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

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

العالميــة  ي لمنظمــة الصحـــةفــي المقــر الرئيســ بعــد المائــة الثالثــونو  السادســةالمجلــس التنفيــذي  ت دورةعقــد  
مجلــدين.  وتنشــر محاضــرها فــي .٢٠١٥شــباط/ فبرايــر  ٣إلــى  ينــايرالثــاني/  كــانون ٢٦الفتــرة مــن فــي فــي جنيــف، 

. أما المحاضـر المـوجزة لمناقشـات بها ذات الصلةوالمقررات اإلجرائية والمالحق  هذا المجلد على القرارات ويحتوي
 /١٣٦/٢٠١٥ت  مفي الوثيقة  والتفاصيل الخاصة بعضوية اللجان فتردوأعضاء المكتب  المشاركينالمجلس وقائمة 

 .(باإلنكليزية) ٢سجالت/
 
 

_______________  
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  المحتويات
  
  الصفحة

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

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

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

  
  والمقررات اإلجرائية القرارات

  
  القرارات

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

  ٥    ..................................................   تعيين المدير اإلقليمي ألفريقيا  ٢ق١٣٦م ت
  

  ٥    ...............................   اإلعراب عن التقدير للدكتور لويس غوميز سامبو  ٣ق١٣٦م ت
  

  ٦    ..................................................   تعيين المدير اإلقليمي ألوروبا  ٤ق١٣٦م ت
 

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

   توصيات لجنة المراجعة بشأن التمديدات الثانية لبناء القدرات الصحية العمومية  ٦ق١٣٦م ت
  ٧    ..........................................  الوطنية وتنفيذ اللوائح الصحية الدولية   

  
  تعزيز الرعاية الجراحية الطارئة واألساسية والتخدير كعنصر من عناصر التغطية  ٧ق١٣٦م ت

  ٨    ................................................................  الصحية الشاملة  
  

  العبء العالمي للصرع وضرورة العمل المنسق على المستوى القطري مـــــن أجـــــل  ٨ق١٣٦م ت
  ١٤    ...................  التصدي آلثاره الصحية واالجتماعية وآثاره على المعرفة العامة  

  
  ١٨    ..................................   ٢٠١٧-٢٠١٦جدول تقدير االشتراكات للفترة   ٩ق١٣٦م ت
  

  ٢٤    .........................................   العالقات مع المنظمات غير الحكومية  ١٠ق١٣٦م ت
  

  ومرتبات الموظفين في الفئة الفنية والفئات على تعديالت الئحة الموظفينالتصديق   ١١ق١٣٦م ت
  ٢٤    ........................................................................    العليا    
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  الصفحة

  
  ٢٤    ......   الموظفين في الوظائف غير المصنفة في رتب ومرتب المدير العاممرتبات   ١٢ق١٣٦م ت
  

  ٢٥    ........................................  التصديق على تعديالت الئحة الموظفين  ١٣ق١٣٦م ت
  

  ٢٦    ........................................  تعديالت الئحة الموظفينالتصديق على   ١٤ق١٣٦م ت
  

  ٢٦    ............................................   تعديالت النظام األساسي للموظفين  ١٥ق١٣٦م ت
  

  المقررات اإلجرائية
  
  ٢٩    ..  المنتجات الطبية المتدنية النوعية/ المزورة/ المغشوشة التوسيم/ المغشوشة/ المزيفة  )١(١٣٦ت  م

  
  توافــق عالمـــي فــي اآلراء بشــأن التــبرع باــلدم ومكونــات الـــــدم مبادئ التوصــل إلــى  )٢(١٣٦ت  م

  ٢٩    .........................................  والمنتجات الطبية البشرية المنشأ وٕادارتها   
  
  ٣٠    ....................................  إطار المشاركة مع الجهات الفاعلة غير الدول  )٣(١٣٦ت  م
  
  ٣٢    .......................................  حصيلة المؤتمر الدولي الثاني بشأن التغذية  )٤(١٣٦ت  م
  
  ٣٤    ............................................  االستراتيجي لحّيز الميزانيةالتخصيص   )٥(١٣٦ت  م
  
  ٣٥    ............  استعراض المنظمات غير الحكومية ذات العالقات الرسمية مع المنظمة  )٦(١٣٦ت  م
  
  ٣٥    .........................................   جائزة مؤسسة الدكتور علي توفيق شوشة  )٧(١٣٦ت  م
  
  ٣٥    ...........................................................  جائزة ساساكاوا للصحة  )٨(١٣٦ت  م
  
  ٣٦    ...................................   للصحة جائزة مؤسسة اإلمارات العربية المتحدة  )٩(١٣٦ت  م
  
  ٣٦    ...............................  جائزة دولة الكويت للبحوث في مجال تعزيز الصحة  )١٠(١٣٦ت  م
  
  زـــال تعزيـــي مجــوث فـــت للبحـــة الكويــة دولــتعديالت النظام األساسي لجائزة مؤسس  )١١(١٣٦ت  م
  ٣٦    ........................................................................    الصحة    
  
 تقريــر هيئــة اختيــار –ووك التذكارية للصحة العموميـة  –جائزة الدكتور لي جونغ   )١٢(١٣٦ت  م
  ٣٦    ................................  التذكاريةووك  –الفائزين بجائزة  الدكتور لي جونغ    
  
  بشأن ٢٠١٤متابعة االجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة لألمم المتحدة في عام   )١٣(١٣٦ت  م

  إجراء استعراض وتقييم شاملين للتقدم المحرز في الوقاية من األمراض غير المعدية  
  ٣٧    ........................................................  (غير السارية) ومكافحتها   
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  الصفحة
  
  ٣٧    ...........................................  التصدي ألثر تلوث الهواء على الصحة  )١٤(١٣٦ت  م
  
  ٣٧    .....   المناخ والصحة: حصيلة مؤتمر منظمة الصحة العالمية بشأن الصحة والمناخ  )١٥(١٣٦ت  م
  
  ٣٨    ...................................................   نبذة عن تنفيذ عملية اإلصالح  )١٦(١٣٦ت  م
  
  ٤٠     العالميتان بشأن الصحة العمومية واالبتكار والملكية الفكريةاالستراتيجية وخطة العمل   )١٧(١٣٦ت  م
  
  ٤٠    ....................   جدول األعمال المؤقت لجمعية الصحة العالمية الثامنة والستين  )١٨(١٣٦ت  م
  
  ٤١    .............   موعد ومكان انعقاد دورة المجلس التنفيذي السابعة والثالثين بعد المائة  )١٩(١٣٦ت  م
  
  ٤١    .....   جتماع الثاني والعشرين للجنة البرنامج والميزانية واإلدارةموعد ومكان انعقاد اال  )٢٠(١٣٦ت  م
  
  
  
  

  المالحق
  

   لبناء القدرات الصحيــة العموميـــة الثانيةتوصيات لجنة المراجعة المعنية بشأن التمديدات   ١الملحق 
  ٤٥    ..................................................  الوطنية وتنفيذ اللوائح الصحية الدولية  

  
   التي تم قبول دخولها في عالقات رسمية مـــع منظمــة الصحــة المنظمات غير الحكومية  ٢الملحق 

  والمقرر ١٠ق١٣٦ت  مالعالمية أو اإلبقاء علـــى هـــذه العالقـــات معهـــا بمقتضـــى القـــرار   
  ٥٤    .................................................................  )٦(١٣٦ت  ماإلجرائي   

  
  ٥٧    .....................   تعديالت النظام األساسي والتصديق على تعديالت الئحة الموظفين  ٣الملحق 

  
  ٨٩    ................................................   التخصيص االستراتيجي لحيز الميزانية  ٤الملحق 

  
  ٩٨    ................  نص النظام األساسي المعدل لجائزة مؤسسة دولة الكويت لتعزيز الصحة   ٥الملحق 

  
  بشأن إجراء ٢٠١٤متابعة االجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة لألمم المتحدة في عام   ٦الملحق 

  ي الوقاية من األمراض غير المعدية (غير السارية)استعراض وتقييم شاملين للتقدم المحرز ف  
  ٩٩    ........................................................................    ومكافحتها   

  
  اإلجرائية  رراتـــرارات والمقـــة للقـــاآلثار المالية واإلدارية المترتبة بالنسبة إلى األمانة نتيج  ٧الملحق 

  ١١٥    ..................................................... المعتمدة من ِقَبل المجلس التنفيذي  
  
  
  

_______________  
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  ١جدول األعمال  

 
  
  ٢افتتاح الدورة واعتماد جدول األعمال  -١
  
  تقرير المديرة العامة  -٢
  
  تقرير لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة التابعة للمجلس التنفيذي  -٣
  
  المجلس التنفيذيتقرير اللجان اإلقليمية إلى   -٤
  
  إصالح منظمة الصحة العالمية  -٥
  

  إطار المشاركة مع الجهات الفاعلة غير الدول  ١-٥
  

  أسلوب عمل األجهزة الرئاسية  ٢-٥
  

  نبذة عن تنفيذ عملية اإلصالح  ٣-٥
  
  األمراض غير السارية  -٦

  
  حصيلة المؤتمر الدولي الثاني بشأن التغذية   ١-٦

  
  وصغار األطفال: وضع مجموعة المؤشرات األساسية الرّضعاألمهات و تغذية   ٢-٦

  
                                    

 ).٢٠١٥كانون الثاني/ يناير  ٢٦اعتمدها المجلس في جلسته األولى (بالصيغة التي    ١

  ) حذف بند من جدول األعمال١(١٣٣م ت    ٢
  قّرر المجلس التنفيذي ما يلي:

  أعماله المؤقت؛من جدول  ٣-٦أن يحذف البند   )١(
أن يطلـب مــن المــدير العــام أن يعقــد مشــاورات غيــر رســمية مــع الــدول األعضــاء مــن جميــع األقــاليم بقصــد التوصــل   )٢(

  إلى توافق في اآلراء حول عنوان ذلك البند ومضمونه؛
الثــين بعــد المائــة أن ُيـدرج بنــدًا غيــر معنــون فــي مســودة جــدول األعمــال المؤقــت لــدورة المجلــس التنفيــذي الرابعــة والث  )٣(

وحاشــية تشـــير إلـــى هـــذا المقـــرر اإلجرائـــي، بنـــاًء علـــى الفهـــم القائـــل إن عنـــوان البنـــد ومضـــمونه النهـــائيين سيجســـدان حصـــيلة 
    المشاورات غير الرسمية التي يعقدها المدير العام.

 )٢٠١٣أيار/ مايو  ٢٩(الجلسة الثانية، 

  المعلومات إلى أعضاء المجلس التنفيذي. ثديرة العامة أحدلم ُتختتم المشاورات غير الرسمية. وسوف تقدم الم
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  لجنة المعنية بالقضاء على سمنة األطفالالأحدث المعلومات عن   ٣-٦
  
بشــأن إجــراء  ٢٠١٤متابعــة االجتمــاع الرفيــع المســتوى للجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة فــي عــام   ٤-٦

غيــر المعديــة (غيــر الســارية) اســتعراض وتقيــيم شــاملين للتقــدم المحــرز فــي الوقايــة مــن األمــراض 
  ومكافحتها

  
  تقرير الحالة العالمي عن العنف والصحة  ٥-٦
  
العبء العالمي للصـرع وضـرورة العمـل المنسـق علـى المسـتوى الُقطـري مـن أجـل التصـدي آلثـاره   ٦-٦

  الصحية واالجتماعية وآثاره على المعرفة العامة
  

  تعزيز الصحة طيلة العمر  -٧
  
  األهداف اإلنمائية لأللفية المتعلقة بالصحةرصد بلوغ   ١-٧
  
  الصحة والبيئة   ٢-٧
  

  التصدي ألثر تلوث الهواء على الصحة  •
  

  المناخ والصحة: حصيلة مؤتمر منظمة الصحة العالمية بشأن الصحة والمناخ  •
  
  صحة المراهقين  ٣-٧
  
    بيجين عمل ومنهاج إعالنعامًا على  ٢٠المرأة والصحة:   ٤-٧
  

  والترصد واالستجابة التأهب  -٨
  
  مقاومة مضادات الميكروبات   ١-٨
  
  شلل األطفال  ٢-٨
  
  )٢٠٠٥تنفيذ اللوائح الصحية الدولية (  ٣-٨
  

  األمراض السارية  -٩
  
   ٢٠١٥المالريا: مسّودة االستراتيجية التقنية العالمية: ما بعد عام   ١-٩
  
  الوقاية من حمى الضنك ومكافحتها  ٢-٩
  
  العالمية الخاصة باللقاحاتخطة العمل   ٣-٩
  
  ٢٠١٤فاشية مرض فيروس اإليبوال في عام   ٤-٩



  جدول األعمال 
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  الُنظم الصحية  -١٠
  

تعزيـــز الرعايـــة الجراحيـــة الطارئـــة واألساســـية والتخـــدير كعنصـــر مـــن عناصـــر التغطيـــة الصـــحية   ١-١٠
  الشاملة

  
  المستوى الدولي مدونة المنظمة العالمية لقواعد الممارسة بشأن توظيف العاملين الصحيين على  ٢-١٠

  
  المنتجات الطبية المتدنية النوعية/ المزورة/ المغشوشة التوسيم/ المغشوشة/ المزيفة  ٣-١٠

  
  متابعة تقرير فريق الخبراء االستشاريين العامل المعني بتمويل وتنسيق البحث والتطوير  ٤-١٠

  
  ار والملكية الفكريةاالستراتيجية وخطة العمل العالميتان بشأن الصحة العمومية واالبتك  ٥-١٠

  
  منتجات الدم والمنتجات الطبية األخرى البشرية المنشأ  ٦-١٠

  
  شؤون البرنامج والميزانية  -١١

  
  ٢٠١٥-٢٠١٤أحدث المعلومات عن تنفيذ وتمويل الميزانية البرمجية   ١-١١

  
  ٢٠١٧-٢٠١٦الميزانية البرمجية المقترحة   ٢-١١

  
  ةالتخصيص االستراتيجي لحيز الميزاني  ٣-١١

  
  الشؤون المالية  -١٢

  
  مسّودة االستراتيجية المالية للمنظمة  ١-١٢

  
  ٢٠١٧-٢٠١٦جدول تقدير االشتراكات للفترة   ٢-١٢

  
  الشؤون اإلدارية ومسائل تصريف الشؤون  -١٣

  
  التقييم  ١-١٣

  
  العقارات: أحدث المعلومات عن استراتيجية تجديد مباني جنيف  ٢-١٣

  
  التنفيذيتقارير لجان المجلس   ٣-١٣
  

  اللجنة الدائمة المعنية بالمنظمات غير الحكومية  •
  

  المؤسسات والجوائز  •
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دورة  انعقـــاد جـــدول األعمـــال المؤقـــت لجمعيـــة الصـــحة العالميـــة الثامنـــة والســـتين وموعـــد ومكـــان  ٤-١٣
  المجلس التنفيذي السابعة والثالثين بعد المائة ومسّودة جدول أعمالها المؤقت

  
  العاملينشؤون   -١٤

  
  تعيين المدير اإلقليمي ألفريقيا  ١-١٤

  
  تعيين المدير اإلقليمي ألوروبا  ٢-١٤

  
  بيان ممثل جمعيات موظفي منظمة الصحة العالمية  ٣-١٤

  
  أحدث المعلومات عن الموارد البشرية  ٤-١٤

  
  تقرير لجنة الخدمة المدنية الدولية  ٥-١٤

  
  الموظفين تعديالت النظام األساسي للموظفين والئحة  ٦-١٤

  
  مسائل للعلم  -١٥

  
  تقارير الهيئات االستشارية  ١-١٥
  

  لجان الخبراء ومجموعات الدراسة  •
  

  اختتام الدورة  -١٦
  
  

_______________________  
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  قائمة الوثائق
  
 

  ١جدول األعمال   ١تنقيح  ١٣٦/١م ت
  

  (المشروح) جدول األعمال المؤقت  (المشروح) ١٣٦/١م ت
  

  اقتراح بخصوص إدراج بند تكميلي في جدول األعمال  ١إضافة  ١٣٦/١م ت
  

ــــه  ةالمــــدير تقريــــر   ١٣٦/٢م ت ــــذي فــــي دورت ــــى المجلــــس التنفي ــــين  السادســــةالعامــــة إل والثالث
  المائة بعد

  
  تقرير لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة التابعة للمجلس التنفيذي   ١٣٦/٣م ت
  

  تقارير اللجان اإلقليمية إلى المجلس التنفيذي  ١٣٦/٤م ت
  

  ٢إطار المشاركة مع الجهات الفاعلة غير الدول  ١٣٦/٥م ت
  

  األجهزة الرئاسية أسلوب عمل  ١٣٦/٦م ت
  

  إصالح منظمة الصحة العالمية: نبذة عن تنفيذ عملية اإلصالح  ١٣٦/٧م ت
  

  حصيلة المؤتمر الدولي الثاني بشأن التغذية  ١٣٦/٨م ت
  

  تغذية األمهات والرّضع وصغار األطفال: وضع مجموعة المؤشرات األساسية  ١٣٦/٩م ت
  

  عن اللجنة المعنية بالقضاء على سمنة األطفالأحدث المعلومات   ١٣٦/١٠م ت
  

 ٢٠١٤متابعة االجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة لألمم المتحدة في عام   ١٣٦/١١م ت
بشأن إجراء اسـتعراض وتقيـيم شـاملين للتقـدم المحـرز فـي الوقايـة مـن األمـراض 

  ٣غير المعدية (غير السارية) ومكافحتها
  

                                    
 .ixانظر الصفحة     ١

 .٧الملحق انظر     ٢

 .٦الملحق انظر     ٣
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 ٢٠١٤متابعة االجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة لألمم المتحدة في عام   ١إضافة  ١٣٦/١١م ت
بشأن إجراء اسـتعراض وتقيـيم شـاملين للتقـدم المحـرز فـي الوقايـة مـن األمـراض 

  غير المعدية (غير السارية) ومكافحتها
آلليـة التنسـيق العالميـة  ٢٠١٧-٢٠١٦خطة العمل المقترحة التي تشـمل الفتـرة   

  الوقاية من األمراض غير السارية ومكافحتهاالمعنية ب
  

  تقرير الحالة العالمي عن العنف والصحة  ١٣٦/١٢م ت
  ١ تصويب ١٣٦/١٢ت  مو
  

العبء العالمي للصرع وضرورة العمل المنسق على المستوى الُقطري من أجـل   ١٣٦/١٣م ت
  ١التصدي آلثاره الصحية واالجتماعية وآثاره على المعرفة العامة

  
  رصد بلوغ األهداف اإلنمائية لأللفية المتعلقة بالصحة  ١٣٦/١٤م ت
  

  الصحة والبيئة: التصدي ألثر تلوث الهواء على الصحة  ١٣٦/١٥م ت
  

  الصحة والبيئة  ١٣٦/١٦م ت
  المناخ والصحة: حصيلة مؤتمر منظمة الصحة العالمية بشأن الصحة والمناخ

  
  صحة المراهقين  ١٣٦/١٧م ت
  

  عامًا على إعالن ومنهاج عمل بيجين ٢٠المرأة والصحة:   ١٣٦/١٨م ت
  

  مقاومة مضادات الميكروبات  ١٣٦/١٩م ت
بشـأن مقاومـة  ٢٥-٦٧ج ص عتقرير موجز عن التقدم المحرز في تنفيـذ القـرار 

  مضادات الميكروبات
  

  مضادات الميكروباتمقاومة   ١٣٦/٢٠م ت
  مسّودة خطة العمل العالمية بشأن مقاومة مضادات الميكروبات

  
  شلل األطفال  ١٣٦/٢١م ت
  

تقريــر عــن اآلثــار الماليــة واإلداريــة المترتبــة بالنســبة إلــى األمانــة نتيجــة للقــرارات   ١إضافة  ١٣٦/٢١م ت
  ١المقترح اعتمادها من ِقَبل المجلس التنفيذي أو جمعية الصحة

  
  )٢٠٠٥ذ اللوائح الصحية الدولية (تنفي  ١٣٦/٢٢م ت

  ١االستجابة لطوارئ الصحة العمومية
  

تقريــر لجنــة المراجعــة المعنيــة بالتمديــدات الثانيــة الالزمــة لبنــاء القــدرات الوطنيــة   ١إضافة  ١٣٦/٢٢م ت
  ٢)٢٠٠٥( في مجال الصحة العمومية وبتنفيذ اللوائح الصحية الدولية

                                    
 .٧الملحق انظر     ١

 .٧و ١الملحقين انظر     ٢
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  ١ ٢٠١٥المالريا: مسّودة االستراتيجية التقنية العالمية: ما بعد عام   ١٣٦/٢٣م ت
  

  حمى الضنك ومكافحتها الوقاية من  ١٣٦/٢٤م ت
  

  خطة العمل العالمية الخاصة باللقاحات  ١٣٦/٢٥م ت
  

البلــدان واألقــاليم  الســياق الــراهن والتحــديات الراهنــة؛ ووقــف الوبــاء؛ والتأهــب فــي  ١٣٦/٢٦م ت
  غير المتضررة

  
تعزيـــز الرعايـــة الجراحيـــة الطارئـــة واألساســـية والتخـــدير كعنصـــر مـــن عناصـــر   ١٣٦/٢٧م ت

  ١الصحية الشاملةالتغطية 
  

مدونـــة المنظمـــة العالميـــة لقواعـــد الممارســـة بشـــأن توظيـــف العـــاملين الصـــحيين   ١٣٦/٢٨م ت
  على المستوى الدولي

  
المنتجـــات الطبيـــة المتدنيـــة النوعيـــة/ المـــزورة/ المغشوشـــة التوســـيم/ المغشوشـــة/   ١٣٦/٢٩م ت

  المزيفة
  

مـل المعنـي بتمويـل وتنسـيق البحـث متابعة تقرير فريق الخبراء االستشـاريين العا  ١٣٦/٣٠م ت
  والتطوير

  
متابعة تقرير فريق الخبراء االستشـاريين العامـل المعنـي بتمويـل وتنسـيق البحـث   ١إضافة  ١٣٦/٣٠م ت

  المشاريع اإليضاحية للبحث والتطوير في مجال الصحةوالتطوير: 
  

ميــة واالبتكــار تقيــيم االســتراتيجية وخطــة العمــل العــالميتين بشــأن الصــحة العمو   ١٣٦/٣١م ت
  والملكية الفكرية

  
  ١منتجات الدم والمنتجات الطبية األخرى البشرية المنشأ  ١٣٦/٣٢م ت
  

  ٢٠١٥-٢٠١٤أحدث المعلومات عن تنفيذ وتمويل الميزانية البرمجية   ١تنقيح  ١٣٦/٣٣م ت
  

  ٢٠١٧-٢٠١٦مسّودة الميزانية البرمجية المقترحة   ١٣٦/٣٤م ت
  ١ تصويب ١٣٦/٣٤ت  مو
  

  ٢التخصيص االستراتيجي لحّيز الميزانية  ١٣٦/٣٥م ت
  

  مسّودة االستراتيجية المالية للمنظمة  ١٣٦/٣٦م ت
  

  ٢٠١٧-٢٠١٦جدول تقدير االشتراكات للفترة   ١٣٦/٣٧م ت
                                    

 .٧الملحق انظر     ١

 .٧و ٤ الملحقينانظر     ٢
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  التقييم  ١٣٦/٣٨م ت
  

  العقارات: أحدث المعلومات عن استراتيجية تجديد مباني جنيف  ١٣٦/٣٩م ت
  

  التنفيذيتقارير لجان المجلس   ١٣٦/٤٠م ت
  ١اللجنة الدائمة المعنية بالمنظمات غير الحكومية

  
  ٢الجوائز  ١٣٦/٤١م ت
  

جدول األعمال المؤقت لجمعية الصحة العالمية الثامنة والسـتين وموعـد ومكـان   ١٣٦/٤٢م ت
انعقــــاد دورة المجلــــس التنفيــــذي الســــابعة والثالثــــين بعــــد المائــــة ومســــّودة جــــدول 

  أعمالها المؤقت
  

  ين المدير اإلقليمي ألفريقياتعي  ١٣٦/٤٣م ت
  

  تعيين المدير اإلقليمي ألوروبا  ١٣٦/٤٤م ت
  

  أحدث المعلومات عن الموارد البشرية  ١٣٦/٤٥م ت
  

  تقرير لجنة الخدمة المدنية الدولية  ١٣٦/٤٦م ت
  

  ٣تعديالت النظام األساسي للموظفين والئحة الموظفين  ١٣٦/٤٧م ت
  

الماليــة واإلداريــة المترتبــة بالنســبة إلــى األمانــة نتيجــة للقــرارات تقريــر عــن اآلثــار   ١إضافة  ١٣٦/٤٧م ت
  ٤المقترح اعتمادها من ِقَبل المجلس التنفيذي أو جمعية الصحة

  
  لجان الخبراء ومجموعات الدراسة : تقارير الهيئات االستشارية  ١تنقيح  ١٣٦/٤٨م ت
  

مجموعـــات  –لجـــان الخبـــراء ومجموعـــات الدراســـة : تقـــارير الهيئـــات االستشـــارية  ١إضافة  ١٣٦/٤٨م ت
  ولجان الخبراء االستشاريين وعضويتها

  
ضــمان قــدرة المنظمــة علــى التأهــب واالســتجابة للفاشــيات والطــوارئ المســتقبلية   ١٣٦/٤٩م ت

  الواسعة النطاق والمستمرة
  
  
  
  
                                    

 .٢الملحق انظر     ١

 .٥الملحق انظر     ٢

 .٣الملحق انظر     ٣

 .٧الملحق انظر     ٤
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  وثائق معلومات
  

  العالميةبيان ممثل جمعيات موظفي منظمة الصحة   ١معلومات/ /١٣٦م ت
  

معلومات عن مناقشات اللجان : إطار المشاركة مع الجهات الفاعلة غير الدول  ٢معلومات/ /١٣٦م ت
  اإلقليمية

  
  ٢٠١٧-٢٠١٦عملية إعداد الميزانية البرمجية المقترحة   ٣معلومات/ /١٣٦م ت
  

تطبيقهـــا اإلســـراع فـــي تطـــوير اللقاحـــات والعالجـــات ووســـائل التشـــخيص وبـــدء   ٤معلومات/ /١٣٦م ت
  تقب استجابة لمرض فيروس اإليبوالالُمر 

  
  في البلدان المتضررة من اإليبوالبناء ُنظم صحية قادرة على الصمود   ٥معلومات/ /١٣٦م ت
  

إبــــراز الجهــــود المبذولــــة حتــــى اآلن لتأهــــب البلــــدان واألقــــاليم غيــــر المتضــــررة   ٦معلومات/ /١٣٦م ت
  الحتمال وفود مرض فيروس اإليبوالللتصدي 

  
  للوائح الصحية الدولية واإليبوالا  ٧معلومات/ /١٣٦ت م
  

  : الوصول إلى الصفر٢٠١٤هاية عام اإليبوال في ن  ٨معلومات/ /١٣٦م ت
  

مالحظــة عــن وضــع منظمــة الصــحة : أحــدث المعلومــات عــن المــوارد البشــرية  ٩معلومات/ /١٣٦م ت
  للبلدان األمريكية

  
  وثائق المتنوعات

  
  قائمة بأسماء األعضاء والمشاركين اآلخرين [ باإلنكليزية والفرنسية فقط ]  ١تنقيح  ١متنوعات/ /١٣٦م ت
  

  الجدول الزمني اليومي المبدئي  ٢متنوعات/ /١٣٦م ت
  

  المقررات اإلجرائية وقائمة القرارات  ٣متنوعات/ /١٣٦م ت
  

  قائمة الوثائق  ٤متنوعات/ /١٣٦م ت
  
  

_______________  
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  ١الملحق 
  

  الثانية لبناء القدرات  بشأن التمديدات لجنة المراجعة المعنية توصيات
   ١اللوائح الصحية الدولية وتنفيذ الصحية العمومية الوطنية

  
  ]٢٠١٥كانون الثاني/ يناير  ١٦ – ١ ، الملحق١إضافة  ١٣٦/٢٢م ت[ الوثيقة 

  
  

مقدم من لجنة المراجعة المعنية بالتمديدات  تقرير إلى المديرة العامة
  الثانية الالزمة لبناء القدرات الوطنية في مجال الصحة العمومية 

  وبتنفيذ اللوائح الصحية الدولية 
  ، جنيف، سويسرا٢٠١٤ نوفمبر/ الثانيتشرين  ١٤-١٣

  
  

  ] .بينت المعلومات األساسية وتعيين لجنة المراجعة وتنظيم االجتماع وسير أعماله ١٥إلى  ١[ الفقرات من 
  

  تنفيذ اللوائح الصحية الدولية
  

  التقدم الُمحرز والتحديات المطروحة
  

فــــي  وأمعنــــت النظــــرأشــــارت لجنــــة المراجعــــة إلــــى إحــــراز تقــــدم كبيــــر فــــي تنفيــــذ اللــــوائح الصــــحية الدوليــــة   -١٦
ـــــــاألنفلونزا  ـــــــوائح وب ـــــــذ الل ـــــــة تنفي ـــــــة بكيفي ـــــــة المراجعـــــــة المعني ـــــــر الصـــــــادر عـــــــن لجن اســـــــتنتاجات وتوصـــــــيات التقري

إنشــاء مراكــز االتصــال : وأشــارت اللجنــة إلــى أن اإلنجــازات الرئيســية شــملت مــا يلــي. ٢٠٠٩ A (H1N1)  الجائحــة
ادة الشفافية في التبليغ عـن األحـداث؛ وزيـادة الوطنية المعنية باللوائح الصحية الدولية ووضعها موضع التشغيل؛ زي

التواصل والتعاون بين قطاعي صحة الحيوان وصـحة اإلنسـان؛ تحسين المنهجية في استخدام ُنظم اإلنذار المبكر؛ 
مثـل اسـتراتيجية آسـيا والمحـيط الهـادئ (بذل الجهود الجماعية المنسقة بين البلدان والشـركاء مـن أجـل بنـاء القـدرات 

؛ إنشـاء الهياكــل )، واالسـتراتيجية المتكاملـة لترصــد األمـراض واالسـتجابة لهــا)٢٠١٠(لمواجهـة األمـراض المســتجدة 
وقد جاءت هـذه . لتنسيق االستجابة للطوارئ؛ تحسين اآلليات الدولية لتبادل المعلومات من أجل االستجابة السريعة

وُتعـــد . للجهـــود الكبيـــرة التـــي بـــذلتها الـــدول األطـــراف ومنظمـــة الصـــحة العالميـــة وبـــرامج المـــانحين اإلنجـــازات نتيجـــة
تعــود  القــدرات األساســية علــى الصــعيد المركــزي والمتوســط والمحلــي، ضــرورية لوظــائف الصــحة العموميــة التــي ال

  . بالفائدة على فرادى البلدان فحسب، بل وعلى المجتمع العالمي أيضاً 
  

ى الــرغم مــن إحــراز التقــدم فــي العديــد مــن المجــاالت، فقــد أكــدت لجنــة المراجعــة أن البلــدان فــي جميــع وعلــ  -١٧
وتشـمل العقبـات الرئيسـية فـي سـبيل تنفيـذ اللـوائح . للوائح تنفيذًا كامالً ااألقاليم مازالت تواجه تحديات كبيرة في تنفيذ 

                                                           
، وانظـر الوثيقـة األمانة إلى بالنسبة المترتبة واإلدارية المالية اآلثار على لالطالع، ٧، الملحق ٦ق١٣٦م تانظر القرار    ١
 .١، المحضر الموجز للجلسة الثامنة، الفرع ٢/ سجالت/٢٠١٥/م ت
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لمعنية بـاللوائح؛ التصـور الخـاطئ بـأن مسـؤولية تنفيـذ قدرات مراكز االتصال الوطنية ا/ عدم كفاية سلطات: ما يلي
وعــي القطاعــات األخــرى بخــالف قطــاع صــحة / دها؛ ضــعف مشــاركةحــاللــوائح تقــع علــى عــاتق وزارات الصــحة و 

اإلنســـان؛ ضـــعف االســـتثمارات الوطنيـــة مـــن المـــوارد الماليـــة والبشـــرية؛ ارتفـــاع معـــدل اســـتبدال المـــوظفين؛ اســـتمرار 
وراء  أقـــاليم مـــالمعقـــدة؛ االحتياجـــات المحـــددة للـــدول الجزريـــة الصـــغيرة والـــدول األطـــراف ذات النزاعـــات ا/ الطـــوارئ

البحــار؛ التركيــز علــى تمديــد المهلــة المحــددة لتنفيــذ اللــوائح ال علــى توســيع نطــاق القــدرات؛ تصــور أن التنفيــذ يمثــل 
الـتعلم مـن الخبـرات؛ ضـعف التضـامن وضعف التركيز على اآلثار التشـغيلية المترتبـة عليـه و  صارمةعملية قانونية 

ويتســم تقيــيم الــدول األطــراف ذاتيــًا فــي مجــال تنفيــذ اللــوائح . الــدولي مــن أجــل دعــم أضــعف البلــدان فــي بنــاء قــدراتها
  . بالقصور نظرًا لتفاوت جودة المعلومات المقدمة وٕامكانية االعتماد عليها

  
  طلبات التمديد الثاني

  
ـــة المراجعـــة   -١٨ ـــذ علـــى الصـــعيد الُقطـــري قبـــل االجتمـــاع الخـــاص تلقـــت لجن الطلبـــات المفصـــلة وخطـــط التنفي

كما قدمت األمانة تحاليل مجمَّعة لطلبات التمديد الثانية؛ وقسمت الدول األطراف إلى فئـات وفقـًا لمـدى . بمراجعتها
تمعت لجنة المراجعة واس. اكتمال خطط التنفيذ التي صاحبت طلب التمديد الثاني والمعدل الذي حققه إطار الرصد

  .إلى التحليل وٕالى األفكار التي أعرب عنها ممثلو المكاتب اإلقليمية التابعة للمنظمة
  

ونظــرت لجنــة المراجعــة فــي التبــاين بــين طلبــات التمديــد المختلفــة؛ مثــل عــدد القــدرات األساســية المطلــوب   -١٩
واشـتملت الظـروف والعقبـات . العمـل المقترحـة التمديد بشأنها، واألسباب التي تقف وراء ذلك، ومـدى اكتمـال خطـط

االســتثنائية التــي حالــت دون التنفيــذ الكامــل للــوائح والتــي أشــارت إليهــا الــدول األطــراف فــي طلباتهــا المقدمــة، علــى 
الحاجـــة إلـــى المزيـــد مـــن الوقـــت؛ المشـــكالت الماليـــة واالقتصـــادية وتلـــك التـــي تتعلـــق بالصـــحة العموميـــة : يلـــي مـــا
؛ غيـاب المـوارد ")مالت التطعيم الواسـعة النطـاق علـى المـوارد، والفاشـيات المختلفـة المسـتمرة حاليـاً مزاحمة ح" مثل(

الناجمــة عــن الطــوارئ الممتــدة التــي أســفرت عنهــا النزاعــات "مثــل تلــك (البشــرية؛ الطــوارئ المســتمرة منــذ فتــرة طويلــة 
الهياكل األساسية والموارد البشرية والتنمية البشـرية استمرار الفجوات الكبيرة في "، و"المستمرة على مدى ثالثة عقود

األزمــات العســكرية والسياســية غيــر المســبوقة "مثــل (؛ المشــكالت السياســية الداخليــة أو الخارجيــة )"والتعلــيم والصــحة
التي عطلت الخطـة االجتماعيـة االقتصـادية وعمليـات اإلدارة وأدت إلـى اخـتالل نظـام الرعايـة الصـحية علـى جميـع 

  .؛ الكوارث الطبيعية)"تويات تنفيذ األنشطةمس
  

  ١االستنتاج 
  

المطلوبـة بموجـب اللـوائح الصـحية الدوليـة وتعزيزهـا األساسـية القـدرات  بنـاءينبغي اعتبار العمـل علـى   -٢٠
  . والحفاظ عليها، عملية مستمرة في جميع البلدان

  
الحاليـة أهميـة التمتـع بقـدرات وطنيـة ومحليـة قويـة مـن أجـل سـرعة  يبـوالاإلفقد أكدت فاشية مرض فيروس   -٢١

. الكشف عـن المخـاطر المحتملـة التـي تهـدد الصـحة العموميـة واالسـتجابة لهـا واتخـاذ اإلجـراءات الوقائيـة الحتوائهـا
اتبـاع وفي الوقت ذاته، سلطت الفاشية الضوء على الطبيعة الهشة للُنظم الصحية في بعـض البلـدان، وعلـى أهميـة 

الـدول األطـراف التـي أفـادت بأنهـا قـد اسـتوفت الحـد  نسـبة ولذا فإنه مما يدعو إلـى القلـق أن. نهج متعدد القطاعات
  . ال تتجاوز الثلثاألدنى من متطلبات القدرات األساسية، 

  
التنفيـذ فـي وفي صياغة المشورة المقدمة إلى المـديرة العامـة، رأت لجنـة المراجعـة ضـرورة النظـر فـي حالـة   -٢٢

وأوصــت لجنــة المراجعــة بــأن تنظــر المــديرة . جميــع الــدول األطــراف ولــيس فقــط األطــراف التــي طالبــت بتمديــد ثــان
  :العامة فيما يلي
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  ١التوصية 
  

التــي أفــادت بأنهــا قــد اســتوفت الحــد األدنــى مــن متطلبــات القــدرات األساســية  األطــرافتســتحق الــدول   -٢٣
وفي الوقـت ذاتـه، ينبغـي تـذكيرها بـأن تنفيـذ اللـوائح ُيعـد عمليـة ديناميكيـة مسـتمرة . اإلشادة لما بذلته من جهد كبير

ن علـــى مواصـــلة وينبغـــي أن ُتحـــث هـــذه البلـــدا. يجـــب مواصـــلة تقييمهـــا والحفـــاظ عليهـــا وتعزيزهـــا حســـب االقتضـــاء
جهودهــا المبذولــة مــن أجــل الحفــاظ علــى قــدراتها األساســية وتعزيزهــا، والنظــر فــي تقــديم الــدعم إلــى الــدول األطــراف 

  .قدراتها األساسية بناءاألخرى التي تواجه عقبات تقنية أو مالية أو سياسية أو غيرها من العقبات في سبيل 
  

  ٢التوصية 
  

أن ) أو التي سـتطالب بـذلك فـي المسـتقبل(التي طالبت بالتمديدات الثانية  الدول األطرافينبغي لجميع   -٢٤
عنـد مـنح هـذا التمديـد ينبغـي للمـديرة العامـة أن تحـيط علمـًا بمـا إذا و . ٢٠١٦-٢٠١٤تحصل علـى التمديـد للفتـرة 

كــان الطلــب مصــحوبًا بخطــة تنفيــذ وفــي حالــة وجــود خطــة، مــا إذا كانــت تســتوفي المعــايير الالزمــة للتمديــد التــي 
 العامـة لمـديرةقـد ينبغـي لوعند التواصل مع الدولة الطـرف، . أشارت إليها جمعية الصحة العالمية السادسة والستون

ويمكـــن . ذلك البلـــدق بالقـــدرات األساســـية الخاصـــة بـــأن تراعـــي أيضـــًا المعلومـــات األخـــرى ذات الصـــلة التـــي تتعلـــ
للمكتبــــين اإلقليمــــي والُقطــــري التــــابعين للمنظمــــة أن يســــتخدما رســــالة المــــديرة العامــــة الموجهــــة إلــــى الدولــــة العضــــو 

ُيسـتند إليـه فـي تحديـد األسـاس الـذي  ه الرسـالة بمثابـةألغراض المشاركة معها، ويمكـن عنـد االقتضـاء أن تكـون هـذ
علـى صـعيد المقـر الرئيسـي والصـعيدين اإلقليمـي (وينبغي للمنظمـة . األولويات والخطوات التالية وفي تعبئة الموارد

  . أن تواصل دعم هذه البلدان، حسب االقتضاء، في جهودها الرامية إلى تنفيذ القدرات األساسية) والُقطري
  

  ٣التوصية 
  

ينبغي تذكير الدول األطراف التي لم ُتفصح للمنظمة عن نواياها، بأهمية الشفافية فيمـا يتعلـق بـاللوائح   -٢٥
وتمثـل هـذه الـدول األطـراف علـى األرجـح مجموعـة متنوعـة تتـراوح مـا بـين تلـك التـي . الصحية الدولية نصًا وروحاً 

وينبغـي . تبلغ بذلك، وتلك التي لم ُتحرز سوى قدر محدود من التقـدماستوفت متطلبات القدرات األساسية ولكنها لم 
للمنظمة أن تستمر في محاولة االتصال بهذه الدول األطراف وعرض المساعدة وٕاتاحة لها فرصة طلب التمديد إذا 

األول للـوائح أو اإلفادة بأنها قد استوفت الحد األدنـى مـن متطلبـات التـي يـنص عليهـا الملحـق  كانت في حاجة إليه
  . الصحية الدولية، وأنها بالتالي ال تحتاج إلى التمديد

  
  ٤التوصية 

  
ــديم المســاعدة التقنيــة   -٢٦ ــانحين علــى تق ــدول األطــراف وأصــحاب المصــلحة وبــرامج الم ينبغــي تشــجيع ال

التـي وضـعتها ينبغي تشجيع الدول األطراف على استخدام المبادئ التوجيهية واألدوات و . والمالية حسب االقتضاء
  .المنظمة، أو قد تضعها في المستقبل لدعم تنفيذ اللوائح

  
  اإلجراءات التي ينبغي اتخاذها على المدى القصير لتسريع وتيرة تنفيذ اللوائح الصحية الدولية

  
أن مراكـز  ُرئـيوقـد . ناقشت اللجنة الطرق التي يمكن بها إدخال المزيد من التحسـينات خـالل فتـرة التمديـد  -٢٧

؛ وينبغـي أن تحتـل مكانـة مالئمـة داخـل ُنظـم ممكنـة بالقـدر الكـافياالتصال الوطنية المعنية باللوائح ليست جميعها 
  . الصحة العمومية وأن تحظى باألسبقية وبالقرب من موقع اتخاذ القرار، والسيما أثناء الطوارئ

  
ومـن . فضـل مـن أجـل تحسـين الترصـد المتكامـلوينبغي ربط خدمات المختبرات بُنظم الترصد علـى نحـو أ  -٢٨

يبوال وغيره من األحداث هـو قيمـة حيـازة قـدرات وشـبكات الصـحة العموميـة اإلالدروس المستفادة من مرض فيروس 
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وينبغــي تعزيــز قــدرات التشــخيص فــي المختبــرات الوطنيــة ومختبــرات المســتوى . القائمــة واســتخدامها أثنــاء الطــوارئ
تتصل بـالمراكز الصـحية والعيـادات، وعـن طريـق  التي بشبكات الترصد بما في ذلك تلكاألوسط عن طريق ربطها 

  . برامج ضمان الجودة ومراقبة الجودة، وٕادارة المخاطر البيولوجية
  

ويلزم تعزيز وبناء قدرات الترصد المتعـددة القطاعـات علـى الصـعيد المحلـي وصـعيد المجتمعـات المحليـة،   -٢٩
ين مــع األخصــائيين الســريريين، وتعزيــز دمــج ُنظــم ترصــد األمــراض الســارية وغيرهــا مــن مــع عمــل المــوظفين المــدرب

  . األخطار، وٕانشاء ُنظم اإلنذار المبكر واالستجابة عند الحاجة
  

ويمكــن بــذل المزيــد مــن الجهــود فــي ســبيل تعزيــز إدارة البيانــات فيمــا يتعلــق بــالمختبرات والترصــد الوبــائي   -٣٠
صــعوبة معالجــة المــدخالت المتعــددة : حــديات المطروحــة فــي مجــال إدارة البيانــات مــا يلــيوتشــمل الت. ســواًء بســواء

الــواردة مــن مصــادر مختلفــة؛ وغيــاب التبليــغ مــن جانــب بعــض المنــاطق؛ غيــاب المعــايير الخاصــة بــإدارة البيانــات؛ 
يشـوبه الضـعف فـي  كما أن جمع البيانات على صعيد المجتمعات المحليـة. غياب الروابط بين مجموعات البيانات

وينبغي التشجيع على إخضاع الفاشيات لالستعراض على الصعيدين المحلي والوطني وينبغـي . كثير من الفاشيات
  . للمنظمة أن تيسِّر استعراضات التقييم آلخر أكبر عشرين فاشية للمساعدة على تقديم اإلرشادات المسنَّدة بالبيِّنات

  
التــي تواجــه تنفيــذ اللــوائح فــي بنــاء القــدرات األساســية فــي نقــاط الــدخول،  ويتمثــل أحــد التحــديات الرئيســية  -٣١

يبـوال علـى أهميـة اإلوقـد بـرهن مـرض فيـروس . والسيما فيمـا يتعلـق بالقـدرات الخاصـة بالترصـد والتأهـب واالسـتجابة
نهـوج أو األدوات التـي ومـن شـأن ال. المعينـةالتنفيذ الكافي للقدرات األساسية في المطارات والموانئ والمعابر البريـة 

تتوخى دمج النواحي الخاصة بالديُمغرافية والهجرة والعـبء الواقـع علـى الصـحة واخـتالط البشـر بالحيوانـات ومراكـز 
النقــل وحجــم الحركــة الجويــة، ومــا إلــى ذلــك، فــي التطبيقــات القائمــة علــى شــبكة اإلنترنــت، أن تســاعد علــى تقــدير 

الدولية الشديدة التعرض لمخاطر انتشار المرض، أن ييسر تنفيـذ القـدرات  ومن شأن تحديد نقاط الدخول. المخاطر
وفي سياق اإليبـوال يمكـن اسـتخدام فحـص التحـري لـدى المغـادرة . ذات األولوية في نقاط الدخول على أساس علمي

وُشدد . ألغراض األمن، في حين يمكن استخدام فحص التحري لدى الدخول كفرصة للتوعية وٕاذكاء الوعي والرصد
علــى األهميــة البالغــة للتعــاون عبــر الحــدود مــن أجــل رســم خــرائط المخــاطر والترصــد واالســتجابة المنســقة لألمــراض 

  . واألحداث
  

وفـــي ســـياق وبـــاء اإليبـــوال الحـــالي، تثيـــر تـــدابير الصـــحة العموميـــة التـــي تترتـــب عليهـــا آثـــار علـــى الســـفر   -٣٢
نايــة؛ ويلــزم إجــراء اســتعراض، وُيفضــل أن يتــولى ذلــك فريــق والتجــارة، قضــايا معقــدة ومستعصــية تتطلــب فحصــها بع

أو إجـــراء تحليـــل تقييمـــي رســـمي، مـــن أجـــل تحديـــد الـــدروس المســـتفادة مـــن الخبـــرات المكتســـبة / تقنـــي مخصـــص و
مــؤخرًا، وتقيــيم النــاجح وغيــر النــاجح مــن األعمــال واألســباب التــي تقــف وراء ذلــك، مــن منظــور الصــحة العموميــة 

وهنـاك علـى الصـعيدين التقنـي والسياسـي تحـديات خاصـة تطرحهـا . يـة واالقتصـادية األوسـع نطاقـاً واآلثـار االجتماع
التدابير اإلضافية التي تتخذها البلـدان بمـا يخـالف التوصـيات المؤقتـة الصـادرة عـن المـديرة العامـة لمنظمـة الصـحة 

ق اإليبـوال علـى سـبيل المثـال، ُيعـد الحظـر فـي سـيا(قلقـًا دوليـًا  الطـوارئ الصـحية العموميـة التـي تثيـرالعالمية بشأن 
ويمكن للدول األطراف أن تطبق مثل هذه التدابير اإلضافية على ). الشامل للسفر تدبيرًا يتجاوز التوصيات المؤقتة
ــًا للشــروط الــواردة فــي المــادة  ويجــوز للدولــة الطــرف المتضــررة مــن أحــد التــدابير . مــن اللــوائح ٤٣أن يــتم ذلــك وفق

 ٧، الفقـرة ٤٣المـادة (رضي الطـرفين تطالب بإجراء مشاورة مع الدولة الطرف التي تنفذه إليجاد حل يُ  اإلضافية أن
ــ). مــن اللــوائح ي يســتند إليــه اتخــاذ ذوفــي إمكــان المنظمــة، بــل وينبغــي لهــا الســعي إلــى معرفــة األســاس المنطقــي ال

ن عـن األسـاس المنطقـي يمكـن اإلفصـاح وفـي حـال عـدم اإلعـال. التدابير اإلضـافية، وٕاطـالع البلـدان األخـرى عليـه
  .عن ذلك أيضًا، عن طريق موقع معلومات األحداث على سبيل المثال

  
أمــا صــحة العــاملين فــي الخطــوط األماميــة للرعايــة الصــحية وســالمتهم فــي حالــة الفاشــيات أو غيرهــا مــن   -٣٣

مـــايتهم فـــي التـــدريب؛ فقـــد برهنـــت ويتمثـــل نهـــج رئيســـي لح. أحـــداث الصـــحة العموميـــة، فقـــد اعتُبـــرت بالغـــة األهميـــة
أنه عندما يكون العاملون فـي الرعايـة الصـحية مـدربين جيـدًا، يصـاب  على الفاشيات التي حدثت في اآلونة األخيرة



١الملحق  49  

ومـن األهميـة بمكـان أيضـًا بنـاء ثقـة العـاملين الصـحيين وضـمان كفايـة أعـدادهم عـن . عـدد أقـل مـن بيـنهم بالعـدوى
وفي وباء اإليبـوال . من خالل التأمين الصحي وسداد الرواتب بانتظام على سبيل المثالطريق تقديم الدعم المالئم؛ 

الحالي، أقرت لجنـة المراجعـة بالبطولـة التـي أثبتهـا العديـد مـن العـاملين فـي الخطـوط األماميـة للرعايـة الصـحية فـي 
  .ديدةكثير من األحيان في ظل أحلك الظروف، وقد دفعوا حياتهم ثمنًا لذلك في حاالت ع

  
  ٥التوصية 

  
  :توصي اللجنة الدول األطراف بما يلي  -٣٤

مراكــز االتصــال الوطنيــة المعنيــة بــاللوائح وعنــد االقتضــاء تعزيزهــا وتمكينهــا إلتاحــة أداء  اســتعراض  (أ)
الوظــائف الرئيســية الخاصــة بــاللوائح علــى نحــو مــن الفعاليــة، وتيســير صــنع القــرار، وضــمان تقــديم 

  من الدعم في مجال التواصل والتعاون بين قطاعات متعددة مستوى عالٍ 
دعــم عمليــة تشــكيل أفرقــة متعــددة التخصصــات ُتعنــى بتحــري الفاشــيات واالســتجابة لهــا، علــى أن   (ب)

  تشمل الخبرات الخاصة بصحة الحيوان عند االقتضاء
مة بشــأن قــدرات اتبــاع نهــج تشــغيلي يــتمخض فيــه التعــاون بــين البلــدان عــن حلــول عمليــة ومســتدا  (ج)

  الترصد والمختبرات وغيرها من القدرات في الدول الجزرية وغيرها من الدول الصغيرة
استخدام نهج تقدير المخاطر لتحديد أولويـات المخـاطر التـي تهـدد الصـحة العموميـة والفجـوات فـي   (د)

  القدرات، ولتحديد نقاط الدخول ذات األولوية لتعيينها وبناء قدراتها
ز حمايـة حقـوق بناء ث  (ه) قة العاملين في الرعاية الصحية باتخاذ التدابير الخاصة بالسياسات التي ُتعزِّ

  .هؤالء العاملين واحترامها
  

  ٦التوصية 
  

  :توصي اللجنة المديرة العامة أيضًا بالنظر في إنشاء فريق تقني عامل يتولى ما يلي  -٣٥
  البيانات؛تعزيز القدرات والممارسات الخاصة بإدارة   (أ)

اســتعراض الــدروس المســتفادة مــن الخبــرات الحاليــة والماضــية فــي مجــال تــدابير الصــحة العموميــة   (ب)
  .التي ترتبت عليها آثار سلبية على السفر والنقل والتجارة

  
االلتزام الطويل األجل باللوائح الصحية الدولية للوقاية من انتشار المخاطر التي تهـدد الصـحة العموميـة 

  على الصعيد الدولي 
  

فــي الســنوات األخيــرة بواســطة األمــراض المســتجدَّة والتــي ) ٢٠٠٥(تكــرر اختبــار اللــوائح الصــحية الدوليــة   -٣٦
تعــاود الظهــور، مثــل األنفلــونزا وشــلل األطفــال وفيــروس كورونــا المســبب لمتالزمــة الشــرق األوســط التنفســية ومــرض 

ــــواني المنشــــأ اإلفيــــروس  ــــوال، والتــــي ُيعــــد معظمهــــا حي ــــات(يب ــــنهج )أي أنهــــا تصــــيب البشــــر والحيوان ، مؤكــــدًا مــــا ل
وُيعــد احتمــال الضــرر النــاجم عــن المخــاطر اإلشــعاعية والكيميائيــة مثــارًا للقلــق أيضــًا، . مــن فائــدة" احــدةالو  الصــحة"

ويسهم في تشكيل هـذا العـالم الـذي يـزداد تعقيـدًا حيـث سـيظل المجتمـع العـالمي يواجـه طيفـًا مـن المخـاطر المتنوعـة 
على أنها أداة ضرورية للمساهمة في األمن الصحي ولذا فإن رؤية اللوائح واستخدامها . التي تهدد الصحة والعافية

  . العالمي، يكتسي أهمية بالغة
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: لمــدة طويلــة عــن طريــق مــا يلــي) ٢٠٠٥(وقــد توخــت الــدول األطــراف اســتمرار اللــوائح الصــحية الدوليــة   -٣٧
وٕامكانية  على أمراض معينة، إلى احتفاظها بمالءمتها) ٢٠٠٥(يهدف عدم حصر تطبيق اللوائح الصحية الدولية "

تطبيقهــا لســنوات عديــدة فــي المســتقبل، حتــى فــي مواجهــة التطــور المســتمر لألمــراض والعوامــل الُمحــدِّدة لظهورهــا 
  ١".وسريانها

  
وعلــى هــذه الخلفيــة، نظــرت لجنــة المراجعــة فــي تطــوير القــدرات األساســية الالزمــة بموجــب اللــوائح وااللتــزام   -٣٨

لمراجعة إلى أن المبادئ والمواضيع الرئيسية الخاصـة بـاللوائح تـوفر أساسـًا وأشارت لجنة ا. بها على المدى الطويل
  : مهمًا ُيستند إليه في بناء النهج الطويل األجل، على نحو ما يلي

تقر اللـوائح باعتمـاد البلـدان علـى بعضـها الـبعض فيمـا يتعلـق بالمخـاطر التـي تهـدد الصـحة العموميـة   •
  .ة هذه المخاطر سواًء بسواءوقدرة كل بلد من البلدان على إدار 

تـــوفر اللـــوائح إطـــارًا قائمـــًا علـــى المخـــاطر يقـــر بالطـــابع المختلـــف لشـــتى المخـــاطر والتـــدابير الالزمـــة   •
  .للتصدي لها

قـدرات الـدول الجزريـة الصـغيرة لـن  فمثالً (وُيعد التناسب اعتبارًا مهمًا يمكن تطبيقه على بناء القدرات   •
، وعلــى تــدابير االســتجابة التــي ينبغــي أن تتناســب مــع المخــاطر )الكبيــرةتضــاهي أبــدًا قــدرات البلــدان 

  . المحتملة التي تهدد الصحة العمومية وتقتصر عليها

بروح من الحرص على تطبيقها بشكل شامل لحمايـة سـكان العـالم كافـة "... وينبغي تنفيذ هذه اللوائح   •
  ٢...."من انتشار المرض على الصعيد الدولي

  
  تطوير القدرات الالزمة بموجب اللوائح الصحية الدولية على المدى القصير والمدى الطويلمنهجيات 

  
من أجل تحرك البلدان قدمًا صوب تعزيز العمل باللوائح، يلزم الحصـول علـى معلومـات أفضـل عـن مـدى   -٣٩

الُمحــرز فــي تنفيــذ اللــوائح مــن وتبلِّــغ الــدول األطــراف حاليــًا عــن التقــدم . صــالبة القــدرات األساســية للــدول األطــراف
وناقشت لجنـة . خالل نهج التقدير الذاتي الذي تيسره أدوات جمع البيانات واألدوات الداعمة التي وضعتها المنظمة

األساسي في اتبـاع " القائمة المرجعية"المراجعة الميزات والتحديات التي تنطوي عليها النهوج التي ستستند إلى نهج 
وشــملت الخيــارات التــي تناولتهــا المناقشــة . تــيح تقــدير الجــودة واألداء العملــي علــى نحــو أفضــلي الــذي المنهجيــات،

  . التقييم الذاتي، والتقييم الطوعي المستقل، واستعراض األقران، واإلشهاد
  

أمـــا االســـتعراض المنهجـــي الســـتجابة الـــدول األطـــراف أو األقـــاليم لفاشـــيات المـــرض وغيرهـــا مـــن أحـــداث   -٤٠
ُأشير إلى عـدم وجـود عمليـات قد و . ومية، فهو طريقة أخرى لتقييم القدرات ُتعد أكثر تكامًال وربما فائدةً الصحة العم

  . وبثها" الدروس المستفادة"أو ُنظم حالية تهدف إلى إضفاء الصبغة المؤسسية على عملية جمع المالحظات و
  

  ٢االستنتاج 
  

البسـيطة لتنتقـل إلـى نهـج عملـي " قـوائم التنفيـذ المرجعيـة"ينبغي اآلن لعملية تنفيـذ اللـوائح أن تتجـاوز   -٤١
  .المنحى في التقييم الدوري للقدرات العملية

  

                                                           
  .، اإلصدار الثاني)٢٠٠٥(اللوائح الصحية الدولية  مقدمةانظر    ١
  .من اللوائح الصحية الدولية ٣من المادة  ٣انظر الفقرة    ٢



١الملحق  51  

للـوائح قـد ُوضـع اآلن موضـع االختبـار فـي مواجهـة " المفهـوم النظـري"أشارت لجنة المراجعة إلى أن تنفيـذ   -٤٢
ومواردهـــا المتفاوتـــة المتاحـــة للتصـــدي لهـــذه واقـــع المخـــاطر التـــي تهـــدد الصـــحة العموميـــة وقـــدرة الـــدول األطـــراف 

 البســيطة "قــوائم التنفيــذ المرجعيــة"وفــي ضــوء هــذه التجربــة، ينبغــي اآلن لعمليــة تنفيــذ اللــوائح أن تتجــاوز . المخــاطر
مرسـومة " خارطة طريـق"وسيتطلب ذلك . في التقييم الدوري للقدرات العمليةبصورة أكبر التباع نهج عملي المنحى 

  . المشاركة اإلقليمية مع الدول األطراف من أجل التحسين بعناية تشمل
  

  ٧التوصية 
  

توصي لجنة المراجعة بأن تنظر المـديرة العامـة فـي عـدد مـن النهـوج المتنوعـة لتقيـيم وتطـوير القـدرات   -٤٣
  :على نحو ما يلي األساسية الالزمة بموجب اللوائح على المدى القصير والمدى الطويل

  
ــل بتنفيــذ مــا يلــيينبغــي للــدول  ينبغــي (تعزيــز نظــام التقيــيم الــذاتي الحــالي ) ١: (األطــراف أن تعجِّ

مـن خـالل المناقشـات التـي تشـمل قطاعـات  ،تحسين تقارير التقييم الذاتي السنوية وعمليات التخطـيط مثالً 
لفاشـيات تنفيـذ استعراضـات موسـعة ) ٢(؛ )متعددة وأصحاب مصلحة متعددين، إن لم يكن ذلك قد تم بعـد

ومن شأن ذلك أن ُيعزز نهجًا علميًا أو مسندًا بالبيِّنـات . ض وأحداث الصحة العمومية ذات األهميةار ألما
وينبغـي فـي الوقـت ذاتـه أن تعـزز األمانـة سلسـلة مـن ". أرض الواقـع"لتقييم القدرات األساسية الفعليـة علـى 

شـيات، تُـدار بمعرفـة المكاتـب اإلقليميـة مـن أجـل التقيـيم اإلقليميـة الستعراضـات الفا مراجعات التقييمات أو
تيســير الــتعلم عبــر األقــاليم واســتخالص العبــر لالســتفادة منهــا فــي وضــع بــرامج اللــوائح الصــحية الدوليــة 

  .مستقبلياً 
  

وبـــالتوازي مـــع هـــذه العمليـــة وفـــي إطـــار رؤيـــة أطـــول أجـــًال، ينبغـــي لألمانـــة أن تلجـــأ إلـــى آليـــات 
ارات لالنتقــال مــن التقيــيم الــذاتي الحصــري إلــى نهــوج تجمــع مــا بــين التقيــيم التشــاور اإلقليميــة لوضــع خيــ

. الــذاتي واســتعراض األقــران والتقيــيم الخــارجي الطــوعي بمشــاركة مــزيج مــن الخبــراء المحليــين والمســتقلين
ثـل وينبغي أن تنظر هذه النهوج اإلضافية، بين جملة أمور، في الجوانب االستراتيجية والتشغيلية للوائح، م

وينبغـي أن توضـع . القطاعـات المتعـددة/ ضرورة االلتزام السياسي الرفيع المستوى ومشاركة الحكومة ككل
أي خطة جديدة للرصد والتقييم من خالل المشاركة النشيطة للمكاتب اإلقليمية التابعـة للمنظمـة وأن تُقتـرح 

   .ظمةبعد ذلك على الدول األطراف من خالل عمليات األجهزة الرئاسية للمن
  

وينبغـــي أن ُتســـتكمل هـــذه المعلومـــات التـــي تتوجـــه إلـــى األداء بمعلومـــات ذات طـــابع دعـــوي تبـــرهن للـــدول   -٤٤
األطـــراف والســـيما الجهـــات المانحـــة المحتملـــة، علـــى قيمـــة تقـــديم الـــدعم اإلضـــافي إلـــى اللـــوائح فـــي مرحلـــة مـــا بعـــد 

ومن األمثلة على هذه المادة الدعوية الممكنة، التحليل االقتصادي لتكاليف أحـداث الصـحة العموميـة . ٢٠١٦ عام
الدوليــة مثــل متالزمــة االلتهــاب الرئــوي الحــاد الــوخيم، وأنفلــونزا الطيــور، وفيــروس كورونــا المســبب لمتالزمــة الشــرق 

وتعزيــز القــدرات األساســية الالزمــة بموجــب  يبــوال، ومــا إلــى ذلــك، وفوائــد حفــظاإلاألوســط التنفســية، ومــرض فيــروس 
  .اللوائح

  
   ٨التوصية 

  
ينبغـي وضـع خطـة شـاملة مقسـمة إلـى مراحـل زمنيـة ومحــددة األولويــات بشـأن مواصـلة تنفيـذ اللـوائح   -٤٥

والحفاظ عليها، لالسترشاد بها في تطوير القدرات الالزمة بموجب اللـوائح علـى المـدى الطويـل، علـى أن تسـتند 
وينبغـي أن تكـون  .الخطة إلى حصائل العملية التشاورية واالستعراضات التحليلية والتحاليـل المـذكورة أعـالههذه 

هـــذه الخطـــة واقعيـــة وأن تحتـــوي فـــي الوقـــت ذاتـــه علـــى عناصـــر تطلعيـــة، وأن تراعـــي التفـــاوت الكبيـــر فـــي القـــدرات 
ساســية الجوهريــة التــي ينبغــي أن تتــوافر فــي كمــا ينبغــي النظــر فــي تحديــد القــدرات األ. والمــوارد بــين الــدول األطــراف

  .جميع البلدان
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  المتطلبات من الموارد
  

يتطلــــب تطــــوير القــــدرات األساســــية والحفــــاظ عليهــــا تــــوفير مــــوارد ماليــــة وبشــــرية كثيــــرة ومســــتدامة للــــدول   -٤٦
، هناك ما يثير القلق بصفة وكما أشارت لجنة الطوارئ المعنية باللوائح الصحية الدولية المتعلقة باإليبوال. األطراف

خاصة، وهو الطبيعة الهشـة للـُنظم الصـحية والقطاعـات األخـرى المعنيـة الالزمـة لحشـد اسـتجابة متعـددة القطاعـات 
التي تعاني من عجز كبير في الموارد البشرية والماليـة والماديـة، يـؤدي إلـى تقـويض القـدرة علـى "في بعض البلدان 

  ١."لفاشيةحشد استجابة كافية لمكافحة ا
  

وفي بعض الحاالت، ال يمكن للدول األطراف بمفردها أن توفر الموارد الالزمة لتطـوير القـدرات األساسـية   -٤٧
ويضـطلع القطـاع الخـاص . قلقـًا دوليـاً  لطوارئ الصحية العمومية التـي تثيـروالحفاظ عليها، وحشد استجابة مفاجئة ل

المراجعـة أن إســهام القطـاع الخــاص بـالموارد الالزمــة لتأهـب الصــحة أكـدت لجنــة قــد و . بـدور مهــم فـي مجــال الـدعم
فاألحـــداث المتعلقـــة بـــاألمراض المعديـــة وغيرهـــا مـــن أحـــداث الصـــحة . العموميـــة واســـتجابتها، يصـــب فـــي صـــالحه

مثـــل التجـــارة والســـفر والســـياحة والترفيـــه (العموميـــة قـــد يترتـــب عليهـــا آثـــار اقتصـــادية كبيـــرة تمـــس القطـــاع الخـــاص 
  .على نحو مباشر أو غير مباشر، فضًال عن البلدان المتضررة تضررًا مباشراً ) اضةوالري

  
وقــد قــدمت البلــدان والكيانــات الحكوميــة الدوليــة والكيانــات غيــر الحكوميــة الغنيــة بــالموارد مســاهمات كبيــرة   -٤٨

ولكن تعبئة . استجابة لفاشية اإليبوال) المواد والموظفون، على سبيل المثال/ المساهمات المالية والتقنية واإلمدادات(
وقد ُأشير في هذا الصدد إلـى أن لجنـة المراجعـة المعنيـة بكيفيـة . هذه الموارد قد استغرق الكثير من الوقت والجهود

أصـدرت توصـيتين فـي  ٢٠٠٩(H1N1)  ) فيما يتعلق بجائحة أنفلونزا الطيـور٢٠٠٥تنفيذ اللوائح الصحية الدولية (
إنشــاء  )٢(إعــداد قــوى عاملــة احتياطيــة عالميــة أكبــر حجمــًا فــي مجــال الصــحة العموميــة؛  )١(: هــذا الشــأن، وهمــا

واقتصر التقدم الُمحرز في تنفيذ هذه التوصيات على إنشاء  ٢.صندوق احتياطي لمواجهة طوارئ الصحة العمومية
لـدول األطـراف، بمـا فـي ذلـك ويلـزم تقـديم الـدعم العاجـل مـن جانـب ا. الصندوق األفريقي لطـوارئ الصـحة العموميـة

  .من خالل األجهزة الرئاسية للمنظمة
  

ـــوائح الصـــحية الدوليـــة   -٤٩ وأعـــادت اللجنـــة التأكيـــد علـــى اســـتنتاجات لجنـــة المراجعـــة المعنيـــة بكيفيـــة تنفيـــذ الل
 ، والتــي تتمثــل تحديــدًا فــي أن "قــدرة المنظمــة علــى التأهــب٢٠١١فــي أيــار/ مــايو  A (H1N1)وبجائحــة األنفلــونزا 

والتصدي باستمرار ألية طارئة صـحية عموميـة قـدرة محـدودة بسـبب العجـز المـزمن فـي التمويـل والـذي يتفـاقم بفعـل 
   ٣."القيود التي تفرضها الدول األعضاء والشركاء وسائر المانحين على وجهة استخدام أموالهم

  
  ٩التوصية 

  
الـدول األطـراف والشـركاء فـي القطـاعين توصي لجنـة المراجعـة بـأن تشـجع المـديرة العامـة الحـوار بـين   -٥٠

  .العام والخاص، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية الكبيرة، من أجل تحسين التعاون والمساعدة
الحصول على الدعم من أجل اسـتدامة تطـوير القـدرات الوطنيـة وحفظهـا علـى المـدى الطويـل، مـع   (أ)

  بلدان التي لديها فجوات كبيرة في القدرات؛ال/ إيالء اهتمام خاص بالبلدان التي طلبت التمديد

                                                           
بيــان منظمــة الصــحة العالميــة بشــان اجتمــاع لجنــة الطــوارئ المعنيــة بــاللوائح الصــحية الدوليــة فيمــا يتعلــق بفاشــية اإليبــوال    ١

  :  التالي الموقع اإللكترونيفي غرب أفريقيا، متاح على  ٢٠١٤ لعام
.http://www.who.int/mediacentre/news/statements/2014/ebola-20140808/en/  

  .http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA64/A64_10-ar.pdf?ua=1: التالي موقع اإللكترونيالانظر    ٢
  .المرجع نفسه   ٣
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إنشــاء صــندوق لالســتجابة، علــى النحــو الــذي أوصــت بــه لجنــة المراجعــة األولــى، الســتخدامه فــي   (ب)
  قلقًا دوليًا، ليكون متاحًا بسهولة في األحداث المستقبلية؛ الطوارئ الصحية العمومية التي تثير

فــي مجــال الصــحة العموميــة يمكــن حشــدها كجــزء  ر حجمــاً إعــداد قــوى عاملــة احتياطيــة عالميــة أكبــ  (ج)
  . قلقًا دولياً  طوارئ الصحية العمومية التي تثيرللمن االستجابة المستدامة 

  
  ١٠التوصية 

  
 للطـوارئفـي التأهـب  تشجع لجنة المراجعة الدول األطراف على دعم المنظمة بـالموارد الماليـة والبشـرية  -٥١

   .قلقًا دوليًا وأثناء حدوثها الصحية العمومية التي تثير
  

  ] [ يختتم الملحق بأربعة تذييالت
  
  

________________________  
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  ٢الملحق 
  

  المنظمات غير الحكومية التي تم قبول دخولها في عالقات رسمية
  مع منظمة الصحة العالمية أو اإلبقاء على هذه العالقات معها بمقتضى

  )٦(١٣٦م توالمقرر اإلجرائي  ١٠ق١٣٦ت  مالقرار 
  

  ] ٢٠١٥كانون الثاني/ يناير  ٣١ -، الملحق١٣٦/٤٠م ت[ الوثيقة 
  

  
  التحالف من أجل تعزيز الصحة  
  *مؤسسة كاريتاس الدولية  
  *نالبعثة المسيحية للمكفوفي  
  العمل الكنسي من أجل الصحة تحت اسم مجلس الكنائس العالمي –اللجنة الطبية المسيحية   
  *رابطة كروب اليف الدولية  
  *المركز األوروبي للسموميات اإليكولوجية وسموميات المواد الكيميائية  
  *الجمعية األوروبية لألورام الطبية  
  *FDIاالتحاد العالمي لطب األسنان   
  مؤسسة وسائل التشخيص االبتكارية الجديدة  
  والعالج باإلشعاعالرابطة التجارية العالمية للتصوير التشخيصي وتكنولوجيا معلومات الرعاية الصحية   
  التحالف العالمي للتكنولوجيات الطبية  
 المؤسسة الدولية لتقييم التكنولوجيات الصحية  
  *مؤسسة هيلين كيلر الدولية  
  للتجهيزات الطبية (Humatem)مؤسسة هيوماتم   
  لجنة البلدان األفريقية المعنية بالممارسات التقليدية التي تؤثر على صحة المرأة والطفل  
  *الوكالة الدولية للوقاية من العمى  
  *الجمعية الدولية لأليدز  
  *الرابطة الدولية للنقل الجوي  
  *الرابطة الدولية لبحوث طب األسنان  
  *الرابطة الدولية للرعاية الخيرية والملطفة  
  *الرابطة الدولية لدراسة ظاهرة األلم  
  *الرابطة الدولية لعيوب الكالم والنطق  
  *والبحث بشأنها رصد العيوب الخلقيةتغرفة المقاصة الدولية لُنظم   
  *اللجنة الدولية للوقاية من األشعة غير المؤينة  
  *اللجنة الدولية للوقاية من األشعة  
  *المجلس الدولي لطب العيون  
  *االتحاد الدولي لداء السكري  
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  الرابطة الدولية للوبائيات  
  *نالمؤسسة الدولية لرعاية العيو   
  *االتحاد الدولي لجمعيات طب األنف واألذن والحنجرة  
  *الرابطة الدولية للجذام  
  *الهيئة الطبية الدولية  
  *الشبكة الدولية لعالج السرطان وبحوث السرطان  
  *الشبكة الدولية لصحة الطفل والبيئة والسالمة  
  المنظمة الدولية للفيزياء الطبية  
  الجمعية الدولية للسمعيات  
  *الجمعية الدولية للوبائيات البيئية  
  *الجمعية الدولية لألطباء المدافعين عن البيئة  
  *الجمعية الدولية لطب الكلي  
  *االتحاد الدولي للنفايات الصلبة  
  *األمراض المنقولة جنسياً عدوى االتحاد الدولي لمكافحة   
  *االتحاد الدولي لمكافحة السل وأمراض الرئة  
  إلرشاد والتثقيف الصحياالتحاد الدولي ل  
  *االتحاد الدولي لجمعيات المناعة  
  *االتحاد الدولي للسموميات  
  *مؤسسة مارش أوف دايمس  
  مشروع أدوية المالريا  
  *منظمة الوقاية من العمى  
  *مؤسسة أوربيس الدولية  
  الدولية للتصوير باألشعة RAD-AIDمنظمة   
  *منظمة الروتاري الدولية  
  *(+GNP) العالمية للمتعايشين مع األيدز والعدوى بفيروسه شبكة ستيشتينغ  
  *االتحاد الدولي للثالسيميا  
  *التحالف العالمي لمكافحة داء الكلب  
  *الرابطة الدولية لنوادي الينز  
  *االتحاد الدولي لرابطات مكافحة الجذام  
  *جمعية الكومنولث الملكية للمكفوفين (جمعية رعاية العين)  
  *العالمي للرعاية الخيرية والملطفةاالتحاد   
  هيئة أمناء الصحة والتعليم في المناطق المدارية  
  *االتحاد من أجل مكافحة السرطان على الصعيد الدولي  
  * منظمة المعونة المائية  
  *االتحاد العالمي للمكفوفين  
  *المجلس العالمي لفحوصات النظر  
  د العالمي لجمعيات الطب الصينياالتحا  
  *تحاد العالمي للناعور (الهيموفيليا)اال  
  *االتحاد العالمي للمداواة بالمياه والمداواة بالمناخ  
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  *االتحاد العالمي للقلب  
  *التحالف العالمي اللتهاب الكبد  
  *الرابطة العالمية لمكافحة فرط ضغط الدم  
  *المجلس العالمي ألعمال السباكة  
  الرابطة العالمية لألطباء النفسيين  
  *المنظمة العالمية لمكافحة السكتة الدماغية  
  *الرابطة البيطرية العالمية  

  
  

________________________  

                                                           
الخاضـــعة لالســـتعراض، أوصـــت اللجنـــة  ٢٠١٤-٢٠١٢الفتـــرة بنـــاًء علـــى التقـــارير الخاصـــة بالتعـــاون المشـــترك خـــالل    *

الدائمة المعنية بالمنظمات غيـر الحكوميـة باإلبقـاء علـى العالقـات الرسـمية مـع المنظمـات غيـر الحكوميـة التـي تلـي أسـماءها 
 عالمة نجمية. أما المنظمات غير الحكومية األخرى فهي موضوع مقررات إجرائية محددة أو قرار محدد.
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  ٣الملحق 
  
 

  للموظفين تعديالت النظام األساسي
  والتصديق على تعديالت الئحة الموظفين

  
  ] ٢٠١٥يناير  كانون الثاني/ ١٦ - ١٣٦/٤٧م ت[ 

  
  
الئحــة المــوظفين إلــى المجلــس التنفيــذي للتصــديق عليهــا تُقــدَّم التعــديالت التــي يــدخلها المــدير العــام علــى   -١

   ١من النظام األساسي للموظفين. ٢-١٢عمًال بأحكام المادة 
  
تُقّدم التعديالت الُمقترح إدخالها علـى النظـام  ٢من النظام األساسي للموظفين، ١-١٢ووفقًا ألحكام المادة   -٢

صــي جمعيــة الصــحة العالميــة الثامنــة والســتين باعتمــاد تلــك المــذكور إلــى المجلــس التنفيــذي الــذي ُيطلــب منــه أن يو 
  التعديالت.

  
والتعديالت المبينة في الفرع أوًال من هذه الوثيقة ناشئة عن القرارات التي ُيتوقع أن تتخذها الجمعية العامة   -٣

فــي تقريرهــا الســنوي  لألمــم المتحــدة فــي دورتهــا التاســعة والســتين، بنــاًء علــى توصــيات لجنــة الخدمــة المدنيــة الدوليــة
  وستصدر إضافة لهذا التقرير إذا لم تعتمد الجمعية العامة لألمم المتحدة توصيات اللجنة. ٢٠١٤.٢ لعام

  
وُأدِخلــت التعــديالت المبّينــة فــي الفــرع ثانيــًا مــن هــذه الوثيقــة علــى ضــوء الخبــرة المكتســبة ومــن أجــل اإلدارة   -٤

  الجيدة للموارد البشرية.
  
التعــديالت المبّينــة فــي الفــرع ثالثــًا مــن هــذه الوثيقــة فهــي أيضــًا تعــديالت ُمدخلــة ومقترحــة علــى ضــوء أمــا   -٥

ة المفعول اعتبـارًا مـن تـاريخ دخـول سياسـة الخبرة المكتسبة ومن أجل اإلدارة الجيدة للموارد البشرية، وستصبح ساري
  التنقل بالمنظمة حّيز النفاذ.

  
علـى تكّبـد تكـاليف إضـافية طفيفـة فـي  ٢٠١٥-٢٠١٤ديالت الخاصـة بالثنائيـة وتنطوي اآلثار المالية للتع  -٦

، وســتتم تغطيتهــا مــن المخصصــات المالئمــة المحــددة لكــل إقلــيم ولألنشــطة ٢٠١٥-٢٠١٤إطــار الميزانيــة العاديــة 
لــى األمانــة نتيجــة إ تقريــر الخــاص باآلثــار الماليــة واإلداريــة المترتبــة بالنســبةالعالميــة واألقاليميــة، وهــي مبّينــة فــي ال

، جنبــًا إلــى جنــب مــع اآلثــار الماليــة التــي مــن ِقَبــل المجلــس التنفيــذي أو جمعيــة الصــحة للقــرارات المقتــرح اعتمادهــا
  ٢٠١٥.٣-٢٠١٤تتجاوز الثنائية 

  
  وتبّين المالحق التعديالت المقترح إدخالها على النظام األساسي للموظفين والئحة الموظفين المعّدلة.  -٧

                                                           
 .http://apps.who.int/gb/dbمتاحة على العنوان التالي:  الوثائق األساسية    ١
   )A/69/30(الوثيقة  ٣٠الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والستون، الملحق رقم     ٢
 .١إضافة  ١٣٦/٤٧م تالوثيقة     ٣
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لتعديالت التي ُتعتبر ضرورية على ضـوء القـرارات التـي ُيتوقـع أن تتخـذها الجمعيـة ا  :أوالً 
العامة لألمم المتحدة في دورتها التاسعة والستين بناًء على توصيات لجنـة الخدمـة 

  المدنية الدولية
  

  مرتبات موظفي الفئة الفنية والفئات العليا
  
بزيــادة الجــدول الحــالي للمرتبــات األساســية/ الــدنيا لمــوظفي أوصــت اللجنــة الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة   -٨

٪، وذلك بتطبيق طريقة الضم المعتادة والمتمثلـة فـي زيـادة المرتـب األساسـي ١,٠١الفئة الفنية والفئات العليا بنسبة 
وٕاجـراء خفــض متناســب لنقــاط مضــاعف تســوية مقــر العمـل (أي علــى أســاس "انتفــاء الخســارة والمكســب")، علــى أن 

  .٢٠١٥كانون الثاني/ يناير  ١خل ذلك حّيز النفاذ اعتبارًا من يد
  
بهــذا الــنص  ١ي [ المرفــق مــن الئحـة المــوظفين، وهــي تــرد فــ ١وقـد تــم وفقــًا لــذلك إعــداد تعــديالت التــذييل   -٩

  (باإلنكليزية) ].
  

  مرتبات الموظفين في الوظائف غير المصنفة في رتب ومرتب المدير العام
  
أعاله تقترح المديرة العامة،  ٨الجمعية العامة لألمم المتحدة بشأن التوصية المذكورة في الفقرة رهنًا بمقرر   -١٠

مــن النظــام األساســي للمــوظفين، أن يوصــي المجلــس التنفيــذي جمعيــة الصــحة العالميــة  ١-٣طبقــًا ألحكــام المــادة 
اإلقليميـــــين. وبالتـــــالي، واعتبـــــارًا مـــــن الثامنـــــة والســـــتين بتعـــــديل مرتبـــــات المـــــديرين العـــــاّمين المســـــاعدين والمـــــديرين 

ــــاني/ ينــــاير  كــــانون ١ اإلقليميــــين  ، ســــيبلغ المرتــــب اإلجمــــالي للمــــديرين العــــاّمين المســــاعدين والمــــديرين٢٠١٥الث
دوالرًا  ١٢٢ ٧٥٤دوالرًا أمريكيــًا (للمعيــل) أو  ١٣٥ ٥٦٠دوالرًا أمريكيــًا فــي الســنة، والمرتــب الصــافي  ١٧٤ ٣٧١

  يل).أمريكيًا (لغير المع
  

يتعلــق  وبنــاًء علــى تســويات المرتبــات المبينــة أعــاله، فــإن التعــديالت التــي ســتجيزها جمعيــة الصــحة، فيمــا  -١١
 ١٩١ ٨٥٦، يبلــغ ٢٠١٥كــانون الثــاني/ ينــاير  ١بنائــب المــدير العــام ستســتتبع أن المرتــب اإلجمــالي، اعتبــارًا مــن 

دوالرًا  ١٣٣ ٠١٢دوالرًا أمريكيـًا (للمعيـل) أو  ١٤٧ ٧٩٩ابـل دوالرًا أمريكيًا في السنة، وأن يبلغ مرتبـه الصـافي المق
  أمريكيًا (لغير المعيل). 

  
ـــة فيمـــا يخـــص مرتـــب المـــدير العـــام.   -١٢ وســـتنطوي تســـويات المرتبـــات المـــذكورة أعـــاله علـــى تعـــديالت مماثل

 ٢٣٥ ٨٨٩، سـيبلغ ٢٠١٥كـانون الثـاني/ ينـاير  ١وبالتالي فإن المرتب الذي ستجيزه جمعيـة الصـحة، اعتبـارًا مـن 
دوالرًا أمريكيـــًا (للمعيـــل) أو  ١٧٨ ٦٢٢دوالرًا أمريكيــًا فـــي الســـنة للمرتـــب اإلجمـــالي، بينمــا ســـيبلغ المرتـــب الصـــافي 

  دوالرًا أمريكيًا (لغير المعيل). ١٥٨ ٨٥٠
  

على ضوء الخبرة المكتسبة ومـن أجـل اإلدارة الجيـدة التعديالت التي ُتعتبر ضرورية   :ثانياً 
  البشريةللموارد 

  
  التعديالت العامة الُمدخلة على الئحة الموظفين ككل

  
توحيــــد الصــــياغات اللغويــــة علــــى مســــتوى الئحــــة المــــوظفين ككــــل، ضــــمانًا لالتســــاق ســــعت األمانــــة إلــــى   -١٣

" بكلمـة staffواسُتِعيض عن عبارتي "الالئحـة" و"هـذه الالئحـة" بعبـارة "الئحـة المـوظفين"، فيمـا اسـُتِعيض عـن كلمـة "
"staff member" أو "staff members حسـب االقتضـاء. أمـا العبارتـان "مركـز رسـمي" و"مركـز عمـل رسـمي" فقـد ،"

  حّلت محلهما عبارة "مركز عمل".
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  الغرض
  

مـن  ١-٠١٠من الئحة الموظفين ألسباب تتعلق بتحرير نصها وأصبحت اآلن المـادة  ٠١٠ُعدِّلت المادة   -١٤
  .٢-٠١٠منها فقد أصبحت اآلن  ٢-٠١٥الالئحة المذكورة، أما المادة 

  
  العالقة بين النظام األساسي للموظفين والئحة الموظفين

  
مـــــن الئحـــــة المـــــوظفين فـــــي  ٢-٠١٥ُأدِخلـــــت بعـــــض التعـــــديالت علـــــى تحريـــــر الـــــنص، وُدِمجـــــت المـــــادة   -١٥

  من هذه الالئحة. ٠١٠ المادة
  

  التعديالت
  

  ألسباب تتعلق بتحرير نصها.من الئحة الموظفين  ٠٢٠ُعدِّلت المادة   -١٦
  

  التطبيق
  

  من الئحة الموظفين ألسباب تتعلق بتحرير نصها. ٠٣٠ُعدِّلت المادة   -١٧
  

  تاريخ بدء النفاذ
  

من تلك الالئحة، فإن تاريخ  ٢-٠٤٠من الئحة الموظفين لتشير إلى أنه، رهنًا بالمادة  ٠٤٠ُعدلت المادة   -١٨
(جدول المرتبات) الذي يكون تـاريخ  ١، باستثناء التذييل ٢٠١٥باط/ فبراير ش ١بدء نفاذ الئحة الموظفين هذه هو 

  .٢٠١٥كانون الثاني/ يناير  ١نفاذه يوم 
  

هـو مـن الئحـة المـوظفين لتشـير إلـى أن تـاريخ بـدء نفـاذ الئحـة المـوظفين المبّينـة  ٢-٠٤٠وُأدِرجت المادة   -١٩
  تاريخ دخول سياسة التنقل بالمنظمة حّيز النفاذ.

  
  االستثناءات من الئحة الموظفين

  
  من الئحة الموظفين ألسباب تتعلق بتحرير نصها. ٠٥٠ُعدِّلت المادة   -٢٠
  

  تفويض السلطة
  

  من الئحة الموظفين ألسباب تتعلق بتحرير نصها. ٠٦٠ُعدِّلت المادة   -٢١
  

  تصنيف الوظائف
  

حــة المــوظفين ألن ذكــر المواضــع التــي ُتحــّدد فــي الئ ٢١٠ُحــِذفت عبــارة "نظــام اإلدارة العــالمي" مــن المــادة   -٢٢
، بالنظر إلى أن تلك المواضع يمكن أن تتغيـر بمـرور الوقـت، وأن وُتعتمد غير ضروري خطط الموارد البشريةفيها 

  باإلمكان إبالغ الموظفين بهذه التغييرات في مذكرات إعالمية.
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  المدفوعات واالقتطاعات
  

موظف، بحسن نية، على بدل أو استحقاق بمبلغ زائد مهما كـان نوعـه، قّررت األمانة أنه في حال حصل   -٢٣
فإن المنظمة ستقوم، في حالة تكرار دفع المبلـغ، باسـترداد المبلـغ الزائـد خـالل سـنتين تسـبقان التـاريخ الـذي اكتشـفته 

الزائـــد شـــريطة اســـتهالل عمليـــة اســـترداده فـــي فيـــه. أمـــا فـــي حالـــة دفـــع مبلـــغ مقطـــوع، فـــإن المنظمـــة ستســـترد المبلـــغ 
مــن الئحــة المــوظفين وُعــدِّلت المــادة  ٨-٣٨٠غضــون ســنتين تعقبــان تــاريخ دفعــه. وبنــاًء علــى ذلــك ُأدِرجــت المــادة 

  من تلك الالئحة ألسباب تتعلق بتحرير نصها. ٧-٣٨٠
  

  سياسات التوظيف
  
الموظفين كيما تتطابق صـياغتها مـع تلـك الـواردة فـي من الئحة  ١-٤١٠ُأِضيفت كلمة "كفاءة" في المادة   -٢٤

  من النظام األساسي للموظفين. ٢-٤المادة 
  

  ألسباب تتعلق بتحرير نصيهما.من الئحة الموظفين  ٢-٢-٣-٤١٠و ١-٢-٣-٤١٠وُعدِّلت المادتان   -٢٥
  

ئحــة المــوظفين، ألن مــن ال ٣-٣-٤١٠وُحــِذفت اإلشــارة إلــى دليــل المنظمــة اإللكترونــي الــواردة فــي المــادة   -٢٦
معظــم مــواد الئحــة المــوظفين لهــا مــا يقابلهــا مــن أحكــام فــي ذاك الــدليل اإللكترونــي، لــذا ال داعــي لــذكره فــي الئحــة 

  الموظفين.
  

  سياسات التعيين
  

  ألسباب تتعلق بتحرير نصوصها.من الئحة الموظفين  ٧-٤٢٠و ٦-٤٢٠و ٤-٤٢٠ُعدِّلت المواد   -٢٧
  

  اإلشهاد الطبي والتطعيم
  

لبيــان أن الشــخص يحمــل صــفة "مرشــح" ولــيس "معــين" قبــل مــن الئحــة المــوظفين  ١-٤٣٠ُعــدِّلت المــادة   -٢٨
قبوله عرض التعيـين. وعـالوة علـى ذلـك، ال يلـزم أن تحـّدد المنظمـة الطبيـب الـذي يجـري الفحـص الطبـي الموصـى 

  به، إال إذا كان ذاك الطبيب مؤهًال.
  

لبيان أنه يجب أن يتمتـع المرشـح باللياقـة مـن الناحيـة الطبيـة ة الموظفين من الئح ٢-٤٣٠ُعدِّلت المادة و   -٢٩
  قبل أن يتنسى تعيينه في منصب ما.

  
  من الئحة الموظفين ألسباب تتعلق بتحرير نصها. ٣-٤٣٠ُعدِّلت المادة و   -٣٠
  

مـوظفين الــذين زالـة الطــابع اإللزامـي مــن الفحـص الطبــي للمــن الئحـة المــوظفين إل ٥-٤٣٠ُعـدِّلت المـادة و   -٣١
يذهبون في إجازات بدون مرتب، ألن الكثيرين منهم ال يلزمهم هذا الفحص. ويتـولى الطبيـب المعنـي بـالموظفين أو 

  آخر تعّينه المنظمة البت في ما إذا كان إجراء الفحص الطبي ضروريًا.
  

  إجراءات التعيين
  

  وينبغــــي أن تبــــّين المــــادة ريــــر نصــــها.مــــن الئحــــة المــــوظفين ألســــباب تتعلــــق بتح ١-٤٤٠ُعــــدِّلت المــــادة   -٣٢
بعـض مـا يجـب اسـتيفاؤه مـن شـروط قبـل من الئحة الموظفين الشروط بصفة عامة عوضـًا عـن أن تحـّدد  ١-٤٤٠

  قبول عرض تعيين ما.
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رض التعيـــين فـــي مـــن الئحـــة المـــوظفين، ألن عـــ ١-١-٤٤٠وُغيِّـــرت كلمـــة "مهـــام" إلـــى "رتبـــة" فـــي المـــادة   -٣٣
  تلك الوظيفة وليس المهام المتعلقة بها التي يرد وصفها في بيان الوظيفة.وظيفة ما يبّين رتبة 

  
ــًا ل ٢-٤٤٠وُعــدِّلت المــادة   -٣٤ لوضــوح، ُأِضــيفت مــن الئحــة المــوظفين ألســباب تتعلــق بتحريــر نصــها. وتوخي

اإلعــالن  مــن النظــام األساســي للمــوظفين" تالفيــًا لحــدوث أي ســوء فهــم فيمــا يتعلــق بالقســم أو ١٠-١عبــارة "المــادة 
  .المشار إليه في هذا الصدد

  
لكـــي تبـــّين أنـــه يجـــب أال تخضـــع شـــروط التعيـــين للتأكيـــد  مـــن الئحـــة المـــوظفين ٣-٤٤٠وُعـــدِّلت المـــادة   -٣٥

  فحسب، بل للتسجيل أيضًا، كما ُأدِخلت بعض التعديالت على تحرير نص المادة.
  

  تاريخ بدء نفاذ التعيين
  

لكــي تبــّين أن تــاريخ نفــاذ التعيــين غيــر مرهــون بمــا إذا كــان  ة المــوظفينمــن الئحــ ١-٤٥٠ُعــدِّلت المــادة   -٣٦
  الموظف معّينًا محليًا، وٕانما بما إذا كانت المنظمة تأذن بسفر الموظف لتسّلم وظيفته الجديدة.

  
ألنه يكفي أن تذكر أن من المتعّذر على الشخص أن يسافر  من الئحة الموظفين ٢-٤٥٠ُعدِّلت المادة و   -٣٧
تســـّلم وظيفتـــه الجديـــدة حتـــى ُتســـتكمل إجـــراءات التعيـــين، ألن اســـتكمال المتطلبـــات الطبيـــة هـــو جـــزء مـــن تلـــك أو ي

  اإلجراءات.
  

  اإلعادة إلى الوضع السابق لدى التوظيف مجّدداً 
  
 من الئحة الموظفين ألسباب تتعلق بتحرير نصيهما. ٢-٤٧٠و ١-٤٧٠ُعدِّلت المادتان   -٣٨
  

  التنقالت ما بين المنظمات
  

  من الئحة الموظفين توخيًا لمزيد من الدقة. ١-١-٤٨٠ُأِضيفت عبارة "القيمة الصافية" في المادة   -٣٩
  

  من الئحة الموظفين ألسباب تتعلق بتحرير نصها. ٢-٤٨٠وُعدِّلت المادة   -٤٠
  

  التزام الموظفين بتقديم معلومات عن أنفسهم
  
اإلداري وافــق مــع صــياغة حكــم مماثــل يــرد فــي النظــامين لتتمــن الئحــة المــوظفين  ١-٤٩٠ُعــدِّلت المــادة   -٤١

والتأكيد على أن يخضع الموظفـون للمسـاءلة عـن مـدى دقـة واكتمـال المعلومـات واألساسي لموظفي األمم المتحدة، 
  .التي يقدمونها

  
  من الئحة الموظفين ألسباب تتعلق بتحرير نصها. ٢-٤٩٠وُعدِّلت المادة   -٤٢
  

  الموظفينالمستفيدون من ذوي 
  

  من الئحة الموظفين ألسباب تتعلق بتحرير نصها. ٢-٤٩٥ُعدِّلت المادة   -٤٣
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  مباشرة المهام الوظيفية
  

  من الئحة الموظفين ألسباب تتعلق بتحرير نصها. ١-٥١٠ُعدِّلت المادة   -٤٤
  

  التدريب
  
يكون مفيـدًا لكـل مـن المـوظفين  من الئحة الموظفين للتأكيد على أن التدريب يمكن أن ٥٢٠ُعدِّلت المادة   -٤٥

  الذين يشغلون حاليًا مراكز في المنظمة وألولئك الذين سيشغلونها مستقبًال.
  

  إدارة األداء وتطويره
  
  من الئحة الموظفين ألسباب تتعلق بتحرير نصها. ٥٣٠ُعدِّلت المادة   -٤٦
  

فين ومشــرفيهم المشـتركة عـن تكليــل تأكيــد مسـؤولية المـوظإلــى الئحـة المـوظفين ل ٢-٥٣٠وُأِضـيفت المـادة   -٤٧
  .٥-٥٣٠و ٤-٥٣٠و ٣-٥٣٠و ١-٥٣٠عملية إدارة األداء بالنجاح. وعليه، ُأِعيد ترقيم المواد 

  
إلشارة إلى أهمية تسليم المشرفين بـاألداء الجيـد عـالوة علـى من الئحة الموظفين ل ٤-٥٣٠ُعدِّلت المادة و   -٤٨

  اقتراح سبل لتحسين األداء.
  

حقيقــة القائلــة إن تصــديق االســتمارات يتخــذ شــكًال مــن الئحــة المــوظفين لبيــان ال ٥-٥٣٠المــادة  ُعــدِّلتو    -٤٩
  إلكترونيًا في أحيان كثيرة عوضًا عن توقيعها توقيعًا حيًا.

  
  زيادة المرتب داخل الرتبة الوظيفية

  
  في المقام األول.من الئحة الموظفين ألسباب تتعلق بتحرير نصها  ٥٥٠ُأدِخلت تعديالت على المادة   -٥٠
  

مــن تلــك الالئحــة  ٢-٥٥٥مــن الئحــة المــوظفين إلــى المــادة  ١-٥٥٠وُحــِذفت اإلشــارة الــواردة فــي المــادة   -٥١
  .بعض التعديالت على تحرير نص المادةأصًال من الالئحة، كما ُأدِخلت  ٥٥٥بسبب حذف المادة 

  
اســتحقاق وقــت الخدمــة الــالزم للحصــول ب مــن الئحــة المــوظفين لتوضــيح عالقتهــا ٦-٥٥٠ُعــدِّلت المــادة و   -٥٢

  .بعض التعديالت على تحرير نص المادةكما ُأدِخلت على زيادة المرتب داخل الرتبة الوظيفية، 
  

  زيادة المرتب داخل الرتبة الوظيفيةاستحقاق 
  
  وات.سنمن الئحة الموظفين ألنها غير إلزامية ولم ُتطّبقها المنظمة منذ عدة  ١-٥٥٥ُحِذفت المادة   -٥٣
  

أي موظفين من المـؤهلين للحصـول من الئحة الموظفين ألنه ما عاد هناك  ٢-٥٥٥وُحِذفت كذلك المادة   -٥٤
  على زيادة المرتب اإللزامية هذه داخل الرتبة الوظيفية.

  
  إعادة االنتداب

  
  من الئحة الموظفين ألسباب تتعلق بتحرير نصها. ٤-٥٦٥ُعدِّلت المادة   -٥٥
  



٣الملحق  63  

  ظيفيةتخفيض الرتبة الو 
  
  من الئحة الموظفين ألسباب تتعلق بتحرير نصها. ١-٥٧٠ُعدِّلت المادة   -٥٦
  

  اإلخطار بتغيير الوضع وتاريخ بدء نفاذ تغييره
  
  من الئحة الموظفين ألسباب تتعلق بتحرير نصها في المقام األول. ٥٨٠المادة ُعدِّلت   -٥٧
  

مــن الئحــة المــوظفين للتمكــين مــن توجيــه إخطــار كتــابي مهمــا كــان شــكله، وأال  ٢-٥٨٠المــادة ُعــدِّلت و    -٥٨
  بالضرورة شكل رسالة عادية.يتخذ 

  
  العطل الرسمية

  
  من الئحة الموظفين ألسباب تتعلق بتحرير نصها. ٦٢٠ُعدِّلت المادة   -٥٩
  

  لعمل اإلضافي واإلجازات التعويضيةإجازة ا
  
  من الئحة الموظفين ألسباب تتعلق بتحرير نصها. ٦٢٥ُعدِّلت المادة   -٦٠
  

  اإلجازة السنوية
  
  من الئحة الموظفين ألسباب تتعلق بتحرير نصها. ٦٣٠ُعدِّلت المادة   -٦١
  

وَحلَّت عبارة "إجـازة مرضـية مشـمولة بتغطيـة التـأمين" محـل عبـارة "إجـازة خاصـة مشـمولة بتغطيـة التـأمين"   -٦٢
  .من الئحة الموظفين توخيًا لمزيد من الدقة ٣-٣-٦٣٠الواردة في المادة 

  
من الئحة الموظفين لتوضيح أن الطبيب المعني بالموظفين هو من يصادق على  ٧-٦٣٠المادة ُعدِّلت و   -٦٣

  التقارير الطبية.
  

  إجازة زيارة الوطن
  
  ل.من الئحة الموظفين ألسباب تتعلق بتحرير نصها في المقام األو  ٦٤٠ُعدِّلت المادة   -٦٤
  

مــن الئحــة المــوظفين، ألن التمتــع  ٤-٦-٦٤٠وُأدِرجــت كلمــة "المــؤهلين" قبــل كلمــة "األطفــال" فــي المــادة   -٦٥
  طفال الموظف.بإجازة زيارة الوطن هو ليس من حق جميع أ

  
  إجازة التدريب العسكري أو أداء الخدمة العسكرية

  
  ألسباب تتعلق بتحرير نصيهما.من الئحة الموظفين  ٣-٦٦٠و ١-٦٦٠ُعدِّلت المادتان   -٦٦
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  الموافقة على اإلجازات واإلبالغ عنها وتسجيلها
  
من الئحة المـوظفين لتجسـيد الحقيقـة القائلـة إن الموظـف مسـؤول عـن ضـمان اإلبـالغ  ٦٧٠المادة ُعدِّلت   -٦٧

  نص المادة.، كما ُأدِخلت بعض التعديالت على تحرير فورًا عن جميع ما يتمتع به من إجازات وتسجيلها
  

  األنواع األخرى من اإلجازات
  
  من الئحة الموظفين ألنها غير الزمة. ٦٨٠المادة ُحِذفت   -٦٨
  
  لصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي األمم المتحدةا
  
  من الئحة الموظفين ألسباب تتعلق بتحرير نصها. ٧١٠ُعدِّلت المادة   -٦٩
  
  ضد الحوادث والمرضلتأمين الصحي للموظفين والتأمين ا
  
  من الئحة الموظفين ألسباب تتعلق بتحرير نصها. ٧٢٠ُعدِّلت المادة   -٧٠
  

  موظفينسفر ال
  
  من الئحة الموظفين ألسباب تتعلق بتحرير نصها في المقام األول. ٨١٠ُعدِّلت المادة   -٧١
  

منظمة في ظّلها تكاليف سـفر من الئحة الموظفين لتوضيح الظروف التي تسّدد ال ٥-٨١٠المادة ُعدِّلت و   -٧٢
  موظف يذهب في زيارة عائلية.

  
إلى الئحة الموظفين للتأكيد على أنه يتعين أال تتجـاوز تكـاليف السـفر المشـمولة  ٧-٨١٠وُأِضيفت المادة   -٧٣

مــن الئحــة المــوظفين أعــاله تلــك المتكبــدة عــن ســفر الموظــف مــن مركــز عملــه إلــى محــل إقامتــه  ٥-٨١٠بالمــادة 
  من الالئحة المذكورة. ٩-٨١٠و ٨-٨١٠به، وعليه ُأِعيد ترقيم المادتين الُمعترف 

  
  لحق في تشكيل الجمعياتا
  
  من الئحة الموظفين ألسباب تتعلق بتحرير نصها. ٩١٠ُعدِّلت المادة   -٧٤
  

  ممثلو الموظفين
  
  من الئحة الموظفين ألسباب تتعلق بتحرير نصها. ٩٢٠ُعدِّلت المادة   -٧٥
  

  جمعيات الموظفينتمويل أنشطة 
  
  من الئحة الموظفين ألسباب تتعلق بتحرير نصها. ٩٣٠ُعدِّلت المادة   -٧٦
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  االستقالة
  
مـــــن الئحـــــة المـــــوظفين ألســـــباب تتعلـــــق  ٤-١٠١٠و ٣-١٠١٠و ٢-١٠١٠و ١-١٠١٠ُعـــــدِّلت المـــــواد   -٧٧

  بتحرير نصوصها.
  

  إنهاء التعيينات المؤقتة
  
  من الئحة الموظفين تتعلق بتحرير نصها في المقام األول. ١٠٤٥التعديالت الُمدخلة على المادة   -٧٨
  

مانـة وّسـعت نطـاق وصـفها لحـاالت األداء غيـر من الئحـة المـوظفين ألن األ ٢-١-١٠٤٥وُعدِّلت المادة   -٧٩
  المرضي في سياساتها المتعلقة بإدارة األداء، وألن الوصف الوارد في المادة المذكورة لم يعد وافيًا.

  
  الوظائفإلغاء 

  
التعيينـات المحـددة المـدة وتلـك من الئحة الموظفين لتوضيح جواز إلغـاء كـل مـن  ١-١٠٥٠ُعدِّلت المادة   -٨٠

  المستمرة في حال إلغاء الوظيفة المشغولة، كما ُأدِخلت بعض التعديالت على تحرير نص المادة.
  

  ليةاألداء غير المرضي أو عدم المالءمة للعمل في الخدمة المدنية الدو 
  
  من الئحة الموظفين تتعلق بتحرير نصها في المقام األول. ١٠٧٠التعديالت الُمدخلة على المادة   -٨١
  

مانـــة وّســـعت نطـــاق وصـــفها لحـــاالت األداء غيـــر مـــن الئحـــة المـــوظفين ألن األ ١-١٠٧٠وُعـــدِّلت المـــادة   -٨٢
  مادة المذكورة لم يعد وافيًا.المرضي في سياساتها المتعلقة بإدارة األداء، وألن الوصف الوارد في ال

  
  إساءة السلوك

  
  من الئحة الموظفين ألسباب تتعلق بتحرير نصيهما. ٢-١٠٧٥و ١-١٠٧٥ُعدِّلت المادتان   -٨٣
  

  التدابير التأديبية
  
نطاق التدابير التأديبية، األمر الذي سيؤمن للمنظمة  من الئحة الموظفين لتوسيع ١-١١١٠ُعدِّلت المادة   -٨٤

مزيــدًا مــن المرونــة لــدى اتخــاذ هكــذا تــدابير بحــق مــن ُيــرى مــن المــوظفين أنــه مــذنب بإســاءة الســلوك، ألن الخيــارات 
ر المتاحــة حاليــًا محــدودة للغايــة. ويطــابق توســيع نطــاق التــدابير التأديبيــة هــذا نطــاق التــدابير المنــاظرة لهــا فــي ســائ

  .المؤسسات التابعة لمنظومة األمم المتحدة
  

  إساءة السلوك المسببة لخسارة مالية
  
لتوضـيح مسـألة جـواز مطالبـة المـوظفين بـدفع تعويضـات إلـى مـن الئحـة المـوظفين  ١١١٢المـادة ُأدِرجت   -٨٥

  المنظمة عن أي خسارة مالية تلحق بها من جراء إساءة سلوكهم.
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  الغرضالتوبيخ غير التأديبي 
  
للتمكـين مـن توجيـه تـوبيخ كتـابي إلـى الموظـف فـي حـال أسـاء من الئحة المـوظفين  ١١١٥المادة ُأدِرجت   -٨٦

  السلوك، وهو توبيخ، وٕان كان غير مناسب، قد ال يبرر اتخاذ إجراء تأديبي بحقه.
  

  اإلجازة اإلدارية ريثما ُيبّت في مسألة إساءة السلوك
  
لتوضــيح حــاالت مــنح اإلجــازة اإلداريــة ريثمــا ُيبــّت فــي إســاءة  ئحــة المــوظفينمــن ال ١١٢٠ُعــدِّلت المــادة   -٨٧

  السلوك.
  

للتشديد على أن منح اإلجازة اإلداريـة بـدون أجـر هـو إجـراء  من الئحة الموظفين ١-١١٢٠وُعدِّلت المادة   -٨٨
  استثنائي.

  
يــة يمكــن أال تنطــوي علــى حرمــان أن اإلجــازة اإلدار مــن الئحــة المــوظفين لبيــان  ٢-١١٢٠ُعــدِّلت المــادة و   -٨٩

  الموظف من التواجد في المكتب فحسب، بل أيضًا على حرمانه من الحصول على اللوازم والوثائق.
  

المـادة تأكيد على أن اإلجـازة اإلداريـة الممنوحـة فـي إطـار من الئحة الموظفين لل ٣-١١٢٠ُعدِّلت المادة و   -٩٠
ديبيــًا. وتُنهــى تلــك اإلجــازة علــى الفــور إذا لــم ُتشــَفع ببّينــات التهمــة ليســت إجــراًء تأمــن الئحــة المــوظفين هــي  ١١٢٠

  الموجهة إلى الموظف بإساءة السلوك، وُترّد إليه فورًا أية أجور ُسِحبت منه إذا ثُبت أنه غير مسيء للسلوك.
  

  اإلخطار بالتهم والرد عليها
  
  بتحرير نصها.من الئحة الموظفين ألسباب تتعلق  ١١٣٠ُعدِّلت المادة   -٩١
  

على ضوء الخبرة المكتسبة ومـن أجـل اإلدارة الجيـدة التعديالت التي ُتعتبر ضرورية   :ثالثاً 
ستصـبح سـارية المفعـول مـع دخـول  ٢واعُتِمدت، ١للموارد البشرية، والتي، إن أُِقّرت

  ٣سياسة التنقل بالمنظمة حّيز النفاذ
  

  للموظفينالتعديالت الُمقترح إدخالها على النظام األساسي 
  

  تعيين الموظفين ونقلهم وٕاعادة انتدابهم وترقيتهم
  
 ٢-٤التعديالت الُمقترح إدخالها علـى عنـوان المـادة رابعـًا مـن النظـام األساسـي للمـوظفين وعلـى المـادتين    -٩٢
  من الئحة الموظفين هي تعديالت تتعلق بتحرير نصوص تلك المواد. ٣-٤و
  

مــن النظــام األساســي للمــوظفين للتأكيــد علــى أنــه يتعــين إجــراء  ١-٤المــادة وُيقتــرح إدخــال تعــديالت علــى   -٩٣
جميع حاالت التعيـين والتنقـل وٕاعـادة االنتـداب والترقيـة كمـا ينبغـي ودون النظـر إلـى اعتبـارات العـرق أو الجـنس أو 

  .الدين

                                                           
 في حالة التعديالت الُمدخلة على الئحة الموظفين.   ١

  في حالة التعديالت الُمقترح إدخالها على النظام األساسي للموظفين.   ٢
 .(باإلنكليزية) ] ٣في المرفق  المقترح والمنقح الحالي النصان[ يرد    ٣
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انتـداب المـوظفين  سياسة التنقل بالمنظمة حّيز النفـاذ، سُتشـغل معظـم الوظـائف عـن طريـق إعـادةوبدخول   -٩٤
مـــن النظـــام األساســـي  ٤-٤عوضـــًا عـــن إجـــراء منافســـة غيـــر مقيـــدة، ومـــن المقتـــرح إدخـــال تعـــديالت علـــى المـــادة 

  للموظفين إليضاح هذه المسألة.
  

  إنهاء خدمة الموظفين
  
قـل يكون رفض الموظف إلعادة االنتداب أو عدم امتثاله إلعادة انتدابه، بما في ذلك في إطار سياسـة التن  -٩٥

  من النظام األساسي للموظفين وفقًا لذلك. ٢-٩بالمنظمة، سببًا إلنهاء تعيينه، ومن الُمقترح تعديل المادة 
  

  تعديالت الئحة الموظفين
  

  تحديد المرتبات
  
من الئحة الموظفين من أجل إرساء أساس لحساب مرتب الموظف الذي ُيعـاد  ١-٣-٣٢٠ُأدِرجت المادة   -٩٦

من الالئحة المذكورة،  ٣-٣-٣٢٠أدنى رتبة في إطار عملية التنقل. وعليه، ُأِعيد ترقيم المادة انتدابه لشغل وظيفة 
  وُعدِّلت ألسباب تتعلق بتحرير نصها.

  
  سياسات التوظيف

  
توضــيح مسـألة أن معظـم الوظـائف الخاضـعة لمبـدأ التنــاوب مـن الئحـة المـوظفين ل ٤-٤١٠ُعـدِّلت المـادة   -٩٧

لى أساس التعيينات المحددة المدة وتلك المستمرة، سُتشـغل بواسـطة إعـادة االنتـداب عمـًال التي يشغلها الموظفون ع
  بسياسة التنقل بالمنظمة.

  
  التنقل

  
من الئحة الموظفين التي تعطي األفضلية في إطار ممارسة التنقل لبعض المـوظفين  ٥١٥ُأدِرجت المادة   -٩٨

  الذين ألغيت وظائفهم.
  

  رفض إعادة االنتداب
  

مـــن الئحـــة المـــوظفين التـــي تبـــّين العواقـــب المترتبـــة علـــى رفـــض الموظـــف إلعـــادة  ١٠٧٢ُأدِرَجـــت المـــادة   -٩٩
  االنتداب أو عدم امتثاله له.

  
  اإلجراء المطلوب من المجلس التنفيذي

  
[ تتضـــمن هـــذه الفقـــرة خمســـة مشـــاريع قـــرارات تـــم اعتمادهـــا فـــي الجلســـة الرابعـــة عشـــرة باعتبارهـــا القـــرارات   -١٠٠

  ، بالترتيب.]١٥ق١٣٦ت  مو ١٤ق١٣٦ت  مو ١٣ق١٣٦ت  مو ١٢ق١٣٦ت  مو ١١ق١٣٦ت  م
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  ٤الملحق 
  

  التخصيص االستراتيجي لحّيز الميزانية
  

  ] ٢٠١٥كانون الثاني/ يناير  ٩ -، الملحق١٣٦/٣٥م ت[ الوثيقة 
  

  تقرير الفريق العامل المعني 
  التخصيص االستراتيجي لحّيز الميزانيةب

  
  

  أساسية معلومات
  
تمشــيًا مــع المقــرر اإلجرائــي الــذي التخصــيص االســتراتيجي لحّيــز الميزانيــة ُأنِشــئ الفريــق العامــل المعنــي ب  -١

اتخــذه المجلــس التنفيــذي فــي دورتــه الرابعــة والثالثــين بعــد المائــة. وقــّدم أعضــاء الفريــق العامــل التقريــر الــوارد فــي 
  العشرين للجنة البرنامج والميزانية واإلدارة.أثناء عقد االجتماع  EBPBAC20/5 الوثيقة

  
وعـــــرض الفريـــــق العامـــــل مداوالتـــــه األوليـــــة حـــــول نطـــــاق ومبـــــادئ ومعـــــايير منهجيـــــة جديـــــدة للتخصـــــيص   -٢

االستراتيجي للموارد، كما عرض معايير مقترحة للقطاعات التشـغيلية األربعـة لكـي تناقشـها اللجنـة وتـدلي بتعليقاتهـا 
  عليها.

  
يق العامل بأن وضع منهجية جديدة للتخصيص االستراتيجي للموارد في منظمة الصحة العالمية وسّلم الفر   -٣

(المنظمة) أمر معقد جدًا ومرتبط بالكثير من مبادرات األخرى إلصـالح المنظمـة، والتـي يجـري حاليـًا تنفيـذها علـى 
ف المخرجـــات والمنجـــزات قـــدم وســـاق، مـــن قبيـــل العمـــل بشـــأن التخطـــيط مـــن القاعـــدة إلـــى القمـــة، وحســـاب تكـــالي

  واستعراض تمويل تكاليف التنظيم واإلدارة.المستهدفة، وأدوار مستويات المنظمة الثالثة ووظائفها، 
  
أعضاء الفريق العامل الضوء على أهمية ضمان أن تكون منهجية التخصيص االستراتيجي للموارد وسّلط   -٤

س بـــالعكس، كمـــا بـــّين أعضـــاء الفريـــق العامـــل أنـــه يلـــزم مســـتنيرة بالعمـــل الـــذي تضـــطلع بـــه هـــذه المبـــادرات، والعكـــ
  االستمرار في هذا العمل نظرًا إلى تعقيده وارتباطه بعدد من مبادرات المنظمة الجاري تنفيذها على قدم وساق.

  
الـــدول األعضـــاء بـــالتقرير، بمـــا فـــي ذلـــك خريطـــة الطريـــق، وأعربـــت عـــن تقـــديرها لجهـــود الفريـــق ورّحبـــت   -٥

الـــدول األعضـــاء أيضـــًا علـــى تغييـــر عنـــوان المبـــادرة مـــن "التخصـــيص االســـتراتيجي للمـــوارد" إلـــى اتفقـــت العامـــل. و 
  "التخصيص االستراتيجي لحّيز الميزانية".

  
وبعـــد أن نظـــر المجلـــس التنفيـــذي فـــي توصـــية لجنـــة البرنـــامج والميزانيـــة واإلدارة القاضـــية بإبقـــاء عضـــوية   -٦

  تسهيل استمراره في االضطالع بعمله، قام المجلس بما يلي:تغيير من أجل دون  العامل المذكورالفريق 

التخصـيص العامـل المعنـي بقرر على نحو استثنائي استبقاء عضوية البلـدان الحاليـة فـي الفريـق   )١(  
  وهي بلجيكا والكاميرون ومصر وماليزيا وملديف والمكسيك؛االستراتيجي لحّيز الميزانية، أال 
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طلــــب مــــن لجنــــة البرنــــامج والميزانيــــة واإلدارة أن تقــــدم تقريــــرًا إلــــى المجلــــس التنفيــــذي فــــي دورتــــه   )٢(  
التخصـيص االسـتراتيجي العامل المعني بالسادسة والثالثين بعد المائة، بما يشمل حصيلة مداوالت الفريق 

  .لحّيز الميزانية
  
علــى  ٢٠١٤الســتين المعقــودة بأيــار/ مــايو واتفقــت الــدول األعضــاء فــي جمعيــة الصــحة العالميــة الســابعة و   -٧

وأّيـدت خريطـة الطريـق المرسـومة مـن أجـل أنه يلزم إجـراء المزيـد مـن التحلـيالت المتعمقـة والمناقشـات المستفيضـة، 
وضع منهجية مقترحة للتخصيص االستراتيجي لحّيز الميزانية لكي ينظر فيها المجلس التنفيـذي فـي كـانون الثـاني/ 

  ٢٠١٥.١يناير 
  
بهــدف  ٢٠١٤تشــرين الثــاني/ نــوفمبر  ١٣و ١٢وعقــد الفريــق العامــل اجتماعــه الثــاني وجهــًا لوجــه يــومي   -٨

التوصل إلى اتفاق بشأن اتباع نهج ما في وضع منهجية للتخصيص االستراتيجي لحّيز الميزانية، وتقديم توصـيات 
  إلى المجلس التنفيذي لكي ينظر فيها.

  
والته التي أجراها في اجتماعه الذي استغرق يومين اثنين بنصح أسدته إليه واسترشد الفريق العامل في مدا  -٩

تعليقـات مســتمدة مــن مناقشــات حـول التخصــيص االســتراتيجي لحّيــز الميزانيــة ُأجِريـت أثنــاء عقــد اجتماعــات اللجــان 
  ة والتنظيم.اإلقليمية مؤخرًا، وعروض قدمتها األمانة بشأن التخطيط والميزانية والتمويل، وتكاليف اإلدار 

  
ويبّين هذا التقرير بإيجاز حصيلة مداوالت الفريق العامل ويسهب في تفاصيل المنهجية التي يقترحها لكي   -١٠

  ينظر فيها المجلس التنفيذي.
  

  التخصيص االستراتيجي لحّيز الميزانية منهجية
  

التخصـيص االسـتراتيجي الفريق العامـل فـي تحديـد نهـج موضـوعي وشـفاف للبـت فـي موضـوع تمّثل هدف   -١١
لحّيز الميزانية على أساس المبادئ التوجيهية واالحتياجات واألولويات والنتـائج المحـددة بفضـل برنـامج العمـل العـام 

  والتخطيط من القاعدة إلى القمة.
  

ضعها وأكّد الفريق العامل مجّددًا موافقته على التصنيف الحالي للقطاعات والمبادئ التوجيهية التي سبق و   -١٢
بشأن هذه العملية. وشّدد الفريق العامل على أن المنهجية الجديدة للتخصيص االستراتيجي لحّيز الميزانية يجب أن 
تسترشد بالمبادرات الجاري تنفيذها حاليًا على قـدم وسـاق بشـأن إصـالح المنظمـة، والعكـس بـالعكس، وأن مـن شـأن 

  ًا أوليًا يتعين تقييمه وتحسينه، حسب اللزوم.المنهجية المقترحة في نهاية المطاف أن تكون نموذج
  

وســّلط الفريــق العامــل الضــوء علــى أن التخصــيص االســتراتيجي لحّيــز الميزانيــة ينبغــي أن يتســم بالمرونــة   -١٣
إلتاحـــة المجـــال أمـــام تخصـــيص هـــذا الحّيـــز وٕاعـــادة تخصيصـــه، وينبغـــي أن يســـتند إلـــى أفضـــل البيانـــات المتاحـــة. 

يضًا بضرورة القيام في المستقبل بإعادة النظر في نسبة تخصيص حّيـز الميزانيـة فيمـا بـين وأوصى الفريق العامل أ
  القطاعات في سياق اإلصالحات الجارية بالمنظمة.

  
بوصـفها  ٢٠١٥-٢٠١٤وألغراض تنفيذ هـذه الممارسـة، اسـتعان الفريـق العامـل بتوزيـع الميزانيـة البرمجيـة   -١٤

اقشـــاته بشـــأن كـــل واحـــد مـــن القطاعـــات التشـــغيلية علـــى النحـــو المبـــين فـــي معلومـــات أساســـية يرتكـــز إليهـــا فـــي من
  أدناه. ١ الجدول

  
  
  

                                                           
، المحضــر المـــوجز للجلســـة الثالثـــة للجنــة "أ" التابعـــة لجمعيـــة الصـــحة ٣/ ســـجالت/ ٢٠١٤/ ٦٧ج ص عالوثيقـــة انظــر     ١

 (باإلنكليزية). ٢والستين، الفرع العالمية السابعة 
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  بحسب القطاع التشغيلي ومستوى المنظمة (٪) ٢٠١٥-٢٠١٤توزيع الميزانية البرمجية  –١الجدول 
  باالستناد إلى التكاليف المزمعة

  
  المجموع  القطرية المكاتب  المكاتب اإلقليمية  المقر الرئيسي  القطاعات التشغيلية

  ٢٣  ٢٣  صفر  صفر  القطري الصعيدالتعاون التقني على   -١
  ٣٣  صفر  ١٣  ٢٠  توفير السلع العالمية واإلقليمية  -٢
  ٢٢  ٥  ٦  ١١  التنظيم واإلدارة  -٣
االســـــــــتجابة ألحـــــــــداث الطـــــــــوارئ كاالســـــــــتجابة   -٤

  ٢٢  ٢٠  ١  ١  للفاشيات واألزمات
  ١٠٠  ٤٨  ٢٠  ٣٢  المجموع

  
  النطاق

  
االشــتراكات المقــدرة والمســاهمات كــل مــن منهجيــة التخصــيص االســتراتيجي للمــوارد فــي تخصــيص ُتطّبــق   -١٥

  ).الميزانية البرمجية( الطوعية على نحو متكامل دعمًا لخطة العمل الواحدة والميزانية الواحدة للمنظمة
  

  المبادئ التوجيهية
  

، وضـع المنهجيـة الجديـدة للتخصـيص االسـتراتيجي للمـواردفـي التي اسُترِشد بهـا ة شاملالمبادئ الما يلي في  -١٦
  :والتي يمكن االستمرار في االسترشاد بها من أجل تنفيذ هذه المنهجية

  البلـدان حّيـز الميزانيـة يـدعم التخصـيص االسـتراتيجي لينبغـي أن  :إلى االحتياجـات والبيِّنـاتاالستناد
نتائج البحـوث ها ما فيمتاحة، بالبيانات الأفضل التي تمس حاجتها إلى الموارد وينبغي أن يستند إلى 

 األسس المرجعية التي يمكن قياسها قياسًا موضوعيًا؛، فضًال عن والبيانات المثبتة علمياً 

 حّيـــز الميزانيـــة التخصـــيص االســـتراتيجي لينبغـــي أن يتضـــمن  :اإلدارة القائمـــة علـــى تحقيـــق النتـــائج
ـــًا ل اً مـــن القاعـــدة إلـــى القمـــة وتقـــدير  اً رصـــين اً تخطيطـــ تكـــاليف المخرجـــات والمنجـــزات المســـتهدفة واقعي

يتــواءم مــع األولويــات المحــددة فــي برنــامج العمــل العــام وعقــب مراعــاة كيفيــة تخصــيص المــوارد  بمــا
  ؛مارات الموظفةومواضع تخصيصها على أفضل وجه من أجل تحقيق أعظم أثر وقيمة من االستث

 بين القطاعات الجغرافية حّيز الميزانية التخصيص االستراتيجي لُيجرى ينبغي أن  :العدالة واإلنصاف
 مطبقة على نحو متسق؛عمومًا و الوظيفية وفقًا لمعايير موضوعية ومقبولة  أو

 االسـتراتيجي التخصـيص و فـي صـميم التخطـيط ينـدرج هـذان المبـدآن ينبغـي أن  :المساءلة والشفافية
 ؛ الموارد استخداماإلبالغ عن و حّيز الميزانية ل

 وزيـعأن تدعم القرارات المتعلقـة بتينبغي على مستويات المنظمة الثالثة  :األدوار والوظائف الواضحة 
  وتعزز المساءلة؛ تخصيص حّيز الميزانية المهام و 

 حّيــــز الميزانيــــة االســــتراتيجي لالتخصــــيص نظــــر فيــــه عنــــد االضــــطالع بينبغــــي أن يُ  :تحســــين األداء
 .النتائج وٕانجاز الحصائلحقيق للتشجيع على ت
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  المعايير حسب القطاعات التشغيلية
  

 تـــم تحديـــدقـــد و  ١تشـــغيلية. إلـــى أربعـــة قطاعـــات تخصـــيص االســـتراتيجي لحّيـــز الميزانيـــةال منهجيـــة وتنقســـم  -١٧
المنهجيـــة  واللـــذان ســـيحددان نمـــوذج، تشـــغيلي قطـــاعلكـــل  الميزانيـــةنهـــج للتخصـــيص االســـتراتيجي لحّيـــز معـــايير و 
  .المقترحة

  
  : التعاون التقني على الصعيد الُقطري١القطاع 

  
يتعلــق هــذا القطــاع بالوظــائف واألنشــطة علــى الصــعيد الُقطــري، حيــث تعــود الفائــدة علــى كــل آحــاد البلــدان   -١٨

الــدعم التقنــي، وٕاجــراء الحــوار بشــأن السياســات، بشــكل مباشــر. وقــد تشــمل األنشــطة بنــاء القــدرات الُقطريــة، وتقــديم 
تصنيف أدناه  ٢ا وبثها. ويوضح الجدول وتكييف المبادئ التوجيهية، وتعزيز الُنظم من أجل جمع البيانات وتحليله

  .١لقطاع ل ٢٠١٥-٢٠١٤األنشطة وتكاليف الموظفين في الميزانية البرمجية 
  

  )٪(تكاليف الموظفين األنشطة و  تصنيف - ٢٠١٥-٢٠١٤: الميزانية البرمجية ١القطاع  -٢ الجدول
  
    ٢٠١٥-٢٠١٤ ميزانية المزمعةال

  ٦٥  األنشطة تكاليف
  ٣٥  تكاليف الموظفين

  
ــز مــن أجــل تحديــدوتــم اقتــراح خطــوتين   -١٩ ، علــى المســتوى القطــري للتعــاون التقنــيالمخصــص  الميزانيــة حّي

المنهجيـة  علـى أسـاس المسـتوى اإلقليمـي المجمعـة علـى الميزانيـة تخصـيص حّيـز في تحديـد وتتمثل الخطوة األولى
 لــدعم التعــاون التقنــي الميزانيــةالخطــوة الثانيــة فتعتمــد علــى تخصــيص حّيــز أمــا  أدنــاه، ٢٥-٢٠ الفقــرات فــي المبينــة

المبين ، على النحو المعايير الرئيسية مع مراعاة من القاعدة إلى القمة التخطيط على أساس على المستوى القطري
  .أدناه ٢٨ في الفقرة

  
هــذه  وتألفــت. علــى المســتوى اإلقليمــي التخصــيص لتحديــد مــن أربــع خطــواتتتــألف  عمليــةوتــم اســتخدام   -٢٠

 للبلـــدان؛ وضـــع أوزانج) (؛ مجموعـــات عشـــرية البلـــدان فـــي تجميـــعب) ( لمؤشـــر؛) وضـــع مقيـــاس ل(أ مـــن العمليـــة
  المتبعة.منهجية ويوضح التذييل ال. المخصصات اإلقليمية توليد )(د
  

 مؤشـــر، وعيـــوب كـــل، ومزايـــا مختلفـــة مـــن المؤشـــرات بصـــيغ عـــدد مـــن النمـــاذجفـــي  الفريـــق العامـــلونظـــر   -٢١
  محل الدراسة ما يلي: وشملت المؤشرات. نموذجيةال والصيغة

  تعادل القوة الشرائية بالدوالر)؛( للفرد الناتج المحلي اإلجمالي  •
  العمر المأمول؛  •
  باللقاح الثالثي المضاد للدفتيريا والسعال الديكي والتيتانوس (الخناق والشاهوق والكزاز)؛ تغطيةال  •
  الوالدات التي ُتجرى تحت إشراف عاملين صحيين مهرة؛  •
 بســـبب األمـــراض ســـنوات العمـــر المصـــححة للفـــرد؛ المصـــححة باحتســـاب مـــدد العجـــز ســـنوات العمـــر  •

التغذوية للفـرد؛ واألمراض فترة المحيطة بالوالدة أمراض ال؛ و ؛ واألمراض التي تصيب األمهاتالسارية
  للفرد؛ واإلصابات األمراض غير السارية بسبب سنوات العمر المصححةو 

  نسبة سعر صرف العملة عند تعادل القوة الشرائية مقارنة بسعر صرف الدوالر األمريكي؛  •
                                                           

  .١٣٤/١٠م تانظر الوثيقة    ١
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  ؛كثافة الطرق؛ السكانيةالكثافة  في المناطق الحضرية؛ السكان الذين يعيشون نسبة  •
  درجات الحرارة القصوى؛للجفاف والفيضانات و  الذين تعرضواسكان النسبة المئوية لل  •
  )؛ ٢٠٠٥الدولية ( اللوائح الصحية تنفيذ  •
  .عدم المساواة في الدخلالخاص ب (Gini)معامل جيني   •

  
المؤشـــرات،  مزايـــا وعيـــوبمنهجيـــة، بمـــا فـــي ذلــك أكثـــر تفصــيًال لل التــذييل إلـــى تفســـير ويمكــن الرجـــوع فـــي  

  .صياغتهاالتي تمت  المركبةالنماذج و 
  

محــل  مركــب لكــل نمــوذج حســب اإلقلــيمب مخصصــاتالنســبة المئويــة لل لقطــة مــن أدنــاه ٣ الجــدولويقــدم   -٢٢
  .دراسة الفريق العامل

  
  )٪الفريق العامل (دراسة  مركب لكل نموذج حسب اإلقليمب مخصصات: النسبة المئوية لل١القطاع  -٣ الجدول

  

  إقليم المنظمة
الميزانية المزمعة 

٢٠١٥-٢٠١٤  
المتوسط على 

 أساس آلية التحقق 
  ٢٠٠٦لعام 

النموذج 
  المركب

1(B)١  

النموذج 
  المركب

)2(S٢  

النموذج 
  المركب

3(T)٣  

النموذج 
  المركب

4(U)٤  

النموذج 
  المركب

5(V)٥  
  ٤٤,٨٧  ٤٤,٣١  ٤٥,٧٠  ٤٥,٠٠  ٤٢,٥٣  ٤٧,٦٧  ٤٣,٠٠  أفريقيا

  ١٠,١٦  ١٠,٧٨  ١٢,٤٨  ١٣,٣٥  ١١,١٥  ١٠,٢٤  ٨,٠٠  األمريكتان
  ١٣,٦٩  ١١,٦٧  ١٠,٢٢  ١٠,٩٧  ١٣,٩٦  ١٠,٤٥  ١٥,٠٠  شرق المتوسط

  ١٢,٥١  ١٦,٦٧  ١٤,٩١  ١٣,٦١  ١٠,٨١  ١١,٨٦  ٥,٠٠  أوروبا
  ١٠,٨٤  ٨,٦١  ٧,٧٤  ٧,٨٩  ١٢,٧٤  ١٠,٤٤  ١٦,٠٠  جنوب شرق آسيا

  ٧,٩٢  ٧,٩٦  ٨,٩٥  ٩,٩١  ٨,٨١  ٩,٣٤  ١٤,٠٠  الهادئ المحيط غرب
العمــر المــأمول؛ الــوالدات التــي ُتجــرى تحــت ؛ تعــادل القــوة الشــرائية بالــدوالرو للفــرد  النــاتج المحلــي اإلجمــالي محــل الدراســة: مؤشــراتال  ١

  للدفتيريا والسعال الديكي والتيتانوسالتغطية باللقاح الثالثي المضاد ؛ إشراف عاملين صحيين مهرة
الــوالدات التــي ُتجــرى تحــت إشــراف عــاملين  ؛تعــادل القــوة الشــرائية بالــدوالرو للفــرد  النــاتج المحلــي اإلجمــالي: محــل الدراســة مؤشــراتال  ٢

؛ إجمـالي سـنوات العمـر المصـححة باحتسـاب مـدد للـدفتيريا والسـعال الـديكي والتيتـانوسالتغطية باللقاح الثالثي المضاد ؛ صحيين مهرة
  معامل جينيافة السكانية؛ العجز؛ مستوى األسعار؛ الكث

الــوالدات التــي ُتجــرى تحــت إشــراف عــاملين  ؛تعــادل القــوة الشــرائية بالــدوالرو للفــرد  النــاتج المحلــي اإلجمــالي: محــل الدراســة مؤشــراتال  ٣
؛ إجمـالي سـنوات العمـر المصـححة باحتسـاب مـدد للـدفتيريا والسـعال الـديكي والتيتـانوسالتغطية باللقاح الثالثي المضاد ؛ صحيين مهرة

سـنوات العمـر التغذويـة؛ واألمـراض فتـرة المحيطـة بـالوالدة ، وأمـراض الالتـي تصـيب األمهـاتالعجز بسبب األمراض السارية واألمراض 
  واإلصابات؛ مستوى األسعار؛ الكثافة السكانية؛ معامل جيني األمراض غير السارية بسبب المصححة

الــوالدات التــي ُتجــرى تحــت إشــراف عــاملين  ؛تعــادل القــوة الشــرائية بالــدوالرو للفــرد  النــاتج المحلــي اإلجمــالي: محــل الدراســة تمؤشــراال  ٤
؛ إجمـالي سـنوات العمـر المصـححة باحتسـاب مـدد للـدفتيريا والسـعال الـديكي والتيتـانوسالتغطية باللقاح الثالثي المضاد ؛ صحيين مهرة

  العجز
الــوالدات التــي ُتجــرى تحــت إشــراف عــاملين  ؛تعــادل القــوة الشــرائية بالــدوالرو للفــرد  النــاتج المحلــي اإلجمــالي: دراســةمحــل ال مؤشــراتال  ٥

؛ إجمـالي سـنوات العمـر المصـححة باحتسـاب مـدد للـدفتيريا والسـعال الـديكي والتيتـانوسالتغطية باللقاح الثالثي المضاد ؛ صحيين مهرة
  العجز؛ الكثافة السكانية

  
العديـد مـن  تضـمالتـي  مركبـةال نمـاذجال العامـل بدراسـة عـدد مـن قـام الفريـق كـل مؤشـر، مزايا وبعد مناقشة  -٢٣
 األكثـر اسـتقراراً  المعتمـدة علـى البيانـات المؤشـراتتلـك  يشـمل مركبـاً  نموذجاً  بناًء على ذلك ثم حدد المؤشرات. هذه

  .١األنسب للقطاع النموذج  اعتبارهب على نطاق واسعإتاحة  واألكثر حصائيةاإل وقوة من الناحية
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، والتي تتمثل مؤشراتهاستقرار توافر البيانات و  من منطلق ٥ مركبال النموذج الفريق العامل أعضاء حبذو   -٢٤
الـــوالدات التـــي ُتجـــرى تحـــت إشـــراف عـــاملين ؛ و تعـــادل القـــوة الشـــرائية بالـــدوالرو  للفـــرد النـــاتج المحلـــي اإلجمـــاليفـــي 

 للنمـاذج تفضـيلهمإلـى  عـدد قليـل مـن األعضـاء وأشـار. باللقـاح الثالثـي؛ والكثافـة السـكانية التغطيـة؛ و صحيين مهرة
تخصـيص تناسـبًا مـع  توزيعـًا أكثـر التي تضم عددًا أقـل مـن المؤشـرات وتـوفرو  ،(B)1 نموذج مثل خرى،األ مركبةال

  عبر األقاليم. الميزانيةحّيز 
  

 تخصـيص حّيـز تحـول فـيال عن طريـق الحـد مـن النموذج المقترح لتنفيذ فترة انتقالية الفريق العامل يقترحو   -٢٥
فـــي  ١، وذلـــك باســـتخدام مخصصـــات حّيـــز الميزانيـــة اإلقليميـــة للقطـــاع لكـــل ثنائيـــة ٪٢ علـــىبمـــا ال يزيـــد  الميزانيـــة

األقـــاليم علـــى المواءمـــة بمـــرور الوقـــت مـــع  وهـــذا ســـوف يســـاعد نقطـــة البدايـــة.ك ٢٠١٥-٢٠١٤ البرمجيـــة ميزانيـــةال
  الميزانية. تخصيص حّيز من ستوى جديدم
  

 تخصــيص االســتراتيجي لحّيــزال مداوالتــه بشــأن فــي نظــر فيهــا الفريــق العامــلالتــي  العوامــل الرئيســية ومــن  -٢٦
، ومســتويات التنميــة البلــدان تتفــاوت فــي ســياقاتها الفرديــةاالعتــراف بــأن الجــودة، و العاليــة  تــوافر البيانــات الميزانيــة،

  االحتياجات الصحية.و  الموارد،والقدرة على حشد 
  

بمــرور  اســتخدام المــوارد فــي تحســينات التــي تطــرأ علــى األداءال إظهــار بضــرورة الفريــق العامــلواعتــرف   -٢٧
الخدمات العالية الجـودة  فـي الوقـت  نوعية في إظهار بعض األقاليم التحديات التي تواجهها، ولكنه اعترف بالوقت

وتـم اقتـراح ضـرورة تشـارك األقـاليم فـي  الخـدمات.كافيـة مـن  فيـه مـن أجـل تقـديم أو إتاحـة كميـة تكـافح الذي التـزال
 تبــرربــرامج الحصــائل والوأن للتــدليل علــى انفــاق المــوارد بشــكل جيــد  تحســين األداء الممارســات فــي مجــال أفضــل

بـــين  المســـتوى العـــالمي ســـواء علـــىلحّيـــز الميزانيـــة  تخصـــيص االســـتراتيجيال ينبغـــي النظـــر فـــي ولـــذلك، التكـــاليف.
  داخل األقاليم.الرئيسية أو  المكاتب

  
، علـى المسـتوى القطـريدعم التعاون التقني المستوى اإلقليمي ل الميزانية من تخصيص لحّيزال لمزيد منول  -٢٨

  االعتبار: بعين يوصى بأخذ األمور التالية 
  ؛القاعدة إلى القمة من كجزء من التخطيط آحاد البلدان وأولويات احتياجات  •
  الوطنية لالستثمار؛الخطة و  التعاون القطري استراتيجية المواءمة مع  •
  لمنظمة؛ ل الميزة النسبية  •
  .العمل العام في برنامج األولويات المحددة المواءمة مع  •

  
  توفير السلع العالمية واإلقليمية :٢ القطاع

  
يغطي هذا القطاع الوظائف والبرامج التي يؤديها المقر الرئيسي للمنظمة ومكاتبهـا اإلقليميـة، كمـا ورد فـي   -٢٩

وتشـــمل األمثلـــة علـــى  بأكملهـــا.دعمـــًا للمنظمـــة األعضـــاء و  جميـــع الـــدول لصـــالح، دســـتور المنظمـــة مـــن ٢المـــادة 
دئ توجيهيــة، ومــا تجريــه مــن تحاليــل، المنجــزات المســتهدفة مــا تضــعه المنظمــة مــن قواعــد ومعــايير وسياســات ومبــا

  وٕادارة المعلومات الصحية وبثها.
  

 ٢٠١٥-٢٠١٤تكـــاليف المـــوظفين فـــي الميزانيـــة البرمجيـــة األنشـــطة و  تصـــنيف أدنـــاه ٤ الجـــدول ويوضـــح  -٣٠
  .٢للقطاع 
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  )٪(تكاليف الموظفين األنشطة و  تصنيف - ٢٠١٥-٢٠١٤: الميزانية البرمجية ٢القطاع  -٤ الجدول
  
    ٢٠١٥-٢٠١٤ المزمعةميزانية ال

  ٣٨  األنشطة تكاليف
  ٦٢  تكاليف الموظفين

  
 وااللتزامــات الدوليــة قــرارات األجهــزة الرئاســية إلــى حــد كبيــر علــى يســتند ٢أن القطــاع  الفريــق العامــل وأقــر  -٣١

مبـادرات  مـع يتفـقوبمـا ، برنـامج العمـل العـام على النحو المبين فـي الدولية في مجال الصحة العمومية واألولويات
 تخصـــيص االســـتراتيجي لحّيـــز الميزانيـــةيتبـــع ال فمـــن المستحســـن أن ولـــذلك،. منظمـــة األخـــرى قيـــد التنفيـــذال إصـــالح

فـي ، مع األخذ العالمية واإلقليمية واألولويات الصحية الممارسات الحالية وأن يعتمد على تقييم وتحديد االحتياجات
  :المعايير التالية االعتبار

  ؛العمل العام في برنامج يات المحددةاألولو   •
  البلدان؛أولويات احتياجات و   •
  ؛األجهزة الرئاسية للمنظمة القرارات التي اعتمدتها  •
  ؛للمنظمة الميزة النسبية  •
  كفاءة والفعالية)؛إيالء االهتمام لل (معمنظمة المستويات الثالثة للوظائف أدوار و   •
  المستهدفة؛ والمنجزاتواقعية للمخرجات  تقدير تكاليف  •
  إدارة المشروع. نهج  •

  
  : التنظيم واإلدارة٣القطاع 

  
يتعلــق هــذا القطــاع بالوظــائف الالزمــة إلدارة المنظمــة. ويمكــن إدراج تكــاليف التنظــيم واإلدارة ضــمن فئتــين   -٣٢

  من الفئات العامة، أال وهما:
المؤسســية والوظــائف التمكينيــة، بمــا فــي القوامــة وتصــريف الشــؤون: وتشــمل تكــاليف جميــع الخــدمات   •

  ذلك القيادة واإلدارة العامة وتصريف الشؤون؛
البنـــى التحتيـــة والـــدعم التنظيمـــي: وتشـــمل تكـــاليف تشـــغيل خـــدمات المبـــاني، والصـــيانة، وتكنولوجيـــا   •

 ٦المعلومات، واألمن، وغيرها من خدمات الدعم التنظيمي. وتندرج معظم هذه التكاليف ضمن الفئة 
، ولكـــن بعضـــها ينـــدرج ضـــمن الفئـــات التقنيـــة ٢٠١٩-٢٠١٤ن برنـــامج العمـــل العـــام الثـــاني عشـــر مـــ
  .٥إلى  ١ من

  
ــــوفر  -٣٣ ــــاه ٥الجــــدول  ي ــــةاألنشــــطة تصــــنيف  أدن ــــة البرمجي ــــي الميزاني  ٢٠١٥-٢٠١٤ وتكــــاليف المــــوظفين ف

  .٣ للقطاع
  

  )٪(تكاليف الموظفين األنشطة و  تصنيف - ٢٠١٥-٢٠١٤: الميزانية البرمجية ٣القطاع  -٥ الجدول
  
    ٢٠١٥-٢٠١٤ ميزانية المزمعةال

  ٢٥  األنشطة تكاليف
  ٧٥  تكاليف الموظفين
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الخــاص بالقوامــة وتصــريف الشــؤون مــن عنصــر التكلفــة  ٣أقــر الفريــق العامــل بمــا ينطــوى عليــه القطــاع   -٣٤
الثابتة العالية (على سبيل المثال تكاليف اجتماعات األجهزة الرئاسية وهياكل تصريف الشـؤون، أو الوظـائف العليـا 

المرتبطـة  ظـائفبالو  فيمـا يتعلـق وفعاليتها لفةبإجراء قدر كبير من العمل لتنظيم مواءمة التك وأقر كذلكبالمنظمة). 
  اإلدارة والتنظيم.ب
  

المرتبطــة  وظــائفلل ميزانيــةتخصــيص حّيــز الل الــنهج الحــالي بالحفــاظ علــى يوصــي الفريــق العامــل لــذلك،  -٣٥
صـريف وت القيـادةتقسـيم إيـالء االهتمـام إلـى  مـع، منظمـةال أن يـتم االنتهـاء مـن عمليـة إصـالح التنظيم واإلدارة إلىب

  . داخل القطاع فئات فرعية إلى، والتنظيم واإلدارة الشؤون
  

كنـوع مـن الممارسـات المسـتدامة  في النظـام كفاءة التكلفةلضمان  تدابير إنشاء يجب باإلضافة إلى ذلك،و   -٣٦
  منظمة لعائد على االستثمار وٕاظهاره.ال لضمان تحقيق عبر المنظمةينبغي إضفاء الطابع المؤسسي و 
  

الخاصـــة  بشـــأن التـــدابير واإلدارة البرنـــامج والميزانيـــةلجنـــة  تقـــديم تقـــارير منتظمـــة إلـــى المقتـــرح أيضـــاً  ومـــن  -٣٧
  .وتحقيق الوفورات كفاءة التكاليفب
  

  : االستجابة ألحداث الطوارئ كاالستجابة للفاشيات واألزمات٤ القطاع
  

الفاشـية  انـدالع لطبيعـة ونظـراً طفـال. واستئصـال شـلل األ هذا القطاع االستجابة للفاشيات واألزمـاتيغطي   -٣٨
يصـعب التنبـؤ  وٕان كانكبيرة المطلوبة الموارد فعادة ما تكون  ،والتي تحكمها األحداث الحادة، واالستجابة لألزمات

العموميـة  للصـحة البرنامجيـة الطـوارئ من حالياً  استئصال شلل األطفال ويعتبر. التخطيط للميزانية أثناء عملية بها
ـــذا الصـــعيد العـــالمي،علـــى  ـــة  ل ـــة لتلبي ـــة بصـــورة عاجل ــــادة الميزاني ــــل زيــ ــــن أجـ ــــة مــ فمـــن الضـــروري التحلـــي بالمرونــ

  احتياجات البرامج.
  

 ٢٠١٥-٢٠١٤ وتكــاليف المــوظفين فــي الميزانيــة البرمجيــة األنشــطة تصــنيف أدنــاه ٦ الجــدوليســتعرض   -٣٩
  .٤ لقطاعل
  

  )٪(تكاليف الموظفين األنشطة و  تصنيف - ٢٠١٥-٢٠١٤ية : الميزانية البرمج٤القطاع  -٦ الجدول
  
    ٢٠١٥-٢٠١٤ ميزانية المزمعةال

  ٧٨  األنشطة تكاليف
  ٢٢  تكاليف الموظفين

  
الخطــة  بالفعــل مــن خــالل موجــودةستئصــال شــلل األطفــال منهجيــة ال الفريــق العامــل علــى أن هنــاكاتفــق   -٤٠

الفريـق  ومـن ثـم ال يوصـي. ٢٠١٨-٢٠١٣االستراتيجية للقضاء على شلل األطفال والشوط األخير من استئصـاله 
  شلل األطفال. الالزم الستئصال الميزانيةتخصيص حّيز بتبني نهج جديد ل العامل

  
بعـين  مـع األخـذ، ليـاً التـي تثيـر قلقـًا دو  الطوارئ الصحية لمعالجة عالمي دائر إنشاء صندوق ومن المقترح  -٤١

صــناديق إقليميــة  ينبغــي أيضــًا إنشــاءو  المتحــدة. األمــم اآلليــات الماليــة األخــرى الموجــودة داخــل منظومــة االعتبــار
  .لالستجابة للطوارئ داخل كل إقليم
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  :توصيات عامة
  

العديد من القضايا  ناقش الفريق العامل، االستراتيجي لحّيز الميزانيةتخصيص منهجية لل وضع وفي سياق  -٤٢
  .للنظر فيهاعلى المجلس  التوصيات التالية الفريق العامل، يقترح ونتيجة لذلك منظمة.ال بإصالح المتعلقة

بمــا فــي ذلــك ، القــائم علــى النتــائج ســبل التخطــيط وٕاعــداد الميزانيــة تعزيــزالعمــل علــى  تواصــل األمانــة  •
  والمساءلة. والكفاءة والفعالية الشفافية تحسين

ــــي إصــــالح تصــــريف الشــــؤون  • ــــد مــــن التقــــدم ف ــــق بتعريــــف، والســــيما المزي  ووظــــائف أدوار فيمــــا يتعل
ـــزبـــين  تحســـين التوافـــق بغيـــة للمنظمـــة، المســـتويات الثالثـــة دوار ووظـــائف وأ الميزانيـــة تخصـــيص حّي
  .الميزانية البرمجية بشكل أفضل لألولويات المحددة فيعلى االستجابة للمنظمة، و  المستويات الثالثة

  
 البرمجيـــة والتـــي تؤخـــذ بعـــين االعتبـــار فـــي ميزانيـــةالخاصـــة بال بشـــكل أفضـــل المعلومـــات األمانـــة توضـــح  -٤٣

  للمنظمة. االلتزامات العالمية القرارات وغيرها من، بما في ذلك ووضع الميزانيةعمليات التخطيط 
  

  .]١[ عرض هذا التذييل نتيجة تخصيص حيز الميزانية للقطاع 
  
  

________________________  
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  ٥الملحق 
  

  نص النظام األساسي المعدل لجائزة
  مؤسسة دولة الكويت لتعزيز الصحة

  
  ] ٢٠١٥كانون الثاني/ يناير  ٣١ - ٥، الفرع ١٣٦/٤١م ت[ الوثيقة 

  
  ٤المادة 
  

  الغرض
  

للبحـــوث األحمــد الجـــابر الصــباح الغــرض مـــن إنشــاء المؤسســـة هــو مـــنح جــائزة باســـم ("جــائزة ســـمو الشــيخ صـــباح 
مجــــــالي الرعايــــــة الصــــــحية للمســــــنين وتعزيــــــز الصــــــحة") لشــــــخص أو عــــــدة أشــــــخاص أو مؤسســــــة أو عــــــدة  فــــــي

منظمــــــة حكوميــــــة أو غيـــــر حكوميــــــة أو عــــــدة منظمـــــات حكوميــــــة أو غيــــــر حكوميـــــة ممــــــن  قــــــدموا  أو مؤسســـــات
جليلـــة فـــي البحـــوث المتعلقـــة بمجـــالي الرعايـــة الصـــحية للمســـنين وتعزيـــز الصـــحة. وتحـــّدد هيئـــة اختيـــار  مســـاهمات

الفــائزين بالجــائزة المعــايير المطبقــة تحديــدًا فيمــا يخــص تقيــيم األعمــال التــي ينجزهــا المرشــح/ المرشــحون للحصــول 
  على الجائزة.

  
  ٨ المادة
  
  الجائزة

  
 أكثـر ُتمـنح ال وهـي المؤسس، من تقديرية لوحة مع المال من ومبلغ عليها الحصول تثبت شهادة من الجائزة تتألف
وذلــك مــن ريــع الفائــدة علــى رأس مــال المؤسســة واإليــرادات المتراكمــة غيــر األغلــب  علــى الســنة فــي واحــدة مــرة مــن

 المبلـغ آلخـر وقـت مـن ُتعـّدل أن بالجائزة الفائزين اختيار لهيئة ويجوز. المستخدمة والتي يجوز للمؤسس أن يكملها
 رسـوم فـي والتباينـات المؤسسـة مـال رأس علـى تغييـرات مـن يطـرأ مـا إلى باالستناد وذلك البداية، في الُمحّدد المالي
  .الصلة ذات العوامل من وسواها الفوائد
 

أو منظمــات منظمــة غيــر حكوميــة مؤسســات أو إذا منحــت الجــائزة ألكثــر مــن شــخص بــين الفــائزين أو مؤسســة أو 
  بالتناسب.بين هؤالء فان المبلغ النقدي يوزع غير حكومية 

 
  ١١ المادة

  
  األساسي النظام تعديل

  
. األساســي النظــام هــذا تعــديل أعضــائها، أحــد اقتــراح علــى بنــاءً  تقــرر، أن المؤسســة بجــائزة الفــائزين اختيــار لهيئــة

  .عليه للموافقة التنفيذي المجلس على الهيئة، أعضاء أغلبية أيدته إذا االقتراح، هذا ويعرض
  

___________________  
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  ٦الملحق 
  

  
  االجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة لألمم المتحدةمتابعة 
  بشأن إجراء استعراض وتقييم شاملين للتقدم المحرز ٢٠١٤في عام 

    ومكافحتهافي الوقاية من األمراض غير المعدية (غير السارية) 
  ] ٢٠١٤تشرين الثاني/ نوفمبر  ٢٤ -١٣٦/١١ت  م الوثيقة[ 

  
  
بشــأن إجــراء اســتعراض وتقيــيم شــاملين الرفيــع المســتوى للجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة االجتمــاع حضــر   -١

تمـــوز/  ١١و ١٠ نيويـــورك،ا (للتقـــدم المحـــرز فـــي الوقايـــة مـــن األمـــراض غيـــر المعديـــة (غيـــر الســـارية) ومكافحتهـــ
بقــرار الجمعيــة ون عــن الحكومــات. وعمــًال وزراء وممثلــدولــة عضــوًا، وشــارك فيــه  ٦٣ون عــن ممثلــ) ٢٠١٤ يوليــو

مـن لتقـدم المحـرز فـي الوقايـة الشـاملين لتقيـيم السـتعراض و االبشـأن نطـاق وطرائـق  ٦٨/٢٧١ العامة لألمـم المتحـدة
تقيـيم التقـدم هـو رفيـع المسـتوى الكـان الهـدف مـن االجتمـاع قـد ف ،ومكافحتهـا )السـاريةالمعديـة (غيـر األمراض غير 

التـي وردت فـي اإلعـالن السياسـي الجتمـاع و رؤساء الـدول والحكومـات، الوفاء بااللتزامات التي قطعها المحرز في 
(غيــر الســارية) ومكافحتهــا (المســّمى  األمــراض غيــر المعديــةالمعنــي بالوقايــة مــن  الرفيــع المســتوىالجمعيــة العامــة 

لتأكيـد او وردمهـا تحديـد الثغـرات هـو رفيـع المسـتوى الاالجتمـاع كما كان الهدف مـن  ١).اإلعالن السياسييلي ب فيما
  لتحديات األمراض غير السارية.المقطوع بشأن التصدي  على االلتزام السياسي

 
اعتمــدتها التــي  ٢)الوثيقــة الختاميــة(المســّماة فيمــا يلــي ب وىالوثيقــة الختاميــة لالجتمــاع الرفيــع المســتوتبــّين   -٢

غنى عنهـــا لتحقيـــق ُيســـتالجهـــود المســـتمرة والمتزايـــدة التـــي ال ، ٦٨/٣٠٠ الجمعيـــة العامـــة لألمـــم المتحـــدة فـــي قرارهـــا
 زمنـيبإطـار عـدد مـن التـدابير المحـددة  ٣٠الفقـرة يرد في و ي. خارطة طريق االلتزامات الواردة في اإلعالن السياس

ة والمـدير  ألمـم المتحـدة. وسـيقدم األمـين العـام ل٢٠١٦و ٢٠١٥ يالدول األعضاء بحلول عام تنفذهامن المقّرر أن 
 مـدخلسـيكون التقريـر بمثابـة و ، إلى الجمعية العامة لألمم المتحـدة ٢٠١٧الُمحرز في عام عن التقدم  تقريراً العامة 
 ومكافحتهـا األمراض غير السـاريةالوقاية من رفيع المستوى للجمعية العامة لألمم المتحدة بشأن ثالث اجتماع لعقد 

  .٢٠١٨في عام 
  
 ةالعامـ ةأن يطلـب مـن المـدير ومـؤداه ، ٢٠١٤/ مايو هذا التقرير التفاق جمعية الصحة في أيارستجيب يو   -٣

رفيـع المسـتوى الالجتمـاع ادور المنظمـة فـي متابعـة  نإلى جمعية الصحة العالمية الثامنة والسـتين عـ قدم تقريراً تأن 
  ٢٠١٤.٣في عام 

  
  
  

                                                           
 ).٢٠١١( ٦٦/٢الذي اعتمدته الجمعية العامة لألمم المتحدة في القرار    ١

 .] لهذه الوثيقة ١التذييل  [ انظر   ٢

الســـابعة للجنـــة "أ" التابعـــة لجمعيـــة الصـــحة المحضـــر المـــوجز للجلســـة ، ٣/ ســـجالت/٦٧/٢٠١٤ج ص عانظـــر الوثيقـــة    ٣
 (باإلنكليزية). ٢العالمية السابعة والستين، الفرع 
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  ٢٠١٤حصائل االجتماع الرفيع المستوى في عام 
  

  السياق
  
اإلعــالن السياســي الجتمــاع الجمعيــة العامــة الرفيــع المســتوى المعنــي بالوقايــة مــن األمــراض غيــر يتضــمن   -٤

خريطــة طريــق  ٢٠١١،١ســبتمبر / فــي أيلــولرؤســاء الـدول والحكومــات الــذي اعتمــده  ومكافحتهــا) الســارية(المعديـة 
أو وضــع أو دعــم أو  تعزيــز، ب٢٠١٣زمنيــًا بشــأن القيــام، بحلــول عــام  مقترنــة بتعهــد محــّدد التزامــات ملموســةتبــّين 

ســارية للوقايــة مــن األمــراض غيــر ال فــي العديــد مــن القطاعــاتتعضــيد سياســات وخطــط وطنيــة، حســب االقتضــاء، 
الراسـخة فـي رؤيـة الدة مهـام عالميـة تتـرجم أن تسـتكمل عـنظمـة مـن الم طلب اإلعـالن السياسـي أيضـاً و . تهاومكافح

اللتزامات الواردة اخريطة طريق في و  ٢للوقاية من األمراض غير السارية ومكافحتهاالتاريخية الستراتيجية العالمية ا
ودعــا . جهودهــا الوطنيــةمليــة لــدعم الــدول األعضــاء فــي عمبــادئ توجيهيــة وٕاجــراءات إلــى فــي اإلعــالن السياســي 

مـــن للتقـــدم المحـــرز فـــي الوقايـــة  ٢٠١٤فـــي عـــام اســـتعراض وتقيـــيم شـــاملين إجـــراء ى لـــأيضـــًا إ اإلعـــالن السياســـي
  .ومكافحتها األمراض غير السارية

  
  االلتزامات الوطنية

  
المسـتوى الملحـوظ الُمحـرز علـى  تقـدمبال ٢٠١٤في عام  الوثيقة الختامية لالجتماع الرفيع المستوىسّلمت   -٥

فـي  ٪٥٠إلـى  ٢٠١٠في عام  ٪٣٢من البلدان نسبة ، بما في ذلك زيادة ٢٠١١ سبتمبر/ شهر أيلولالوطني منذ 
  .هالتنفيذوخّصصت ميزانية  األمراض غير الساريةلمكافحة وطنية نفذت سياسة التي  ٢٠١٣عام 

  
 الُمحرز فـي الوقايـة مـن األمـراض غيـر السـارية ومكافحتهـا غيـر كـافوٕادراكًا من الوزراء أيضًا بأن التقدم   -٦

مــن الوثيقــة الختاميــة  ٣٠فــي الفقــرة التزمــوا وال متكــافئ للغايــة وبأنــه يلــزم االســتمرار فــي بــذل الجهــود وزيادتهــا، فقــد 
والوقايـة مـن  حوكمـةال: بإعطاء األولوية لمجموعـة مـن التـدابير المتخـذة فـي المجـاالت األربعـة التاليـة ذات األولويـة

أربعــة ضــمن مــا تتضــمن، الوثيقــة الختاميــة، تحديــدًا تتضــمن و . عوامــل الخطــر وتقليلهــا والرعايــة الصــحية والترصــد
  :، وهي كالتالي٢٠١٦و ٢٠١٥ األولوية بحلول عاميبإعطائها لوزراء التزم ا منيبإطار ز تدابير محددة 

  
وٕاعــــداد مؤشــــرات فــــي ضــــوء  ٢٠٢٥، فــــي وضــــع أهــــداف وطنيــــة لعــــام ٢٠١٥لنظــــر، بحلــــول عــــام ا  •

  ٣؛األوضاع الوطنية، مع مراعاة األهداف العالمية الطوعية التسعة المتعلقة باألمراض غير المعدية
  
سياســات وخطــط وطنيــة فــي العديــد مــن القطاعــات أو تعزيــز ، فــي وضــع ٢٠١٥النظــر، بحلــول عــام   •

خطـة العمـل العالميـة للمنظمـة بشـأن الوقايـة ، مـع مراعـاة ٢٠٢٥ لبلوغ األهداف الوطنيـة بحلـول عـام
  ٤؛٢٠٢٠-٢٠١٣من األمراض غير السارية ومكافحتها 

  
بـاألمراض غيــر  المرتبطــةعوامــل الخطـر  بالتقليـل مـن، ٢٠١٦القيـام، حسـب االقتضــاء، بحلـول عــام   •

التـي سياسـات المتاحة في مجال الخيارات الو  التدابيربتنفيذ  األساسيةالمعدية والمحددات االجتماعية 

                                                           
 .٦٦/٢قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة    ١

 .١٧-٥٣ج ص عالقرار    ٢

رار الجمعيــة مــن قــ )١((أ)٣٠وفقــًا لمــا يــرد فــي التــزام وزراء وممثلــي الــدول والحكومــات ورؤســاء الوفــود الــوارد فــي الفقــرة    ٣
 .٦٨/٣٠٠العامة لألمم المتحدة 

مــن قــرار الجمعيــة ) ٢((أ)٣٠وفقــًا لمــا يــرد فــي التــزام وزراء وممثلــي الــدول والحكومــات ورؤســاء الوفــود الــوارد فــي الفقــرة    ٤
 .٦٨/٣٠٠العامة لألمم المتحدة 
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لخطـة العمـل  ٣التـذييل  الـواردة فـيترمي إلى تهيئة بيئات مؤاتية للصحة، باالستفادة مـن اإلرشـادات 
  ١العالمية؛

  
، بتعزيـــز الـــنظم الصـــحية وتوجيههـــا للتصـــدي لمســـألة ٢٠١٦القيـــام، حســـب االقتضـــاء، بحلـــول عـــام   •

تــوفير مــن خــالل  األساســيةوالمحــددات االجتماعيــة  الوقايــة مــن األمــراض غيــر المعديــة ومكافحتهــا
الصـحية طـوال الحيـاة،  فـي الـنظمالرعاية الصحية األولية التي تركز على اإلنسان والتغطيـة الشـاملة 

  ٢.عمل العالميةلخطة ال ٣التذييل  الواردة فيباالستفادة من اإلرشادات 
  

  يةدولااللتزامات ال
  
  :الوثيقة الختامية بما يليمنظمة في اإلعالن السياسي، رحبت المسندة إلى المهام العالمية فيما يتعلق بال  -٧
  

طـــار الرصـــد العـــالمي الشـــامل، بمـــا فـــي ذلـــك اعتمـــاد جمعيـــة الصـــحة العالميـــة السادســـة والســـتين إل  •
مجموعـة المؤشـرات الخمسـة ، و ٢٠٢٥الغايات العالميـة االختياريـة التسـع المقـّرر بلوغهـا بحلـول عـام 

تطبيقهــا فــي جميــع البيئــات اإلقليميــة والُقطريــة مــن أجــل رصــد االتجاهــات وتقيــيم المقــّرر  والعشــرين
  ٣التقدم الُمحرز في تنفيذ االستراتيجيات والخطط الوطنية المتعلقة باألمراض غير السارية؛

  
اعتمــاد جمعيــة الصــحة العالميــة السادســة والســتين لخطــة العمــل العالميــة بشــأن الوقايــة مــن األمــراض   •

واعتمـــــاد جمعيـــــة الصـــــحة العالميـــــة الســـــابعة والســـــتين  ٢٠٢٠،٣-٢٠١٣غيـــــر الســـــارية ومكافحتهـــــا 
   ٤؛للمؤشرات التسعة التي ُيستنار بها في اإلبالغ عن التقدم الُمحرز في تنفيذ خطة العمل العالمية

  
عمــــل األمــــم المتحــــدة المشــــتركة بــــين إنشــــاء مجلــــس األمــــم المتحــــدة االقتصــــادي واالجتمــــاعي لفرقــــة   •

، وٕاقــــــراره ومكافحتهــــــا) الســــــاريةغيــــــر (الوكــــــاالت المعنيــــــة بالوقايــــــة مــــــن األمــــــراض غيــــــر المعديــــــة 
  ٥؛٢٠١٤يونيو / حزيران ١٣الختصاصات فرقة العمل في 

  
موافقــة جمعيــة الصـــحة العالميــة الســـابعة والســتين علــى اعتمـــاد اختصاصــات آليـــة التنســيق العالميـــة   •

بشأن الوقاية من األمراض غير السارية ومكافحتهـا، واإلحاطـة علمـًا بخطـة عملهـا التـي تشـمل الفتـرة 
٤ .٢٠١٥-٢٠١٤  

  
بالحاجــة إلــى مواصــلة تعزيــز التعــاون الــدولي فــي الوقايــة مــن األمــراض غيــر الســارية  مــن الــوزراءتســليمًا و   -٨

لجنة المساعدة اإلنمائية في منظمة التعـاون والتنميـة فـي الميـدان ومكافحتها، فقد التزموا في الوثيقة الختامية بدعوة 
) الســارية(ض غيــر المعديــة ألمــراا لتحديــد األغــراض المتوخــاة فــي مجــالاالقتصــادي إلــى النظــر فــي وضــع مدونــة 

                                                           
مــن قــرار الجمعيــة  (ب)٣٠لمــا يــرد فــي التــزام وزراء وممثلــي الــدول والحكومــات ورؤســاء الوفــود الــوارد فــي الفقــرة  وفقــاً     ١

 .٦٨/٣٠٠العامة لألمم المتحدة 

مــن قــرار الجمعيــة  (ج)٣٠وفقــًا لمــا يــرد فــي التــزام وزراء وممثلــي الــدول والحكومــات ورؤســاء الوفــود الــوارد فــي الفقــرة     ٢
 .٦٨/٣٠٠متحدة العامة لألمم ال

 .١٠-٦٦ج ص عانظر القرار     ٣

المحضـــر المـــوجز للجلســـة الســـابعة للجنـــة "أ" التابعـــة لجمعيـــة الصـــحة ، ٣/ ســـجالت/٦٧/٢٠١٤ج ص عانظـــر الوثيقـــة    ٤
 (باإلنكليزية). ٢العالمية السابعة والستين، الفرع 

 .E/RES/2014/10و E/RES/2013/12انظر قراري مجلس األمم المتحدة االقتصادي واالجتماعي    ٥
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للجهـود الوطنيـة مـن أجـل الوقايـة مـن األمـراض غيـر المعديـة  نمائية الرسمية دعمـاً بهدف تحسين تتبع المساعدة اإل
  ١.ومكافحتها) السارية(
  
وبقصد تعزيز مساهمات الجهات الفاعلة غير الدول في الوفاء بااللتزامات الـواردة فـي اإلعـالن السياسـي،   -٩

يمكــن  اً نهجــ ،٢٠١٥قبــل حلــول نهايــة عــام و  بالتشــاور مــع الــدول األعضــاء، أن تضــعطلــب الــوزراء مــن األمانــة 
غايـات مساهمات القطاع الخاص وكيانات األعمال الخيريـة والمجتمـع المـدني فـي بلـوغ ال وتعميماستخدامه لتسجيل 

  ٢.التسع المتعلقة باألمراض غير المعديةاالختيارية 
  

استعراضـــًا شـــامًال للتقـــدم الُمحـــرز فـــي  ٢٠١٨وتحضـــيرًا إلجـــراء الجمعيـــة العامـــة لألمـــم المتحـــدة فـــي عـــام   -١٠
الوقاية من األمراض غير السارية ومكافحتها، طلب الوزراء من األمين العام لألمم المتحدة أن يقـدم، بحلـول أواخـر 

المعنيــة فــي منظومــة األمــم المتحــدة، تقريــرًا إلــى ؤسســات وبالتعــاون مــع الــدول األعضــاء والمنظمــة والم ٢٠١٧عــام 
  ٣.ألمم المتحدة عن التقدم الُمحرز في تنفيذ اإلعالن السياسي والوثيقة الختاميةالجمعية العامة ل

  
  ٢٠١٤الثغرات التي لم يعالجها االجتماع الرفيع المستوى في عام 

  
هـا عبـر جميـع األمـاكن بالبلـدان تطبيقالتـي يمكـن  كانت الحاجـة إلـى وضـع مجموعـة مـن مؤشـرات العمليـة  -١١

اللتزامــات الــواردة فــي اإلعــالن السياســي موضــع مناقشــات اتقيــيم التقــدم المحــرز فــي تنفيــذ خريطــة طريــق  لمــن أجــ
رفيــع المســـتوى فـــي الجتمـــاع التـــي أفضـــت إلــى عقـــد اال التحضــيرعمليـــة الـــدول األعضــاء خـــالل دارت بـــين  مكثفــة
  .٢٠١٤ عام
  

ألمــم األمــين العــام لن مّكــأن يمجموعــة مــن مؤشــرات العمليــة مــن شــأن وضــع هــذه الأن وأفــاد أحــد اآلراء بــ  -١٢
 إلـى الجمعيـة العامـة لألمـم المتحـدة ٢٠١٧عـام ة مـن االسترشـاد بهـا فـي تقـديم تقاريرهمـا فـي العام ةالمتحدة والمدير 

قليميـة واسُتشـِهد بمثـال علـى ذلـك هـو مـا اعتمدتـه اللجنـة اإل. السياسـيعـالن اإلحرز فـي عمليـة تنفيـذ لتقدم المُ عن ا
التقــارير عـن التقــدم المحــرز مــن مؤشـرات ُيسترشــد بهـا فــي تقـديم  ٢٠١٢أكتـوبر / لشـرق المتوســط فـي تشــرين األول

  ٤.في عملية تنفيذ اإلعالن السياسي على المستوى الوطني
  

ن التقـدم المحـرز ـــالتقـارير عالتـــي ُيسترشـد بهـا فـــي تقـديم ة ـــالمؤشـرات التسعمـن شـأن أن بـرأي آخر وأفاد   -١٣
 ٢٠٢٠،٥-٢٠١٣ ومكافحتهـــا األمـــراض غيـــر الســـاريةبشـــأن الوقايـــة مـــن فـــي عمليـــة تنفيـــذ خطـــة العمـــل العالميـــة 

أن  ٦ختياريـة التسـع،عالميـة االبلوغ الغايات القياس التقدم المحرز في حصائل الخمسة والعشرين لمؤشرات ال أو /و
التقــــدم المحــــرز إلــــى الجمعيــــة العامــــة لألمــــم المتحــــدة فــــي  لتقــــارير عــــنتكــــون مؤشــــرات ُيسترشــــد بهــــا فــــي تقــــديم ا

  .٢٠١٧ عام
  

تفتقـر  وثيقة ختاميةمسألة عن إعداد هذه الحول توافق في اآلراء بين جميع الدول األعضاء وأسفر انعدام   -١٤
رير إلــى الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة فــي اتقــ ةالعامــ ةالمــدير بهــا أن تقــدم الكيفيــة التــي ينبغــي إرشــادات بشــأن إلــى 

                                                           
مــن قــرار الجمعيــة العامــة  ٣٣وفقـًا لمــا يــرد فــي التـزام وزراء وممثلــي الــدول والحكومــات ورؤسـاء الوفــود الــوارد فــي الفقـرة     ١

 .٦٨/٣٠٠لألمم المتحدة 

 .٦٨/٣٠٠من قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة  ٣٧وفقًا لما يرد في الفقرة     ٢

 .٦٨/٣٠٠من قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة  ٣٨لما يرد في الفقرة  وفقاً     ٣

 .٢-/ق٥٩انظر القرار ش م/ل إ    ٤

المحضـــر ، ٣/ ســـجالت/٦٧/٢٠١٤ج ص عالتـــي اعتمـــدتها جمعيـــة الصـــحة العالميـــة الســـابعة والســـتين (انظـــر الوثيقـــة     ٥
 (باإلنكليزية)). ٢لمية السابعة والستين، الفرع الموجز للجلسة السابعة للجنة "أ" التابعة لجمعية الصحة العا

 .١٠-٦٦ج ص عانظر القرار     ٦
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ذلــك إجــراء المجلــس وقــد يتطلــب  .ن التقــدم المحــرز فــي تنفيــذ اإلعــالن السياســي والوثيقــة الختاميــةعــ ٢٠١٧ عــام
حـول  لمزيـد مـن النقـاش وجمعيـة الصـحة العالميـة الثامنـة والسـتينالسادسـة والثالثـين بعـد المائـة  ي دورتـهالتنفيذي ف
  .الموضوع

  
  ٢٠١٤منظمة في متابعة االجتماع الرفيع المستوى في عام الدور 

  
رشـادات اإلسعيًا إلى تزويد الدول األعضـاء ب .لدول األعضاءى الإالمساعدة التقنية التي تقدمها األمانة   -١٥
لسـلة مـن ساألمانـة نشـر من الوثيقـة الختاميـة، ست ٣٠في الفقرة مبّينة ي جهودها الرامية إلى تنفيذ التدابير الة فالتقني

، وهـــي ٢٠١٥خـــالل النصـــف األول مـــن عـــام  كـــل واحـــد مـــن التـــدابير المـــذكورةعـــن  العامـــة سياســـاتملخصـــات ال
األمراض غيــر المعنيــة بــاالتصــال الوطنيــة مراكــز مــدخالت للمــؤتمر العــالمي األول لملخصــات ســتقوم أيضــًا مقــام 

 ٢٠١٥وســُتطلق مــع نهايــة عــام . ٢٠١٥النصــف الثــاني مــن عــام إلــى عقــده أثنــاء األمانــة الــذي ســتدعو  الســارية
الالزمـة بناء القدرات الوطنيـة الرامية إلى منظمة التعزيز جهود ل مواصلةً و . السياساتة لراسمي إلكتروني منصة تعلم
تقليلها و  عوامل الخطرمن والوقاية فيما يتعلق بالحوكمة  قضايا األمراض غير السارية الرفيع المستوى من لمعالجة

بشـأن المـوارد المتاحـة، ، فـي حـدود نمـوذج جديـدبلـوغ هـدف وضـع األمانة إلى ترصد، ستصبو والرعاية الصحية وال
مــن المشــاريع المنفــذة وذلــك بنــاًء علــى العبــر المستخلصــة لــدول األعضــاء، إلــى اتقنيــة مســاعدة زيــادة مــا تقدمــه مــن 

التحــاد الروســي ومؤسســة بيــل وميلينــدا غيــتس ومؤسســة بلــومبرغ الســتفادة مــن المســاهمات الطوعيــة المقدمــة مــن ابا
) العمــل أســلوب" (األمــراض غيـر الســاريةبشـأن مكافحــة منظمــة العمــل الموحــدة للخطـة "وســتكفل  .الخيريــةلألعمـال 

فــي كافــة  الثالثــةالمنظمــة التــآزر والمواءمــة بــين األنشــطة عبــر مســتويات تحقيــق ، حاليــاً التــي ُيعكــف علــى وضــعها 
  .وما بعده ٢٠١٥ عام
  

ــة التــي   -١٦ ــدمها يالمســاعدة التقني ــة أق ــة عضــاء فرق ــين الوكــاالت المعني عمــل األمــم المتحــدة المشــتركة ب
مـن قـرار الجمعيـة  ٩بـالفقرة عمـًال  .لدول األعضـاءى الإ ومكافحتها) ساريةال(بالوقاية من األمراض غير المعدية 

 من قرار مجلس األمم المتحـدة االقتصـادي واالجتمـاعي ٢لفقرة في الما يرد  وفقاً و ، ٦٨/٣٠٠العامة لألمم المتحدة 
E/RES/2013/12 ومتابعًة أيضـًا لقـرار المجلـس المـذكور ،E/RES/2014/10 ،هـا دور  تعتـزم األمانـة مواصـلة وتعزيـز

في ية سار لمكافحة األمراض غير ال التي تتخذ على الصعيد العالميتنسيقي في تعزيز ورصد اإلجراءات القيادي و ال
 المنظمـاتغيرهـا مـن األخـرى والمصـارف اإلنمائيـة و  المعنيـةوكـاالت األمـم المتحـدة  إطار العمـل الـذي تضـطلع بـه

 إدمــاجالوفــاء بالتزامهــا بلــدول األعضــاء فــي ودعمــًا ل. ة منســقةطريقــية بســار لتصــدي لألمــراض غيــر الفــي االدوليــة 
ات تصميم إطار عمل األمم المتحدة للمسـاعدة اإلنمائيـة في عملي) السارية(لتصدي لألمراض غير المعدية لتدابير 
 ودعمــــاً . ٢٠١٥عــــام مطلــــع مــــذكرة توجيهيــــة فــــي  برنــــامج األمــــم المتحــــدة اإلنمــــائيو منظمــــة ستنشــــر ال ١،وتنفيــــذه

أعضـــاء فرقـــة العمـــل سيواصـــل غيـــر الســـارية، الراميـــة إلـــى التصـــدي لألمـــراض  لحكومـــات فـــي جهودهـــا الوطنيـــةل
فـــي نيـــة تقلمســـاعدة العملهـــم فـــي الميـــدان فـــي إطـــار إيفـــاد ســـت بعثـــات مشـــتركة لتقـــديم ا الوكـــاالتالمشـــتركة بـــين 

فــي مجــال المبذولــة لجهــود الوطنيــة دعمــًا لو . ٢٠١٤فــي عــام ُأوِفــدت بعثــات بنــاًء علــى حصــائل ثــالث  ٢٠١٥ عــام
انــة إلــى بلــوغ هــدف زيــادة األمــراض غيــر الســارية، ستســعى األملمعالجــة تكنولوجيــات االتصــاالت المتنقلــة اســتخدام 

منظمـــة بشـــأن الصـــحة الالبرنـــامج المشـــترك بـــين االتحـــاد الـــدولي لالتصـــاالت و المســاعدة التقنيـــة المقدمـــة فـــي إطـــار 
 ٢.)”Be he@lthy, be mobile“" (الهـاتف المحمـول فـي خدمـة صـحتك" نـونالمع ،المحمولة واألمراض غير السارية

مماثلـة مـع المؤسسـات األخـرى و مشـتركة عالميـة تنفيذ برامج رامية إلى استهالل  جهودويجري على قدم وساق بذل 
  .٢٠١٥منظومة األمم المتحدة في عام التابعة ل

  

                                                           
مــن قــرار الجمعيــة ) ٥((أ)٣٠وفقــًا لمــا يــرد فــي التــزام وزراء وممثلــي الــدول والحكومــات ورؤســاء الوفــود الــوارد فــي الفقــرة     ١

 .٦٨/٣٠٠العامة لألمم المتحدة 

(تـــــــــــــم  http://www.itu.int/en/ITU-D/ICT-Applications/eHEALTH/Pages/Be_Healthy_intro.aspxانظـــــــــــــر الـــــــــــــرابط:     ٢
 ).٢٠١٤تشرين األول/ أكتوبر  ٢٧االطالع في 
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تسهيل وتعزيز تنسـيق األنشـطة وٕاشـراك أصـحاب المصـلحة المتعـددين واتخـاذ اإلجـراءات عبـر مختلـف   -١٧
ــًا لموافقــة و ، ٦٨/٣٠٠عيــة العامــة لألمــم المتحــدة مــن قــرار الجم ١١بــالفقرة  عمــالً  .القطاعــات جمعيــة الصــحة طبق

 األمـراض غيـر السـاريةالوقايـة مـن بشـأن  ةآلية التنسـيق العالميـعلى اعتماد اختصاصات العالمية السابعة والستين 
 م المساعدلة داخل مكتب المدير العاستقأمانة م ٢٠١٤سبتمبر / أيلول ١٥يوم أنشأت المديرة العامة  ١،ومكافحتها
لخطة عمل آليـة التنسـيق  فقاً و و . ةية التنسيق العالميًا لعمل آلاألمراض غير السارية والصحة النفسية دعمفي دائرة 
يــــة الصــــحة العالميــــة الســــابعة معأحاطــــت بهــــا علمــــًا جالتــــي  ٢٠١٥،٢-٢٠١٤شــــمل الفتــــرة التــــي تتلــــك العالميــــة 

يوصـيان نشـاء فـريقين عـاملين بإ ٢٠١٤مـن عـام خيـر خالل الربـع األستقوم أمانة آلية التنسيق العالمية  ٢ن،والستو 
االلتزامــات الــواردة فــي الفقــرتين الوفــاء بالــدول األعضــاء والجهــات الفاعلــة غيــر الــدول علــى  بســبل ووســائل تشــجيع

الل الربـع األول واحد من الفـريقين العـاملين خـسوف يجتمع كل و  .على التوالي من اإلعالن السياسي )د(٤٥و ٤٤
 ةمــدير واحــد مــن الفــريقين إلــى المراعــاة تقــديم التقريــر النهــائي لكــل  أعمالــه، وذلــك فــي إطــارلبــدء  ٢٠١٥مــن عــام 

وٕانشـاء شـبكة اإلنترنـت ومنصات على  حواراتعلى قدم وساق إلقامة ويجري العمل  .٢٠١٥في نهاية عام  ةالعام
 لوثيقـةل ١ التـذييلمـن  ١٥لفقـرة مـا يـرد فـي ال ووفقـاً . ٢٠١٥م النصـف األول مـن عـاجماعات من الممارسـين أثنـاء 

كـي ل ٢٠١٧-٢٠١٦الفتـرة شـمل خطة عمل آليـة التنسـيق العالميـة التـي ت، يجري تقديم مسودة ١إضافة  ٦٧/١٤ج
 .١إضافة  ١٣٦/١١م تها باالقتران مع الوثيقة نظر فيي
  

نهج يمكن استخدامه لتسـجيل وتعمـيم مسـاهمات الجهـات الفاعلـة غيـر الـدول فـي بلـوغ الغايـات  وضع  -١٨
ــر الســارية ومكافحتهــا ــة مــن األمــراض غي ــة التســع بشــأن الوقاي ــة االختياري مــن قــرار  ٣٧عمــًال بــالفقرة  .العالمي

بالتشـــاور مـــع الـــدول و  ٢٠١٥، ستضـــع األمانـــة، قبـــل حلـــول نهايـــة عـــام ٦٨/٣٠٠الجمعيـــة العامـــة لألمـــم المتحـــدة 
األعضــاء، نهجــًا يمكــن اســتخدامه لتســجيل وتعمــيم مســاهمات القطــاع الخــاص وكيانــات األعمــال الخيريــة والمجتمــع 
المدني فـي بلـوغ الغايـات االختياريـة التسـع المتعلقـة بـاألمراض غيـر السـارية. وتحقيقـًا لهـذه الغايـة، ستسـعى األمانـة 

نشــر ورقــة مناقشــة أولــى تبــّين بإيجــاز نهجــًا مقترحــًا للتشــاور عبــر شــبكة إلــى  ٢٠١٥خــالل الربــع الثــاني مــن عــام 
اإلنترنت، على أن يتبعها ورقة مناقشة ثانية تُنشر في الربع الثالث من العام المذكور، لتكـون بمثابـة مـدخل إلجـراء 

 .استكماًال للعمل في هذا المضمار ٢٠١٥مشاورة مع الدول األعضاء خالل الربع األخير من عام 
  

عمـــًال  إعـــداد إطـــار للعمـــل علـــى الصـــعيد القطـــري بشـــأن إشـــراك قطاعـــات أخـــرى غيـــر قطـــاع الصـــحة.  -١٩
  ) مــن القــرار ١(٣، ووفقــًا لمــا يــرد فــي الفقــرة الفرعيــة ٦٨/٣٠٠مــن قــرار الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة  ١٠ بــالفقرة
ــــدول األعضــــاء والمؤسســــات التابعــــة لمنظومــــة األمــــم المتحــــدة ١٢-٦٧ج ص ع ــــة، بالتشــــاور مــــع ال ، ســــتعد األمان

والمنظمات الدولية األخرى، وفي حدود الموارد المتاحة، إطارًا للعمل على الصعيد القطري، يكّيف حسب السـياقات 
عقـب مراعـاة بيـان هلسـنكي بشـأن إدمـاج المختلفة، لكي تنظر فيـه جمعيـة الصـحة العالميـة الثامنـة والسـتون، وذلـك 

ورقة مناقشة  ٢٠١٤الصحة في جميع السياسات. وتحقيقًا لهذه الغاية، ستنشر األمانة خالل الربع األخير من عام 
أولــى تبــّين بإيجــاز نهجــًا مقترحــًا للعمــل علــى الصــعيد القطــري مــن خــالل التشــاور عبــر شــبكة اإلنترنــت. وســتكون 

بمثابـــة مـــدخل للمســـودة النهائيـــة التـــي ســـتقدمها األمانـــة إلـــى جمعيـــة الصـــحة العالميـــة  مخرجـــات التشـــاور المـــذكور
  والستين. الثامنة

  
تحديث قائمة خيارات السياسات والتدخالت العالية المردودية بشأن الوقايـة مـن األمـراض غيـر السـارية   -٢٠

 وغ الغايـات العالميـة االختياريـة التسـع.ومكافحتها لمساعدة الدول األعضاء على تنفيذ اإلجراءات الرامية إلى بلـ
، ووفقـًا لمـا يـرد فـي ٦٨/٣٠٠(ج) من قرار الجمعية العامة لألمـم المتحـدة ٣٠(ب) و٣٠و ٢٤و ١٥عمًال بالفقرات 

استعراضًا للبّينـات بشـأن اقتـراح تحـديث  ٢٠١٥، ستجري األمانة في عام ١٠-٦٦ج ص ع) من القرار ١٠(٣الفقرة 
                                                           

المحضـــر المـــوجز للجلســـة الســـابعة للجنـــة "أ" التابعـــة لجمعيـــة الصـــحة ، ٣/ ســـجالت/٦٧/٢٠١٤ج ص عانظـــر الوثيقـــة    ١
 (باإلنكليزية). ٢العالمية السابعة والستين، الفرع 

 .١تنقيح  ٣إضافة  ٦٧/١٤الواردة في الوثيقة ج    ٢
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فـي ضـوء  ٢٠٢٠-٢٠١٣ل العالمية بشأن الوقايـة مـن األمـراض غيـر السـارية ومكافحتهـا من خطة العم ٣للتذييل 
البّينات العلمية الجديدة، وبشأن تقديم تحديث آخر للتذييل نفسه، عن طريق المجلس التنفيذي، إلى جمعيـة الصـحة 

إجـراء استعراضـات علـى  ٢٠١٥. وسـينطوي اسـتعراض البّينـات فـي عـام ٢٠١٦العالمية التاسـعة والسـتين فـي عـام 
  منهجية، حسب االقتضاء.

  
(ه) ٣٩يطلب اإلجراء  تحديث التقارير العالمية الصادرة عن المنظمة عن حالة األمراض غير السارية.  -٢١

واإلجـــراء  ٢٠١٣-٢٠٠٨مـــن خطـــة عمـــل االســـتراتيجية العالميـــة للوقايـــة مـــن األمـــراض غيـــر الســـارية ومكافحتهـــا 
، من األمانة أن تنشر تقارير عالمية عـن حالـة الوقايـة مـن ٢٠٢٠-٢٠١٣لفترة (ب) من خطة العمل العالمية ل٦٠

، تبــّين اتجاهــات األمــراض غيــر الســارية ٢٠٢١و ٢٠١٦و ٢٠١٤األمــراض غيــر الســارية ومكافحتهــا فــي األعــوام 
وعوامـــل الخطـــر وقـــدرة الـــدول علـــى االســـتجابة لتلـــك األمـــراض، وتـــوفر توجيهـــات سياســـية بشـــأن الوقايـــة مـــن تلـــك 

 ٢٠١٠.١األمــراض ومكافحتهــا علــى غــرار أول تقريــر عــالمي للمنظمــة عــن حالــة األمــراض غيــر الســارية فــي عــام 
ــًا إعــداد تقريــر الحالــة العــالمي الثــاني الــذي ُيتوقــع نشــره خــالل الربــع األول مــن عــام  . وســوف ٢٠١٥ويجــري حالي

وفر أساســًا عالميــًا ُيســتند إليــه فــي ويــ ٢٠١٠يتضــمن التقريــر بيانــات عــن معــدل الوفيــات وعوامــل الخطــر فــي عــام 
. كمـا سـيورد التقريـر أحـدث ٢٠٢٥قياس التقدم الُمحرز صوب بلوغ الغايات العالمية االختياريـة التسـع بحلـول عـام 

اإلحصــائيات والبّينــات والخبــرات الالزمــة لــدعم الــدول األعضــاء فــي إرســال اســتجابة قويــة تفــي بااللتزامــات المحــددة 
  من الوثيقة الختامية. ٣٠الفقرة  زمنيًا الواردة في

  
فــي  ١٠-٦٦ج ص عبنــاًء علــى مــا يطلبــه القــرار  تقــديم تقــارير عــن التقــدم الُمحــرز إلــى جمعيــة الصــحة.  -٢٢

) منـه، سـترفع األمانـة، مــن خـالل المجلـس التنفيـذي، تقـارير عــن التقـدم الُمحـرز فـي تنفيـذ خطــة ٩(٣الفقـرة الفرعيـة 
إلى جمعية الصحة فـي األعـوام  ٢٠٢٠-٢٠١٣من األمراض غير السارية ومكافحتها العمل العالمية بشأن الوقاية 

(ب) من خطـة العمـل العالميـة المـذكورة، سـتجري األمانـة ٦٠. وطبقًا لما يرد في اإلجراء ٢٠٢١و ٢٠١٨و ٢٠١٦
ك التقــارير ، وتُــدرج النتــائج التــي تتوصــل إليهــا فــي تلــ٢٠٢٠و ٢٠١٧تقييمــًا مســتقًال لتنفيــذ خطــة العمــل فــي عــامي 

المعــّدة عــن التقــدم الُمحــرز. وســتقدم األمانــة أيضــًا تقــارير عــن التقــدم الُمحــرز فــي بلــوغ الغايــات العالميــة االختياريــة 
، وستضـــم التقـــارير حصـــائل مســـوح المنظمـــة لتقيـــيم القـــدرات الوطنيـــة ٢٠٢٦و ٢٠٢١و ٢٠١٦التســـع فـــي األعـــوام 

  .٢٠١٩و ٢٠١٧و ٢٠١٥حتها، والتي سُتجرى في األعوام الالزمة للوقاية من األمراض غير السارية ومكاف
  

يطلـب قـرار مجلـس  تقديم تقرير عن التقدم الُمحرز إلى مجلس األمـم المتحـدة االقتصـادي واالجتمـاعي.  -٢٣
منـه أن تقـدم األمانـة تقريـرًا إلـى األمـين العـام  ٣فـي الفقـرة  E/RES/2014/10األمم المتحدة االقتصادي واالجتماعي 

، والذي سيقدمه األمـين العـام لألمـم المتحـدة بـدوره E/RES/2013/12لألمم المتحدة عن تنفيذ قرار المجلس المذكور 
  .٢٠١٥إلى ذلك المجلس لكي ينظر فيه في دورته بعام 

  
يطلـب قـرار الجمعيـة العامـة لألمـم  العامـة لألمـم المتحـدة. تقديم تقرير عن التقـدم الُمحـرز إلـى الجمعيـة  -٢٤

تقريــرًا عــن التقــدم الُمحــرز فــي تنفيــذ الوثيقــة  ٢٠١٧منــه أن تعــّد األمانــة فــي عــام  ٣٨فــي الفقــرة  ٦٨/٣٠٠المتحــدة 
  الختامية واإلعالن السياسي، بالتعاون مع الدول األعضاء والمؤسسات المعنية في منظومة األمم المتحدة.

  
العملية التحضيرية لعقد االجتماع الرفيع المستوى الثالث للجمعية العامـة لألمـم المتحـدة بشـأن الوقايـة   -٢٥

تعكــف األمانــة علــى تقصــي إمكانيــة عقــد مــؤتمر وزاري  مــن األمــراض غيــر المعديــة (غيــر الســارية) ومكافحتهــا.
، وذلك فـي ٢٠١٦(غير السارية) في عام  عالمي ثان بشأن أنماط الحياة الصحية ومكافحة األمراض غير المعدية

إطــار االضــطالع بالعمليــة التحضــيرية لعقــد الجتمــاع الرفيــع المســتوى الثالــث للجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة بشــأن 
الوقاية من األمراض غير السارية ومكافحتها، وبنـاًء علـى الحصـائل الناجحـة التـي حققهـا المـؤتمر الـوزاري العـالمي 

نيســان/  ٢٩و ٢٨اط الحيــاة الصــحية ومكافحــة األمــراض غيــر المعديــة (غيــر الســارية) (موســكو، األول بشــأن أنمــ
                                                           

  .٢٠١٠عن حالة األمراض غير السارية. جنيف: منظمة الصحة العالمية؛  ٢٠١٠التقرير العالمي    ١
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)، الـــذي كـــان بمثابـــة مـــدخل رئيســـي لألعمـــال التحضـــيرية التـــي أفضـــت إلـــى عقـــد االجتمـــاع الرفيـــع ٢٠١١أبريـــل 
  ١مكافحتها.المستوى األول للجمعية العامة لألمم المتحدة بشأن األمراض غير المعدية (غير السارية) و 

  
جدول يلخص التسلسل الزمني للتقارير والتقييمـات الـواردة فـي الفقـرات مـن  ٢التذييل  لهذه الوثيقةويرد في   -٢٦
  من هذا التقرير. ٢٥ إلى ١٥
  

  اإلجراء المطلوب من المجلس التنفيذي
  

رشـــاد عــن الحاجـــة إلـــى اإلحاطــة علمـــًا بهــذا التقريــر وتقـــديم مزيــد مــن اإل فـــي هــذه الفقــرةالمجلــس دعــي  [  -٢٧
المحتملة لوضع مؤشرات العملية التي يمكـن تطبيقهـا فـي جميـع البيئـات الُقطريـة مـن أجـل تقيـيم التقـدم الُمحـرز فـي 
تنفيذ خريطة طريق االلتزامات الواردة في اإلعالن السياسي وااللتزامات ذات األولويـة المبّينـة فـي الوثيقـة الختاميـة، 

 ٢٠١٧ديرة العامــة فــي تقــديم التقــارير إلــى الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة فــي عــام وذلــك بقصــد أن تسترشــد بهــا المــ
  ]عن التقدم الُمحرز.

  
  
  ١ التذييل
  

  لألمم المتحدة الختامية الجتماع الجمعية العامة الوثيقة 
  الرفيع المستوى المعني باالستعراض والتقييم الشاملين 

  للتقدم المحرز في الوقاية من األمراض 
  المعدية ومكافحتهاغير 

  
   ٢٠١٤ يوليو/تموز ١٠ في المتحدة لألمم العامة الجمعية اتخذته الذي ٦٨/٣٠٠ القرار

  
 الجمعية العامة إن  

  الوثيقة الختامية التالية: تعتمد  
  

الوثيقــة الختاميــة الجتمــاع الجمعيــة العامــة الرفيــع المســتوى المعنــي باالســتعراض والتقيــيم الشــاملين للتقــدم 
  المعدية ومكافحتها  في الوقاية من األمراض غيرالمحرز 

 ١١ و ١٠نحن، الوزراء وممثلي الـدول والحكومـات ورؤسـاء الوفـود، المجتمعـين فـي األمـم المتحـدة فـي   
للنظــر فــي التقــدم المحــرز فــي تنفيــذ االلتزامــات المعلنــة فــي اإلعــالن السياســي الصــادر عــن  ٢٠١٤تموز/يوليــه 

جمعيـة العامـة المعنـي بالوقايـة مـن األمـراض غيـر المعديـة ومكافحتهـا الـذي اعتمدتـه االجتماع الرفيع المستوى لل
  ،٢٠١١  أيلول/سبتمبر ١٩المؤرخ  ٦٦/٢الجمعية العامة في قرارها 

  هتجنب  تكثيف جهودنا من أجل تخليص العالم من عبء األمراض غير المعدية الذي يمكن

نعيــد تأكيــد اإلعــالن السياســي الــذي حفــز علــى العمــل والــذي ينطــوي علــى إمكانــات كبيــرة لتحقيــق نتــائج   -١
  مستدامة أفضل في مجال الصحة والتنمية البشرية؛

                                                           
 .١١-٦٤ج ص عانظر القرار    ١
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ـــى الصـــعيد العـــالمي، وهـــو   -٢ ـــا بالتصـــدي لعـــبء األمـــراض غيـــر المعديـــة وخطرهـــا عل نعيـــد تأكيـــد التزامن
الماثلـــة أمـــام التنميـــة فـــي القـــرن الحـــادي والعشـــرين ويقـــوض التنميـــة االجتماعيـــة يشـــكل أحـــد أكبـــر التحـــديات  مـــا

واالقتصادية في جميـع أرجـاء العـالم ويخـل بتحقيـق األهـداف اإلنمائيـة المتفـق عليهـا دوليـا ويمكـن أن يـؤدي إلـى 
  تزايد أوجه التفاوت داخل البلدان وبينها وبين الشعوب؛

  
ر المعدية انتشارا، وال سيما أمراض القلب واألوعية الدموية والسرطان نكرر تأكيد أن أكثر األمراض غي  -٣

وأمراض الجهاز التنفسي المزمنة وداء السكري، ترتبط بصفة رئيسـية بأربعـة عوامـل خطـر شـائعة، هـي اسـتخدام 
  التبغ وتعاطي الكحول على نحو ضار واتباع أنماط تغذية غير صحية والخمول البدني؛

  
ن قلقنـــا إزاء ارتفـــاع مســـتويات البدانـــة فـــي مختلـــف المنـــاطق، بخاصـــة بـــين األطفـــال نكـــرر اإلعـــراب عـــ  -٤

  والشباب؛
  
نســـلم بـــأن الحالـــة العقليـــة والعصـــبية تشـــكل ســـببا هامـــا مـــن أســـباب االعـــتالل وتـــؤدي إلـــى زيـــادة عـــبء   -٥

الصـحية للمصـابين  األمراض غير المعدية على الصعيد العالمي ويلزم إتاحة برامج وتدابير فعالة لتوفير الرعاية
بها على نحو منصف، على النحو الموصوف في خطة العمل الشاملة للصحة العقلية لمنظمة الصـحة العالميـة 

  ؛٢٠٢٠١-٢٠١٣ للفترة
  
نشـــير إلـــى إعـــالن موســـكو الـــذي اعتمـــد فـــي المـــؤتمر الـــوزاري العـــالمي األول المعنـــي بأنمـــاط الحيـــاة   -٦

وٕالــى جميــع المبــادرات اإلقليميــة  ٢٠١١٢الــذي عقـد فــي نيســان/أبريل الصـحية ومكافحــة األمــراض غيــر المعديــة 
المضطلع بها بشأن الوقاية مـن األمـراض غيـر المعديـة ومكافحتهـا، بمـا فـي ذلـك إعـالن رؤسـاء دول وحكومـات 

الـذي اعتمـد فـي أيلول/سـبتمبر “ متحدون لوقف وباء األمراض المزمنة غيـر المعديـة”الجماعة الكاريبية المعنون 
وبيــان رؤســاء  ٢٠٠٨وٕاعــالن ليبرفيــل بشــأن الصــحة والبيئــة فــي أفريقيــا الــذي اعتمــد فــي آب/أغســطس  ٢٠٠٧

 ٢٠٠٩حكومات الكمنولث بشأن إجراءات مكافحة األمراض غير المعدية الذي اعتمد في تشرين الثـاني/نوفمبر 
وٕاعــالن بارمــا بشــأن  ٢٠٠٩ وٕاعــالن االلتــزام لمــؤتمر القمــة الخــامس لألمــريكتين الــذي اعتمــد فــي حزيران/يونيــه

البيئـة والصــحة الـذي اعتمدتــه الــدول األعضـاء فــي المنطقــة األوروبيـة لمنظمــة الصــحة العالميـة فــي آذار/مــارس 
وٕاعـــالن دبـــي بشـــأن داء الســـكري واألمـــراض المزمنـــة غيـــر المعديـــة فـــي الشـــرق األوســـط ومنطقـــة شـــمال  ٢٠١٠

والميثـاق األوروبــي بشـأن مكافحــة السـمنة الــذي اعتمـد فــي  ٢٠١٠أفريقيـا الــذي اعتمـد فــي كـانون األول/ديســمبر 
وبيــان هونيــارا  ٢٠١١ونــداء أروبــا للعمــل بشــأن الســمنة الصــادر فــي حزيران/يونيــه  ٢٠٠٦تشـرين الثــاني/نوفمبر 

بشـــأن التصـــدي للتحـــديات التـــي تمثلهـــا األمـــراض غيـــر المعديـــة فـــي منطقـــة المحـــيط الهـــادئ الـــذي اعتمـــد فـــي 
  ؛٢٠١١  تموز/يوليه

  
  ٢٠١١التقييم: التقدم المحرز منذ عام 

  
مــن اإلعــالن السياســي، بوضــع إطــار عــالمي  ٦١نرحــب بقيــام منظمــة الصــحة العالميــة، عمــال بــالفقرة   -٧

 ٢٠٢٥شــامل للرصــد بمــا يشــمل مجموعــة األهــداف العالميــة الطوعيــة التســعة التــي يتعــين تحقيقهــا بحلــول عــام 
تطبيقهــــا فــــي جميــــع الظــــروف اإلقليميــــة والقطريــــة لرصــــد  مؤشــــرا ينبغــــي ٢٥ومجموعــــة مؤشــــرات تتــــألف مــــن 

المعديــة  االتجاهــات وتقيــيم التقــدم المحــرز فــي تنفيــذ االســتراتيجيات والخطــط الوطنيــة المتعلقــة بــاألمراض غيــر
  وبقيام جمعية الصحة العالمية باعتماد اإلطار؛
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وقايـة مـن األمـراض غيـر المعديـة نرحب أيضا باعتماد جمعية الصحة العالمية لخطـة العمـل العالميـة لل  -٨
واعتمادهـــا لمؤشـــرات خطـــة العمـــل التســـعة لالســـتعانة بهـــا فـــي اإلبـــالغ عـــن  ٢٠٢٠١-٢٠١٣ومكافحتهـــا للفتـــرة 

  العالمية؛ التقدم المحرز في عملية تنفيذ خطة العمل
  
ض غيــر نرحــب بإنشــاء فرقــة عمــل األمــم المتحــدة المشــتركة بــين الوكــاالت المعنيــة بالوقايــة مــن األمــرا  -٩

  ؛٢٠١٤حزيران/يونيه  ١٣المعدية ومكافحتها وباعتماد المجلس االقتصادي واالجتماعي اختصاصاتها في 
  

نرحـــب بالطلـــب إلـــى المـــدير العـــام لمنظمـــة الصـــحة العالميـــة أن يعـــد، بالتشـــاور مـــع الـــدول األعضـــاء   -١٠
حــدود المــوارد المتاحــة، إطــارا ومؤسســات األمــم المتحــدة وغيــر ذلــك مــن الجهــات المعنيــة حســب االقتضــاء، وفــي 

للعمــل علــى الصــعيد القطــري، يكيــف حســب الســياقات المختلفــة، لكــي تنظــر فيــه جمعيــة الصــحة العالميــة فــي 
دورتها الثامنة والستين، مع أخذ بيان هلسنكي بشأن إدماج الصـحة فـي كـل السياسـات الـذي اعتمـد فـي المـؤتمر 

هود الوطنية الرامية إلى تحسـين الصـحة وكفالـة حمايـة الصـحة العالمي الثامن للنهوض بالصحة بهدف دعم الج
واإلنصــاف فــي مجــال الصــحة وفعاليــة الــنظم الصــحية بعــين االعتبــار، بســبل منهــا العمــل المشــترك فــي جميــع 
ـــى أفضـــل  ـــة، اســـتنادا إل ـــاألمراض غيـــر المعدي القطاعـــات بشـــأن محـــددات الصـــحة وعوامـــل الخطـــر المرتبطـــة ب

  ة؛المتاح  المعارف واألدلة
  

نرحب أيضا باعتماد جمعية الصحة العالمية الختصاصات آلية التنسيق العالمية للوقايـة مـن األمـراض   -١١
  غير المعدية ومكافحتها؛

  
علـى الصـعيد الــوطني، بمـا فــي ذلـك زيــادة  ٢٠١١نقـر بالتقـدم الملحــوظ الـذي أحــرز منـذ أيلول/ســبتمبر   -١٢

لعمــل بهــا فــي مجــال األمــراض غيــر المعديــة وميزانيــة مــن أجــل نســبة البلــدان التــي لــديها سياســة وطنيــة يجــري ا
  ؛٢٠١٣في المائة في عام  ٥٠إلى  ٢٠١٠في المائة في عام  ٣٢تنفيذها من 

  
نقــر بــأن التقــدم المحــرز فــي الوقايــة مــن األمــراض غيــر المعديــة ومكافحتهــا لــم يكــن كافيــا وكــان متباينــا   -١٣

اض وطابعهــا العســير وأن مــن الضــروري مواصــلة بــذل الجهــود بشــدة ويعــزى ذلــك جزئيــا إلــى تعقيــد تلــك األمــر 
  وتكثيفها من أجل تخليص العالم من عبء األمراض غير المعدية الذي يمكن تجنبه؛

نقـــر بأنـــه، علـــى الـــرغم مـــن بعـــض أوجـــه التحســـن، لـــم تحـــول االلتزامـــات بتشـــجيع السياســـات والخطـــط   -١٤
عزيزهــــا لغــــرض الوقايــــة مــــن األمــــراض غيــــر المعديــــة الوطنيــــة المتعــــددة القطاعــــات أو وضــــعها أو دعمهــــا وت

وزيــادة االعتمــادات المخصصــة فــي الميزانيــة للتصــدي لألمــراض غيــر المعديــة  ٢٠١٣ومكافحتهــا بحلــول عــام 
  وٕايالء األولوية لها إلى أفعال في كثير من األحيان بفعل عدد من العوامل، بما في ذلك نقص القدرات الوطنية؛

سـيما البلـدان الناميـة، تعمـل جاهـدة لالنتقـال مـن االلتـزام إلـى الفعـل، وفـي هـذا  ديدة، النقر بأن بلدانا ع  -١٥
الصدد نكرر دعوتنا إلى الدول األعضـاء أن تنظـر فـي تنفيـذ سياسـات وتـدابير تسـتند إلـى األدلـة ميسـورة التكلفـة 

القتضـــاء وفـــي إطـــار وفعالـــة مـــن حيـــث التكلفـــة وشـــاملة لمختلـــف الفئـــات الســـكانية ولقطاعـــات متعـــددة، حســـب ا
ســياقات وطنيــة، بمــا فــي ذلــك الحــد مــن عوامــل الخطــر القابلــة للتغييــر المرتبطــة بــاألمراض غيــر المعديــة علــى 

لخطـــــة العمـــــل العالميـــــة للوقايـــــة مـــــن األمـــــراض غيـــــر المعديـــــة ومكافحتهـــــا  ٣النحـــــو الموصـــــوف فـــــي التـــــذييل 
  ؛٢٠٢٠-٢٠١٣ للفترة

للحــد مــن المخــاطر الصــحية البيئيــة والمهنيــة وبــأن ترتيــب تلــك  نقــر بــأن هنــاك تــدابير ميســورة التكلفــة  -١٦
التــدابير حســـب األولويـــة وتنفيـــذها وفقـــا للظـــروف الوطنيـــة يمكــن أن يســـهم فـــي الحـــد مـــن عـــبء األمـــراض غيـــر 

  المعدية؛
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نكـــرر دعوتنـــا إلـــى الـــدول األعضـــاء أن تنظـــر، حســـب االقتضـــاء ووفقـــا للظـــروف الوطنيـــة، فـــي تنفيـــذ   -١٧
احة في مجال السياسات المتعلقة بالوقاية من األمراض غير المعدية ومكافحتها وتـدابير فعالـة مـن الخيارات المت

لبلوغ األهـداف العالميـة الطوعيـة التسـعة  ١حيث التكلفة ميسورة التكلفة وشاملة لقطاعات متعددة في هذا المجال
  ؛٢٠٢٥  المتعلقة باألمراض غير المعدية بحلول عام

  
  القيادي: االلتزامات واإلجراءاتإعادة تأكيد دورنا 

  
نعيــد تأكيــد التزامنــا بــالنهوض بتنفيــذ تــدابير متعــددة القطاعــات وفعالــة مــن حيــث التكلفــة تشــمل جميــع   -١٨

الفئـــات الســـكانية مـــن أجـــل الحـــد مـــن أثـــر عوامـــل الخطـــر الســـلوكية األربعـــة الشـــائعة المرتبطـــة بـــاألمراض غيـــر 
واالســـتراتيجيات الدوليـــة ذات الصـــلة بالموضـــوع والسياســـات والتشـــريعات المعديـــة، عـــن طريـــق تنفيـــذ االتفاقـــات 

واألولويات اإلنمائية الوطنية، بمـا فـي ذلـك التـدابير التربويـة والتنظيميـة والماليـة، دون المسـاس بحـق الـدول ذات 
ك جميـع السيادة فـي تقريـر ووضـع سياسـاتها الضـريبية وغيرهـا مـن السياسـات، حيثمـا اقتضـى األمـر ذلـك، بإشـرا

  االقتضاء؛  القطاعات المعنية والمجتمع المدني والمجتمعات المحلية، حسب

 ٢٠٢٠-٢٠١٣نقر بأن تنفيذ خطة العمل العالمية للوقاية من األمراض غير المعدية ومكافحتهـا للفتـرة   -١٩
للحــد مــن تعــاطي  واالســتراتيجية العالميــة ٢واالســتراتيجية العالميــة بشــأن أنمــاط التغذيــة والنشــاط البــدني والصــحة

واالستراتيجية العالمية لتغذية الرضـع وصغار األطفـال المشـتركة بـين منظمـة الصـحة  ٣الكحول على نحو ضار
العالميــة ومنظمــة األمــم المتحــدة للطفولــة ومجموعــة توصــيات منظمــة الصــحة العالميــة بشــأن تســويق األطعمــة 

ل بـالجهود الراميـة إلـى الحـد مـن األمـراض غيـر ، حسـب االقتضـاء، سـيعج٤الكحولية لألطفـال والمشروبات غير
  المعدية، ونكرر دعوتنا إلى الدول األعضاء أن تحشد اإلرادة السياسية والموارد المالية لذلك الغرض؛

نكرر اإلعراب عن التزامنـا بتعجيـل تنفيـذ الـدول األطـراف فـي اتفاقيـة منظمـة الصـحة العالميـة اإلطاريـة   -٢٠
  فاقية، ونشجع البلدان على النظر في أن تصبح أطرافا في االتفاقية؛االت ٥بشأن مكافحة التبغ

نهيب بالدول األعضـاء اتخـاذ خطـوات تشـمل، حسـب االقتضـاء، وضـع تشـريعات فعالـة وهياكـل شـاملة   -٢١
لعدة قطاعات وعمليـات ووسـائل ومـوارد، بمـا يتـيح وضـع سياسـات مجتمعيـة تراعـي وتعـالج اآلثـار فـي محـددات 

يــة الصــحة واإلنصــاف فــي مجــال الصــحة وفعاليــة الــنظم الصــحية وتقــيس محــددات الصــحة الصــحة وفــي حما
  وأوجه التفاوت في المجاالت االقتصادية واالجتماعية والبيئية فيما يتعلق بالصحة وتتبعها؛

نهيب بالدول األعضاء تنمية قدرات مؤسسية، حسب االقتضاء، لها معرفة ومهـارات مناسـبة فـي مجـال   -٢٢
ار المبادرات المضطلع بها في سـياق السياسـات فـي مجـال الصـحة فـي جميـع القطاعـات وٕايجـاد الحلـول تقييم آث

إلـى نتـائج أفضـل مـن منظـور الصـحة واإلنصـاف فـي  والتفاوض بشأن السياسات فـي جميـع القطاعـات للتوصـل
  الصحية؛  مجال الصحة وفعالية النظم

الصحية الوطنية، ونهيب بالدول األعضاء تعزيز الـنظم نقر بأهمية التغطية الصحية الشاملة في النظم   -٢٣
الصحية، بما في ذلك الهياكل األساسية للرعاية الصحية وتوفير الموارد البشرية لقطاع الصـحة والـنظم الصـحية 
ونظـــم الحمايـــة االجتماعيـــة، وبخاصـــة فـــي البلـــدان الناميـــة، بهـــدف تلبيـــة احتياجـــات المصـــابين بـــاألمراض غيـــر 

  رعاية الصحية طوال حياتهم على نحو فعال ومنصف؛المعدية من ال
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مواصلة توسيع نطاق التدابير الفعالة من حيث التكلفة التي أثبتت جدواها، حيثما كان ذلك مالئما، بمـا   -٢٤
  العالمية؛ لخطة العمل ٣يشمل التدابير المحددة في التذييل 

التكلفة للكشـف عـن مـرض السـرطان حسـب نكرر تأكيد أهمية زيادة فرص إتاحة برامج فعالة من حيث   -٢٥
األوضاع السائدة على الصـعيد الـوطني وأهميـة دعـم زيـادة فـرص إتاحـة لقاحـات فعالـة مـن حيـث التكلفـة للوقايـة 

  من حاالت اإلصابة بااللتهابات المرتبطة بأمراض السرطان، في إطار برامج التحصين الوطنية؛

وبأنــه  ٦٦/٢مــن مرفــق قــرار الجمعيــة العامــة  ٤٤نفيــذ الفقــرة نســلم بأنــه لــم يحــرز إال تقــدم محــدود فــي ت  -٢٦
على الرغم من أن عددا متزايدا من كيانات القطاع الخاص قد بدأ إنتاج منتجـات غذائيـة تتوافـق مـع اتبـاع نظـام 

ميســورة التكلفــة ومتاحــة وال يمكــن الوصــول إليهــا تكــون عــادة  تغذيــة صــحية والتــرويج لهــا فــإن تلــك المنتجــات ال
  على نطاق واسع في جميع المجتمعات المحلية داخل البلدان؛

نواصل تشجيع السياسات الداعمة إلنتاج األطعمة التي تسهم في اتباع أنماط تغذيـة صـحية وتصـنيعها   -٢٧
عمــة الزراعيــة المحليــة الصــحية، وتيســير الحصــول عليهــا، وٕاتاحــة مزيــد مــن الفــرص الســتهالك المنتجــات واألط

ومــن ثــم اإلســهام فــي الجهــود المبذولــة للتصــدي للتحــديات التــي تطرحهــا العولمــة واالســتفادة مــن الفــرص التــي 
  تتيحها ولتحقيق األمن الغذائي والتغذية الكافية؛

األمـراض غيـر تقوم به الحكومات من دور بالغ األهمية في التصدي للتحدي الذي تمثلـه  نعيد تأكيد ما  -٢٨
المعديــة وبمــا تتحملــه مــن مســؤولية فــي هــذا المجــال، بســبل منهــا العمــل مــع المنظمــات غيــر الحكوميــة والقطــاع 
الخــــاص وســــائر قطاعــــات المجتمــــع الســــتحداث تــــدابير فعالــــة مــــن أجــــل الوقايــــة مــــن األمــــراض غيــــر المعديــــة 

  ومكافحتها على المستويات العالمية والوطنية والمحلية؛

لـى أن الوقايـة مـن األمـراض غيـر المعديـة ومكافحتهـا علـى نحـو فعـال يتطلبـان تـولي الحكومـات نشير إ  -٢٩
أدوارا قياديــة واتبــاع نهــج متعــددة القطاعــات فــي مجــال الصــحة، بمــا فــي ذلــك، عنــد االقتضــاء، إدراج المســائل 

ع القطاعـات بمـا المتعلقة بالصحة في جميـع السياسـات وفـي الـنهج المتبعـة علـى صـعيد الحكومـة ككـل فـي جميـ
يتجــاوز قطــاع الصــحة، مــع حمايــة السياســات فــي مجــال الصــحة العامــة الراميــة إلــى الوقايــة مــن األمــراض غيــر 

داعـــي لــه ألي شـــكل مـــن أشــكال تضـــارب المصـــالح ســواء كـــان حقيقيـــا أم  المعديــة ومكافحتهـــا مــن أي تـــأثير ال
  متصورا أم محتمال؛

  
  يد الوطنيالسبيل إلى األمام: االلتزامات على الصع

  
نلتـزم بالتصــدي لألمــراض غيـر المعديــة بوصــفها مسـألة ذات أولويــة فــي خطـط التنميــة الوطنيــة، حســب   -٣٠
يقتضي الحال في السياقات الوطنية وفي خطط التنمية الدوليـة، وباتخـاذ التـدابير التاليـة باالشـتراك مـع جميـع  ما

  ب االقتضاء:القطاعات المعنية، بما في ذلك المجتمع المدني والمجتمعات المحلية، رحس
  

  تعزيز الحوكمة:  (أ)  
  

وٕاعــداد مؤشــرات  ٢٠٢٥، فــي وضــع أهــداف وطنيــة لعــام ٢٠١٥النظــر، بحلــول عــام   ‘١’
في ضوء األوضاع الوطنية، مع مراعاة األهداف العالمية الطوعية التسـعة المتعلقـة بـاألمراض 

ة، للتركيــز علــى غيــر المعديــة، باالســتفادة مــن اإلرشــادات التــي تقــدمها منظمــة الصــحة العالميــ
الجهود المبذولـة للتصـدي آلثـار األمـراض غيـر المعديـة ولتقيـيم التقـدم المحـرز فـي الوقايـة مـن 

  األمراض غير المعدية ومكافحتها وعوامل الخطر المرتبطة بها ومحدداتها؛
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، فــــي وضــــع سياســــات وخطــــط وطنيــــة فــــي العديــــد مــــن ٢٠١٥النظــــر، بحلــــول عــــام   ‘٢’
، مـع مراعـاة ٢٠٢٥قـائم منهـا لبلـوغ األهـداف الوطنيـة بحلـول عـام  القطاعات أو تعزيز ما هـو

  ؛٢٠٢٠-٢٠١٣خطة العمل العالمية للوقاية من األمراض غير المعدية ومكافحتها للفترة 
مواصـــلة وضـــع سياســـات عامـــة وخطـــط عمـــل فـــي العديـــد مـــن القطاعـــات وتعزيزهـــا   ‘٣’

ة بــاألمور الصــحية، مــع التركيــز وتنفيــذها، حســب االقتضــاء، لتعزيــز التثقيــف الصــحي والتوعيــ
بصــفة خاصــة علــى المجموعــات الســكانية ذات الــوعي الصــحي المتــدني و/أو التــي تعــاني مــن 

  عدم الوعي باألمور الصحية؛
التوعيــة بالعــبء النــاجم علــى الصــحة العامــة علــى الصــعيد الــوطني نتيجــة لألمــراض   ‘٤’

  واالقتصادية؛  والتنمية االجتماعيةغير المعدية والصلة بين األمراض غير المعدية والفقر 
ــــات التخطــــيط الصــــحي   ‘٥’ ــــة فــــي عملي ــــر المعدي ــــدابير للتصــــدي لألمــــراض غي إدمــــاج ت

والخطط والسياسات اإلنمائية الوطنية، بما في ذلك عمليات تصميم إطار عمـل األمـم المتحـدة 
  للمساعدة اإلنمائية وتنفيذه؛

إنشــــاء آليــــة وطنيــــة متعــــددة النظــــر، حســــب االقتضــــاء فــــي كــــل ســــياق وطنــــي، فــــي   ‘٦’
القطاعــات، مــن قبيــل اللجــان أو الوكــاالت أو فــرق العمــل الرفيعــة المســتوى مــن أجــل التحــاور 
واالتساق فـي السياسـات والمسـاءلة المتبادلـة بـين مختلـف مجـاالت صـنع السياسـات التـي تـؤثر 

فــي جميــع فــي األمــراض غيــر المعديــة، بهــدف األخــذ بــنهج إدراج المســائل المتعلقــة بالصــحة 
السياســات وفــي التــدابير المتخــذة علــى صــعيد الحكومــة ككــل والمجتمــع ككــل ورصــد محــددات 

  أساسها؛ المعدية، بما في ذلك المحددات االجتماعية والبيئية، والعمل على  األمراض غير
تعزيــز قــدرات وآليــات وواليــات الســلطات المعنيــة، حســب االقتضــاء، فــي مجــال تيســير   ‘٧’

  يذه في جميع القطاعات الحكومية؛العمل وضمان تنف
تعزيــز قــدرة وزارات الصــحة علــى ممارســة دور اســتراتيجي قيــادي وتنســيقي فــي وضــع   ‘٨’

السياســـات علـــى نحـــو يشـــرك جميـــع الجهـــات المعنيـــة علـــى صـــعيد الحكومـــة والمنظمـــات غيـــر 
ة الحكوميــة والمجتمــع المــدني والقطــاع الخــاص، مــع كفالــة تلقــي مســألة األمــراض غيــر المعديــ

  متكاملة؛ استجابة مالئمة منسقة شاملة
مواءمة التعاون الدولي بشأن األمـراض غيـر المعديـة مـع الخطـط الوطنيـة فيمـا يتعلـق   ‘٩’

بــاألمراض غيــر المعديــة بهــدف زيــادة فعاليــة المعونــة واألثــر اإلنمــائي للمــوارد الخارجيــة دعمــا 
  للجهود في مجال األمراض غير المعدية؛

وتنفيــذ سياســات وخطــط وطنيــة، حســب االقتضــاء، مــع تخصــيص مــوارد ماليــة  وضــع  ‘١٠’
  وبشرية بصفة خاصة للتصدي لألمراض غير المعدية، تدرج فيها المحددات االجتماعية؛

، بالتقليـل مـن عوامـل الخطـر المرتبطـة بـاألمراض ٢٠١٦القيام، حسب االقتضاء، بحلول عـام   (ب)
ألساســية بتنفيــذ التــدابير والخيــارات المتاحــة فــي مجــال السياســات غيــر المعديــة والمحــددات االجتماعيــة ا

لخطــة  ٣التــي ترمــي إلــى تهيئــة بيئــات مؤاتيــة للصــحة، باالســتفادة مــن اإلرشــادات الــواردة فــي التــذييل 
  العمل العالمية؛

، بتعزيــــز الــــنظم الصــــحية وتوجيههــــا للتصــــدي ٢٠١٦القيــــام، حســــب االقتضــــاء، بحلــــول عــــام   (ج)
ة من األمراض غير المعدية ومكافحتها والمحددات االجتماعية األساسية من خـالل تـوفير لمسألة الوقاي

الرعايــة الصــحية األوليــة التــي تركــز علــى اإلنســان والتغطيــة الشــاملة فــي الــنظم الصــحية طــوال الحيــاة، 
  لخطة العمل العالمية؛ ٣باالستفادة من اإلرشادات الواردة في التذييل 
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لتــي يمكــن أن تنشــأ بــين األمــراض غيــر المعديــة وبعــض األمــراض المعديــة النظــر فــي الصــلة ا  (د)
مثـــل فيـــروس نقـــص المناعـــة البشـــرية/متالزمة نقـــص المناعـــة المكتســـب (اإليـــدز)، ونـــدعو إلـــى القيـــام، 
حســـب االقتضـــاء، بتوحيـــد إجـــراءات التصـــدي لفيـــروس نقـــص المناعـــة البشـــرية/اإليدز واألمـــراض غيـــر 

ام، فـــي هـــذا الصـــدد، إلـــى األشـــخاص المصـــابين بفيـــروس نقـــص المناعـــة المعديـــة وٕالـــى إيـــالء االهتمـــ
البشــــرية/اإليدز، وبخاصــــة فــــي البلــــدان التــــي ترتفــــع فيهــــا معــــدالت اإلصــــابة بفيــــروس نقــــص المناعــــة 

  الوطنية؛  البشرية/اإليدز، وفقا لألولويات
ج الصـــحة مواصـــلة النهـــوض بـــإدراج الوقايـــة مـــن األمـــراض غيـــر المعديـــة ومكافحتهـــا فـــي بـــرام  (هـ)

الجنسية واإلنجابية وصحة األم والطفـل، وبخاصـة علـى مسـتوى الرعايـة الصـحية األوليـة، وفـي البـرامج 
  المتعلقة باألمراض المعدية، من قبيل البرامج المتعلقة بداء السل، حسب االقتضاء؛

علـى النظر في أوجـه التشـابه بـين األمـراض غيـر المعديـة األكثـر شـيوعا وغيرهـا مـن الحـاالت   (و)
لخطـــة العمـــل العالميـــة بهـــدف اســـتحداث تـــدابير شـــاملة للوقايـــة مـــن  ١النحـــو الموصـــوف فـــي التـــذييل 

األمــراض غيــر المعديــة ومكافحتهــا التــي تأخــذ بعــين االعتبــار أيضــا الظــروف التــي يعــيش ويعمــل فيهــا 
  الناس؛

ـــ  (ز) ـــدم المحـــرز فـــي الوقاي ـــيم التق ة منهـــا رصـــد اتجاهـــات ومحـــددات األمـــراض غيـــر المعديـــة وتقي
  ومكافحتها:
تقيـــيم التقـــدم المحـــرز صـــوب بلـــوغ األهـــداف العالميـــة الطوعيـــة واإلبـــالغ عـــن النتـــائج   ‘١’

باســـتخدام المؤشـــرات المحـــددة فـــي إطـــار الرصـــد العـــالمي الشـــامل، وفقـــا لجـــداول زمنيـــة متفـــق 
يــة عليهــا، واســتخدام النتــائج الــواردة مــن مراقبــة المؤشــرات الخمســة والعشــرين واألهــداف الطوع

التسعة وغير ذلك من مصادر البيانات إلرشاد وتوجيه السياسات والبرامج بهـدف إحـداث أكبـر 
  قدر من التأثير للتدابير واالستثمارات في النتائج المتعلقة باألمراض غير المعدية؛

تقـــديم المعلومـــات بشـــأن االتجاهـــات فـــي مجـــال األمـــراض غيـــر المعديـــة إلـــى منظمـــة   ‘٢’
ا للجــداول الزمنيــة المتفــق عليهــا بشــأن التقــدم المحــرز فــي تنفيــذ خطــط الصــحة العالميــة، وفقــ

العمل الوطنية وبشأن فعالية السياسات واالسـتراتيجيات الوطنيـة، وتنسـيق التقـارير القطريـة مـع 
  العالمي؛  التحليل

وضــع نظــم للمراقبــة أو تعزيزهــا، حســب االقتضــاء، لرصــد أوجــه التفــاوت االجتماعيــة   ‘٣’
بـــاألمراض غيـــر المعديـــة وعوامـــل الخطـــر المرتبطـــة بهـــا كخطـــوة أولـــى صـــوب فـــي مـــا يتعلـــق 

معالجــة أوجــه عــدم المســاواة واتبــاع نهــج تقــوم علــى مراعــاة نــوع الجــنس للوقايــة مــن األمــراض 
غيـــر المعديـــة ومكافحتهـــا وتعزيزهـــا اســـتنادا إلـــى بيانـــات مصـــنفة حســـب نـــوع الجـــنس والعمـــر 

األساســـية بـــين الرجـــل والمـــرأة مـــن حيـــث التعـــرض  واإلعاقـــة، ســـعيا إلـــى التصـــدي لالختالفـــات
  لخطر اإلصابة باألمراض غير المعدية والوفاة الناجمة عنها؛

مواصلة تعزيز التعاون الدولي لدعم الخطط الوطنية واإلقليميـة والعالميـة للوقايـة مـن األمـراض   (ح)
حســــين الصـــــحة غيــــر المعديــــة ومكافحتهـــــا، بوســــائل منهــــا تبـــــادل أفضــــل الممارســــات فـــــي مجــــاالت ت

والتشـــريعات واألنظمـــة وتعزيـــز الـــنظم الصـــحية وتـــدريب العـــاملين فـــي مجـــال الرعايـــة الصـــحية وتطـــوير 
الهياكــــــل األساســــــية المناســــــبة لخــــــدمات الرعايــــــة الصــــــحية وأدوات التشــــــخيص والنهــــــوض باســــــتحداث 

نتــاج أدويــة تكنولوجيــات مناســبة ومســتدامة بأســعار معقولــة وتعميمهــا ونقلهــا وفــق شــروط متفــق عليهــا وإ 
ولقاحـــات آمنـــة فعالـــة ميســـورة التكلفـــة عاليـــة الجـــودة، مـــع التنويـــه بالـــدور القيـــادي الـــذي تؤديـــه منظمـــة 

  الصحة العالمية باعتبارها، في هذا الصدد، الوكالة المتخصصة األساسية في مجال الصحة؛
اون فيمـــا بـــين بلـــدان مواصـــلة تعزيـــز التعـــاون علـــى الصـــعيد الـــدولي بـــين بلـــدان الشـــمال والجنـــوب والتعـــ  -٣١

الجنوب والتعاون الثالثي في مجال الوقاية من األمراض غير المعدية ومكافحتها للنهوض على الصـعد الوطنيـة 
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واإلقليميـــة والدوليـــة ببيئـــة مؤاتيـــة لتيســـير اختيـــار أنمـــاط وأســـاليب عـــيش صـــحية، مـــع األخـــذ بعـــين االعتبـــار أن 
  تعاون بين بلدان الشمال والجنوب، بل مكمال له؛التعاون فيما بين بلدان الجنوب ليس بديال لل

مواصلة بحث إمكانية توفير ما يكفي من الموارد على نحو مستدام يمكـن التنبـؤ بـه عـن طريـق القنـوات   -٣٢
  المحلية والثنائية واإلقليمية والمتعددة األطراف، بما في ذلك آليات التمويل التقليدية والطوعية المبتكرة؛

  األمام: االلتزامات على الصعيد الدوليالسبيل إلى 
نــدعو لجنــة المســاعدة اإلنمائيــة فــي منظمــة التعــاون والتنميــة فــي الميــدان االقتصــادي إلــى النظــر فــي   -٣٣

وضع مدونة لتحديد األغراض المتوخاة في مجال األمراض غير المعدية بهدف تحسين تتبع المسـاعدة اإلنمائيـة 
  ن أجل الوقاية من األمراض غير المعدية ومكافحتها؛الرسمية دعما للجهود الوطنية م

نكرر تأكيد التزامنا بتعزيز االستثمارات الوطنية والدوليـة علـى نحـو نشـط وتـدعيم القـدرات الوطنيـة علـى   -٣٤
إجراء البحث والتطوير بجودة عالية في جميع الجوانب المتصلة بالوقايـة مـن األمـراض غيـر المعديـة ومكافحتهـا 

دامة فعالة من حيث التكلفة، مع مالحظة أهمية مواصـلة تقـديم الحـوافز لتشـجيع االبتكـار فـي مجـال بطريقة مست
يعــد  الصــحة العامــة، بســبل منهــا، حســب االقتضــاء، وضــع نظــام ســليم متــوازن لحقــوق الملكيــة الفكريــة، وهــو مــا

باتفــاق منظمــة التجــارة  هامــا ألمــور عــدة منهــا اســتحداث أدويــة جديــدة، حســبما أقــر بــه إعــالن الدوحــة المتعلــق
  العالمية المتعلق بالجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية وبالصحة العامة؛

نعيد تأكيد الحق في االستفادة على الوجه األكمل من األحكام الواردة في اتفاق منظمة التجـارة العالميـة   -٣٥
الفكرية وفي إعالن الدوحة المتعلق باتفاق منظمـة التجـارة المتعلق بالجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية 

العالمية المتعلق بالجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية وبالصحة العامة وفي قرار المجلـس العـام 
مـــن إعـــالن الدوحـــة وفـــي  ٦المتعلـــق بتنفيـــذ الفقـــرة  ٢٠٠٣آب/أغســـطس  ٣٠لمنظمـــة التجـــارة العالميـــة المـــؤرخ 

من االتفاق، بعد إتمام اإلجراءات الرسمية لقبوله، التي تـوفر المرونـة الالزمـة لحمايـة  ٣١ل المقترح للمادة التعدي
الصــحة العامــة، وبصــفة خاصــة الحــق فــي تعزيــز إمكانيــة حصــول الجميــع علــى األدويــة والتشــجيع علــى تقــديم 

  المساعدة للبلدان النامية في هذا الصدد؛
، ٢٠١٥لتصــدي لألمــراض غيــر المعديــة عنــد وضــع خطــة التنميــة لمــا بعــد عــام نــولي االعتبــار الــالزم ل  -٣٦

  مع مراعاة عواقبها االجتماعية االقتصادية ومحدداتها وصلتها بالفقر، على وجه الخصوص؛
، بالتشـاور مـع الـدول األعضـاء ٢٠١٥نهيب بمنظمة الصحة العالمية أن تضع، قبـل حلـول نهايـة عـام   -٣٧

العالمية الشاملة بشأن الوقاية من األمراض غير المعدية ومكافحتهـا ومـع ضـمان تـوفير  وفي سياق آلية التنسيق
الحمايـــة المالئمـــة مـــن المصـــالح الخاصـــة، نهجـــا يمكـــن اســـتخدامه لتســـجيل وتعمـــيم مســـاهمات القطـــاع الخـــاص 

  ض غير المعدية؛وكيانات األعمال الخيرية والمجتمع المدني في بلوغ األهداف الطوعية التسعة المتعلقة باألمرا
  من أجل تحقيق الغاية المنشودة: إجراءات المتابعة

، بالتعــاون مــع الــدول األعضــاء ومنظمــة ٢٠١٧نطلــب إلــى األمــين العــام أن يقــدم، بحلــول أواخــر عــام   -٣٨
الصحة العالمية وصناديق منظومة األمم المتحدة وبرامجهـا ووكاالتهـا المتخصصـة المعنيـة، تقريـرا إلـى الجمعيـة 
العامــة لكــي تنظــر فيــه الــدول األعضــاء عــن التقــدم المحــرز فــي تنفيــذ هــذه الوثيقــة الختاميــة واإلعــالن السياســي 
لالجتمـــاع الرفيـــع المســـتوى للجمعيـــة العامـــة المعنـــي بالوقايـــة مـــن األمـــراض غيـــر المعديـــة ومكافحتهـــا، تحضـــيرا 

ن األمــــراض غيــــر المعديــــة للتقــــدم المحــــرز فــــي مجــــال الوقايــــة مــــ ٢٠١٨الســــتعراض شــــامل يجــــرى فــــي عــــام 
  ومكافحتها.

  ١٠٠الجلسة العامة 
  ٢٠١٤تموز/يوليه  ١٠
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