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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 

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

 الصــحة العالميــة المقــر الرئيســي لمنظمــةبعــد المائــة فــي  والثالثــون الثالثــةدورة المجلــس التنفيــذي  ُعقــدت  
  ٢٠١٣.١يار/ مايو أ ٣٠و ٢٩في جنيف، ب
  

لهـا حـق تعيـين شـخص للعمـل  عضـواً  ةدولـ ١٢ والسـتون الخامسـةوقد انتخبت جمعية الصـحة العالميـة 
 وبــذلك أصــبح التشــكيل ٣مــن الــدول األعضــاء التــي انتهــت مــدة عضــويتها، بــدالً  ٢عضــوًا فــي المجلــس التنفيــذي

 الجديد للمجلس كما يلي:
  

  العضوية مدة  حق التعيين البلد الذي له
  ٤المتبقية

  مدة العضوية  حق التعيين البلد الذي له
  ٤المتبقية

  عامان    .............................  ماليزيا   أعوام ٣    .............................  ألبانيا 
  عامان    ............................  ملديف   أعوام ٣    ..............................  أندورا

  عام واحد    ...........................  المكسيك   أعوام ٣    ..........................  األرجنتين
  عام واحد    ...........................  ميانمار    عامان    ...........................  أستراليا 
  أعوام ٣    ............................  ناميبيا    عامان    ..........................  آذربيجان
  عام واحد    ............................  نيجيريا   مانعا    .............................  بلجيكا
  عامان    ..............................    بنما   أعوام ٣    ............................  البرازيل

  عام واحد    .................  بابوا غينيا الجديدة   عام واحد    ........................   الكاميرون
  عام واحد    ..............................    قطر   عامان    ...............................  تشاد

  أعوام ٣    .....................  جمهورية كوريا   عامان    ............................  كرواتيا
  أعوام ٣    ...........  المملكة العربية السعودية   عامان    ..............................  كوبا 

  عام واحد    ............................  السنغال  أعوام ٣    ..  شعبيةجمهورية كوريا الديمقراطية ال
  عام واحد    ............................  سيراليون  أعوام ٣    .............................  مصر

  أعوام ٣    .......................  جنوب أفريقيا  عامان    ...........  جمهورية إيران اإلسالمية
  أعوام ٣    ............................  سورينام   أعوام ٣    ............................  اليابان 
  عام واحد    ............................  سويسرا   عامان    .............................  لبنان 
  عام واحد    .........................  أوزبكستان   عامان    ..............................  ليتوانيا

  
الدول األعضاء المذكورة أعاله في  ِقَبلاألعضاء المعينين من ب ل الخاصةويمكن االطالع على التفاصي  

   ٥.وسائر المشتركين األعضاءالقائمة التي تضم 
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                    
 .)١٨(١٣٢م ت المقرر اإلجرائي   ١

 .)٧(٦٦ع  ص  ج المقرر اإلجرائي   ٢

ـــذين انتهـــت مهمـــتهم هـــم المعينـــون مـــن    ٣ ـــا، ِقَبـــلاألعضـــاء ال ـــا، المغـــرب،  أرميني بربـــادوس، الصـــين، إكـــوادور، منغولي
 )).٧(٦٣ج ص ع(انظر المقرر اإلجرائي  يات المتحدة األمريكية، اليمنلشتي، الوال - موزامبيق، النرويج، سيشيل، تيمور

 .والستين السادسةعند اختتام جمعية الصحة العالمية   ٤

 من النص اإلنكليزي. ٩٣انظر الصفحة    ٥
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  الصفحة
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  التقييم: التقرير السنوي  ١-٧
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  سجل المخاطر المؤسسية  ٣-٧
  
  

                                    
 ده المجلس التنفيذي في جلسته األولى.اعتم   ١
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  لجنة الخبراء االستشاريين المستقلة في مجال المراقبة: تجديد العضوية  ٥-٧
  

  شؤون العاملين  -٨
  
  بيان ممثل جمعيات موظفي منظمة الصحة العالمية  ١-٨
  
  تعديالت النظام األساسي للموظفين والئحة الموظفين  ٢-٨
  

  تعديالت النظام األساسي لمؤسسة اإلمارات العربية المتحدة للصحة  -٩
  

  مسائل للعلم: تقرير عن اجتماعات لجان الخبراء ومجموعات الدراسة  -١٠
  

  مجلس التنفيذي وجمعية الصحةالدورات القادمة لل  -١١
  

  اختتام الدورة  -١٢

  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

- ix - 

  
  
  
  
  قائمة الوثائق  

  
  

 ١جدول األعمال  ١تنقيح  ١٣٣/١م ت
  

 جدول األعمال المؤقت (المشروح)  شروح)(الم ١٣٣/١م ت
  

 في جدول األعمال اقتراح بخصوص إدراج بند تكميلي  ١إضافة  ١٣٣/١م ت
  ٢إضافة  ١٣٣/١م تو 
  

  في جدول األعمال سحب اقتراح بإدراج بند تكميلي  ٣إضافة  ١٣٣/١م ت
  

  التابعة للمجلس التنفيذي تقرير لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة  ١٣٣/٢م ت
  

  إصالح منظمة الصحة العالمية  ١٣٣/٣م ت
فـــــي جـــــدول األعمـــــال المؤقـــــت  تصـــــريف الشـــــؤون: خيـــــارات لمعـــــايير إدراج البنـــــود

  أو الستبعادها منه أو إلرجائها للمجلس التنفيذي
  

  الجهــود الشــاملة والمنســقة المبذولــة مــن أجــل التــدبير العالجــي الضــطرابات طيــف   ١٣٣/٤م ت
  التوحد  

  
  ةمرض الصدفي  ١٣٣/٥م ت
  

  ٢[ الوثيقة ُألغيت ]  ١٣٣/٦م ت
  

الـــنهج المقتـــرح لتقيـــيم تنفيـــذ االســـتراتيجية وخطـــة العمـــل العـــالميتين بشـــأن الصـــحة   ١٣٣/٧م ت
  العمومية واالبتكار والملكية الفكرية

  
  التقييم: التقرير السنوي  ١٣٣/٨م ت
  

 لجان المجلس التنفيذي: ملء الشواغر  ١٣٣/٩م ت
  ١إضافة  ١٣٣/٩م تو 
  

  المؤسسية المخاطر سجل  ١٣٣/١٠م ت
  العالمية الصحة منظمة في المنظمة صعيد على للمخاطر االستراتيجية اإلدارة
                                    

 .viiانظر الصفحة    ١
 ).١(١٣٣ت  مانظر المقرر اإلجرائي    ٢
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 في مجال المراقبة عضوية لجنة الخبراء االستشاريين المستقلة  ١٣٣/١١م ت
  

  ١تعديالت النظام األساسي للموظفين والئحة الموظفين  ١٣٣/١٢م ت
  

لماليـــة واإلداريـــة المترتبـــة بالنســـبة إلـــى األمانـــة نتيجـــة للقـــرارات تقريـــر عـــن اآلثـــار ا  ١إضافة  ١٣٣/١٢م ت
  ٢المقترح اعتمادها من ِقَبل المجلس التنفيذي أو جمعية الصحة

  
  تعديالت النظام األساسي لمؤسسة اإلمارات العربية المتحدة للصحة  ١٣٣/١٣م ت

 
  تقرير عن اجتماعات لجان الخبراء ومجموعات الدراسة  ١٣٣/١٤م ت
  

 الدورات القادمة للمجلس التنفيذي وجمعية الصحة  ١٣٣/١٥م ت
  

 إصالح منظمة الصحة العالمية  ١٣٣/١٦م ت
  

  تحسين صحة مرضى التهاب الكبد الفيروسي  ١٣٣/١٧م ت
 

  معلومات وثيقة
  

   بيان ممثل جمعيات موظفي منظمة الصحة العالمية  ١معلومات/ /١٣٣م ت
  

  وثائق متنوعات
  

  أسماء المندوبين وسائر المشاركين [ باإلنكليزية والفرنسية فقط ]قائمة ب  ١/متنوعات /١٣٣م ت
  

  المقررات اإلجرائية وقائمة القرارات  ٢/متنوعات /١٣٣م ت
  

  قائمة الوثائق   ٣/متنوعات /١٣٣م ت
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                    
 .١انظر الملحق    ١
 .٢انظر الملحق    ٢
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  ١اللجان
  

  ٢لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة  - ١
  

والـدكتور ديـرك كـويبرس (بلجيكـا)، والـدكتور مـارتين بـايي لوكونـغ السيد تومـاس أوغسـتو بيبـو بريانـت (األرجنتـين)، 
ـــا الديمقراطيـــةالســـيد (الكـــاميرون)، و  ـــدكتور محمـــد مصـــطفى حامـــد الشـــعبية كـــيم تشـــانغ مـــين (جمهوريـــة كوري )، وال

)، والــدكتور أحمــد فيليــاس جونــاس غراباوســكاس (ليتوانيــاالــدكتور و  ر شــيغيرو أومــي (اليابــان)، (مصــر)،  والــدكتو 
ـــديف)، و محمـــد جمشـــيد  ـــا (المكســـي )، ليـــو تيونـــغ الي (ماليزيـــاالســـيد (مل ك)، والســـيد عبـــد اهللا والســـيد رودريغـــو رين

والســـيدة القحطـــاني (قطـــر)، واألســـتاذة أوا مـــاري كـــول ســـيك (الســـنغال)،  واألســـتاذة جـــاين هـــالتن، رئـــيس المجلـــس، 
 منصبيهما.بحكم عضوان مجلس، ال، نائب رئيس بريشييس ماتسوسو

)، والــدكتور سالـرئيثابـت ناشـر (الـيمن، جمـال  الـدكتور ٢٠١٣:٣ مـايو/ أيـار ١٧و ١٦ عشـر، الثـامن االجتمـاع
، والــــدكتور رن مينغهــــوى مــــارتين بــــايي لوكونــــغ (الكــــاميرون)والــــدكتور كــــويبرس (بلجيكــــا، نائــــب الــــرئيس)،  ديــــرك

 يف، بــديلملــد( جــي. علــي الســيدةو تيونــغ الي)، ليــو  (ماليزيــا، بــديل للســيدإل. أيــتش. ســليمان  (الصــين)، والــدكتور
 (موزامبيــق)،ســايدي  أسونســاوإم. دي  (المكســيك)، والــدكتورالســيد رودريغــو رينــا و )، محمــد لــدكتور أحمــد جمشــيدل
(سويسـرا، بـديل للسـيد بينيفير (قطر، بديل للدكتور عبد اهللا القحطاني)، والسيدة موريلألف. ألف. القحطاني السيد و 

تحــدة )، والســيدة آن بالكــوود (الواليــات المليشــتي-دا كوســتا (تيمــوربــي  ســارمنتوإم. الــدكتور ، و )ســتروبلر باســكال
  ).ا(بربادوس، عضو بحكم منصبهسنت جون )، والدكتورة جوي داولير األمريكية، بديل للدكتور نيلس

  ٤اللجنة الدائمة المعنية بالمنظمات غير الحكومية  -٢

الـدكتور ريتشـارد و الـدكتور بـي تيـت خـين (ميانمـار)، و )، (ماليزيـاتيونـغ اليليـو الدكتور وليد عمـار (لبنـان)، والسـيد 
  الدكتورة زيليبيث فالفردي (بنما).اموي (ناميبيا) و نشابي ك

  ٥هيئة اختيار الفائزين بجائزة مؤسسة اإلمارات العربية المتحدة للصحة  -٣

  .الدكتور زياد أحمد ميمش (المملكة العربية السعودية)ونائبه، عضوان بحكم منصبيهما، و  يالتنفيذالمجلس رئيس 

  ٦اوا للصحةهيئة اختيار الفائزين بجائزة ساساك  -٤

  بوك (جمهورية كوريا). -ور جون مانالدكتونائبه، عضوان بحكم منصبيهما، و  يالمجلس التنفيذرئيس 

_________________  
                                    

وٕادراج قـــوائم بأســـماء أعضـــاء تلـــك اللجـــان الـــذين حضـــروا  ٢٠١٣أيـــار/ مـــايو  ٣٠بيـــان العضـــوية الحاليـــة اعتبـــارًا مـــن     ١
 اد دورة المجلس التنفيذي السابقة.االجتماعات منذ انعق

 ).٣(١٣٣م تالمقرر اإلجرائي     ٢

 .EBPBAC18/DIV./1انظر الوثيقة     ٣
 ).٤(١٣٣م تالمقرر اإلجرائي     ٤

 ).٦(١٣٣م تالمقرر اإلجرائي     ٥

 ).٥(١٣٣م تالمقرر اإلجرائي     ٦
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  القرارات  
  
  

الجهــود الشــاملة والمنســقة المبذولــة مــن أجــل التــدبير العالجــي الضــطرابات طيــف   ١ق١٣٣م ت
  التوحد

  
  المجلس التنفيذي،

الجهود الشاملة والمنسـقة المبذولـة مـن أجـل التـدبير العالجـي الضـطرابات بعد النظر في التقرير الخاص ب  
  ١طيف التوحد،

  لسابعة والستين باعتماد القرار التالي:جمعية الصحة العالمية ا يوصي  

  والستون،الصحة العالمية السابعة  جمعية

واتفاقيـة حقـوق األشـخاص  ؛واتفاقية حقوق الطفـل؛ اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسانإلى إذ تشير 
أبريــل بوصــفه نيســان/  الثــاني مــنإعالن بــ ٦٢/١٣٩وقــرار الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة ذوي اإلعاقــة؛ 

بشــــأن معالجــــة  ٦٧/٨٢وقــــرار الجمعيــــة العامــــة لألمــــم المتحــــدة  ؛وم العــــالمي للتوعيــــة بمــــرض التوحــــداليــــ
االحتياجـــات االجتماعيـــة واالقتصـــادية لألفـــراد واألســـر والمجتمعـــات المتـــأثرين باضـــطرابات طيـــف التوحـــد 

  ؛واضطرابات النمو وما يتصل بها من أشكال اإلعاقة

ـــــى  ،، حســـــبما يكـــــون مناســـــباً شـــــير كـــــذلكتٕاذ و  العـــــبء العـــــالمي بشـــــأن  ٤-٦٥ج ص ع قـــــرارالإل
لالضطرابات النفسية وضرورة االستجابة الشـاملة والمنسـقة مـن جانـب قطـاع الصـحة والقطـاع االجتمـاعي 

ي اعتمدته اللجنة ذال SEA/RC65/R8والقرار  ؛العجزبشأن  ٩-٦٦ج ص عوالقرار  على المستوى القطري؛
ود الشـــــاملة والمنســـــقة المبذولـــــة مـــــن أجـــــل التـــــدبير العالجـــــي الجهـــــبشـــــأن اإلقليميـــــة لجنـــــوب شـــــرق آســـــيا 

ي اعتمدتـــه اللجنـــة ذالـــ EUR/RC61/R5والقـــرار  الضـــطرابات طيـــف التوحـــد وحـــاالت القصـــور فـــي النمـــو؛
بشـــأن اإلعـــالن وخطـــة العمـــل األوروبيـــين بشـــأن صـــحة األطفـــال وصـــغار الســـن الـــذين  اإلقليميـــة ألوروبـــا

ي اعتمدتـــه اللجنـــة اإلقليميـــة لشـــرق ذالـــ ٣-ق /٥٧ل إ /م  شوالقـــرار  ؛يعـــانون مـــن اإلعاقـــة الذهنيـــة وأســـرهم
-٢٠١٠الصحة النفسية لألمهات واألطفال والمراهقين: التحديات والتوجهات االستراتيجية بشأن المتوسط 
المصــابين باضــطرابات النمــو، حتياجــات األشــخاص جميعهــا علــى التلبيــة الرصــينة ال والتــي تؤكــد؛ ٢٠١٥

  ؛وغيرها من اضطرابات النمو بات طيف التوحداضطرابما فيها 

حمايـــة المـــواطنين مـــن التمييـــز واالســـتبعاد االجتمـــاعي علـــى أســـاس بااللتزامـــات تكـــرر تأكيـــد ذ إ و 
 اً حســـية وفقـــأم ة فكريـــ بدنيـــة أم نفســـية أمســـواء كانـــت نـــوع العاهـــة األساســـية، اإلعاقـــة بغـــض النظـــر عـــن 

التعليم من الحياة و  لجميع األشخاصاألساسية المتطلبات  وتعزيزالتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، 
  االهتمام بالفئات الضعيفة من السكان؛كذلك ضمان والرعاية الصحية والضمان االجتماعي، و 

                                                           
 .١٣٣/٤م تالوثيقة    ١



بعد المائة والثالثون الثالثةالمجلس التنفيذي، الدورة    4 

وغيــر ذلــك مــن  اضــطرابات طيــف التوحــدتشــخيص  علــى الصــعيد العــالميه يجــري تالحــظ أنــوٕاذ 
مـن النـاس يكـون هنـاك أعـداد أخـرى ه مـن المـرجح أن األطفـال، وأنـاضطرابات النمو لدى عدد متزايد من 

  المرافق الصحية؛في في المجتمع و لم ُتحّدد أو لم ُتشّخص كما ينبغي  أيضاً 

تبــرز الحقيقــة القائلــة إنــه ال يوجــد بّينــات علميــة تثبــت أن اإلصــابة باضــطرابات طيــف التوحــد  وٕاذ
  ناجمة عن التطعيم في مرحلة الطفولة؛

وجـــود نمـــو غيـــر وأنهـــا تتســـم بعيـــق النمـــو مـــدى الحيـــاة تت طيـــف التوحـــد أن اضـــطراباوٕاذ تـــدرك 
مـــن  كبيـــربشـــكل محـــدودة ذخيـــرة امـــتالك و  يناالجتمـــاعي والتواصـــل ي التفاعـــلفـــملحـــوظ أو عـــوق طبيعـــي 
  ؛نمو الفرد وعمره الزمنيمستوى كثيرًا تبعًا الختالف ضطراب االتختلف مظاهر ات؛ و واالهتماماألنشطة 

مـــازالوا يواجهـــون اضـــطرابات طيـــف التوحـــد األشـــخاص الـــذين يعـــانون مـــن  الحـــظ كـــذلك أنتذ إ و 
عوائــق فــي ســبيل مشــاركتهم كأعضــاء علــى قــدم المســاواة فــي المجتمــع، وٕاذ تؤكــد مجــددًا علــى أن التمييــز 

  ضد أي شخص على أساس اإلعاقة يتعارض مع كرامة اإلنسان؛

 المصــابين باضــطرابات طيــف التوحــد األشــخاصإزاء العــدد المتزايــد مــن  يســاورها بــالغ القلــقوٕاذ 
وأســـرهم يواجهـــون  باضـــطرابات طيـــف التوحـــداألفـــراد المصـــابين  وألنوغيـــر ذلـــك مـــن اضـــطرابات النمـــو 

األطفـال واألسـر المحتاجـة، والسـيما  وألن، الوصـم االجتمـاعي والعزلـة والتمييـز تحديات كبيرة بما في ذلـك
  ؛رون إلى أشكال الدعم والخدمات المناسبةفي السياقات المنخفضة الموارد، كثيرًا ما يفتق

ــــرف بــــأن  وحســــب  ٢٠٢٠،١-٢٠١٣خطــــة العمــــل الشــــاملة الخاصــــة بالصــــحة النفســــية وٕاذ تعت
مكــن أن بشـأن العجـز، ي ٩-٦٦ج ص عاالقتضـاء، التـدابير الخاصـة بالسياسـات الموصـى بهـا  فـي القـرار 

اضــطرابات طيــف المصــابين برعايــة ت بتعزيــز خــدما فيمــا يتعلــق بوجــه خــاصلبلــدان الناميــة تكــون فعالــة ل
  اضطرابات النمو؛غيرها من التوحد و 

وٕاذ تســلم بالحاجــة إلــى إنشــاء نظــم صــحية، أو تعزيزهــا عنــد االقتضــاء، بشــكل تــدعم فيــه جميــع 
  ،األشخاص الذين يعانون من اإلعاقة واضطرابات الصحة النفسية والنمو دون تمييز

  الدول األعضاء على ما يلي: حثت  -١

االحتياجـــات الخاصـــة لألشـــخاص الـــذين يعـــانون مـــن االعتـــراف علـــى النحـــو الواجـــب ب  )١(
في السياسات والبرامج المتعلقة بالنمو فـي وغيرها من اضطرابات النمو اضطرابات طيف التوحد 

والمراهـق لصـحة النفسـية للطفـل ل والمراهقة في إطـار نهـج شـامل للتصـديالمبكرة  مرحلة الطفولة
 واضطرابات النمو؛

ذات الصــــلة خطــــط المتعــــددة القطاعــــات لوضــــع أو تحــــديث السياســــات والتشــــريعات وا  )٢(
، ودعــم ذلــك بــالموارد البشــرية ٤-٦٥ج ص عوتطبيقهــا حســب االقتضــاء، بمــا يتماشــى مــع القــرار 

وغيرهـــــا مـــــن  والماليــــة والتقنيـــــة الكافيـــــة للتصــــدي للقضـــــايا المتعلقـــــة باضـــــطرابات طيــــف التوحـــــد
ي إطــــار نهــــج شــــامل لــــدعم جميــــع األشــــخاص الــــذين يعــــانون مــــن اضــــطرابات النمــــو، وذلــــك فــــ

 ؛اضطرابات أو أشكال من اإلعاقة في الصحة النفسية

                                                           
 .٣، الملحق ١/ سجالت/٦٦/٢٠١٣ع  ص  ج انظر الوثيقة   ١



المقررات اإلجرائيةالقرارات و  5  

مــع  يتســقإذكــاء الــوعي العــام والقضــاء علــى الوصــم بمــا أنشــطة البحــث وحمــالت  دعــم  )٣(
 اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة؛

على تقديم الخدمات  بما يكون مناسبًا،، حسزيادة قدرة ُنظم الرعاية الصحية واالجتماعية  )٤(
 اضطرابات طيف التوحد وغيرها من اضطرابات النمو؛ المتضررين من إلى األفراد واألسر 

فـي خـدمات الرعايـة الصـحية األوليـة مـن أجـل والمراهق نمو الطفل ورصد تعميم تعزيز   )٥(
توحــد وغيرهــا مــن الضــطرابات طيــف ال فــي الوقــت المناســب ضــمان الكشــف والتــدبير العالجــي 

 ؛تبعًا للظروف الوطنية اضطرابات النمو

المخصصــة الصــحية  نشــآت، عــن المعلــى نحــو منهجــيتحويــل محــور تركيــز الرعايــة،   )٦(
 ؛غير المخصصة إلقامة المرضى إلقامة لمدد طويلة إلى الخدمات المجتمعيةل

، حســـبما املةتعزيـــز مختلـــف مســـتويات الهياكـــل األساســـية مـــن أجـــل تحقيـــق اإلدارة الشـــ  )٧(
ــــوفير ال، بمــــا فــــي ذلــــك يكــــون مناســــباً  ــــل ت ــــدخالت والخــــدمات والتأهي ــــدعم والت ــــيم وال ــــة والتعل رعاي

  للمصابين باضطرابات طيف التوحد وغيرها من اضطرابات النمو؛

اضــطرابات طيــف التوحــد وغيرهــا مــن تعزيــز تبــادل أفضــل الممارســات والمعــارف بشــأن   )٨(
  ؛اضطرابات النمو

اضــطرابات طيــف البلــدان الناميــة علــى تشــخيص وعــالج  لــدعمم التكنولوجيــا تعزيـز تقاســ  )٩(
 ؛التوحد وغيرها من اضطرابات النمو

اضــطرابات طيــف التوحــد المتضــررة بتقــديم الــدعم االجتمــاعي والنفســي والرعايــة لألســر   )١٠(
األشـــخاص المصـــابين باضـــطرابات طيـــف التوحـــد وغيرهـــا مـــن اضـــطرابات النمـــو وأســـرهم  وٕادراج
  ؛أتيحت وحسب االقتضاءاإلعاقة، حيثما استحقاقات  ن مخططاتضم

فــــي القــــوة  اضــــطرابات طيــــف التوحــــداالعتــــراف بمســــاهمة البــــالغين الــــذين يعــــانون مــــن   )١١(
 العاملة، ومواصلة دعم مشاركة القوة العاملة بالمشاركة مع القطاع الخاص؛

ابين باضــطرابات طيــف تحديــد ومعالجــة التفــاوت فــي إتاحــة الخــدمات لألشــخاص المصــ  )١٢(
 التوحد وغيرها من اضطرابات النمو؛

تحســـين نظـــم المعلومـــات الصـــحية والترصـــد للحصـــول علـــى البيانـــات عـــن اضـــطرابات   )١٣(
فــي لالحتياجــات علــى الصــعيد الــوطني  تقيــيمطيــف التوحــد وغيرهــا مــن اضــطرابات النمــو وٕاجــراء 

 ؛إطار هذه العملية

جوانـب الصـحة العموميـة وتقـديم الخـدمات  عـنمعينـة تعزيز البحـوث الخاصـة بسـياقات   )١٤(
، وتعزيــز التعــاون الــدولي فــي اضــطرابات طيــف التوحــد وغيرهــا مــن اضــطرابات النمــوفــي مجــال 

 ؛مجال البحوث الرامية إلى استبانة األسباب والعالج

  المدير العام ما يلي: تطلب من  -٢

تقديم أوجه الدعم كافة وتعزيـز جل من أالتعاون مع الدول األعضاء والوكاالت الشريكة   )١(
فـي إطـار  القدرة الوطنيـة علـى التصـدي الضـطرابات طيـف التوحـد وغيرهـا مـن اضـطرابات النمـو
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يتماشـــى مـــع خطـــط العمـــل و النفســـية واإلعاقـــة  ويعـــزز الـــُنظم وُيعنـــى بالصـــحةنهـــج جيـــد التـــوازن 
 ؛والمبادرات ذات الصلة القائمة

لتوحــد والمبــادرات اإلقليميــة األخــرى، حســب االقتضــاء؛ الشــبكات المعنيــة با التفاعــل مــع  )٢(
ضطرابات طيف التوحـد المعنيين باأصحاب المصلحة الدوليين سائر ودعم التواصل الشبكي مع 

 وغيرها من اضطرابات النمو؛

تيسير تعبئة الموارد من أجل التصدي الضـطرابات العمل مع الدول األعضاء من أجل   )٣(
القليلة المـوارد ضطرابات النمو في األقاليم المختلفة والسيما في البلدان طيف التوحد وغيرها من ا

 ؛وبما يتفق مع الميزانية البرمجية المعتمدة

خطـــــة العمــــل الشـــــاملة الخاصـــــة بالصـــــحة النفســـــية بشـــــأن  ٨-٦٦ع  ص  جالقـــــرار تنفيــــذ   )٤(
ــــرار  ٢٠٢٠-٢٠١٣ ــــز خــــدماتمــــن أجــــل بشــــأن العجــــز  ٩-٦٦ع  ص  جوكــــذلك الق ــــة  تعزي رعاي

، حســـب االقتضـــاء وكجـــزء صـــابين باضـــطرابات طيـــف التوحـــد وغيرهـــا مـــن اضـــطرابات النمـــوالم
 ؛يتجزأ من تعزيز الرعاية الالزمة لكافة احتياجات الصحة النفسية ال

النمــو وتقيــيم  رصــد الحالــة العالميــة الضــطرابات طيــف التوحــد وغيرهــا مــن اضــطرابات  )٥(
فــي  مج التــي تنفَّــذ بالتعــاون مــع الشــركاء الــدوليينمختلــف المبــادرات والبــرا فــي التقــدم الــذي ُيحــرز

 ؛إطار جهود الترصد الراهنة المتضمنة في خطط العمل والمبادرات ذات الصلة

تقــارير عــن التقــدم الُمحــرز بشــأن اضــطرابات طيــف التوحــد علــى نحــو يتــزامن مــع تقــديم   )٦(
إلـــى  ٢٠٢٠-٢٠١٣ية دورة تقـــديم التقـــارير الخاصـــة بخطـــة العمـــل الشـــاملة بشـــأن الصـــحة النفســـ

 جمعية الصحة العالمية.والحادية والسبعين والرابعة والسبعين لالثامنة والستين الدورات 

 )٢٠١٣ أيار/ مايو ٣٠، الثالثةالجلسة (
  
  

  ١اليوم العالمي لمرض الصدفية  ٢ق١٣٣م ت
  

  المجلس التنفيذي،

  ٢الصدفية، مرض بعد االطالع على التقرير عن

  لمية السابعة والستين باعتماد القرار التالي:جمعية الصحة العا يوصي

  جمعية الصحة العالمية السابعة والستون،

إذ تذكِّر بجميع القرارات والمقررات اإلجرائيـة ذات الصـلة التـي اعتمـدتها جمعيـة الصـحة العالميـة 
فــي  بشــأن الوقايــة مــن األمــراض غيــر الســارية ومكافحتهــا، وتؤكــد علــى أهميــة اســتمرار الــدول األعضــاء

التصــدي لعوامــل الخطــر الرئيســية المتعلقــة بــاألمراض غيــر الســارية مــن خــالل تنفيــذ خطــة العمــل العالميــة 

                                                           
  لالطالع على اآلثار المالية واإلدارية المترتبة على اعتماد القرار. ٢انظر الملحق     ١
  .٢٣و ٢٢و ٢١، بالتركيز بصفة خاصة على الفقرات ١٣٣/٥م تالوثيقة     ٢
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ـــرة  الخاصـــة بمنظمـــة الصـــحة العالميـــة للوقايـــة مـــن األمـــراض غيـــر الســـارية ومكافحتهـــا -٢٠١٣فـــي الفت
  ١؛٢٠٢٠

ة إلى بذل الجهود من جانب األطـراف المتعـددة ل تعزيـز صـحة اإلنسـان وٕاذ تعترف بالحاجة الملحَّ
  وتحسينها، وٕاتاحة العالج والتعليم في مجال الرعاية الصحية؛

وٕاذ تعترف أيضًا بأن مرض الصدفية هو مرض مزمن وغيـر سـاٍر ومـؤلم ومشـوِّه ومسـبب للعجـز 
  وال يوجد له عالج؛

وٕاذ تعترف كذلك بأنه فضًال عما يسببه مرض الصدفية من ألم وحكـة ونزيـف، يعـاني العديـد مـن 
األفراد المتضررين من هذا المرض حول العالم من الوصم والتمييز علـى الصـعيد االجتمـاعي وفـي مجـال 

  العمل؛

وٕاذ تؤكــــد علــــى أن المصــــابين بمــــرض الصــــدفية معرضــــون تعرضــــًا شــــديدًا لإلصــــابة بعــــدد مــــن 
ـــة وداء الســـكري والســـمنة وداء كـــرون  االعـــتالت المصـــاحبة لـــه، وهـــي بالتحديـــد األمـــراض القلبيـــة الوعائي

  والنوبات القلبية والتهاب القولون التقرحي والمتالزمة األيضية والسكتة الدماغية وأمراض الكبد؛

يصــابون أيضــًا  ٪٤٢وٕاذ تؤكــد أيضــًا علــى أن نســبة مــن المصــابين بمــرض الصــدفية تصــل إلــى 
لــى التشــوه بالتهــاب المفاصــل الصــدافي الــذي يســبب ألــم المفاصــل وتيبســها وتورمهــا، كمــا قــد يــؤدي أيضــًا إ

  والعجز الدائمين؛

كذلك علـى أن عـددًا كبيـرًا مـن النـاس فـي العـالم يعـانون دون لـزوم مـن مـرض الصـدفية  وٕاذ تؤكد
بسبب التشخيص غير الصحيح أو المتأخر وخيـارات العـالج غيـر المالئمـة واإلتاحـة غيـر الكافيـة للرعايـة 

  الصحية؛

ة، والســـيما مـــن خـــالل األنشـــطة التـــي تقـــام وٕاذ تُقـــر بجهـــود الـــدعوة التـــي بـــذلها أصـــحاب المصـــلح
تشــرين األول/ أكتـــوبر فــي العديـــد مــن البلـــدان، مــن أجـــل إذكــاء الـــوعي بشــأن مـــرض  ٢٩ســنويًا فــي يـــوم 

  الصدفية، بما في ذلك التوعية بالوصم الذي يعانيه المصابون بهذا المرض؛

لثالثـة والثالثـين بعـد وٕاذ ترحب بنظـر المجلـس التنفيـذي فـي مشـاكل مـرض الصـدفية أثنـاء دورتـه ا
  ،المائة

الـدول األعضـاء علـى المزيـد مـن المشـاركة فـي جهـود الـدعوة مـن أجـل إذكـاء الـوعي بشـأن  تحث  -١
مرض الصدفية، ومحاربة الوصم الذي يعانيه المصابون به، والسيما من خـالل األنشـطة التـي تقـام سـنويًا 

  تشرين األول/ أكتوبر في الدول األعضاء؛  ٢٩في يوم 

  المدير العام ما يلي: تطلب من  -٢

لفت االنتباه إلى األثر الذي يحدثه مرض الصدفية على الصحة العمومية، ونشر تقريـر   )١(
عالمي عن مرض الصدفية يشمل معدالت اإلصابة واالنتشار، ويركز على ضرورة إجراء المزيد 

تـــدبير العالجـــي مـــن البحـــوث عـــن مـــرض الصـــدفية، ويحـــدد النهـــوج الناجحـــة المتبعـــة فـــي دمـــج ال
                                                           

  .٤، الملحق ١سجالت// ٦٦/٢٠١٣ع  ص  ج انظر الوثيقة    ١
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لمــــرض الصــــدفية فــــي الخــــدمات القائمــــة المتعلقــــة بــــاألمراض غيــــر الســــارية، لصــــالح أصــــحاب 
  ؛٢٠١٥المصلحة والسيما راسمي السياسات، وذلك بحلول نهاية عام 

إدراج معلومات عن تشخيص مرض الصدفية وعالجه ورعاية المصابين بـه فـي الموقـع   )٢(
بهــدف رفــع مســتوى الــوعي العــام بــالمرض وعوامــل الخطــر  اإللكترونــي لمنظمــة الصــحة العالميــة،

  المشتركة المترتبة عليه، وٕاتاحة الفرصة أمام التثقيف به وزيادة فهمه.
  

 )٢٠١٣ أيار/ مايو ٣٠، الرابعةالجلسة (
  
  

  ١المصادقة على تعديالت الئحة الموظفين  ٣ق١٣٣م ت
  

  المجلس التنفيذي،
  

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

لمــوظفين، علــى التعــديالت التــي أدخلهــا المــدير العــام ل النظــام األساســيمــن  ٢-١٢، وفقــًا للمــادة يصــادق
بتــاريخ بــدء نفــاذ تعــديالت الئحــة المــوظفين فيمــا يتعلــق  ٢٠١٣ يوليــو/ تمــوز ١علــى الئحــة المــوظفين اعتبــارًا مــن 

  غير المستخدمة والتقاعد.بشأن اإلجازة السنوية 
  

 )٢٠١٣ أيار/ مايو ٣٠، الرابعةالجلسة (
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

                                                           
  لالطالع على اآلثار المالية واإلدارية المترتبة على اعتماد القرار. ٢، والملحق ١ الملحقانظر     ١
 .١٣٣/١٢م تالوثيقة     ٢
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  المقررات اإلجرائية  
  
  
  
  حذف بند من جدول األعمال  )١(١٣٣ت م
  

  قّرر المجلس التنفيذي ما يلي:  
  

  ١من جدول أعماله المؤقت؛ ٣-٦أن يحذف البند   )١(
  
أن يطلب من المدير العام أن يعقد مشاورات غير رسمية مع الدول األعضـاء مـن جميـع األقـاليم   )٢(

  ونه؛بقصد التوصل إلى توافق في اآلراء حول عنوان ذلك البند ومضم
  
أن ُيــدرج بنــدًا غيــر معنــون فــي مســودة جــدول األعمــال المؤقــت لــدورة المجلــس التنفيــذي الرابعــة   )٣(

والثالثـــين بعـــد المائـــة وحاشـــية تشـــير إلـــى هـــذا المقـــرر اإلجرائـــي، بنـــاًء علـــى الفهـــم القائـــل إن عنـــوان البنـــد 
  المدير العام.ومضمونه النهائيين سيجسدان حصيلة المشاورات غير الرسمية التي يعقدها 

  
  )٢٠١٣أيار/ مايو  ٢٩(الجلسة الثانية، 

  
  

  إصالح تصريف الشؤون في منظمة الصحة العالمية  )٢(١٣٣م ت
  

قـــام  ٢المشـــاركة مـــع الجهـــات الفاعلـــة غيـــر الـــدول،بعـــد أن نظـــر المجلـــس التنفيـــذي فـــي التقريـــر الخـــاص ب
  يلي: بما

  
هــات الفاعلــة غيــر الــدول، وخصوصــًا المبــادئ أحــاط علمــًا بــالنهج المبــّين بشــأن المشــاركة مــع الج  )١(

  الشاملة لتوجيه تلك المشاركة وطبيعة أنماط التفاعل؛
  
مـــداوالت فـــي إطـــار مراعـــاة  العمـــل المقتـــرح إنجـــاز فـــي ضـــي قـــدماً طلـــب مـــن المـــدير العـــام أن يم  )٢(

لشــفافية والمخــاطر امســائل الســيما فيمــا يتعلــق بالثالثــة والثالثــين بعــد المائــة، و  المجلــس التنفيــذي فــي دورتــه
المشـاركة مـع الجهـات الفاعلـة غيـر بشـأن  مـن أجـل وضـع إطـار أكثـر تفصـيالً وذلـك وتضارب المصـالح، 
  .٢٠١٤ ينايرالرابعة والثالثين بعد المائة في كانون الثاني/  المجلس في دورتهالدول لكي ينظر فيه 

  
  )٢٠١٣أيار/ مايو  ٣٠(الجلسة الثالثة، 

  
  

                                                           
 .١تنقيح  ١٣٣/١م تالوثيقة انظر     ١
 .١، الفرع ١٣٣/١٦م تالوثيقة     ٢
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  البرنامج والميزانية واإلدارة التابعة للمجلس التنفيذي عضوية لجنة  )٣(١٣٣م ت
  

أوا مـــاري كـــول ســـيك عـــّين المجلـــس التنفيـــذي أعضـــاء فـــي لجنـــة البرنـــامج والميزانيـــة واإلدارة هـــم األســـتاذة 
 السـيد كـيم تشــانغ مـين (جمهوريـة كوريـا الديمقراطيــةو السـيد تومـاس أوغسـتو بيبــو بريانـت (األرجنتـين)، و (السـنغال)، 

السيد عبداهللا و )، والدكتور محمد مصطفى حامد (مصر)، فيلياس جوناس غراباوسكاس (ليتوانياالدكتور و )، بيةالشع
أو إلى أن تنتهي مدة عضويتهم في المجلس، أيهما سنتين مدة لر شيغيرو أومي (اليابان) القحطاني (قطر) والدكتو 

السـيد رودريغـو رينـا (المكسـيك)، والـدكتور أحمـد و )، مـارتين بـايي لوكونـغ (الكـاميرونباإلضافة إلى الـدكتور  أسبق،
)، الــذين كــانوا بالفعــل ليــو تيونــغ الي (ماليزيــاالســيد )، و ديــرك كــويبرس (بلجيكــاالــدكتور و (ملــديف)، محمــد جمشــيد 
، نائـــب رئـــيس بريشـــييس ماتسوســـووالســـيدة وُعيِّنـــت األســـتاذة جـــين هـــالتن، رئـــيس المجلـــس، اللجنـــة. فـــي أعضـــاء 

إذا تعــذر الحضــور علــى أي مــن أعضــاء اللجنــة، باســتثناء  أنــهمــن المفهــوم و منصــبيهما. بحكــم ن عضــويمجلــس، ال
العضـــوين المعينـــين بحكـــم منصـــبيهما، سيشـــارك فـــي أعمـــال اللجنـــة الشـــخص الـــذي يخلفـــه أو العضـــو البـــديل فـــي 

تنفيــذي لمنظمــة الصــحة مــن النظــام الــداخلي للمجلــس ال ٢المجلــس والمعــين مــن ِقَبــل الحكومــة المعنيــة، وفقــًا للمــادة 
  العالمية.

 )٢٠١٣أيار/ مايو  ٣٠(الجلسة الثالثة،  
  
  
  اللجنة الدائمة التابعة للمجلس التنفيذي والمعنية بالمنظمات غير الحكوميةعضوية   )٤(١٣٣م ت
  

ور الـدكتالدكتور ريتشارد نشابي كاموي (ناميبيا) والدكتورة زيليبيث فـالفردي (بنمـا) و ي عّين المجلس التنفيذ
وليد عمار (لبنان) أعضاء في اللجنة الدائمة المعنية بالمنظمات غير الحكومية طوال مـدة عضـويتهم فـي المجلـس 

إذا تعــذر الحضــور علــى أي مــن أعضــاء اللجنــة سيشــارك فــي أعمــال اللجنــة الشــخص التنفيــذي. ومــن المفهــوم أنــه 
مــن النظــام الــداخلي  ٢مــة المعنيــة، وفقــًا للمــادة الــذي يخلفــه أو العضــو البــديل فــي المجلــس والمعــين مــن ِقَبــل الحكو 

  للمجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية.
  

  )٢٠١٣أيار/ مايو  ٣٠(الجلسة الثالثة، 
  
  
   هيئة اختيار الفائزين بجائزة ساساكاوا للصحةعضوية   )٥(١٣٣م ت

  
ـــدكتو ي، عمـــًال بالنظـــام األساســـي لجـــائزة ساســـاكاوا للصـــحة عـــين المجلـــس التنفيـــذ بـــوك  -ر جـــون مـــانال

عضـــوًا فـــي هيئـــة اختيـــار الفـــائزين بجـــائزة ساســـاكاوا للصـــحة، طيلـــة مـــدة عضـــويته فـــي المجلـــس (جمهوريـــة كوريـــا) 
التنفيذي، وذلـك باإلضـافة إلـى رئـيس المجلـس ونائبـه، وهمـا عضـوان بحكـم منصـبيهما. ومـن المفهـوم أنـه إذا تعـذر 

هيئة اختيار الفائزين الشـخص الـذي يخلفـه أو العضـو  الحضور سيشارك في أعمالبوك  -الدكتور جون مانعلى 
مـن النظـام الـداخلي للمجلـس التنفيـذي لمنظمـة  ٢البديل في المجلس والمعين من ِقَبل الحكومة المعنية، وفقًا للمادة 

  الصحة العالمية.
  

  )٢٠١٣أيار/ مايو  ٣٠(الجلسة الثالثة، 
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  ة مؤسسة اإلمارات العربية المتحدة للصحةعضوية هيئة اختيار الفائزين بجائز   )٦(١٣٣ت  م
  

مؤسسـة اإلمـارات العربيـة المتحـدة للصـحة الـدكتور ي، عمًال بالنظام األساسـي لجـائزة التنفيذعّين المجلس   
مؤسســة اإلمــارات العربيــة عضــوًا فــي هيئــة اختيــار الفــائزين بجــائزة زيــاد أحمــد مــيمش (المملكــة العربيــة الســعودية) 

لـــة مـــدة عضـــويته فــي المجلـــس التنفيـــذي، وذلـــك باإلضـــافة إلــى رئـــيس المجلـــس ونائبـــه، وهمـــا ، طيالمتحــدة للصـــحة
الحضور سيشـارك فـي أعمـال الدكتور زياد أحمد ميمش عضوان بحكم منصبيهما. ومن المفهوم أنه إذا تعذر على 

حكومـة المعنيـة، وفقـًا هيئة اختيار الفائزين الشخص الذي يخلفـه أو العضـو البـديل فـي المجلـس والمعـين مـن ِقَبـل ال
  .من النظام الداخلي للمجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية ٢للمادة 

  
  )٢٠١٣أيار/ مايو  ٣٠الجلسة الثالثة، (

  
  
   ممثلي المجلس التنفيذي في جمعية الصحة العالمية السابعة والستينتعيين   )٧(١٣٣ت  م
  

، رئيسـه األسـتاذة جـين هـالتن (أسـتراليا)، وأول ٧ق٥٩ت ممن القرار  ١طبقًا للفقرة عّين المجلس التنفيذي،   
نـــواب رئيســـه الثالثـــة وهـــم األســـتاذ أوغتـــاي شـــيرالييف (أذربيجـــان)، واألســـتاذ محمـــد حســـين نيكنـــام (جمهوريـــة إيـــران 
اإلســـالمية)، والـــدكتور بـــي تيـــت خـــين (ميانمـــار) لتمثيـــل المجلـــس التنفيـــذي فـــي جمعيـــة الصـــحة العالميـــة الســـابعة 

ومن المفهوم أنه في حالة عدم وجود أي من هؤالء األعضـاء لحضـور جمعيـة الصـحة فـإن نائـب الـرئيس والستين. 
بريشييس ماتسوسو (جنوب أفريقيا) والمقرر الدكتورة زيليبيـث فـالفردي (بنمـا)، يمكـن أن يطلـب منهمـا السيدة اآلخر 

  تمثيل المجلس.
  

  )٢٠١٣أيار/ مايو  ٣٠الجلسة الثالثة، (
  
  
  ةلجنة الخبراء االستشاريين المستقلة في مجال المراقبضوية ع  )٨(١٣٣ت  م
  

بشــــأن عضــــوية لجنــــة الخبــــراء  ١٣٣/١١م تي علمــــًا بــــالتقرير الــــوارد فــــي الوثيقــــة أحــــاط المجلــــس التنفيــــذ  
االستشــاريين المســتقلة، وعــين الســيد مــوكيش أريــا (الهنــد) والســيد بــوب ســاملز (كنــدا) والســيد ســتيف تنتــون (المملكــة 

، وذلـك ١ق١٢٥م تلبريطانيـا العظمـى وأيرلنـدا الشـمالية) أعضـاء فـي اللجنـة لمـدة أربـع سـنوات وفقـًا للقـرار  المتحدة
  ابتداًء من موعد اختتام دورة المجلس التنفيذي الرابعة والثالثين بعد المائة. 

  
  )٢٠١٣أيار/ مايو  ٣٠الجلسة الرابعة، (

  
  
التنفيـــذي الرابعـــة والثالثـــين بعـــد المائـــة  موعـــد ومكـــان انعقـــاد ومـــدة دورة المجلـــس  )٩(١٣٣ت  م

  عشر للجنة البرنامج والميزانية واإلدارة التابعة للمجلس التنفيذي واالجتماع التاسع
  

كـانون الثـاني/  ٢٠عقـد دورتـه الرابعـة والثالثـين بعـد المائـة يـوم االثنـين الموافـق قّرر المجلس التنفيذي أن تُ   
كـــانون  ٢٥بجنيـــف، وأن ُتختـــتم فــــي موعــــد أقصــــاه يـــوم الســـبت الموافـــق  فـــي مقـــر المنظمـــة الرئيســـي ٢٠١٤ينـــاير 

. كما قرر المجلس أن تعقد لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة التابعة له اجتماعها التاسـع عشـر ٢٠١٤الثاني/ يناير 
  .في مقر المنظمة الرئيسي ٢٠١٤كانون الثاني/ يناير  ١٧و ١٦يومي الخميس والجمعة الموافقين 

  
  )٢٠١٣أيار/ مايو  ٣٠الجلسة الرابعة، (
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موعـــد ومكـــان انعقـــاد ومـــدة جمعيـــة الصـــحة العالميـــة الســـابعة والســـتين واالجتمـــاع   )١٠(١٣٣ت  م
  للجنة البرنامج والميزانية واإلدارة التابعة للمجلس التنفيذيالعشرين 

  
  

فـي قصـر األمـم بجنيـف وأن تبـدأ  عقد جمعية الصحة العالميـة السـابعة والسـتينقّرر المجلس التنفيذي أن تُ   
أيــار/  ٢٤، وأن ُتختــتم فــي موعــد أقصــاه يــوم الســبت الموافــق ٢٠١٤أيــار/ مــايو  ١٩أعمالهــا يــوم االثنــين الموافــق 

. كمـــا قـــرر المجلـــس أن تعقـــد لجنـــة البرنـــامج والميزانيـــة واإلدارة التابعـــة لـــه اجتماعهـــا العشـــرين يـــومي ٢٠١٤مـــايو 
  في مقر المنظمة الرئيسي بجنيف. ٢٠١٤أيار/ مايو  ١٦و ١٥الخميس والجمعة الموافقين 

  
  )٢٠١٣أيار/ مايو  ٣٠الجلسة الرابعة، (

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  ١الملحق 
  

  ١التصديق على تعديالت الئحة الموظفين
  

  ] ٢٠١٣أيار/ مايو  ١٤ – ١٣٣/١٢م ت[ 
    

التعــديالت التــي يــدخلها المــدير العــام علــى الئحــة المــوظفين إلــى المجلــس التنفيــذي للتصــديق عليهــا  تُقــدَّم  -١
   ٢النظام األساسي للموظفين.من  ٢-١٢بأحكام المادة  عمالً 

  
المبينة في الفرع األول مـن هـذه الوثيقـة مـن القـرارات التـي اتخـذتها الجمعيـة العامـة لألمـم التعديالت وتنبع   -٢

فــي دورتهــا الســابعة والســتين بنــاًء علــى توصــيات لجنــة الخدمــة المدنيــة الدوليــة فــي تقريرهــا الســنوي لعــام المتحــدة 
٢٠١٢.٣  

  
وُأدخلت التعديالت المبينة في الفرع الثـاني مـن هـذه الوثيقـة علـى ضـوء الخبـرة المكتسـبة ومـن أجـل اإلدارة   -٣

  الجيدة للموارد البشرية.
  
  موظفين على تكاليف إضافية في إطار الميزانية العادية.وال تنطوي تعديالت الئحة ال  -٤
  
  ٤.التذييلينالئحة الموظفين المعدل في ويرد نص   -٥
  

الجمعيـة العامـة  اتخـذتهاالتـي  القـراراتضـوء  علـىضـرورية  التعديالت التي ُتعتبر  أوًال:
ــى توصــي الســابعةلألمــم المتحــدة فــي دورتهــا  ــاًء عل ــة الخدمــة  اتوالســتين بن لجن

  المدنية الدولية
  

  تاريخ بدء النفاذ
  
اعتمـد المجلـس التنفيـذي، أثنـاء دورتـه الثانيـة والثالثـين بعـد المائـة، القـرار  ٢٠١٣في كانون الثاني/ ينـاير   -٦
الذي صادق فيه على عـدد مـن التعـديالت التـي أدخلهـا المـدير العـام علـى الئحـة المـوظفين. وشـمل  ١٠ق١٣٢ت  م

) مرتبـات المـوظفين فـي الفئـة ٢) تـاريخ بـدء نفـاذ تعـديالت الئحـة المـوظفين (١تعديالت بخصـوص مـا يلـي: (ذلك 
المهنية (الفنية) والفئات العليا، بما فيها المعدالت المنقحة لالقتطاعات اإللزامية من مرتبات الموظفين والمسـتخدمة 

ر تعتمــده الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة بشــأن توصــيات فــي تحديــد المرتبــات األساســية اإلجماليــة، وذلــك رهنــًا بقــرا
  .٢٠١٢لجنة الخدمة المدنية الدولية في تقريرها لعام 

  
                                                           

 .٣ق١٣٣ت  مانظر القرار     ١
 .٢٠٠٩ واألربعون، جنيف، منظمة الصحة العالمية، ابعة، الطبعة السالوثائق األساسية    ٢
 .(A/67/30/Corr.1)والتصويب  (A/67/30) ٣٠الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والستون، الملحق رقم     ٣
 باإلنكليزية فقط. متاحانالتذييالن     ٤
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واعتمـــدت الجمعيـــة العامـــة لألمـــم المتحـــدة، فـــي دورتهـــا المســـتأنفة التـــي عقـــدت بعـــد اختتـــام دورة المجلـــس   -٧
مـدت فيـه الجمعيـة العامـة عـدة أمـور منهـا، اعتبـارًا الـذي اعت ٦٧/٢٥٧التنفيذي الثانية والثالثـين بعـد المائـة، القـرار 

مـن تقريـر اللجنـة  ٤٤، التوصـيات الـواردة فـي الفقـرة ٢٠١٣كـانون الثـاني/ ينـاير  ١من السنة الدراسـية الجاريـة فـي 
والمرفـــق الثالـــث بهـــا، بخصـــوص تعـــديل المســـتويات المنقحـــة لمنحـــة التعلـــيم. ومـــع ذلـــك لـــم تتخـــذ الجمعيـــة العامـــة 

اًء علــى توصــية اللجنــة بــأن يــتم تعــديل جــدول المرتبــات األساســية/ الــدنيا. ومــن ثــم يظــل الجــدول عنــد إجــراءات بنــ
  .٢٠١٢كانون الثاني/ يناير  ١المستويات التي بدء نفاذها اعتبارًا من 

  
مـن الئحـة المـوظفين تـدرج إشـارة إلـى  ٠٤٠وبناًء على رأي الجمعيـة العامـة أدخلـت تعـديالت علـى المـادة   -٨

مـن  ٠٤٠يالت التي تتضمن تفاصيل كل من جدول المرتبات واستحقاقات منحة التعليم. كما تـم تعـديل المـادة التذي
 ١الئحة المـوظفين كـي تشـير إلـى تـاريخ بـدء نفـاذ هـذه المـواد مـن الالئحـة، باسـتثناء أن التـاريخ الخـاص بالتـذييلين 

  .٢٠١٣تموز/ يوليو  ١هو  ٢و
  

  التقاعد
  
، قــــرار لجنــــة الخدمــــة المدنيــــة الدوليــــة، ٦٧/٢٥٧العامــــة لألمــــم المتحــــدة، فــــي القــــراراعتمــــدت الجمعيــــة   -٩

، والــذي يقضــي برفــع الســن اإللزاميــة إلنهــاء الخدمــة إلــى ٢٠١٢مــن تقريرهــا لعــام  ٨٥الــواردة فــي الفقــرة  بصــيغته
في األمـــم ســـنة للمـــوظفين الجـــدد فـــي المنظمـــات األعضـــاء فـــي الصـــندوق المشـــترك للمعاشـــات التقاعديـــة لمـــوظ ٦٥

. وتــم، بنــاًء علــى ذلــك، تعــديل ٢٠١٤كــانون الثــاني/ ينــاير  ١علــى أن يبــدأ نفــاذ ذلــك فــي موعــد أقصــاه  المتحــدة،
  من الئحة الموظفين. ١-١٠٢٠ المادة

  
يفوض المدير العام في تمديد سن التقاعد للموظفين الذين  ١-١٠٢٠كما أن التعديل الُمدخل على المادة   -١٠

  عامًا إذا كان ذلك في مصلحة المنظمة. ٦٨عامًا إلى  ٦٥سيتقاعدون في سن 
  

الخبرة المكتسـبة ولصـالح اإلدارة الجيـدة ضوء  علىضرورية  التعديالت التي ُتعتبر  ثانيًا:
  للموارد البشرية

  
  اإلجازة السنوية

  
المســتخدمة مــن الئحــة المــوظفين مــن أجــل خفــض مقــدار اإلجــازة الســنوية غيــر  ٨-٦٣٠تــم تعــديل المــادة   -١١

التي يحق للموظف أن ُيدفع له مقابلها عندما يترك الخدمـة فـي المنظمـة. وسـيجري تـدريجيًا خفـض عـدد األيـام مـن 
  يومًا. ٣٠إلى  ٦٠
  

والهدف من التعديل هو ضمان أن يحصل الموظفون على مقدار كـاٍف مـن اإلجـازة السـنوية للحفـاظ علـى   -١٢
تماعيـــة. وســـيخفض التعـــديل أيضـــًا التكـــاليف التـــي تتحملهـــا المنظمـــة عنـــدما تـــوازن مالئـــم بـــين الحيـــاة العمليـــة واالج

  يغادرها الموظفون.
  

وكي يتـاح للمـوظفين وقـت كـاٍف لخفـض أيـة إجـازات سـنوية متراكمـة غيـر مسـتخدمة سـيتم إدخـال التعـديل   -١٣
  شهرًا على النحو التالي: ٣٠تدريجيًا على مدى 

  
  أن ُيدفع لهم مقابل ما يصل إلى  ٢٠١٣في المنظمة في عام سيحق للموظفين الذين يتركون الخدمة

  يومًا من اإلجازة السنوية غير المستخدمة. ٦٠
  
  أن ُيـدفع لهـم مقابـل مـا يصـل  ٢٠١٤سيحق للموظفين الذين سيتركون الخدمـة فـي المنظمـة فـي عـام

 يومًا من اإلجازة السنوية غير المستخدمة. ٥٠إلى 
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 أن ُيـدفع لهـم مقابـل مـا يصـل  ٢٠١٥الخدمـة فـي المنظمـة فـي عـام  سيحق للموظفين الذين سيتركون
 يومًا من اإلجازة السنوية غير المستخدمة. ٤٠إلى 

  
  أن ُيـدفع لهـم مقابـل مـا يصـل  ٢٠١٦سيحق للموظفين الذين سيتركون الخدمـة فـي المنظمـة فـي عـام

  يومًا من اإلجازة السنوية غير المستخدمة. ٣٠إلى 
  

  المجلس التنفيذياإلجراء المطلوب من 
  
  .]٣ق١٣٣ت  م[ هذه الفقرة تحتوي على مشروع قرار واحد تم اعتماده في الجلسة الرابعة بوصفه القرار   -١٤
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  



بعد المائة الثالثة والثالثونالمجلس التنفيذي، الدورة    18 

  ١التذييل 
  
  

  التعديالت التي ُتعتبر ضرورية على ضوء القرارات التي اتخذتهانص الئحة الموظفين ب
  بناءً دورتها السادسة والستين في  لألمم المتحدةالجمعية العامة 

  على توصيات لجنة الخدمة المدنية الدولية
  

  
 

040. EFFECTIVE DATE 

These Staff Rules are effective as from 1 July 2013 and supersede all Staff Rules in force before that 
date, with the exception of Appendices 1 and 2. Appendix 1, which took effect on 1 January 2012, 
remains in effect. Appendix 2 is effective as from 1 January 2013. All subsequent modifications shall 
become effective as from the date shown thereon. 

…………………………………………………………………………………………………………. 
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  ٢التذييل 
  
  

  نص الئحة الموظفين بالتعديالت التي ُتعتبر ضرورية على ضوء
  ١الخبرة المكتسبة ولصالح اإلدارة الجيدة للموارد البشرية

 

630. ANNUAL LEAVE 

… 

630.8  A staff member who, on leaving the service of the Organization, has not exhausted the annual leave to 
which he is entitled shall be paid in respect of each day of unused annual leave up to a maximum of 30 
days (see Rule 380.2.2) 2 A staff member who has taken advanced annual leave beyond that subsequently 
accrued shall either have the equivalent amount debited to his terminal payments or at the option of the 
Organization make a cash refund. In case of death of a staff member, payment in lieu of accrued annual leave 
shall be made to his or her nominated beneficiary or beneficiaries under Rule 495.2 but no deduction shall be 
made in respect of advanced annual leave. 

…………………………………………………………………………………………..…………….. 

1020 RETIREMENT 

1020.1 Staff members shall retire on the last day of the month in which they reach retirement age. 

1020.1.1 Staff members who became participants in the United Nations Joint Staff Pension Fund before 
1 January 1990 shall retire on the last day of the month in which they reach the age of 60. 

1020.1.2 Staff members who became participants in the United Nations Joint Staff Pension Fund from 1 
January 1990 to 31 December 2013 inclusive shall retire on the last day of the month in which they 
reach the age of 62. 

1020.1.3 Staff members who became participants in the United Nations Joint Staff Pension Fund on or 
after 1 January 2014 shall retire on the last day of the month in which they reach the age of 65. 

1020.1.4 In exceptional circumstances the Director-General may, in the interests of the Organization, 
extend a staff member’s appointment beyond retirement age, provided that such extensions shall not be 
granted for more than one year at a time.  For those who would normally retire pursuant to Staff Rules 
1020.1.1 or 1020.1.2, extensions shall not be granted beyond the staff member’s sixty-fifth birthday. For 
those who would normally retire pursuant to Staff Rule 1020.1.3, extensions shall not be granted beyond 
the staff member’s sixty-eighth birthday. 

[No further changes] 
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٢الملحق ، ٣ق١٣٣ت  مانظر القرار    ١
٢     Transition period: staff members leaving the service of the Organization in 2013 are entitled to payment for up to 

60 days of unused annual leave. Staff members leaving the service of the Organization in 2014 are entitled to payment for up 
to 50 days of unused annual leave. Staff members leaving the service of the Organization in 2015 are entitled to payment for 

up to 40 days of unused annual leave. Thereafter, the Staff Rule, as amended, shall apply.                           
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  ٢الملحق 
  

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

  
  

العالجـي الضـطرابات طيـف الجهود الشاملة والمنسقة المبذولة من أجل التـدبير   :١ق١٣٣م تالقرار    -١
  التوحد

  ٦٦/٧: (انظر الوثيقة ج٢٠١٥-٢٠١٤ الصلة بالميزانية البرمجية  -٢
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA66/A66_7-ar.pdf(  

  األمراض غير السارية -٢الفئة:   
  ٢-٢الحصيلة:   اإلدمان مواد ومعاقرة النفسية الصحة  مجال البرمجي:ال     

  ٢-٢-٢و ١-٢-٢الُمخرج:         
  ٤-٢الحصيلة:         العجز والتأهيل  مجال البرمجي:ال     

  ١-٤-٢الُمخرج:         
  مجال البرمجي (المجاالت البرمجية المذكورة أعاله؟)ال حصيلة (حصائل)في تحقيق  كيف سيساهم هذا القرار

بشـأن خطـة العمـل الشـاملة الخاصـة  ٨-٦٦ج ص عيطلب القـرار مـن المـدير العـام عـدة أمـور منهـا تنفيـذ القـرار 
بشـأن العجـز. ومـن ثـم فـإن تنفيـذ هـذا القـرار  ٩-٦٦ج ص ع، والقـرار ٢٠٢٠-٢٠١٣بالصحة النفسية في الفترة 

 ) للمصابين بالعجز.٢) للصحة النفسية؛ (١سيقود العمل على دعم تعزيز إتاحة الخدمات: (
  

  )القرار؟ (نعم/ ال هذا المطلوبة فيمنجزات والُمخرجات المستهدفة هل تتضمن الميزانية البرمجية بالفعل ال
  نعم.

ــًا فــي الميزانيــة ُيعــد محــدودًا، وســينطوي تنفيــذ القــرار علــى أنشــطة  ومــع ذلــك فــإن نطــاق األنشــطة المدرجــة حالي
 .٢٠١٥-٢٠١٤إضافية يجب إضافة تكاليفها إلى الميزانية البرمجية المعتمدة للفترة 

  قدرة واآلثار المترتبة بالنسبة إلى المالك الوظيفي فيما يتعلق بالميزانية البرمجيةالتكلفة الم  -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(
إلـــى كــــانون األول/  ٢٠١٤ســـت ســــنوات ونصـــف (تشــــمل الفتـــرة مــــن تمـــوز/ يوليــــو   )١(

  )٢٠٢٠ديسمبر 
مليــــــــون دوالر أمريكــــــــي؛  ١٣مليــــــــون دوالر أمريكــــــــي (الموظفــــــــون:  ٣٧المجمــــــــوع:   )٢(

  مليون دوالر أمريكي) ٢٤األنشطة: 
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  ٢٠١٥-٢٠١٤لثنائية في االتكلفة   (ب)
 (أ) (مقربــاً ٣مــن التكــاليف المــذكورة فــي  ٢٠١٥-٢٠١٤ُيــذكر المبلــغ المخصــص للثنائيــة 

  ).دوالر أمريكي ١٠ ٠٠٠إلى وحدات يبلغ كل منها 
مليـــــون دوالر أمريكـــــي؛ األنشـــــطة:  ٠,٤مليـــــون دوالر أمريكـــــي (الموظفـــــون:  ٢,٨المجمـــــوع: 

  مليون دوالر أمريكي). ٢,٤
األقــاليم المحــددة حســب  مــع بيــانالتكــاليف،  تُــذكر مســتويات المنظمــة التــي ســتتحمل هــذه

  .االقتضاء
  .٪٥٤؛ المكاتب القطرية، ٪٢١؛ المكاتب اإلقليمية، ٪٢٥المقر الرئيسي، 

 ؟٢٠١٥-٢٠١٤الميزانيــة البرمجيــة المعتمــدة التكلفــة المقــدرة ضــمن  هــل أدرجــت بالكامــل
  (نعم/ ال)

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

ـــــغ و  ـــــدره ســـــتلزم إضـــــافة مبل ـــــة المعتمـــــدة ١,٨ق ـــــة البرمجي ـــــى الميزاني ـــــون دوالر أمريكـــــي إل  ملي
٢٠١٥-٢٠١٤.  

  اآلثار المترتبة بالنسبة إلى المالك الوظيفي  (ج)
  هل يمكن تنفيذ هذا القرار بواسطة الموظفين الحاليين؟ (نعم/ ال)

  ال.
عنـــه بعـــدد معبـــرًا  - إذا كانـــت اإلجابـــة "ال" ُيـــذكر العـــدد الـــالزم مـــن المـــوظفين اإلضـــافيين

مع بيان األقاليم المحددة ومجموعة (مجموعـات) المهـارات الالزمـة  - الموظفين المتفرغين
  حسب االقتضاء.

ستجري االسـتعانة بـالمراكز المتعاونـة مـع المنظمـة وبشـبكة مـن الخبـراء وبأصـحاب المصـلحة 
  المنظمة.من المجتمع المدني من أجل التقدم في األنشطة، مع زيادة طفيفة فقط في موظفي 

  .٢٠١٥-٢٠١٤خالل الثنائية 
فــي المقــر الرئيســي: خبيــر دولــي واحــد فــي الصــحة العموميــة واضــطرابات النمــو (مــا يعــادل 

مـن موظـف ٪ ٥٠) وسـكرتير واحـد (مـا يعـادل ٤-(ف ٤-من موظف متفرغ) برتبـة م ٪١٠٠
  .٥-ع  خمتفرغ) برتبة 
   ٢٠١٧-٢٠١٦خالل الثنائية 

 ٪١٠٠دوليان في الصحة العمومية واضطرابات النمو (ما يعادل في المقر الرئيسي: خبيران 
  .٥-ع  خمن موظف متفرغ) برتبة ٪ ١٠٠وسكرتير واحد (ما يعادل  )من موظف متفرغ

فــي المكاتـــب اإلقليميــة: ســـتة خبــراء فـــي الصـــحة العموميــة واضـــطرابات النمــو، لـــديهم معرفـــة 
  .وظف متفرغ)من م٪ ٥٠باالحتياجات في أقاليمهم المعنية (ما يعادل 

مـن ٪ ٦٠على مستوى المكاتب القطرية: سينفق على توظيف الخبراء جزء من النسبة البالغة 
  الميزانية المتاحة لتنفيذ القرار على هذا المستوى.
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  التمويل  -٤
  (ب) ممولة بالكامل؟ (نعم/ ال)٣والمذكورة في  ٢٠١٥-٢٠١٤هل التكاليف المقدرة للثنائية 

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

  التمويل المتوقع (مصادر التمويل المتوقعة).
مليون دوالر أمريكي للمقر الرئيسـي) وهـو مـدرج  ٠,٥مبلغ وقدره مليون دوالر أمريكي (ويخصص منه 

يج مــــــن االشــــــتراكات المقــــــدرة ، وســــــيتأتى مــــــن مــــــز ٢٠١٥-٢٠١٤فــــــي الميزانيــــــة البرمجيــــــة المعتمــــــدة 
والمســاهمات الطوعيــة، بنــاًء علــى عمليــة الحــوار الخــاص بالتمويــل، ومــا يتصــل بــذلك مــن جهــود تعبئــة 

  الموارد.
مليـــون دوالر أمريكـــي، غيـــر مـــدرج فـــي الميزانيـــة البرمجيـــة المعتمـــدة،  ١,٨أمـــا المبلـــغ اإلضـــافي، أي 

محدود من الموظفين اإلضـافيين وقـدر محـدود مـن ستلزم تعبئته من أجل تغطية تكاليف التنفيذ (عدد و 
، وذلـك مـن خـالل ٢٠١٥حتـى كـانون األول/ ديسـمبر  ٢٠١٤المواد التقنية المعدة)، من تمـوز/ يوليـو 

  األنشطة المنسقة لتعبئة الموارد على نطاق المنظمة.
  

  
  اليوم العالمي لمرض الصدفية   ٢ق١٣٣ت  م القرار  - ١
  ٦٦/٧(انظر الوثيقة ج ٢٠١٥-٢٠١٤البرمجية الصلة بالميزانية  - ٢

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA66/A66_7-ar.pdf(  

  األمراض غير السارية -٢ الفئة
  ١-٢الحصيلة:   المجال البرمجي: األمراض غير السارية

  ١-١-٢المخرج:   
  صعيد المنظمة؟كيف سيساهم هذا القرار في تحقيق النتيجة (النتائج) المتوقعة على 

سوف يساعد اليوم العالمي لمكافحة مرض الصدفية على زيادة الوعي العام بمرض الصدفية وعوامل الخطر 
المشتركة الخاصة به، كما سيوفر فرصة للتوعية بشأن المرض وزيادة فهمه نتيجة لذلك. وسوف ُيسهم ذلك في 

  األمراض غير السارية. الحد من المرض وحاالت العجز والوفيات المبكرة الناجمة عن
  هل تتضمن الميزانية البرمجية بالفعل النواتج أو الخدمات المطلوبة في هذا القرار؟ (نعم/ ال)

  ال.
  التكلفة المقدرة واآلثار المترتبة بالنسبة إلى المالك الوظيفي فيما يتعلق بالميزانية البرمجية  - ٣

  التكلفة اإلجمالية  (أ)
سريان القرار التي ستلزم فيها أنشطة األمانة من أجل التنفيذ؛ ) مدة ١ُيذكر ما يلي (

  ).أمريكي دوالر ١٠ ٠٠٠ منها كل يبلغ وحدات إلى مقربةتكلفة تلك األنشطة ( )٢(
دوالر أمريكي في السنة  ١٠٠ ٠٠٠سوف يكون هذا حدثًا سنويًا، يبلغ حساب التكاليف 

  دوالر أمريكي) ٦٠ ٠٠٠دوالر أمريكي؛ األنشطة:  ٤٠ ٠٠٠(الموظفون: 
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  ٢٠١٥- ٢٠١٤التكلفة في الثنائية   (ب)
(أ) (مقربة ٣من التكاليف المذكورة في  ٢٠١٥-٢٠١٤ُيذكر المبلغ المخصص للثنائية 

  دوالر أمريكي). ١٠ ٠٠٠إلى وحدات يبلغ كل منها 
  دوالر أمريكي ٢٠٠ ٠٠٠

المحددة حسب  ُتذكر مستويات المنظمة التي ستتحمل هذه التكاليف، مع بيان األقاليم
  .االقتضاء

  على مستويات المنظمة الثالثة.
-٢٠١٤هل أدرجت بالكامل التكلفة المقدرة ضمن الميزانية البرمجية المعتمدة للثنائية 

  ؟ (نعم/ ال)٢٠١٥
  ال.

  إذا كانت اإلجابة "ال" يرجى ذكر المبلغ غير المدرج.
انية البرمجية المعتمدة دوالر أمريكي في الميز  ٢٠٠ ٠٠٠يتعين أن ُيدرج مبلغ وقدره 

٢٠١٥-٢٠١٤.  
  اآلثار المترتبة بالنسبة إلى المالك الوظيفي  (ج)

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

معبرًا عنه بعدد  - إذا كانت اإلجابة "ال" ُيذكر العدد الالزم من الموظفين اإلضافيين 
بيان األقاليم المحددة ومجموعة المهارات الالزمة حسب مع  -الموظفين المتفرغين 

  االقتضاء.
  .سيلزم خبير استشاري لدعم األنشطة المتعلقة بالحدث السنوي

  التمويل  - ٤
  (ب) ممولة بالكامل؟ (نعم/ ال)٣والمذكورة في  ٢٠١٥- ٢٠١٤هل التكاليف المقدرة للثنائية 

  ال.
التمويل وكيفية تعبئة األموال (مع بيان تفاصيل مصدر إذا كانت اإلجابة "ال" يرجى تحديد ثغرة 

  التمويل المحتمل (مصادر التمويل المحتملة)).
دوالر أمريكي؛ مصدر (مصادر) التمويل: يلزم أن تتم تعبئة الموارد لتغطية تكاليف  ٢٠٠ ٠٠٠

دول األعضاء الحدثين السنويين، وذلك عن طريق األنشطة التي تنسقها المنظمة لتعبئة الموارد مع ال
  والمنظمات المتعددة األطراف والشركاء اآلخرين.
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  تعديالت النظام األساسي للموظفين والئحة الموظفين   ٣ق١٣٣ت  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 توجد النتيجة المتوقعة على صعيد المنظمة: ال يوجد الغرض االستراتيجي: 
 كيف سيساهم هذا القرار في تحقيق النتيجة المتوقعة على صعيد المنظمة؟

  سيحسن الوضع المالي للمنظمة فيما يتعلق بصندوق مدفوعات نهاية الخدمة.
  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)
فيهــا أنشــطة األمانــة مــن أجــل التنفيــذ؛ ) مــدة ســريان القــرار التــي ســتلزم ١ُيــذكر مــا يلــي: (

  ).أمريكي دوالر ١٠ ٠٠٠ منها كل يبلغ وحدات إلى مقربةتكلفة تلك األنشطة ( )٢(
  غير محددة  )١(
  ال توجد أية نفقات  )٢(

  ٢٠١٣-٢٠١٢لثنائية ا فيالتكلفة   ) ب(
 (أ) (مقربــاً ٣مــن التكــاليف المــذكورة فــي  ٢٠١٣-٢٠١٢ُيــذكر المبلــغ المخصــص للثنائيــة 

  ).دوالر أمريكي ١٠ ٠٠٠إلى وحدات يبلغ كل منها 
  .ال ينطبق ذلك

األقــاليم المحــددة حســب  مــع بيــانالتكــاليف،  تُــذكر مســتويات المنظمــة التــي ســتتحمل هــذه
   .االقتضاء

  .ال ينطبق ذلك
-٢٠١٢الميزانيــة البرمجيــة المعتمــدة للثنائيــة التكلفــة المقــدرة ضــمن  هــل أدرجــت بالكامــل

  (نعم/ ال) ؟٢٠١٣
  .ال ينطبق ذلك

  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)
  .نعم

بعـــدد  معبـــرًا عنـــه - إذا كانـــت اإلجابـــة "ال" ُيـــذكر العـــدد الـــالزم مـــن المـــوظفين اإلضـــافيين
مع بيان األقاليم المحددة ومجموعة (مجموعـات) المهـارات الالزمـة  - الموظفين المتفرغين

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

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

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

  
  

_______________  


