يحصـــل كـــل مـــن الفـــائز والجمعيـــة الفـــائزة علـــى مبلـــغ وقـــدره العـــالج فـــي خاتمـــة الم
  أمريكي.

  
  )٢٠١٣ يناير /كانون الثاني ٢٨، عشرة الرابعة(الجلسة 

  
  
  استعراض المنظمات غير الحكومية ذات العالقات الرسمية مع المنظمة  )٩(١٣٢ت  م
  

وفي المعلومات  ١المجلس التنفيذي، بعد النظر في تقرير لجنته الدائمة المعنية بالمنظمات غير الحكومية  
التكميليــة التــي قــدمها المجلــس عــن اســتعراض ثلــث المنظمــات غيــر الحكوميــة ذات العالقــات الرســمية مــع المنظمــة 

  األمور الواردة أدناه.)، أحاط علمًا بالتقرير وقرر ٨(١٣٠م تومتابعة للمقرر اإلجرائي 
  

بعد اإلحاطة علمًا مع التقدير بتعاون المنظمات غيـر الحكوميـة التـي وردت عالمـة  النجمـة بعـد   )١(
مـــع منظمـــة الصـــحة العالميـــة، وٕاذ يثنـــي علـــى تفانيهـــا المســـتمر فـــي أعمـــال  أســـمائها فـــي ملحـــق التقريـــر

  المنظمة، قرر اإلبقاء على عالقاتها الرسمية مع المنظمة؛
  

مــع إدراك أن المجلــس العــالمي للصــحة انتخــب مــؤخرًا مجلســًا إداريــًا جديــدًا، وأنــه تــم تجديــد تلــك   )٢(
المنظمــة، قــرر إرجــاء اســتعراض العالقــات مــع المجلــس العــالمي للصــحة إلــى الــدورة الرابعــة والثالثــين بعــد 

  المائة للمجلس التنفيذي التي سينظر أثناءها في تقرير عن حالة العالقات؛
  

قرر إرجاء استعراض العالقـات مـع مجلـس البحـوث الصـحية ألغـراض التنميـة والمنتـدى العـالمي   )٣(
للبحــوث الصــحية إلــى الــدورة الرابعــة والثالثــين بعــد المائــة للمجلــس التنفيــذي، وطلــب أن يوضــح الجهــازان 

لصــحة الرئاســيان فــي كــل منظمــة منهمــا رغباتهمــا فمــا يتعلــق بالــدخول فــي عالقــات رســمية مــع منظمــة ا
العالمية، وكيف يقترح كل منهمـا ضـمان أن تكـون خطـط التعـاون منفصـلة وتنفـذ علـى نحـو مسـتقل؛ وبعـد 
التذكير أيضًا بالحكم الوارد في المبادئ التي تحكم العالقات بين منظمة الصحة العالمية والمنظمات غير 

االت اهتمام متشـابهة، أن الحكومية ونصه "يمكن، حيثما توجد عدة منظمات دولية غير حكومية ذات مج
تكوِّن هذه المنظمات لجنة مشـتركة أو هيئـة أخـرى تفـّوض بالعمـل نيابـة عـن المجموعـة ككـل"، قـرر طلـب 
أن تنظـــر المنظمتـــان خيـــار اإلبقـــاء علـــى العالقـــات مـــع منظمـــة واحـــدة تســـمى "مجموعـــة مجلـــس البحـــوث 

  ؛الصحية ألغراض التنمية" وتشمل المنتدى العالمي للبحوث الصحية
  

العمل الكنسي مـن أجـل الصـحة"،  –قرر إرجاء استعرض العالقات مع "اللجنة الطبية المسيحية   )٤(
ـــة العالقـــات، والســـيما عـــن  وطلـــب أن يقـــدَّم تقريـــر إليـــه فـــي دورتـــه الرابعـــة والثالثـــين بعـــد المائـــة عـــن حال

  الترتيبات الدستورية لتلك المنظمة؛

                                                           
 .١٣٢/٣٤م تالوثيقة     ١
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يتفــق عليهــا بعــد، قــرر إرجــاء اســتعراض العالقــات مــع  مــع اإلحاطــة علمــًا بــأن خطــط التعــاون لــم  )٥(
اللجنة الكاثوليكية الدولية للممرضات والعاملين الطبيين االجتماعيين واالتحاد الدولي لهندسـة المستشـفيات 
ورابطـــة الكومنولـــث للصـــيادلة والمنظمـــة الدوليـــة للبرلمـــانيين الطبيـــين حتـــى دورة المجلـــس التنفيـــذي الرابعـــة 

المائـــة التـــي ســـينظر أثناءهـــا فـــي تقـــارير عـــن خطـــط التعـــاون المتفـــق عليهـــا أو عـــن حالـــة  والثالثـــين بعـــد
  العالقات؛

  
مع اإلحاطة علمًا بأن المؤتمر الدولي لعمـداء كليـات تـدريس الطـب بالفرنسـية سـتتاح لـه الفرصـة   )٦(

تفـــاق مـــع لتوضـــيح آرائـــه فـــي العالقـــات مـــع منظمـــة الصـــحة العالميـــة، وللســـعي، عنـــد االقتضـــاء، إلـــى اال
المنظمــة علــى خطــة للتعــاون، قــرر إرجــاء اســتعراض العالقــات مــع المــؤتمر الــدولي لعمــداء كليــات تــدريس 
الطب بالفرنسية، وطلب أن يقدَّم إلى المجلس التنفيذي في دورته الرابعة والثالثين بعد المائة تقرير الخطـة 

  المتفق عليها أو عن حالة العالقات؛
  

العالقات مع منظمة أوكسفام حتى دورة المجلس التنفيذي الرابعـة والثالثـين قرر إرجاء استعراض   )٧(
  بعد المائة التي سينظر أثناءها في تقرير عن التعاون أو عن حالة العالقات؛

  
مع اإلحاطة علمًا بأن خطـط التعـاون قـد تـم االتفـاق عليهـا، قـرر المجلـس اإلبقـاء علـى العالقـات   )٨(

يــف الدوليــة واالتحــاد الــدولي لعلــم المختبــرات الطبيــة الحيويــة وبــين منظمــة الرســمية بــين رابطــة كــروب ال
  الصحة العالمية وكذلك االتحاد الدولي للكيمياء السريرية وطب المختبرات.

  
  )٢٠١٣ يناير /كانون الثاني ٢٨، الرابعة عشرة(الجلسة 

  
  

  إصالح منظمة الصحة العالمية: الشراكات المستضافة  )١٠(١٣٢م ت
  

  س التنفيذي،المجل  
  

  بشأن الشراكات الصحية المستضافة: ١إضافة  ١٣٢/٥م تبعد أن نظر في الوثيقة   
  

طلب من لجنة البرنـامج والميزانيـة واإلدارة التابعـة للمجلـس التنفيـذي أن تكفـل اسـتعراض ترتيبـات   )١(  
فيمـا يتعلـق  الشراكات الصحية المستضـافة بانتظـام علـى أسـاس كـل حالـة علـى حـدة وفـي الوقـت المناسـب

بمســاهماتها فــي تحســين الحصــائل الصــحية، وتفاعــل المنظمــة مــع آحــاد الشــراكات المستضــافة، ومواءمــة 
عملها مع عمل المنظمة؛ وٕاعداد توصيات ينظر فيها المجلس، حسب االقتضاء، مـن خـالل بنـد دائـم فـي 

  جدول أعمال المجلس بشأن هذا الموضوع؛
  

لمستضـــــافة ذات واليـــــة إقليميـــــة حصـــــرًا، فـــــإن الـــــذي ســـــيجري قـــــرر أنـــــه حينمـــــا تكـــــون الشـــــراكة ا  )٢(
ــًا للسياســة الخاصــة بالشــراكات العالميــة وتحــت  االســتعراض هــو الجهــاز الرئاســي اإلقليمــي المناســب، وفق

  إشراف لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة واستعراضها لذلك عند اللزوم؛
  

البرنــامج والميزانيــة واإلدارة بشــأن الشــراكات  طلــب مــن المــدير العــام إعــداد إطــار تشــغيلي للجنــة  )٣(
  الصحية المستضافة؛

  
طلـــب مـــن المـــدير العـــام كـــذلك ضـــمان اســـترداد المنظمـــة بشـــكل كامـــل لكـــل التكـــاليف المرتبطـــة   )٤(

  بالشراكات المستضافة؛
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طلب مـن المـدير العـام كـذلك أن يتَّبـع ويطبـق، حسـب االقتضـاء، الـنهج المقتـرح فـي الفقـرات مـن   )٥(
بشـأن مشـاورة الشـراكات  ١إضـافة  ١٣٢/٥م ت(ط) مـن الوثيقـة ١٦(و) إلى ١٦(د) ومن ١٦(ب) إلى ١٦

المستضـــافة، والســـيما فيمـــا يتصـــل بالمســـائل التـــي تعتمـــد علـــى قـــرار مـــن مجلـــس الشـــراكة إلدارة عالقـــات 
  المنظمة مع الشراكات المستضافة؛

  
نطــاق األجهــزة الرئاســية للمنظمــة  حــث الــدول األعضــاء علــى تعزيــز االتســاق فــي مواقفهــا علــى  )٦(

  واألجهزة الرئاسية للشراكات المستضافة.
  

  )٢٠١٣كانون الثاني/ يناير  ٢٩(الجلسة السادسة عشرة، 
  
  

  إصالح منظمة الصحة العالمية: المشاركة مع المنظمات غير الحكومية  )١١(١٣٢م ت
  

  المجلس التنفيذي،  
  

بشأن المشاركة مع المنظمات غير الحكوميـة، طلـب مـن  ٢إضافة  ١٣٢/٥بعد أن نظر في الوثيقة م ت   
  المدير العام:

  
 ٢٠١٣أن يقـــدم إلـــى المجلـــس التنفيـــذي فـــي دورتـــه الثالثـــة والثالثـــين بعـــد المائـــة فـــي أيـــار/ مـــايو   )١(  

مبادئ شاملة لمشـاركة المنظمـة مـع الجهـات الفاعلـة غيـر الـدول، وتحديـد إجـراءات تشـغيلية منفصـلة لكـل 
  غير الحكومية والكيانات التجارية الخاصة؛من المنظمات 

  
أن يقوم بمواءمة جهود إعداد مسـودة سياسـة المشـاركة مـع المنظمـات غيـر الحكوميـة مـع مسـودة   )٢(

سياســـة العالقـــات مـــع الكيانـــات التجاريـــة الخاصـــة، علـــى أن تســـتهدي جهـــود اإلعـــداد هـــذه بالمبـــادئ التـــي 
) من مقررهـا اإلجرائـي ٥(-)١) (٩تون في الفقرات الفرعية (حددتها جمعية الصحة العالمية الخامسة والس

  )؛٩(٦٥ج ص ع
  

أن يواصل العمل على إعداد مسودة سياسة المشاركة مع المنظمات غير الحكومية، مع المضي   )٣(
قدمًا في تعديل إجراءات اعتماد  المنظمات غير الحكومية لدى األجهزة الرئاسية لمنظمة الصحة العالمية 

ن بالمشــــاركة فيهــــا) وٕادراج  هــــذه اإلجــــراءات فــــي المســــودة؛ وٕادراج االختصاصــــات واإلجــــراءات (أي اإلذ
ـــاء  التشـــغيلية المحدثـــة للجنـــة الدائمـــة المعنيـــة بالمنظمـــات غيـــر الحكوميـــة؛ وٕادراج المـــدخالت المقدمـــة أثن

  مداوالت المجلس في دورته الثانية والثالثين بعد المائة؛
  

علـــى شـــبكة اإلنترنـــت بشـــأن مســـودة مبـــادئ وسياســـات المشـــاركة مـــع أن يعقـــد مشـــاورات علنيـــة   )٤(
الجهات الفاعلة من غير الدول؛ وأن يعقـد مشـاورتين منفصـلتين إحـداهما مـع الـدول األعضـاء والمنظمـات 
غيـر الحكوميـة، واألخـرى مـع الـدول األعضـاء والقطــاع التجـاري الخـاص لـدعم إعـداد مسـودتي السياســتين 

  المعنيتين؛
  

دم تقريــرًا إلــى المجلــس التنفيــذي فــي دورتــه الرابعــة والثالثــين بعــد المائــة فــي كــانون الثــاني/ أن يقــ  )٥(
  بشأن إعداد مسودتي السياستين. ٢٠١٤يناير 

  
  )٢٠١٣كانون الثاني/ يناير  ٢٩(الجلسة السادسة عشرة، 
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  األعضاء إصالح منظمة الصحة العالمية: تبسيط التبليغ الوطني والتواصل مع الدول  )١٢(١٣٢م ت
  

  المجلس التنفيذي،
  

بشــــأن تبســــيط التبليــــغ الــــوطني والتواصــــل مــــع الــــدول  ٤إضــــافة  ١٣٢/٥م تبعــــد أن نظــــر فــــي الوثيقــــة 
  األعضاء:
  
  رحب باالقتراحات المتعلقة بتبسيط التبليغ من قبل الدول األعضاء والتواصل معها؛  )١(
  
، مـع مراعـاة ٤إضـافة  ١٣٢/٥م تطلب من المدير العام أن يتقدم في العمل المقترح في الوثيقة   )٢(

تقســيم المســؤوليات الصــحية علــى المســتوى الــوطني ودون الــوطني للحكومــة، وأن يقــدم تقريــرًا عــن التقــدم 
انون الثـاني/ ينـاير المحرز فـي التنفيـذ إلـى المجلـس التنفيـذي فـي دورتـه الرابعـة والثالثـين بعـد المائـة فـي كـ

  ، بما في ذلك المعلومات المالية ذات الصلة؛٢٠١٤
  
طلـــب مـــن المـــدير العـــام اقتـــراح تعـــاريف لمجموعـــة تمثـــل الحـــد األدنـــى مـــن البيانـــات والمؤشـــرات   )٣(

الصحية إلى جانب مجموعـة إضـافية موصـى بهـا فـي سـياق نتـائج تحليـل مفصـل للممارسـة المتبعـة حاليـًا 
  في التبليغ.

  
  )٢٠١٣كانون الثاني/ يناير  ٢٩(الجلسة السادسة عشرة، 

  
  

  إصالح منظمة الصحة العالمية: تصريف الشؤون الصحية العالمية  )١٣(١٣٢م ت
  

  المجلس التنفيذي،
  

إذ يــدرك أهميــة دور المنظمــة فــي تصــريف الشــؤون الصــحية العالميــة، أحــاط علمــًا بــالتقرير الخــاص بهــذا 
ـــوارد فـــي الوثيقـــة ، وقـــرر مواصـــلة بحـــث دور المنظمـــة فـــي تصـــريف الشـــؤون ٥إضـــافة  ١٣٢/٥م ت الموضـــوع وال

  الصحية العالمية خالل دورته الثالثة والثالثين بعد المائة.
  

  )٢٠١٣كانون الثاني/ يناير  ٢٩(الجلسة السادسة عشرة، 
  
  

  إصالح منظمة الصحة العالمية: التنفيذ والتقييم  )١٤(١٣٢م ت
  

  المجلس التنفيذي،
  
، طلـــب مـــن ٦إضـــافة  ١٣٢/٥م تيرحـــب بتقريـــر وحـــدة التفتـــيش المشـــتركة الـــوارد فـــي الوثيقـــة إذ   )١(

المدير العام إدراج توصيات وحدة التفتيش المشتركة وتضمين إشارات مرجعية إليها في خطة تنفيذ عمليـة 
يـذ عمليـة إصالح المنظمة، وتقديم تقرير عـن التقـدم المحـرز بمـا يتماشـى مـع نهـج التبليـغ المنـتظم عـن تنف

  إصالح المنظمة؛
  
بشــأن أســاليب المرحلــة الثانيــة مــن تقيــيم إصــالح  ٧إضــافة  ١٣٢/٥م تبعــد أن نظــر فــي الوثيقــة   )٢(

المنظمة أيد األساليب المقترحة وطلب مـن المـدير العـام تقـديم تقريـر عـن التقـدم المحـرز إلـى المجلـس فـي 
  ؛٢٠١٣دورته الثالثة والثالثين بعد المائة في أيار/ مايو 
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بشـــأن تنفيـــذ عمليـــة إصـــالح المنظمـــة، وبخطـــة التنفيـــذ  ٨إضـــافة  ١٣٢/٥م تإذ يرحـــب بالوثيقـــة   )٣(
، بمـا فـي ذلـك مـا يتعلـق بتقـديم تقـارير منتظمـة ٣/ معلومـات/١٣٢م تالرفيعة المستوى الـواردة فـي الوثيقـة 

العـــام تقـــديم تقريـــر إلـــى إلـــى لجنـــة الخبـــراء المســـتقلين االستشـــارية فـــي مجـــال المراقبـــة، طلـــب مـــن المـــدير 
عـن التقـدم المحـرز فــي تنفيـذ عمليـة اإلصـالح اســتنادًا إلـى نسـخة محدثــة  ٢٠١٣المجلـس فـي أيـار/ مــايو 

  من خطة التنفيذ الرفيعة المستوى، بما في ذلك المعلومات عن التكاليف والمؤشرات.
  

  )٢٠١٣كانون الثاني/ يناير  ٢٩(الجلسة السادسة عشرة، 
  
  

ح منظمة الصحة العالمية: تبسيط أعمال األجهزة الرئاسية وتنسيق أعمـال اللجـان إصال  )١٥(١٣٢م ت
  اإلقليمية ومواءمتها

  
  المجلس التنفيذي،

  
بشأن تبسيط أعمـال األجهـزة الرئاسـية وتنسـيق أعمـال اللجـان  ٣إضافة  ١٣٢/٥م تبعد النظر في الوثيقة   

  اإلقليمية ومواءمتها، طلب من المدير العام ما يلي:
  

اتخاذ الخطوات الالزمة من أجل تحسين بناء القدرات والتدريب ألعضاء المجلس الجدد وأعضاء   )١(
  مكتبه الجدد؛

  
  تحسين اإلتاحة اإللكترونية الجتماعات ووثائق األجهزة الرئاسية بطريقة مسجلة؛  )٢(

  
الصــحة  إعـداد دراسـة تتضـمن خيـارات بخصـوص إمكانيـة عقـد دورات المجلـس التنفيـذي وجمعيـة  )٣(

على نحـو ال يسـتخدم فيـه إال الحـد األدنـى مـن الوثـائق، مـع مراعـاة تجربـة الوكـاالت المتخصصـة األخـرى 
في األمم المتحدة، على أن تشتمل الخيارات علـى تحليـل الفوائـد والتكـاليف، لينظـر فيهـا المجلـس التنفيـذي 

  أثناء دورته الرابعة والثالثين بعد المائة؛
  
عايير إدراج البنـود فـي جـدول األعمـال المؤقـت للمجلـس التنفيـذي أو السـتبعادها إعداد خيارات لم  )٤(

) والمعــايير التــي يســتند ٩(٦٥ج ص عوالمقــرر اإلجرائــي  ١ق١٢١م تمنــه أو إلرجائهــا، مــع مراعــاة القــرار 
فــي إليهــا برنــامج العمــل العــام الثــاني عشــر، الــذي ســُيقدَّم إلــى جمعيــة الصــحة العالميــة السادســة والســتين 

  ، كي ينظر المجلس في هذه الخيارات أثناء دورته الرابعة والثالثين بعد المائة؛٢٠١٣أيار/ مايو 
  
إجراء دراسة متعمقة لضمان أنه من المنظور القانوني والعملي تتسق التعـديالت المقتـرح إدخالهـا   )٥(

، مــع النظــامين ٣إضــافة  ١٣٢/٥م تعلــى النظــامين الــداخليين للجهــازين الرئاســيين، والــواردة فــي الوثيقــة 
الداخليين الحاليين، وتقـديم تقريـر إلـى المجلـس التنفيـذي فـي دورتـه الرابعـة والثالثـين بعـد المائـة فـي كـانون 

، وٕاعــداد اقتراحــات أخــرى مــن هــذا القبيــل علــى أســاس هــذه الدراســة والمناقشــات التــي ٢٠١٤الثــاني/ ينــاير 
  لثالثين بعد المائة.عقدها المجلس التنفيذي في دورته الثانية وا

  
  )٢٠١٣كانون الثاني/ يناير  ٢٩(الجلسة السابعة عشرة، 
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  شؤون البرنامج والميزانية  )١٦(١٣٢م ت
  

  المجلس التنفيذي،
  

بعــد النظــر فــي تقريــر لجنــة البرنــامج والميزانيــة واإلدارة التابعــة للمجلــس التنفيــذي فــي اجتماعهــا االســتثنائي 
ومقرر اللجنة اإلجرائي بشأن النقاط التالية، اقترح على جمعية الصحة العالمية السادسة والستين  ١الثاني،
  ما يلي:

  
  أن تقّر جمعية الصحة الميزانية البرمجية بأكملها؛  )١(
  
أن تعقد جمعية الصحة حوارًا خاصًا بالتمويل يدعو إليه المدير العـام ويتـولى تيسـيره رئـيس لجنـة   )٢(

الميزانية واإلدارة، فيما يتعلق بتمويل الميزانية البرمجية، على أن يعقـد أول حـوار مـن هـذا القبيـل البرنامج و 
  طبقًا لألساليب المبيَّنة في الملحق؛ ٢٠١٣في عام  ٢٠١٥ – ٢٠١٤بشأن الميزانية البرمجية 

  
ت المانحــة أن تؤيــد مقتــرح المــدير العــام بشــأن تحــري الســبل الكفيلــة بتوســيع نطــاق قاعــدة الجهــا  )٣(

لمنظمـــة الصــــحة العالميــــة، مــــع إيــــالء اهتمــــام خـــاص للــــدول األعضــــاء والمنظمــــات الدوليــــة والمؤسســــات 
  الخيرية.

  
  الملحق

  
  الحوار الخاص بالتمويل

  
  دورة لمدة يومين بشأن الحوار الخاص بالتمويل  دورة تدشين الحوار الخاص بالتمويل  

معلومــات عــن المتطلبــات مــن المــوارد  تقــديم  •  الغرض من الدورة
وتـــــأمين التمويـــــل وفجـــــوات التمويـــــل، وذلـــــك 
لضـــــمان تزويـــــد الشـــــركاء كافـــــة بمعلومـــــات 
واضــــــحة عــــــن االحتياجــــــات مــــــن التمويــــــل، 

  والموارد المتاحة وحاالت نقص التمويل

ـــــدول األعضـــــاء   • إقامـــــة حـــــوار مهيكـــــل مـــــع ال
والمســــــاهمين لتحديـــــــد مــــــا يلـــــــزم مــــــن حلـــــــول 

  المتبقية في التمويل لمعالجة الفجوات

عقــــد مشــــاورة افتراضــــية فــــي قاعــــة المجلــــس   •  الموعد/ المكان
ـــــــى  التنفيـــــــذي ويقتصـــــــر البـــــــث الشـــــــبكي عل

  المشاركين المدعوين؛
 ٢٠١٣حزيـران/ يونيـو  ٢٠الموعد المؤقت:   •

أو خـــــــالل أول أســـــــبوع مـــــــن تمـــــــوز/ يوليـــــــو 
٢٠١٣  

عقد دورة لمدة يـومين: فـي األسـبوع الـذي يبـدأ   •
أو  ٢٠١٣تشـــــــــرين األول/ أكتـــــــــوبر  ٧يـــــــــوم 
  ٢٠١٣تشرين الثاني/ نوفمبر  ٥و ٤يومي 

  مركز المؤتمرات الدولي بجنيف  •

المشاركون 
  المدعوون

  الدول األعضاء في المنظمة  •
المســـــــــاهمين المـــــــــاليين حاليـــــــــًا فـــــــــي  كبـــــــــار  •

المنظمـــــــــة، باســـــــــتثناء الكيانـــــــــات التجاريـــــــــة 
الخاصة (التـي مـن المقـرر تناولهـا بمـا يتفـق 
مع مناقشة السياسة الخاصـة بالمشـاركة مـن 

  قبل األجهزة الرئاسية)

  الدول األعضاء في المنظمة  •
المساهمين المـاليين حاليـًا فـي المنظمـة،  كبار  •

باستثناء الكيانات التجارية الخاصة (التي من 
المقــرر تناولهــا بمــا يتفــق مــع مناقشــة السياســة 
  الخاصة بالمشاركة من قبل األجهزة الرئاسية)

                                                           
 .١٣٢/٣م تالوثيقة     ١
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  دورة لمدة يومين بشأن الحوار الخاص بالتمويل  دورة تدشين الحوار الخاص بالتمويل  
األســــــلوب وبرنــــــامج 

  العمل
رئـــــيس الـــــدورة: رئـــــيس/ نائـــــب رئـــــيس لجنـــــة   •

  البرنامج والميزانية واإلدارة
مشـــــاورة غيـــــر استضـــــافة  –أســـــلوب العمـــــل   •

رســمية فــي قاعــة المجلــس التنفيــذي يقتصــر 
  البث الشبكي على المشاركين المدعوين

  وثائق العمل:  •
  ٢٠١٥ – ٢٠١٤الميزانية البرمجية   -
المعلومات المحدثة عن الشؤون المالية،   -

بمــــا فــــي ذلــــك المتطلبــــات مــــن المــــوارد؛ 
  وتأمين التمويل؛ وفجوات التمويل

رئــــــيس الــــــدورة: رئــــــيس/ نائــــــب رئــــــيس لجنــــــة   •
  البرنامج والميزانية واإلدارة

  عقد مشاورة غير رسمية –أسلوب العمل   •
  وثائق العمل:  •

  ٢٠١٥ – ٢٠١٤الميزانية البرمجية   -
أحـــدث المعلومـــات عـــن الشـــؤون الماليـــة،   -

بمـــــا فـــــي ذلـــــك المتطلبـــــات مـــــن المـــــوارد؛ 
  وتأمين التمويل؛ وفجوات التمويل

دوالر أمريكـــــــــي تقريبـــــــــًا (تشـــــــــمل  ٥٠ ٠٠٠  •  التكلفة
خـــــــــــدمات الترجمـــــــــــة الفوريـــــــــــة، والترجمـــــــــــة 
التحريريـــة، وٕاعـــداد/ تحريـــر الوثـــائق، والبـــث 

  الشبكي)

أمريكــي (تشــمل تكلفــة عقــد  دوالر ٣٥٠ ٠٠٠  •
الجلســــــــات فــــــــي مركــــــــز المــــــــؤتمرات الــــــــدولي 
بجنيـــــــــــف، والترجمـــــــــــة الفوريـــــــــــة، والترجمـــــــــــة 
التحريريــــة، وٕاعــــداد/ تحريــــر الوثــــائق، والــــدعم 

  الخاص بالسفر ألقل البلدان نموًا)
تقيـــــــيم الوضـــــــع الـــــــراهن لتمويـــــــل الميزانيـــــــة   •  الحصائل المتوقعة

 ٢٠١٥ – ٢٠١٤البرمجيـــــــــــــــــة المقترحـــــــــــــــــة 
  والمتطلبات من الموارد

معلومـــات محدثـــة عـــن حالـــة تمويـــل الميزانيـــة   •
    ٢٠١٥ – ٢٠١٤البرمجية المقترحة 

  تحديد فجوات التمويل  •
  اإلجراءات الملموسة لتضييق فجوات التمويل  •
نهــــج/ نهــــوج تعبئــــة المــــوارد لمعالجــــة فجــــوات    •

  التمويل المتبقية
الرئاسية  دور األجهزة

عقب الحـوار الخـاص 
بالتمويـــــــــل (بشـــــــــأن 
تمويــــــــــل الميزانيــــــــــة 
البرمجيـــــة المقترحـــــة 

٢٠١٥ – ٢٠١٤(  

/ المجلـس التنفيـذي (الـدورة للجنـة) لجنة البرنامج والميزانيـة واإلدارة (االجتمـاع التاسـع عشـر  •
  ٢٠١٤ –الرابعة والثالثون بعد المائة) 

واإلدارة/ المجلــــس التنفيــــذي حصــــيلة الحــــوار الخــــاص تســــتعرض لجنــــة البرنــــامج والميزانيــــة   -
  وتسدي المشورة للمدير العام بشأن اإلجراءات المناسبة بالتمويل

  يقدم المدير العام تقريرًا عن الخطوات القادمة المتصلة بتعبئة الموارد المستهدفة  -
  كات المقدرةيقدم المدير العام تقريرًا (إلى المجلس) عن التخصيص االستراتيجي لالشترا  -

/ جمعيـــة الصـــحة العالميـــة الســـابعة )لجنـــة البرنـــامج والميزانيـــة واإلدارة (االجتمـــاع العشـــرون  •
  ٢٠١٤أيار/ مايو  –والستون/ المجلس التنفيذي (الدورة الخامسة والثالثون بعد المائة) 

  تستعرض جمعية الصحة العالمية حصيلة الحوار الخاص بالتمويل  -
  تقريرًا يورد معلومات محدثة عن الوضع المالييقدم المدير العام   -
  يقدم المدير العام (إلى المجلس) تقريرًا عن التخصيص االستراتيجي لالشتراكات المقدرة  -
  يقدم المدير العام تقريرًا يورد معلومات محدثة عن تعبئة الموارد المستهدفة  -

واإلدارة (االجتمـــاع الثـــاني والعشـــرون)/ جمعيـــة الصـــحة العالميـــة  لجنـــة البرنـــامج والميزانيـــة  •
أيــار/ مــايو  –الثامنــة والســتون/ المجلــس التنفيــذي (الــدورة الســابعة والثالثــون بعــد المائــة) 

٢٠١٥  
  استعراض تجرية الحوار الخاص بالتمويل والتوصية بالخطوات المقبلة  -  

    
  )٢٠١٣كانون الثاني/ يناير  ٢٩عشرة،  (الجلسة السابعة 
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  جدول األعمال المؤقت لجمعية الصحة العالمية السادسة والستين  )١٧(١٣٢م ت 
  

المجلس التنفيذي، بعد النظر في تقرير المدير العام عن جدول األعمال المؤقت لجمعيـة الصـحة العالميـة   
وٕاذ يذكِّر بمقرره اإلجرائي السابق القاضي بـأن ُتعقـد جمعيـة الصـحة العالميـة السادسـة والسـتون  ١السادسة والستين،

وتختتمهـا فـي موعـد أقصـاه  ٢٠١٣أيـار/ مـايو  ٢٠في قصر األمم بجنيف وأن تفتـتح أعمالهـا يـوم االثنـين الموافـق 
قت لجمعية الصحة العالمية السادسـة وافق على جدول األعمال المؤ  ٢٠١٣،٢أيار/ مايو  ٢٨يوم الثالثاء الموافق 

  والستين.
  )٢٠١٣كانون الثاني/ يناير  ٢٩(الجلسة السابعة عشرة،  

  
  

  موعد ومكان انعقاد دورة المجلس التنفيذي الثالثة والثالثين بعد المائة  )١٨(١٣٢م ت 
  

  في جنيف. ٢٠١٣أيار/ مايو  ٣٠و ٢٩المجلس التنفيذي أن ُتعقد دورته الثالثة والثالثون بعد المائة يومي  قرر
  

  )٢٠١٣كانون الثاني/ يناير  ٢٩(الجلسة السابعة عشرة، 
  
  
  

_______________  
  

                                                           
 .١٣٢/٣٦م تالوثيقة     ١
 ).١٠(١٣١م ت لمقرر اإلجرائيا    ٢
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  أو اإلبقاء على رسمية معهاالمنظمات غير الحكومية التي تم قبول الدخول في عالقات 
  )٩(١٣٢ت  موالمقرر اإلجرائي  ٩ق١٣٢ت  مبمقتضى القرار  العالقات الرسمية معها

  
  ] ٢٠١٣ يناير/ الثانيكانون  ٢٦ – ، الملحق١٣٢/٣٤م ت[ 

 
  

  *١رابطة التدريب في مجال األحياء –الرابطة الدولية لتقنيي البيولوجيا الحيوية 
  *والبحوث للطب الدولية األفريقية المؤسسة
  *خان آغا مؤسسة
  الصحة أجل من الكنسي العمل – المسيحية الطبية اللجنة

  *المستهلكين التحادات الدولية المنظمة
  *الطبية للعلوم الدولية المنظمات مجلس
  التنمية ألغراض الصحية البحوث مجلس
  الدولية اليف كروب رابطة

  الرابطة الدولية لطب األورام
  *السالمة وتعزيز اإلصابات من للوقاية األوروبية الرابطة
  *التبغ لمكافحة اإلطارية االتفاقية تحالف
  الصحية للبحوث العالمي المنتدى
  للصحة العالمي المجلس

  *٢التحالف الدولي للتوحيد القياسي في مجال البيولوجيا
  *المرضى لمنظمات الدولي التحالف

  الرابطة الدولية لدور العجزة والرعاية الملطفة
  *السرطان تسجيل لمكاتب الدولية الرابطة
  االجتماعيين الطبيين والعاملين للممرضات الدولية الكاثوليكية اللجنة
  *الدولية الجراحين كلية

  بالفرنسية الطب تدريس كليات لعمداء الدولي المؤتمر
  *الدم علم مجال في القياسي للتوحيد الدولي المجلس
  *والممرضات للممرضين الدولي المجلس
  *والبيولوجية الطبية للهندسة الدولي االتحاد

                                                           
 ASSITEB – BIORIFرابطـة التـدريب فـي مجـال األحيـاء بمختصـر  –ا الحيويـة الرابطة الدوليـة لتقنيـي البيولوجيـتسمى      ١
وهي شبكة تدريب دوليـة لتطـوير قـدرات المـوارد البشـرية فـي مجـال الطـب المختبـري، وكانـت تعـرف مـن قبـل باسـم الرابطـة  –

  الدولية للتقنيين البيولوجيين.
  الرابطة الدولية للمستحضرات البيولوجية.كان يعرف من قبل باسم      ٢
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  الحيوية الطبية المختبرات لعلم الدولي االتحاد
  المختبرات وطب السريرية للكيمياء الدولي االتحاد
 *الخصوبة لجمعيات الدولي االتحاد

  *١االتحاد الدولي لرابطات إدارة المعلومات الصحية
  المستشفيات لهندسة الدولي االتحاد
  *الطب طالب لرابطات الدولي االتحاد
  *الصيدالنية والرابطات األدوية لمنتجي الدولي االتحاد
  *الجراحة لكليات الدولي االتحاد
  *للمستشفيات الدولي االتحاد

  *االتحاد الدولي إلنقاذ األرواح
  *الطبية للمعلوميات الدولية الرابطة
  الطبيين للبرلمانيين الدولية المنظمة
  *القياسي للتوحيد الدولية المنظمة
  *الصيدالنية للمستحضرات الدولي االتحاد

  *االتحاد الدولي لطلبة الصيدلة
  *إلصابات الحروقالجمعية الدولية 

  *اإللكترونية والصحة ُبعد عن للتطبيب الدولية الجمعية
  *الدم لنقل الدولية الجمعية
  *ورضوحها العظام لجراحة الدولية الجمعية
  *األشعة لعلم الدولية الجمعية
  *النزف ووقف للخثار الدولية الجمعية
  *المعماريين للمهندسين الدولي االتحاد
  *والسريرية األساسية للدوائيات الدولي االتحاد
  *الميكروبيولوجيا لجمعيات الدولي االتحاد
  *الصحية الرعاية مجال في للتعاون الدولية المنظمة
  أوكسفام منظمة

  *شبكة كوكرين للتعاون
  للصيادلة الكومنولث رابطة

  التحالف العالمي لمكافحة داء الكلب
  *الجلد طب لجمعيات الدولية الرابطة
  *الصحية الرعاية لجودة الدولية الجمعية
  *األشعة وتقنيي لمصوري الدولية الجمعية
  *الصحة أجل من الوحدة تحقيق شبكة
  *األعضاء زرع جمعية
  *الطفولة إنقاذ صندوق
  *العالمية الطبية الرابطة

  الرابطة العالمية للرعاية الملطفة
                                                           

  الصحية. السجالت لمنظمات الدولي كان يعرف من قبل باسم االتحاد     ١
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  منظمة المعونة المائية
  *المختبرات وطب األمراض علم لجمعيات العالمية الرابطة
  *الطبي للتعليم العالمي االتحاد
  *والبيولوجيا الطب مجالي في الصوتية فوق بالموجات للتصوير العالمي االتحاد

  *االتحاد العالمي لجمعيات الوخز اإلبري وكي الجلد
  *االتحاد العالمي للمعالجة اليدوية

  *العمومية الصحة لجمعيات العالمي االتحاد
  *التخدير أخصائيي لجمعيات العالمي االتحاد
  *العائالت ألطباء العالمية المنظمة
  *الذاتي للتطبيب العالمية الصناعة
  *الدولية العالمية الرؤية منظمة

  الشبكة الدولية للدم وزرع النخاع
  
 

______________________  

                                                           
قيد االستعراض، أوصـت اللجنـة الدائمـة المعنيـة  ٢٠١٢-٢٠١٠خالل الفترة عن التعاون المشترك  التقاريراستنادًا إلى     *

بالمنظمات غير الحكومية باإلبقـاء علـى العالقـات الرسـمية مـع المنظمـات غيـر الحكوميـة التـي تلـي أسـماءها عالمـة نجميـة، 
  ومية األخرى، فهي موضوع مقررات إجرائية محددة أو قرار محدد.أما المنظمات غير الحك
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  ١التصديق على تعديالت الئحة الموظفين
  

 ] ٢٠١٣ يناير/ الثانيكانون  ١١ - ١٣٢/٤٠م ت[ 
  
  
ــدَّم  -١  عمــالً التعــديالت التــي يــدخلها المــدير العــام علــى الئحــة المــوظفين إلــى المجلــس التنفيــذي للتصــديق عليهــا  تُق

   ٢النظام األساسي للموظفين.من  ٢-١٢بأحكام المادة 
  
المبينة في الفرع األول من هذه الوثيقة علـى ضـوء أهـداف اإلصـالحات اإلداريـة للمنظمـة فـي التعديالت وُأدخلت   -٢

وارد البشــرية، علــى النحــو الــذي حددتــه جمعيــة الصــحة العالميــة الرابعــة والســتون والخامســة والســتون والمجلــس مجــال المــ
  ٣التنفيذي في دورته التاسعة والعشرين بعد المائة.

  
وُأدخلت التعديالت المبينة في الفرع الثـاني مـن هـذه الوثيقـة علـى ضـوء الخبـرة المكتسـبة ومـن أجـل اإلدارة الجيـدة   -٣
  وارد البشرية.للم
  
والتعديالت المبينة في الفـرع الثالـث مـن هـذه الوثيقـة ناشـئة عـن المقـررات التـي ُيتوقـع أن تتخـذها الجمعيـة العامـة   -٤

لألمــم المتحــدة فــي دورتهــا الســابعة والســتين، بنــاًء علــى توصــيات لجنــة الخدمــة المدنيــة الدوليــة فــي تقريرهــا الســنوي لعــام 
  التقرير إذا لم تعتمد الجمعية العامة توصيات اللجنة. وستصدر إضافة لهذا ٢٠١٢.٤

  
إطــار الميزانيــة العاديــة،  علــى تكــاليف إضــافية طفيفــة فــي ٢٠١٣-٢٠١٢وتنطــوي التعــديالت الخاصــة بالثنائيــة   -٥

ارجة الخ ولألنشطة العالمية واألقاليمية، ومن مصادر األموالالمالئمة المحددة لكل إقليم المخصصات وستتم تغطيتها من 
  ٥.عن الميزانية

  
  *.] ١التذييل [ الئحة الموظفين المعدل في ويرد نص   -٦
  
  
  

                                                           
 .١١ق١٣٢ت  موالقرار  ١٠ق١٣٢ت  مانظر القرار     ١

 .٢٠٠٩ واألربعون، جنيف، منظمة الصحة العالمية، ابعة، الطبعة السالوثائق األساسية    ٢

 ).٨(١٢٩ت  موالمقرر اإلجرائي  ٦٥/٥انظر الوثيقة ج    ٣

(يمكــن  (A/67/30/Corr.1)والتصــويب  (A/67/30) ٣٠الوثــائق الرســمية للجمعيــة العامــة، الــدورة الســابعة والســتون، الملحــق رقــم     ٤
  الحصول على نسخ في قاعة المجلس التنفيذي).

 ، (باإلنكليزية).٣ التذييلمن الئحة الموظفين، وترد في  ٢بناًء على ذلك تم إعداد تعديالت التذييل     ٥

 .باإلنكليزية فقط ١يرد التذييل    *
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ــر  أوًال: ــىضــرورية  التعــديالت التــي ُتعتب ــة للمنظمــة فــي مجــال ضــوء  عل اإلصــالحات اإلداري
  الموارد البشرية

  
  معلومات أساسية

  
المنظمــة إلــى قــوًى عاملــة تناســب احتياجــات برامجهــا علــى جميــع المســتويات، ويمكــن تمويلهــا علــى نحــو  تحتــاج  -٧

موثــوق. ومــع ذلــك ال يوجــد تناســب بــين التمويــل الــذي تحصــل عليــه المنظمــة وبــين قــدرتها علــى الحفــاظ علــى قــوًى عاملــة 
  عالية األداء والمرونة والتنقل.

  
المنظمة على مراجعـة إطارهـا الخـاص بالتعاقـد، والـذي يضـم ثالثـة أنـواع مـن التعيـين، أال وهـي: التعيـين  وتعكف  -٨

المستمر والتعيين المحدد المدة والتعيين المؤقت. وفـي سـياق عمليـة إصـالح المنظمـة، ومـع مراعـاة التحـديات الماليـة التـي 
أم ال، اإلبقـاء علــى أنـواع التعيــين هـذه أو مراجعتهــا كـي تتســنى  تواجههـا، تـولى عنايــة دقيقـة إلــى تحديـد مــا إذا كـان ينبغــي

إدارة القوى العاملة في المنظمة بفعالية أكبر. وباإلضافة إلى ذلك فقد طلب المجلس التنفيذي من المدير العـام، فـي دورتـه 
  يد لمنح التعيينات المستمرة.الثامنة والعشرين بعد المائة، أن يتخذ التدابير الكفيلة بتعزيز المعايير وٕادخال أساس جد

  
ونتيجة لذلك تعمل المنظمة على تشديد المعايير والشروط فيما يتعلق بمنح التعيين المسـتمر للمـوظفين الحـاليين،   -٩

تقوم بتعديل اإلطار الـذي تسـتخدمه المنظمـة فـي التعاقـد، وذلـك  . كما٤ق١٢٨ت  ممثلما طلبه المجلس التنفيذي في القرار 
عن طريق اإللغاء التدريجي لمنح التعيينات المستمرة للموظفين الذين سيلتحقون بالعمـل فـي المنظمـة فـي المسـتقبل. وبنـاًء 

ن بعقـود محـددة المـدة بعـد على ذلك تم تعديل نوع التعيينات المحددة المدة كي يتيح للمنظمة تعيين الموظفين الـذين يعملـو 
فترة السنوات الخمس الحاليـة، وذلـك لتلبيـة احتياجـات البـرامج وشـريطة أن تُتـاح األمـوال الالزمـة، وسـوف يـتم اإلبقـاء علـى 

  نوع التعيينات المؤقتة.
  

إدخـــال ويتطلـــب اإللغـــاء التـــدريجي للتعيينـــات المؤقتـــة، وكـــذلك إلغـــاء المـــدة القصـــوى للتعيينـــات المحـــددة المـــدة،   -١٠
تعديالت على الئحة الموظفين فيما يتعلق بإنهاء التعيينات وٕالغاء الوظائف وعملية إعادة االنتداب. والتعديالت المقترحة، 

  والمبينة أدناه، توضح تلك المواد وتعززها في بعض الحاالت.
  

  سياسات التعيين
  

التعيينــات المســتمرة، وكــي يــتم ريثمــا يكتمــل مــن الئحــة المــوظفين كــي يــتم تــدريجيًا إلغــاء  ٢-٤٢٠ُعــدلت المــادة   -١١
اإللغاء التدريجي، إدخال معايير وشروط أكثر صرامة لمنح التعيينات المستمرة. وسوف تشمل هـذه الشـروط إنشـاء حـوافظ 

  للوظائف.
  

  من الئحة الموظفين من أجل إلغاء المدة القصوى للتعيين المحدد المدة. ٣-٤٢٠كما ُعدلت المادة   -١٢
  

  التعيينإنهاء 
  

من الئحة الموظفين من أجـل توضـيح وتعزيـز الـنص المتعلـق بإنهـاء التعيينـات المحـددة  ١-١٠٤٠ُعدلت المادة   -١٣
  المدة والتعيينات المؤقتة.

  
  إلغاء الوظائف (بما في ذلك عملية إعادة االنتداب)

  
ين أي موظف يعمل بعقد محدد من الئحة الموظفين كي تنص على أنه يجوز إنهاء تعي ١-١٠٥٠ُعدلت المادة   -١٤

  المدة، بصرف النظر عن طول مدة الخدمة، إذا ُألغيت الوظيفة التي يشغلها.
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من الئحة الموظفين لتحدد فئـات المـوظفين الـذين تحـق لهـم المشـاركة فـي عمليـة إعـادة  ٢-١٠٥٠وُعدلت المادة   -١٥
  االنتداب إذا ُألغيت وظائف أو انقضت مدتها.

  
ســـنوات،  ١٠مـــن الئحـــة المـــوظفين لتتـــيح للمـــوظفين الـــذين ال تقـــل مـــدة خـــدمتهم عـــن  ٣-١٠٥٠ة وُعـــدلت  المـــاد  -١٦

  من الئحة الموظفين، أن يشاركوا في عملية إعادة االنتداب. ١٠٤٠والذين ستنقضي مدة تعيينهم طبقًا للمادة 
  

. ولــم ٤-١٠٥٠و ٣-١٠٥٠مــن الئحــة المــوظفين اآلن بــين نصــي المــادتين الســابقتين  ٤-١٠٥٠وتجمــع المــادة   -١٧
  يطرأ أي تعديل على النص.

  
  من الئحة الموظفين لمراعاة تغيير الترقيم. ٢-٥-١٠٥٠وُعدلت المادة   -١٨
  

مــن الئحــة المــوظفين لحــذف تقــدير المــدير العــام لتمديــد فتــرة إعــادة االنتــداب أكثــر مــن  ٦-١٠٥٠وُعــدلت المــادة   -١٩
  ستة شهور.

  
مــن الئحــة المــوظفين كــي توضــح أن تعيينــات المــوظفين بعقــود مســتمرة وبعقــود محــددة  ٨-١٠٥٠المــادة  وُعــدلت  -٢٠

المــدة ســيتم إنهاؤهــا أو لــن ُتمــدَّد فــي حالــة عــدم إعــادة انتــدابهم أثنــاء عمليــة إعــادة االنتــداب أو إذا رفضــوا إعــادة االنتــداب 
  المقترحة عليهم أثناء عملية إعادة االنتداب.

  
من الئحة الموظفين كـي تسـد ثغـرة موجـودة. فالجـدول الحـالي للتعويضـات (مـدفوعات  ١٠-١٠٥٠المادة  وُعدلت  -٢١

إنهــاء الخدمــة) ال يبــين التعــويض الــذي ُيــدفع إلــى الموظــف المعــين بعقــد مســتمر وتتــراوح مــدة خدمتــه المؤهلــة بــين خمــس 
  وست سنوات. وُعدل الجدول ليشير إلى خمسة شهور.

  
فــي تعــويض إنهــاء الخدمــة إذا  ٪٥٠مــن الئحــة المــوظفين إللغــاء الزيــادة بنســبة  ١-١٠-١٠٥٠وُعــدلت المــادة   -٢٢

  رفض الموظف الذي ينتهي تعيينه بناًء على ذلك إعادة االنتداب طبقًا لعملية إعادة االنتداب.
  

للمـوارد التعديالت التي ُتعتبر ضرورية على ضوء الخبرة المكتسبة ولصالح اإلدارة الجيدة   ثانيًا:
  البشرية

  
  تاريخ بدء النفاذ

  
 ٢التــذييلين [ مــن الئحــة المــوظفين لتبــين أن تــاريخ بــدء نفــاذ الئحــة المــوظفين هــذه، باســتثناء  ٠٤٠ُعــدلت المــادة   -٢٣
(منحة التعليم) فهـو ]  ٣التذييل [ (جدول المرتبات)، و]  ٢التذييل [ . أما تاريخ بدء نفاذ ٢٠١٣هو شباط/ فبراير  *] ٣و
  .٢٠١٣انون الثاني/ يناير ك ١
  

  معايير سلوك الموظفين
  

من الئحة الموظفين إلى "مادة" ألن النظـام األساسـي للمـوظفين يتـألف مـن  ٢-١١٠ُعدلت كلمة "فرع" في المادة   -٢٤
  مواد ال فروع.

  
  
  
  

                                                           
 باإلنكيزية فقط. ٣و ٢ التذييلينيرد    *
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  ساعات العمل والحضور
  

إذا  مــن الئحــة المــوظفين لتوضــح أنــه يجــوز حجــز مرتــب الموظــف مؤقتــًا ريثمــا يــتم تحديــد مــا ٦١٠المــادة  ُعــدلت  -٢٥
كان الغياب دون إذن كان ألسباب خارجة عـن إرادة الموظـف أم ال. وٕاذا كـان الغيـاب دون إذن ألسـباب خارجـة عـن إرادة 

  الموظف يتم دفع المرتب المحجوز.
  

  مادة جديدة في الئحة الموظفين
  

الجديـــدة فـــي الئحـــة المـــوظفين لتوضـــيح أن مـــواد الئحـــة المـــوظفين ذات الصـــلة بـــالطعون  ١٢٠٥ُأدخلـــت المـــادة   -٢٦
  من الئحة الموظفين ٥-١٢٣٠و ٤-١٢٣٠تنطبق أيضًا على الموظفين السابقين، باستثناء ما يتعلق بالمادتين 

  
أن تتخــذها الجمعيــة  توقــعيُ التــي  المقــرراتضــوء  علــىضــرورية  التعــديالت التــي ُتعتبــر  ثالثًا:

لجنــة الخدمــة  اتوالســتين بنــاًء علــى توصــي الســابعةالعامــة لألمــم المتحــدة فــي دورتهــا 
  المدنية الدولية

  
  والفئات العليا المهنية (الفنية) الفئةموظفي مرتبات 

  
ــدنيا لمــوظفي الفئــة  بزيــادة الجــدول الحــالي للمرتبــاتأوصــت اللجنــة الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة   -٢٧ األساســية/ ال

٪، وذلــك بتطبيــق طريقــة الضــم المعتــادة والمتمثلــة فــي زيــادة المرتــب األساســي ٠,١٢والفئــات العليــا بنســبة (الفنيــة)  المهنيــة
)، علــى أن يــدخل "انتفــاء الخســارة والمكســب"(أي علــى أســاس وٕاجــراء خفــض متناســب لنقــاط مضــاعف تســوية مقــر العمــل 

  .٢٠١٣ كانون الثاني/ يناير ١عتبارًا من ا النفاذذلك حيز 
  

   .] لهذا النص ٣و ٢في [ التذييلين ترد هي من الئحة الموظفين، و  ١تعديالت التذييل وقد تم وفقًا لذلك إعداد   -٢٨
  

  مرتبات الموظفين في الوظائف غير المصنفة في رتب ومرتب المدير العام
  
تقتــرح  أعــاله ٢٧الــذي ســتتخذه الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة بشــأن التوصــية المــذكورة فــي الفقــرة  بــالمقرررهنــًا   -٢٩

أن يوصــي المجلــس التنفيــذي جمعيــة الصــحة العالميــة  مــن النظــام األساســي للمــوظفين، ١-٣، طبقــًا للمــادة المــديرة العامــة
كـــانون  ١مـــديرين اإلقليميـــين. وبالتـــالي، واعتبـــارًا مـــن مرتبـــات المـــديرين العـــاّمين المســـاعدين وال بتعـــديلوالســـتين  السادســـة

دوالر  ١٧٢ ٣٠١اإلقليميـــين   ، ســـيبلغ المرتـــب اإلجمـــالي للمـــديرين العـــاّمين المســـاعدين والمـــديرين٢٠١٣الثـــاني/ ينـــاير 
  دوالرًا أمريكيًا (لغير المعيل). ١٢١ ٤٤٣ دوالرًا أمريكيًا (للمعيل) أو ١٣٤ ١١١ في السنة، والمرتب الصافي أمريكي

  
ووفقـــًا للتعـــديالت التـــي ســـتجيزها جمعيـــة الصـــحة العالميـــة، فـــإن  المبينـــة أعـــاله،واســـتنادًا إلـــى تســـويات المرتبـــات   -٣٠

دوالرًا  ١٤٦ ٢١٩ وسيبلغ مرتبـه الصـافيدوالرًا أمريكيًا في السنة،  ١٨٩ ٥٩٩ المرتب اإلجمالي لنائب المدير العام سيبلغ
  .٢٠١٣كانون الثاني/ يناير  ١دوالرًا أمريكيًا (لغير المعيل)، وذلك اعتبارًا من  ١٣١ ٥٩٠يًا (للمعيل) أو أمريك

  
وبالتـالي فـإن  .علـى تعـديالت مماثلـة فيمـا يخـص مرتـب المـدير العـام أعاله المذكورةوستنطوي تسويات المرتبات   -٣١

دوالرًا  ٢٣٣ ١٦١ ســيبلغ ،٢٠١٣كــانون الثــاني/ ينــاير  ١، اعتبــارًا مــن ع أن تجيــزه جمعيــة الصــحة العالميــةالمرتــب المتوقــ
 ١٥٧ ١٥٢أو (للمعيـــل)  دوالر أمريكـــي ١٧٦ ٧١٣أمريكيـــًا فـــي الســـنة للمرتـــب اإلجمـــالي، بينمـــا ســـيبلغ المرتـــب الصـــافي 

  دوالرًا أمريكيًا (لغير المعيل).
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  استعراض مستوى منحة التعليم
  

أمــام اللجنــة اقتراحــات مقدمــة مــن أمانــة مجلــس الرؤســاء التنفيــذيين فــي األمــم المتحــدة المعنــي بالتنســيق، وذلــك   -٣٢
-٢٠١٠مطالبـة عـن السـنة الدراسـية  ١٨ ٢٩٦الستعراض مستوى منحة التعليم على أساس تحليـل بيانـات اإلنفـاق بشـان 

وقـد تـم التحليـل وفقـًا للمنهجيـة التـي طبقـت منـذ عـام  بلدًا/ منطقة عمله ُأعطيت بخصوصها منحة التعليم. ١٥في  ٢٠١١
١٩٩٢.  

  
  وقررت اللجنة أن توصي الجمعية العامة بما يلي:  -٣٣
  

بالنسبة إلى النمسا، بلجيكا، الدانمرك، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، هولندا، أسبانيا، سويسرا، المملكة المتحدة   (أ)
ات المتحدة األمريكية ومناطق الدوالر األمريكـي خـارج الواليـات المتحـدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، الوالي

األمريكية يعدَّل الحد األقصى المقبول للمصروفات والحـد األقصـى لمنحـة التعلـيم علـى النحـو المبـين فـي الجـدول 
  ؛٢٠١٢من المرفق الثالث من تقريرها لعام  ١
  

لحــد األقصــى المقبـــول للمصــروفات والحــد األقصــى لمنحـــة بالنســبة إلــى أيرلنــدا واليابــان والســـويد يظــل ا  (ب)
  ؛٢٠١٢من المرفق الثالث من تقريرها لعام  ١التعليم عند المستويين الحاليين، على النحو المبين في الجدول 

  
د، بالنسبة إلى النمسا، بلجيكا، الدانمرك، فرنسا، ألمانيا، أيرلندا، إيطاليا، اليابـان، هولنـدا، أسـبانيا، السـوي  (ج)

سويســــرا، المملكــــة المتحــــدة لبريطانيــــا العظمــــى وأيرلنــــدا الشــــمالية، الواليــــات المتحــــدة األمريكيــــة ومنــــاطق الــــدوالر 
األمريكي خارج الواليات المتحدة األمريكية، تتم مراجعـة المعـدالت الموحـدة العاديـة لمصـروفات اإلقامـة الداخليـة، 

تعلــيم والمبلــغ اإلضــافي لســداد تكــاليف اإلقامــة الداخليــة، علــى أال تتجــاوز الحــد األقصــى المقبــول لمصــروفات ال
عالوة على الحد األقصى لمنحة التعليم التي تُـدفع للمـوظفين فـي مركـز العمـل المحـدد، وذلـك علـى النحـو المبـين 

  ؛٢٠١٢من المرفق الثالث من تقريرها لعام  ٢في الجدول 
  

إلقامـة الداخليـة والمعـدل الموحـد اإلضـافي لمركـز بالنسبة إلى سويسرا يظل المعدل الموحد لمصـروفات ا  (د)
مـــن تقريرهـــا لعـــام  مـــن المرفـــق الثالـــث ٢العمـــل المحـــدد عنـــد المســـتوى الحـــالي، علـــى النحـــو المبـــين فـــي الجـــدول 

  ؛٢٠١٢
  
اإلبقاء على التدابير الخاصـة فيمـا يتعلـق بالصـين وهنغاريـا، وٕاندونيسـيا، واالتحـاد الروسـي، وكـذلك فيمـا   )ه(

مدارس الثماني المحددة في فرنسا (وهي المدرسة األمريكية في باريس، والمدرسة البريطانية فـي بـاريس، يتعلق بال
والمدرســـة الدوليـــة فـــي بـــاريس، والجامعـــة األمريكيـــة فـــي بـــاريس، ومدرســـة ماريمونـــت فـــي بـــاريس، وكليـــة اإلدارة 

، ومدرســة جــانين )École Active Bilingueاألوروبيــة فــي ليــون، ومدرســة فيكتــور هيجــو النشــيطة الثنائيــة اللغــة (
  )؛)École Active Bilingue(مانيول النشيطة الثنائية اللغة 

  
  إنهاء التدابير الخاصة فيما يتعلق برومانيا؛  (و)
  

إدخــال تــدابير خاصــة فــي تايلنــد وفيمــا يتعلــق بالمدرســة التعاونيــة األمريكيــة فــي تــونس العاصــمة بتــونس   (ز)
  األمريكية في جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا؛والمدرسة الدولية 

  
كــانون الثــاني/  ١تطبيـق كــل التعــديالت والتـدابير المــذكورة أعــاله ابتــداًء مـن الســنة الدراســية الجاريـة فــي   (ح)

  .٢٠١٣يناير 
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  .] لهذا النص ٣التذييل [ من الئحة الموظفين بناًء على ذلك، وهي مرفقة في  ٢تم إعداد تعديالت التذييل   -٣٤
  

  اإلجراء المطلوب من المجلس التنفيذي
  
 ١٠ق١٣٢ت  مقرارين تم اعتمادهما فـي الجلسـة الخامسـة عشـرة بوصـفهما القـرارين  تتضمن هذه الفقرة مشروعي[   -٣٥
  ] .١١ق١٣٢ت  مو
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  ٣الملحق 
  

  إلى األمانة نتيجة اآلثار المالية واإلدارية المترتبة بالنسبة
  المعتمدة من ِقَبل المجلس التنفيذي للقرارات والمقررات اإلجرائية

  
  

  ٢٠١٩-٢٠١٤العين للجميع: خطة عمل عالمية للفترة وفير صحة تالعمل على   ١ق١٣٢ت  م القرار     -١
  ٦٤/٧(انظر الوثيقة ج ٢٠١٣-٢٠١٢ الصلة بالميزانية البرمجية  -٢

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA64/A64_7-ar.pdf(  

  ال ينطبقالمتوقعة على صعيد المنظمة:  النتيجة ال ينطبقالغرض االستراتيجي:  

  المتوقعة على صعيد المنظمة؟ (النتائج) القرار في تحقيق النتيجةكيف سيساهم هذا 
  .٢٠١٤. وسيبدأ تنفيذ خطة العمل في عام ٢٠١٣-٢٠١٢ال يوجد صلة بالميزانية البرمجية 

  القرار؟ (نعم/ ال)   هذا هل تتضمن الميزانية البرمجية بالفعل النواتج أو الخدمات المطلوبة في
  ال.
  واآلثار المترتبة بالنسبة إلى المالك الوظيفي فيما يتعلق بالميزانية البرمجيةالتكلفة المقدرة   -٣

  التكلفة اإلجمالية  (أ)
) مــدة ســريان القــرار التــي ســتلزم فيهــا أنشــطة األمانــة مــن أجــل التنفيــذ؛ ١ُيــذكر مــا يلــي (

  ).أمريكي دوالر ١٠ ٠٠٠( منها كل يبلغ وحدات إلى مقربةتكلفة تلك األنشطة ( )٢(
  )٢٠١٩-٢٠١٤ست سنوات (تشمل الفترة   )١(
مليـون دوالر أمريكـي؛  ٢٧,٣٧مليـون دوالر أمريكـي (الموظفـون:  ٣٢,٠٧المجموع:   )٢(

  ماليين دوالر أمريكي) ٤,٧٠األنشطة: 
  ٢٠١٣-٢٠١٢لثنائية في االتكلفة   (ب)

مقربـة (أ) (٣مـن التكـاليف المـذكورة فـي  ٢٠١٣-٢٠١٢ُيذكر المبلـغ المخصـص للثنائيـة 
  ).دوالر أمريكي ١٠ ٠٠٠وحدات يبلغ كل منها  إلى

لت األعمال التحضيرية المتعلقة بمسودة خطة العمل العالمية للفتـرة  بشـأن  ٢٠١٩-٢٠١٤ُموِّ
، ولكن من المقـرر أن يبـدأ ٢٠١٣-٢٠١٢توفير صحة العين للجميع، من الميزانية البرمجية 

  .٢٠١٤تنفيذ خطة العمل في عام 
صــــفر دوالر ؛ األنشــــطة: صــــفر دوالر أمريكــــيدوالر أمريكــــي (الموظفــــون: صــــفر  المجمــــوع:
  )أمريكي
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األقــاليم المحــددة حســب  مــع بيــانالتكــاليف،  تُــذكر مســتويات المنظمــة التــي ســتتحمل هــذه
  االقتضاء
  .ال ينطبق

-٢٠١٢الميزانيــة البرمجيــة المعتمــدة للثنائيــة التكلفــة المقــدرة ضــمن  هــل أدرجــت بالكامــل
  ال) (نعم/ ؟٢٠١٣

  .٢٠١٤ال، ألن تنفيذ خطة العمل سيبدأ في عام 
  إذا كانت اإلجابة "ال" يرجى ذكر المبلغ غير المدرج.

  .ال ينطبق
  اآلثار المترتبة بالنسبة إلى المالك الوظيفي  (ج)

  هل يمكن تنفيذ هذا القرار من ِقَبل الموظفين الحاليين؟ (نعم/ ال)
  نعم.

معبـــرًا عنـــه بعـــدد  - العـــدد الـــالزم مـــن المـــوظفين اإلضـــافيينإذا كانـــت اإلجابـــة "ال" ُيـــذكر 
مـــع بيـــان األقـــاليم المحـــددة ومجموعـــة المهـــارات الالزمـــة حســـب  - المـــوظفين المتفـــرغين

  االقتضاء.
  ق.ال ينطب

  التمويل  -٤
  (ب) ممولة بالكامل؟ (نعم/ ال)٣والمذكورة في  ٢٠١٣-٢٠١٢هل التكاليف المقدرة للثنائية 

  ال ينطبق.
كانــت اإلجابــة "ال" يرجــى تحديــد ثغــرة التمويــل وكيفيــة تعبئــة األمــوال (مــع بيــان تفاصــيل مصــدر إذا 

  التمويل المحتمل (مصادر التمويل المحتملة)).
  ال ينطبق.

  
  

  تنفيذ توصيات اللجنة المعنية بالسلع الُمنقذة ألرواح النساء واألطفال  ٤ق١٣٢ت  م القرار  - ١
  ٦٤/٧(انظر الوثيقة ج ٢٠١٣-٢٠١٢ الصلة بالميزانية البرمجية - ٢

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA64/A64_7-ar.pdf(  

   ٧-٤المتوقعة على صعيد المنظمة:  النتائج ١١و ٤: اناالستراتيجي انالغرض 
  ٣-١١و ٢-١١و ١-١١و    

  كيف سيساهم هذا القرار في تحقيق النتيجة (النتائج) المتوقعة على صعيد المنظمة؟
سـوف يــؤدي تنفيــذ القــرار إلــى دعـم الــدول األعضــاء فــي تحســينها لنوعيـة الســلع الُمنقــذة ألرواح النســاء واألطفــال 
وٕامـــداداتها واســـتخدامها، وفـــي اتخـــاذ اإلجـــراءات الالزمـــة للحـــد مـــن وفيـــات األمومـــة واألطفـــال وتحقيـــق الهـــدفين 

   لأللفية. ٥و ٤اإلنمائيين 
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  عل النواتج أو الخدمات المطلوبة في هذا القرار؟ (نعم/ ال)هل تتضمن الميزانية البرمجية بالف
سوف يحتاج األمر إلى موارد إضافية لدعم العمل بشأن التأهيل المسبق وضـمان الجـودة وٕايجـاد الطلـب وبشـأن 

  .إجراءات أخرى ُمستبانة لتنفيذ توصيات اللجنة، والسيما فيما يتعلق بالدعم التقني المقدم من المنظمة
  التكلفة المقدرة واآلثار المترتبة بالنسبة إلى المالك الوظيفي فيما يتعلق بالميزانية البرمجية  -٣

  التكلفة اإلجمالية  (أ)
) مــدة ســريان القــرار التــي ســتلزم فيهــا أنشــطة األمانــة مــن أجــل التنفيــذ؛ ١ُيــذكر مــا يلــي (

  ).أمريكي ردوال  ١٠ ٠٠٠ منها كل يبلغ وحدات إلى مقربةتكلفة تلك األنشطة ( )٢(
  )٢٠١٥-٢٠١٣سنوات (تشمل الفترة  ثالث  )١(
دوالر أمريكي؛ األنشـطة:  ماليين ٦مليون دوالر أمريكي (الموظفون:  ٢٠المجموع:   )٢(

  دوالر أمريكي)مليون  ١٤
  ٢٠١٣-٢٠١٢التكلفة في الثنائية   (ب)

(مقربـة (أ) ٣مـن التكـاليف المـذكورة فـي  ٢٠١٣-٢٠١٢ُيذكر المبلـغ المخصـص للثنائيـة 
  دوالر أمريكي). ١٠ ٠٠٠إلى وحدات يبلغ كل منها 

دوالر أمريكــــي؛ األنشــــطة:  ٨٣٠ ٠٠٠دوالر أمريكــــي (الموظفــــون:  مليــــون ٥,٨٣المجمــــوع: 
  دوالر أمريكي) ماليين ٥

تُــذكر مســتويات المنظمــة التــي ســتتحمل هــذه التكــاليف، مــع بيــان األقــاليم المحــددة حســب 
  االقتضاء

-٢٠١٢التكلفــة المقــدرة ضــمن الميزانيــة البرمجيــة المعتمــدة للثنائيــة هــل أدرجــت بالكامــل 
  ؟ (نعم/ ال)٢٠١٣

  ال
  إذا كانت اإلجابة "ال" يرجى ذكر المبلغ غير المدرج.

  مليون دوالر أمريكي ٥,٨٣
  اآلثار المترتبة بالنسبة إلى المالك الوظيفي  (ج)

  (نعم/ ال)هل يمكن تنفيذ هذا القرار من ِقَبل الموظفين الحاليين؟ 
  ال

معبـــرًا عنـــه بعـــدد  -إذا كانـــت اإلجابـــة "ال" ُيـــذكر العـــدد الـــالزم مـــن المـــوظفين اإلضـــافيين 
مـــع بيـــان األقـــاليم المحـــددة ومجموعـــة المهـــارات الالزمـــة حســـب  -المـــوظفين المتفـــرغين 

  االقتضاء.
) وموظــف ٤(ف ٤) وموظــف مــن الرتبــة م٥(ف ٥المقــر الرئيســي: موظــف واحــد مــن الرتبــة م

  .) وتتطلب كل وظيفة مهارات بشأن إدارة السلع وضمان الجودة٣(ف ٣ملرتبة من ا
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  التمويل  -٤
  (ب) ممولة بالكامل؟ (نعم/ ال)٣والمذكورة في  ٢٠١٣-٢٠١٢هل التكاليف المقدرة للثنائية 

  ال
إذا كانــت اإلجابــة "ال" يرجــى تحديــد ثغــرة التمويــل وكيفيــة تعبئــة األمــوال (مــع بيــان تفاصــيل مصــدر 

  التمويل المحتمل (مصادر التمويل المحتملة)).
مليـــون دوالر  ٢,٦٠مليـــون دوالر أمريكـــي (وهنـــاك تعهـــد بتقـــديم  ٥,٨٣هنـــاك ثغـــرة فـــي التمويـــل قـــدرها 

السـلع الُمنقـذة ألرواح أمريكي، مصدر األمـوال: النـرويج مـن خـالل أمانـة لجنـة األمـم المتحـدة المعنيـة ب
  ر أمريكي، مصدر األموال: استراتيجية التعبئة جاٍر وضعها).مليون دوال ٣,٢٣؛ والنساء واألطفال

  
  

  العجز  ٥ق١٣٢ت  م القرار  -١
  ٦٤/٧(انظر الوثيقة ج ٢٠١٣-٢٠١٢ الصلة بالميزانية البرمجية  -٢

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA64/A64_7-ar.pdf(  

  ١-٣ المنظمة:النتيجة المتوقعة على صعيد  ٣ الغرض االستراتيجي: 
  ٦-٣و ٣-٣و    

 كيف سيساهم هذا القرار في تحقيق النتيجة المتوقعة على صعيد المنظمة؟

  .يرتبط القرار بالنتائج المتوقعة حاليًا على صعيد المنظمة
  القرار؟ (نعم/ ال)هذا هل تتضمن الميزانية البرمجية بالفعل النواتج أو الخدمات المطلوبة في 

  نعم.
  المقدرة واآلثار المترتبة بالنسبة إلى المالك الوظيفي فيما يتعلق بالميزانية البرمجيةالتكلفة   -٣

  التكلفة اإلجمالية  (أ)
) مــدة ســريان القــرار التــي ســتلزم فيهــا أنشــطة األمانــة مــن أجــل التنفيــذ؛ ١ُيــذكر مــا يلــي: (

  ).أمريكي دوالر ١٠ ٠٠٠ منها كل يبلغ وحدات إلى مقربةتكلفة تلك األنشطة ( )٢(
  )٢٠١٧-٢٠١٣تغطي الفترة ( خمسة أعوام  )١(
دوالر أمريكــــــــي؛ مليــــــــون  ١٥ :الموظفــــــــون( دوالر أمريكــــــــيمليــــــــون  ٣٠ :المجمــــــــوع  )٢(

   )مليون دوالر أمريكي ١٥األنشطة: 
  ٢٠١٣-٢٠١٢لثنائية ا فيالتكلفة   ) ب(

 (أ) (مقربــاً ٣مــن التكــاليف المــذكورة فــي  ٢٠١٣-٢٠١٢ُيــذكر المبلــغ المخصــص للثنائيــة 
  ).دوالر أمريكي ١٠ ٠٠٠إلى وحدات يبلغ كل منها 

مليـــــون دوالر أمريكـــــي؛ األنشـــــطة:  ١‚٢: الموظفـــــون( دوالر أمريكـــــيمليـــــون  ٢‚٤ :المجمـــــوع
  )مليون دوالر أمريكي ١‚٢
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األقــاليم المحــددة حســب  مــع بيــانالتكــاليف،  تُــذكر مســتويات المنظمــة التــي ســتتحمل هــذه
   .االقتضاء

  جميع مستويات المنظمة.
-٢٠١٢الميزانيــة البرمجيــة المعتمــدة للثنائيــة التكلفــة المقــدرة ضــمن  هــل أدرجــت بالكامــل

  (نعم/ ال) ؟٢٠١٣
  نعم.

  إذا كانت اإلجابة "ال" يرجى ذكر المبلغ غير المدرج.
  اآلثار المترتبة بالنسبة إلى المالك الوظيفي  (ج)

  (نعم/ ال)هل يمكن تنفيذ هذا القرار من ِقَبل الموظفين الحاليين؟ 
مـوظفين فـي أربعـة مكاتـب إقليميـة وفـي ال. يلزم في الثنائيـة المقبلـة تعيـين عـدد إضـافي مـن ال

  .الرئيسي المقر
معبـــرًا عنـــه بعـــدد  - إذا كانـــت اإلجابـــة "ال" ُيـــذكر العـــدد الـــالزم مـــن المـــوظفين اإلضـــافيين

مع بيان األقاليم المحددة ومجموعة (مجموعـات) المهـارات الالزمـة  - الموظفين المتفرغين
  حسب االقتضاء.

يلزم تعيين موظف إضافي متفرغ واحد يكون بمثابة جهة تنسيق في كل من المكتب اإلقليمـي 
ــا و المكتــب اإلقليمــي ألجنــوب شــرق آســيا و ألفريقيــا والمكتــب اإلقليمــي ل المكتــب اإلقليمــي وروب

  .شرق المتوسطل
عادة التأهيل، بمـا إلوضع برنامج الرئيسي يعنيان بفي المقر تعيين موظفين تقنيين اثنين زم يل

الشاملة لرعاية العـاجزين وتحسـين تعزيز النظم الصحية و  في ذلك توفير التكنولوجيا المساعدة
  جمع البيانات.عملية 

  التمويل  -٤
  ) ممولة بالكامل؟ (نعم/ ال)(ب٣والمذكورة في  ٢٠١٣-٢٠١٢هل التكلفة المقدرة للثنائية 

  من األموال الالزمة متاحة. ٪٨٠
إذا كانــت اإلجابــة "ال" يرجــى تحديــد ثغــرة التمويــل وكيفيــة تعبئــة األمــوال (مــع بيــان تفاصــيل مصــدر 

  التمويل المحتمل (مصادر التمويل المحتملة)).
؛ مصدر (مصادر) التمويل: جـرت مفاتحـة عـدد مـن الجهـات المانحـة بشـأن أمريكي دوالر ٤٨٠ ٠٠٠

الدوليـة، والمناقشـات مسـتمرة فـي هـذا  CBMتقديم الدعم، ومنها الوكالة األمريكية للتنمية الدوليـة وهيئـة 
  الصدد.
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  أمراض المناطق المدارية المهملة   ٧ق١٣٢ت  م القرار  -١
  ٦٤/٧(انظر الوثيقة ج ٢٠١٣-٢٠١٢ البرمجيةالصلة بالميزانية   -٢

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA64/A64_7-ar.pdf(  

   ٣-١ النتيجة المتوقعة على صعيد المنظمة: ١ الغرض االستراتيجي: 
 كيف سيساهم هذا القرار في تحقيق النتيجة المتوقعة على صعيد المنظمة؟

الدعم صيانة هو الماثل أمامها المناطق المدارية المهملة، فإن التحدي الرئيسي  أمراضإذا ما ُأِريد التغّلب على 
ة، ذكور المـمـراض مكافحة األتدخالت بتغطية وافية تحقيق ما يلي: ًا لمن الدول األعضاء والشركاء ضمانالمقدم 

  ي مواجهة هذا التحدي.قرار فوسيسهم التعزيز النظم الصحية. ضرورة الخدمات، و تقديم والتوسع المستمر في 
  القرار؟ (نعم/ ال)هذا هل تتضمن الميزانية البرمجية بالفعل النواتج أو الخدمات المطلوبة في 

  نعم.
  التكلفة المقدرة واآلثار المترتبة بالنسبة إلى المالك الوظيفي فيما يتعلق بالميزانية البرمجية  -٣

  التكلفة اإلجمالية  (أ)
ســريان القــرار التــي ســتلزم فيهــا أنشــطة األمانــة مــن أجــل التنفيــذ؛ ) مــدة ١ُيــذكر مــا يلــي: (

  ).أمريكي دوالر ١٠ ٠٠٠ منها كل يبلغ وحدات إلى مقربةتكلفة تلك األنشطة ( )٢(
  )٢٠٢٠-٢٠١٣تغطي الفترة ( ثمانية أعوام  )١(
ـــــــين  ٩ :المجمـــــــوع  )٢( ـــــــين  ٣‚٦ :الموظفـــــــون( دوالر أمريكـــــــيمالي دوالر أمريكـــــــي؛ مالي

   )ماليين دوالر أمريكي ٥‚٤األنشطة: 
  ٢٠١٣-٢٠١٢لثنائية ا فيالتكلفة   (ب)

 (أ) (مقربــاً ٣مــن التكــاليف المــذكورة فــي  ٢٠١٣-٢٠١٢ُيــذكر المبلــغ المخصــص للثنائيــة 
  )دوالر أمريكي ١٠ ٠٠٠إلى وحدات يبلغ كل منها 

  )دوالر أمريكي ٦٠٠ ٠٠٠(األنشطة:  دوالر أمريكي ٦٠٠ ٠٠٠ :المجموع
األقــاليم المحــددة حســب  مــع بيــانالتكــاليف،  المنظمــة التــي ســتتحمل هــذهتُــذكر مســتويات 

   .االقتضاء
  .٪٣٠ -؛ المقر الرئيسي ٪٧٠ -األقاليم والبلدان 

-٢٠١٢الميزانيــة البرمجيــة المعتمــدة للثنائيــة التكلفــة المقــدرة ضــمن  هــل أدرجــت بالكامــل
  (نعم/ ال) ؟٢٠١٣

  ال.
  غير المدرج. إذا كانت اإلجابة "ال" يرجى ذكر المبلغ

  دوالر أمريكي ٦٠٠ ٠٠٠
  اآلثار المترتبة بالنسبة إلى المالك الوظيفي  (ج)

  هل يمكن تنفيذ هذا القرار من ِقَبل الموظفين الحاليين؟ (نعم/ ال)
  نعم.
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معبـــرًا عنـــه بعـــدد  - إذا كانـــت اإلجابـــة "ال" ُيـــذكر العـــدد الـــالزم مـــن المـــوظفين اإلضـــافيين
مع بيان األقاليم المحددة ومجموعة (مجموعـات) المهـارات الالزمـة  - الموظفين المتفرغين

  حسب االقتضاء.
  
  التمويل  -٤

  (ب) ممولة بالكامل؟ (نعم/ ال)٣والمذكورة في  ٢٠١٣-٢٠١٢هل التكلفة المقدرة للثنائية 
  نعم.

تفاصــيل مصــدر إذا كانــت اإلجابــة "ال" يرجــى تحديــد ثغــرة التمويــل وكيفيــة تعبئــة األمــوال (مــع بيــان 
  التمويل المحتمل (مصادر التمويل المحتملة)).

  .ينطبق ال: التمويل) مصادر( مصدر ينطبق؛ ال: األمريكي الدوالر

  
  

  التوحيد القياسي والتشغيل البيني في مجال الصحة اإللكترونية   ٨ق١٣٢ت  م القرار  - ١
  ٦٤/٧(انظر الوثيقة ج ٢٠١٣-٢٠١٢الصلة بالميزانية البرمجية   - ٢

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA64/A64_7-ar.pdf(  

  ٧-١٠المتوقعة على صعيد المنظمة:  النتيجة ١٠الغرض االستراتيجي:  

  كيف سيساهم هذا القرار في تحقيق النتيجة (النتائج) المتوقعة على صعيد المنظمة؟
دعم توفير بيانات دقيقة وموثوقة في الوقت من شأنه أن يقّوي نظم المعلومات الصحية القطرية عن طريق 

   المناسب من أجل اتخاذ القرارات.
  هل تتضمن الميزانية البرمجية بالفعل النواتج أو الخدمات المطلوبة في هذا القرار؟ (نعم/ ال)

  نعم.
  البرمجيةالتكلفة المقدرة واآلثار المترتبة بالنسبة إلى المالك الوظيفي فيما يتعلق بالميزانية   - ٣

  التكلفة اإلجمالية  (أ)
) مدة سريان القرار التي ستلزم فيها أنشطة األمانة من أجل التنفيذ؛ ١ُيذكر ما يلي (

  ).أمريكي دوالر ١٠ ٠٠٠ منها كل يبلغ وحدات إلى مقربةتكلفة تلك األنشطة ( )٢(
  )٢٠١٧-٢٠١٣سنوات (تشمل الفترة  خمس  )١(
دوالر أمريكي؛  ٧٥٠ ٠٠٠مليون دوالر أمريكي (الموظفون:  ٢,٢٥المجموع:   )٢(

  دوالر أمريكي)مليون  ١,٥األنشطة: 
  ٢٠١٣- ٢٠١٢التكلفة في الثنائية   (ب)

(أ) (مقربة ٣من التكاليف المذكورة في  ٢٠١٣-٢٠١٢ُيذكر المبلغ المخصص للثنائية 
  دوالر أمريكي). ١٠ ٠٠٠إلى وحدات يبلغ كل منها 

  دوالر أمريكي؛ األنشطة: ٢٠٠ ٠٠٠دوالر أمريكي (الموظفون:  ٢٥٠ ٠٠٠المجموع: 
  دوالر أمريكي) ٥٠ ٠٠٠
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ُتذكر مستويات المنظمة التي ستتحمل هذه التكاليف، مع بيان األقاليم المحددة حسب 
  .االقتضاء

  جميع مستويات المنظمة.
-٢٠١٢لثنائية هل أدرجت بالكامل التكلفة المقدرة ضمن الميزانية البرمجية المعتمدة ل

   ؟ (نعم/ال)٢٠١٣
  نعم.

  إذا كانت اإلجابة "ال" يرجى ذكر المبلغ غير المدرج.

  اآلثار المترتبة بالنسبة إلى المالك الوظيفي  (ج)
  هل يمكن تنفيذ هذا القرار من ِقَبل الموظفين الحاليين؟ (نعم/ ال)

  ال.
معبرًا عنه بعدد  - اإلضافيين إذا كانت اإلجابة "ال" ُيذكر العدد الالزم من الموظفين 

مع بيان األقاليم المحددة ومجموعة المهارات الالزمة حسب  -الموظفين المتفرغين 
  االقتضاء.

  .موظف متفرغ) ٠,٥موظف واحد (ما يكافئ 

  التمويل  - ٤
  (ب) ممولة بالكامل؟ (نعم/ ال)٣والمذكورة في  ٢٠١٣- ٢٠١٢هل التكاليف المقدرة للثنائية 

  نعم.
كانت اإلجابة "ال" يرجى تحديد ثغرة التمويل وكيفية تعبئة األموال (مع بيان تفاصيل مصدر إذا 

  التمويل المحتمل (مصادر التمويل المحتملة)).
  .ينطبق ال: التمويل) مصادر( مصدر ينطبق؛ ال :األمريكي بالدوالر

  
  

  التصديق على تعديالت الئحة الموظفين  ١٠ق١٣٢ت  مالقرار      -١
  مرتبات الموظفين في الوظائف غير المصنفة في رتب ومرتب المدير العام  ١١ق١٣٢ت  م القرار

  ٦٤/٧(انظر الوثيقة ج ٢٠١٣-٢٠١٢ الصلة بالميزانية البرمجية  -٢
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA64/A64_7-ar.pdf(  

  ٣-١٣المتوقعة على صعيد المنظمة:  النتيجة ١٣الغرض االستراتيجي:  
  المتوقعة على صعيد المنظمة؟ (النتائج) كيف سيساهم هذا القرار في تحقيق النتيجة

تنفيذ التوصيات الواردة فـي تقريـر لجنـة الخدمـة المدنيـة الدوليـة الـذي  ١في تقرير األمانةمبّينة التمثل التعديالت 
ت هـو التعـديالوالغـرض مـن تلـك ن. يالسابعة والسـته في دورتها ظر فيلتنم إلى الجمعية العامة لألمم المتحدة دِّ قُ 

  .الجمعية العامة اتوقع أن تتخذهيُ التي  ات الخاص بالمنظمة للمقرراتنظام التعويضامتثال ضمان 
                                                           

 .١٣٢/٤٠م تالوثيقة     ١
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  القرار؟ (نعم/ ال)   هذا هل تتضمن الميزانية البرمجية بالفعل النواتج أو الخدمات المطلوبة في
 نعم.

  التكلفة المقدرة واآلثار المترتبة بالنسبة إلى المالك الوظيفي فيما يتعلق بالميزانية البرمجية  -٣
  التكلفة اإلجمالية  (أ)

) مــدة ســريان القــرار التــي ســتلزم فيهــا أنشــطة األمانــة مــن أجــل التنفيــذ؛ ١ُيــذكر مــا يلــي (
  ).أمريكي دوالر ١٠ ٠٠٠ منها كل يبلغ وحدات إلى مقربةتكلفة تلك األنشطة ( )٢(
  )٢٠١٣-٢٠١٢سنتان اثنتان (تغطيان الفترة   )١(
  دوالر أمريكي ٨٣٠ ٠٠٠المجموع:   )٢(

لجنــة الخدمــة منحــة التعلــيم (المقــّدرة علــى نطــاق نظــام  -دوالر أمريكــي  ١٣٣ ٠٠٠
  دوالر أمريكي/ سنويًا)مليون  ١,٩ككل بمبلغ:  المدنية الدولية

(المقـــــــــّدرة علـــــــــى ب األساســـــــــية/ الـــــــــدنيا زيـــــــــادة الرواتـــــــــ –دوالر أمريكـــــــــي  ٤ ٢٠٠
دوالر أمريكـــي/  ٦٠ ٠٠٠ككـــل بمبلـــغ:  لجنـــة الخدمـــة المدنيـــة الدوليـــة نظـــام نطـــاق
  سنويًا)
ماليــين دوالر/ ســنويًا  ٩,٩بــدل المخــاطر (ُيقــّدر بمبلــغ  –دوالر أمريكــي  ٦٩٣ ٠٠٠

، الموحــدنظــام األمــم المتحــدة علــى  جنــة الخدمــة المدنيــة الدوليــةلقــرار ل األثــر المــالي
 ٪ إلـى٢٥مـن  للمـوظفين المعينـين محليـاً بلغ بدل المخاطر المـدفوع زيادة مب القاضي

النافــذ اعتبــارًا مــن ، و عمــول بــهالم٪ مــن صــافي نقطــة منتصــف جــدول المرتبــات ٣٠
  ).٢٠١٣يناير كانون الثاني/  ١

  ٢٠١٣-٢٠١٢لثنائية في االتكلفة   (ب)
مقربـة (أ) (٣مـن التكـاليف المـذكورة فـي  ٢٠١٣-٢٠١٢ُيذكر المبلـغ المخصـص للثنائيـة 

  ).دوالر أمريكي ١٠ ٠٠٠إلى وحدات يبلغ كل منها 
  دوالر أمريكي (الموظفون: ال شيء؛ األنشطة: ال شيء)  ٨٣٠ ٠٠٠المجموع: 

األقــاليم المحــددة حســب  مــع بيــانالتكــاليف،  تُــذكر مســتويات المنظمــة التــي ســتتحمل هــذه
  االقتضاء

  .استثناء بدالت المشقة والمخاطر التي ال تنطبق في جميع المواقعكل مستويات المنظمة، ب
-٢٠١٢الميزانيــة البرمجيــة المعتمــدة للثنائيــة التكلفــة المقــدرة ضــمن  هــل أدرجــت بالكامــل

  (نعم/ ال) ؟٢٠١٣
  نعم.

  إذا كانت اإلجابة "ال" يرجى ذكر المبلغ غير المدرج.
  الوظيفياآلثار المترتبة بالنسبة إلى المالك   (ج)

  هل يمكن تنفيذ هذا القرار من ِقَبل الموظفين الحاليين؟ (نعم/ ال)
  نعم.
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معبـــرًا عنـــه بعـــدد  - إذا كانـــت اإلجابـــة "ال" ُيـــذكر العـــدد الـــالزم مـــن المـــوظفين اإلضـــافيين
مـــع بيـــان األقـــاليم المحـــددة ومجموعـــة المهـــارات الالزمـــة حســـب  - المـــوظفين المتفـــرغين

  االقتضاء.
  
  التمويل  -٤

  (ب) ممولة بالكامل؟ (نعم/ ال)٣والمذكورة في  ٢٠١٣-٢٠١٢هل التكاليف المقدرة للثنائية 
  نعم.

إذا كانــت اإلجابــة "ال" يرجــى تحديــد ثغــرة التمويــل وكيفيــة تعبئــة األمــوال (مــع بيــان تفاصــيل مصــدر 
  التمويل المحتمل (مصادر التمويل المحتملة)).

  در (مصادر) التمويل: ال ينطبق.المبلغ بالدوالر األمريكي: ال ينطبق؛ مص

  
  

  المعدلة من النظام الداخلي للمجلس التنفيذي ٥٢المادة   ١٣ق١٣٢ت  م القرار  -١
متابعـــة تقريـــر الفريـــق العامـــل المعنـــي بانتخـــاب المـــدير العـــام لمنظمـــة الصـــحة   ١٤ق١٣٢ت  م القـــرار  

  العالمية
  ٦٤/٧(انظر الوثيقة ج ٢٠١٣-٢٠١٢ الصلة بالميزانية البرمجية  -٢

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA64/A64_7-ar.pdf(  

   ١-١٢ النتيجة المتوقعة على صعيد المنظمة: ١٢ الغرض االستراتيجي: 
 كيف سيساهم هذا القرار في تحقيق النتيجة المتوقعة على صعيد المنظمة؟

  صعيد المنظمة.يرتبط القرار بالنتائج المتوقعة على 
  القرار؟ (نعم/ ال)هذا هل تتضمن الميزانية البرمجية بالفعل النواتج أو الخدمات المطلوبة في 

  ال.
  التكلفة المقدرة واآلثار المترتبة بالنسبة إلى المالك الوظيفي فيما يتعلق بالميزانية البرمجية  -٣

  التكلفة اإلجمالية  (أ)
القــرار التــي ســتلزم فيهــا أنشــطة األمانــة مــن أجــل التنفيــذ؛ ) مــدة ســريان ١ُيــذكر مــا يلــي: (

  ).أمريكي دوالر ١٠ ٠٠٠ منها كل يبلغ وحدات إلى مقربةتكلفة تلك األنشطة ( )٢(
  )٢٠١٧-٢٠١٦ابتداًء من الثنائية ( كل خمس سنوات  )١(
تكـاليف مريكي؛ أدوالر صفر  :تكاليف الموظفين(ًا أمريكي اً دوالر  ٧٠ ٩٣٦ :المجموع  )٢(

  )دوالرًا أمريكياً  ٧٠ ٩٣٦األنشطة: 
  ٢٠١٣-٢٠١٢لثنائية ا فيالتكلفة   (ب)

 (أ) (مقربــاً ٣مــن التكــاليف المــذكورة فــي  ٢٠١٣-٢٠١٢ُيــذكر المبلــغ المخصــص للثنائيــة 
  ).دوالر أمريكي ١٠ ٠٠٠إلى وحدات يبلغ كل منها 

 ألنشــطة:تكــاليف ا؛ مريكــيأدوالر لمــوظفين: صــفر اتكــاليف (مريكــي أدوالر صــفر  :المجمــوع
  .)مريكيأدوالر صفر 
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األقــاليم المحــددة حســب  مــع بيــانالتكــاليف،  تُــذكر مســتويات المنظمــة التــي ســتتحمل هــذه
   .االقتضاء

  المقر الرئيسي.
-٢٠١٢الميزانيــة البرمجيــة المعتمــدة للثنائيــة التكلفــة المقــدرة ضــمن  هــل أدرجــت بالكامــل

  (نعم/ ال) ؟٢٠١٣
-٢٠١٢. وال يتعلــق األمــر بــالفترة الماليــة ٢٠١٧-٢٠١٦الميزانيــة البرمجيــة ال، ســُتدرج فــي 

٢٠١٣.  
  إذا كانت اإلجابة "ال" يرجى ذكر المبلغ غير المدرج.

  .ال توجد تكاليف بالدوالر األمريكي
  اآلثار المترتبة بالنسبة إلى المالك الوظيفي  (ج)

  ؟ (نعم/ ال)هل يمكن تنفيذ هذا القرار من ِقَبل الموظفين الحاليين
  نعم.

معبـــرًا عنـــه بعـــدد  - إذا كانـــت اإلجابـــة "ال" ُيـــذكر العـــدد الـــالزم مـــن المـــوظفين اإلضـــافيين
مع بيان األقاليم المحددة ومجموعة (مجموعـات) المهـارات الالزمـة  - الموظفين المتفرغين

  حسب االقتضاء.

  التمويل  -٤
  (ب) ممولة بالكامل؟ (نعم/ ال)٣والمذكورة في  ٢٠١٣-٢٠١٢هل التكلفة المقدرة للثنائية 

  ال ينطبق.
إذا كانــت اإلجابــة "ال" يرجــى تحديــد ثغــرة التمويــل وكيفيــة تعبئــة األمــوال (مــع بيــان تفاصــيل مصــدر 

  التمويل المحتمل (مصادر التمويل المحتملة)).
  ال ينطبق. :التمويل) مصادر( مصدر ال توجد تكاليف بالدوالر األمريكي؛

  
  
  

_______________  


