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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 

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

العالميـة فـي  في المقر الرئيسي لمنظمـة الصحــة الثامنة والثالثون بعد المائةالمجلس التنفيذي  ت دورةقدعُ   
وتنشـــــر محاضـــــرها  .٢٠١٦كـــــانون الثـــــاني/ ينـــــاير  ٣٠إلـــــى  كـــــانون الثـــــاني/ ينـــــاير ٢٥فـــــي الفتـــــرة مـــــن جنيـــــف، 

ــد علــى القــرارات والمقــررات اإلجرائيــة والمالحــق ذات الصــلة بهــا. أمــا المحاضــر  فــي مجلــدين. ويحتــوي هــذا المجل
لتفاصيل الخاصة بعضوية اللجان فترد في الوثيقة الموجزة لمناقشات المجلس وقائمة المشاركين وأعضاء المكتب وا

 (باإلنكليزية). ٢/ سجالت/١٣٨/٢٠١٦ت  م
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  المحتويات
  
  الصفحة

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

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

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

  
  

  المقررات اإلجرائيةو القرارات 
  

  القرارات
  
  ١    ....................................................  التصدي لعبء الورم الفطري  ١ق١٣٨ت  م
  
  ٣    .........................  تعزيز الخدمات الصحية المتكاملة التي تركز على الناس  ٢ق١٣٨ت  م
  
لتعزيز دور النظام الصحي في إطـار اسـتجابة وطنيـة  للمنظمةخطة العمل العالمية   ٣ق١٣٨ت  م

متعــددة القطاعــات للتصــدي للعنــف بــين األفــراد، وخصوصــًا ضــد النســاء والفتيــات، 
  ٥    ...................................................................  وضد األطفال

  
الوقايــة مـــن األمـــراض غيـــر الســـارية ومكافحتهــا: االســـتجابة للتكليفـــات المحـــددة مـــن   ٤ق١٣٨ت  م

المتحدة بشأن  لألممى للجمعية العامة أجل التحضير لالجتماع الثالث الرفيع المستو 
  ٦    .......  ٢٠١٨الوقاية من األمراض غير المعدية (غير السارية) ومكافحتها في عام 

  
  ٨    ....  تعزيز الوظائف األساسية للصحة العمومية دعمًا لبلوغ التغطية الصحية الشاملة  ٥ق١٣٨ت  م
  
  ١٢    .............................................  ٢٠١٧جدول تقدير االشتراكات لعام   ٦ق١٣٨ت  م
  
  ١٧    ...................  العقارات: أحدث المعلومات عن استراتيجية تجديد مباني جنيف  ٧ق١٣٨ت  م
  
  ١٨    ..................................  اللجنة الدائمة المعنية بالمنظمات غير الحكومية  ٨ق١٣٨ت  م
  
الئحة الموظفين: مرتبات الموظفين في الفئة الفنية والفئـات التصديق على تعديالت   ٩ق١٣٨ت  م

  ١٩  .............................................................................    العليا
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  ١٩    ........  مرتبات الموظفين في الوظائف غير المصنفة في رتب ومرتب المدير العام  ١٠ق١٣٨ت  م
  
التصــديق علــى تعــديالت النظــام األساســي للمــوظفين والئحــة المــوظفين: المســؤولية   ١١ق١٣٨ت  م

  ٢٠    ....................................  المالية ومراجعة التصنيف وسياسات التوظيف
  
ديق علـــى تعـــديالت النظـــام األساســـي للمـــوظفين والئحـــة المـــوظفين: إصــــالح التصـــ  ١٢ق١٣٨ت  م

  ٢٠    .................................................................  العدالة الداخلية
  
  ٢١    ............................  : تسوية المنازعاتتعديالت النظام األساسي للموظفين  ١٣ق١٣٨ت  م
  

  المقررات اإلجرائية
  
  ٢٣    .....................  عملية تشاور الدول األعضاء بشأن إصالح تصريف الشؤون  )١(١٣٨ت  م
  
  ٢٣    ..............................  عملية انتخاب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية  )٢(١٣٨ت  م
  
  ٢٤    ...................................  إطار المشاركة مع الجهات الفاعلة غير الدول  )٣(١٣٨ت  م
  
  ٢٤    ...........  استعراض المنظمات غير الحكومية ذات العالقات الرسمية مع المنظمة  )٤(١٣٨ت  م
  
  ٢٥    .........................................  جائزة مؤسسة الدكتور على توفيق شوشة  )٥(١٣٨ت  م
  
  ٢٥    ....................................  جائزة مؤسسة إحسان دغرمجي لصحة األسرة  )٦(١٣٨ت  م
  
  ٢٥    ..........................................................  جائزة ساساكاوا للصحة  )٧(١٣٨ت  م
  
  ٢٥    ...................................  للصحة جائزة مؤسسة اإلمارات العربية المتحدة  )٨(١٣٨ت  م
  
جــــائزة ســــمو الشــــيخ صــــباح األحمــــد الجــــابر الصــــباح للبحــــوث فــــي مجــــالي الرعايــــة   )٩(١٣٨ت  م

  ٢٦    .................................................  الصحية للمسنين وتعزيز الصحة
  
  ٢٦    ........................  ووك التذكارية للصحة العمومية –جائزة الدكتور لي جونغ   )١٠(١٣٨ت  م
  
  ٢٦    ..................  جدول األعمال المؤقت لجمعية الصحة العالمية التاسعة والستين  )١١(١٣٨ت  م
  
  ٢٦    .............  المائة موعد ومكان انعقاد دورة المجلس التنفيذي التاسعة والثالثين بعد  )١٢(١٣٨ت  م
  
  

  المالحق
  

المنظمات غيـر الحكوميـة التـي تـم قبـول دخولهـا فـي عالقـات رسـمية مـع منظمـة الصـحة   ١الملحق 
ــــرار  ــــى هــــذه العالقــــات معهــــا بمقتضــــى الق ــــاء عل ــــة أو اإلبق ــــرر  ٨ق١٣٨م تالعالمي والمق

  ٢٩    ................................................................  )٤(١٣٨م تاإلجرائي 
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  ٣١    ..............................................  التصديق على تعديالت الئحة الموظفين  ٢الملحق 
  

  ٤٢    .....................................  ٢٠١٧-٢٠١٦طة العمل الخاصة بالتقييم للفترة خ  ٣الملحق 
  

اآلثــار الماليــة واإلداريــة المترتبــة بالنســبة إلــى األمانــة نتيجــة للقــرارات المعتمــدة مــن جانــب   ٤الملحق 
  ٤٧    .....................................................................  المجلس التنفيذي
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  ١جدول األعمال  

 
  
  افتتاح 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
  

  نبذة عن تنفيذ اإلصالح  ١-٥
  

  عملية تشاور الدول األعضاء بشأن إصالح تصريف الشؤون  ٢-٥
  

  إطار المشاركة مع الجهات الفاعلة غير الدول  ٣-٥
  
  األمراض غير السارية  -٦
  

  تغذية األمهات والرضع وصغار األطفال  ١-٦
  
  لعمل العالمية بشأن العنفخطة ا مسودة  ٢-٦

  
غيـر السـارية ومكافحتهـا: االسـتجابة للتكليفـات المحـددة مـن أجـل التحضـير  األمـراض من الوقاية  ٣-٦

 األمـــراض مـــن الوقايـــة بشـــأن المتحـــدة لألمـــم العامـــة للجمعيـــة المســـتوى الرفيـــع لالجتمـــاع الثالـــث
  ٢٠١٨ومكافحتها في عام ) السارية غير( المعدية غير

  
 االســتثنائية الــدورة ســياق فــي ذلــك فــي بمــا يــة،العالم المخــدرات مشــكلةمــومي لالع يالصــح عــدبُ ال  ٤-٦

  ٢٠١٦ عاممقّرر عقدها في ال العالمية المخدرات مشكلة بشأن المتحدة لألمم العامة للجمعية
  

للتحــــديات الماثلــــة أمــــام عقــــد األمــــم المتحــــدة للعمــــل مــــن أجــــل الســــالمة علــــى الطــــرق التصــــدي   ٥-٦
 العــالمي الثــاني الرفيــع المســتوى بشــأن الســالمة علــى الطــرق ): حصــيلة المــؤتمر٢٠٢٠-٢٠١١(
  آن األوان لتحقيق النتائج –

  
  

                                    
 .)٢٠١٦كانون الثاني/ يناير  ٢٥(األولى جلسته بصيغته التي اعتمدها المجلس في    ١
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  تعزيز الصحة طيلة العمر  -٧
  

  رصد بلوغ األهداف اإلنمائية لأللفية المتعلقة بالصحة  ١-٧
  

   ٢٠٣٠الصحة في خطة التنمية المستدامة لعام   ٢-٧
  

  للتقدم المحرز في االستراتيجية العالمية بشأن صحة المرأة والطفل والمراهق  الخطة العملية  ٣-٧
  

 مرحلـــة فـــي بالصـــحة للتمتـــع العمـــر طيلـــة يمتـــد نهـــج اتبـــاع أجـــل مـــن القطاعـــات المتعـــدد العمـــل  ٤-٧
  الشيخوخة: مسودة االستراتيجية وخطة العمل العالميتين بشأن الشيخوخة والصحة

  
آلثــار تلــوث الهــواء الضــارة  مســودة الــدليل التفصــيلي لتعزيــز االســتجابة العالميــة :والبيئــة الصــحة  ٥-٧

  بالصحة
  
  اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية دور قطاع الصحة في  ٦-٧

  
  التأهب والترصد واالستجابة  -٨
  

    )٢٠٠٥( الدولية الصحية اللوائح تنفيذ  ١-٨
) فـي ٢٠٠٥تقرير االجتماع األول للجنة المراجعة المعنيـة بـدور اللـوائح الصـحية الدوليـة (  •

    مواجهة فاشية اإليبوال واالستجابة لها
    األخرى والفوائد اللقاحات إلى والتوصل األنفلونزا فيروسات تبادل: الجائحة لألنفلونزا التأهب  ٢-٨
    جدريال فيروس مخزونات تدمير: الجدري استئصال  ٣-٨
  النطاق الواسعة الوخيمة الطوارئ في المنظمة استجابة  ٤-٨

  
  الميكروبات مضادات مقاومة بشأن العالمية العمل خطة  ٥-٨

  
  شلل األطفال  ٦-٨

  
  تعزيز صحة المهاجرين  ٧-٨

  
  األمراض السارية  -٩
  

 االســـتثنائية الـــدورة والمســـائل المطروحـــة: متابعـــة ٢٠١٤ عـــام فـــي اإليبـــوال فيـــروس مـــرض فاشـــية  ١-٩
) وجمعيـــة الصـــحة العالميـــة الثامنـــة EBSS3.R1طارئـــة اإليبـــوال (القـــرار  بشـــأن التنفيـــذي للمجلـــس

  ))١٠(٦٨ج ص عوالستين (المقرر اإلجرائي 
  

واســـتجابة األمانـــة  ٢٠١٤ عـــام فـــي اإليبـــوال أحـــدث المعلومـــات عـــن فاشـــية مـــرض فيـــروس  •
    لسائر المسائل المطروحة
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 قــدرة وتحســينخيــارات تعزيــز تبــادل المعلومــات عــن منتجــات التشــخيص والوقايــة والعــالج   •
 عالميــة، بيانــات قاعــدة إنشــاء منهــا بوســائل المنتجــات، تلــك إتاحــة تســهيل علــى المنظمــة

  النزفية الحمىابتداًء من 
  

  االستراتيجيات العالمية لقطاع الصحة مسودات  ٢-٩

  ٢٠٢١-٢٠١٦العوز المناعي البشري،  فيروس  •

  ٢٠٢١-٢٠١٦التهاب الكبد الفيروسي،   •

  ٢٠٢١-٢٠١٦األمراض المنقولة جنسيًا،   •

  خطة العمل العالمية الخاصة باللقاحات  ٣-٩
  

  الورم الفطري  ٤-٩
  

  النظم الصحية  -١٠
  

  القوى العاملة والخدمات الصحية  ١-١٠
  

   ٢٠٣٠العالمية بشأن الموارد البشرية الصحية: القوى العاملة  االستراتيجية مسودة  •
  

  الخدمات الصحية المتكاملة التي تركز على الناس إطار  •
  

 والملكيـة واالبتكـار العموميـة الصـحة العـالميتين بشـأن العمل التقييم الشامل لالستراتيجية وخطة  ٢-١٠
  الفكرية: أحدث المعلومات عن التقدم الُمحرز

  
 – فريـــق الخبـــراء االستشـــاريين العامــل المعنـــي بتمويـــل وتنســـيق البحـــث والتطـــويرابعــة تقريـــر مت  ٣-١٠

  التخطيط لعقد اجتماع مفتوح للدول األعضاء لمناقشة التقدم الُمحرز
  

   المزيفة/ المغشوشة/ التوسيم المغشوشة/ المزورة/ النوعية المتدنية الطبية المنتجات  ٤-١٠
  

  دوية عالميًا، ومأمونية أدوية األطفال وٕامكانية إتاحتهامعالجة حاالت نقص األ  ٥-١٠
  

  الشؤون المالية  -١١
  

  ٢٠١٧-٢٠١٦تمويل الميزانية البرمجية   ١-١١
  

  جدول تقدير االشتراكات  ٢-١١
  

  [ حذف ]  ٣-١١
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  الشؤون اإلدارية والقانونية  -١٢
  

  ٢٠١٧-٢٠١٦المقترحة للفترة  العمل وخطةالتقييم: أحدث المعلومات   ١-١٢
  

  جنيف مباني تجديد استراتيجية عن المعلومات أحدث: العقارات  ٢-١٢
  

  عملية انتخاب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية  ٣-١٢
  

  الشراكات الصحية الُمستضافة  ٤-١٢
  

  التنفيذي المجلس لجان تقارير  ٥-١٢

  الحكومية غير بالمنظمات المعنية الدائمة اللجنة  •

  والجوائز المؤسسات  •

 المجلـس دورة ومكـان وموعـد والسـتين التاسـعة العالمية الصحة لجمعية المؤقت األعمال جدول  ٦-١٢
  المؤقت أعمالها جدول ومسّودة المائة بعد والثالثين التاسعة التنفيذي

  
  شؤون العاملين  -١٣

  
  التقرير السنوي عن الموارد البشرية  ١-١٣
  

  لجنة الخدمة المدنية الدوليةتقرير   ٢-١٣
  

  الموظفين  والئحة للموظفين األساسي النظام تعديالت  ٣-١٣
  

  العالمية الصحة منظمة موظفي جمعيات ممثل بيان  ٤-١٣
  

  مسائل للعلم  -١٤
  

  تقارير الهيئات االستشارية  ١-١٤

  الدراسة ومجموعات الخبراء لجان  •

  اختتام الدورة  -١٥
  
  

_______________________  
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  قائمة الوثائق

  
 

  ١جدول األعمال  ٢تنقيح  ١٣٨/١م ت
  

  (المشروح) جدول األعمال المؤقت  (المشروح) ١٣٨/١م ت
  

  دورته الثامنة والثالثين بعد المائة في المجلس التنفيذي تقرير المديرة العامة إلى  ١٣٨/٢م ت
  

  التابعة للمجلس التنفيذي تقرير لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة   ١٣٨/٣م ت
  

  تقرير اللجان اإلقليمية إلى المجلس التنفيذي  ١٣٨/٤م ت
  

  نبذة عن تنفيذ اإلصالح  ١٣٨/٥م ت
  

  عملية تشاور الدول األعضاء بشأن إصالح تصريف الشؤون  ١٣٨/٦م ت
  

  إطـار المشاركة مـع الجهات الفاعـلة غير الــدول  ١٣٨/٧م ت
  

  لتغذية األمهات والرّضع وصغار األطفا  ١٣٨/٨م ت
  

إلــــى األمانــــة نتيجــــة للقــــرارات المقتــــرح  اآلثــــار الماليــــة واإلداريــــة المترتبــــة بالنســــبة  ١إضافة  ١٣٨/٨م ت
  ٢من جانب المجلس التنفيذي أو جمعية الصحة اعتمادها

  
  مسودة خطة العمل العالمية بشأن العنف  ١٣٨/٩م ت
  

إلــى األمانــة نتيجــة للمقــررات اإلجرائيــة  اآلثــار الماليــة واإلداريــة المترتبــة بالنســبة  ١إضافة  ١٣٨/٩م ت
  ٢من جانب المجلس التنفيذي أو جمعية الصحة المقترح اعتمادها

  
للتكليفـات المحـددة مـن االسـتجابة  الوقاية من األمراض غيـر السـارية ومكافحتهـا:  ١٣٨/١٠م ت

الثالــث الرفيــع المســتوى للجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة  أجــل التحضــير لالجتمــاع
ـــــر ـــــة مـــــن األمـــــراض غي ـــــة (غيـــــر الســـــارية) ومكافحتهـــــا فـــــي  بشـــــأن الوقاي المعدي

  ٢٠١٨ عام
  

                                    
 .ix انظر الصفحة   ١

  .٤انظر الملحق    ٢
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المقتــــرح إلــــى األمانــــة نتيجــــة للقــــرارات  اآلثــــار الماليــــة واإلداريــــة المترتبــــة بالنســــبة  ١إضافة  ١٣٨/١٠م ت
  ١من جانب المجلس التنفيذي أو جمعية الصحة اعتمادها

  
الُبعد الصحي العمومي لمشكلة المخدرات العالمية، بما في ذلك في سـياق الـدورة   ١٣٨/١١م ت

ر  االستثنائية للجمعية العامة لألمم المتحدة بشأن مشكلة المخدرات العالمية الُمقـرَّ
  ٢٠١٦عْقدها في عام 

  
للتحديات الماثلة أمام عقد األمم المتحـدة للعمـل مـن أجـل السـالمة علـى  التصدي  ١٣٨/١٢م ت

): حصيلة المؤتمر العالمي الثاني الرفيع المسـتوى بشـأن ٢٠٢٠-٢٠١١الطرق (
  آن األوان لتحقيق النتائج -السالمة على الطرق 

  
  المتعلقة بالصحة رصد بلوغ األهداف اإلنمائية لأللفية  ١٣٨/١٣م ت
  

  ٢٠٣٠الصحة في خطة التنمية المستدامة لعام   ١٣٨/١٤م ت
  

بشــــأن صــــحة المــــرأة  الخطــــة العمليــــة للتقــــدم الُمحــــرز فــــي االســــتراتيجية العالميــــة  ١٣٨/١٥م ت
  والطفل والمراهق

  
العمــل المتعــدد القطاعــات مــن أجــل اتبــاع نهــج يمتــد طيلــة العمــر للتمتــع بالصــحة   ١٣٨/١٦م ت

وخطـــــة العمـــــل العـــــالميتين بشـــــأن  االســـــتراتيجية فـــــي مرحلـــــة الشـــــيخوخة: مســـــودة
  الشيخوخة والصحة

  
ــــة والبيئــــة  ١٣٨/١٧م ت مســـودة خارطـــة طريـــق تعزيـــز االســـتجابة العالميـــة آلثـــار تلـــّوث  الصحـ

  الهواء الضارة بالصحة
  

  دور قطاع الصحة في اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية  ١٣٨/١٨م ت
  

  )٢٠٠٥(تنفيذ اللوائح الصحية الدولية   ١٣٨/١٩م ت
  

دور للجنـة المراجعـة بشـأن  مرحلـيتقريـر  )٢٠٠٥تنفيذ اللـوائح الصـحية الدوليـة (  ١٣٨/٢٠م ت
  واالستجابة لها ) في فاشية اإليبوال٢٠٠٥الدولية ( اللوائح الصحية

  
والتوصـــل إلـــى اللقاحـــات  األنفلـــونزا فيروســـات تبـــادل: الجائحـــة التأهـــب لألنفلـــونزا  ١٣٨/٢١م ت

  والفوائد األخرى
  

والتوصـــل إلـــى اللقاحـــات  التأهـــب لألنفلـــونزا الجائحـــة: تبـــادل فيروســـات األنفلـــونزا  ١إضافة  ١٣٨/٢١م ت
باإلطــــار  تقريــــر الــــدورة االســــتثنائية للفريــــق االستشــــاري المعنــــي والفوائــــد األخــــرى

  الخاص بالتأهب لألنفلونزا الجائحة
  

                                    
  .٤انظر الملحق    ١
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  تدمير مخزونات فيروس الجدرياستئصال الجدري:   ١٣٨/٢٢م ت
  

  استجابة المنظمة في الطوارئ الوخيمة الواسعة النطاق  ١٣٨/٢٣م ت
  

الخيـــارات، بمـــا فيهـــا  مقاومـــة مضـــادات الميكروبـــات خطـــة العمـــل العالميـــة بشـــأن  ١٣٨/٢٤م ت
علــى  ٢٠١٦المنجـزات المسـتهدفة، الالزمـة لعقـد اجتمــاع رفيـع المسـتوى فـي عـام 

  هامش الجمعية العامة لألمم المتحدة
  

  شلل األطفال  ١٣٨/٢٥م ت
  

  تعزيز صحة المهاجرين  ١٣٨/٢٦م ت
  

المطروحـة: متابعـة الـدورة  والمسـائل ٢٠١٤فاشية مرض فيروس اإليبوال في عام   ١٣٨/٢٧م ت
وجمعيـة  )EBSS3.R1بشأن طارئـة اإليبـوال (القـرار  االستثنائية للمجلس التنفيذي

   ))١٠(٦٨ج ص عالصحة العالمية الثامنة والستين (المقرر اإلجرائي 
واســتجابة  ٢٠١٤فــي عــام  أحــدث المعلومــات عــن فاشــية مــرض فيــروس اإليبــوال  

  األمانة لسائر المسائل المطروحة
  

خيــــارات تعزيــــز تبـــــادل المعلومــــات عــــن منتجـــــات التشــــخيص والوقايــــة والعـــــالج   ١٣٨/٢٨م ت
إنشــاء المنظمـة علـى تسـهيل إتاحـة تلــك المنتجــات، بوســائل منهــا  وتحسـين قـدرة

  قاعـدة بيانـات عالميـة، ابتداًء من الحمى النزفية
  

  مسّودة االستراتيجيات العالمية لقطاع الصحة  ١٣٨/٢٩م ت
  ٢٠٢١-٢٠١٦فيروس العوز المناعي البشري،   

  
   مسّودة االستراتيجيات العالمية لقطاع الصحة  ١٣٨/٣٠م ت

  ٢٠٢١-٢٠١٦التهاب الكبد الفيروسي،   
  

  مسودات االستراتيجيات العالمية لقطاع الصحة   ١٣٨/٣١م ت
  ٢٠٢١-٢٠١٦األمراض الُمعدية المنقولة جنسيًا،   

  
 خطة العمل العالمية الخاصة باللقاحات  ١٣٨/٣٢م ت
  

  الورم الفطري  ١٣٨/٣٣م ت
  

  القوى العاملة الصحية: أحدث المعلومات  ١٣٨/٣٤م ت
  

المنظمة العالمية لقواعد الممارسـة بشـأن توظيـف العـاملين الصـحيين علـى  مدونة  ١٣٨/٣٥م ت
  : السلسلة الثانية من التقارير الوطنيةالمستوى الدولي

  
ـــة والخـــدمات الصـــحية  ١٣٨/٣٦م ت ـــة بشـــأن المـــوارد  القـــوى العامل مســـّودة االســـتراتيجية العالمي

  ٢٠٣٠القوى العاملة  البشرية الصحية:
  

  الخدمات الصحية المتكاملة التي تركز على الناس إطار  ١٣٨/٣٧م ت
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ـــة   ١٣٨/٣٨م ت ـــيم الشـــامل لالســـتراتيجية وخطـــة العمـــل العـــالميتين بشـــأن الصـــحة العمومي التقي
   واالبتكار والملكية الفكرية

  أحدث المعلومات عن التقدم المحرز  
  

ـــيم الشـــامل لالســـتراتيجية وخطـــة العمـــل العـــالميتين   ١إضافة  ١٣٨/٣٨م ت ـــة التقي بشـــأن الصـــحة العمومي
   واالبتكار والملكية الفكرية

النقـــاط الرئيســـية المســـتمدة مـــن مســـودة التقريـــر األولـــي لفريـــق التقيـــيم والتعليقـــات   
  األولية التي أدلى بها فريق إدارة التقييم

  
العامــل المعنــي بتمويــل وتنســيق البحــث  متابعــة تقريــر فريــق الخبــراء االستشــاريين  ١٣٨/٣٩م ت

  لمناقشة التقدم الُمحرز التخطيط لعقد اجتماع مفتوح للدول األعضاء والتطوير
  

المنتجــــات الطبيــــة المتدنيــــة النوعيــــة/ المــــزورة/ المغشوشــــة التوســــيم/ المغشوشــــة/   ١٣٨/٤٠م ت
  المزيفة

  
  ومأمونية أدوية األطفال وٕامكانية إتاحتها معالجة حاالت نقص األدوية عالميًا،  ١٣٨/٤١م ت
  

  ٢٠١٧-٢٠١٦الميزانية البرمجية  تمويل  ١٣٨/٤٢م ت
  

  جدول تقدير االشتراكات  ١٣٨/٤٣م ت
  

  جدول تقدير االشتراكات  ١إضافة  ١٣٨/٤٣م ت
  القرار شروعم  

  
  ٢٠١٧١-٢٠١٦أحدث المعلومات وخطة العمل المقترحة للفترة : التقييم  ١٣٨/٤٤م ت
  

  جنيفتجديد مباني  أحدث المعلومات عن استراتيجية :العقارات  ١٣٨/٤٥م ت
  

  عملية انتخاب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية  ١٣٨/٤٦م ت
  

  الشراكات الصحية الُمستضافة  ١٣٨/٤٧م ت
  

   الشراكات الصحية المستضافة  ١إضافة  ١٣٨/٤٧م ت
 استعراض التحالف العالمي للقوى العاملة الصحية  

  
   الشراكات الصحية المستضافة  ٢إضافة  ١٣٨/٤٧م ت

  صحة األم والوليد والطفلاستعراض شراكة   
  

  ٢اللجنة الدائمة المعنية بالمنظمات غير الحكومية تقارير لجان المجلس التنفيذي  ١٣٨/٤٨م ت
  

  المؤسسات والجوائز  ١٣٨/٤٩م ت
                                    

  .٣انظر الملحق    ١
  .١الملحق  انظر   ٢
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التاسـعة والسـتين وموعـد ومكـان  جدول األعمال المؤقت لجمعيـة الصـحة العالميـة  ١٣٨/٥٠م ت
ومسودة جدول أعمالهـا  والثالثين بعد المائةالمجلس التنفيذي التاسعة  انعقاد دورة
  المؤقت

  
  التقرير السنوي عن الموارد البشرية  ١٣٨/٥١م ت
  

   التقرير السنوي عن الموارد البشرية  ١إضافة  ١٣٨/٥١م ت
  استعراض نظام ترشيح واختيار وتدريب الممثلين القطريين للمنظمة  

  
  تقرير لجنة الخدمة المدنية الدولية  ١٣٨/٥٢م ت
  
   تقارير الهيئات االستشارية  ١٣٨/٥٣تم 

  لجان الخبراء ومجموعات الدراسة  
  

   تقارير الهيئات االستشارية  ١إضافة  ١٣٨/٥٣م ت
  أفرقة ولجان الخبراء االستشاريين وعضويتها لجان الخبراء ومجموعات الدراسة  

  
  ١للموظفين والئحة الموظفين تعديالت النظام األساسي  ١٣٨/٥٤م ت
  

إلــــى األمانــــة نتيجــــة للقــــرارات المقتــــرح  اآلثــــار الماليــــة واإلداريــــة المترتبــــة بالنســــبة  ١إضافة  ١٣٨/٥٤م ت
  ٢من جانب المجلس التنفيذي أو جمعية الصحة اعتمادها

  
والمسـائل المطروحـة: متابعـة الـدورة  ٢٠١٤فاشية مرض فيروس اإليبوال في عام   ١٣٨/٥٥م ت

وجمعيـة  )EBSS3.R1يبـوال (القـرار االستثنائية للمجلس التنفيذي بشأن طارئـة اإل
  ))١٠(٦٨ج ص عالصحة العالمية الثامنة والستين (المقرر اإلجرائي 

  رفيع المستوى لبرنامج المنظمة الجديد بشأن الطوارئ الصحيةتصميم   
  

  وثائق معلومات
  

  بيان ممثل جمعيات موظفي منظمة الصحة العالمية  ١معلومات/ /١٣٨م ت
  

  وثائق المتنوعات
  

  باإلنكليزية والفرنسية فقط ] قائمة بأسماء األعضاء والمشاركين اآلخرين [  ١تنقيح  ١متنوعات/ /١٣٨م ت
  

  الجدول الزمني اليومي المبدئي  ١تنقيح  ٢متنوعات/ /١٣٨م ت
  

  المقررات اإلجرائية وقائمة القرارات  ٣متنوعات/ /١٣٨م ت
  

  قائمة الوثائق  ٤متنوعات/ /١٣٨م ت
  

_______________  
  

                                    
  .٢انظر الملحق    ١
  .٤انظر الملحق    ٢
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  اتالقرار   

  
  

  الفطريالتصدي لعبء الورم   ١ق١٣٨ت  م
  
  

  المجلس التنفيذي،
  
  ١،الخاص بالورم الفطريد النظر في التقرير بع
  

  ٢:ة والستين باعتماد القرار التاليتاسعجمعية الصحة العالمية ال يوصي
  

  ،والستون التاسعةجمعية الصحة العالمية 
  

البــالغين والشـباب تعـرب عـن بــالغ قلقهـا إزاء أثــر الـورم الفطــري، والسـيما فــي صـفوف األطفــال إذ 
فــي ســن العمــل، وأعبــاء المــرض االجتماعيــة واالقتصــادية والمتصــلة بالصــحة العموميــة التــي تلقــى علــى 

  كاهل الفقراء والمجتمعات الريفية؛
  

عواقـــب تـــدرك أن الكشـــف المبكـــر عـــن المـــرض وعالجـــه أمـــران يقلـــالن إلـــى أدنـــى حـــد مـــن ال ٕاذو 
  الضارة الناتجة عن الورم الفطري؛

  
تالحــظ مــع االرتيــاح التقــدم الــذي أحــرزه بعــض الــدول األعضــاء فــي مجــال البحــث المتعلــق  ٕاذو 

  بالورم الفطري والتدبير العالجي لحاالت المرض؛
  

يســاورها القلــق ألن عــدة عوامــل، بمــا فيهــا الكشــف المتــأخر عــن حــاالت الــورم الفطــري وعــدم  ٕاذو 
  منه، تعرقل إحراز المزيد من التقدم؛ كفاية األدوات المتاحة لتشخيص المرض وعالجه والوقاية

  
تضــع فــي اعتبارهــا أن تحقيــق أهــداف األمــم المتحــدة اإلنمائيــة لأللفيــة وأهــداف خطــة التنميــة  ٕاذو 

وخصوصًا األهداف المتصلة بالفقر والجوع والصحة والتعليم، قـد يتعرقـل بسـبب  ٢٠٣٠،٣المستدامة لعام 
  فقراء بما فيها الورم الفطري،األثر السلبي لألمراض المهملة التي تصيب ال

  
المجتمع الـدولي وجميـع الجهـات صـاحبة المصـلحة، بمـا فيهـا المنظمـات الدوليـة والهيئـات  تناشد  -١

التابعة لمنظومة األمم المتحدة والجهات المانحة والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الوقفية ومؤسسات 
  البحوث، االضطالع بما يلي:

  
البلــدان التــي يتوطنهــا الــورم الفطــري، بنــاًء علــى طلــب تلــك البلــدان،  التعــاون مباشــرة مــع )١(

 بهدف تعزيز أنشطة مكافحته؛

                                                           
 .١٣٨/٣٣ت  مالوثيقة    ١

 .األمانة إلى بالنسبة القرار اعتماد على المترتبة واإلدارية المالية اآلثار على لالطالع ٤ الملحق انظر   ٢

، انظـــــــر ٢٠٣٠، تحويـــــــل عالمنـــــــا: خطـــــــة التنميـــــــة المســـــــتدامة لعـــــــام ٧٠/١قـــــــرار الجمعيـــــــة العامـــــــة لألمـــــــم المتحـــــــدة    ٣
 .http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1  الرابط
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النهـــوض بالشـــراكات وتوطيـــد أواصـــر التعـــاون مـــع المنظمـــات والبـــرامج المعنيـــة بتطـــوير  )٢(
 النظام الصحي بغية ضمان إمكانية إتاحة التدخالت الناجعة لجميع المحتاجين إليها؛

  
  المؤسسات العاملة على البحوث الخاصة بالورم الفطري؛ دعم )٣(

  
   ما يلي:القيام بعلى التي يتوطنها الورم الفطري أو يهدد بالتوطن فيها  الدول األعضاء شجعت  -٢

  
 عبء الورم الفطري وٕانشاء برنامج لمكافحته عند الضرورة؛تقييم  )١(
 
 الورم الفطري وعالجها؛تسريع وتيرة الجهود المبذولة للكشف المبكر عن حاالت  )٢(
  
دمـــج الجهـــود الراميـــة إلـــى مكافحـــة الـــورم الفطـــري فـــي ســـائر األنشـــطة المعنيـــة لمكافحـــة  )٣(

 األمراض حيثما أمكن؛
  
إرساء الشراكات وصونها لمكافحة الورم الفطـري علـى الصـعيدين القطـري واإلقليمـي فـي  )٤(

 سياق تطوير النظام الصحي؛
  
بما فيها ما يتعلق بتحسين إتاحة خدمات العـالج تلبية االحتياجات في مجال المكافحة،  )٥(

 وٕاعادة التأهيل من خالل تعبئة الموارد الوطنية؛
  
 توفير التدريب للعاملين الصحيين المعنيين في مجال التدبير العالجي للورم الفطري؛ )٦(
  
تكثيـــــف البحـــــوث بهـــــدف اســـــتحداث أدوات جديـــــدة لتشـــــخيص الـــــورم الفطـــــري وعالجـــــه  )٧(

 منه؛ والوقاية
  
وعــي المجتمعــات المحليــة بــأعراض المــرض لــدعم الكشــف المبكــر عــن اإلصــابة تعزيــز  )٨(

  بالورم الفطري والوقاية منه وتكثيف مشاركة المجتمعات المحلية في جهود المكافحة؛
  

  أن يتولى ما يلي: المدير العامتطلب من   -٣
  
 "أمراض المناطق المدارية المهملة"؛ سمىإدراج الورم الفطري في األمراض التي ت )١(
  
العاملـــة علـــى البحــــوث المتصـــلة بــــالورم مواصـــلة تقـــديم الــــدعم التقنـــي إلـــى المؤسســــات  )٢(

، بما فيها المراكز المتعاونة مـع المنظمـة، تأييـدًا لتحسـين جهـود مكافحـة المـرض المسـندة الفطري
 بالبينات؛

  
يـــز القـــدرات مـــن أجـــل تحســـين دعـــم الـــدول األعضـــاء التـــي يتوطنهـــا الـــورم الفطـــري لتعز  )٣(

 الكشف المبكر عن الحاالت وٕاتاحة العالج؛
  

مات ترصد الورم الفطـري ومكافحتـه تعزيز التعاون التقني بين البلدان كوسيلة لتدعيم خد )٤(
 وٕاعادة تأهيل مرضاه؛
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البرنـامج الخـاص للبحـوث والتـدريب فـي دعم تعزيز القدرات في مجال البحث من خالل  )٥(
المناطق المدارية المشترك بين اليونيسيف وبرنـامج األمـم المتحـدة اإلنمـائي والبنـك مجال أمراض 

الدولي ومنظمة الصحة العالمية بهدف تلبية االحتياجات الالزمة لتحسين وسـائل تشـخيص الـورم 
 الفطري وعالجه والوقاية منه؛

  
ــــام، مــــن خــــالل فريــــق الخبــــراء االستشــــاري االســــتراتيجي والتقنــــي المعنــــي  )٦( بــــأمراض القي

المنــاطق المداريــة المهملــة، بتحديــد عمليــة منهجيــة وموّجهــة تقنيــًا بشــأن تقيــيم أمــراض أخــرى مــن 
 بين "أمراض المناطق المدارية المهملة" وٕامكانية إدراجها؛

  
تقديم تقرير عن التقدم المحرز فـي تنفيـذ هـذا القـرار إلـى جمعيـة الصـحة العالميـة الثانيـة  )٧(

 والسبعين.
  

  )٢٠١٦كانون الثاني/ يناير  ٢٨العاشرة،  (الجلسة
  
  
  تعزيز الخدمات الصحية المتكاملة التي تركز على الناس  ٢ق١٣٨ت  م
  

  المجلس التنفيذي،  
  

  ١بعد النظر في التقرير الخاص بإطار الخدمات الصحية المتكاملة التي تركز على الناس،
  

  ٢باعتماد القرار التالي: جمعية الصحة العالمية التاسعة والستين يوصي
  

  جمعية الصحة العالمية التاسعة والستون،
  

مــن خطــة التنميــة المســتدامة (ضــمان تمتــع الجميــع بأنمــاط عــيش صــحية  ٣إذ تعتــرف بالهــدف 
التــي ُتعنــى بتحقيــق التغطيــة الصــحية الشــاملة،  ٨-٣وبالرفاهيــة فــي جميــع األعمــار) بمــا فــي ذلــك الغايــة 

المخــاطر الماليــة، وٕامكانيــة الحصــول علــى خــدمات الرعايــة الصــحية األساســية فــي ذلــك الحمايــة مــن  بمــا
  الجيدة وٕامكانية حصول الجميع على األدوية واللقاحات الجّيدة والفعالة والميسورة التكلفة؛

  
ل الصــــحي والتغطيــــة ) بشــــأن اســــتدامة هياكــــل التمويــــ٢٠١١( ٩-٦٤ج ص عوٕاذ تــــذكر بــــالقرار 

عضاء على مواصلة االستثمار في ُنظم تقديم الخدمات الصحية وتعزيز هذه حث الدول األالشاملة، الذي 
الــُنظم، والســيما الرعايــة الصــحية األوليــة وخــدماتها، وتقــديم المــوارد البشــرية الكافيــة للــُنظم الصــحية وُنظــم 
  المعلومات الصحية ضمانًا لحصول جميع المواطنين على الرعاية والخدمات الصحية على نحو منصف؛

  
) بشــأن الرعايــة الصــحية األوليــة، بمــا فــي ٢٠٠٩( ١٢-٦٢ج ص عوٕاذ تؤكــد مجــددًا علــى القــرار 

ذلك تعزيز الُنظم الصـحية، والـذي طلـب مـن المـدير العـام التحضـير لتنفيـذ خطـط بشـأن توجهـات السياسـة 
  العامة األربعة، بما في ذلك وضع الناس في صلب عملية تقديم الخدمات؛

  

                                                           
 .١٣٨/٣٧م تالوثيقة    ١

 .األمانة إلى بالنسبة القرار اعتماد على المترتبة واإلدارية المالية اآلثار على لالطالع ٤ الملحق انظر   ٢
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) بشأن مدونة المنظمة العالمية لقواعد الممارسة بشأن ٢٠١٠( ١٦-٦٣ص عج وٕاذ تذكر بالقرار 
توظيف العاملين الصحيين على المستوى الدولي، وما ورد فيها من اعتراف بأن وجود قوى عاملة صـحية 

  مالئمة وفي المتناول أمر جوهري لتكامل الُنظم الصحية وفعاليتها ولتقديم الخدمات الصحية؛
  

) بشـــــــأن تعزيـــــــز التمـــــــريض والقبالـــــــة والقـــــــرار ٢٠١١( ٧-٦٤ج ص عبـــــــالقرار وٕاذ تـــــــذكر أيضـــــــًا 
) بشــأن إحــداث تحويــل فــي تعلــيم القــوى العاملــة الصــحية دعمــًا لتحقيــق التغطيــة ٢٠١٣( ٢٣-٦٦ع  ص  ج

الصحية الشاملة، واللذين يشددان على تنفيـذ اسـتراتيجيات لتعزيـز التثقيـف المشـترك بـين المهـن والممارسـة 
  لتعاون كجزء من خدمات الرعاية التي تركز على الناس؛القائمة على ا

  
) بشــأن تعزيــز ُنظــم المعلومــات الصــحية، ٢٠٠٧( ٢٧-٦٠ج ص عوٕاذ تؤكــد مجــددًا علــى القــرار 

والــذي أقــر بــأن المعلومــات الســليمة تكتســي أهميــة حيويــة فــي وضــع السياســات الصــحية واتخــاذ القــرارات 
يـــة أساســـية لرصـــد التقـــدم المحـــرز نحـــو بلـــوغ األهـــداف اإلنمائيـــة باالســـتناد إلـــى البّينـــات، كمـــا تكتســـي أهم
  المتعلقة بالصحة والمتفق عليها دوليًا؛

  
والقــرار  ) بشــأن تعزيــز ُنظــم تنظــيم المنتجــات الطبيــة،٢٠١٤( ٢٠-٦٧ج ص عوٕاذ تــذكر بــالقرار 

البيولوجية ) بشأن إتاحة منتجات العالج البيولوجية بما في ذلك منتجات العالج ٢٠١٤( ٢١-٦٧ص ع  ج
) بشــأن إتاحــة األدويــة ٢٠١٤( ٢٢-٦٧ج ص عالمماثلــة وضــمان جودتهــا ومأمونيتهــا ونجاعتهــا، والقــرار 

) بشأن تقييم التدخالت والتكنولوجيات الصـحية دعمـًا للتغطيـة ٢٠١٤( ٢٣-٦٧ج ص عاألساسية، والقرار 
  الصحية الشاملة،

  
  الخدمات الصحية المتكاملة التي تركز على الناس؛ إطار تعتمد   -١

  
  الدول األعضاء على القيام بما يلي: تحث  -٢

  
تنفيـــذ الخيـــارات والتـــدخالت المقترحـــة المتعلقـــة بالسياســـات للـــدول األعضـــاء فـــي إطـــار  )١(

الخــدمات الصــحية المتكاملــة التــي تركــز علــى النــاس، ووفقــًا لألولويــات المحــددة وطنيــًا مــن أجــل 
 التغطية الصحية الشاملة واستدامتها؛تحقيق 

  
جعــل ُنظــم الرعايــة الصــحية أكثــر اســتجابة الحتياجــات النــاس، مــع االعتــراف بحقــوقهم  )٢(

 ومسؤولياتهم فيما يتعلق بصحتهم، وٕاشراك أصحاب المصلحة في وضع السياسات وتنفيذها؛
  

ن أجـل تعزيز تنسيق الخدمات الصحية داخل قطاع الصحة، والتعاون بين القطاعات مـ )٣(
التصـدي للمحــددات األعــم، وضــمان اتبـاع نهــج شــامل، بمــا فــي ذلـك تعزيــز الصــحة والوقايــة مــن 
 األمراض وتشخيصها وعالجها، وخدمات التدبير العالجي لألمراض والتأهيل والرعاية الملطفة؛

  
ـــدعو  -٣  الشـــركاء الـــدوليين واإلقليميـــين والـــوطنيين إلـــى اإلحاطـــة علمـــًا بإطـــار الخـــدمات الصـــحية ت

  المتكاملة التي تركز على الناس؛
  

 المدير العام ما يلي: تطلب من  -٤
  
أن يقـــدم الـــدعم التقنـــي واإلرشـــادات إلـــى الـــدول األعضـــاء بشـــأن تنفيـــذ إطـــار الخـــدمات  )١(

 ؛وتطويعه وطنيًا ووضعه موضع التشغيلالصحية المتكاملة التي تركز على الناس، 
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المواءمـــة بـــين جميـــع األجـــزاء المعنيـــة مـــن المنظمـــة فـــي المقـــر الرئيســـي وعلـــى  ضـــمان )٢(
بينهــا فــي تعزيــز وتنفيــذ إطــار الخــدمات  المســتوى اإلقليمــي والُقطــري، وٕاشــراكها بنشــاط والتنســيق

 الصحية المتكاملة التي تركز على الناس؛
  

م العـالمي فـي االضطالع بأنشطة البحث والتطوير بشأن المؤشرات الخاصـة بتتبـع التقـد )٣(
 ؛إطار الخدمات الصحية المتكاملة التي تركز على الناس

  
تقديم تقرير عـن التقـدم المحـرز فـي تنفيـذ إطـار الخـدمات الصـحية المتكاملـة التـي تركـز  )٤(

علـــى النـــاس، إلـــى جمعيـــة الصـــحة العالميـــة الحاديـــة والســـبعين وجمعيـــة الصـــحة العالميـــة الثالثـــة 
 د ذلك.والسبعين، وعلى فترات منتظمة بع

  
  )٢٠١٦كانون الثاني/ يناير  ٢٨(الجلسة العاشرة، 

  
  
وطنيـة  في إطار اسـتجابة النظام الصحيتعزيز دور عمل العالمية للمنظمة لال خطة  ٣ق١٣٨ت  م

 ،النســاء والفتيــات وخصوصــًا ضــد، بــين األفــراد للتصــدي للعنــف متعــددة القطاعــات
  ضد األطفالو 

  
  المجلس التنفيذي،

  
وكـذلك نتـائج مشـاورات  ١،التقرير الخـاص بمسـودة خطـة العمـل العالميـة بشـأن العنـفبـ اإلحاطة علماً بعد 

خطة العمل العالمية لتعزيز دور النظـام التي تشمل مسودة  ،المستفيضة ، بما في ذلك المشاورات اإلقليميةالمنظمة
 الــذي طلبــهللعنــف بــين األفــراد، وخصوصــًا ضــد النســاء والفتيــات، وضــد األطفــال، علــى النحــو  الصــحي للتصــدي

  ،)٢٠١٤( ١٥-٦٧ع  ص  ج القرار
  

  ٢:جمعية الصحة العالمية التاسعة والستين باعتماد القرار التالي ييوص
  

  جمعية الصحة العالمية التاسعة والستون،
  

النظـــر فـــي مســـودة خطـــة العمـــل العالميـــة للمنظمـــة لتعزيـــز دور النظـــام الصـــحي فـــي إطـــار  بعـــد  
اســتجابة وطنيــة متعــددة القطاعــات للتصــدي للعنــف بــين األفــراد، وخصوصــًا ضــد النســاء والفتيــات، وضــد 

  األطفال؛
  

 اســتجابة إطــار فــي الصــحي النظــام دور لتعزيــز هــذه خطــة العمــل العالميــةمســودة وٕاذ تُقــر بــأن   
 األطفــال وضــد ،والفتيــات النســاء ضــد وخصوصــاً  األفــراد، بــين للعنــف للتصــدي القطاعــات متعــددة وطنيــة
وثيقـــة تقنيـــة مســـندة بالبّينـــات وأفضـــل الممارســـات وٕارشـــادات المنظمـــة التقنيـــة الراهنـــة. وأنهـــا تقـــّدم  تشـــكل

الصــحية للتصــدي مجموعــة مــن اإلجــراءات العمليــة التــي يمكــن للــدول األعضــاء اتخاذهــا لتعزيــز نظمهــا 
  ،ضد النساء والفتيات وضد األطفال للعنف بين األفراد، وخصوصاً 

  

                                                           
 .١٣٨/٩م تالوثيقة    ١

 .األمانة إلى بالنسبة القرار اعتماد على المترتبة واإلدارية المالية اآلثار على لالطالع ٤ الملحق انظر   ٢
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خطة العمل العالمية للمنظمة لتعزيز دور النظام الصحي في إطار اسـتجابة وطنيـة متعـددة  تؤيد  -١
  القطاعات للتصدي للعنف بين األفراد، وخصوصًا ضد النساء والفتيات، وضد األطفال؛

  
خطــة العمــل العالميــة للمنظمــة  أن تكيــف علــى المســتوى الــوطنيعضــاء علــى الــدول األ تشــجع  -٢

لتعزيــز دور النظــام الصــحي فــي إطــار اســتجابة وطنيــة متعــددة القطاعــات للتصــدي للعنــف بــين األفــراد، 
االلتزامــات الدوليــة التــي أعلنتهــا بالفعــل  وخصوصــًا ضــد النســاء والفتيــات، وضــد األطفــال بمــا يتماشــى مــع

مع أخذ األوضاع الخاصة باألقاليم ، ٢٠٣٠خطة التنمية المستدامة  الدول األعضاء، بما في ذلك أهداف
  ؛بعين االعتبار في الوقت ذاته، وفقًا للتشريعات والقدرات واألولويات الوطنية والظروف الوطنية المحددة

  
اإلجـراءات المقترحـة للـدول األعضـاء فـي  أن تنفذ، حسـب االقتضـاء،الدول األعضاء على  تحث  -٣

خطــة العمــل العالميــة للمنظمــة لتعزيــز دور النظــام الصــحي فــي إطــار اســتجابة وطنيــة متعــددة القطاعــات 
  للتصدي للعنف بين األفراد، وخصوصًا ضد النساء والفتيات، وضد األطفال؛

  
وطنيين إلى تنفيـذ اإلجـراءات الالزمـة للمسـاهمة فـي تحقيـق الشركاء الدوليين واإلقليميين وال تدعو  -٤

لخطـــة العمـــل العالميـــة للمنظمـــة لتعزيـــز دور النظـــام الصـــحي فـــي إطـــار  التوجهـــات االســـتراتيجية األربعـــة
اســتجابة وطنيــة متعــددة القطاعــات للتصــدي للعنــف بــين األفــراد، وخصوصــًا ضــد النســاء والفتيــات، وضــد 

  األطفال؛
  
  ير العام ما يلي:المد تطلب من  -٥

  
تنفيذ اإلجراءات المقترحة من األمانة بموجب خطة العمل العالمية للمنظمة لتعزيـز دور   )١(

النظــــام الصــــحي فــــي إطــــار اســــتجابة وطنيــــة متعــــددة القطاعــــات للتصــــدي للعنــــف بــــين األفــــراد، 
  وخصوصًا ضد النساء والفتيات، وضد األطفال؛

  
حــرز فــي تنفيــذ خطــة العمــل العالميــة للمنظمــة لتعزيــز عــن التقــدم الم مبــدئي تقــديم تقريــر  )٢(

دور النظــام الصــحي فــي إطــار اســتجابة وطنيــة متعــددة القطاعــات للتصــدي للعنــف بــين األفــراد، 
 والسـبعين، الحاديـة العالميـة الصـحة جمعية إلى، وخصوصًا ضد النساء والفتيات، وضد األطفال

  .والسبعين وتقديم تقرير كامل إلى جمعية الصحة العالمية الرابعة
  

  )٢٠١٦كانون الثاني/ يناير  ٢٩(الجلسة الثانية عشرة، 
  
  
االسـتجابة للتكليفـات المحـددة مـن أجـل  غيـر السـارية ومكافحتهـا: األمـراض من الوقاية  ٤ق١٣٨ت  م

 الوقايـة بشـأن المتحـدة لألمم العامة للجمعية المستوى الرفيع الثالث التحضير لالجتماع
  ٢٠١٨ومكافحتها في عام ) السارية غير( المعدية غير األمراض من

  
  المجلس التنفيذي،

  
ومكافحتهـــا: االســـتجابة للتكليفـــات  األمـــراض غيـــر الســـارية مـــن الوقايـــةبعـــد النظـــر فـــي التقريـــر الخـــاص ب

 مـــن الوقايـــة المتحـــدة بشـــأن لألمـــم العامـــة للجمعيـــة المســـتوى الرفيـــع المحـــددة مـــن أجـــل التحضـــير لالجتمـــاع الثالـــث
  ٢٠١٨،١ومكافحتها في عام ) السارية غير( المعدية غير األمراض

  
                                                           

 .١٣٨/١٠م تالوثيقة    ١
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  ١:جمعية الصحة العالمية التاسعة والستين باعتماد القرار التالي يوصي
  

  جمعية الصحة العالمية التاسعة والستون،
  

وقـــــــــرارات الجمعيـــــــــة  ،)٢٠١٣( ١٠-٦٦ج ص عذكر بقـــــــــرار جمعيـــــــــة الصـــــــــحة العالميـــــــــة إذ تـــــــــ
، )٢٠١٥( ٧٠/١و )٢٠١٥( ٦٩/٣١٣و )٢٠١٤( ٦٨/٣٠٠و )٢٠١١( ٦٦/٢المتحــــــدة  لألمــــــم العامــــــة
  ،٢٠١٥/٨و ٢٠١٤/١٠و ٢٠١٣/١٢المجلس االقتصادي واالجتماعي التابع لألمم المتحدة  وقرارات

  
، مــن خطــة العمــل العالميــة بشــأن الوقايــة مــن ٢٠١٦، فــي عــام ٣عمليــة تحــديث التــذييل  تالحــظ  -١

  ؛٢٠٢٠-٢٠١٣ومكافحتها  األمراض غير السارية
  
ــد  -٢ ، نهــج يمكــن اســتخدامه لتســجيل ونشــر مســاهمات ٢٠١٦عمليــة مواصــلة إعــداد، فــي عــام  تؤي

األمراض غيـــر ريـــة التســـع المتعلقـــة بـــالجهـــات الفاعلـــة غيـــر الـــدول بهـــدف تحقيـــق الغايـــات العالميـــة االختيا
  ؛السارية

  
الـــدول األعضــــاء علــــى أن تواصـــل تنفيــــذ خارطــــة الطريـــق الخاصــــة بااللتزامــــات الوطنيــــة  تحــــث  -٣

، والتــي تتضــمن االلتزامــات الوطنيــة ٦٨/٣٠٠و ٦٦/٢المدرجــة فــي قــراري الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة 
ائر االلتزامــات الرئيســية، مثــل تطــوير أو تعزيــز نظــم وســ، ٢٠١٦و ٢٠١٥األربعــة المحــددة زمنيــًا لعــامي 

الترصد من أجل تتبع اإلجحافات االجتماعية فيما يتعلق باألمراض غير السارية وعوامل الخطر الخاصـة 
بها، ومواصلة وتعزيز النهوج القائمة على مراعاة االعتبارات الخاصة بالجنسين للوقاية من األمراض غير 

لوقايـة لالجتماع الثالث الرفيع المستوى للجمعية العامة لألمـم المتحـدة بشـأن ا حضيرالسارية، في إطار الت
 المـذكرة، مـع األخـذ بعـين االعتبـار ٢٠١٨السـارية) ومكافحتهـا فـي عـام  غيـرمن األمراض غير المعدية (

والتـي  ، والتـي تحـدد مؤشـرات التقـدم٢٠١٥أيـار/ مـايو  ١التقنية التي نشرتها منظمة الصـحة العالميـة فـي 
 ٢٠١٧ المــدير العــام فــي إعــداد التقريــر المقــدم إلــى الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة فــي عــام عليهــا ســيعتمد

  بشأن التقدم المحرز في تنفيذ االلتزامات الوطنية؛
  

  المدير العام ما يلي: من تطلب  -٤
  
 غيـر السـاريةاألمـراض المحدَّث من خطة العمل العالمية للوقاية مـن  ٣قدم التذييل يأن   )١(

العالميـة السـبعين ، مـن خـالل المجلـس التنفيـذي، إلـى جمعيـة الصـحة ٢٠٢٠-٢٠١٣ ومكافحتها
  من التقرير؛ ٢ في الملحق المحدد لإلطار الزمني، وفقًا ٢٠١٧في عام 

  
، الجهــات الفاعلــة غيــر الــدولقــدم نهجــًا يمكــن اســتخدامه لتســجيل ونشــر مســاهمات يأن   )٢(

لإلطـار ، وفقـًا ٢٠١٧ في عـام العالمية السبعين ي، إلى جمعية الصحةمن خالل المجلس التنفيذ
  من التقرير. ٤في الملحق  الزمني المحدد

  
  )٢٠١٦كانون الثاني/ يناير  ٢٩(الجلسة الثانية عشرة، 
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  تعزيز الوظائف األساسية للصحة العمومية دعمًا لبلوغ التغطية الصحية الشاملة  ٥ق١٣٨ت  م
  

 المجلس التنفيذي،
  

  ٢٠٣٠،١الخاص بالصحة في خطة التنمية المستدامة لعام بعد النظر في التقرير 
  

  ٢جمعية الصحة العالمية التاسعة والستين باعتماد القرار التالي: يوصي
  

  جمعية الصحة العالمية التاسعة والستون،  
  

ُتشــــير إلــــى أهميــــة وظــــائف الصــــحة العموميــــة باعتبارهــــا مــــن أكثــــر الطــــرق فعاليــــة وشــــمولية  إذ
  واستدامة في تعزيز صحة السكان واألفراد وفي الحد من عبء المرض؛

  
الحاجــة إلــى تعزيــز ســبل تصــريف شــؤون الصــحة العموميــة، والقــدرات المؤسســية  وٕاذ تُــدرك أيضــاً 

والتقنيـــة فـــي البلـــدان للمســـاهمة بفعاليـــة فـــي تعزيـــز صـــحة الســـكان وحمايـــة النـــاس مـــن اآلثـــار االجتماعيـــة 
  واالقتصادية الناجمة عن اعتالل الصحة في ظل عالم تسوده العولمة؛

  
(ضــمان تمّتــع الجميــع بأنمــاط  ٢٠٣٠المســتدامة لعــام مــن خطــة التنميــة  ٣وٕاذ تقــر بــأن الهــدف 

، إلى جانب العديد من صحيةغاية  ١٣عيش صحية وبالرفاهية في جميع األعمار) وما ينطوي عليه من 
، سيســــتلزم ٢٠٣٠خطــــة التنميــــة المســــتدامة لعــــام الغايــــات واألهــــداف األخــــرى ذات الصــــلة بالصــــحة فــــي 

  نفيذه بشكل كامل؛التعاون بقوة بين القطاعات حتى يتثنى ت
  

 أيلول/ ٢٥في  ٧٠/١ االلتزام الوارد في قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة مجددًا علىوٕاذ تؤكد 
 ٨-٣"، وخاصـــة الغايـــة ٢٠٣٠ ، بعنـــوان "تحويـــل عالمنـــا: خطـــة التنميـــة المســـتدامة لعـــام٢٠١٥ســـبتمبر 

خــدمات الرعايــة  وٕاتاحــةالماليــة، (تحقيــق التغطيــة الصــحية الشــاملة، بمــا فــي ذلــك الحمايــة مــن المخــاطر 
والــذي  للجميــع) األدويــة واللقاحــات المأمونــة والفعالــة والجّيــدة والميســورة التكلفــةو الصــحية األساســية الجيــدة 

  ؛والجورسوف يساهم في القضاء على الفقر ومكافحة عدم المساواة 
  

الصـــحة العالميـــة ) بشـــأن ٢٠١٢( ٦٧/٨١وٕاذ تشـــير إلـــى قـــرار الجمعيـــة العامـــة لألمـــم المتحـــدة 
حصـــول إمكانيـــة بـــأن التغطيـــة الصـــحية الشـــاملة تنطـــوي ضـــمنًا علـــى  الـــذي يعتـــرفوالسياســـة الخارجيـــة، 

الالزمـة  ساسـيةمحـددة علـى الصـعيد الـوطني مـن الخـدمات الصـحية األ اتتمييز على مجموع بالجميع ال
 وعلـــى األدويـــة األساســـية المأمونـــة والميســـورة التكلفـــة والفّعالـــة لتعزيـــز الصـــحة والوقايـــة والعـــالج والتأهيـــل،

صــعوبات ماليــة؛ مــع التركيــز بشــكل ل الحاصــلين عليهــاعــّرض ت نأّن هــذه الخــدمات لــ ضــمان، مــع والجيــدة
لمبدأ االندماج االجتماعي، من أجل تعزيز  الفقيرة والضعيفة والمهمشة ؛ وفقاً  السكانية خاص على الفئات

  حقها في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والنفسية؛ إعمالعلى  فئاتة هذه القدر 
  

) الـذي يسـلم أيضـًا ٢٠١٢( ٦٧/٨١ وٕاذ ُتشير كـذلك إلـى أن قـرار الجمعيـة العامـة لألمـم المتحـدة
قــادر وجـود نظــام صـحي  يسـتند إلــىمسـتدام ماليــًا و علــى نحـو فعــال الشـاملة التغطيـة الصــحية  حقيــقبـأن ت

 ويغطـــي نطاقـــاً  الشـــاملة،يـــوفر خـــدمات الرعايــة الصـــحية األوليـــة  ،لالحتياجـــات واالســـتجابة صـــمودعلــى ال
ويضــم  ،يركــز بشــكل خــاص علــى أشــد الســكان احتياجــاً و ، يشــمل المنــاطق النائيــة والريفيــة، اً واســع اً جغرافيــ

                                                           
 .١٣٨/١٤م تالوثيقة    ١

 .األمانة إلى بالنسبة القرار اعتماد على المترتبة واإلدارية المالية اآلثار على لالطالع ٤ الملحق انظر   ٢
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 وتتـوافر لــه العمــل، الــذين حصـلوا علــى التـدريب الجيــد ولـديهم الــدافع علـىعـددًا كافيــًا مـن العــاملين المهـرة 
ـــلتنفيـــذ تـــدابير الصـــحة الع الالزمـــة القـــدرات محـــددات الة الواســـعة النطـــاق وحمايـــة الصـــحة ومعالجـــة مومي
  لسكان؛دى االصحي ل تعزيز الوعيسياسات تشمل مختلف القطاعات، بما في ذلك  بواسطةة يالصح

  
) بشأن الرعاية الصحية األولية، بما في ذلك ٢٠٠٩( ١٢-٦٢ع ج صإلى القرار  وٕاذ ُتشير أيضاً 

تعزيز النظم الصحية، والذي يحـث الـدول األعضـاء علـى إحـالل النـاس مكـان الصـدارة فـي مجـال الرعايـة 
الصحية عن طريق اعتماد نماذج إليتاء الخـدمات، علـى النحـو المناسـب، تركـز علـى المسـتويات المحليـة 

مات الرعايـــة الصـــحية األوليـــة الشـــاملة، بمـــا فـــي ذلـــك خـــدمات تعزيـــز ومســـتويات المنـــاطق التـــي تقـــدم خـــد
الصــحة وتــوقي األمــراض والرعايــة العالجيــة والرعايــة الملطفــة مــع اإلشــارة إلــى أهميــة الخــدمات المنصــفة 

  ل تكاليفها؛والتي يمكن تحمَّ 
  

) بشــــأن اســــتدامة هياكــــل التمويــــل الصــــحي ٢٠١١( ٩-٦٤ج ص عوٕاذ ُتشــــير كــــذلك إلــــى القــــرار 
والتغطيـــة الشـــاملة، والـــذي يقـــر بـــأن للـــنظم الصـــحية الفعالـــة التـــي تـــوفر خـــدمات صـــحية شـــاملة، بمـــا فيهـــا 
خــدمات الوقايــة، أهميــة قصــوى للصــحة والتنميــة االقتصـــادية والرفــاه، وبضــرورة ارتكــاز هــذه الــنظم علـــى 

  التمويل المنصف والمستدام؛
  

الوثيقــة الختاميــة و )، ٢٠١٤( ٦٨/٣٠٠تحــدة الم لألمــمإلــى قــرار الجمعيــة العامــة  وٕاذ ُتشــير أيضــاً 
المحــرز فــي الوقايــة  للتقــدم والتقيــيم الشــاملينرفيــع المســتوى للجمعيــة العامــة بشــأن االســتعراض اللالجتمــاع 

الوقايــة مــن الــذي يؤكــد مجــددًا علــى أ، االلتــزام بومكافحتهــا،  (غيــر الســارية) مــن األمــراض غيــر المعديــة
التنميــة االجتماعيــة واالقتصــادية فــي جميــع أنحــاء العــالم،  التــي تقــوض اة ومكافحتهــســارياألمــراض غيــر ال

يلــــزم بتنفيــــذ السياســــات العامــــة الفعالــــة والمتعــــددة القطاعــــات لتعزيــــز الصــــحة، وبتعزيــــز الــــنظم الصــــحية و 
ومكافحتهـــا والمحـــددات االجتماعيـــة  ســاريةالوقايـــة مــن األمـــراض غيـــر ال علـــى نحـــو تتنــاول فيـــهوتوجيههــا 
ن خالل الرعاية الصحية األوليـة التـي تركـز علـى النـاس والتغطيـة الصـحية الشـاملة فـي جميـع األساسية م

  مراحل الحياة؛
 
بشــأن تعزيــز قــدرات  )٢٠١١( EURO/RC61/R2 القــرار التاليــة: ٕاذ ُتشــير إلــى القــرارات اإلقليميــةو 

الوظــــائف بشــــأن ) ٢٠٠٠( CD42.R14والقــــرار لعمــــل، لالصــــحة العموميــــة وخــــدماتها فــــي أوروبــــا: إطــــار 
الخــــدمات الصــــحية  إتاحــــةبشــــأن اســــتراتيجية ) ٢٠١٤( CD53.R14والقــــرار  األساســــية للصــــحة العموميــــة

الوظــائف األساســية بشــأن ) ٢٠٠٢( WPR/RC53.R7 والقــرار التغطيــة الصــحية الشــاملة،تحقيــق و للجميــع 
صـحة العالميـة لشـرق المتوسـط ٕاحاطة الدورة الثانية والستين للجنـة اإلقليميـة لمنظمـة الو ، للصحة العمومية

ع الـدول األعضـاء علـى يفـي إقلـيم شـرق المتوسـط، وتشـجالوظائف األساسية للصحة العمومية بشأن تقييم 
كأساس لتحسـين ممارسـات الصـحة العموميـة وكوسـيلة لتعزيـز الوظائف األساسية للصحة العمومية تعزيز 

  ؛التغطية الصحية الشاملةتحقيق صوب  والماضية قدماً النظم الصحية القادرة على الصمود 
  

تقــع مســؤوليتها فــي المقــام األول علــى عــاتق للصــحة العموميــة  األساســية الوظــائفوٕاذ تُقــر بــأن 
الدول األعضاء وتدعم تحقيق أغراض التغطية الصحية الشاملة، وتعمل على تيسير الجدوى الماليـة منهـا 

األمــراض غيــر الســارية واألمــراض الســارية، عــن طريــق الحــد مــن المخــاطر الصــحية وتهديــداتها، وعــبء 
  تساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة األخرى ذات الصلة بالصحة وغايتها؛بأنها و 

  
بخـالف التي تمتد عبر العديد من القطاعات الوظائف األساسية للصحة العمومية وٕاذ تالحظ أن 

اعيــة للصــحة مــن بــين جملــة أمــور أخــرى، لمحــددات االقتصــادية والبيئيــة واالجتمتعــالج ا، قطــاع الصــحة
  ؛لعالج األمر تتدخل الحكومة وال اتقد تعاني من نقص اإلمدادومع ذلك ف ،صحة جميع السكان وتفيد
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وٕاذ تُقــر بــأن التنفيــذ النــاجح لوظــائف الصــحة العموميــة األساســية يتطلــب تعزيــز قــدرات تصــريف 
بنــاء المعــارف وقاعــدة البينــات الالزمــة  بينهــا عــدة أمــور مــن الشــؤون والصــحة العموميــة، والتــي قــد تشــمل

 تدعــــم الوكــــاالو ضــــمان تــــوفير مــــوارد مســــتدامة وكافيــــة، ســــتراتيجيات؛ واال السياســــاتية الخيــــارات تحديــــدل
المترتبــة علــى مختلــف الخيــارات السياســاتية والواقعــة تقيــيم الصــحة واآلثــار المــوظفين المهــرة والمتفــانين؛ و 

ٕانشــاء لخاصــة بسياســات القطاعــات األخــرى؛ و فهــم الخطــط الــق بالصــحة؛ علــى كــل مــن الجنســين فيمــا يتع
تقيــيم لــك مــن خــالل المشــاركة المجتمعيــة؛ منصــات للحــوار بــين القطاعــات والتصــدي للتحــديات، بمــا فــي ذ

فعالية العمل المشترك بين القطاعات ورسـم السياسـات المتكاملـة والعمـل مـع القطاعـات الحكوميـة األخـرى 
  ؛الرفاهو لتعزيز الصحة 

  
الـــذي يحـــث بشـــأن تنقـــيح اللـــوائح الصـــحية الدوليـــة، و ) ٢٠٠٥( ٣-٥٨ج ص عالقرار بـــر وٕاذ تـــذكّ 

طـــوارئ الصـــحة العموميـــة  وصـــونها للكشـــف عـــنالـــدول األعضـــاء علـــى تعزيـــز قـــدرات الصـــحة العموميـــة 
والمخـاطر التــي تهــدد الصــحة العموميــة والتبليــغ عنهــا وتقييمهـا واالســتجابة لهــا، وذلــك كجــزء مــن التزامــات 

للـــــدورة ) ٢٠١٥( EBSS3.R1بشـــــكل كامـــــل؛ والقـــــرار  )٢٠٠٥( الدوليـــــة البلـــــدان بتنفيـــــذ اللـــــوائح الصـــــحية
بأهميـة معالجـة الثغـرات المنهجيـة الطويلـة  يقـرذي االستثنائية للمجلس التنفيذي بشـأن فيـروس اإليبـوال، والـ

واالســتجابة لهــا بفعاليــة  والكشــف عنهــااآلجــل والتــي تكتنــف القــدرة علــى الوقايــة مــن التهديــدات الصــحية 
وٕاذ تحـيط علمـًا بمـا يسـتدعيه هـذا بهدف تحسين اآلمن الصحي على الصعيد الـوطني واإلقليمـي والعـالمي 

  القدر بين القطاعات؛األمر من عمل مشترك ومتساوي 
  

 إلـى العمـلالمتداخلة ألهـداف التنميـة المسـتدامة، والتـي تـدعو المتكاملة، و  الطبيعةعلى ؤكد توٕاذ 
  لمعالجة المحددات األوسع نطاقًا للصحة؛ وتضفي طابع شرعية جديدالمتعدد القطاعات 

  
  على ما يلي: ١الدول األعضاء تحث  -١

  
فــي روح القيــادة والشــعور بالملكيــة  الســلطات الصــحية الوطنيــة ودون الوطنيــة أن ُتظهــر  )١(

بمــا فــي ذلــك السياســات الصــحية المشــتركة بــين بفعاليــة تصــريف الشــؤون الصــحية تحديــد ســبل 
المندرجـة  ٨-٣القطاعات واالستراتيجيات المتكاملة بهدف تحسـين صـحة السـكان لتحقيـق الغايـة 

ة والمتعلقـة بالتغطيـة الصـحية الشـاملة وغيرهـا مـن أهـداف التنميـة ضمن أهداف التنميـة المسـتدام
المستدامة ذات الصلة بالصحة، وفقًا لألولويات الموضوعة على الصعيد الوطني، وتسـريع وتيـرة 

  ليات وقدرات الرصد والتقييم والمساءلة؛آ وتحسين اإلنجاز، حسب االقتضاء، من خالل إنشاء
  
لتحقيــق التغطيــة الصــحية الشــاملة، بمــا فــي ذلــك الحمايــة مــن  أن ُتعــزز التعــاون الــدولي  )٢(

 المأمونـةاألدويـة واللقاحـات و  الجيـدةخـدمات الرعايـة الصـحية األساسـية  وٕاتاحـةالمخاطر المالية، 
  ؛للجميع والميسورة التكلفة والجيدةوالفعالة 

  
تغطيـة الصـحية لتحقيـق ال دعمـاً  أن تستثمر موارد مستدامة كافية لتعزيـز الـنظم الصـحية  )٣(

الشاملة، بما في ذلك تخصيص الموارد للفئات االجتماعية واالقتصادية علـى أسـاس االحتياجـات 
لصــالح أكثــر الفئــات الســكانية استضــعافًا والمحــرومين ضــمن الســياقات الوطنيــة بهــدف الحــد مــن 

  الجور؛مساواة و عبء األمراض والمخاطر المالية وعدم ال
  
سســية والتشــغيلية والبنيــة التحتيــة للصــحة العموميــة، بمــا فــي ذلــك أن ُتعــزز القــدرات المؤ   )٤(

الكفــاءات العلميــة والتشــغيلية لمؤسســات الصــحة العموميــة، بمــا يتناســب مــع الظــروف الوطنيــة، 

                                                           
 وحسب االقتضاء، منظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي.   ١
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عــــن البنيــــة التحتيــــة المشــــتركة بــــين القطاعــــات لالضــــطالع بوظــــائف الصــــحة العموميــــة  فضــــالً 
  التهديدات والمخاطر الصحية الحالية والناشئة؛ األساسية، بما في ذلك القدرة على مواجهة

  
أن تســتثمر فــي التعلــيم والتوظيــف واالحتفــاظ بــالقوى العاملــة المناســبة للغــرض المتــوخى   )٥(

منهـــا والمســـتجيبة لـــه والتـــي يـــتم نشـــرها علـــى نحـــو فعـــال ومنصـــف للمســـاهمة فـــي فعاليـــة وكفـــاءة 
  س احتياجات السكان؛االضطالع بوظائف الصحة العمومية األساسية، على أسا

  
ـــــرامجأن تضـــــمن التنســـــيق والتعـــــاون والتواصـــــ  )٦( ـــــين القطاعـــــات والب ـــــآزر ب ، حســـــب ل والت

االقتضاء، ومع سائر أصـحاب المصـلحة المعنيـين، وذلـك بهـدف تحسـين الصـحة وحمايـة النـاس 
اعــتالل الصـــحة، وتعزيــز نهــج شـــامل يــدعم تحقيــق التغطيـــة  عــنمــن المخــاطر الماليــة الناجمـــة 

  الشاملة في جميع مراحل الحياة؛ الصحية
  
هج التي تتصدى بشكل منهجي للمحددات االجتماعيـة والبيئيـة واالقتصـادية أن تعزز النُ   )٧(

  الجنسين؛مراعاة آثار ذلك على للصحة واإلجحاف الصحي، مع 
  
الصحية، بما في ذلك، من خالل إنشـاء نظـم  الحصائلأن ترصد وتقييم وتحلل وتحسن   )٨(

تســــجيل األحــــوال المدنيــــة واإلحصــــاءات الحيويــــة التــــي تتســــم بالشــــمولية والفعاليــــة، واالضــــطالع 
خــــدمات الرعايــــة  إتاحــــةبفعاليــــة، وتــــوخي المســــاواة فــــي األساســــية للصــــحة العموميــــة  بالوظــــائف

  الصحية عالية الجودة، ومستوى الحماية من المخاطر المالية؛
  

  المدير العام ما يلي: من تطلب  -٢
  

ــــة   )١( ــــق وظــــائف الصــــحة العمومي ــــة بشــــأن تطبي أن يقــــوم بإعــــداد ونشــــر اإلرشــــادات التقني
األساســية، مــع األخــذ بعــين االعتبــار التعــاريف اإلقليميــة للمنظمــة، بصــدد تعزيــز الــنظم الصــحية 

  وتحقيق التغطية الصحية الشاملة؛
  
الــدولي ومواصـلة وتعزيــز الــدعم المقــدم للــدول األعضــاء، أن يعمـل علــى تيســير التعــاون   )٢(

علـــى طلبهـــا، فـــي جهودهـــا الراميـــة إلـــى بنـــاء القـــدرات اإلداريـــة المؤسســـية والقـــدرات العلميـــة  بنـــاءً 
الالزمة، مع تـوفير الـدعم التقنـي فيمـا يتعلـق بوظـائف الصـحة العموميـة األساسـية، لتعزيـز الـنظم 

واكتشافها وتقيمهـا واالسـتجابة لهـا،  العمومية حداث الصحيةاألالصحية، بما في ذلك الوقاية من 
هج المتعددة القطاعات والمتكاملة الخاصة بالتغطية الصـحية الشـاملة. وٕاعـداد أدوات التيسـير والنُ 

  في هذا الصدد؛
  
أن يأخــذ زمــام القيــادة، ويعمــل علــى تيســير التعــاون الــدولي وتعزيــز التنســيق فــي مجــال   )٣(

علــى جميــع المســتويات، وخاصــة فيمــا يتعلــق بتعزيــز النظــام الصــحي، بمــا فــي الصــحة العموميــة 
ذلــــك وظــــائف الصــــحة العموميــــة األساســــية، دعمــــًا لتحقيــــق أهــــداف وغايــــات التنميــــة المســــتدامة 

  المرتبطة بالصحة؛
  
فــي تحقيــق الغايــات  كمســاهمةعــن تنفيــذ هــذا القــرار إلــى جمعيــة الصــحة أن يقــدم تقريــرًا   )٤(

  .٢٠٣٠خطة التنمية المستدامة لعام حة والمدرجة ضمن المرتبطة بالص
  

  )٢٠١٦كانون الثاني/ يناير  ٣٠(الجلسة الثالثة عشرة، 
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  ٢٠١٧جدول تقدير االشتراكات لعام   ٦ق١٣٨ت  م
  

  المجلس التنفيذي،
  

  ٢٠١٧،١لعام  االشتراكات تقدير بجدول الخاص التقرير في بعد النظرو 
  

  :التالي القرار باعتماد والستين التاسعة العالمية الصحة جمعية يوصي  
  

  ،ونوالست التاسعة العالمية الصحة جمعية  
  

  العامة، المديرة تقرير في وبعد النظر  
  

ـــــدير جـــــدول تعتمـــــد    ٢٠١٧عـــــام ل والـــــدول األعضـــــاء المنتســـــبة األعضـــــاء الـــــدول اشـــــتراكات تق
 :أدناه المبين

 
  الدول األعضاء

  والدول األعضاء المنتسبة
 

جدول تقدير االشتراكات في منظمة 
  ٢٠١٧لعام الصحة العالمية 
٪  

  ٣,٠٨٨٢  االتحاد الروسي
  ٠,٠١٠٠  إثيوبيا

  ٠,٠٦٠٠  آذربيجان
  ٠,٨٩٢٠  األرجنتين
  ٠,٠٢٠٠  األردن
  ٠,٠٠٦٠  أرمينيا
  ٠,٠٠١٠  إريتيريا
  ٢,٤٤٣١  أسبانيا
  ٢,٣٣٧١  أستراليا
  ٠,٠٣٨٠  إستونيا
  ٠,٤٣٠٠  إسرائيل

  ٠,٠٠٦٠  أفغانستان
  ٠,٠٦٧٠  إكوادور
  ٠,٠٠٨٠  ألبانيا
  ٦,٣٨٩٢  ألمانيا

  ٠,٦٠٤٠  اإلمارات العربية المتحدة
  ٠,٠٠٢٠  أنتيغوا وبربودا

  ٠,٠٠٦٠  أندورا
  ٠,٥٠٤٠  إندونيسيا

  ٠,٠١٠٠  أنغوال
  ٠,٠٧٩٠  أوروغواي
  ٠,٠٢٣٠  أوزبكستان

  ٠,٠٠٩٠  أوغندا
  ٠,١٠٣٠  أوكرانيا
  ٠,٣٣٥٠  أيرلندا

                                                           
  .١٣٨/٤٣م تالوثيقة    ١
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  الدول األعضاء
  والدول األعضاء المنتسبة

 

جدول تقدير االشتراكات في منظمة 
  ٢٠١٧لعام الصحة العالمية 
٪  

  ٠,٠٢٣٠  آيسلندا
  ٣,٧٤٨٢  إيطاليا

  ٠,٠٠٤٠  بابوا غينيا الجديدة
  ٠,٠١٤٠  باراغواي
  ٠,٠٩٣٠  باكستان
  ٠,٠٠١٠  باالو

  ٠,٠٤٤٠  البحرين
  ٣,٨٢٣٢  البرازيل
  ٠,٠٠٧٠  بربادوس
  ٠,٣٩٢٠  البرتغال

  ٠,٠٢٩٠  بروني دار السالم
  ٠,٨٨٥١  بلجيكا
  ٠,٠٤٥٠  بلغاريا
  ٠,٠٠١٠  بليز

  ٠,٠١٠٠  بنغالديش
  ٠,٠٣٤٠  بنما
  ٠,٠٠٣٠  بنن

  ٠,٠٠١٠  بوتان
  ٠,٠١٤٠  بوتسوانا

  ٠,٠٠١٠  في األمم المتحدة) اً بورتوريكو (ليست عضو 
  ٠,٠٠٤٠  بوركينا فاصو

  ٠,٠٠١٠  بوروندي
  ٠,٠١٣٠  البوسنة والهرسك

  ٠,٨٤١١  بولندا
  ٠,١٣٦٠  بيرو

  ٠,٠٥٦٠  بيالروس
  ٠,٢٩١٠  تايلند

  ٠,٠٢٦٠  تركمانستان
  ١,٠١٨١  تركيا

  ٠,٠٣٤٠  ترينيداد وتوباغو
  ٠,٠٠٥٠  تشاد
  ٠,٠٠١٠  توغو
  ٠,٠٠١٠  توفالو

  ٠,٠٠١٠  في األمم المتحدة) اً توكيالو (ليست عضو 
  ٠,٠٢٨٠  تونس
  ٠,٠٠١٠  تونغا
  ٠,٠٠٣٠  لشتي -تيمور

  ٠,٠٠٩٠  جامايكا
  ٠,٠٠٤٠  الجبل األسود

  ٠,١٦١٠  الجزائر
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  الدول األعضاء
  والدول األعضاء المنتسبة

 

جدول تقدير االشتراكات في منظمة 
  ٢٠١٧لعام الصحة العالمية 
٪  

  ٠,٠١٤٠  جزر البهاما
  ٠,٠٠١٠  جزر القمر

  ٠,٠٠١٠  سليمانجزر 
  ٠,٠٠١٠  في األمم المتحدة) اً جزر كوك (ليست عضو 

  ٠,٠٠١٠  جزر مارشال
  ٠,٠٠١٠  جمهورية أفريقيا الوسطى

  ٠,٣٤٤٠  الجمهورية التشيكية
  ٠,٠٤٦٠  الجمهورية الدومينيكية

  ٠,٠٢٤٠  الجمهورية العربية السورية
  ٠,٠٠٨٠  جمهورية الكونغو الديمقراطية

  ٠,٤٧١٠  اإلسالميةجمهورية إيران 
  ٠,٠١٠٠  جمهورية تنزانيا المتحدة

  ٠,٥٧١٠  جمهورية فنزويال البوليفارية
  ٢,٠٣٩١  جمهورية كوريا

  ٠,٠٠٥٠  جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية
  ٠,٠٠٣٠  جمهورية الو الديمقراطية الشعبية

  ٠,٠٠٧٠  جمهورية مقدونية اليوغوسالفية السابقة
  ٠,٠٠٤٠  جمهورية مولدوفا

  ٠,٣٦٤٠  جنوب أفريقيا
  ٠,٠٠٣٠  جنوب السودان

  ٠,٠٠٨٠  جورجيا
  ٠,٠٠١٠  جيبوتي
  ٠,٥٨٤٠  الدانمرك

  ٠,٠١٢٠  دولة بوليفيا المتعددة القوميات
  ٠,٠٠١٠  دومينيكا

  ٠,٠٠١٠  الرأس األخضر
  ٠,٠٠٢٠  رواندا
  ٠,١٨٤٠  رومانيا
  ٠,٠٠٧٠  زامبيا

  ٠,٠٠٤٠  زمبابوي
  ٠,٠٠١٠  ساموا
  ٠,٠٠١٠  تومي وبرينسيبيسان 

  ٠,٠٠٣٠  سان مارينو
  ٠,٠٠١٠  سانت فنسنت وغرينادين

  ٠,٠٠١٠  سانت كيتس ونيفيس
  ٠,٠٠١٠  سانت لوسيا
  ٠,٠٣١٠  سري النكا
  ٠,٠١٤٠  السلفادور
  ٠,١٦٠٠  سلوفاكيا
  ٠,٠٨٤٠  سلوفينيا
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  الدول األعضاء
  والدول األعضاء المنتسبة

 

جدول تقدير االشتراكات في منظمة 
  ٢٠١٧لعام الصحة العالمية 
٪  

  ٠,٤٤٧٠  سنغافورة
  ٠,٠٠٥٠  السنغال
  ٠,٠٠٢٠  سوازيلند
  ٠,٠١٠٠  السودان
  ٠,٠٠٦٠  سورينام
  ٠,٩٥٦١  السويد
  ١,١٤٠١  سويسرا
  ٠,٠٠١٠  سيراليون
  ٠,٠٠١٠  سيشيل
  ٠,٣٩٩٠  شيلي
  ٠,٠٣٢٠  صربيا

  ٠,٠٠١٠  الصومال
  ٧,٩٢١٢  الصين

  ٠,٠٠٤٠  طاجيكستان
  ٠,١٢٩٠  العراق
  ٠,١١٣٠  ُعمان
  ٠,٠١٧٠  غابون
  ٠,٠٠١٠  غامبيا
  ٠,٠١٦٠ غانا

  ٠,٠٠١٠  غرينادا
  ٠,٠٢٨٠  غواتيماال

  ٠,٠٠٢٠  غيانا
  ٠,٠٠٢٠  غينيا

  ٠,٠٠١٠  بيساو –غينيا 
  ٠,٠١٠٠  غينيا االستوائية

  ٠,٠٠١٠  فانواتو
  ٤,٨٥٩٢  فرنسا
  ٠,١٦٥٠  الفلبين
  ٠,٤٥٦٠  فنلندا
  ٠,٠٠٣٠  فيجي

  ٠,٠٥٨٠  فييت نام
  ٠,٠٤٣٠  قبرص
  ٠,٢٦٩٠  قطر

  ٠,٠٠٢٠  قيرغيزستان
  ٠,١٩١٠  كازاخستان
  ٠,٠١٠٠  الكاميرون
  ٠,٠٩٩٠  كرواتيا
  ٠,٠٠٤٠  كمبوديا
  ٢,٩٢١١  كندا
  ٠,٠٦٥٠  كوبا
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  الدول األعضاء
  والدول األعضاء المنتسبة

 

جدول تقدير االشتراكات في منظمة 
  ٢٠١٧لعام الصحة العالمية 
٪  

  ٠,٠٠٩٠  كوت ديفوار
  ٠,٠٤٧٠  كوستاريكا
  ٠,٣٢٢٠  كولومبيا
  ٠,٠٠٦٠  الكونغو
  ٠,٢٨٥٠  الكويت
  ٠,٠٠١٠  كيريباتي

  ٠,٠١٨٠  كينيا
  ٠,٠٥٠٠  التفيا
  ٠,٠٤٦٠  لبنان

  ٠,٠٦٤٠  لكسمبرغ
  ٠,١٢٥٠  ليبيا

  ٠,٠٠١٠  ليبيريا
  ٠,٠٧٢٠  ليتوانيا
  ٠,٠٠١٠  ليسوتو
  ٠,٠١٦٠  مالطة
  ٠,٠٠٣٠  مالي
  ٠,٣٢٢٠  ماليزيا

  ٠,٠٠٣٠  مدغشقر
  ٠,١٥٢٠  مصر
  ٠,٠٥٤٠  المغرب
  ١,٤٣٥١  المكسيك
  ٠,٠٠٢٠  مالوي
  ٠,٠٠٢٠  ملديف

  ١,١٤٦١  المملكة العربية السعودية
  ٤,٤٦٣٢  المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية

  ٠,٠٠٥٠  منغوليا
  ٠,٠٠٢٠  موريتانيا

  ٠,٠١٢٠  موريشيوس
  ٠,٠٠٤٠  موزامبيق
  ٠,٠١٠٠  موناكو
  ٠,٠١٠٠  ميانمار
  ٠,٠١٠٠  ناميبيا
  ٠,٠٠١٠  ناورو

  ٠,٨٤٩١  النرويج
  ٠,٧٢٠١  النمسا
  ٠,٠٠٦٠  نيبال
  ٠,٠٠٢٠  النيجر
  ٠,٢٠٩٠  نيجيريا
  ٠,٠٠٤٠  نيكاراغوا
  ٠,٢٦٨٠  نيوزيلندا
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  الدول األعضاء
  والدول األعضاء المنتسبة

 

جدول تقدير االشتراكات في منظمة 
  ٢٠١٧لعام الصحة العالمية 
٪  

  ٠,٠٠١٠  في األمم المتحدة) اً نيووي (ليست عضو 
  ٠,٠٠٣٠  هايتي
  ٠,٧٣٧٠  الهند

  ٠,٠٠٨٠  هندوراس
  ٠,١٦١٠  هنغاريا
  ١,٤٨٢١  هولندا

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

  ٩,٦٨٠٢  اليابان
  ٠,٠١٠٠  اليمن
  ٠,٤٧١٠  اليونان
  ١٠٠‚٠٠٠٠  المجموع

 
  )٢٠١٦كانون الثاني/ يناير  ٣٠عشرة،  (الجلسة الرابعة

  
  
  العقارات: أحدث المعلومات عن استراتيجية تجديد مباني جنيف  ٧ق١٣٨ت  م

  
  المجلس التنفيذي،

  
بعـــد أن نظـــر فـــي تقريـــر المـــديرة العامـــة عـــن العقـــارات: أحـــدث المعلومـــات عـــن اســـتراتيجية تجديـــد مبـــاني 

  ١واإلدارة التابعة للمجلس التنفيذي؛جنيف، وتقرير لجنة البرنامج والميزانية 
  

وٕاذ يحــيط علمــًا بالنتــائج اإليجابيــة التــي أســفرت عنهــا دراســة الجــدوى الخاصــة باســتراتيجية تجديــد مبــاني 
 آليــة التمويــل المســتدام وٕالــىجنيــف، والحاجــة الملحــة إلــى معالجــة البنيــة التحتيــة المتداعيــة للمقــر الرئيســي للمنظمــة 

  الستراتيجية؛التي ُأنشئت لتمويل ا
  

تشــييد مبنــى فــي  بخصــوصمــع الســلطات السويســرية  الــدائرة وٕاذ يحــيط علمــًا بالوضــع الــراهن للمفاوضــات
  تجديد المبنى الرئيسي، لتسهيلوتوفير مساحة إضافية القائمة، جنيف ليحل محل المباني المؤقتة واالنتقالية 

  
األعضــاء مــن أجــل تــوفير اإلرشــادات والرصــد المــدير العــام أن ينشــئ لجنــة استشــارية للــدول  مــن يطلــب  -١

 والمراقبة لمشروع تجديد المقر الرئيسي للمنظمة؛
  
  :جمعية الصحة العالمية التاسعة والستين باعتماد مشروع المقرر اإلجرائي التالي يوصي  -٢
  

العقـارات:  عـنفي تقريـر المـديرة العامـة  بعد أن نظرت جمعية الصحة العالمية التاسعة والستون،
  :يلي ، قررت مااستراتيجية تجديد مباني جنيف أحدث المعلومات عن

  
أن ُتعـــرب مجـــددًا عـــن تقـــديرها لالتحـــاد السويســـري ولجمهوريـــة وكـــانتون جنيـــف، لحســـن  )١(

  على الدوام؛ ضيافتهما
                                                           

 ، بالترتيب.١٣٨/٣م تو ١٣٨/٤٥م تالوثيقتان    ١
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 المقــدم عــنفــي التقريــر  المبــيناســتراتيجية تجديــد مبــاني جنيــف، علــى النحــو  أن تعتمــد )٢(
  ؛استراتيجية تجديد مباني جنيف العقارات: أحدث المعلومات عن

ماليــين فرنـــك  ١١٠( المبنــى الرئيســـي تجديـــد أن تــأذن للمــدير العـــام بالمضــي قـــدمًا فــي )٣(
) فـــي المقـــر الرئيســـي للمنظمـــة سويســـري فرنـــك مليـــون ١٤٠( تشـــييد المبنـــى الجديـــدسويســـري) و 
 علمــًا بأنــه فــي حــال زيــادة التكلفــة اإلجماليــةفرنــك سويســري، مليــون  ٢٥٠إجماليــة  بجنيــف بتكلفــة

جديـد مـن جمعيـة  إذنالحصول علـى  يجبخالل فترة وضع التصميم،  ٪١٠للمشروع بأكثر من 
  ؛العالمية الصحة

مليــون فرنــك سويســري،  ١٤٠أن تــأذن للمــدير العــام بقبــول مبلــغ القــرض الكامــل البــالغ  )٤(
االتحاديــــة السويســــرية، وذلــــك رهنــــًا  ســــنة والمعطــــى دون فوائــــد مــــن الســــلطات ٥٠والــــذي مدتــــه 

  ؛٢٠١٦بموافقتها النهائية عليه في كانون األول/ ديسمبر 

ســـداد و  تغطيـــة تكـــاليف التجديـــد العقـــارات فـــيصـــندوق أمـــوال أن توافـــق علـــى اســـتخدام  )٥(
 السـنةتبـدأ اعتبـارًا مـن  ،السـلطات السويسـرية إذا أقرتـه سنة، ٥٠لمدة  وائددون ف المعطى القرض
  من اكتمال المبنى؛ ىاألول

 ما يلي: المدير العام منأن تطلب  )٦(

مليـــــون دوالر أمريكـــــي فـــــي كـــــل ثنائيـــــة  ٢٥أن يضـــــمن تخصـــــيص مبلـــــغ وقـــــدره   ) أ(
 لصندوق العقارات؛

إلـى المجلـس التنفيـذي وجمعيـة الصـحة  مرة كل سـنتين علـى األقـل أن يقدم تقريراً   ) ب(
 .ذات الصلة بالتشييد تكاليفوالالتقدم الُمحرز في تشييد المبنى الجديد  عنالعالمية 

 
  )٢٠١٦كانون الثاني/ يناير  ٣٠(الجلسة الرابعة عشرة، 

  
  
  ١غير الحكوميةالمنظمات العالقات مع   ٨ق١٣٨ت  م
  

 المجلس التنفيذي،
  

  ٢،بعد النظر في تقرير لجنته الدائمة المعنية بالمنظمات غير الحكومية

 الصـــحة منظمـــة مـــع رســـمية عالقـــات فـــي التاليـــة الحكوميـــة غيـــر المنظمـــات دخـــول قبـــول يقـــّرر  -١
، ومبادرة المغذيات الزهيدة المقدار، وجمعية شبكة باستور الدولية ،الحركة الدولية لمكافحة الجوع :العالمية

  بشأن السرطان؛ لبحوث العالميةللصندوق الدولي ، واللبحوث المتعلقة بالسياسات الغذائية والمعهد الدولي

  .الرابطة الدولية لجمعيات طب الجلدالعالقات الرسمية مع  وقف كذلك يقّرر  -٢
  )٢٠١٦كانون الثاني/ يناير  ٣٠(الجلسة الرابعة عشرة، 

                                                           
 ).٤(١٣٨م توالمقرر اإلجرائي  ١انظر الملحق    ١

 .١٣٨/٤٨م تالوثيقة    ٢
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التصـــديق علـــى تعـــديالت الئحـــة المـــوظفين: مرتبـــات المـــوظفين فـــي الفئـــة الفنيـــة   ٩ق١٣٨ت  م
  ١والفئات العليا

  
  ،التنفيذي المجلس  

  
بعـــد النظـــر فـــي التقريـــر الخـــاص بتعـــديالت النظـــام األساســـي للمـــوظفين والئحـــة المـــوظفين، وتقريـــر لجنـــة 

  ٢البرنامج والميزانية واإلدارة التابعة للمجلس التنفيذي؛
  

مــن النظــام األساســي للمــوظفين، علــى التعــديالت التــي أدخلهــا المــدير العــام  ٢-١٢، وفقــًا للمــادة يصــادق
فيمــا يتعلــق بمرتبــات  ٢٠١٦كــانون الثــاني/ ينــاير  ١والتــي ســتدخل حّيــز النفــاذ اعتبــارًا مــن علــى الئحــة المــوظفين 

  الموظفين في الفئة الفنية والفئات العليا.
  

  )٢٠١٦كانون الثاني/ يناير  ٣٠(الجلسة الرابعة عشرة، 
  
  
  ٢مرتبات الموظفين في الوظائف غير المصنفة في رتب ومرتب المدير العام  ١٠ق١٣٨ت  م
  

  المجلس التنفيذي،
  

، وفـي تقريــر لجنــة تعـديالت النظــام األساســي للمـوظفين والئحــة المــوظفينبعـد النظــر فـي التقريــر الخــاص ب
  ٢،البرنامج واإلدارة والميزانية التابعة للمجلس التنفيذي

  
  :والستين بأن تعتمد القرار التالي التاسعةجمعية الصحة العالمية  يوصي

  
  جمعية الصحة العالمية التاسعة والستون،

  
إذ تشير إلى توصيات المجلس التنفيذي المتعلقة بمرتبات الموظفين فـي الوظـائف غيـر المصـنفة 

  رتب ومرتب المدير العام، في
  
  لــــــــغمبالعــــــــاّمين المســــــــاعدين والمــــــــديرين اإلقليميــــــــين ب المرتبــــــــات اإلجماليــــــــة للمــــــــديرين ددّ تحــــــــ  -١

(للمعيـــــــل)  دوالرًا أمريكيــــــاً  ١٣٧ ٠٢٤فــــــي الســـــــنة ليكــــــون المرتــــــب الصـــــــافي دوالرًا أمريكيــــــًا  ١٧٦ ٤٦٣
  ؛دوالرًا أمريكيًا (لغير المعيل) ١٢٤ ٠٨٠ أو
  
دوالرًا أمريكيــًا فــي الســنة ليكــون  ١٩٤ ١٣٦بلــغ مالمــدير العــام ب اإلجمــالي لنائــبمرتــب ال دتحــدّ   -٢

  دوالرًا أمريكيًا (لغير المعيل)؛ ١٣٤ ٤٤٩كيًا (للمعيل) أو دوالرًا أمري ١٤٩ ٣٩٥المرتب الصافي 
  
دوالرًا أمريكيــًا فــي الســنة ليكــون المرتــب  ٢٣٨ ٦٤٤العــام بمبلــغ  المرتــب اإلجمــالي للمــدير دتحــدّ   -٣

  دوالرًا أمريكيًا (لغير المعيل)؛ ١٦٠ ٥٦٦ (للمعيل) أوًا أمريكيًا دوالر  ١٨٠ ٥٥١الصافي 
  

                                                           
  .٢انظر الملحق    ١
 .١٣٨/٣م تو ١٣٨/٥٤م تالوثيقتان    ٢



بعد المائة الثامنة والثالثونالمجلس التنفيذي، الدورة    20 

ـــــز  رتقـــــرّ   -٤ ـــــي المرتبـــــات حّي ـــــارًا مـــــن  النفـــــاذأن تـــــدخل هـــــذه التســـــويات ف كـــــانون الثـــــاني/  ١اعتب
  .٢٠١٦ يناير

  
  )٢٠١٦كانون الثاني/ يناير  ٣٠، الرابعة عشرةالجلسة (

  
  
المــوظفين: المســؤولية الماليــة ومراجعــة التصــنيف  الئحــة التصــديق علــى تعــديالت  ١١ق١٣٨ت  م

  ١التوظيفوسياسات 
  

  المجلس التنفيذي،
  

، وفـي تقريــر لجنــة تعـديالت النظــام األساســي للمـوظفين والئحــة المــوظفينبعـد النظــر فـي التقريــر الخــاص ب
  ٢،البرنامج واإلدارة والميزانية التابعة للمجلس التنفيذي

  
 العــام المــدير أدخلهــا التــي التعــديالت علــى للمــوظفين، األساســي النظــام مــن ٢-١٢ للمــادة وفقــاً  ،يصــادق

بخصـــوص المســـؤولية الماليـــة؛ ومراجعـــة التصـــنيف؛  ٢٠١٦شـــباط/ فبرايـــر  ١ مـــن اعتبـــاراً  المـــوظفين الئحـــة علـــى
  وسياسات التوظيف.

  
  )٢٠١٦ يناير/ كانون الثاني ٣٠، الرابعة عشرةالجلسة (

  
  
  ٣الموظفين: إصالح العدالة الداخلية الئحة التصديق على تعديالت  ١٢ق١٣٨ت  م
  

  التنفيذي، المجلس
  

، وفـي تقريــر لجنــة تعـديالت النظــام األساســي للمـوظفين والئحــة المــوظفينبعـد النظــر فـي التقريــر الخــاص ب
  ٢،البرنامج واإلدارة والميزانية التابعة للمجلس التنفيذي

  
 العــام المــدير أدخلهــا التــي التعــديالت علــى للمــوظفين، األساســي النظــام مــن ٢-١٢ للمــادة وفقــاً  ،يصــادق

 التعيــين تثبيــت بعــدم المتعلقــة القــرارات مــن والتظلمــات غيــر الرســمية؛ تســويةالب يتعلــق فيمــا المــوظفين الئحــة علــى
 التظلمـات وأثـر اإلدارية؛ والمحكمة العالمي؛ التظلمات ومجلس اإلدارية؛ والمراجعة صحية؛ ألسباب التعيين وٕانهاء
 فـي الداخليـة العدالة إصالح سياسات دخول تاريخ من اعتباراً  وذلك الداخلي، النظام وٕاتاحة اإلدارية؛ القرارات على

  .النفاذ حيز المنظمة
  

  )٢٠١٦كانون الثاني/ يناير  ٣٠، الرابعة عشرةالجلسة (
  
  
  

                                                           
  .٢انظر الملحق    ١
 .١٣٨/٣م تو ١٣٨/٥٤م تالوثيقتان    ٢

 إلـــى بالنســـبة القـــرار اعتمـــاد علـــى المترتبـــة واإلداريـــة الماليـــة اآلثـــار علـــى لالطـــالع ٤ الملحـــق انظـــر؛ و ٢انظـــر الملحـــق    ٣
  .األمانة
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  ١للموظفين: تسوية المنازعات األساسي النظام تعديالت  ١٣ق١٣٨ت  م
  

  المجلس التنفيذي،
  

، وفـي تقريــر لجنــة األساســي للمـوظفين والئحــة المــوظفينتعـديالت النظــام بعـد النظــر فـي التقريــر الخــاص ب
  ٢البرنامج واإلدارة والميزانية التابعة للمجلس التنفيذي،

  
والسـتين بـأن  التاسـعةجمعيـة الصـحة العالميـة  لموظفين،ل النظام األساسيمن  ١-١٢للمادة  وفقاً ، يوصي

  :تعتمد القرار التالي
  

  ،جمعية الصحة العالمية التاسعة والستون
  

  ،بتسوية المنازعاتإذ تشير إلى توصيات المجلس التنفيذي المتعلقة 
  
  التعديل المقترح إدخاله على عنوان المادة الحادية عشرة من النظام األساسي للموظفين؛ تعتمد -١

  
 من النظام األساسي للموظفين؛ ٢-١١التعديل المقترح إدخاله على المادة  تعتمد  -٢
  
عديالت سـارية مـع دخـول سياسـات إصـالح العدالـة الداخليـة فـي المنظمـة هذه التصبح أن ت رتقرّ   -٣

  .النفاذحّيز 
  

  )٢٠١٦كانون الثاني/ يناير  ٣٠(الجلسة الرابعة عشرة، 
  
  

_____________________  
  

                                                           
 إلـــى بالنســـبة القـــرار اعتمـــاد علـــى المترتبـــة واإلداريـــة الماليـــة اآلثـــار علـــى لالطـــالع ٤ الملحـــق انظـــر؛ و ٢انظـــر الملحـــق    ١

  .األمانة
 .١٣٨/٣م تو ١٣٨/٥٤م تالوثيقتان    ٢
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  المقررات اإلجرائية  

  
  

  الشؤون تصريف إصالح بشأن األعضاء الدول اورعملية تش  )١(١٣٨م ت
  

 تصـريف إصـالح بشأن األعضاء الدول اورتشفي التقرير المتعلق بعملية التنفيذي، بعد أن نظر  المجلس
مــن أجــل اســتكمال العمليــة الراســخة بموجــب  ٢وفــي تقريــر لجنــة البرنــامج والميزانيــة واإلدارة التابعــة لــه، ١،الشــؤون

  ، قّرر ما يلي:)٢٠١٥( )١٦(١٣٦م تالمقرر اإلجرائي 
  

، اجتماعـًا حكوميـًا ٢٠١٦وقـت ممكـن وفـي موعـد أقصـاه شـهر نيسـان/ أبريـل  يعقد فـي أقـربأن   )١(
ـــ ٣دوليـــاً  دمت خـــالل االجتمـــاع الثـــاني المفتـــوح للـــدول األعضـــاء بشـــأن مفتـــوح لمناقشـــة التوصـــيات التـــي ُق

، واسـتعراض تلـك التوصـيات )٢٠١٥كـانون األول/ ديسـمبر  ١١و ١٠(جنيـف،  إصالح تصريف الشؤون
  ؛١٣٨/٦م تمن الوثيقة  التذييل الثانيوتعديلها واالتفاق عليها على أساس ما يرد في 

  
يطلب من المدير العام أن يقدم نتائج االجتماع الحكومي الدولي المفتـوح إلـى جمعيـة الصـحة أن   )٢(

  .العالمية التاسعة والستين لكي تنظر فيها
  

  )٢٠١٦يناير انون الثاني/ ك ٢٨ة، ثامنالجلسة ال(
  
  
  عملية انتخاب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية  )٢(١٣٨م ت
  

عمليـــة انتخـــاب المـــدير العـــام لمنظمـــة الصـــحة فـــي تقريـــر األمانـــة عـــن المجلـــس التنفيـــذي، بعـــد أن نظـــر 
رار يلـــزم قـــيوصـــي جمعيـــة الصـــحة العالميـــة التاســـعة والســـتين بـــأن تنظـــر فـــي اعتمـــاد أن  قـــّرر مـــا يلـــي: ٤،العالميـــة

المرشحين المقترحين لشغل منصب المدير العام بأن يتحدثوا أمام جمعية الصحة قبل التصويت على تعيين المدير 
  العام، وذلك على أساس الفهم التالي:

  
  دقيقة كحد أقصى؛ ١٥ُيقصر وقت اإلدالء بالبيانات على  أن  )١(
  أن ُيبّت في ترتيب البيانات على أساس الحصة؛  )٢(
  أال ُتطرح عقب إلقاء البيانات أية أسئلة أو أجوبة عليها.  )٣(

  
 )٢٠١٦كانون الثاني/ يناير  ٢٩ ،عشرة ة(الجلسة الثاني

  
  
  

                                                           
 .١٣٨/٦م تالوثيقة    ١

 .١٣٨/٣م تالوثيقة    ٢

 االقتضاء، منظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي.وأن يشرك أيضًا، حسب    ٣

 .١٣٨/٤٦م تالوثيقة    ٤
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  غير الدولالمشاركة مع الجهات الفاعلة إطار   )٣(١٣٨م ت
  

تقريـــر االجتمـــاع الحكـــومي الـــدولي المفتـــوح المعنـــي بمشـــروع إطـــار بعـــد أن نظـــر فـــي  المجلـــس التنفيـــذي،
 ٢،للمجلـس التنفيـذيوفي تقرير لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة التابعة  ١،المشاركة مع الجهات الفاعلة غير الدول

  قرر ما يلي: 
  

الدولي المفتوح تمديد واليته الستئناف عمله لدورة ختاميـة تعقـد طلب االجتماع الحكومي يؤيد أن   )١(
، حتى ُيقدِّم االجتمـاع نصـًا يحظـى بتوافـق اآلراء لمشـروع ٢٠١٦نيسان/ أبريل  ٢٧إلى  ٢٥في الفترة من 

إطــار المشــاركة، ومشــروع قــرار إلــى جمعيــة الصــحة العالميــة التاســعة والســتين مــن خــالل لجنــة البرنــامج 
  اإلدارة؛والميزانية و 

  
مــن األمانــة تقــديم تقريــر موضــوعي ومتــوازن عــن اآلثــار المترتبــة بالنســبة إلــى المنظمــة أن يطلــب   )٢(

  .لالجتماع الحكومي الدولي المفتوح نتيجة تنفيذ اإلطار، وذلك قبل وقت كاٍف من انعقاد الدورة الختامية
  

  )٢٠١٦كانون الثاني/ يناير  ٣٠ ،عشرة ة(الجلسة الثالث
  
  

  ذات العالقات الرسمية مع المنظمةالمنظمات غير الحكومية استعراض   )٤(١٣٨م ت
  

لجنته الدائمة المعنية بالمنظمات غير الحكوميـة عـن اسـتعراض المجلس التنفيذي، بعد أن نظر في تقرير 
 ٣،بـالتقرير وبعـد اإلحاطـة علمـاً  ثلث المنظمات غير الحكومية ذات العالقات الرسمية مع منظمة الصحة العالمية،

  :أدناهتوّصل إلى المقّررات اإلجرائية المبّينة فقد 
  

 والــواردة منظمــة ٥٧ عــددها البــالغ الحكوميــة غيــر المنظمــات بتعــاون التقــدير مــع علمــاً  يحــيط إذ )١(
 قــّرر فإنــه المنظمــة، مــع العمــل فــي تفانيهــا اســتمرار علــى ويثنــي ١٣٨/٤٨م ت الوثيقــة ملحــق فــي أســماؤها
 المنظمة؛ مع الرسمية عالقاتها على اإلبقاء

ر بعـد، عليهـا ُيتَّفـق لـم التعـاون خطـط وأن بالتقـارير علماً  يحيط وٕاذ )٢(  اسـتعراض إرجـاء المجلـس قـرَّ
 دورة حتى للصيادلة الكومنولث ورابطة المقاييس، لتوحيد الدولية والمنظمة خان، غاآ مؤسسة مع العالقات
 عن أو عليها المتفق التعاون خطط عن تقارير في ُينظر حينئذٍ لكي  المائة بعد األربعين التنفيذي المجلس
 ؛العالقات وضع

 وطب األمراض علم مجال في الُمحسَّن التعاون تشجيعى لإ منه وسعياً  رير،ابالتق علماً  يحيط وٕاذ )٣(
 اســـتعراض إرجـــاء المجلـــس قـــرر الحكوميـــة، غيـــر والمنظمـــات العالميـــة الصـــحة منظمـــة بـــين المختبـــرات
 وطــب الســريرية للكيميــاء الــدولي واالتحــاد الحيويــة، الطبيــة المختبــرات لعلــم الــدولي االتحــاد مــع العالقــات

 التنفيــــذي المجلــــس دورة إلــــى المختبــــرات وطــــب األمــــراض علــــم لجمعيــــات العالميــــة والرابطــــة المختبــــرات،
 عن أو عليها المتفق التعاون خطط عن تقارير التي ينبغي أن ُيعرض عليه في حينها المائة بعد األربعين
  . العالقات وضع

  )٢٠١٦كانون الثاني/ يناير  ٣٠ ،عشرة ة(الجلسة الرابع
  

                                                           
  .١٣٨/٧م تملحق الوثيقة    ١
  .١٣٨/٣م تالوثيقة    ٢
 .١٣٨/٤٨م تالوثيقة    ٣
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  جائزة مؤسسة الدكتور علي توفيق شوشة  )٥(١٣٨ت  م
  

مــنح جــائزة  ١ة مؤسســة الــدكتور علــى توفيــق شوشــة،فــي تقريــر لجنــة جــائز المجلــس التنفيــذي، بعــد أن نظــر 
ا قدمـه مـن إسـهامات جليلـة وليـد عمـار مـن لبنـان علـى مـ لـدكتورل ٢٠١٦مؤسسة الدكتور على توفيـق شوشـة لعـام 

الرعاية الصحية األوليـة والسياسـات الصـحية، وعلـى جهـوده  يالسيما في مجالو لبنان، ب في مجال الصحة العمومية
يحصـــل الفـــائز علـــى مبلـــغ يعـــادل وف ســـو فـــي ســـبيل ترجمـــة البحـــوث والبّينـــات إلـــى سياســـات وبـــرامج وممارســـات. 

  ة.األمريكي اتفرنك سويسري محسوبًا بالدوالر  ٢٥٠٠
  

  )٢٠١٦كانون الثاني/ يناير  ٣٠ عشرة، ةرابعالالجلسة (
  
  

  مؤسسة إحسان دغرمجي لصحة األسرةجائزة   )٦(١٣٨ت  م
  

مــنح  ١،مؤسســة إحســان دغرمجــي لصــحة األســرةأن نظــر فــي تقريــر لجنــة جــائزة المجلــس التنفيــذي، بعــد 
المملكـة المتحـدة لبريطانيـا مـن مايكـل مـارموت سـتاذ ألل ٢٠١٦لعـام  لصـحة األسـرة مؤسسة إحسان دغرمجيجائزة 

فــي مجــال الصــحة العموميــة العالميــة، وخصوصــًا علــى مــا قدمــه مــن إســهامات جليلــة العظمــى وأيرلنــدا الشــمالية 
ــــــق بالمحــــــددات االجتماعيــــــة للصــــــحة وصــــــحة المــــــرأة والطفــــــل.  مــــــافي ــــــغ الفــــــائز عيحصــــــل وف ســــــو يتعل ــــــى مبل   ل

  ي.دوالر أمريك ٢٠ ٠٠٠قدره 
  

  )٢٠١٦كانون الثاني/ يناير  ٣٠ عشرة، ةرابعالالجلسة (
  
  

  ةجائزة ساساكاوا للصح  )٧(١٣٨ت  م
  

نح جــائزة مــ ١،بعــد أن نظــر فــي تقريــر هيئــة اختيــار الفــائزين بجــائزة ساســاكاوا للصــحةالمجلــس التنفيــذي، 
مشـــروعه المعنـــون "تحويـــل نظـــم الصـــحة تقـــديرًا لألطبـــاء العـــالم  التحـــاد األســـبانيل ٢٠١٦ساســـاكاوا للصـــحة لعـــام 

دولة بوليفيا المتعددة السلفادور وغواتيماال وبيرو و العمومية بناًء على مبادئ الرعاية الصحية األولية" الذي ُأعد في 
  دوالر أمريكي. ٤٠ ٠٠٠، على مبلغ مؤسسةوسوف يحصل الفائز، كالقوميات منذ أكثر من عقدين. 

  
  )٢٠١٦كانون الثاني/ يناير  ٣٠ عشرة، ةرابعالجلسة ال(

  
  
   مؤسسة اإلمارات العربية المتحدة للصحةجائزة   )٨(١٣٨ت  م
  

اإلمـارات العربيـة المتحـدة بعـد أن نظـر فـي تقريـر هيئـة اختيـار الفـائزين بجـائزة مؤسسـة المجلس التنفيـذي، 
مـن الصـين تقـديرًا باليز محمد لدكتورة ل ٢٠١٦منح جائزة مؤسسة اإلمارات العربية المتحدة للصحة لعام  ١للصحة،

عامـــًا فـــي مجـــال الصـــحة العموميـــة وفـــي مجـــال مكافحـــة األوبئـــة  ٣٠االبتكـــاري الـــذي اضـــطلعت بـــه طـــوال  هـــالعمل
  أمريكي.دوالر  ٢٠ ٠٠٠على مبلغ  ةحصل الفائز توسوف  واألمراض والوقاية منها.

  
  )٢٠١٦كانون الثاني/ يناير  ٣٠ عشرة، ةرابعالالجلسة (

                                                           
 .١٣٨/٤٩م تالوثيقة    ١
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سمو الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح للبحوث في مجالي الرعاية الصـحية جائزة   )٩(١٣٨ت  م
  للمسنين وتعزيز الصحة

  
 دولــة الكويــت للبحــوث فــي مجــالبعــد أن نظــر فــي تقريــر هيئــة اختيــار الفــائزين بجــائزة لتنفيــذي، المجلــس ا
ســـمو الشـــيخ صـــباح األحمـــد الجـــابر الصـــباح للبحـــوث فـــي مجـــالي الرعايـــة الصـــحية مـــنح جـــائزة  ١تعزيـــز الصـــحة،

طوال الثالثـين عامـًا من سلوفاكيا على إسهاماته البارزة نوفاك  ميكال للدكتور ٢٠١٦لعام  للمسنين وتعزيز الصحة
دوالر  ٢٠ ٠٠٠يحصــل الفــائز علــى مبلــغ . وســوف وعالجــه داء ألزهــايمرالبحــوث المتعلقــة بأســباب الماضــية فــي 

  أمريكي.
  

      )٢٠١٦كانون الثاني/ يناير  ٣٠ عشرة، ةرابعالالجلسة (
 ووك التذكارية للصحة العمومية –جائزة الدكتور لي جونغ   )١٠(١٣٨م ت

 
 ووك - جونــــغ لــــي الــــدكتور جــــائزةب فــــي تقريــــر هيئــــة اختيــــار الفــــائزين بعــــد أن نظــــرالمجلــــس التنفيــــذي، 

جمهورية من رضا ميزداغينيا  للدكتور علي ٢٠١٦ عامل التذكارية ووك – جونغ لي الدكتور جائزةمنح  ١،التذكارية
اللتزامه طيلة حياته بتعزيز ُقُدرات مرافـق الصـحة العموميـة واألنظمـة التعليميـة فـي جمهوريـة تقديرًا  إيران اإلسالمية

  دوالر أمريكي. ١٠٠ ٠٠٠ قدره فائز على مبلغاليحصل  وفسو إيران اإلسالمية وقيادته في هذا المضمار. 
  

)٢٠١٦كانون الثاني/ يناير  ٣٠ عشرة، ةرابعالالجلسة (      
   التاسعة والستين لجمعية الصحة العالمية جدول األعمال المؤقت  )١١(١٣٨م ت

  
فـــي تقريـــر المـــدير العـــام عـــن جـــدول األعمـــال المؤقـــت لجمعيـــة الصـــحة المجلـــس التنفيـــذي، بعـــد أن نظـــر 

التاســعة العالميــة  جمعيــة الصــحة بــأن ُتعقــدالســابق القاضــي  بمقــرره اإلجرائــيوٕاذ يــذكِّر  ٢،التاســعة والســتينالعالميــة 
فـي موعـد  اهـوتختتم ٢٠١٦أيار/ مايو  ٢٣يوم االثنين الموافق أعمالها أن تفتتح و في قصر األمم بجنيف  والستون

علـى جـدول األعمـال المؤقـت لجمعيـة الصـحة العالميـة  وافـق ٢٠١٦،٣أيـار/ مـايو  ٢٨ السـبت الموافـقأقصاه يـوم 
 لجمعيــة العامــة اللجنــة علــى التنفيــذي المجلــس اقتــرح األعمــال جــدول بنــود بتوزيــع يتعلــق وفيمــا. التاســعة والســتين

 برنــامج إلــى" أ" اللجنــة عمــل برنــامج مــن المؤقــت األعمــال جــدول مــن ١٧و ١٦ البنــدين نقــل فــي تنظــر أن الصــحة
  ٤.المبدئي اليومي الزمني الجدول في مبين هو كما ،"ب" اللجنة عمل

  
  )٢٠١٦كانون الثاني/ يناير  ٣٠ عشرة، ةرابعالالجلسة (

    
  المائة بعد والثالثين ةتاسعال التنفيذي المجلس دورة انعقاد ومكان موعد  )١٢(١٣٨ت م
  

فـي  ٢٠١٦ أيار/ مايو ٣١و ٣٠المجلس التنفيذي أن ُتعقد دورته التاسعة والثالثون بعد المائة يومي قّرر 
  مقر المنظمة الرئيسي في جنيف.

  )٢٠١٦كانون الثاني/ يناير  ٣٠ عشرة، ةرابعالالجلسة (
  

_____________________  

                                                           
 .١٣٨/٤٩م تالوثيقة    ١

  .١٣٨/٥٠م تالوثيقة    ٢
  ).٦(١٣٧م تانظر المقرر اإلجرائي    ٣
  .٢، الملحق ١٣٨/٥٠م تالوثيقة انظر    ٤
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  ١الملحق 
  

منظمة الصحة عالقات رسمية مع  التي تم قبول دخولها فيالمنظمات غير الحكومية 
 ٨ق١٣٨م تبقاء على العالقات الرسمية معها بمقتضى القرار العالمية أو التي تم اإل

  )٤(١٣٨م توالمقرر اإلجرائي 
 

 ] ٢٠١٦كانون الثاني/ يناير   ٣٠ - ، الملحق١٣٨/٤٨م تالوثيقة  [
  
  

  الحركة الدولية لمكافحة الجوع
  المؤسسة األفريقية الدولية للطب والبحوث

 مؤسسة أغا خان
 الرابطة الدولية لتقنيي البيولوجيا الحيوية 
 المنظمة الدولية التحادات المستهلكين

 للعلوم الطبيةمجلس المنظمات الدولية 
 مجلس البحوث الصحية ألغراض التنمية

 الرابطة األوروبية للوقاية من اإلصابات وتعزيز السالمة
 تحالف االتفاقية اإلطارية لمكافحة التبغ

 المجلس العالمي للصحة
 التحالف الدولي للتوحيد القياسي في مجال البيولوجيا

 التحالف الدولي لمنظمات المرضى
  لمكاتب تسجيل السرطان الرابطة الدولية

 اللجنة الكاثوليكية الدولية للممرضات والعاملين الطبيين االجتماعيين
  كلية الجراحين الدولية

 المجلس الدولي للتوحيد القياسي في مجال علم الدم
 المجلس الدولي للممرضين والممرضات

   للهندسة الطبية واألحيائيةالدولي  االتحاد
  تبرات الطبية الحيويةالمخ االتحاد الدولي لعلم

 االتحاد الدولي للكيمياء السريرية وطب المختبرات
 االتحاد الدولي لجمعيات الخصوبة

  االتحاد الدولي لرابطات إدارة المعلومات الصحية
  االتحاد الدولي لهندسة المستشفيات
 االتحاد الدولي لرابطات طلبة الطب

 الصيدالنية االتحاد الدولي لمنتجي األدوية والرابطات
  االتحاد الدولي لكليات الجراحة

 المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية
 االتحاد الدولي للمستشفيات

 االتحاد الدولي إلنقاذ األرواح
  الرابطة الدولية للمعلوميات الطبية
 المنظمة الدولية لتوحيد القياس

  الصيدلة مهنةاالتحاد الدولي ل
 الصيدلةاالتحاد الدولي لطلبة 
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 الجمعية الدولية للتطبيب عن ُبعد والصحة اإللكترونية
  الجمعية الدولية لنقل الدم

 الجمعية الدولية لجراحة العظام ورضوحها
 الجمعية الدولية لعلم األشعة

 الجمعية الدولية للخثار ووقف النزف
 االتحاد الدولي للمهندسين المعماريين
  السريريةاالتحاد الدولي للدوائيات األساسية و 

 االتحاد الدولي لجمعيات الميكروبيولوجيا
 الرابطة الدولية للمياه

  المنظمة الدولية للتعاون في مجال الرعاية الصحية -منظمة ميديكوس موندي الدولية 
 مبادرة المغذيات الزهيدة المقدار

  منظمة أوكسفام
 جمعية شبكة باستور الدولية

  شبكة كوكرين للتعاون
 للصيادلةرابطة الكومنولث 

 جمعية الدولية إلصابات الحروقال
 الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية
 الجمعية الدولية لمصوري وتقنيي األشعة
 شبكة تحقيق الوحدة من أجل الصحة

 صندوق إنقاذ الطفولة
  جمعية زرع األعضاء
  الرابطة العالمية للطب

  الرابطة العالمية لجمعيات علم األمراض والطب المختبري
  الصندوق الدولي لبحوث السرطان العالمية

  ١مجلس الكنائس العالمي
 االتحاد العالمي لتعليم الطب

  االتحاد العالمي للتصوير بالموجات فوق الصوتية في مجالي الطب والبيولوجيا
  االتحاد العالمي لجمعيات الوخز اإلبري وكي الجلد

  االتحاد العالمي للمعالجة اليدوية 
  لجمعيات الصحة العمومية االتحاد العالمي

  االتحاد العالمي لجمعيات أخصائيي التخدير
 األسرةالمنظمة العالمية ألطباء 

 الصناعة العالمية للتطبيب الذاتي
 منظمة الرؤية العالمية الدولية

 الشبكة العالمية لزرع الدم والنقي
  

________________________  
  
  

______________________  
ألوصــت اللجنــة الدائمــة المعنيــة  ٢٠١٥-٢٠١٣بنــاًء علــى التقــارير الخاصــة بالتعــاون فــي الفتــرة الخاضــعة لالســتعراض 

بالمنظمــات غيــر الحكوميــة باإلبقــاء علــى العالقــات الرســمية مــع تلــك المنظمــات غيــر الحكوميــة التــي تــرد عالمــة نجميــة 
  وضوع مقررات إجرائية محددة أو قرار محدد.بعد أسمائها. أما المنظمات األخرى غير الحكومية فهي م

                                                           
  .الصحة أجل من الكنسي العملالذي كان ُيعرف باسم    ١
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  ٢الملحق 
  

  ١التصديق على تعديالت الئحة الموظفين
  

  ] ٢٠١٥ ديسمبر/ األولكانون  ٢٣ - ١٣٨/٥٤م ت[ الوثيقة 
        

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

  
تُقّدم التعديالت الُمقترح إدخالهـا علـى النظـام  ٢،النظام األساسي للموظفينمن  ١-١٢حكام المادة ووفقًا أل  -٢

باعتمـاد تلـك  والسـتين التاسـعةجمعيـة الصـحة العالميـة لى المجلـس التنفيـذي الـذي ُيطلـب منـه أن يوصـي المذكور إ
  التعديالت.

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

ــــى لألمــــم المتحــــدة فــــي دورتهــــا  توصــــيات لجنــــة الخدمــــة المدنيــــة الدوليــــة فــــي تقريرهــــا الســــنوي الســــبعين، بنــــاًء عل
  وستصدر إضافة لهذا التقرير إذا لم تعتمد الجمعية العامة لألمم المتحدة توصيات اللجنة. ٢٠١٥.٣ لعام

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

  ة للموارد البشرية.الجيد
  
ضــوء ومقترحــة علــى ُمدخلــة فهــي أيضــًا تعــديالت  ًا مــن هــذه الوثيقــةلثــالمبّينــة فــي الفــرع ثاأمــا التعــديالت   -٥

دخـــول تـــاريخ اعتبـــارًا مـــن ة المفعـــول البشـــرية، وستصـــبح ســـاريومـــن أجـــل اإلدارة الجيـــدة للمـــوارد الخبـــرة المكتســـبة 
  مة حّيز النفاذ.في المنظ سياسات إصالح العدالة الداخلية

  
إطـار  علـى تكّبـد تكـاليف إضـافية فـي ٢٠١٧-٢٠١٦وتنطوي اآلثـار الماليـة للتعـديالت الخاصـة بالثنائيـة   -٦

إلــى  اآلثــار الماليــة واإلداريــة المترتبــة بالنســبةالخــاص بتقريــر . وهــي مبّينــة فــي ال٢٠١٧-٢٠١٦البرمجيــة الميزانيــة 
، جنبًا إلـى جنـب مـع اآلثـار المجلس التنفيذي أو جمعية الصحة جانبمن  األمانة نتيجة للقرارات المقترح اعتمادها

  ٢٠١٧.٤-٢٠١٦المالية التي تتجاوز الثنائية 
  
  التعديالت المقترح إدخالها على النظام األساسي للموظفين والئحة الموظفين المعّدلة. التذييالتوتبّين   -٧

                                                           
 .١٣ق١٣٨م تو ١٢ق١٣٨م تو ١١ق١٣٨م تو ١٠ق١٣٨م تو ٩ق١٣٨ت  مانظر القرارات    ١

ـــــائق األساســـــية   ٢ ـــــة؛  ،الوث ـــــف، منظمـــــة الصـــــحة العالمي ـــــة واألربعـــــون، جني ـــــوان  .٢٠١٤الطبعـــــة الثامن ـــــى العن متاحـــــة عل
 ./http://apps.who.int/gb/bd  التالي:

(يمكــن الحصــول علــى نســخ فــي  )A/70/30(الوثيقــة  ٣٠الوثــائق الرســمية للجمعيــة العامــة، الــدورة الســبعون، الملحــق رقــم    ٣
  قاعة المجلس التنفيذي).

 .١ إضافة ١٣٨/٥٤م تالوثيقة    ٤
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أن تتخـذها الجمعيـة  ُيتوقـعالتـي  القـراراتضـوء  علىضرورية  التعديالت التي ُتعتبر  أوًال:
لجنـة الخدمـة المدنيـة  اتبناًء على توصـي السبعينالعامة لألمم المتحدة في دورتها 

  الدولية
  

  والفئات العليا الفنية الفئةموظفي مرتبات 
  
األساســية/ الــدنيا لمــوظفي  بزيــادة الجــدول الحــالي للمرتبــاتأوصــت اللجنــة الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة   -٨

٪، وذلك بتطبيق طريقة الضم المعتادة والمتمثلـة فـي زيـادة المرتـب األساسـي ١,٠٨والفئات العليا بنسبة الفنية الفئة 
)، علــى أن "انتفــاء الخســارة والمكســب"(أي علــى أســاس وٕاجـراء خفــض متناســب لنقــاط مضــاعف تســوية مقــر العمـل 

  .٢٠١٦ كانون الثاني/ يناير ١ن اعتبارًا م النفاذ حّيزيدخل ذلك 
  
  .[ المرفق ]ترد في هي من الئحة الموظفين، و  ١تعديالت التذييل وقد تم وفقًا لذلك إعداد   -٩
  

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

أن يوصــي المجلــس التنفيــذي جمعيــة الصــحة العالميــة  مــن النظــام األساســي للمــوظفين، ١-٣طبقــًا ألحكــام المــادة 
كـانون  ١، واعتبـارًا مـن مرتبات المديرين العاّمين المساعدين والمديرين اإلقليميين. وبالتالي بتعديلوالستين  التاسعة

دوالرًا  ١٧٦ ٤٦٣اإلقليميـين  ، سيبلغ المرتب اإلجمالي للمديرين العاّمين المساعدين والمديرين٢٠١٦الثاني/ يناير 
ــــــــ اً دوالر  ١٣٧ ٠٢٤ فــــــــي الســــــــنة، والمرتــــــــب الصــــــــافي أمريكيــــــــاً  ــــــــًا  ١٢٤ ٠٨٠ (للمعيــــــــل) أو اً أمريكي دوالرًا أمريكي
  المعيل). (لغير

  
ــــــاًء علــــــى  -١١ ــــــة أعــــــاله،تســــــويات المرتبــــــات  وبن ، التــــــي ســــــتجيزها جمعيــــــة الصــــــحة فــــــإن التعــــــديالت المبين
، ٢٠١٦كــــانون الثــــاني/ ينــــاير  ١ستســــتتبع أن المرتــــب اإلجمــــالي، اعتبــــارًا مــــن نائــــب المــــدير العــــام ب يتعلــــق فيمــــا
أمريكيـــًا (للمعيـــل) دوالرًا  ١٤٩ ٣٩٥ وأن يبلـــغ مرتبـــه الصـــافي المقابـــلدوالرًا أمريكيـــًا فـــي الســـنة،  ١٩٤ ١٣٦ يبلـــغ
  .دوالرًا أمريكيًا (لغير المعيل) ١٣٤ ٤٤٩ أو
  

ـــة فيمـــا يخـــص مرتـــب المـــدير العـــام أعـــاله المـــذكورةوســـتنطوي تســـويات المرتبـــات   -١٢  .علـــى تعـــديالت مماثل
 ٢٣٨ ٦٤٤ سـيبلغ ،٢٠١٦كـانون الثـاني/ ينـاير  ١، اعتبـارًا مـن جمعيـة الصـحة الذي ستجيزهوبالتالي فإن المرتب 

(للمعيــــل)  دوالرًا أمريكيــــاً  ١٨٠ ٥٥١دوالرًا أمريكيــــًا فــــي الســــنة للمرتــــب اإلجمــــالي، بينمــــا ســــيبلغ المرتــــب الصــــافي 
  دوالرًا أمريكيًا (لغير المعيل). ١٦٠ ٥٦٦ أو
  

على ضوء الخبرة المكتسبة ومـن أجـل اإلدارة الجيـدة ضرورية  التعديالت التي ُتعتبر  ثانيًا:
  للموارد البشرية

  
  المسؤولية المالية

  
من الئحة الموظفين من أجل التعريف الواضح اللتزامات المـوظفين فيمـا يتعلـق بحمايـة  ١٣٠أضيفت المادة  -١٣

  مصالح المنظمة المالية.
  

  مراجعة التصنيف
  

من الئحة الموظفين من أجـل حـذف الجملـة التاليـة: "للموظـف أن يطلـب إعـادة النظـر  ٢٣٠ُعدلت المادة   -١٤
فــي تصــنيف الوظيفــة التــي يشــغلها". ونظــرًا ألن إعــادة تصــنيف أيــة وظيفــة تترتــب عليــه آثــار بالنســبة إلــى الميزانيــة 
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ي يسـتهلها، والـذي يتحمـل وبالنسبة إلى خطة المـوارد البشـرية ينبغـي أن يكـون المشـرف مـن المسـتوى األول هـو الـذ
  بدوره المسؤولية عن التكليف بالواجبات وفقًا لمستويات الرتب الوظيفية للموظفين ولتصنيفات وظائفهم.

  
  سياسات التوظيف

  
كــي ال تســمح مجــددًا بتعيــين أب أو أم أو ابــن أو ابنــة  أجــل مــن المــوظفين الئحــة مــن ٤١٠ المــادة ُعــدلت  -١٥
...". ويتماشـى ذلـك  أخ أو أخت ألي موظف، عندما ال يمكن تعيين شخص آخر يحمـل مـؤهالت جيـدة مماثلـة أو

  .الخدمة شروط وسائر والبدالتاألمم المتحدة الموحد للمرتبات  مع أفضل الممارسات المتبعة في نظام
  

ارة الجيـدة على ضوء الخبرة المكتسبة ومـن أجـل اإلدضرورية  التعديالت التي ُتعتبر  ثالثًا:
دخـول ستصـبح سـارية المفعـول مـع  ٢واعُتِمدت، ١، والتي، إن أُِقّرتللموارد البشرية

  حّيز النفاذ ٣العدالة الداخلية إصالح سياسات
  

  التعديالت الُمقترح إدخالها على النظام األساسي للموظفين
  

  تسوية المنازعات
  

الحادية عشـرة "التظلمـات" مـن "قـرار تسـوية المنازعـات" يبـين عنوان المادة على  إدخاله قترحالمُ  لالتعدي إن  -١٦
التشـــديد الجديـــد علـــى الحيلولـــة دون حـــدوث المنازعـــات الخاصـــة بـــالتوظيف وتســـويتها مبكـــرًا بـــدًال مـــن التظلمـــات 

  الرسمية.
  

مــن النظــام األساســي للمــوظفين لجــوء المــوظفين إلــى  ٢-١١ويبــين التعــديل المقتــرح إدخالــه علــى المــادة   -١٧
المحكمة اإلدارية لمنظمة العمل الدولية بـدًال مـن المحكمـة اإلداريـة لألمـم المتحـدة مـن أجـل تسـوية المنازعـات التـي 

  ُتحل داخليًا. لم
  

  تعديالت الئحة الموظفين
  

  تسوية المنازعات
  

 التشديد يبين" المنازعات تسوية قرار" لىإ "التظلمات" من ١٢الفرع  عنوان على إدخاله الُمقترح التعديل إن  -١٨
  .الرسمية التظلمات من بدالً  مبكراً  وتسويتها بالتوظيف الخاصة المنازعات حدوث دون الحيلولة على الجديد

  
  التسوية غير الرسمية

  
 حـــدوث دون الحيلولـــةمـــن الئحـــة المـــوظفين للتشـــديد علـــى  ٧-١٢١٥إلـــى  ١-١٢١٥أدرجـــت المـــواد مـــن   -١٩

، مــن خــالل تســـوية المنازعــات بصــورة غيــر رســمية، بمــا فــي ذلـــك مبكــراً  وتســويتها بــالتوظيف الخاصــة المنازعــات
  تسويتها بمساعدة أمين المظالم.

  
  

                                                           
 في حالة التعديالت الُمدخلة على الئحة الموظفين.   ١

 في حالة التعديالت الُمقترح إدخالها على النظام األساسي للموظفين.   ٢

 .١٩و ١٨، الفقرتان ١٣٨/٥١م تانظر الوثيقة    ٣
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  عدم تثبيت التعيين وٕانهاء التعيين ألسباب صحية
  
، ألن كــل الطعــون فــي القــرارات اإلداريـة النهائيــة ســُينظر فيهــا مــن خــالل ١٢٢٠و ١٢١٠ُحـذفت المادتــان   -٢٠

  عملية مراجعة إدارية.
  
  لمراجعة اإلداريةا
  

من أجل إرساء عملية مراجعة إدارية إلزاميـة لجميـع القـرارات  ٧-١٢٢٥إلى  ١-١٢٢٥أدرجت المواد من   -٢١
اإلداريـة النهائيــة قبـل أن يــتظلم الموظفــون مـن هــذه القــرارات. وسـتتيح المراجعــة اإلداريــة الفرصـة لتســوية المنازعــات 

  قبل أن تتصاعد في عملية التظلم الرسمية.
  

  مجلس التظلمات العالمي
  

 ٩-١٢٣٠إلــى  ١-١٢٣٠مــن  مــن الئحــة المــوظفين بالكامــل، وحلــت محلهــا المــواد ١٢٣٠ُحــذفت المــادة   -٢٢
، والتـي تنشـئ مجلسـًا عالميـًا للتظلمـات, وسـوف يحـل مجلـس التظلمـات العـالمي محـل مجـالس الموظفين الئحة من

التظلمات القائمة في المقـر الرئيسـي واألقـاليم، وسـوف يتـيح لجميـع المـوظفين فـي المنظمـة آليـة للـتظلم علـى نطـاق 
مـوظفين ويقـدم توصـيات إلـى المنظمة، مزودة بالموارد الكافية. وسوف يراجـع مجلـس التظلمـات العـالمي تظلمـات ال

  المدير العام بشأنها.
  

  المحكمة اإلدارية
  

مـن  ٢-١١من الئحـة المـوظفين كـي تتسـق مـع التعـديل المقتـرح إدخالـه علـى المـادة  ١٢٤٠ُعدلت المادة   -٢٣
 ١٢١٠. ويشمل التعديل أيضـًا حـذف اإلشـارات إلـى المـواد ١٧النظام األساسي للموظفين، كما هو مبين في الفقرة 

  .٢٢و ٢٠من الئحة الموظفين، كما هو مبين في الفقرتين  ١٢٣٠و ١٢٢٠و
  

  أثر التظلم على القرارات اإلدارية
  

  من الئحة الموظفين ألسباب تتعلق بتحرير النص. ١٢٤٥ُعدلت المادة   -٢٤
  

  إتاحة النظام الداخلي
  

  .حديثاً  المنشأ العالمي التظلمات مجلس الحسبان في تأخذ كي الموظفين الئحة من ١٢٥٠ المادة ُعدلت  -٢٥
  

  اإلجراء المطلوب من المجلس التنفيذي
  
[ تحتــوي هــذه الفقــرة علــى خمســة مشــاريع قــرارات تــم اعتمادهــا فــي الجلســة الرابعــة عشــرة بوصــفها القــرارات   -٢٦
  ، بالترتيب.]١٣ق١٣٨م تو ١٢ق١٣٨م تو ١١ق١٣٨م تو ١٠ق١٣٨م تو ٩ق١٣٨ت  م
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  ٣الملحق 
  

  ٢٠١٧- ٢٠١٦ خطة العمل الخاصة بالتقييم للفترة
  

  ] ٢٠١٥كانون األول/ ديسمبر  ٤ - ١٣٨/٤٤م ت[ الوثيقة 
  
  
  
التقــدم المحــرز فــي تنفيـــذ أنشــطة التقيــيم منــذ أن اعتمــد المجلــس التنفيــذي المقـــرر  ٩إلــى  ١الفقــرات مــن  تصــف [

  ) الذي وافق فيه على سياسة المنظمة في مجال التقييم.]٢٠١٢) (١(١٣١م تاإلجرائي 
  

تنص سياسة التقييم على أن المنظمة ستضع خطة عمل ثنائية السنوات للتقييم على نطاق المنظمة كجزء  -١٠
ز من دورة التخطيط والميزنة للمنظمة. وتكفل خطة العمـل الثنائيـة السـنوات المسـاءلة ومراقبـة األداء والنتـائج، وتعـزّ 

  يلية.على نحو تسترشد به السياسات والقرارات التشغ المؤسسيالتعلم 
  

التقييمـــات المؤسســـية/ المركزيـــة والتقييمـــات  ٢٠١٧-٢٠١٦ الخاصـــة بـــالتقييم للفتـــرةوتشـــمل خطـــة العمـــل  -١١
هــــا، وقــــد ُوضــــعت بالتشــــاور مــــع الــــزمالء مــــن كبــــار المــــوظفين علــــى صــــعيد المنظمــــة، ؤ إجراقــــّرر الالمركزيــــة المُ 

جنــة الخبــراء المســتقلين االستشــارية فــي فيمــا يتعلــق بالتقييمــات الالمركزيــة. وقــد نوقشــت خطــة العمــل مــع ل والســيما
  . ٢٠١٥مجال المراقبة خالل اجتماعها الذي انعقد في تشرين األول/ أكتوبر 

  
وفي هـذا الصـدد، سـيتولى مكتـب التقيـيم إدارة التقييمـات المؤسسـية/ المركزيـة أو التكليـف بهـا أو إجراءهـا،  -١٢

مج العمـل العـام، وتقيـيم البـرامج، والتقييمـات المواضـيعية، وسوف تشمل التقييمات المتعلقة بأولويات القيادة في برنـا
 ٢٠١٥والتقييمات الخاصة بالمكاتب المحددة. وهناك عدد من التقييمات الُمرّحلة تتضمن تلـك التـي بـدأت فـي عـام 

. وفضـــًال عـــن ذلـــك، فـــإن العمـــل اإلضـــافي الـــذي أوجـــده الفريـــق المعنـــي بـــالتقييم ٢٠١٦ر إنجازهـــا فـــي عـــام قـــرّ والمُ 
ــــيم مبــــدئي لإليبــــوال، أســــفر عــــن إرجــــاء ثالثــــة مــــن التقييمــــات التــــي اشــــتملت عليهــــا ال خطــــة العمــــل المعتمــــدة للتقي

لثالثــة مــن المرحلــة ا -القيــادة واإلدارة فــي المنظمــة  :، أال وهــي٢٠١٧-٢٠١٦إلــى الثنائيــة  ٢٠١٥-٢٠١٤ للفتــرة
فــي المنظمــة  المؤسســيعزيــز التقيــيم والــتعلم تنفيــذ سياســة التقيــيم للمنظمــة وٕاطــار العمــل لتتقيــيم إصــالح المنظمــة؛ 
تقييم استخدام الموظفين المهنيـين الـوطنيين علـى الصـعيد ألمم المتحدة المعني بالتقييم)؛ (استعراض األقران لفريق ا

  الُقطري 
  

وســتكون إدارة التقييمــات الالمركزيــة فــي خطــة العمــل الثنائيــة الســنوات أو التكليــف بهــا أو إجراؤهــا خــارج  -١٣
نطاق مكتب التقييم المركزي، أي أن الدوائر التابعة للمقر الرئيسـي والمكاتـب اإلقليميـة والمكاتـب الُقطريـة هـي التـي 

معظمهــا. وفــي هــذه الحالــة ســيتولى مكتــب التقيــيم ســتتولى أمرهــا، وســتتألف مــن تقييمــات برمجيــة ومواضــيعية فــي 
المركـــزي ضـــمان الجـــودة والـــدعم التقنـــي. وســـيتحقق االتســـاق والمواءمـــة علـــى صـــعيد المنظمـــة عـــن طريـــق االلتـــزام 

  ومن خالل شبكة التقييم العالمية. ١كتّيب المنظمة عن ممارسات التقييمباإلرشادات الواردة في 
  

المحـددة  التاليـة أو أكثـر مـن معـايير االختيـار بواحدً التقييمات التي تنص عليها خطة العمل الثنائية  وتفي -١٤
   ، والفائدة التنظيمية.التنظيمية المتطلبات التنظيمية، واألهميةفي سياسة التقييم، وهي: 

  
                                                           

  .٢٠١٣منظمة الصحة العالمية؛ : جنيف. التقييمكتّيب المنظمة عن ممارسات    ١
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  ها:التقييمات المؤسسية التي سيتولى مكتب التقييم التكليف بها أو إدارتها أو إجراء
  
فـي مـزيج مـن التقييمـات  ٢٠١٧-٢٠١٦ر إجراؤهـا فـي الثنائيـة قرّ تتمثل التقييمات المؤسسية/ المركزية المُ  -١٥

  ومجموعة من التقييمات الجديدة.  ٢٠١٥-٢٠١٤ العمل الخاصة بالتقييم للفترةالُمرّحلة من خطة 
  

  ر اســــــتمرارها فــــــي الثنائيــــــة قــــــرّ والمُ  ٢٠١٥وتتضــــــمن التقييمــــــات الُمرّحلــــــة تلــــــك التــــــي بــــــدأت فــــــي عــــــام  -١٦
) التقييم الشامل لالستراتيجية وخطة العمل العالميتين بشـأن الصـحة العموميـة واالبتكـار ١، وهي: (٢٠١٧-٢٠١٦

تقييم وظيفة المنظمة ) ٤ة؛ (تقييم أثر منشورات المنظم) ٣( ؛م وجود المنظمة في البلدانتقيي) ٢( ؛والملكية الفكرية
  المتعلقة بوضع القواعد.

  
  :٢٠١٧-٢٠١٦إجراء التقييمات المؤسسية الجديدة التالية في الثنائية  عتزمويُ  -١٧

  تقييم مساهمة األمانة في تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية المتعلقة بالصحة، والسيما من أجل تحديد
 العبر المستخلصة والتوصيات إلرشاد الدعم الذي ستقدمه األمانة في المسـتقبل بشـأن أهـداف التنميـة

  المستدامة؛
 ؛لثالثة من تقييم إصالح المنظمةالقيادة واإلدارة في المنظمة: المرحلة ا  
  فــي المنظمــة (اســتعراض  المؤسســيتنفيــذ سياســة التقيــيم للمنظمــة وٕاطــار العمــل لتعزيــز التقيــيم والــتعلم

  األقران لفريق األمم المتحدة المعني بالتقييم)؛
 ين على الصعيد الُقطري؛تقييم استخدام الموظفين المهنيين الوطني  
  تقييم برنامج أمراض المناطق المدارية المهملة، مع التركيز بصفة خاصة على خريطـة طريـق التنفيـذ

  ١الحالية بشأن أمراض المناطق المدارية المهملة؛
 .٢تقييم ثالثة مكاتب ُقطرية  

  
ستتولى المكاتب اإلقليمية والمكاتب الُقطرية واإلدارات التابعة للمقر الرئيسي  التي ٣التقييمات الالمركزية

  التكليف بها أو إدارتها 
  
والتـي مـن الُمقـرر اسـتمرارها  ٢٠١٥تشمل التقييمات الُمرّحلة التي تتضـمن التقييمـات التـي بـدأت فـي عـام  -١٨

تقييمًا لمساهمة المكتب اإلقليمي لجنـوب شـرق آسـيا فـي صـحة األمومـة فـي بـنغالديش  ٢٠١٧-٢٠١٦في الثنائية 
قليمــي لجنــوب شــرق آســيا فــي تنفيــذ برنــامج وٕاندونيســيا وميانمــار ونيبــال وســري النكــا؛ وتقييمــًا لمســاهمة المكتــب اإل

  التمنيع الوطني في بنغالديش مع التركيز بصفة خاصة على برنامج المسؤولين الطبيين المعنيين بالترصد.
  

                                                           
المعـالم / تتضمن خريطة طريق التنفيذ الحالية بشأن أمراض المناطق المدارية المهملة مجمـوعتين رئيسـيتين مـن الغايـات   ١

التقييم األولي البرمجي للتنفيذ مالئم التوقيـت، وسـُيجرى  وسيكون. ٢٠٢٠واألخرى لعام  ٢٠١٥المهمة، إحداهما محددة لعام 
التوصــيات للمرحلــة التاليــة مــن / ، ويوثّــق النجاحــات والتحــديات والثغــرات ويقــدم العبــر المستخلصــة٢٠١٦فــي مســتهل عــام 

  .التنفيذ
البلـــدان واألدوات التـــي سيسترشـــد تقيـــيم المكاتـــب الُقطريـــة بـــالعبر المستخلصـــة مـــن التقيـــيم الجـــاري لوجـــود المنظمـــة فـــي    ٢

النتـائج التـي حققهـا المكتـب الُقطـري، وعلـى المسـاهمات المقدمـة إلـى البلـد / وسوف يركز على الحصـائل. ُوضعت من خالله
وفضـًال عـن ذلـك، فـإن التقييمـات تسـتهدف تحليـل فعاليـة بـرامج ومبـادرات المنظمـة . عن طريق المدخالت العالمية واإلقليميـة

  .دى مالءمتها االستراتيجية للسياق الوطنيفي البلد وتقييم م
. ُتعــد قائمـــة التقييمــات الالمركزيـــة هــذه مؤقتـــة، حيــث مـــن المــرجح إضـــافة المزيــد مـــن التقييمــات خـــالل األشــهر القادمـــة   ٣

  .وسوف ُيبّلغ عن التحديثات المستقبلية في التقارير القادمة التي ستقدم إلى األجهزة الرئاسية بشأن التقييم
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  :٢٠١٧-٢٠١٦ الفترةإجراء التقييمات الالمركزية الجديدة التالية في  عتزمويُ  -١٩
 المتوسط؛ تقييم الجهود الرامية إلى بناء القدرات في إقليم شرق  
 تقييم العمل الذي أجراه الخبراء االستشاريون في إقليم شرق المتوسط؛  
  فـــي إقلـــيم غـــرب المحـــيط  -" إبقـــاء البلـــدان فـــي محـــور التركيـــز" -تقيـــيم برنـــامج اإلصـــالح اإلقليمـــي

  الهادئ؛
 تقييم مشروع تعزيز النظام الصحي في كمبوديا؛  
  تقيــيم المشــروع اإليضــاحي بشــأن تقــديم الخــدمات الخاصــة بــاألمراض غيــر الســارية والصــحة النفســية

  على صعيد المجتمعات المحلية في فييت نام؛
  تقييم تنفيذ خطط العمل اإلقليمية بشأن األمراض غير السـارية وتعزيـز الصـحة طيلـة العمـر فـي إقلـيم

  غرب المحيط الهادئ؛
  العالمية للمنظمة من أجـل الوقايـة مـن األمـراض غيـر السـارية ومكافحتهـا فـي تقييم تنفيذ خطة العمل

  ؛ ٢٠٢٠-٢٠١٣الفترة 
 التقييم األولي آللية التنسيق العالمية التابعة للمنظمة والمعنية باألمراض غير السارية؛  
 استعراض اإلطار الخاص بالتأهب لمواجهة األنفلونزا الجائحة؛  
 الف المعني بالشفافية بشأن األدوية؛التقييم النهائي لمشروع التح  
 المغشوشــــة / المــــزورة/ اســــتعراض آليــــة الــــدول األعضــــاء بشــــأن المنتجــــات الطبيـــــة المتدنيـــــة النوعيـــــة

  المزيفة؛ / المغشوشة/ التوسيم
 تقييم المشروع الخاص بهجرة الموارد البشرية الصحية التابع للجماعة األوروبية؛  
 لكسمبرغ ومنظمة الصحة العالمية بشأن التغطية الصحية الشاملة؛/ تقييم شراكة االتحاد األوروبي  
 تقييم برنامج التعلم الُقطري بشأن السياسات واالستراتيجيات والخطط الصحية الوطنية؛  
  االستعراض الخارجي للبرنامج الخاص للبحث والتدريب في مجال أمراض المناطق المدارية المشترك

  .المتحدة اإلنمائي والبنك الدولي ومنظمة الصحة العالميةبين اليونيسيف وبرنامج األمم 
  

  هذه الوثيقة. تذييلويرد المزيد من المعلومات عن هذه التقييمات المؤسسية والتقييمات الالمركزية في  -٢٠
  
  

  اإلجراء المطلوب من المجلس التنفيذي
  
 العمل الخاصة بالتقييمإلى اإلحاطة علمًا بالتقرير وٕالى الموافقة على خطة  في هذه الفقرة المجلس[ دعي  -٢١

  ١]٢٠١٧-٢٠١٦ للفترةعلى نطاق المنظمة 
  
  
  
  

                                                           
 (باإلنكليزية). ٣، المحضر الموجز للجلسة الرابعة عشرة، الفرع ٢/ سجالت/١٣٨/٢٠١٦م تانظر الوثيقة    ١
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  التذييل
  
  

  ٢٠١٧-٢٠١٦ العمل الخاصة بالتقييم على نطاق المنظمة للفترةخطة 
  

الفئة في   المبرر  مجال التقييم  نوع التقييم
برنامج العمل 
العام الثاني 

  عشر
  المركزية/ التقييمات المؤسسية

التقيـيم الشــامل لالسـتراتيجية وخطــة العمـل العــالميتين بشـأن الصــحة   برمجي
  العمومية واالبتكار والملكية الفكرية

  ٤ الفائدة /مطلب

  ٦  الفائدة  تقييم وجود المنظمة في البلدان  مواضيعي
  ٦-٤ الفائدة /مطلب  تقييم أثر منشورات المنظمة   مواضيعي
  ٦  الفائدة  تقييم وظيفة المنظمة المتعلقة بوضع القواعد  مواضيعي

تقيـيم مسـاهمة أمانـة المنظمـة فــي تحقيـق األهـداف اإلنمائيـة لأللفيــة   أولويات القيادة
/ المتعلقــــة بالصــــحة، والســــيما مــــن أجــــل تحديــــد العبــــر المستخلصــــة

التوصــيات إلرشــاد الــدعم الــذي ســتقدمه األمانــة فــي المســتقبل بشــأن 
  أهداف التنمية المستدامة

 /األهمية
  الفائدة

شامل لعدة 
  فئات

المرحلــــة الثالثــــة مــــن تقيــــيم إصــــالح : القيــــادة واإلدارة فــــي المنظمــــة  مواضيعي
  المنظمة

 /األهمية
  الفائدة

  

تنفيـــذ سياســـة التقيـــيم للمنظمـــة وٕاطـــار العمـــل لتعزيـــز التقيـــيم والـــتعلم   مواضيعي
  في المنظمة المؤسسي

  ٦  مطلب

  ٦  الفائدة  تقييم استخدام الموظفين المهنيين الوطنيين على الصعيد الُقطري  مواضيعي
تقييم برنامج أمراض المنـاطق المداريـة المهملـة، مـع التركيـز بصـفة   برمجي

خاصــة علــى خريطــة طريــق التنفيــذ الحاليــة بشــأن أمــراض المنــاطق 
  المدارية المهملة

 /األهمية
  الفائدة

١  

خــــــاص بمكتــــــب 
  محدد

  ٦  الفائدة  تقييم ثالثة مكاتب ُقطرية 

الفئة في   المبرر  مجال التقييم  نوع التقييم
برنامج العمل 
العام الثاني 

  عشر
  الالمركزيةالتقييمات 

ـــيم تنفيـــذ خطـــة العمـــل العالميـــة للمنظمـــة مـــن أجـــل الوقايـــة مـــن   برمجي تقي
  ٢٠٢٠-٢٠١٣األمراض غير السارية ومكافحتها في الفترة 

  ٢  الفائدة /مطلب

التقيــــيم األولــــي آلليــــة التنســــيق العالميــــة التابعــــة للمنظمــــة والمعنيــــة   برمجي
  باألمراض غير السارية

  ٢  الفائدة /مطلب

  ٥  الفائدة /مطلب  استعراض اإلطار الخاص بالتأهب لمواجهة األنفلونزا الجائحة   برمجي
  ٤  الفائدة  األدوية التقييم النهائي لمشروع التحالف المعني بالشفافية بشأن  برمجي
تقيـــــيم آليــــــة الـــــدول األعضــــــاء بشـــــأن المنتجــــــات الطبيــــــة المتدنيـــــــة   برمجي

  المزيفة/ المغشوشة/ المغشوشة التوسيم/ المزورة/ النوعيـة
  ٤  الفائدة /مطلب
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الفئة في   المبرر  مجال التقييم  نوع التقييم
برنامج العمل 
العام الثاني 

  عشر
تقيـــــيم المشـــــروع الخـــــاص بهجـــــرة المـــــوارد البشـــــرية الصـــــحية التـــــابع   برمجي

  للجماعة األوروبية
  ٤   الفائدة

لكســمبرغ ومنظمــة الصــحة العالميــة  /تقيــيم شــراكة االتحــاد األوروبــي  برمجي
  بشأن التغطية الصحية الشاملة

  ٤  الفائدة

تقيــــــيم برنــــــامج الــــــتعلم الُقطــــــري بشــــــأن السياســــــات واالســــــتراتيجيات   برمجي
  والخطط الصحية الوطنية

  ٤  الفائدة

 االستعراض الخارجي للبرنـامج الخـاص للبحـث والتـدريب فـي مجـال  برمجي
أمــراض المنــاطق المداريــة المشــترك بــين اليونيســيف وبرنــامج األمــم 

  المتحدة اإلنمائي والبنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية

  ١  الفائدة /مطلب

  ٦  الفائدة  تقييم الجهود الرامية إلى بناء القدرات في إقليم شرق المتوسط  مواضيعي
تقيـــــيم العمـــــل الـــــذي أجـــــراه الخبـــــراء االستشـــــاريون فـــــي إقلـــــيم شـــــرق   مواضيعي

  المتوسط
  ٦  الفائدة

تقيــــيم مســــاهمة المكتــــب اإلقليمــــي لجنــــوب شــــرق آســــيا فــــي صــــحة   برمجي
  األمومة في بنغالديش وٕاندونيسيا وميانمار ونيبال وسري النكا

  ٣  الفائدة

تنفيـذ برنـامج تقييم مساهمة المكتب اإلقليمي لجنوب شرق آسـيا فـي   برمجي
التمنيــــع الــــوطني فــــي بــــنغالديش مــــع التركيــــز بصــــفة خاصــــة علــــى 

  برنامج المسؤولين الطبيين المعنيين بالترصد

  ١  الفائدة

 -تقيـيم برنـامج اإلصـالح اإلقليمـي فـي إقلـيم غـرب المحـيط الهـادئ   مواضيعي
  "  إبقاء البلدان في محور التركيز"

  ٦  الفائدة

  ٤  الفائدة  النظام الصحي في كمبودياتقييم مشروع تعزيز   برمجي
تقييم المشروع اإليضاحي بشأن تقديم الخـدمات الخاصـة بـاألمراض   برمجي

غير السارية والصحة النفسـية علـى صـعيد المجتمعـات المحليـة فـي 
  فييت نام

  ٢  الفائدة

بشـــأن األمـــراض غيـــر الســـارية  تقيـــيم تنفيـــذ خطـــط العمـــل اإلقليميـــة  برمجي
  وتعزيز الصحة طيلة العمر في إقليم غرب المحيط الهادئ

  ٣-٢  الفائدة

  
  
  

________________________  
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  ٤الملحق 
  

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

  
  

  التصدي لعبء الورم الفطري   :١ق١٣٨م ت القرار
 البرمجية والميزانية العام العمل ببرنامج الصلة  :ألف

، وفـي ٢٠١٩-٢٠١٤الرجاء بيان في أي أثر وحصيلة مـن برنـامج العمـل العـام الثـاني عشـر للفتـرة   -١
  سيسهم مشروع هذا القرار إذا تم اعتماده. ٢٠١٧-٢٠١٦أي ُمخرج من الميزانية البرمجية للفترة 
 : ٢٠١٩-٢٠١٤برنامج العمل العام الثاني عشر للفترة 

  .واستدامتها المهملة المدارية المناطق ألمراض األساسية األدوية إتاحة زيادة ٤-١ :الحصيلة
  :٢٠١٧-٢٠١٦الميزانية البرمجية للفترة 

 المهملــة المداريــة المنــاطق أمــراض مكافحــة إلــى الراميــة التــدخالت ورصــد تنفيــذ تيســير ٢-٤-١الُمخــَرج 
 المعـارف تطـوير ٣-٤-١، والُمخـَرج التقنـي والـدعم بالبيِّنات المسنَّدة التقنية التوجيهية المبادئ خالل من

  .المرض يتوطنها التي للبلدان الصحية االحتياجات تلبي التي التنفيذ واستراتيجيات والحلول الجديدة
األنشــطة التــي أصــدر القــرار التكليــف بهــا جــزءًا مــن المنجــزات المســتهدفة التــي تتطلــب التعزيــز  وتشــكل

 مجــال فــي والتــدريب للبحــوث الخــاص البرنــامج بوجــه خــاص مــن أجــل مكافحــة الــورم الفطــري. ولــم يعــد
 ليالـــدو  والبنـــك اإلنمـــائي المتحـــدة األمـــم وبرنـــامج اليونيســـيف بـــين المشـــترك المداريـــة المنـــاطق أمـــراض
يشــارك فــي إدارة أنشــطة البحــث والتطــوير بشــأن األدويــة ووســائل التشــخيص  العالميــة الصــحة ومنظمــة

مادامت تلك األنشطة تلزم للورم الفطري، ولكنه سيساعد األمانة علـى عقـد أفرقـة الخبـراء لتحليـل الوضـع 
ت غيــر المدرجــة فــي وصــياغة أولويــات البحــوث. واألمــوال الالزمــة للتقــدم فــي العمــل بشــأن تلــك األولويــا

  التقرير الحالي.
إذا لــم تكــن هنــاك أيــة صــلة بالنتــائج، كمــا هــي مبينــة فــي برنــامج العمــل العــام  الثــاني عشــر للفتــرة   -٢

، يرجـــى تقـــديم مبـــرر لمراعـــاة ذلـــك فـــي ٢٠١٧-٢٠١٦والميزانيــة البرمجيـــة للفتـــرة  ٢٠١٩-٢٠١٤
  مشروع القرار.

  ال ينطبق.
  المقترح لتنفيذ هذا القرار؟  ما اإلطار الزمني  -٣

  سنوات. ١٠
إذا كــان اإلطــار الزمنــي يمتــد لميزانيــات برمجيــة مســتقبلية يرجــى ضــمان تقــديم المزيــد مــن المعلومــات فــي الفــرع 

  الخاص بحساب التكاليف.
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  راآلثار الميزنية المترتبة على تنفيذ القرا  :باء
  الحالية: االحتياجات المقدرة في الميزانية، بالدوالر األمريكي الثنائية  -١

  المجموع  األنشطة  الموظفون  المستوى
  ٦٠٠ ٠٠٠  ٣٠٠ ٠٠٠  ٣٠٠ ٠٠٠  المكاتب الُقطرية
  ٤٠٠ ٠٠٠  ٢٠٠ ٠٠٠  ٢٠٠ ٠٠٠  المكاتب اإلقليمية
  ٥٠٠ ٠٠٠  ١٠٠ ٠٠٠  ٤٠٠ ٠٠٠  المقر الرئيسي

  ١ ٥٠٠ ٠٠٠  ٦٠٠ ٠٠٠  ٩٠٠ ٠٠٠  المجموع
هــل االحتيــاج المقــدر فــي الميزانيــة فيمــا يتعلــق بتنفيــذ القــرار مــدرج بالكامــل فــي الميزانيــة البرمجيــة   (أ)١

  الحالية؟ (نعم/ ال)
  .نعم

  اآلثار التمويلية بالنسبة إلى الميزانية في الثنائية الحالية:  (ب)١
  الحالية؟ الثنائيةما المبلغ الممول في   -

  ال شيء.
  ما هي الثغرات؟  -

  دوالر أمريكي. ١ ٥٠٠ ٠٠٠
  ما هي اإلجراءات المقترحة لسد هذه الثغرات؟  -

الـــدعوة وٕاعـــادة تحديـــد األولويـــات وتعبئـــة المـــوارد. ويمكـــن التفـــاوض علـــى مصـــدر تمويـــل خـــارجي 
  محتمل مع شركاء المنظمة من خالل شراكات تطوير المنتجات.

  األمريكي بالدوالر الميزانية، في المقدرة االحتياجات: التالية الثنائية  -٢
  المجموع  األنشطة  الموظفون  المستوى

  ٨٠٠ ٠٠٠  ٤٠٠ ٠٠٠  ٤٠٠ ٠٠٠  المكاتب الُقطرية
  ٥٥٠ ٠٠٠  ٢٥٠ ٠٠٠  ٣٠٠ ٠٠٠  المكاتب اإلقليمية
  ٦٥٠ ٠٠٠  ١٥٠ ٠٠٠  ٥٠٠ ٠٠٠  المقر الرئيسي

  ٢ ٠٠٠ ٠٠٠  ٨٠٠ ٠٠٠  ١ ٢٠٠ ٠٠٠  المجموع
  :التالية في الثنائية الميزانية إلى بالنسبة التمويلية اآلثار  (أ)٢

  ؟التالية الثنائية في حالياً  الممول المبلغ ما  -
  ال شيء.

  ما هي ثغرات التمويل؟  -
  دوالر أمريكي. ٢ ٠٠٠ ٠٠٠

  ما هي اإلجراءات المقترحة لسد هذه الثغرات؟  -
 خـــارجي تمويـــل مصـــدر علـــى التفـــاوض ويمكـــن. المـــوارد وتعبئـــة األولويـــات تحديـــد وٕاعـــادة الـــدعوة
  .المنتجات تطوير شراكات خالل من المنظمة شركاء مع محتمل
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  الناس على المركزة المتكاملة ةيالصح الخدمات تعزيز   :٢ق١٣٨م ت القرار
 البرمجية والميزانية العام العمل ببرنامج الصلة  :ألف

 وفـي ،٢٠١٩-٢٠١٤ للفتـرة عشـر الثـاني العـام العمـل برنـامج مـن وحصيلة أثر أي في بيان الرجاء  -١
  .اعتماده تم إذا القرار هذا مشروع سيسهم ٢٠١٧-٢٠١٦ للفترة البرمجية الميزانية من ُمخرج أي

 :٢٠١٩-٢٠١٤ للفترة عشر الثاني العام العمل برنامج

 الخـــدمات وتوســـيع أكبـــر بدرجـــة والفّعالـــة المتكاملـــة بالخـــدمات المعنيـــة االســـتراتيجيات وضـــع خـــالل مـــن
زة النظم ودعم المحرومة السكانية المجموعات لتشمل  سوف القطري، الصعيد على الصحي لألمن المعزِّ
 األمهـات؛ وفيـات مـن والحـدّ  الخامسـة؛ سـن دون األطفـال وفيـات من الحدّ : التالية اآلثار في القرار ُيسهم
 وأشـكال واألمـراض الوفيـات مـن والوقايـة السـارية؛ غيـر األمـراض عـن الناجمـة المبكرة الوفيات من والحدّ 
 يتعلـــق فيمـــا والحضـــرية الريفيـــة المنـــاطق بـــين الفـــارق مـــن والحـــدّ  الطـــوارئ؛ حـــاالت عـــن الناجمـــة العجـــز
  .الخامسة سن دون األطفال بوفيات
 :٢٠١٧-٢٠١٦ البرمجية الميزانية

 الخـــدمات تقـــديم أجـــل مـــن للبلـــدان التقنـــي والـــدعم واألدوات السياســـات خيـــارات تـــوفير ١-٢-٤ الُمخـــَرج
 تنفيــذ ٢-٢-٤ والُمخــَرج ة؛العموميــ الصــحة نهــوج وتعزيــز النــاس علــى تركــز التــي والمتكاملــة المنصــفة

هــــة الصــــحية العاملــــة القــــوى بشــــأن البلــــدان فــــي اســـتراتيجيات  الصــــحية التغطيــــة تحقيــــق صــــوب موجَّ
 الخــدمات بجــودة واالرتقــاء المرضــى ســالمة تحســين مــن البلــدان تمكــين ٣-٢-٤ جرَ خــمُ وال الشــاملة؛
 .الشاملة الصحية التغطية سياق في المرضى وتمكين

 للفتــرة عشــر الثــاني العــام العمــل برنــامج فــي مبينــة هــي كمــا بالنتــائج، صــلة أيــة هنــاك تكــن لــم إذا  -٢
 فـــي ذلـــك لمراعـــاة مبـــرر تقـــديم يرجـــى ،٢٠١٧-٢٠١٦ للفتـــرة البرمجيـــة والميزانيــة ٢٠١٩-٢٠١٤
  .القرار مشروع

 .ينطبق ال

   القرار؟ هذا لتنفيذ المقترح الزمني اإلطار ما  - ٣
 .٢٠٢٦-٢٠١٦ ،الناس على المركزة المتكاملة ةيالصح الخدمات إطار تنفيذ القرار هذا َيدعم سوف

 الفرع في المعلومات من المزيد تقديم ضمان يرجى مستقبلية برمجية لميزانيات يمتد الزمني اإلطار كان إذا
  .التكاليف بحساب الخاص

  القرار تنفيذ على المترتبة الميزنية اآلثار  :باء
  األمريكي بالدوالر الميزانية، في المقدرة االحتياجات: الحالية الثنائية  - ١

  المجموع  األنشطة  الموظفون  المستوى
  ٥ ٠٠٠ ٠٠٠  ٥ ٠٠٠ ٠٠٠  صفر  الُقطرية المكاتب
  ٩٥٠ ٠٠٠  ٤٠٠ ٠٠٠  ٥٥٠ ٠٠٠  اإلقليمية المكاتب
  ١ ٥٦٥ ٠٠٠  ١ ٠١٥ ٠٠٠  ٥٥٠ ٠٠٠  الرئيسي المقر

  ٧ ٥١٥ ٠٠٠  ٦ ٤١٥ ٠٠٠  ١ ١٠٠ ٠٠٠  المجموع
 البرمجية الميزانية في بالكامل مدرج القرار بتنفيذ يتعلق فيما الميزانية في المقدر االحتياج هل  )أ(١

  )ال/ نعم( الحالية؟
  .نعم



بعد المائة والثالثون الثامنةالتنفيذي، الدورة  المجلس   50 

  :الحالية الثنائية في الميزانية إلى بالنسبة التمويلية اآلثار  )ب(١
  الحالية؟ الثنائية في الممول المبلغ ما  -

  .أمريكي دوالر مليون ٠,٩٤
  الثغرات؟ هي ما  -

  .أمريكي دوالر مليون ٦,٥٧٥
  الثغرات؟ هذه لسد المقترحة اإلجراءات هي ما  -

 المنظمة صعيد على الموارد لتعبئة المنسقة الخطة إطار في التمويل ثغرات معالجة تجري سوف
  .٢٠١٧-٢٠١٦ البرمجية الميزانية تمويل في العجز لجوانب تتصدى التي بأسرها

  األمريكي بالدوالر الميزانية، في المقدرة االحتياجات: التالية الثنائية  - ٢
  المجموع  األنشطة  الموظفون  المستوى

  ٤ ٢٠٠ ٠٠٠  ٤ ٢٠٠ ٠٠٠  صفر  الُقطرية المكاتب
  ٩٥٠ ٠٠٠  ٤٠٠ ٠٠٠  ٥٥٠ ٠٠٠  اإلقليمية المكاتب
  ١ ٥٦٥ ٠٠٠  ١ ٠١٥ ٠٠٠  ٥٥٠ ٠٠٠  الرئيسي المقر

  ٦ ٧١٥ ٠٠٠  ٥ ٦١٥ ٠٠٠  ١ ١٠٠ ٠٠٠  المجموع
  :التالية الثنائية في الميزانية إلى بالنسبة التمويلية اآلثار  )أ(٢

  التالية؟ الثنائية في حالياً  الممول المبلغ ما  -
  .صفر

  ؟التمويل ثغرات هي ما  -
  .أمريكي دوالر مليون ٦,٧١٥

  الثغرات؟ هذه لسد المقترحة اإلجراءات هي ما  -
 المنظمة صعيد على الموارد لتعبئة المنسقة الخطة إطار في التمويل ثغرات معالجة تجري سوف
  .٢٠١٩-٢٠١٨ البرمجية الميزانية تمويل في العجز لجوانب تتصدى التي بأسرها
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الصــحي فــي إطــار اســتجابة وطنيــة خطــة العمــل العالميــة للمنظمــة لتعزيــز دور النظــام   : ٣ق١٣٨م تالقرار 
متعددة القطاعات للتصدي للعنـف بـين األفـراد، وخصوصـًا ضـد النسـاء والفتيـات وضـد 

  األطفال
 البرمجية والميزانية العام العمل ببرنامج الصلة  :ألف

 وفـي ،٢٠١٩-٢٠١٤ للفتـرة عشـر الثاني العام العمل برنامج من وحصيلة أثر أي في بيان الرجاء - ١
  .اعتماده تم إذا القرار هذا مشروع سيسهم ٢٠١٧-٢٠١٦ للفترة البرمجية الميزانية من ُمخرج أي

  :٢٠١٩-٢٠١٤ للفترة برنامج العمل العام الثاني عشر
 غيــــر اإلصــــابات مــــن لوقايــــةل بالتــــدخالت التغطيـــة وتحســــين الخطــــر عوامــــل خفــــض ٣-٢ :الحصـــيلة
  ؛العالجي وتدبيرها والعنف المتعمدة
ــــال والمــــراهقين:  ١-٣ :الحصــــيلة ــــد واألطف ــــة وصــــحة األمهــــات والموالي ــــادةالصــــحة اإلنجابي  إتاحــــة زي
  ؛النساء والمواليد واألطفال والمراهقين صحة بتحسين الخاصة التدخالت
 مخـــاطر إدارة علـــى بالقـــدرة تحظـــى التـــي البلـــدانإدارة مخـــاطر الطـــوارئ واألزمـــات:  ٣-٥ :الحصـــيلة
  .الطوارئ بحاالت المرتبطة العمومية الصحة

  :٢٠١٧-٢٠١٦الميزانية البرمجية للفترة 
 واألطفــــال والشـــباب النســـاء ضــــد الموجـــه للعنـــف للتصـــدي والخطــــط البـــرامج وضـــع ٣-٣-٢الُمخـــرج 
  ؛وتنفيذها
 فـي الملبَّـاة غيـر االحتياجـات لتلبيـة الفعالـة التـدخالت ورصـد تنفيـذ مـن البلدان تمكين ٣-١-٣الُمخرج 
  ؛واإلنجابية الجنسية الصحة مجال

 واإلنجابيـــة، الجنســـية بالصـــحة يتعلـــق فيمـــا البحـــوث قـــدرات وتعزيـــز البحـــوث إجـــراء ٦-١-٣ ُمخـــرجال
 وصــحة بــالوالدة المحيطــة الفتــرة فــي والصــحة األمومــة وصــحة األســرة بتنظــيم يتعلــق مــا ذلــك فــي بمــا

 غيـر اإلجهـاض مـن والوقاية جنسيًا، المنقولة الُمعدية واألمراض واإلنجابية الجنسية والصحة المراهقين
 والصـحة المـرأة، ضـد والعنف األنثوية، التناسلية األعضاء وتشويه الجنسية، والصحة والعقم، المأمون،
  ؛اإلنساني العمل بيئات في واإلنجابية الجنسية
 الالزمـة األساسـية القـدرات تنمية أجل من األعضاء الدول إلى التقنية المساعدة تقديم ١-٣-٥ الُمخرج
 باسـتخدام القـدرات هـذه علـى والحفـاظ والنزاعـات، الطبيعيـة بالكوارث المرتبطة الصحية المخاطر إلدارة
  .األخطار جميع يشمل نهج

إذا لــم تكــن هنــاك أيــة صــلة بالنتــائج، كمــا هــي مبينــة فــي برنــامج العمــل العــام الثــاني عشــر للفتــرة   -٢
، يرجـــى تقـــديم مبـــرر لمراعـــاة ذلـــك فـــي ٢٠١٧-٢٠١٦والميزانيــة البرمجيـــة للفتـــرة  ٢٠١٩-٢٠١٤
  .القرارمشروع 

  ال ينطبق.
  ؟القرارما اإلطار الزمني المقترح لتنفيذ هذا   -٣

، ٢٠٣٠إلـــى  ٢٠١٦العمـــل العالميـــة فتـــرة الســـنوات الخمـــس عشـــرة الممتـــدة مـــن تغطـــي مســـودة خطـــة 
  يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة. بما

إذا كــان اإلطــار الزمنــي يمتــد لميزانيــات برمجيــة مســتقبلية يرجــى ضــمان تقــديم المزيــد مــن المعلومــات فــي الفــرع 
  الخاص بحساب التكاليف.
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  القرارالمترتبة على تنفيذ  اآلثار الميزنية  :باء
  الثنائية الحالية: االحتياجات المقدرة في الميزانية، بالدوالر األمريكي  -١

  المجموع  األنشطة  الموظفون  المستوى
  ١ ٩١٣ ٧٥٠  ٨٠٠ ٠٠٠  ١ ١١٣ ٧٥٠  المكاتب الُقطرية
  ٦ ١٢٥ ٠٠٠  ٢ ٢٥٠ ٠٠٠  ٣ ٨٧٥ ٠٠٠  المكاتب اإلقليمية
  ١١ ٦٤٣ ٤٥٠  ٥ ٣٦٥ ٠٠٠  ٤ ٢٧٨ ٤٥٠  المقر الرئيسي

  ١٧ ٦٨٢ ٢٠٠  ٨ ٤١٥ ٠٠٠  ٩ ٢٦٧ ٢٠٠  المجموع
مــدرج بالكامــل فــي الميزانيــة البرمجيــة  القــرارهــل االحتيــاج المقــدر فــي الميزانيــة فيمــا يتعلــق بتنفيــذ   (أ)١

  الحالية؟ (نعم/ ال)
  .نعم

  اآلثار التمويلية بالنسبة إلى الميزانية في الثنائية الحالية:  (ب)١

  المبلغ الممول في الثنائية الحالية؟ما   -
٤٠.٪  

  ما هي الثغرات؟  -
٦٠.٪  

  ما هي اإلجراءات المقترحة لسد هذه الثغرات؟  -
  التعبئة المنسقة للموارد من خالل الحوار الخاص بالتمويل وجمع أموال محددة طوعيًا.

  األمريكي بالدوالر الميزانية، في المقدرة االحتياجات: التالية الثنائية  -٢
  المجموع  األنشطة  الموظفون  المستوى

  ٧ ٢٧٥ ٧٥٠  ٤ ٠٠٠ ٠٠٠  ٣ ٢٧٥ ٧٥٠  المكاتب الُقطرية
  ٩ ٩٠٣ ٥٥٠  ٣ ٨٥٠ ٠٠٠  ٦ ٠٥٣ ٥٥٠  المكاتب اإلقليمية
  ١٧ ٦٥٧ ٢٠٠  ٩ ٧١٨ ٠٠٠  ٦ ٨٣٩ ٢٠٠  المقر الرئيسي

  ٣٣ ٧٣٦ ٥٠٠  ١٧ ٥٦٨ ٠٠٠  ١٦ ١٦٨ ٥٠٠  المجموع
  :التالية في الثنائية الميزانية إلى بالنسبة التمويلية اآلثار  (أ)٢

  ؟التالية الثنائية في حالياً  الممول المبلغ ما  -
  .٢٠١٩-٢٠١٨في الوقت الراهن لم يتم جمع أموال للثنائية 

  ما هي ثغرات التمويل؟  -
١٠٠.٪  

  الثغرات؟ هذه لسد المقترحة اإلجراءاتما هي   -
ضـــرورتها: التعبئـــة الُمنســـقة للمـــوارد مـــن خـــالل الحـــوار ســـيتم تحديـــد اإلجـــراءات فيمـــا بعـــد حســـب 

  الخاص بالتمويل وجمع أموال محددة طوعيًا.
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 أجـل مـن المحـددة فـاتيللتكل االسـتجابة: ومكافحتهـا ةيالسـار  ـريغ األمـراض مـن ـةالوقاي  :٤ق١٣٨م ت القرار
 بشـــــأن المتحـــــدة لألمــــم العامـــــة ــــةيللجمع المســــتوى ـــــعيالرف الثالـــــث لالجتمــــاع ريالتحضــ
 ٢٠١٨ عام في ومكافحتها) ةيالسار  ريغ( ةيالمعد ريغ األمـــراض مـــن ــةيالوقا

  البرمجية والميزانية العام العمل ببرنامج الصلة  :ألف
 وفـي ،٢٠١٩-٢٠١٤ للفتـرة عشـر الثـاني العـام العمـل برنـامج مـن وحصيلة أثر أي في بيان الرجاء  -١

  .اعتماده تم إذا القرار هذا مشروع سيسهم ٢٠١٧-٢٠١٦ للفترة البرمجية الميزانية من ُمخرج أي
  :٢٠١٧-٢٠١٦ البرمجية الميزانية
 مــن للوقايــة القطاعــات المتعــددة الوطنيــة والخطــط السياســات تنفيــذ أو/ و وضــع تســريع ١-١-٢ الُمخــَرج
  .ومكافحتها السارية غّير األمراض

 للفتــرة عشــر الثــاني العــام العمــل برنــامج فــي مبينــة هــي كمــا بالنتــائج، صــلة أيــة هنــاك تكــن لــم إذا  -٢
 فـــي ذلـــك لمراعـــاة مبـــرر تقـــديم يرجـــى ،٢٠١٧-٢٠١٦ للفتـــرة البرمجيـــة والميزانيــة ٢٠١٩-٢٠١٤
  .القرار مشروع

 .ينطبق ال

   القرار؟ هذا لتنفيذ المقترح الزمني اإلطار ما  - ٣
  .٢٠١٧و ٢٠١٦ العامان

 الفرع في المعلومات من المزيد تقديم ضمان يرجى مستقبلية برمجية لميزانيات يمتد الزمني اإلطار كان إذا
  .التكاليف بحساب الخاص

  القرار تنفيذ على المترتبة الميزنية اآلثار  :باء
  األمريكي بالدوالر الميزانية، في المقدرة االحتياجات: الحالية الثنائية  - ١

  المجموع  األنشطة  الموظفون  المستوى
  صفر  صفر  صفر  الُقطرية المكاتب
  صفر  صفر  صفر  اإلقليمية المكاتب
  ١ ٢٠٠ ٠٠٠  ١٠٠ ٠٠٠  ١ ١٠٠ ٠٠٠  الرئيسي المقر

  ١ ٢٠٠ ٠٠٠  ١٠٠ ٠٠٠  ١ ١٠٠ ٠٠٠  المجموع
 البرمجية الميزانية في بالكامل مدرج القرار بتنفيذ يتعلق فيما الميزانية في المقدر االحتياج هل  )أ(١

  )ال/ نعم( الحالية؟
  .نعم

  :الحالية الثنائية في الميزانية إلى بالنسبة التمويلية اآلثار  )ب(١
  الحالية؟ الثنائية في الممول المبلغ ما  -

١٠٠٪.  
  ثغرات؟ال هي ما  -

  .توجد ال
  الثغرات؟ هذه لسد المقترحة اإلجراءات هي ما  -

  .ينطبق ال
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  األمريكي بالدوالر الميزانية، في المقدرة االحتياجات: التالية الثنائية  - ٢
  المجموع  األنشطة  الموظفون  المستوى

  صفر  صفر  صفر  الُقطرية المكاتب
  صفر  صفر  صفر  اإلقليمية المكاتب
  صفر  صفر  صفر  الرئيسي المقر

  صفر  صفر  صفر  المجموع
  :التالية الثنائية في الميزانية إلى بالنسبة التمويلية اآلثار  )أ(٢

  التالية؟ الثنائية في حالياً  الممول المبلغ ما  -
  .ينطبق ال

  ؟التمويل ثغرات هي ما  -
  .ينطبق ال

  الثغرات؟ هذه لسد المقترحة اإلجراءات هي ما  -
  .ينطبق ال

  
  

الوظائف األساسية للصحة العمومية بهدف المساعدة في بلوغ التغطيـة الصـحية تعزيز   :٥ق١٣٨م تالقرار 
  الشاملة

 البرمجية والميزانية العام العمل ببرنامج الصلة  :ألف

، وفـي ٢٠١٩-٢٠١٤الرجاء بيان في أي أثر وحصيلة مـن برنـامج العمـل العـام الثـاني عشـر للفتـرة   -١
  سيسهم مشروع هذا القرار إذا تم اعتماده. ٢٠١٧-٢٠١٦أي ُمخرج من الميزانية البرمجية للفترة 

  :٢٠١٩-٢٠١٤برنامج العمل العام الثاني عشر للفترة 
ــ إلــى أن الوظــائف األساســية للصــحة العموميــة تمــّس، بحســب تعريفهــا، بطائفــة واســعة مــن األهــداف النظر ب

 مــن الحــدّ الصــحية، فــإن القــرار سيســهم فــي جميــع األهــداف الثمانيــة المنشــودة مــن اآلثــار علــى النحــو التــالي: 
وتقليــل عــدد األشــخاص الــذين يموتــون مــن  األمهــات؛ وفيــات مــن والحــدّ  الخامســة؛ ســن دون األطفــال وفيــات

 مـن والحـدّ  ؛جراء األيدز والسل والمالريا؛ والقضاء على شلل األطفال؛ وتقليل حـاالت اإلصـابة بـداء التنينـات
 الناجمـة العجـز وأشـكال واألمـراض الوفيـات مـن والوقايـة السارية؛ غير األمراض عن الناجمة المبكرة الوفيات

 سـن دون األطفـال بوفيـات يتعلـق فيما والحضرية الريفية المناطق بين الفارق من والحدّ  الطوارئ؛ حاالت عن
  .الخامسة

  :٢٠١٧-٢٠١٦الميزانية البرمجية للفترة 
تعزيـــز السياســـات واإلجـــراءات المشـــتركة بـــين القطاعـــات والراميـــة إلـــى زيـــادة اإلنصـــاف فـــي  ٤-٣الحصـــيلة 

  للصحة؛الصحة عن طريق معالجة المحددات االجتماعية 
  الحد من المخاطر البيئية على الصحة؛ ٥-٣الحصيلة 
تحســين إتاحــة األدويــة والمنتجــات والتكنولوجيــات الطبيــة األخــرى المأمونــة والفعالــة والعاليــة  ٣-٤الحصــيلة 

  الجودة واستخدامها على نحو رشيد؛
دمات الصــحية المتكاملــة وضــع السياســات وتــوفير التمويــل والمــوارد البشــرية لزيــادة إتاحــة الخــ ٢-٤الحصــيلة 

  التي تركز على الناس؛
ـــديها ُنظـــم تعمـــل جيـــدًا للمعلومـــات الصـــحية والصـــحة اإللكترونيـــة والبحـــوث  ٤-٤الحصـــيلة  جميـــع البلـــدان ل

  واالخالقيات وٕادارة المعارف من أجل دعم األولويات الصحية الوطنية؛
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  )؛٢٠٠٥الصحية الدولية ( الوفاء بجميع االلتزامات التي تنص عليها اللوائح ١-٥الحصيلة 
  البلدان التي تحظى بالقدرة على إدارة مخاطر الصحة العمومية المرتبطة بحاالت الطوارئ؛ ٣-٥الحصيلة: 
جميـــع البلـــدان تحظـــى بالقـــدر الكـــافي مـــن التأهـــب للوقايـــة مـــن المخـــاطر المتعلقـــة بالســـالمة  ٤-٥والحصـــيلة 

  الغذائية وتخفيفها؛
ـــدان  ٦-٥الحصـــيلة:  ـــة لمقتضـــيات المخـــاطر والطـــوارئ التـــي تـــؤثر علـــى جميـــع البل تســـتجيب اســـتجابة كافي

  الصحة العمومية.
إذا لــم تكــن هنــاك أيــة صــلة بالنتــائج، كمــا هــي مبينــة فــي برنــامج العمــل العــام الثــاني عشــر للفتــرة   -٢

، يرجـــى تقـــديم مبـــرر لمراعـــاة ذلـــك فـــي ٢٠١٧-٢٠١٦والميزانيــة البرمجيـــة للفتـــرة  ٢٠١٩-٢٠١٤
  رار.مشروع الق
  ال ينطبق.

  ما اإلطار الزمني المقترح لتنفيذ هذا القرار؟   -٣
  .٢٠٣٠خطة التنمية المستدامة لعام من المقّرر مواءمته مع 

إذا كــان اإلطــار الزمنــي يمتــد لميزانيــات برمجيــة مســتقبلية يرجــى ضــمان تقــديم المزيــد مــن المعلومــات فــي الفــرع 
  الخاص بحساب التكاليف.

  رالميزنية المترتبة على تنفيذ القرااآلثار   :باء
  الثنائية الحالية: االحتياجات المقدرة في الميزانية، بالدوالر األمريكي  -١

 الـــدعوة؛تمـــّس مجـــاالت العمـــل التـــي يســـّلط القـــرار الضـــوء عليهـــا بالمواضـــيع التاليـــة: (أ) إذكـــاء الـــوعي و 
الطائفــة الواســعة النطــاق مــن األعمــال  . وبســببالرصــد والتقيــيم(د)  الــدعم القطــري؛التنســيق؛ (ج)  (ب)

مـن ، فـإن األساسـيةمومية في مجاالت الصحة العككل منظمة التي يتواصل إنجازها حاليًا على صعيد ال
، ومــع ذلــك يــرد الصــعب االضــطالع بمهمــة تقــدير المبــالغ الُمكّرســة فــي الميزانيــة الحاليــة لتلــك المجــاالت

  أدناه تحليل لها.
  .وسيلزم إنجاز معظم األعمال بما هو متاح حاليًا من موارد وموظفين

  المجموع  األنشطة  الموظفون  المستوى
  ١٩ ٩٥٠ ٠٠٠  ١٩ ٩٥٠ ٠٠٠  صفر  المكاتب الُقطرية
  ١ ٢٠٠ ٠٠٠  ١ ٢٠٠ ٠٠٠  صفر  المكاتب اإلقليمية
  ١ ٠٠٠ ٠٠٠  ١ ٠٠٠ ٠٠٠  صفر  المقر الرئيسي

  ٢٢ ١٥٠ ٠٠٠  ٢٢ ١٥٠ ٠٠٠  صفر  المجموع
هــل االحتيــاج المقــدر فــي الميزانيــة فيمــا يتعلــق بتنفيــذ القــرار مــدرج بالكامــل فــي الميزانيــة البرمجيــة   (أ)١

  الحالية؟ (نعم/ ال)
  .نعم
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  اآلثار التمويلية بالنسبة إلى الميزانية في الثنائية الحالية:  (ب)١
  الحالية؟ الثنائيةما المبلغ الممول في   -

١٠٠٪.  
رصــد األهــداف بشــأن أوســع مبذولــة علــى نطــاق فــي الجهــود الوتقييمــه القــرار ســُتدمج آثــار رصــد 

  .٢٠٣٠المتعلقة بالصحة من خطة التنمية المستدامة لعام 
  ما هي الثغرات؟  -

  ال يوجد.
  ما هي اإلجراءات المقترحة لسد هذه الثغرات؟  -

  ال ينطبق.
  األمريكي والربالد الميزانية، في المقدرة االحتياجات: التالية الثنائية  -٢

  المجموع  األنشطة  الموظفون  المستوى
  ١٩ ٩٥٠ ٠٠٠  ١٩ ٩٥٠ ٠٠٠  صفر  المكاتب الُقطرية
  ١ ٢٠٠ ٠٠٠  ١ ٢٠٠ ٠٠٠  صفر  المكاتب اإلقليمية
  ١ ٠٠٠ ٠٠٠  ١ ٠٠٠ ٠٠٠  صفر  المقر الرئيسي

  ٢٢ ١٥٠ ٠٠٠  ٢٢ ١٥٠ ٠٠٠  صفر  المجموع
  :التالية في الثنائية الميزانية إلى بالنسبة التمويلية اآلثار  (أ)٢

  ؟التالية الثنائية في حالياً  الممول المبلغ ما  -
  .تنشأ ثغرات تمويلية بمجرد تحديد آثار القرار على عمل المنظمةقد 

  ما هي ثغرات التمويل؟  -
  مجهولة في الوقت الراهن.

  ما هي اإلجراءات المقترحة لسد هذه الثغرات؟  -
المنسقة على نطاق المنظمة ككل لتعبئـة المـوارد الالزمـة لسـد الخطة في إطار  سُتعالج أية ثغرات

  للثنائية التالية. مواطن العجز في الميزانية البرمجية
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  التصديق على تعديالت الئحة الموظفين: إصالح العدالة الداخلية  :١٢ق١٣٨م تالقرار 
     الئحة الموظفين: تسوية المنازعات تعديالت  :١٣ق١٣٨م تالقرار 
 البرمجية والميزانية العام العمل ببرنامج الصلة  :ألف

، وفـي ٢٠١٩-٢٠١٤الرجاء بيان في أي أثر وحصيلة مـن برنـامج العمـل العـام الثـاني عشـر للفتـرة   -١
  اعتماده.سيسهم مشروع هذا القرار إذا تم  ٢٠١٧-٢٠١٦أي ُمخرج من الميزانية البرمجية للفترة 

تعمــل المنظمــة بطريقــة خاضــعة للمســاءلة وشــفافة  ٢-٦الحصــيلة : ٢٠١٩-٢٠١٤برنــامج العمــل العــام 
  ولديها إطار إلدارة المخاطر وٕاطار للتقييم يعمالن جيدًا.

تعزيـــز الســـلوكيات األخالقيـــة والتصـــرفات الالئقـــة  ٣-٢-٦: الُمخـــرج ٢٠١٧-٢٠١٦الميزانيـــة البرمجيـــة 
  منظمة.واإلنصاف على صعيد ال

إذا لــم تكــن هنــاك أيــة صــلة بالنتــائج، كمــا هــي مبينــة فــي برنــامج العمــل العــام الثــاني عشــر للفتــرة   -٢
، يرجـــى تقـــديم مبـــرر لمراعـــاة ذلـــك فـــي ٢٠١٧-٢٠١٦والميزانيــة البرمجيـــة للفتـــرة  ٢٠١٩-٢٠١٤

  مشروع القرار.

  ال ينطبق.
  ما اإلطار الزمني المقترح لتنفيذ هذا القرار؟   -٣

  .٢٠١٧كانون الثاني/ يناير  ١إلى  ٢٠١٦أيلول/ سبتمبر  ١المتوقع أن يبدأ التنفيذ في الفترة من  من

إذا كــان اإلطــار الزمنــي يمتــد لميزانيــات برمجيــة مســتقبلية يرجــى ضــمان تقــديم المزيــد مــن المعلومــات فــي الفــرع 
  الخاص بحساب التكاليف.

  رالمترتبة على تنفيذ القرا اآلثار الميزنية  :باء
  الثنائية الحالية: االحتياجات المقدرة في الميزانية، بالدوالر األمريكي  -١

  المجموع  األنشطة  الموظفون  المستوى
        المكاتب الُقطرية
        المكاتب اإلقليمية
  ١٠ ٧٩١ ٣٥٠  ٣٥ ٠٠٠  ١٠ ٧٥٦ ٣٥٠  المقر الرئيسي

  ١٠ ٧٩١ ٣٥٠  ٣٥ ٠٠٠  ١٠ ٧٥٦ ٣٥٠  المجموع
هــل االحتيــاج المقــدر فــي الميزانيــة فيمــا يتعلــق بتنفيــذ القــرار مــدرج بالكامــل فــي الميزانيــة البرمجيــة   (أ)١

  (نعم/ ال)الحالية؟ 
  .ال
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  اآلثار التمويلية بالنسبة إلى الميزانية في الثنائية الحالية:  (ب)١
  ما المبلغ الممول في الميزانية الحالية؟  -

  أمريكياً دوالرًا   ٥ ٦٤٦ ٧٢٥
  ما هي الثغرات؟  -

  دوالرًا أمريكياً  ٥ ١٤٤ ٦٢٥
  ما هي اإلجراءات المقترحة لسد هذه الثغرات؟  -

وٕادارتهــا  فــي جميــع أنحــاء المنظمــة الستكشــاف ســبل إنشــاء وظــائف جديــدة جاهــدة تســعى األمانــة
  .التكلفة الفعلية مما يحد من فعالية من حيث التكلفة بطريقة أكثر

  األمريكي بالدوالر الميزانية، في المقدرة االحتياجات: التالية الثنائية  -٢
  المجموع  األنشطة  الموظفون  المستوى

 ال تنطبق ال تنطبق  ال تنطبق  المكاتب الُقطرية

 ال تنطبق ال تنطبق ال تنطبق  المكاتب اإلقليمية

 ال تنطبق ال تنطبق ال تنطبق  المقر الرئيسي

 تنطبق ال ال تنطبق ال تنطبق  المجموع

  :التالية في الثنائية الميزانية إلى بالنسبة التمويلية اآلثار  (أ)٢
  ؟التالية الميزانية في حالياً  الممول المبلغ ما  -

  ال تنطبق.
  ما هي الثغرات؟  -

  ال تنطبق.
  ما هي اإلجراءات المقترحة لسد هذه الثغرات؟  -

 ال تنطبق.

  
  

_______________  
  


