
١/سجالت/ ١٢٤/٢٠٠٩ تم   EB124/2009/REC/1 

  
  
  
  
  
  
  

  منظمة الصحة العالمية
  
  
  
  

   بعد المائةالعشرون والرابعةالدورة         المجلس التنفيذي  
  

  ٢٠٠٩ يناير/  الثانيكانون ٢٦-١٩جنيف، 
  
  

  
  
  

   والمقررات اإلجرائيةالقرارات
  المالحق

  
                  
  

  جنيف
٢٠٠٩



 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



١/سجالت/ ١٢٤/٢٠٠٩ تم   EB124/2009/REC/1 

  
  
  
  
  
  
  

  عالميةمنظمة الصحة ال
  
  
  
  

   والعشرون بعد المائةالرابعةالدورة         المجلس التنفيذي  
  

  ٢٠٠٩ يناير/  كانون الثاني٢٦-١٩جنيف، 
  
  
  
  
  
  القرارات والمقررات اإلجرائية
  المالحق

                
  
  
  

  جنيف
٢٠٠٩  
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التسميات الواردة في هذا المجلد وطريقة عرض المواد ال تعني بأي حال من األحوال التعبيـر عـن                    
وجهة نظر معينة لألمانة العامة لمنظمة الصحة العالمية فيما يتعلق بالوضع القانوني ألي بلد أو إقليم أو مدينة                  

في عناوين  " بلد أو منطقة  "وحيثما تظهر عبارة    . ، أو فيما يتعلق بحدودها أو تخومها      أو منطقة أو للسلطات فيها    
  .الجداول فإنها تشمل البلدان أو األقاليم أو المدن أو المناطق

  



- iii - 

  
  
  
  
  

  مقدمة
  
  

 في المقر الرئيـسي لمنظمـة الـصحـة          بعد المائة  العشرون و الرابعة المجلس التنفيذي    ت دورة عقد  
. وتنشر محاضرها فـي مجلـدين      .٢٠٠٩ يناير/  الثاني كانون ٢٦ إلى   ١٩الفترة من   في  العالمية في جنيف،    

أمـا المحاضـر المـوجزة      .  والمقررات اإلجرائية والمالحق المتعلقة بهـا      فيحتوي هذا المجلد على القرارات    
 في  تردهي  أسماء المشتركين وأعضاء المكتب والتفاصيل المتعلقة بعضوية اللجان ف        بلمناقشات المجلس وقائمة    

  .٢/سجالت /١٢٤/٢٠٠٩ت مالوثيقة 
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  المحتويات
  
  الصفحة

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

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

  
 xiii  ..............................................................................  قائمة بالوثائق 

  
  

   والمقررات اإلجرائيةالقرارات
  

  القرارات
  
  ١  ...............................تعيين المدير اإلقليمي لجنوب شرق آسيا  ١ق١٢٤ت م
  
  ١  ...........................  لغرب المحيط الهادئتعيين المدير اإلقليمي  ٢ق١٢٤ت م
  
  ٢  ........................... اإلعراب عن التقدير للدكتور شيغيرو أومي  ٣ق١٢٤ت م
  
  ةـة اإلسرائيليـالعسكري األوضاع الصحية الخطيرة الناجمة عن العمليات  ٤ق١٢٤ت م

  ٢  ....... وخاصة في قطاع غزة المحتل  في األرض الفلسطينية المحتلة،  
  
  ٤  ................................................. تغير المناخ والصحة  ٥ق١٢٤ت م
  
  اص ـل الخـالل العمـ من خالمجال الصحيالحد من حاالت الغبن في   ٦ق١٢٤ت م

  ٤  ......................................... االجتماعية للصحة بالمحددات  
  
  ٨  .................................... مكافحة داء شاغاس والتخلص منه  ٧ق١٢٤ت م
  
  ١٠  ............. تعزيز النُظم الصحية الرعاية الصحية األولية بما في ذلك  ٨ق١٢٤ت م
  
  ١٣  .............................................. )الشعبي(الطب التقليدي   ٩ق١٢٤ت م
  
  ١٦  ........................... ديالت على الالئحة المالية والنظام الماليتع  ١٠ق١٢٤ت م
  
  ١٧  ................................. العالقات مع المنظمات غير الحكومية  ١١ق١٢٤ت م
  
  ١٨  ... في مجال البحوث الصحية دور منظمة الصحة العالمية ومسؤولياتها  ١٢ق١٢٤ت م
  
  ٢١  ....................................... زرع األعضاء والنُسج البشرية  ١٣ق١٢٤ت م



- vi - 

  الصفحة
  
  ٢٣  ...............................التصديق على تعديالت الئحة الموظفين   ١٤ق١٢٤ت م
  
  ٢٤  .................................... تعديالت النظام األساسي للموظفين  ١٥ق١٢٤ت م
  
  ومرتـب المديـرفي رتب  مرتبات الموظفين في الوظائف غير المصنفة  ١٦ق١٢٤ت م

  ٢٤  ................................................................. العام  
  
  

  المقررات اإلجرائية
  
  ـةع منظمـة ماستعراض المنظمات غير الحكومية ذات العالقات الرسمي  )١(١٢٤ت م

  ٢٦  ....................................................... العالميةالصحة   
  
  ٢٧  ........................ منح جائزة مؤسسة الدكتور علي توفيق شوشة  )٢(١٢٤ت م
  
  ٢٧  .......................................... منح جائزة ساساكاوا للصحة  )٣(١٢٤ت م
  
  ٢٧  ....................... جائزة مؤسسة اإلمارات العربية المتحدة للصحة  )٤(١٢٤ت م
  
  ٢٨  ........................  الصحةلبحوث تعزيزمنح جائزة دولة الكويت   )٥(١٢٤ت م
  
  ٢٨  ......  ووك التذكارية للصحة العمومية– جائزة الدكتور لي جونغ منح  )٦(١٢٤ت م
  
  ٢٨  ............................ منح المنحة الدراسية لمؤسسة جاك باريزو  )٧(١٢٤ت م
  
  ٢٨  تعيين ممثلي المجلس التنفيذي في جمعية الصحة العالمية الثانية والستين  )٨(١٢٤ت م
  
  ن وفترةـة والستيـديجدول األعمال المؤقت لجمعية الصحة العالمية الحا  )٩(١٢٤ت م

  ٢٩  .............................................................. انعقادها  
  
  ٢٩    والعشرين بعد المائةالخامسةموعد ومكان انعقاد دورة المجلس التنفيذي   )١٠(١٢٤ت م
  
  

  المالحق
  
  ٣٣  ............................................................. تغير المناخ والصحة  -١
  
  ٤٠  ....................................... تعديالت على الالئحة المالية والنظام المالي  -٢
  
   في عالقات رسمية مع منظمة الصحةالمنظمات غير الحكومية التي تم قبولها للدخول  -٣

   والمقرر١١ق١٢٤ت م معها بموجـب القرار العالمية أو تم اإلبقاء على تلك العالقات  
  ٦٠  ...........................................................  )١(١٢٤ت ماإلجرائي   
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  الصفحة
  
  ٦٣  .......... مسودة استراتيجية منظمة الصحة العالمية بشأن البحوث من أجل الصحة  -٤
  
  ٨٤    بشأن زرع الخاليا والنسج واألعضاء البشريةمبادئ منظمة الصحة العالمية التوجيهية  -٥
  
  ٩٤  .................التصديق على تعديالت النظام األساسي للموظفين والئحة الموظفين  -٦
  
  اآلثار المالية واإلدارية المترتبة بالنسبة إلى األمانة نتيجة للقـرارات التـي اعتمـدها  -٧

  ١٠٤  ...................................................................المجلس التنفيذي  
  
  
  

  ــــــــــ
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  ١جدول األعمال
  
  
  افتتاح أعمال الدورة وإقرار جدول األعمال  -١
  
  تقرير المديرة العامة  -٢
  
  تقرير لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة التابعة للمجلس التنفيذي  -٣
  
  المسائل التقنية والصحية  -٤
  

ل إلى اللقاحات والفوائد تبادل فيروسات األنفلونزا والتوص: التأهب لمواجهة األنفلونزا الجائحة  ١-٤
  األخرى

  
  )٢٠٠٥(تنفيذ أحكام اللوائح الصحية الدولية   ٢-٤

  
  األيدز والعدوى بفيروسه والصحة النفسية  ٣-٤

  
  توقي العمى وضعف البصر اللذين يمكن تجنبهما  ٤-٤

  
  الرعاية الصحية األولية، بما في ذلك تعزيز النظم الصحية  ٥-٤

  
   االجتماعية للصحةاللجنة المعنية بالمحددات  ٦-٤

  
  رصد تحقيق المرامي اإلنمائية لأللفية المتعلقة بالصحة   ٧-٤

  
  تغير المناخ والصحة  ٨-٤

  
  دور منظمة الصحة العالمية ومسؤولياتها في مجال البحوث الصحية  ٩-٤

  
  مسودة مدونة عالمية لقواعد الممارسة: توظيف العاملين الصحيين على المستوى الدولي  ١٠-٤

  
  المنتجات الطبية المزيفة  ١١-٤

  
  زرع األعضاء والنسج البشرية  ١٢-٤

  
  االستراتيجية وخطة العمل العالميتان: الملكية الفكريةوالصحة العمومية واالبتكار   ١٣-٤

                                    
 ).٢٠٠٩يناير /  كانون الثاني١٩( األولى اعتمدها المجلس في جلسته  بالصيغة التي  ١
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  مكافحة داء شاغاس والتخلص منه  ١٤-٤
  

 الصحية بناء القدرات من أجل إشراك القطاع الخاص على نحو بنّاء في إيتاء خدمات الرعاية           ١٥-٤
  األساسية

  
  مناقشة األوضاع الصحية في قطاع غزة  ١٦-٤

  
  مسائل البرنامج والميزانية  -٥
  

  تقييم األداء: ٢٠٠٧-٢٠٠٦الميزانية البرمجية   ١-٥
  

-٢٠١٠ والميزانية البرمجية المقترحة     ٢٠١٣-٢٠٠٨الخطة االستراتيجية المتوسطة األجل       ٢-٥
٢٠١١  

  
  المسائل المالية  -٦
  

  ٢٠١١-٢٠١٠ات المقدرة للثنائية االشتراك  ١-٦
  

  تعديالت على الالئحة المالية والنظام المالي  ٢-٦
  
  المسائل اإلدارية  -٧
  

  الشراكات  ١-٧
  

  تنفيذ خطة العمل: التعددية اللغوية  ٢-٧
  

  تقارير لجان المجلس التنفيذي  ٣-٧
  

  اللجنة الدائمة المعنية بالمنظمات غير الحكومية  •
  

  المؤسسات والجوائز  •
  

جدول األعمال المؤقت لجمعية الصحة العالمية الثانية والستين وموعد ومكـان انعقـاد دورة                ٤-٧
  المجلس التنفيذي الخامسة والعشرين بعد المائة

  
  شؤون العاملين  -٨
  

  تعيين المدير اإلقليمي لجنوب شرق آسيا  ١-٨
  

  تعيين المدير اإلقليمي لغرب المحيط الهادئ  ٢-٨
  

  )بما في ذلك توظيف المرأة ومشاركتها في أعمال المنظمة(التقرير السنوي : الموارد البشرية  ٣-٨
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  تقرير لجنة الخدمة المدنية الدولية  ٤-٨
  

  تعديالت النظام األساسي للموظفين والئحة الموظفين   ٥-٨
  

  بيان ممثل جمعيات موظفي منظمة الصحة العالمية  ٦-٨
  
  مسائل للعلم  -٩
  

  موعات الدراسةتقارير لجان الخبراء ومج  ١-٩
  

  التقارير المرحلية  ٢-٩
  

آلية للسيطرة على المخاطر المحتملة المحدقـة بعمليـة االستئـصال           : شلل األطفال   :ألف
  )١-٦١ع ص جالقرار (

  
  )١-٦٠ع ص جالقرار (تدمير مخزونات فيروس الجدري : استئصال الجدري  :باء

  
  )١٨-٦٠ع ص جالقرار (ريا  بما في ذلك اقتراح بتكريس يوم عالمي للمال،المالريا  جيم

  
تنفيذ منظمة الصحة العالمية لتوصيات فريق العمل العالمي المعني بتحسين التنسيق             :دال

القرار (بين المؤسسات المتعددة األطراف والجهات المانحة الدولية في مجال األيدز           
  )١٢-٥٩ع ص ج

  
  )١٩-٥٩ع ص جالقرار (توقي ومكافحة األمراض المنقولة جنسياً   :هاء

  
  )٢٧-٦٠ع ص جالقرار (تعزيز نُظم المعلومات الصحية   :واو

  
العمل من أجل ضمان التغطية الشاملة للتدخالت في مجال صحة األم والوليد والطفل   :زاي

  )٣١-٥٨ع ص جالقرار (
  

: استراتيجية دمج تحليل المسائل واإلجراءات المتعلقة بنوع الجنس في عمل المنظمة            :حاء
  )٢٥-٦٠ع ص جالقرار (ة مسودة استراتيجي

  
  )١٦-٦٠ع ص جالقرار (استعمال األدوية على نحو رشيد   :طاء

  
  )٢٠-٦٠ع ص جالقرار (أدوية أفضل لعالج األطفال   :ياء

  
  )٢٩-٦٠ع ص جالقرار (التكنولوجيات الصحية   :كاف

  
  اختتام أعمال الدورة  -١٠
  
  

  ــــــــــ
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  قائمة بالوثائق

  
  

  ١جدول األعمال   ١ تنقيح ١٢٤/١م ت
  

  )المشروح( جدول األعمال المؤقت  )المشروح (١٢٤/١م ت
  

 والعشرين بعد الرابعةتقرير المديرة العامة إلى المجلس التنفيذي في دورته   ١٢٤/٢م ت
  المائة

  
  مجلس التنفيذيتقرير لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة التابعة لل  ١٢٤/٣م ت
  

  ١٢٤/٤م ت
  ١ إضافة ١٢٤/٤م تو

والتوصل إلى  تبادل فيروسات األنفلونزا    : التأهب لمواجهة األنفلونزا الجائحة   
  اللقاحات والفوائد األخرى

  
  )٢٠٠٥(تنفيذ أحكام اللوائح الصحية الدولية   ١٢٤/٥م ت
  

  األيدز والعدوى بفيروسه والصحة النفسية  ١٢٤/٦م ت
  

  لعمى وضعف البصر اللذين يمكن تجنبهماتوقي ا  ١٢٤/٧م ت
  ١ تصويب ١٢٤/٧م تو
  

  الرعاية الصحية األولية، بما في ذلك تعزيز النُظم الصحية  ١٢٤/٨م ت
  

  اللجنة المعنية بالمحددات االجتماعية للصحة  ١٢٤/٩م ت
  

  رصد تحقيق المرامي اإلنمائية لأللفية المتعلقة بالصحة  ١٢٤/١٠م ت
  

  ٢تغير المناخ والصحة  ١٢٤/١١م ت
  

مسودة : دور منظمة الصحة العالمية ومسؤولياتها في مجال البحوث الصحية          ١٢٤/١٢م ت
  ٣استراتيجية منظمة الصحة العالمية للبحوث من أجل الصحة

  
تقرير عن اآلثار المالية واإلدارية المترتبة بالنـسبة إلـى األمانـة نتيجـة                ١ إضافة ١٢٤/١٢م ت

  ٤اعتمادها من قبل المجلس التنفيذي أو جمعية الصحةللقرارات المقترح 
                                    

 .ixانظر الصفحة    ١
 .١انظر الملحق    ٢
 .٤انظر الملحق    ٣
 .٧انظر الملحق    ٤
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  دور منظمة الصحة العالمية ومسؤولياتها في مجال البحوث الصحية  ٢ إضافة ١٢٤/١٢م ت
  محفل باماكو الوزاري العالمي المعني بالبحوث من أجل الصحة  

  
ـ    : توظيف العاملين الصحيين على المستوى الدولي       ١٢٤/١٣م ت ة مسودة مدونـة عالمي

  لقواعد الممارسة
  

تقرير عن اآلثار المالية واإلدارية المترتبة بالنـسبة إلـى األمانـة نتيجـة                ١ إضافة ١٢٤/١٣م ت
  ١للقرارات المقترح اعتمادها من قبل المجلس التنفيذي أو جمعية الصحة

  
  المنتجات الطبية المزيفة  ١٢٤/١٤م ت
  ١ تصويب ١٢٤/١٤م تو
  

اآلثار المالية واإلدارية المترتبة بالنـسبة إلـى األمانـة نتيجـة            تقرير عن     ١ إضافة ١٢٤/١٤م ت
  ١للقرارات المقترح اعتمادها من قبل المجلس التنفيذي أو جمعية الصحة

  
  ٢زرع األعضاء والنُسج البشرية  ١٢٤/١٥م ت
  

  ١٢٤/١٦م ت
  ١ إضافة ١٢٤/١٦م تو
  ٢ إضافة ١٢٤/١٦م تو

االستراتيجية وخطـة العمـل     : ةالصحة العمومية واالبتكار والملكية الفكري    
  العالميتان

  
  مكافحة داء شاغاس والتخلص منه  ١٢٤/١٧م ت
  

بناء القدرات من أجل إشراك القطاع الخاص على نحو بناء في إيتاء خدمات    ١٢٤/١٨م ت
  الرعاية الصحية األساسية

  
  تقييم األداء: ٢٠٠٧-٢٠٠٦الميزانية البرمجية   ١٢٤/١٩م ت
  

 والميزانية البرمجيـة    ٢٠١٣-٢٠٠٨تراتيجية المتوسطة األجل    الخطة االس   ١٢٤/٢٠م ت
  ٢٠١١-٢٠١٠المقترحة 

  
  ٢٠١١-٢٠١٠جدول تقدير االشتراكات   ١٢٤/٢١م ت
  

  ٣تعديالت على الالئحة المالية والنظام المالي  ١٢٤/٢٢م ت
  

  الشراكات  ١٢٤/٢٣م ت
  

                                    
 .٧انظر الملحق    ١
 .٥انظر الملحق    ٢
 .٢انظر الملحق    ٣
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  تنفيذ خطة العمل: التعددية اللغوية  ١٢٤/٢٤م ت
  

  لجان التابعة للمجلس التنفيذيتقارير ال  ١٢٤/٢٥م ت
  ١اللجنة الدائمة المعنية بالمنظمات غير الحكومية  

  
تقرير عن اآلثار المالية واإلدارية المترتبة بالنـسبة إلـى األمانـة نتيجـة                ١ إضافة ١٢٤/٢٥م ت

  ٢للقرارات المقترح اعتمادها من قبل المجلس التنفيذي أو جمعية الصحة
  

  الجوائز  ١٢٤/٢٦م ت
  

  ١٢٤/٢٧م ت
  ١ إضافة ١٢٤/٢٧م تو
  ٢ إضافة ١٢٤/٢٧م تو

  جدول األعمال المؤقت لجمعية الصحة العالمية الثانية والستين

  
  تعيين المدير اإلقليمي لجنوب شرق آسيا  ١٢٤/٢٨م ت
  

  تعيين المدير اإلقليمي لغرب المحيط الهادئ  ١٢٤/٢٩م ت
  

  ١٢٤/٣٠م ت
  ١ إضافة ١٢٤/٣٠م تو

  ر السنويالتقري: الموارد البشرية

  
  تقرير لجنة الخدمة المدنية الدولية  ١٢٤/٣١م ت
  

  تقارير لجان الخبراء ومجموعات الدراسة  ١٢٤/٣٢م ت
  

مجموعـات ولجـان الخبـراء      . تقارير لجان الخبراء ومجموعات الدراسة      ١ إضافة ١٢٤/٣٢م ت
  االستشاريين وعضويتها

  
  ١٢٤/٣٣م ت
  ١ إضافة ١٢٤/٣٣م تو
  ٢ إضافة ١٢٤/٣٣م تو

  ارير المرحليةالتق

  
  ٢تعديالت النظام األساسي للموظفين والئحة الموظفين  ١٢٤/٣٤م ت
  

تقرير عن اآلثار المالية واإلدارية المترتبة بالنـسبة إلـى األمانـة نتيجـة                ١ إضافة ١٢٤/٣٤م ت
  ٣للقرارات المقترح اعتمادها من قبل المجلس التنفيذي أو جمعية الصحة

  
  في قطاع غزةاألوضاع الصحية   ١٢٤/٣٥م ت

                                    
 .٣انظر الملحق    ١
 .١انظر الملحق    ٢
 .٧انظر الملحق    ٣
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  وثائق المعلومات
  

  بيان ممثل جمعيات موظفي منظمة الصحة العالمية  ١/ وثيقة معلومات/١٢٤م ت
  

مسودة مدونـة عالميـة     : توظيف العاملين الصحيين على المستوى الدولي       ٢/ وثيقة معلومات/١٢٤م ت
  لقواعد الممارسة

  
  متنوعات

  
  ]باإلنكليزية والفرنسية فقط [ اء والمشاركين اآلخرين قائمة بأسماء األعض   ٢ تنقيح ١/ متنوعات/١٢٤م ت
  

  الجدول الزمني اليومي المبدئي  ١ تنقيح ٢/ متنوعات/١٢٤م ت
  

  المقررات اإلجرائية وقائمة بالقرارات   ٣/ متنوعات/١٢٤م ت
  

  قائمة بالوثائق  ٤/ متنوعات/١٢٤م ت
  
  
  

  ـــــــــــــ
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  اتالقرار

  
  

  تعيين المدير اإلقليمي لجنوب شرق آسيا  ١ق١٢٤ت م
  

  المجلس التنفيذي،  
  

   من دستور منظمة الصحة العالمية؛٥٢إذ يضع في اعتباره المادة   
  

الحاديـة  وإذ يضع في اعتباره الترشيح الصادر عن اللجنة اإلقليمية لجنوب شرق آسيا في دورتهـا                  
  ،والستين

  
مـارس  /  آذار ١نغ مديراً إقليمياً لجنوب شرق آسيا اعتباراً من         ا بليانبانغش سامليلدكتور   ا يعيد تعيين   -١

  ؛٢٠٠٩
  
 خمس سنوات اعتباراً من  لمدةنغ  ا بليانبانغش ساملي أمر إصدار عقد للدكتور      ة العام ة المدير  إلى يفوض  -٢
  .موظفين النظام األساسي للموظفين والئحة الوذلك رهناً بأحكام، ٢٠٠٩مارس /  آذار١
  

  )٢٠٠٩ يناير/ كانون الثاني ٢٠، الثانيةالجلسة (
  
  
  تعيين المدير اإلقليمي لغرب المحيط الهادئ  ٢ق١٢٤ت م
  

  المجلس التنفيذي،
  

   من دستور منظمة الصحة العالمية؛٥٢إذ يضع في اعتباره أحكام المادة 
  

ط الهادئ في دورتها التاسـعة      لغرب المحي اللجنة اإلقليمية   الصادر عن   ترشيح  الوإذ يضع في اعتباره     
  والخمسين،

  
فبرايـر  /  شـباط  ١ سو مديراً إقليمياً لغرب المحيط الهادئ اعتباراً مـن           – الدكتور شين يونغ     يعين  -١

  ؛٢٠٠٩
  
 سو لمدة خمس سنوات اعتباراً مـن        - المديرة العامة أمر إصدار عقد للدكتور شين يونغ          يفوض إلى   -٢
  ناً بأحكام النظام األساسي للموظفين والئحة الموظفين؛، وذلك ره٢٠٠٩فبراير / شباط ١
  
إنك : " سو على النحو التالي    – المديرة العامة أمر تعديل شروط توظيف الدكتور شين يونغ           يفوض إلى   -٣

لن تشترك في الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي األمم المتحدة ولكنك ستتلقى، بدالً مـن ذلـك،                 
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الشتراك الذي كانت المنظمة ستدفعه شهرياً في صندوق المعاشات التقاعدية إذا كنت مـشتركاً              كمبلغ إضافي، ا  
  ."فيه
  

  )٢٠٠٩ يناير/ كانون الثاني ٢٠، الثانيةالجلسة (
  
  
  اإلعراب عن التقدير للدكتور شيغيرو أومي  ٣ق١٢٤ت م
  

  المجلس التنفيذي،
  
المدير اإلقليمي لغـرب المحـيط الهـادئ،        إذ يود بمناسبة تقاعد الدكتور شيغيرو أومي من منصب            

  اإلعراب عن تقديره لما قدمه من خدمات لمنظمة الصحة العالمية؛
  
وإذ يضع في اعتباره أنه كرس حياته في خدمة قضية الصحة الدولية، وإذ يشير بصورة خاصة إلـى                    

  ئ؛سنوات خدمته التي دامت عشرة أعوام في منصب المدير اإلقليمي لغرب المحيط الهاد
  
 إلسهامه الذي ال يقـدر بـثمن فـي عمـل            شيغيرو أومي  امتنانه وتقديره العميق للدكتور      عن يعرب  -١

  المنظمة؛
  
 بهذه المناسبة أطيب تمنياته بقضاء سنوات أخرى طويلـة فـي خدمـة              شيغيرو أومي  الدكتور   يهدي  -٢

  .البشرية
  

  )٢٠٠٩ يناير/ كانون الثاني ٢٠، الثانيةالجلسة (
  
  
وضاع الصحية الخطيرة الناجمة عن العمليات العسكرية اإلسرائيلية في األرض          األ  ٤ق١٢٤ت م

  ١الفلسطينية المحتلة، وخاصة في قطاع غزة المحتل
  

  المجلس التنفيذي،  
  

إذ يسترشد بمبادئ وأهداف ميثاق األمم المتحدة ودستور منظمة الصحة العالميـة والقـانون الـدولي                  
  الن العالمي لحقوق اإلنسان؛والقانون اإلنساني الدولي واإلع

  
وإذ يؤكد أن جميع حقوق اإلنسان مترابطة ومتكاملة، وأن التمتع بأعلى مستوى من الـصحة يمكـن                   

بلوغه هو أحد الحقوق األساسية لكل إنسان دون تمييز بسبب العنصر أو الدين أو العقيدة السياسية أو الحالـة                   
  االقتصادية أو االجتماعية؛

  
/ آب ١٢نطباق اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، المؤرخة            على ا  يؤكدوإذ    
  ، على األرض الفلسطينية المحتلة؛١٩٤٩أغسطس 

  

                                                           
 .٧لالطالع على اآلثار المالية واإلدارية المترتبة على هذا القرار بالنسبة إلى األمانة انظر الملحق    ١
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 التقارير والبيانات الصادرة عن منظمة الصحة العالميـة واللجنـة الدوليـة لجمعيـات               إلىوإذ يشير     
ألحمر والهالل األحمر ووكالة األمـم المتحـدة لإلغاثـة          الصليب األحمر واالتحاد الدولي لجمعيات الصليب ا      

والتشغيل ومكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية وصندوق األمم المتحدة للطفولة وغيرها من المنظمات 
الدولية واإلقليمية بشأن األوضاع الصحية واإلنسانية المتردية في قطاع غزة المحتل بسبب العمليات العسكرية              

  رائيلية؛اإلس
  

وإذ يسلّم أيضاً بأن الحصار اإلسرائيلي المفروض على قطاع غزة المحتل ومنـع مـرور ووصـول           
   عواقب صحية وإنسانية وخيمة؛إلىاإلمدادات اإلنسانية من أدوية وأغذية ووقود أمر يؤدي 

  
محتل، والتي  وإذ يعرب عن بالغ القلق إزاء عواقب العمليات العسكرية اإلسرائيلية على قطاع غزة ال               

 قتيل وآالف الجرحى من المدنيين الفلسطينيين، أكثـر مـن           ١٣٠٠أسفرت حتى اآلن عن وقوع ما يزيد على         
  نصفهم من النساء واألطفال والرضع والمسنين؛

  
وإذ يعرب عن بالغ قلقه بشأن التدهور الشديد لألوضاع الصحية والتي يعاني منها الفلسطينيون كافـة                  

  ة المحتلة وبشكل خاص في قطاع غزة؛في األرض الفلسطيني
  

 المؤسسات الصحية   إلىوإذ يؤكد حق المرضى والموظفين الطبيين الفلسطينيين وغيرهم في الوصول             
  الفلسطينية،

  
وتشديده على احترام كال الطرفين لوقف إطالق النار، ويدعو إلى انـسحاب كامـل              يعلن عن ترحيبه      -١

فع حصارها عنه، وفتح المعابر الحدودية كافة إلفـساح المجـال أمـام             للقوات اإلسرائيلية من قطاع غزة ور     
 قطاع غزة المحتل وحرية حركتها فيه، وذلك بوسائل منهـا تعزيـز ممـرات               إلىوصول المعونات اإلنسانية    

المعونات اإلنسانية لضمان وصول المساعدات اإلنسانية والطبية والغذائية وتسهيل مرور الطواقم الطبية ونقل             
  حى والمصابين؛الجر

  
 تفادي استهداف المدنيين والمناطق السكنية من كال الجانبين التزاماً باتفاقية جنيف الرابعـة              على يشدد  -٢

المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، وعلى تفادي استهداف المستشفيات والعيادات والمراكز الطبية وسيارات             
  الدواء؛اإلسعاف وطواقم الطوارئ ومستودعات األغذية و

  
بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني من أجل العيش في أمان على أرضه والـسماح لـه بحريـة          يطالب    -٣

التنقل، وتسهيل مهام الطواقم الطبية وسيارات اإلسعاف وجهود اإلغاثة في الطوارئ وتمكينهم من االسـتمرار               
  في تقديم الخدمات الصحية؛

  
روري للشعب الفلسطيني عن طريق توفير االحتياجات العاجلـة         التعجيل بتوفير الدعم الض    إلى يدعو  -٤

والفورية من سيارات إسعاف وطواقم طبية وأدوية ومستلزمات طبية، واتخاذ اإلجراءات التنـسيقية الالزمـة               
   قطاع غزة دعماً لقطاع الصحة وإنقاذاً للمؤسسات الصحية من االنهيار؛إلىلتسهيل مرور هذه المساعدات 

  
 المساهمة في إعادة إعمار البنية التحتية الصحية في قطاع غزة التـي دمرتهـا العمليـات                 إلى يدعو  -٥

  العسكرية اإلسرائيلية؛
  
 إرسال بعثة صحية متخصصة عاجلة للوقوف علـى االحتياجـات الـصحية    إلىالعام  المدير  يـدعو   -٦

 قطـاع    فـي  نية المحتلة، وخاصة  واإلنسانية الملحة وتقييم دمار المرافق الطبية الذي حدث في األرض الفلسطي          
غزة، وتقديم تقرير عن االحتياجات الحالية والمتوسطة والطويلة األجل الناجمة عن اآلثار المباشـرة وغيـر                

  . جمعية الصحة العالمية الثانية والستينإلىسرائيلية المباشرة الالحقة بالصحة نتيجة العمليات العسكرية اإل
  

  )٢٠٠٩ يناير/ انيكانون الث ٢١، الخامسةالجلسة (
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  ١تغير المناخ والصحة  ٥ق١٢٤ت م
  

  المجلس التنفيذي،  
  

   بشأن تغير المناخ والصحة؛١٩-٦١ج ص عإذ يذكَّر بالقرار   
  

   خطة العمل المقترحة بشأن تغير المناخ والصحة،إلىوإذ يشير   
  
  ٢ خطة العمل المقترحة بشأن تغير المناخ والصحة؛يعتمد  -١
  
  :العام ما يلي المدير إلى يطلب  -٢
  

  تنفيذ اإلجراءات الواردة في خطة العمل بشأن تغير المناخ والصحة؛  )١(
  

، ٢٠١٠ جمعية الصحة عن طريق المجلس التنفيذي، ابتداء من عام           إلىتقديم التقارير سنوياً      )٢(
  . وخطة العمل١٩-٦١ج ص ععن التقدم المحرز في تنفيذ القرار 

  
  )٢٠٠٩ يناير/ انيكانون الث ٢٢، السابعةالجلسة (

  
  
الحد من حاالت الغبن في المجال الصحي من خالل العمـل الخـاص بالمحـددات                 ٦ق١٢٤ت م

  االجتماعية للصحة
  

  المجلس التنفيذي،  
  

  ٣بعد النظر في تقرير األمانة عن التقرير الختامي للجنة المعنية بالمحددات االجتماعية للصحة،  
  

  ١: والستين باعتماد القرار التالي جمعية الصحة العالمية الثانيةيوصي  
  

  جمعية الصحة العالمية الثانية والستون،  
  

  للجنة المعنية بالمحددات االجتماعية للصحة؛ابعد النظر في تقرير   
  

 وإلى دستورها الذي ١٩٤٨وإذ تشير إلى العيد الستين إلنشاء منظمة الصحة العالمية في عام             
 الصحة يمكن بلوغه هو أحد الحقوق األساسية لكل إنسان دون           يؤكد على أن التمتع بأعلى مستوى من      

  تمييز بسبب العنصر أوالدين أو العقيدة السياسية أو الحالة االقتصادية أو االجتماعية؛
  

 آتـا  –وإذ تشير إلى العيد الثالثين للمؤتمر الدولي للرعاية الصحية األولية الذي عقد في ألما                 
على القيمة األساسية لإلنصاف في الـصحة ودشَّـن االسـتراتيجية            والذي أكد من جديد      ١٩٧٨عام  

  العالمية للرعاية الصحية األولية من أجل توفير الصحة للجميع؛

                                                           
 .٧لالطالع على اآلثار المالية واإلدارية المترتبة على هذا القرار بالنسبة إلى األمانة انظر الملحق    ١
 .١انظر الملحق    ٢
 .١٢٤/٩ت مالوثيقة    ٣
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والسيما ضرورة العمل المشترك بـين القطاعـات        " توفير الصحة للجميع  "وإذ تذكِّر بمبادئ      
  ؛)٤٣-٣٠ع ص جالقرار (
  

ة األعم والنظر في اإلجراءات والتوصيات التـي        وإذ تؤكد أهمية التصدي للمحددات الصحي       
حددت في سلسلة المؤتمرات الدولية المعنية بتعزيز الصحة، من ميثاق أوتاوا بشأن تعزيز الصحة إلى               
ميثاق بانكوك بشأن تعزيز الصحة في عالم تسوده العولمة، كي يصبح تعزيز الصحة بنداً محورياً في                

  ؛)٢٤-٦٠ع ص جالقرار (باره من المسؤوليات األساسية للحكومات برنامج عمل التنمية العالمي باعت
  

األلفية بخـصوص بلـوغ     األمم المتحدة بشأن    وإذ تشير إلى توافق اآلراء عالمياً على إعالن           
، وإلى القلق إزاء عدم تحقيق تقدم كاف نحو هذه المرامي           ٢٠١٥المرامي اإلنمائية لأللفية بحلول عام      

   منتصف المدة؛في بعض األقاليم بحلول
  

 الذي يستهل الرصد السنوي مـن جانـب         ١٨-٦١ج ص ع  وإذ ترحب في هذا الصدد بالقرار         
  جمعية الصحة لبلوغ المرامي اإلنمائية لأللفية؛

  
عن الرعايـة الـصحية األوليـة        ٢٠٠٨١التقرير الخاص بالصحة في العالم      وإذ تشير إلى      

 إصالح النظم الصحية وغيرهـا مـن الـنظم          وتركيز التقرير على سبل تحسين اإلنصاف من خالل       
  المجتمعية؛

  
وإذ تدرك أن مواجهة تدهور البيئة وتغير المناخ تشمل مسائل تتعلق باإلنصاف في الصحة،                

وإذ تالحظ أن من المتوقع أن يؤثر تغير المناخ تأثيراً سلبياً على صحة المجموعات السكانية الضعيفة                
  ؛)١٩-٦١ع ص جالقرار (والمهمشة 

  
وإذ تدرك الحقوق المتعلقة بالتباينات المتسعة في متوسط العمر المأمول فـي جميـع أنحـاء         
  العالم؛

  
   ذات الصلة بنوع الجنس؛حاالت الغبن في الصحةوإذ تعلق أهمية قصوى على القضاء على   

  
ال وإذ تقر بأن ماليين األطفال في العالم ال يحققون كامل إمكاناتهم وبأن االستثمار في إيـص                 

الدعم الشامل في مرحلة النمو المبكر للطفل إلى جميع األطفال يعد خطوة أساسية لتحقيق اإلنـصاف                
  في الصحة طيلة العمر؛

  
وإذ تدرك أن تحسين الظروف االجتماعية غير المواتية يعد قضية من قضايا السياسة العامة                

  االجتماعية في المقام األول؛
  

تنسيق بين الجهود العالمية والوطنيـة ودون الوطنيـة فـي           وإذ تشير إلى ضرورة تحسين ال       
التصدي للمحددات االجتماعية للصحة من خالل العمل على نطاق القطاعات، مع القيام في الوقت ذاته             
بتعزيز التنمية االجتماعية واالقتصادية، مع تفهم أن هذا العمل يتطلب التعاون من قبل شركاء عـدة،                

   والقطاع الخاص،بمن فيهم المجتمع المدني
  

                                                           
 اآلن أكثر مـن أي      -الرعاية الصحية األولية    : ٢٠٠٨التقرير الخاص بالصحة في العالم      . منظمة الصحة العالمية      ١

 .٢٠٠٨جنيف، منظمة الصحة العالمية، . وقت مضى
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   عن تقديرها للعمل الذي قامت به اللجنة المعنية بالمحددات االجتماعية للصحة؛تعرب  -١
  
وكاالت األمم المتحـدة والهيئـات الحكوميـة الدوليـة          بما في ذلك     المجتمع الدولي،    تناشد  -٢

  :يلي ، القيام بماوالمجتمع المدني والقطاع الخاص
  

 الختامي للجنة المعنيـة بالمحـددات االجتماعيـة للـصحة           اإلحاطة علماً بالتقرير    )١(
  ١وبتوصياته؛

  
الدول األعـضاء فـي المنظمـة وأمانـة         اتخاذ ما يلزم من إجراءات، بالتعاون مع          )٢(

 وبشأن التـصدي    حاالت الغبن في الصحة    بشأن تقدير آثار السياسات والبرامج على        المنظمة
  للمحددات االجتماعية للصحة؛

  
التخاذ ما يلزم مـن     الدول األعضاء في المنظمة وأمانة المنظمة       ن كثب مع    العمل ع   )٣(

تحـسين صـحة    تعزيز اإلنصاف في الصحة في إطار كل السياسات من أجل           التدابير بغية   
  ؛حاالت الغبن في الصحةالسكان كافة والحد من 

  
  : الدول األعضاء على ما يليتحث  -٣

  
حاالت سين الصحة العمومية مع التركيز على       وضع وتنفيذ مرامٍ واستراتيجيات لتح      )١(

  ؛الغبن في الصحة
  
وضع اإلنصاف في الصحة في االعتبار في كل السياسات الوطنية التـي تتـصدى                )٢(

للمحددات االجتماعية للصحة، وضمان اإلنصاف في االستفادة من تعزيز الصحة والوقاية من          
  األمراض والرعاية الصحية؛

  
اون بين القطاعات المعنية بهدف دمج الصحة فـي الـسياسات           ضمان الحوار والتع    )٣(

  العمومية ذات الصلة؛
  
زيادة الوعي لدى مقدمي الخدمات من القطاعين العام والخاص بشأن كيفية وضـع               )٤(

  المحددات االجتماعية في االعتبار عند تقديم خدمات الرعاية إلى مرضاها؛
  
والرفـاه   بما يسهم في التمتـع بالـصحة       اإلسهام في تحسين ظروف الحياة اليومية       )٥(

االجتماعي طيلة العمر، وذلك بإشراك جميع الشركاء المعنيين، بمن فيهم المجتمـع المـدني              
  ؛والقطاع الخاص

  
اإلسهام في تمكين األفراد والجماعات، والسيما من يعانون من التهمـيش، واتخـاذ               )٦(

  س صحتهم؛الخطوات الكفيلة بتحسين الظروف المجتمعية التي تم
  

                                                           
العدالة واإلنصاف في المجال    : تضييق الفجوة في غضون جيل واحد     . اللجنة المعنية بالمحددات االجتماعية للصحة        ١
التقرير الختامي للجنة المعنية بالمحددات االجتماعية      . صحي بفضل اتخاذ إجراءات حول المحددات االجتماعية للصحة       ال

 .٢٠٠٨جنيف، منظمة الصحة العالمية، . للصحة
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استحداث طرق وبينات جديدة، أو استخدام الطرق والبينات الموجـودة، ممـا هـو                )٧(
مصمم حسب السياقات الوطنية من أجل التصدي للمحددات االجتماعية والمماالت االجتماعية           

  للصحة وحاالت الغبن في الصحة؛
  
، من أجـل رصـد      تطوير واستخدام نظم المعلومات الصحية، وتحسينها عند اللزوم         )٨(

وقياس صحة المجموعات السكانية الوطنية، مع تصنيف البيانات حسب المحددات االجتماعية           
مثل السن ونوع الجنس واالنتماء العرقي ومستوى التعليم والتوظيـف          (الهامة في كل سياق     

وذلك كي يتسنى كشف حاالت الغبن في الصحة ورصد تأثير          ) والحالة االجتماعية االقتصادية  
 تدخالت السياسة العامة المالئمة لتقليل حاالت الغـبن فـي           تصميمسياسات العامة من أجل     ال

  الصحة إلى أدنى حد؛
  

  : المدير العام ما يليتطلب من  -٤
  

العمل عن كثب مع الوكاالت الشريكة في نظام متعدد األطـراف بـشأن التـدابير                 )١(
يز االتساق في الـسياسات لتقليـل       المالئمة التي تتصدى للمحددات االجتماعية للصحة وتعز      

حاالت الغبن في الصحة إلى أدنى حد، والدعوة إلى جعل هذا الموضوع يحتل مرتبة متقدمة               
  في برامج العمل العالمية للتنمية والبحوث؛

  
تعزيز القدرات داخل المنظمة إلعطاء أولوية كافية للمهـام المعنيـة ذات الـصلة                )٢(

  ؛حاالت الغبن في الصحةوذلك من أجل الحد من بالمحددات االجتماعية للصحة، 
  
تنفيذ تدابير تشمل مؤشرات لألغراض من أجل رصد المحددات االجتماعية للصحة             )٣(

عبر مجاالت العمل، وتعزيز التصدي للمحددات االجتماعية للصحة من أجل الحد من حاالت             
والسـيما بـرامج    الغبن في الصحة، باعتبار ذلك من أغراض كل مجاالت عمل المنظمـة،             

  الصحة العمومية ذات األولوية؛
  
ضمان أن يعنى العمل الجاري من أجل بعث الرعاية الصحية األوليـة مـن جديـد         )٤(

التقرير الخاص بالـصحة    بالمحددات االجتماعية للصحة ومواءمته مع ذلك، مثلما أوصى به          
  ؛٢٠٠٨في العالم 

  
لحاالت صحة في كل السياسات للتصدي      دعم الدول األعضاء في اتباع نهج لتعميم ال         )٥(

  ؛الغبن في الصحة
  
دعم الدول األعضاء، عند الطلب، في تنفيذ تدابير تستهدف تحقيـق التكامـل فـي                 )٦(

 تصميم  وفيالتركيز على المحددات االجتماعية للصحة على نطاق جميع القطاعات المعنية،           
إعـادة تـصميم تلـك       وأمالئم،  قطاعاتها الصحية على نحو يتيح التصدي لها على النحو ال         

  القطاعات إذا اقتضت الضرورة ذلك؛
  
دعم الدول األعضاء، عند الطلب، في تعزيز جهودهـا الخاصـة بقيـاس وتقيـيم                 )٧(

، ووضـع أهـداف خاصـة       حاالت الغبن في الصحة   المحددات االجتماعية للصحة، وأسباب     
  باإلنصاف في الصحة ورصد تنفيذها؛
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بالسياسات والتدخالت الفعالة الرامية إلى تحسين الصحة عـن         دعم البحوث الخاصة      )٨(
طريق التصدي للمحددات االجتماعية للصحة والتي تفيد أيضاً في تعزيز قـدرات البحـوث              

  وتعزيز التعاون على البحوث؛
  
دعم المديرين اإلقليميين في إعداد محور تركيز إقليمـي علـى المـسائل المتعلقـة                 )٩(

 للصحة، وفي إشراك مجموعة بلدان أوسع نطاقاً في هذه المسألة، وفقاً            بالمحددات االجتماعية 
  لظروف ومشاكل كل إقليم؛

  
 عالمية، بمساعدة من الدول األعضاء، قبل جمعيـة الـصحة العالميـة             عقد تظاهرة   )١٠(

الخامسة والستين من أجل تسليط الضوء على التطورات والتقدم والخطط المجددة فيما يتعلق             
، وزيادة الـوعي العـالمي      حاالت الغبن في الصحة   لالتجاهات المنذرة بالخطر في     بالتصدي  

  بخصوص المحددات االجتماعية للصحة، بما في ذلك اإلنصاف في الصحة؛
  
تقديم تقرير عن التقدم المحرز في تنفيذ هذا القرار إلى جمعيـة الـصحة العالميـة                  )١١(

  .عن طريق المجلس التنفيذيالخامسة والستين 
  

  )٢٠٠٩ يناير/ كانون الثاني ٢٣، الثامنةالجلسة (
  
  
  مكافحة داء شاغاس والتخلص منه  ٧ق١٢٤ت م
  

  المجلس التنفيذي،  
  

  ١بعد النظر في التقرير الخاص بمكافحة داء شاغاس والتخلص منه،  
  

  ٢: جمعية الصحة العالمية الثانية والستين باعتماد القرار التالييوصي  
  

  الثانية والستون،جمعية الصحة العالمية   
  

  مكافحة داء شاغاس والتخلص منه،الخاص بتقرير البعد النظر في   
  

وإذ تعرب عن ارتياحها للتقدم الكبير الذي أحرزته البلدان صوب تحقيق مرمى التخلص من              
  ؛١٤-٥١ع ص ج على النحو الموصى به في القرار ٢٠١٠داء شاغاس في موعد أقصاه عام 

  
 سنة على وصف الدكتور كـارلوس       مائة يوافق ذكرى مرور     ٢٠٠٩وإذ تشدد على أن عام      

  شاغاس لهذا الداء؛
  

  وإذ تدرك التقدم المحرز في وضع استراتيجيات مكافحة النواقل؛
  

  وإذ تعترف بنجاح المبادرات الدولية الحكومية في أمريكا الالتينية؛
                                                           

 .١٢٤/١٧ت الوثيقة م    ١
 .٧انظر الملحق لالطالع على اآلثار المالية واإلدارية المترتبة على هذا القرار بالنسبة إلى األمانة     ٢
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  العالج؛وإذ تضع في اعتبارها الحاجة إلى مواءمة إجراءات التشخيص وإجراءات 
  

 التي تظهـر    مظاهر الداء السريرية الوخيمة   وإذ تعترف بالحاجة إلى توفير رعاية وافية من         
  في وقت متأخر؛

  
وإذ تشدد على الحاجة إلى توفير أدوية أكثر فاعلية ومأمونة ومالئمة، بما فيها تركيبات أدوية               

  األطفال، وتوفير تغطية وتوزيعاً أفضل لألدوية المتاحة حاليا؛
  
ذ تعترف بأن مخاطر سراية هذا الداء عبر نقل الدم وزرع األعضاء والسراية الخَلْقية قـد                وإ

  أخذت في االزدياد؛
  

وإذ تدرك التعاون الملحوظ والدعم المتبادل بين الدول األعضاء والدعم المقدم مـن شـركاء               
  آخرين، وتكن التقدير لمساعداتهم المتواصلة،

  
  :لي الدول األعضاء على ما يتحث  -١
  

تعزيز جهود توطيد وتوحيد برامج المكافحة الوطنية، وإنشاء هـذه البـرامج أينمـا             )١(
  تتوفر؛ ال
  
إنشاء آليات تضمن التغطية الواسعة بتدابير المكافحة المالئمة، بما في ذلك الترويج              )٢(

ات لظروف المعيشة الالئقة والصحية، والتوقية، والتكامل بين اإلجراءات النوعية في الخـدم           
  الصحية القائمة على الرعاية األولية؛

  
  مواءمة النُظم وتعزيز قدرات الترصد وجمع وتحليل البيانات وتعميم المعلومات؛  )٣(
  
  :تعزيز وتشجيع البحوث التشغيلية عن مكافحة داء شاغاس لتحقيق ما يلي  )٤(
  

  قطع سراية هذا الداء عن طريق نواقل الحشرات المنزلية؛  )أ(
  
   أدوية أنسب وأكثر أماناً وأيسر تكلفة؛استحداث  )ب(
  
  خفض مخاطر المضاعفات المتأخرة لهذه العدوى؛  )ج(
  
إنشاء نُظم للكشف المبكر عن العداوى الخَلْقية في األطفال الحديثي الـوالدة             )د(

  وعن عودة الداء لدى المرضى القليلي المناعة، والسيما الستبانة العداوى الجديدة؛
  
ءات السالمة والفرز عند القيام بعمليـات نقـل الـدم إلـى             الوصول بإجرا   )ه(

مستواها األمثل في البلدان الموطونة وغير الموطونة بالتركيز الخاص على المناطق           
  التي يتوطنها الداء؛

  
وضع تدابير صحية عمومية في البلدان الموطونة وغير الموطونة بـالتركيز علـى               )٥(

قطع سرايته عبر نقل الـدم وزرع األعـضاء، وتـدابير           المناطق التي يتوطنها الداء، وذلك ل     
  للتشخيص المبكر للسراية الخَلْقية، وتوفير التدبير العالجي للمصابين بهذا الداء؛
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  : المديرة العامة القيام بما يليتطلب إلى  -٢
  
استرعاء االنتباه إلى عبء داء شاغاس والحاجة إلى توفير سبل الحصول المنـصفة               )١(

  الطبية الالزمة لتدبير وتوقي هذا الداء؛على الخدمات 
  
تعزيز تنفيذ أنشطة مكافحة النواقل من أجل قطع سراية هذا الداء، وتشجيع البحوث               )٢(

  من أجل تحسين استراتيجيات الوقاية أو وضع الجديد منها؛
  
الحكوميـة الدوليـة والمكتـب      تقديم الدعم إلى بلدان األمريكتين لتعزيز المبادرات          )٣(

  التقني بين البلدان؛ي للبلدان األمريكية بوصفه شكالً ناجحاً من أشكال التعاون الصح
  
التعاون على وضع غايات للبلدان والمبادرات الدولية الحكومية، ووضع مرام جديدة             )٤(

  ؛الطفيليللتخلص من سراية 
  
ا يـضمن   دعم حشد الموارد المالية والبشرية، الوطنية والدولية، العامة والخاصة، بم           )٥(

  بلوغ المرامي؛
  
  تشجيع البحوث عن التخلص من داء شاغاس؛  )٦(
  
دعم جهود التعاون بين األطراف الفاعلة المتعددة القطاعات، والربط الـشبكي بـين               )٧(

المنظمات واألطراف األخرى المعنية، من أجل دعم إنـشاء وتنفيـذ بـرامج لمكافحـة داء                
  شاغاس؛

  
رز في التخلص من داء شاغاس إلى جمعيـات الـصحة           تقديم تقرير عن التقدم المح      )٨(

  .العالمية المقبلة
  

  )٢٠٠٩ يناير/ كانون الثاني ٢٤، العاشرةالجلسة (
  
  
  الرعاية الصحية األولية بما في ذلك تعزيز النُظم الصحية  ٨ق١٢٤ت م
  

  المجلس التنفيذي،  
  

  ١ تعزيز النُظم الصحية،بعد أن نظر في التقرير الخاص بالرعاية الصحية األولية بما في ذلك  
  

  ٢: جمعية الصحة العالمية الثانية والستين باعتماد القرار التالييوصي  
  

  جمعية الصحة العالمية الثانية والستون،  
  

إذ ترحب بالجهود التي تبذلها المديرة العامة وإذ تعترف بالدور المركزي الذي تضطلع بـه                 
  لى الصعيد العالمي؛منظمة في تعزيز الرعاية الصحية األولية عال

  

                                                           
 .١٢٤/٨م تالوثيقة     ١
 .٧لالطالع على اآلثار المالية واإلدارية المترتبة على هذا القرار بالنسبة إلى األمانة انظر الملحق     ٢
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  وبعد النظر في التقرير الخاص بالرعاية الصحية األولية بما في ذلك تعزيز النُظم الصحية؛  
  

وإعالن األلفية  ) ١٩٨٦(وميثاق أوتاوا لتعزيز الصحة     ) ١٩٧٨( آتا   -وإذ تذكر بإعالن ألما       
 عن المنظمـة ولجانهـا      والقرارات الالحقة ذات الصلة الصادرة    ) ٢٠٠٠(الصادر عن األمم المتحدة     
  ١اإلقليمية وجمعيات الصحة؛

  
وإذ تذكر أيضاً بالمناقشات التي دارت في سلسلة مؤتمرات القمـة والمـؤتمرات العالميـة               
واإلقليمية والوطنية التي أكدت مجددا التزام الدول األعضاء بالرعاية الصحية األولية وبتعزيز الـنُظم           

  ٢الصحة؛
  

راء داخل األسرة الصحية العالمية القائل بأن األسـاليب الرأسـية   وإذ تالحظ تعاظم توافق اآل  
مثل البرامج المخصصة لمكافحة أمراض محددة واألساليب المتكاملة حيال النُظم الصحية إنمـا هـي               

  أمور يعضد بعضها البعض اآلخر وتساهم في بلوغ المرامي اإلنمائية لأللفية المتعلقة بالصحة؛
  

ستفادة من التجارب اإليجابية والسلبية التي حدثت في مجال الرعايـة           وإذ تقر بالحاجة إلى اال    
   آتا وإعالن األلفية؛-الصحية األولية في السنوات التي مرت منذ صدور إعالن ألما 

  
الذي صدر بمناسبة العيد الثالثـين       ٢٠٠٨،٣بالتقرير الخاص بالصحة في العالم      وإذ ترحب   

د أربعة توجهات عامة للسياسة العامـة نحـو تقلـيص حـاالت              آتا الدولي والذي يحد    -لمؤتمر ألما   
التصدي لحاالت الالمـساواة عـن      : الالمساواة في المجال الصحي وتحسين الصحة للجميع أال وهي        

طريق التغطية الشاملة وجعل اإلنسان في قلب اهتمامات الرعايـة الـصحية وإدراج الـصحة فـي                 
ر اإلرشادات التي ال تستبعد أحداً من أجـل الـصحة وإذ            السياسات العمومية ذات الطابع األعم وتوفي     

  ٤ترحب أيضاً بالتقرير الختامي الذي أصدرته اللجنة المعنية بالمحددات االجتماعية للصحة؛
  

وإذ تعيد تأكيد الحاجة إلى بناء نُظم صحية وطنية مضمونة االستمرار، وتعزيـز القـدرات               
 التي قطعتها الحكومات الوطنية وشركاؤها اإلنمائيون، علـى         الوطنية والوفاء التام بااللتزامات المالية    

النحو المناسب، من أجل سد حاالت العجز التي يعاني منها القطاع الصحي فيما يتعلق بالموارد علـى   
  وجه أفضل؛

                                                           
 ٢٢-٦٠ج ص ع   و ٣٣-٥٨ج ص ع   و ١٧-٥٨ج ص ع   و ١٩-٥٧ج ص ع   و ٦-٥٦ج ص ع   و ١٣-٥٤ج ص ع  القرارات     ١
 .١٨-٦١ج ص ع و١٧-٦١ج ص ع و٢٧-٦٠ج ص ع و٢٤-٦٠ج ص عو
التي عقدتها الـدول    ) ٢٠٠٨(بما في ذلك مؤتمرات القمة المعنية بتعزيز النُظم الصحية مثل قمة هوكايدو طوياكو                  ٢

) ٢٠٠٨طوكيـو،   (الصناعية الكبرى الثماني والمؤتمر الدولي بشأن العمل الصحي من أجل تعزيـز الـنُظم الـصحية                 
 آتا والمعني بالرعاية الصحية األولية والذي اشتركت فـي        -ن لصدور إعالن ألما     والمؤتمر الدولي المكرس للعيد الثالثي    

؛ واجتماعات المنظمة اإلقليمية بـشأن      )٢٠٠٤(وقمة البلدان الخمسة عشر     ) ٢٠٠٨ألماتي،  (عقده المنظمة واليونيسيف    
) ٢٠٠٨(وتـالين   ) ٢٠٠٨(وبـانكوك   ) ٢٠٠٧(وبيجين  ) ٢٠٠٧(الرعاية الصحية األولية مثل اجتماعات بوينس آيرس        

والمؤتمرات المعنية بتعزيز الصحة مثـل مـؤتمر أوتـاوا          ) ٢٠٠٨(والدوحة  ) ٢٠٠٨(وجاكارتا  ) ٢٠٠٨(وواغادوغو  
ومـؤتمر مكـسيكو سـيتي      ) ١٩٩٧(ومؤتمر جاكارتا   ) ١٩٩١(ومؤتمر ساندسفال   ) ١٩٨٨(ومؤتمر آداالييد   ) ١٩٨٦(
 بالصحة والمنبثقة عن منظمة السوق المشتركة لبلدان المخروط         وفرقة العمل المعنية  ) ٢٠٠٥(ومؤتمر بانكوك   ) ٢٠٠٠(

 ).١٩٩٥منذ عام (الجنوبي 
جنيـف،  . الرعاية الصحية األولية، اآلن أكثر من أي وقـت مـضى          : ٢٠٠٨التقرير الخاصة بالصحة في العالم،          ٣

 .٢٠٠٨منظمة الصحة العالمية، 
العدالة واإلنصاف في المجال    : تضييق الفجوة في غضون جيل واحد     . اللجنة المعنية بالمحددات االجتماعية للصحة        ٤

 .٢٠٠٨جنيف، منظمة الصحة العالمية، . الصحي بفضل اتخاذ إجراءات حول المحددات االجتماعية للصحة
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وإذ تعيد كذلك تأكيد الحاجة إلى اتخاذ تدابير ملموسة وفعالة ومناسبة التوقيت فيمـا يتعلـق                
امات المتفق عليها بشأن فعالية المعونة والحاجة إلى زيادة القدرة على التنبؤ بالمعونة             بتنفيذ كل االلتز  

مع احترام سيطرة البلدان المتلقية على مسألة تعزيز نُظمها الصحية وملكيتها لها والسيما بالنظر إلى               
 وعلـى الـنُظم     ما لألزمات المالية والغذائية الدولية الراهنة وعن تغير المناخ من آثار على الـصحة             

  الصحية؛
وإذ تؤكد مجدداً وبقوة على قيم ومبادئ الرعاية الصحية األولية بما في ذلك مبادئ اإلنصاف               
والتكافل والعدالة االجتماعية واستفادة الجميع في الخدمات والتعاون المشترك بين القطاعات ومشاركة            

  لصحية،المجتمعات باعتبارها األساس الذي يقوم عليه تعزيز النُظم ا
  

  : الدول األعضاء على القيام بما يليتحث  -١
  

 آتا، وإبقاء   -تأمين االلتزام السياسي على جميع المستويات بقيم ومبادئ إعالن ألما             )١(
قضية تعزيز النُظم الصحية القائمة على أسلوب الرعاية الصحية األولية في صدارة جـدول              

و المناسب، من الشراكات والمبادرات المتعلقة      األعمال السياسي الدولي واالستفادة، على النح     
  بالصحة فيما يخص هذه القضية والسيما من أجل دعم بلوغ المرامي اإلنمائية لأللفية؛

  
التعجيل باإلجراءات الرامية إلى تحقيق استفادة الجميع من الرعاية الصحية األوليـة              )٢(

مالية الوطنية العادلة والمستدامة مع وذلك بتطوير الخدمات الصحية الشاملة وتطوير اآلليات ال
مراعاة الحاجة إلى ضمان الحماية االجتماعية وحماية الميزانيات المكرسة للصحة في ظـل             

  األزمة المالية الدولية الراهنة؛
  
إحالل الناس مكان الصدارة في مجال الرعاية الصحية عن طريق اعتمـاد نمـاذج                )٣(

 تركز على المستويات المحلية ومستويات المناطق التي        إليتاء الخدمات، على النحو المناسب،    
تقدم خدمات الرعاية الصحية األولية الشاملة بما في ذلك خدمات تعزيـز الـصحة وتـوقي                
األمراض والرعاية العالجية والخدمات المقدمة في نهاية العمر والعمل على تكامل وتنـسيق             

  تلك الخدمات حسب الحاجة؛
  
ناس بهمة في عمليات وضع السياسات العامة وتحسين الصحة         تعزيز مشاركة كل ال     )٤(

  والرعاية الصحية من أجل دعم تجديد الرعاية الصحية األولية؛
  
تدريب األعداد الكافية من العاملين الصحيين القادرين على العمل في أطر متعـددة               )٥(

  التخصصات من أجل تلبية احتياجات الناس الصحية بشكل فعال؛
  
ع وتنفيذ البرامج الرأسية بما فيها البرامج المخصصة لمكافحة أمـراض           ضمان وض   )٦(

  معينة في ضوء تكامل الرعاية الصحية األولية؛
  
تحسين الوصول إلى األدوية والمنتجات الصحية والتكنولوجيات المالئمة وجميعهـا            )٧(

  تمس إليه الحاجة من أجل دعم الرعاية الصحية األولية؛
  
ظم المعلومات والترصد في المجال الصحي فيما يتعلـق بالرعايـة           إنشاء وتعزيز نُ    )٨(

  الصحية األولية من أجل تيسير السياسات والبرامج المسندة بالبينات وتقييمها؛
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تعزيز وزارات الصحة بما يمكّنها من توفير التوجيـه الـشفاف المـسؤول الـذي                 )٩(
ين القطاعات في إطار الرعايـة      يقصي أحداً في القطاع الصحي وتيسير العمل المشترك ب         ال

  الصحية األولية؛
  

  : المديرة العامة القيام بما يليتطلب إلى  -٢
  
 آتا فـي أنـشطتها      -ضمان عمل المنظمة على أن تنعكس قيم ومبادئ إعالن ألما             )١(

وإسهام الجهود التنظيمية الشاملة المبذولة على جميع المستويات في تجديد الرعاية الـصحية             
  األولية؛

  
تعزيز قدرات األمانة على دعم الدول األعضاء في الجهود التي تبذلها مـن أجـل                 )٢(

الوفاء بالتوجهات السياسية العامة األربعة بهدف تجديد الرعاية الصحية األولية والواردة في            
  .٢٠٠٨التقرير الخاص بالصحة في العالم، 

  
الدول األعضاء في تنفيـذ  مضاهاة وتحليل التجارب الماضية والراهنة التي خاضتها    )٣(

الرعاية الصحية األولية وتيسير تبادل الخبرات والبينات والمعلومات المتعلقـة بالممارسـات        
  الجيدة؛

  
تعزيز المناغمة والتنسيق بين التدخالت العالمية من أجل تقويـة الـنُظم الـصحية                )٤(

الـدول األعـضاء    وإقامتها على أساس نهج الرعاية الصحية األولية وذلك بالتعـاون مـع             
والمنظمات الدولية ذات الصلة والمبادرات الصحية الدولية وسائر أصحاب المصلحة بهـدف            

  زيادة حاالت التآزر بين األولويات الدولية واألولويات الوطنية؛
  
تقديم تقرير إلى جمعية الصحة الثالثة والستين ثم تقديم تقارير إلى جمعيـة الـصحة        )٥(

ن من خالل المجلس التنفيذي، عن التقدم المحرز فيمـا يتعلـق بهـذا              العالمية، مرة كل عامي   
القرار، بما في ذلك تقديم تقارير عن فعالية منظمة الصحة العالمية فيما يخص الدعم الـذي                

  .تقدمه للبلدان في تنفيذ الرعاية الصحية األولية
  

  )٢٠٠٩ يناير/ كانون الثاني ٢٦، الحادية عشرةالجلسة (
  
  

  )الشعبي(ب التقليدي الط  ٩ق١٢٤ت م
  

  المجلس التنفيذي،  
  

  ١: جمعية الصحة العالمية الثانية والستين باعتماد القرار التالييوصي  
  
  جمعية الصحة العالمية الثانية والستون،  

  
  بعد النظر في التقرير الخاص بالرعاية الصحية األولية، بما في ذلك تعزيز النظم الصحية؛  

  
ــإذ و ــذكّر ب  ٣٣-٣١ع ص ج و٤٩-٣٠ع ص ج و٧٢-٢٩ع ص ج و٥٤-٢٢ع ص جالقرارات ت

  ؛٢١-٦١ع ص جو ٣١-٥٦ع ص جو ١١-٥٤ع ص جو ٤٣-٤٢ع ص جو ١٩-٤١ع ص جو ٣٣-٤٠ع ص جو

                                                           
 .٧لالطالع على اآلثار المالية واإلدارية المترتبة على هذا القرار بالنسبة إلى األمانة انظر الملحق     ١
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للشعوب حقاً وعليها واجبـاً فـي       " أمور منها أن     ى آتا الذي نص عل    -وإذ تذكَّر بإعالن ألما       
الرعاية الصحية "وعلى أن " ة الخاصة بهاالمساهمة أفراداً وجماعات في تخطيط وتنفيذ الرعاية الصحي

األولية تعتمد، في المستوى المحلي وفي مستوى اإلحالة، على العاملين الصحيين، ومن بينهم األطباء              
 حيثما يكـون ذلـك ممكـن        -والممرضات والقابالت والمساعدون الصحيون والعاملون المجتمعيون       

 ممن يكونون قد تلقوا تـدريباً اجتماعيـاً         -لحاجة   حسب ا  - وكذلك الممارسون التقليديون     -التطبيق  
  ؛ "وفنياً مناسباً للعمل كفريق صحي ولالستجابة إلى االحتياجات الصحية المحددة للمجتمع

  
يشمل مجموعة متنوعـة وواسـعة مـن        )" الشعبي(الطب التقليدي   "وإذ تالحظ أن مصطلح       

   آخر؛إلى آخر ومن إقليم إلىن بلد المعالجات والممارسات التي قد تختلف اختالفاً كبيراً م
  

بوصفه أحد الموارد المتاحـة لخـدمات الرعايـة         ) الشعبي(وإذ تعترف بأن الطب التقليدي        
فـي    يسهم في تحسين الحصائل الصحية بما في ذلك الحصائل المـذكورة           أن ويمكنالصحية األولية   

  المرامي اإلنمائية لأللفية؛
  

ء من حيث تشريعاتها المحلية وأسـاليبها ومـسؤولياتها         وإذ تعترف باختالف الدول األعضا      
  التقنينية والنماذج التي تتبعها في إيتاء الخدمات والمتعلقة بالرعاية الصحية األولية؛

  
في نظمهـا   ) الشعبي(الطب التقليدي    إلدراجوإذ تالحظ التقدم الذي أحرزته حكومات عديدة          

  الصحية الوطنية؛
  

) الـشعبي (لدول األعضاء قد حقق تقدماً في ميدان الطب التقليـدي           وإذ تالحظ أن عدداً من ا       
  ١؛٢٠٠٥-٢٠٠٢) الشعبي(بفضل تنفيذ استراتيجية منظمة الصحة العالمية بشأن الطب التقليدي 

  
 العمل والتعاون بين المجتمـع الـدولي والحكومـات والمهنيـين           إلىوإذ تعرب عن الحاجة       

كعنصر هـام مـن العناصـر       ) الشعبي(لمالئم للطب التقليدي    والعاملين الصحيين لضمان االستخدام ا    
المساهمة في توفير الصحة للجميع، وفقاً للقدرات واألولويات والتشريعات ذات الصلة على الـصعيد              

  الوطني؛
  

قد انعقد خالل   ) الشعبي( بشأن الطب التقليدي      أن مؤتمر منظمة الصحة العالمية     إلىوإذ تشير     
إعالن بيجـين    واعتمد في بيجين بالصين،     ٢٠٠٨نوفمبر  /  تشرين الثاني  ٩ لىإ ٧الفترة الممتدة من    

  ؛)الشعبي(بشأن الطب التقليدي 
  

/  آب ٣١يتم االحتفال به سنوياً في      ) الشعبي( أن اليوم األفريقي للطب التقليدي       إلىوإذ تشير     
لـيم األفريقـي،    وتعزيز صورته في اإلق   ) الشعبي(أغسطس، وذلك من أجل التوعية بالطب التقليدي        
  وللتشجيع على دمجه في النظم الصحية الوطنية،

  
حسب قدراتها وأولوياتهـا وتـشريعاتها وظروفهـا ذات         ،   الدول األعضاء على ما يلي     تحث  -١

  :الصلة على الصعيد الوطني
  

وفقاً لقـدراتها   ) الشعبي(اعتماد وتنفيذ إعالن بيجين بشأن الطب التقليدي        النظر في     )١(
  وتشريعاتها وظروفها ذات الصلة وعلى الصعيد الوطني؛وأولوياتها 

                                                           
 .WHO/EDM/TRM/2002 وثيقةال    ١
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وعالجاته وممارساته،  ) الشعبي(احترام المعارف التي ينطوي عليها الطب التقليدي          )٢(
والمحافظة عليها ونشرها على نطاق واسع، حسب االقتضاء، وذلك باالستناد، علـى النحـو              

  المأمونية والنجاعة والجودة؛ الظروف السائدة في كل بلد وإلى بينات إلىالمالئم، 
  
صياغة السياسات واللوائح والمعايير الوطنية في إطار الـنُظم الـصحية الوطنيـة               )٣(

  على النحو المالئم والمأمون والناجع؛) الشعبي(استخدام الطب التقليدي  لتعزيزالشاملة 
  
لـصحية  في نُظمهـا ا   ) الشعبي(النظر، حسب االقتضاء، في إدراج الطب التقليدي          )٤(

الوطنية، بناء على قدراتها وأولوياتها وتشريعاتها وظروفها ذات الصلة على الصعيد الوطني            
  وعلى بينات المأمونية والنجاعة والجودة؛

  
 البحوث واالبتكـار مـع إيـالء        إلىاستناداً  ) الشعبي(زيادة تطوير الطب التقليدي       )٥(

فـي تنفيـذ    ) الـشعبي (لطـب التقليـدي     االهتمام الواجب لإلجراءات المحددة ذات الصلة با      
  ؛االستراتيجية وخطة العمل العالميتين بشأن الصحة العمومية واالبتكار والملكية الفكرية

  
النظر، حسب االقتضاء، في إنشاء نُظم تحدد المؤهالت الالزمة لممارسـي الطـب               )٦(

لـى تحـسين    واعتماد شهاداتهم وإصدار التراخيص لهم، ومـساعدتهم ع       ) الشعبي(التقليدي  
  معارفهم ومهاراتهم بالتعاون مع مقدمي الخدمات الصحية المعنيين؛

  
النظر في توثيق عرى التواصل بين ممارسي الطب الكالسيكي والطـب التقليـدي               )٧(
والقيام، حسب االقتضاء، بإنشاء برامج التدريب المالئم للمهنيين الصحيين وطالب          ) الشعبي(

  الطب والباحثين المعنيين؛
  
التعاون مع بعضها البعض على تقاسم المعارف وأفضل الممارسات الخاصة بالطب             )٨(

، بما يتسق مـع     )الشعبي(وتبادل برامج التدريب في مجال الطب التقليدي        ) الشعبي(التقليدي  
  تشريعاتها الوطنية والتزاماتها الدولية ذات الصلة،

  
  : المدير العام ما يليتطلب من  -٢

  
ضاء، حسب االقتضاء وعند الطلب، في تنفيذ إعالن بيجـين بـشأن            دعم الدول األع    )١(

  ؛)الشعبي(الطب التقليدي 
  
 بناء على ،٢٠٠٥-٢٠٠٢) الشعبي(تحديث استراتيجية المنظمة بشأن الطب التقليدي   )٢(

  ؛)الشعبي(التقدم الذي تحرزه البلدان والمشكالت الجديدة حالياً في مجال الطب التقليدي 
  
في ) الشعبي( االهتمام الواجب لإلجراءات المحددة ذات الصلة بالطب التقليدي          إيالء  )٣(

  تنفيذ االستراتيجية وخطة العمل العالميتين بشأن الصحة العمومية واالبتكار والملكية الفكرية؛
  
االستمرار في إعطاء إرشادات السياسة العامة للبلدان بشأن كيفية دمج الطب التقليدي   )٤(
 النظم الصحية وخصوصاً، وحسب االقتضاء، من أجل تعزيز استخدام الطـب            في) الشعبي(

طب السكان األصليين ألغراض الرعاية الصحية األولية، وفقـاً لبينـات           )/ الشعبي(التقليدي  
  المأمونية والنجاعة والجودة؛
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البلدان في ضـمان مأمونيـة الطـب         لدعماالستمرار في إعطاء اإلرشادات التقنية        )٥(
   وجودته؛هونجاعت) الشعبي(يدي التقل

  
تعزيز التعاون مع المراكز المتعاونة مع المنظمة ومؤسسات البحـوث والمنظمـات              )٦(

ببناء القدرات  برامج التدريب الخاص     ودعمالمعلومات المسندة بالبينات    لتبادل  غير الحكومية   
  ؛)الشعبي(في مجال الطب التقليدي 

  
  )٢٠٠٩ يناير/ الثانيكانون  ٢٦، الحادية عشرةالجلسة (

  
  
  ١تعديالت على الالئحة المالية والنظام المالي  ١٠ق١٢٤ت م
  

  المجلس التنفيذي،
  

وقد نظر في التقرير الخاص بالتعديالت المقترح إدخالها على الالئحة المالية والنظام المـالي للعمـل                  
  ٢بالمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام،

  
 بدء العمل بالمعايير    - بشأن تعديالت الالئحة المالية والنظام المالي      ٩-٦٠ص ع ج  وإذ يشير إلى القرار       

  المحاسبية الدولية المنطبقة على القطاع العام،
  
 ٢  من الالئحة المالية، على الصيغة المنقحة للنظام المالي الواردة في الملحق           ٣-١٦، وفقاً للمادة    يؤكد  -١

 رهناً بإقرار جمعية الـصحة للتعـديالت        ٢حة المالية والنظام المالي،   من التقرير الخاص بالتعديالت على الالئ     
 كـانون  ١ من التقرير، وذلك اعتباراً مـن  ١المقترح إدخالها على الالئحة المالية بالصيغة الواردة في الملحق      

  ؛٢٠١٠يناير / الثاني
  
  ٣: جمعية الصحة العالمية الثانية والستين باعتماد القرار التالييوصي  -٢
  

  جمعية الصحة العالمية الثانية والستون،  
  

  وقد نظرت في التقرير الخاص بتعديالت الالئحة المالية والنظام المالي،  
  

 بدء العمل - بشأن تعديالت الالئحة المالية والنظام المالي ٩-٦٠ج ص ع  وإذ تشير إلى قرارها       
  بالمعايير المحاسبية الدولية المنطبقة على القطاع العام،

  
من التقرير الخاص بالتعـديالت      ١تعديالت الالئحة المالية بالصيغة الواردة في الملحق         تقر  -١

  ؛٢٠١٠يناير /  كانون الثاني١للعمل بها اعتباراً من على الالئحة المالية والنظام المالي، 
  
  

                                                           
 .٢ انظر الملحق    ١
 .١٢٤/٢٢م تالوثيقة     ٢
 .٧لالطالع على اآلثار المالية واإلدارية المترتبة على هذا القرار بالنسبة إلى األمانة انظر الملحق     ٣
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 بأن تعديالت النظام المالي التي أكدها المجلس التنفيـذي فـي دورتـه الرابعـة                تحيط علماً   -٢
 ١عشرين بعد المائة ستصبح نافذة في توقيت نفاذ تعديالت الالئحة المالية المقررة بموجب الفقـرة                وال

  أعاله؛
  
  . للمديرة العامة بوضع الترقيم المناسب أمام النص المنقح لالئحة المالية والنظام الماليتأذن  -٣

  
  )٢٠٠٩ يناير/ كانون الثاني ٢٦، الحادية عشرةالجلسة (

  
  
  ١عالقات مع المنظمات غير الحكوميةال  ١١ق١٢٤ت م
  

  المجلس التنفيذي،  
  

  ٢بعد النظر في تقرير لجنته الدائمة المعنية بالمنظمات غير الحكومية،  
  
   قبول دخول الهيئة الطبية الدولية في عالقات رسمية مع منظمة الصحة العالمية؛يقرر  -١
  
الرسمية المؤقتة مع منظمة الصحة العالميـة       صفة العالقات   ) ٣(١٢٠ت م وفقاً للمقرر اإلجرائي     يؤكد  -٢

المبادرة الدولية الستحداث لقاحات األيدز، ومؤسسة التحالف العالمي من أجل          : للمنظمات غير الحكومية التالية   
" يوكوميـد "، ودليل التجهيزات الطبية األوروبية      "أفريقيا تكافح المالريا  "تطوير أدوية السل، والمؤسسة الدولية      

وحيد هو مشاركتها في أعمال الفريق العامل الحكومي الدولي المعني بالصحة العمومية واالبتكار وذلك لغرض 
  ؛الفكريةوالملكية 

  
 بأن الفريق العامل الحكومي الدولي المعني بالصحة العمومية واالبتكار والملكية الفكرية قد             يحيط علماً   -٣

فة العالقات الرسمية المؤقتة الممنوحة للمنظمات غير       أنهى أعماله وال داعي بالتالي ألي إجراء آخر بشأن ص         
   من منطوق هذا القرار؛٢الحكومية المذكورة في الفقرة 

  
طلب الدخول في عالقات رسـمية مـع        " يوكوميد" بأن دليل التجهيزات الطبية األوروبي       يحيط علماً   -٤

ة مع منظمة الصحة العالمية لغرض      منظمة الصحة العالمية باإلضافة إلى قبول دخوله في عالقات رسمية مؤقت          
وحيد هو المشاركة في أعمال الفريق العامل الحكومي الدولي المعني بالصحة العمومية واالبتكـار والملكيـة                

  الفكرية؛
  
، في غياب أي خطة عمل متفق عليها، إرجاء النظر في الطلب المقدم من دليل التجهيزات الطبية          يقرر  -٥

   في عالقات رسمية مع منظمة الصحة العالمية؛للدخول" يوكوميد"األوروبي 
  
 وقف العالقات الرسمية مع رابطة البلدان األمريكية للهندسة الصحية والبيئية، ومـع الرابطـة               يقرر  -٦

  .الدولية لمنظمات التفاعل بين اإلنسان والحيوان
  

  )٢٠٠٩ يناير/ كانون الثاني ٢٦، الحادية عشرةالجلسة (

                                                           
ة إلـى األمانـة انظـر        ولالطالع على اآلثار المالية واإلدارية المترتبة على هذا القـرار بالنـسب            ٣انظر الملحق       ١

 .٧ الملحق
 .١٢٤/٢٥م تالوثيقة     ٢
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  ١صحة العالمية ومسؤولياتها في مجال البحوث الصحيةدور منظمة ال  ١٢ق١٢٤ت م
  

  المجلس التنفيذي،  
  

  ٢وقد نظر في مسودة استراتيجية منظمة الصحة العالمية للبحوث من أجل الصحة،  
  

  ٣: جمعية الصحة العالمية الثانية والستين باعتماد القرار التالييوصي  
  

  جمعية الصحة العالمية الثانية والستون،  
  

 بشأن مؤتمر القمة الوزاري المعني بـالبحوث الـصحية،          ٣٤-٥٨ج ص ع  كر بقرارها   إذ تذ   
   بشأن دور المنظمة ومسؤولياتها في مجال البحوث الصحية؛١٥-٦٠ج ص عوبقرارها 

  
  وإذ تعترف بإسهام البحوث في حل المشاكل الصحية وفي تقدم الصحة في العالم أجمع؛  

  
ذا العالم المليء بالعقبات البيئية والسكانية واالجتماعيـة        ووعياً منها بأن التغير السريع في ه        

واالقتصادية يجعل من البحوث أمراً ال غنى عنه لتوضيح طبيعة ونطاق المشاكل الـصحية وتحديـد                
  التدخالت واالستراتيجيات الناجعة إلنقاذ األرواح؛

  
  القطاعات؛وإذ تدرك تزايد ترابط البحوث من أجل تنمية الصحة بين التخصصات وبين   

  
وإذ تؤكد على أدوار المنظمة ومسؤولياتها، بوصفها المنظمة الصحية العالمية الرائـدة فـي                

  مجال البحوث الصحية؛ 
  

  وإذ تعترف بالحاجة إلى تعزيز قدرات القطاع العام في ميدان البحوث الصحية؛   
  

د والتكامل من أجـل     وإذ تقر بأن األنشطة البحثية في القطاعين الخاص والعام مهيأة للتعاض            
  تحسين الصحة في العالم؛

  
وإذ تعلم بالحاجة إلى تعزيز إجراء وإدارة وتنسيق أنشطة المنظمـة فـي مجـال البحـوث                 

  الصحية؛
  

وإذ تدرك الحاجة إلى تحسين اإلبالغ عن أنشطة ونتائج البحوث التي تمارسـها المنظمـة،                 
  وخصوصاً إبالغها إلى دولها األعضاء وشركائها؛

  
 بـشأن االسـتراتيجية وخطـة العمـل         ٢١-٦١ج ص ع  بما ورد في القرار     تحيط علماً    وإذ  

العالميتين للصحة العمومية واالبتكار والملكية الفكرية من إشارات إلى البحـوث وردت أيـضاً فـي                
  استنتاجات وتوصيات لجنة المنظمة المعنية بالمحددات االجتماعية للصحة؛

  
حفل الوزاري العالمي المعني بالبحوث من أجل الـصحة         وإذ تضع في اعتبارها حصائل الم       

  ،)٢٠٠٨نوفمبر /  تشرين الثاني١٩-١٧باماكو، (
                                                           

 .٤  انظر الملحق   ١
 .١٢٤/١٢م تالوثيقة     ٢
 .٧لالطالع على اآلثار المالية واإلدارية المترتبة على هذا القرار بالنسبة إلى األمانة انظر الملحق     ٣
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   ١؛ استراتيجية المنظمة للبحوث من أجل الصحةتؤيد  -١
  
  : الدول األعضاء على ما يليتحث  -٢
  

االعتراف بأهمية البحوث لتحسين الصحة واإلنصاف في المجال الصحي، وأن تقر             )١(
سياسات للبحوث من أجل الصحة متوافقة مع خطط الصحة الوطنيـة وتـنص علـى               وتنفذ  

مشاركة جميع القطاعات المعنية العامة والخاصة وتوفير الدعم الخارجي لألولويات المتبادلة           
  وتعزيز المؤسسات الوطنية الرئيسية؛

  
النظر في االعتماد على استراتيجية البحوث مـن أجـل الـصحة وفقـاً لظروفهـا           )٢(

  وأوضاعها الوطنية وفي إطار سياساتها العامة في مجالي الصحة والبحوث الصحية؛ 
  

تعزيز نُظم البحوث الصحية الوطنية، وذلك بتحسين قيادة وإدارة البحوث من أجـل               )٣(
الصحة، وبالتركيز على االحتياجات الوطنية، وبإنشاء آليـات مؤسـسية فعالـة للبحـوث،              

ياسات الصحة، وبمواءمة وتنـسيق الـدعم الـوطني والـدعم           وباالعتماد على البينات في س    
  ؛)بما فيه الدعم الذي تقدمه منظمة الصحة العالمية(الخارجي 

  
إنشاء آليات إدارية للبحوث، حسب االقتضاء والمالئمة، من أجل الصحة، وضـمان              )٤(

ين فـي   تطبيق أحكام ومعايير البحث السليم بحذافيرها، بما في ذلك حماية البـشر المـشارك             
البحوث، وتشجيع فتح الحوار بين راسمي السياسات والباحثين حول االحتياجـات الـصحية             

  والقدرات والصعوبات الوطنية؛
  
تحسين جمع المعلومات والبيانات الموثوقة عن الصحة، وإتاحتها، حسب االقتضاء،            )٥(

  قيد لعموم الجمهور؛ بأقصى حرية وبال
  
والبحوث الرفيعة الجودة للحـصول علـى البينـات         تعزيز التعاون بين القطاعات       )٦(

الضرورية التي تضمن إسهام سياسات جميع القطاعات في تحسين الصحة واإلنصاف فـي             
  المجال الصحي؛

  
البدء في التعاون المشترك بين البلدان أو تعزيزه، بقصد تحقيق مزايا ضـخمة مـن            )٧(

موارد، وتجميع آليـات التـدريب      البحوث عن طريق تبادل الخبرات وأفضل الممارسات وال       
  والمشتريات، واتباع أساليب مشتركة وموحدة لتقييم البحوث؛

  
النظر، حسب االقتضاء، في إنشاء آليات تعاون إقليمية، مثل مراكز االمتياز، حتـى               )٨(

  يسهل حصول الدول األعضاء على البحوث والخبرات الضرورية لتذليل العقبات؛
  
  يل البحوث من أجل الـصحة علـى النحـو المبـين فـي              مواصلة البحث عن تمو     )٩(

  ؛ بشأن القمة الوزارية المعنية بالبحوث الصحية٣٤-٥٨ج ص ع القرار
  
  
  

                                                           
 .٤  انظر الملحق   ١



ائة بعد المالعشرونالرابعة والمجلس التنفيذي، الدورة    20 

ومجتمع البحوث الصحية، والمنظمات الدوليـة، ومؤيـدي البحـوث،          الدول األعضاء    تدعو  -٣
  :ليوالقطاع الخاص، والمجتمع المدني، وسائر أصحاب المصلحة المعنيين إلى ما ي

  
تقديم الدعم إلى األمانة لتنفيذ استراتيجية البحوث من أجل الصحة ورصـد وتقيـيم                )١(

  فعالية هذه االستراتيجية؛
  
التعاون مع األمانة في إطار هذه االستراتيجية على تحديد أولويات البحوث من أجل               )٢(

جمع المعلومات الصحة، لدى وضع الدالئل اإلرشادية المتعلقة بالبحوث من أجل الصحة وفي   
  والبيانات عن الصحة؛

  
مساعدة األمانة وشركاء المنظمة في مجال البحوث على حشد موارد كبيرة لتحديـد               )٣(

  األولويات العالمية للبحوث من أجل الصحة؛
  
التفطن بصفة خاصة إلى احتياجات البحوث في البلدان المنخفضة الدخل، والسـيما              )٤(

ا والقوى العاملة في مجال البحوث واستحداث البنية التحتيـة          في مجاالت مثل نقل التكنولوجي    
ومحددات الصحة بما يسهم خصوصاً في تحقيق المرامي اإلنمائية لأللفية واإلنـصاف فـي              
المجال الصحي وتحسين صحة الجميع، والتعاون مع المنظمة والدول األعضاء ومع األمانة             

المية وإدارتها، وذلك من خالل ترشيد      على تحسين مواءمة وتنسيق هندسة بحوث الصحة الع       
الشراكات العالمية الراهنة في مجال البحوث من أجل الصحة، وتحسين االتـساق والوقـع،              

  وزيادة الكفاءات والمساواة؛ 
  
دعم التعاون التقني، حسب االقتضاء، في مجال البحوث من أجل الصحة فيما بـين                )٥(

  البلدان النامية؛
  

  :لعامة القيام بما يلي المديرة اتطلب إلى  -٤
  
  توجيه أعمال تحديد األولويات العالمية للبحوث من أجل الصحة؛   )١(
  
 مـع   بمـا يتفـق   تنفيذ االستراتيجية على جميع مستويات المنظمة ومع الـشركاء،            )٢(

بشأن الصحة العالميتين اإلشارات إلى البحوث من أجل الصحة في االستراتيجية وخطة العمل 
  تكار والملكية الفكرية؛ العمومية واالب

  
  تحسين جودة البحوث في المنظمة؛  )٣(
  
تقديم ما في الميزانيات البرمجية المقترحة من موارد مطلوبـة لتنفيـذ اسـتراتيجية                )٤(

  البحوث من أجل الصحة؛
  
ضمان اتباع أعلى مستويات من األحكام والمعايير الموضوعة للبحوث الجيدة فـي              )٥(

 ذلك من جوانب تقنية وأخالقية ومنهجية، وتجسيدها على أرض الواقع           داخل المنظمة، بما في   
مواءمة هندسة إدارة أنشطة وشراكات المنظمة فـي        وواستعمال وتعميم نتائجها واستعراض     

  مجال البحوث؛ 
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تقديم الدعم إلى الدول األعضاء، بناء على الطلب وفي حدود الموارد المتاحة، التخاذ   )٦(
ة من أجل تعزيز نُظم البحوث من أجـل الـصحة والتعـاون فيمـا بـين          التدابير ذات الصل  

  القطاعات؛ 
  
تعزيز دور المراكز المتعاونة مع المنظمة بوصفها آلية فعالة راسخة للتعاون بـين               )٧(

  المنظمة والبلدان في مجال البحوث من أجل الصحة؛ 
  
، من خالل المجلـس     ٢٠١٢موافاة جمعية الصحة العالمية الخامسة والستين في عام           )٨(

  .التنفيذي، بتقرير عن تنفيذ هذا القرار
  

  )٢٠٠٩ يناير/ كانون الثاني ٢٦، الثانية عشرةالجلسة (
  
  
  زرع األعضاء والنُسج البشرية  ١٣ق١٢٤ت م
  

  المجلس التنفيذي،  
  

  ١بعد النظر في التقرير الخاص بزرع األعضاء والنسج البشرية،  
  

  ٢:انية والستين باعتماد القرار التالي جمعية الصحة العالمية الثيوصي  
  

  جمعية الصحة العالمية الثانية والستون،  
  

 بـشأن شـراء     ٢٥-٤٤ع ص ج و ٥-٤٢ع ص ج و ١٣-٤٠ع ص جإذ تشير إلى القـرارات        
زرع  بشأن    الذي طلبت فيه تحديث المبادئ التوجيهية      ١٨-٥٧ع ص جاألعضاء وزرعها، وإلى القرار     

  ؛األعضاء البشرية
  

  نظر في التقرير الخاص بزرع األعضاء والنسج البشرية؛وبعد ال  
  

وإذ تعي تعاظم أهمية وفائدة زرع الخاليا والنسج واألعضاء البشرية لعالج طائفة عريـضة                
  من االعتالالت في البلدان المنخفضة الموارد والبلدان الغنية بالموارد؛

  
ي أدانت شراء أجزاء من الجـسم       وقد التزمت بمبادئ احترام الكرامة البشرية والتضامن الت         

  البشري لزرعها، واستغالل أفقر وأضعف السكان، واالتجار بالبشر نتيجة لهذه الممارسات؛
  

وقد عقدت العزم على تفادي األضرار الناجمة عن التمـاس المكاسـب الماليـة أو المزايـا                   
لك االتجار بأعضاء الجسم    المشابهة لها من الصفقات التي تتعلق بأجزاء من الجسم البشري؛ بما في ذ            

  وسياحة زرع األعضاء؛
  

                                                           
 .١٢٤/١٥ت مالوثيقة     ١
 .٧لى اآلثار المالية واإلدارية المترتبة على هذا القرار بالنسبة إلى األمانة انظر الملحق لالطالع ع    ٢
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وقد اقتنعت بأن منح األعضاء والخاليا والنسج طوعاً وبدون مقابـل مـن المتبـرعين بهـا                 
  األموات واألحياء يساعد على ضمان موارد مجتمعية حيوية؛

  
  ووعياً منها بكثافة نقل الخاليا والنسج عبر الحدود لزرعها؛  

  
 ترصد األحداث الضائرة وردات الفعل المرتبطة بمنح وتجهيـز          علىاجة  وإحساساً منها بالح    

 تبادل هذه البيانات دولياً لتحقيق أمثل سالمة        علىوزرع الخاليا والنسج واألعضاء البشرية، وبالحاجة       
  وكفاءة في عمليات الزرع،

  
يا والنـسج    بالمبادئ التوجيهية التي وضعتها منظمة الصحة العالمية بشأن زرع الخال          ترحب  -١

  ١واألعضاء البشرية؛
  
  : على ما يلي٢ الدول األعضاءتحث  -٢
  

تنفيذ المبادئ التوجيهية المعنية بزرع الخاليا والنُسج واألعضاء البشرية عند صوغ             )١(
وإنفاذ سياساتها وقوانينها وتشريعاتها المتعلقة بالتبرع بالخاليا والنُسج واألعـضاء البـشرية            

  حسب االقتضاء؛
  
زيز وعي الجماهير وفهمها للمزايا الناجمة عن التطوع بدون مقابل بخاليا ونسج            تع  )٢(

وأعضاء المتبرعين األموات واألحياء، بدالً من تعريض األشخاص والمجتمعـات المحليـة            
للمخاطر البدنية والنفسية واالجتماعية الناجمة عن االتجار بالمواد البشرية المنـشأ وسـياحة             

  زرع األعضاء؛
  
ارضة البحث عن المكاسب المالية والمزايا المشابهة لها من الصفقات التي تتعلق            مع  )٣(

بأجزاء من الجسم البشري واالتجار باألعضاء وسياحة زرع األعضاء، بما في ذلك تـشجيع              
مهنيي الرعاية الصحية على إبالغ السلطات المعنية بما ينمو إلى علمهم عن هذه الممارسات              

  لتشريعات الوطنية؛وذلك وفقاً للقدرات وا
  
تعزيز تكافؤ فرص الحصول على خدمات الزرع وفقاً للقدرات الوطنية ألنه أسـاس               )٤(

  دعم الجماهير للمنح الطوعي؛
  
  تحسين مأمونية وكفاءة التبرع والزرع، وذلك بتعزيز أفضل الممارسات الدولية؛  )٥(
  
ت من أجل مراقبة وتنظيم     أو القدرات الوطنية والمتعددة الجنسيا    / تعزيز السلطات و    )٦(

وتنسيق أنشطة التبرع والزرع، مع التفطن بصفة خاصة إلـى تحقيـق أقـصى مـنح مـن            
  المتبرعين األموات، وإلى حماية صحة ومعافاة المتبرعين األحياء؛

  
التعاون على جمع البيانات والسيما عن األحداث الـضائرة وردات الفعـل بـشأن                )٧(

  ها وجودتها ونجاعتها وأوبئتها وأخالقياتها؛ممارسات التبرع والزرع وسالمت
  

                                                           
 .٥انظر الملحق     ١
 .ومنظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي أيضاً حسب االقتضاء    ٢
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تشجيع استخدام نُظم التشفير المتسقة دولياً للخاليا والنسج واألعضاء البشرية حتـى              )٨(
  يسهل التتبع الوطني والدولي للمواد البشرية المنشأ المخصصة للزرع؛

  
  : المديرة العامة القيام بما يليتطلب إلى  -٣

  
ثة للمبادئ التوجيهية المعنية بزرع الخاليا والنُسج واألعـضاء         تعميم الصيغة المحد    )١(

  البشرية على أوسع نطاق ممكن على األطراف المعنية؛
  
دعم الدول األعضاء والمنظمات غير الحكومية في حظر االتجار بالمواد البـشرية              )٢(

  المنشأ وسياحة زرع األعضاء؛
  
مارسات منح وزرع الخاليـا والنـسج       مواصلة جمع وتحليل البيانات العالمية عن م        )٣(

  واألعضاء البشرية وعن سالمتها وجودتها ونجاعتها ووبائياتها وأخالقياتها؛
  
تيسير حصول الدول األعضاء على المعلومات السليمة عن مـنح وتجهيـز وزرع               )٤(

الخاليا والنسج واألعضاء البشرية، بما في ذلك من بيانات عن األحـداث الـضائرة وردات               
  ؛الفعل

  
تلبية طلبات الدول األعضاء بتقديم الدعم التقني الالزم لسن التـشريعات واللـوائح               )٥(

الوطنية وإعداد النظم المناسبة لمنح وزرع الخاليا أو النسج أو األعضاء البشرية، وخصوصاً             
  بتسهيل التعاون الدولي؛

  
ضاء البشرية بصفة   استعراض المبادئ التوجيهية المعنية بزرع الخاليا والنُسج واألع         )٦(

دورية في ضوء الخبرة الوطنية المكتسبة من تنفيذها والتطورات المستجدة في مجـال زرع              
  الخاليا والنسج واألعضاء البشرية؛

  
تقديم تقرير إلى جمعية الصحة مرة على األقل كل أربع سنوات عن اإلجراءات التي                )٧(

  .لقراراتخذها كل من األمانة والدول األعضاء لتنفيذ هذا ا
  

  )٢٠٠٩ يناير/ كانون الثاني ٢٦، الثانية عشرةالجلسة (
  
  
  ١التصديق على تعديالت الئحة الموظفين  ١٤ق١٢٤ت م

  
  المجلس التنفيذي،

  
لموظفين، على التعديالت التي أدخلتها المديرة العامة       النظام األساسي ل   من   ٢-١٢، وفقاً للمادة    صادقي

 فيما يتعلق بمرتبات الموظفين من الفئة الفنيـة         ٢٠٠٩يناير  / نون الثاني  كا ١على الئحة الموظفين اعتباراً من      
  . ومنحة التعليم، واألطفال المعالين، ومنحة السفر الخاصة لغرض التعليموالفئات العليا،) المهنية(

  
  )٢٠٠٩ يناير/ كانون الثاني ٢٦، الثانية عشرةالجلسة (

  
                                                           

إلـى األمانـة انظـر       ولالطالع على اآلثار المالية واإلدارية المترتبة على هذا القـرار بالنـسبة              ٦انظر الملحق       ١
 .٧ الملحق
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  تعديالت النظام األساسي للموظفين  ١٥ق١٢٤ت م
  

  المجلس التنفيذي،
  

  ١عديالت الئحة الموظفين والنظام األساسي للموظفين،بت بعد النظر في التقرير الخاص
  

 من النظام األساسي للموظفين، جمعية الصحة العالميـة الثانيـة           ١-١٢، بموجب أحكام المادة     يوصي
  :والستين بأن تعتمد القرار التالي

  
  جمعية الصحة العالمية الثانية والستون،

  
 بإعادة انتداب الموظفين، بما في ذلك حاالت        إذ تشير إلى توصيات المجلس التنفيذي المتعلقة      

  :إعادة االنتداب دون ترقية
  

   من النظام األساسي للموظفين؛٢-٤ التعديل المقترح للمادة تعتمد
  

   من النظام األساسي للموظفين؛٣-٤ التعديل المقترح للمادة وتعتمد
  

  .٢٠٠٩يونيو  / حزيران١ حيز التنفيذ اعتباراً من  التعديالنيدخل هذان أن وتقرر
  

  )٢٠٠٩ يناير/ كانون الثاني ٢٦،  عشرةالثانيةالجلسة (
  
  
  مرتبات الموظفين في الوظائف غير المصنفة في رتب ومرتب المدير العام  ١٦ق١٢٤ت م
  

  المجلس التنفيذي،
  

  ١والنظام األساسي للموظفين،عديالت الئحة الموظفين بعد النظر في التقرير الخاص بت
  

  :جمعية الصحة العالمية الثانية والستين بأن تعتمد القرار التالييوصي 
  

  جمعية الصحة العالمية الثانية والستون،
  

إذ تشير إلى توصيات المجلس التنفيذي المتعلقة بمرتبات المـوظفين فـي الوظـائف غيـر                
  المصنفة في رتب ومرتب المدير العام،

  
 دوالراً أمريكياً   ١٧٧ ٠٣٢ بـن  ـن اإلقليميي ـن والمديري ـالمساعديالمديرين  رتبات   م تحدد  -١

 دوالراً  ١٢٨ ٠٧١في السنة قبل االقتطاع اإللزامي من المرتب ليكون المرتـب الـصافي المعـدل               
   ؛)لغير المعيلين( دوالراً أمريكياً ١١٥ ٩٧٣أو ) للمعيلين(أمريكياً 

  
  

                                                           
 .١٢٤/٣٤م تالوثيقة     ١
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 دوالراً أمريكياً فـي الـسنة قبـل االقتطـاع           ١٩٤ ٨٢٠ بـعام   مرتب نائب المدير ال    تحدد  -٢
 ٦٦٣أو  ) للمعيـل ( دوالراً أمريكيـاً     ١٣٩ ٦٣٣اإللزامي من المرتب ليكون المرتب الصافي المعدل        

  ؛)لغير المعيل( دوالراً أمريكياً ١٢٥
  

لزامي من   دوالراً أمريكياً في السنة قبل االقتطاع اإل       ٢٣٩ ٦٣٢ بـ مرتب المدير العام     تحدد  -٣
 دوالراً  ١٥٠ ٠٧٩أو  ) للمعيـل ( دوالراً أمريكيـاً     ١٦٨ ٧٦١المرتب ليكون المرتب الصافي المعدل      

  ؛)لغير المعيل(أمريكياً 
  

 ينـاير /  كانون الثـاني   ١ أن تدخل هذه التسويات في المرتبات حيز التنفيذ اعتباراً من            تقرر  -٤
٢٠٠٩.  

  
  )٢٠٠٩ نايري/ كانون الثاني ٢٦،  عشرةالثانيةالجلسة (
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  المقررات اإلجرائية
  
  
استعراض المنظمات غير الحكومية ذات العالقات الرسمية مـع منظمـة الـصحة               )١(١٢٤ت م

  العالمية
  

 ثُلـث    عن استعراض  بعد أن نظر في تقرير لجنته المعنية بالمنظمات غير الحكومية          المجلس التنفيذي،  
 وأحاط به علماً، وبناء على متابعة ١المنظمات غير الحكومية ذات العالقات الرسمية مع منظمة الصحة العالمية

  .، توصل إلى المقررات اإلجرائية الواردة أدناه)١(١٢٢م تمقرره اإلجرائي 
  

 ألعمال منظمـة    إذ يالحظ مع التقدير تعاونها مع منظمة الصحة العالمية ويثني على استمرار تفانيها              
الصحة العالمية، يقرر اإلبقاء على العالقات الرسمية بين منظمة الصحة العالمية والمنظمات غيـر الحكوميـة       

  .التي ترد عالمة نجمية أمام أسمائها في ملحق هذا التقرير
  

لمزيد من يستدعي ا وإذ يالحظ أن هناك تقارير، منها ما لم يرد، ومنها ما ورد متأخراً جداً ، ومنها ما                 
 والعشرين بعد المائة استعراض العالقات مع المنظمات غير         السادسةالمعلومات، يقرر أن يرجئ لغاية دورته       

رابطة معاهد ومدارس طب المناطق المدارية في أوروبا؛ ورابطة كروب اليـف الدوليـة؛              : الحكومية التالية 
سنان؛ ومؤسسة هيلين كيلر الدوليـة؛ والوكالـة        والمؤسسة العالمية للتليف الكيسي؛ واالتحاد العالمي لطب األ       

الدولية للوقاية من العمى؛ والرابطة الدولية لبحوث األسنان؛ والرابطة الدولية لداء العداريات؛ والرابطة الدولية              
لعيوب الكالم والنطق؛ واللجنة الدولية للوقاية من اإلشعاع؛ واالتحاد الدولي لداء السكري؛ واالتحـاد الـدولي                

عيات طب األذن واألنف والحنجرة؛ والعصبة الدولية لمكافحة داء الصرع؛ واالتحـاد الـدولي لمكافحـة                لجم
الجذام؛ والشبكة الدولية المعنية بصحة وسالمة وبيئة األطفال؛ والمنظمة الدولية لمكافحة التراخوما؛ واألطبـاء              

ايات الصلبة؛ واالتحاد الدولي لمكافحة الـسل       الدوليون للوقاية من الحرب النووية؛ واالتحاد الدولي إلدارة النف        
وأمراض الرئة؛ واالتحاد الدولي لصون الطبيعة ومواردها؛ واالتحاد الدولي لجمعيات المناعة؛ واالتحاد الدولي            

؛ واالتحاد العالمي للمكفوفين؛ واالتحاد الدولي للمداواة       "أوربيس"لعلم السموم؛ والمؤسسة الدولية لرعاية العيون       
  .اه والمداواة بالمناخبالمي

  
الهيئة الدولية ألدوية طب األعصاب والطب النفسي، والجمعية الدولية لعلم الدم وإذ يحيط علماً بتقارير   

واالتحاد الدولي لجمعيات الميكروبيولوجيا، وإذ يضع في اعتباره توقعات استئناف التعاون معهم المتفق عليـه               
ت مع هذه المنظمات غير الحكومية لمدة سنة أخرى وأن يطلب من كل             بالتبادل، قرر إرجاء استعراض العالقا    

منها تقديم تقرير عن عالقتها مع المنظمة وعن نتائج مراسالت االتفاق على خطط التعاون، وذلك لينظر فيـه                  
  .المجلس التنفيذي في دورته السادسة والعشرين بعد المائة

  
د من االتحاد الدولي لصحة المراهقين، واالتحاد الـدولي         وإذ يحيط علماً بأن تقارير التعاون لم ترد بع          

للعلوم النفسية، والرابطة العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة، قرر إرجاء استعراض العالقات مع هذه المنظمات 
غير الحكومية لمدة سنة أخرى، وطلب إفادتها بأن عالقاتها الرسمية بالمنظمة ستتوقف ما لم تـرد تقاريرهـا                  

  . فيها المجلس التنفيذي في دورته السادسة والعشرين بعد المائةلينظر
                                                           

 .٣انظر الملحق     ١
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 الخاص بمشاركة المنظمات غير الحكومية في االجتماعات الحكوميـة          ١وأحاط المجلس علماً بالتقرير     
  .الدولية التي تنعقد بقرار من األجهزة الرئاسية لمنظمة الصحة العالمية

  
  )٢٠٠٩ يناير / كانون الثاني٢٦الجلسة الحادية عشرة، (

  
  
  منح جائزة مؤسسة الدكتور علي توفيق شوشة  )٢(١٢٤ت م
  

منح المجلس التنفيذي، بعد النظر في تقرير لجنة مؤسسة الدكتور علي توفيق شوشة، جائزة مؤسـسة                  
لما قدمته من إسهامات جليلة فـي مجـال   ) لبنان( لألستاذة هدى زريق   ٢٠٠٩الدكتور علي توفيق شوشة لعام      

 فرنـك  ٢٥٠٠وستتلقى الفائزة مبلغاً بالـدوالر األمريكـي يعـادل      . مومية في إقليم شرق المتوسط    الصحة الع 
  .سويسري

  
  )٢٠٠٩يناير /  كانون الثاني٢٦الجلسة الحادية عشرة، (

  
  
  منح جائزة ساساكاوا للصحة  )٣(١٢٤ت م
  

كاوا للـصحة، جـائزة     منح المجلس التنفيذي، بعد النظر في تقرير هيئة اختيار الفائزين بجائزة ساسا             
للعمل االبتكاري الممتـاز الـذي      ) البحرين(، للدكتورة أمل عبد الرحمن الجودر       ٢٠٠٩ساساكاوا للصحة لعام    

  . دوالر أمريكي٣٠ ٠٠٠وستحصل الفائزة على مبلغ . اضطلعت به في مجال التنمية الصحية
  

  )٢٠٠٩يناير /  كانون الثاني٢٦الجلسة الحادية عشرة، (
  
  
  جائزة مؤسسة اإلمارات العربية المتحدة للصحة  )٤(١٢٤ت م
  

منح المجلس التنفيذي، بعد النظر في تقرير هيئة اختيار الفائزين بجائزة مؤسسة اإلمـارات العربيـة                  
 لمشروع الرعاية المتكاملة فـي      ٢٠٠٩المتحدة للصحة، جائزة مؤسسة اإلمارات العربية المتحدة للصحة لعام          

والرابطة الجورجيـة لألمـراض التنفـسية       ) سنغافورة( للنساء واألطفال    KKتشفى  فترة ما حول الوالدة ومس    
وستحصل كل من الجهات الفائزة الثالث علـى مبلـغ          . لمساهمتها الجليلة في مجال التنمية الصحية     ) جورجيا(

  . دوالر أمريكي٢٠ ٠٠٠
  

  )٢٠٠٩يناير /  كانون الثاني٢٦الجلسة الحادية عشرة، (
  
  
  
  
  
  

                                                           
 .١٢٤/٢٥م تالوثيقة     ١
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  لبحوث تعزيز الصحةح جائزة دولة الكويت من  )٥(١٢٤ت م
  

منح المجلس التنفيذي، بعد النظر في تقرير هيئة اختيار الفائزين بجائزة مؤسسة دولة الكويت لتعزيز                 
 للمركز الـوطني لتعزيـز      ٢٠٠٩الصحة، جائزة مؤسسة دولة الكويت للبحوث في مجال تعزيز الصحة لعام            

) البحـرين (والـدكتورة شـيخة سـليم العـريض      ) بولندا(ب المهني   الصحة في مكان العمل ومعهد نوفر للط      
 دوالر  ٢٠ ٠٠٠وسيحصل كل من الفائزين علـى مبلـغ         . أسهموا به من أعمال جليلة في التنمية الصحية        لما

  .أمريكي
  

  )٢٠٠٩يناير /  كانون الثاني٢٦الجلسة الحادية عشرة، (
  
  
  ارية للصحة العمومية ووك التذك– جائزة الدكتور لي جونغ منح  )٦(١٢٤ت م
  

 -منح المجلس التنفيذي، بعد النظر في تقرير هيئة اختيار الفائزين بجائزة مؤسسة الدكتور لي جونغ                  
 ووك التذكارية للصحة العموميـة لعـام        -ووك التذكارية للصحة العمومية جائزة مؤسسة الدكتور لي جونغ          

لمساهمته الجليلة في   ) جورجيا(لمناعيات السريرية    لمركز مكافحة األمراض المعدية واأليدز وبحوث ا       ٢٠٠٩
. البحوث المتعلقة باأليدز والعدوى بفيروسه وتوقيه وعالجه ومكافحته وبحوث األمراض السارية ومكافحتهـا            

  . دوالر أمريكي٨٥ ٠٠٠وستحصل الجهة الفائزة على مبلغ 
  

  )٢٠٠٩يناير /  كانون الثاني٢٦الجلسة الحادية عشرة، (
  
  
  منح المنحة الدراسية لمؤسسة جاك باريزو  )٧(١٢٤ت م
  

 المنحة الدراسية لمؤسسة جاك باريزو،      هيئة اختيار الفائز  منح المجلس التنفيذي، بعد النظر في تقرير          
 دوالر  ٥٠٠٠وستحـصل الفـائزة علـى مبلـغ         ). غانا( للسيدة ليفسي أبوكيي نافوي      ٢٠٠٩ لعام   هذه المنحة 
  .أمريكي

  

  )٢٠٠٩يناير /  كانون الثاني٢٦ الجلسة الحادية عشرة،(
  
  
  تعيين ممثلي المجلس التنفيذي في جمعية الصحة العالمية الثانية والستين  )٨(١٢٤ت م
  

، ٧ق٥٩م ت  من القـرار     ١وطبقاً للفقرة   ) ٥(١٢٣م ت عين المجلس التنفيذي، عمالً بالمقرر اإلجرائي         
اب رئيسه الثالثة وهم السير ليام دونالدسـون        ، بحكم منصبه، ونو   )سري النكا (دي سيلفا   . س. رئيسه السيد ن  

تـوري  . إي. ، والـسيد ع   )بيرو(فاليخوس  . ، والسيد ك  )المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية     (
ومن المفهوم أنه في حالة عدم وجود أي من         . لتمثيل المجلس في جمعية الصحة العالمية الثانية والستين       ) مالي(

والمقـرر  ) تونس(لحضور جمعية الصحة فإن نائب الرئيس اآلخر الدكتور هشام عبد السالم            هؤالء األعضاء   
  .يمكن أن يطلب منهما تمثيل المجلس) الصين(الدكتور رين مينغهوي 

  
  )٢٠٠٩يناير /  كانون الثاني٢٦الجلسة الحادية عشرة، (
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  لستين وفترة انعقادها واالثانيةجدول األعمال المؤقت لجمعية الصحة العالمية   )٩(١٢٤ت م
  

المجلس التنفيذي، بعد أن نظر في تقرير المديرة العامة عـن جـدول األعمـال المؤقـت لجمعيـة                     
 وإذ يذكّر بمقرره اإلجرائي السابق القاضي بأن تعقد جمعية الصحة العالميـة  ١العالمية الثانية والستين،   الصحة

 وتختتم في  ٢٠٠٩مايو  /  أيار ١٨الها يوم االثنين الموافق     الثانية والستون في قصر األمم بجنيف وأن تفتتح أعم        
 وإذ يذكر كذلك باالتفاق الذي تم التوصل إليه أثناء مناقشة           ٢٠٠٩،٢مايو  /  أيار ٢٧موعد أقصاه يوم األربعاء     

 من الدورة الحالية، وافق على جدول األعمال المؤقت لجمعية الصحة العالمية الثانية والستين بعـد                ٤-٧البند  
  .عديلهت
  

  )٢٠٠٩يناير /  كانون الثاني٢٦الجلسة الحادية عشرة، (
  
  
   والعشرين بعد المائةالخامسةموعد ومكان انعقاد دورة المجلس التنفيذي   )١٠(١٢٤ت م
  

 بـالمقر   ٢٠٠٩مـايو   /  أيار ٢٨قرر المجلس التنفيذي عقد دورته الخامسة والعشرين بعد المائة يوم             
  .٢٠٠٩مايو /  أيار٣٠ية بجنيف، واختتام هذه الدورة في موعد أقصاه يوم الرئيسي لمنظمة الصحة العالم

  
  )٢٠٠٩يناير /  كانون الثاني٢٦الجلسة الحادية عشرة، (

  
  
  

  ــــــــــــــــــــ

  
  
  
  
  
  
  

                                                           
 .٢ إضافة ١٢٤/٢٧م ت و١ إضافة ١٢٤/٢٧م ت و١٢٤/٢٧م ت الوثائق    ١
 ).٧(١٢٣ت مانظر المقرر اإلجرائي     ٢
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  ١الملحق 
  
  

   والصحةتغير المناخ
  

  ١خطة عمل
  
  ]٢٠٠٨ نوفمبر/  الثانيتشرين ٢٠ - ١٢٤/١١م ت[  
  

  
  
تجمع اآلراء العلمية على الصعيد العالمي اآلن إجماعاً قوياً على أن احترار النظام المنـاخي حقيقـة                   -١

 طلبت جمعية الـصحة العالميـة       حةالمتانات  وفي ضوء البي  . مفروغ منها وعلى أنه يؤثر على صحة اإلنسان       
، ضمن جملة أمور، أن تتشاور مـع الـدول          ١٩-٦١ج ص ع   في قرارها     إلى المديرة العامة،   الحادية والستون 

 لتقدير ومواجهة تعزيز الدعم التقني الذي تقدمه المنظمة إلى الدول األعضاء          لخطة عمل   " إعداد   بشأناألعضاء  
  [ ... ]". لصحيةظم ا الصحة والنُفيآثار تغير المناخ 

  
 الـدول األعـضاء     وتُعد خطة العمل إطاراً لعمل األمانة، مع مراعاة المناخ السائد في كل دولة مـن                -٢

ومدى سرعة   الصحية   وأحوالهاظمها الصحية   االقتصادية ونُ ومستويات تنميتها االجتماعية    وثقافات هذه الدول    
طر العمـل اإلقليميـة،     تند إلى قرارات اللجان اإلقليمية وأُ      تس ت الخطة بناء على عملية تشاور     عدوقد أُ . تأثرها

من البلدان   ٢ بلداً ٢٢ قدمتها الدول األعضاء إلكترونياً وفي اجتماع حضره          التي قتراحاتاالوهي تتضمن كذلك    
  ).٢٠٠٨أكتوبر /  تشرين األول١٠ و٩جنيف، ( للمنظمة التي عينها المديرون اإلقليميون

  
 الحالية  ستراتيجيةطار الزمني للخطة اال   اإل ضمنوستُنفذ  . حول أربعة أغراض  وتتمحور خطة العمل      -٣

في (الصحة  المحدقة ب وتركز خطة العمل بشكل أساسي على المخاطر البيئية         . ٢٠١٣-٢٠٠٨المتوسطة األجل   
، ولكن هناك عدة إجراءات تقتضي دمج االعتبارات المتعلقـة بتغيـر            ) بالتحديد ٨إطار الغرض اإلستراتيجي    

  . بالفعل أخرى، وهي أعمال يجري النهوض بهااستراتيجيةالمناخ في أغراض 
  

  هدف الخطة العام
  
  :هدف خطة العمل ما يليستت  -٤

                                                           
الـنص  (، المحـضر المـوجز للجلـسة الـسابعة     ١/سجالت/ ١٢٤/٢٠٠٩ت م والوثيقة ٥ق١٢٤ت مانظر القرار    ١

 ).اإلنكليزي
ـ           ٢ سلفادور، ألمانيـا، الهنـد، إيطاليـا، األردن،        بنغالديش، بربادوس، البرازيل، الصين، كوستاريكا، الدانمرك، ال

   سبانيا، المملكة المتحـدة    أمان، بولندا، جمهورية كوريا، االتحاد الروسي، ساموا، صربيا،         مدغشقر، ملديف، النرويج، ع
  .يرلندا الشماليةألبريطانيا العظمى و
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ظم الصحية في جميع البلدان، والسيما البلدان المنخفضة الدخل والبلدان المتوسطة الدخل            دعم النُ   •
تغيـر  سرعة التأثر ب   ورصد   تقديرلى  والدول الجزرية الصغيرة، وذلك من أجل تعزيز قدراتها ع        

  ؛ومخاطره وآثاره في مجال الصحةالمناخ 

  ؛تأثراًفئات ال أسرعحماية صحة اإلنسان، وخصوصاً الكفيلة بجراءات اإل واالستراتيجياتتحديد   •

  . المعارف والممارسات الجيدةتبادل  •
  

  األغراض واإلجراءات
  

   الوعيوإذكاء أنشطة الدعوة -١الغرض 
  
الالزمـة فـي    تدابير  الاتخاذ  تسريع العمل على     الوعي بآثار تغير المناخ على الصحة من أجل          اءإذك  -٥

 تغيير  أن يحفز ويسهل   تحسين فهم مخاطر تغير المناخ وآثاره على الصحة          ومن شأن .  الصحة العمومية  مجال
 تحسين الوعي   وسيساعد. تقليل انبعاثات غازات الدفيئة    من أجل     لإلجراءات المتخذة  السلوكيات ودعم المجتمع  

 االستراتيجيات الـسريعة والـشاملة     على االضطالع بدور قيادي في دعم        المهنيين العاملين في قطاع الصحة    
  .سرعة التأثر والتي تعزز الصحة وتحد من ٢،ثار والتكيفاآل ١لتخفيف

  
  اإلجراءات

  
  . أدناهاإلجراءين الواردينستتخذ األمانة   -٦
  

دوات واإلرشادات والمعلومات وحزم مواد التدريب لـدعم حمـالت إذكـاء            إعداد األ   ١-١اإلجراء  
  .الوعي والدعوة الرامية إلى حماية الصحة من تغير المناخ على الصعيدين الوطني واإلقليمي

  
إعداد وسيتم  .  المهنيين الصحيين  وخصوصاًسوف يستهدف هذا اإلجراء فئات السكان على اختالفها،           -٧

التعاون مـع   لموجهة لعامة الجمهور، والسيما الفئات السريعة التأثر، كاألطفال والمسنين، ب         حزم مواد التعليم ا   
  .السلطات الوطنية والمنظمات غير الحكومية

  
  إعداد وتنفيذ حملة عالمية إلذكاء الوعي والدعوة تستهدف وضع الصحة فـي صـميم                ٢-١اإلجراء  

  .كيف معه على المستوى الدوليبرنامج العمل الخاص بتخفيف آثار تغير المناخ والت
  
الجارية مـن   خالل المفاوضات   بعين االعتبار تماماً     موضوع الصحة    أخذ هذه الحملة ضمان     تستهدف  -٨

 المقـرر   اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المنـاخ        للمؤتمر الخامس عشر لألطراف في       أجل التحضير 
لسكان وراسمي  دور كل من ا    الحملة توضيح    تستهدفكما  . ٢٠٠٩ديسمبر  / عقده بكوبنهاغن في كانون األول    

 التـدابير المتـصلة بالـصحة       وما يلزم أن يتخذه كل منهم من اإلجراءات لتنفيذ        السياسات والجهات األخرى    
وقيـاس الفوائـد    وسيتم في هذا الصدد توضـيح       . تقليل انبعاثات غازات الدفيئة   والرامية إلى تعزيز التكيف و    

وسـوف  .  مختلف الخيارات المتاحة في مجاالت من قبيل إنتاج الطاقة والنقل          ة إلى الصحة على   المترتبة بالنسب 

                                                           
وهـي  ،  أثير اإلنسان في النظام المنـاخي     الحد من ت  الرامية إلى   جراءات  اإلفي هذا السياق    " تخفيف"يعني مصطلح       ١

  .لى تقليل انبعاثات غازات الدفيئة، أو تعزيز إزالتها من الغالف الجوي الرامية إستراتيجياتأساساً اال
في هذا السياق التكيف داخل النظم الطبيعية أو البشرية على سبيل االسـتجابة للمثيـرات               " التكيف"يعني مصطلح       ٢

  . أو آلثارها على نحو يخفف الضرر الواقع أو يغتنم الفرص المفيدةو المتوقعة الفعلية أالمناخية
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وسـيجري بنـشاط    .  المتعددة الوسـائط   اآلليات ابتكارية بشأن    نهوجاً كما ستتبع    ، الحملة أساليب معيارية   تتبع
  . فئات الشباب والمنظمات غير الحكومية المعنيةإشراك

  
ت مع سائر منظمات األمم المتحدة ومع قطاعات غير قطاع الصحة على كـل              الدخول في شراكا   -٢الغرض  

 في صـميم الـسياسات      من الصعيد الوطني واإلقليمي والدولي لضمان وضع حماية الصحة وتعزيز الصحة          
  .المتعلقة بتخفيف آثار تغير المناخ والتكيف معه

  
ف يستدعي هذا األمر أن يـضطلع       وسو.  إقامة الشراكات على جميع المستويات     سيجري العمل على  و  -٩

والتأثير في الـسياسات    ،  عبر جميع القطاعات  قطاع الصحة العمومية بدور القوامة في تعزيز ترابط السياسات          
  .واإلجراءات التي يمكن أن تفيد الصحة

  
  اإلجراءات

  
  .ستتخذ األمانة ثالثة إجراءات في هذا الصدد  -١٠
  

ناسبة وأنشطة التنسيق ذات الصلة داخـل منظومـة األمـم           المشاركة في اآلليات الم     ١-٢اإلجراء  
  .المتحدة

  
سيولى اهتمام خاص لبرنامج عمل نيروبي التابع التفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغيـر المنـاخ                  -١١

ل وستعمل األمانة على ضمان مراعاة الـشواغ .  والتكيف معه بهوالمتعلق بتأثيرات تغير المناخ والقابلية للتأثر   
  .الصحية مراعاة تامة في عملية اتخاذ القرار وتخصيص الموارد وأنشطة التوعية

  
اضطالع المنظمة بدور القوامة مع سائر القطاعات ومنظمـات األمـم المتحـدة ذات                ٢-٢اإلجراء  

  .الصلة
  

سيتم تعزيز التعاون مع القطاعات األخرى من خالل إعداد أدوات ومواد إعالمية محـددة لتوضـيح                  -١٢
فيما يخص تعزيز الـصحة     ) في قطاعي النقل والطاقة مثالً    (األثر الذي يمكن أن تحققه مختلف خيارات التنمية         

ستلبي الحاجة إلـى    ) كالزراعة وإدارة الطوارئ  (كما أن المشاريع المشتركة مع القطاعات األخرى        . وحمايتها
  .التعاون بين القطاعات لتحسين مستوى فعالية استجابات التكيف

  
تزويد قطاع الصحة بالمعلومات واألدوات والمشورة لتتسنى له المشاركة بفعالية فـي              ٣-٢جراء  اإل

  .اآلليات الوطنية واإلقليمية والدولية
  

 من الضروري أن يكفل ممثلو قطاع الصحة دمج الشواغل الصحية كما ينبغي فـي بـرامج العمـل                   -١٣
 اإلقليمية والدولية للتكيـف وتخفيـف       في االستراتيجيات و اللجان الوطنية    الوطنية الخاصة بالتكيف وفي عمل    

وستتولى األمانة تزويد الدول األعضاء بالمعلومات والبيانات وأدوات الدعوة لـدعم إعـداد الوثـائق               . اآلثار
 استراتيجيةبل الحصول على الموارد وإدراج موضوع الصحة بطريقة         طري وتيسير س  الالزمة على الصعيد القُ   

  .لوطنية والدولية الحالية والمقبلةفي السياسات ا
  

  إعداد البينات العلمية تعزيز ودعم -٣الغرض 
  

واآلثـار المحتملـة فـي      معارفنا، والسيما فيما يخص اآلثار الحالية       في   الكبيرة   الثغراتهناك بعض     -١٤
التي تميز الفئات    والسمات   ،هذه المخاطر ب السكان   سرعة تأثر  ومدى   ،لمخاطر المرتبطة بتغير المناخ   المستقبل ل 

 لرصد وتقيـيم معـايير      األفيد والمؤشرات   ،إدارة الطوارئ نُظم  ظم الترصد واإلنذار و    ونوع نُ  السريعة التأثر، 
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 فيما يتعلق بتعزيز الـصحة      اآلثار، فضالً عن مستوى الفعالية النسبية لمختلف سياسات التكيف وتخفيف           العمل
  .وحمايتها

  
  اإلجراءات

  
  .عة إجراءات في هذا الصددستنفذ األمانة سب  -١٥
  

تقدير عبء المرض الناجم عن تغير المناخ والتنبؤ به في الـسنوات المقبلـة باتبـاع                  ١-٣اإلجراء  
  .النهوج القائمة والجديدة

  
ستعمل األمانة عن كثب مع سائر الهيئات العلمية المعنية من أجل تحديث التقديرات الـسابقة وإدراج                  -١٦

وسـيجري تنقـيح وتحـسين األدوات       . ة لم تُؤخذ في الحسبان في الحسابات السابقة       حصائل جديدة غير مباشر   
  .القائمة لتيسير عملية تطبيق الحصائل على كل من المستوى اإلقليمي والوطني والمحلي

  
استعراض وتطوير المنهجيات والمبادئ التوجيهية بشأن السبل الكفيلة بتقيـيم سـرعة              ٢-٣اإلجراء  
  .لصحية الناجمة عن تغير المناخ على كل من المستوى المحلي والوطني واإلقليميالتأثر باآلثار ا

  
إن تقديرات سرعة التأثر تحسن فهم المخاطر الحالية والمقبلة المحدقة بالصحة، مع ما يكتنف ذلك من                  -١٧

ات الـصحية   كما تيسر التقديرات عملية تحديد التدخالت التي يمكن أن تخفف الضغط على المحدد            . عدم اليقين 
  .الحساسة للمناخ، وتزيد مرونة السكان إزاءه، وتعزز القدرة على التأهب للطوارئ ومواجهتها

  
إقامة مركز لتبادل االستراتيجيات القائمة لحماية الصحة في الدول األعضاء وإتاحـة              ٣-٣اإلجراء  

  .وتقييم الفعالية النسبية بما في ذلك المردودية. المعلومات على نطاق واسع
  

وثمة حاجة إلى توثيق هذه     . يقوم بعض البلدان واألقاليم بتنفيذ االستراتيجيات واإلجراءات أو تخطيطها          -١٨
  .التطورات ونشرها وتبادلها وتقدير مدى فعاليتها

  
دعم ورصد البحوث المجراة من أجل تحسين المعارف المتعلقة بالـصحة العموميـة               ٤-٣اإلجراء  

  .ى الصحة وبشأن أنجع التدخالت الالزمة إلدارة هذه المخاطربشأن مخاطر تغير المناخ عل
  

عقدت المنظمة عملية تشاور رسمية مع كبار الباحثين وهيئات منظومة األمم المتحدة والمنظمات غير                -١٩
  الحكومية والجهات المانحة، وحددت مجاالت األولوية للبحوث المقبلة تحت العنـاوين المحـددة فـي القـرار            

وستعمل المنظمة مع هذه الجهات وغيرها من الشركاء المعنيين على إنشاء اآلليات الماليـة              . ١٩-٦١ج ص ع  
وآليات التنسيق الالزمة لسد الثغرات المحددة في المعارف وبناء ما يلزم من قدرات فـي مجـال البحـوث،                   

  .وخصوصاًً في البلدان النامية
  

تقدير أثر سياسات التكيف وتخفيف اآلثار على الصحة في القطاعات األخرى وتحديد              ٥-٣اإلجراء  
  .أنجع اإلجراءات التي يحتمل أن تفيد الصحة

  
تتأثر صحة اإلنسان تأثراً مباشراً بالخيارات التي تتوصل إليهـا القطاعـات األخـرى، مـن قبيـل                    -٢٠

يح اآلثـار الـصحية المترتبـة علـى القـرارات           ومن شأن توض  . الطاقة وقطاع الزراعة وقطاع النقل     قطاع
تتخذها هذه القطاعات فيما يخص تخفيف اآلثار والتكيـف، ووضـع األدوات الالزمـة لتقييمهـا علـى                   التي
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الصعيد اإلقليمي والوطني والمحلي، أن يدعما تحقيق الفوائد الـصحية وتالفـي المخـاطر المحدقـة                 من كل
  .بالصحة

  
مؤشرات لرصد الحصائل الصحية المتصلة بتغير المناخ داخل نظـم          تحديد ووضع ال    ٦-٣اإلجراء  

  .الترصد
  

ستخضع نُظم الترصد القائمة لالستعراض بغية تحديد المؤشرات التي يمكن استخدامها لتحديد وتقدير               -٢١
 وسيتم اقتـراح  . المخاطر الصحية الناجمة عن تغير المناخ ومدى فعالية اإلجراءات المتخذة في هذا المضمار            

  .مؤشرات جديدة عند اللزوم
  

العمل مع سائر المنظمات العلمية المعنية على إجراء تقدير دولـي شـامل للتكـاليف                 ٧-٣اإلجراء  
االقتصادية ذات الصلة بآثار تغير المناخ على الصحة في إطار مختلف سيناريوهات اتخاذ إجراءات التكيـف                

 الدول األعضاء بالوسائل الالزمة إلجراء هذه التقـديرات         وتزويد. جراءاتاإلأو عدم اتخاذ    / وتخفيف اآلثار و  
  .على المستوى الوطني

  
استعراض و) ٢٠٠١(لفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ       أوضح كل من تقرير التقييم الرابع ل        -٢٢

ناخ في المجتمع   اآلثار االقتصادية المترتبة على تغير الم     ) ٢٠٠٦ (شتيرن بشأن اآلثار االقتصادية لتغير المناخ     
ومن شأن إجراء تقييم مماثل لآلثار الصحية أن يعود بالفائـدة علـى             . ككل وفي بعض القطاعات االقتصادية    

عملية وضع السياسات وتدعيم الحجج المؤيدة التخاذ ما يلزم من إجراءات لتخفيف آثار تغير المناخ والتكيـف                 
  .معه

  
دات الصحية التي يشكلها تغير المناخ، بمـا فيهـا           تعزيز النُظم الصحية لمواجهة التهدي     -٤الغرض  

  .الطوارئ الناجمة عن الظواهر الجوية المتطرفة وارتفاع مستوى سطح البحر
  

سوف تتطلب اإلجراءات التي تتخذها النُظم الصحية لحماية السكان من آثـار تغيـر المنـاخ إدراج                   -٢٣
) المهملة(فحة أمراض المناطق المدارية المنسية       مكا تدخالت الصحة العمومية في قطاع الصحة النظامي، مثل       

وتوفير الرعاية الصحية األولية، واتخاذ اإلجراءات الرامية إلى تحسين المحددات البيئية واالجتماعية للصحة،             
ويجـب أن يكـون     . والتي تتراوح بين توفير المياه النقية ومرافق اإلصحاح النظيفة وبين تعزيز عافية المرأة            

شترك بين هذه المسائل وهو ضمان اإلنصاف وإعطاء األولوية لحماية األمـن الـصحي للفئـات    هناك قاسم م  
  .السريعة التأثر على وجه الخصوص

  
وعالوة على ذلك ثمة حاجة على وجه الخصوص إلى مكافحة المخاطر الصحية وتقليلهـا، وتعزيـز                  -٢٤

 على الطوارئ الشديدة وغيرها من األزمات التي         الصحية المترتبة  فيما يتعلق باآلثار  التأهب واالستجابة   تنسيق  
  .قد تتفاقم بفعل تقلبية المناخ وتغيره

  
  اإلجراءات

  
  .ستتخذ األمانة ستة إجراءات في هذا الصدد  -٢٥
  

تقديم الدعم التقني من أجل بناء القدرات الالزمة لتقدير ورصد مدى سـرعة التـأثر                 ١-٤اإلجراء  
  .ر المناخبالمخاطر الصحية الناجمة عن تغي

  
 القدرة الوطنية على إجراء التقـديرات الخاصـة باألخطـار           تطويرستتعاون األمانة مع البلدان على        -٢٦

 وذلك بالتركيز على البلدان المنخفضة والمتوسطة الـدخل وعلـى           وسرعة التأثر والمخاطر والقدرات الالزمة    
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 معدة في مختلف المجاالت     محددةدام أدوات   وسيشمل ذلك التدريب على استخ    . الدول الجزرية الصغيرة النامية   
  .التقنية ذات الصلة

  
) بما فيها خدمات الوقاية األوليـة     (الدعوة إلى تعزيز خدمات الرعاية الصحية األولية          ٢-٤اإلجراء  

  .دعماً لقدرات المجتمعات المحلية على اكتساب المرونة إزاء المخاطر الصحية الناجمة عن تغير المناخ
  

قتضي الكثير من االستجابات للتحديات الصحية التي يشكلها تغير المناخ تنفيذ تدخالت الرعاية             سوف ي   -٢٧
الصحية األولية، بما فيها الوقاية األولية، في مجاالت كل من مكافحة النواقل، وحماية الصحة البيئية، وترصد                

  .األمراض
  

ز نُظم الصحة العمومية وتمويلها على      حشد وتوجيه الدعم الدولي الالزم للتعجيل بتعزي        ٣-٤اإلجراء  
  .الصعيد الوطني

  
ستقدم األمانة الدعم إلى قطاعات الصحة في الدول األعضاء إلشراكها في اآلليات الدولية ذات الصلة                 -٢٨

بتغير المناخ من أجل الحصول على ما يلزم من دعم مالي وسياسي لتنفيذ استجابات صحية فعالة للتكيف مـع                   
يجب أن تراعي عملية تطوير البنية التحتية الصحية مخاطر تغير المناخ لضمان مأمونية هـذه               و. تغير المناخ 

  .البنية التحتية وتمكّنها من أداء وظيفتها في حاالت الطوارئ
  

دعم عملية إعداد وتنفيذ وتقييم الخطط اإلقليمية والوطنية لتخفيف آثار تغيـر المنـاخ                ٤-٤اإلجراء  
  .ي اتخاذ النُظم الصحية إجراءاتوالتكيف معه والتي تقتض

  
ستعمل األمانة مع البلدان على وضع وتقييم خطط عمل في مجال المسؤولية المحددة لقطاع الـصحة                  -٢٩

وسـيتم  . وفي القطاعات األخرى التي تؤثر فيها اإلجراءات المتخذة على الصحة وعلى موارد قطاع الـصحة              
 المناخ في البرامج الـصحية القائمـة وتعزيـز الحـد مـن            التشديد بقوة على الحاجة إلى دمج موضوع تغير       

. الكوارث والتأهب للطوارئ وتدعيم قدرات االستجابة من أجل مواجهة مخاطر الطـوارئ المتزايـدة              مخاطر
عـن   انبعاثات غـازات الدفيئـة الـصادرة         الدول األعضاء التي تود الحد من     وإضافة إلى ذلك سيجري دعم      

  .قطاعاتها الصحية
  

توحيد ودعم استحداث نُظم إنذار مبكر فيما يتصل بالعواقب الصحية المترتبـة علـى                ٥-٤ اإلجراء
  .تغير المناخ وتقلبيته

  
تستخدم بلدان عديدة نُظم اإلنذار إلبالغ السكان بكيفية التأهب والتصدي للمخاطر الصحية الناجمة عن                -٣٠

 األطراف الفاعلة، كوكاالت األرصاد الجويـة،       وستعمل المنظمة مع سائر   . الظواهر المتصلة باألحوال الجوية   
  .وستشارك في تبادل الخبرات، وتقييسها، وتنفيذ االستراتيجيات الفعالة على نطاق أوسع

  
دعم تقدير فعالية تدابير إدارة الطوارئ الصحية في تقليل تأثير الظواهر المتطرفة على   ٦-٤اإلجراء 

  .اء الدراسات التجريبيةالصحة باستحداث أساليب تقييم مناسبة وإجر
  

 األمانة إجراء المزيد من التقييمات المنهجية لمدى دقة اإلنذارات، وفعاليـة االسـتجابات              تدعمسوف   -٣١
وينبغي أن تُدرج جميع    . فئات السكان السريعة التأثر   االجتماعية والوقائية والسريرية، فيما يخص حماية صحة        

سـطح   الجفاف وارتفاع مـستوى      نوباتالطويلة األجل الناجمة عن     آثار تغير المناخ على الصحة، والمخاطر       
ذوي ، والتنـافس علـى المـوارد، وتـشريد الـسكان            أمن ومأمونية المياه والغذاء    التي قد تؤثر على      البحر،

  .تقييمالظم اإلنذار المبكر مع ما يلزم من مخططات ، في نُاالحتياجات اإلنسانية
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  التنفيذ
  

جميع بلبلدان من خالل شبكة المنظمة هذه بهدف دعم ا يرد وصفها في خطة العمل ستُنفذ األنشطة التي   -٣٢
 وعن طريق االستفادة بفعالية من المراكز المعنية المتعاونة مع المنظمة ومن خبرة سـائر الهيئـات                 مستوياتها

ديدة متعاونـة   وستُعين، حسب االقتضاء، مراكز ج    . لفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ     ذات الصلة، كا  
 التعاون  وسيتم تحسين . مع المنظمة لدعم عملية التنفيذ في بعض المناطق الجغرافية وفيما يتعلق بمسائل محددة            

 وذلك بالتركيز الخاص على العمل مع مؤسسات البلـدان األكثـر            الوطنية والدولية العلمي  مع مراكز االمتياز    
أنشطة الرصد والتقييم من خالل اآلليـات والمؤشـرات         وسيضطلع ب . عرضة آلثار تغير المناخ على الصحة     

 الميزانية البرمجية لكـل ثنائيـة ذات        وفي ،٢٠١٣-٢٠٠٨ المتوسطة األجل    ستراتيجيةلخطة اال الواردة في ا  
 ٢٠٠٩-٢٠٠٨ فإن ميزانيتي الثنـائيتين      م الزيادة الحادة في عدد األنشطة     وتشير التقديرات إلى أنه برغ    . صلة
 ٢٠١٣-٢٠١٢ للثنائية   المخططة ينبغي أن تخضع الميزانية      ومع ذلك .  االحتياجات نستغطيا ٢٠١١-٢٠١٠و

المقبلـة، واحتياجـات الـدول      الثنائيـة    الحالية و  المتخذة خالل الثنائية  للتقييم من جديد على أساس اإلجراءات       
  .التعاون والدعمفيما يتعلق باألعضاء 

  
  اإلجراء المطلوب من المجلس التنفيذي

  
  . ] بشأن خطة العملالمجلس التنفيذي، في هذه الفقرة، إلى تقديم اإلرشاداتدعي [   -٣٣
  
  

  ــــــــــــــ
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  ٢الملحق 
  
  

  تعديالت على الالئحة المالية
  ١والنظام المالي

  
  

  تقرير من المديرة العامة
  

  ]٢٠٠٨ديسمبر /  كانون األول١٨ - ١٢٤/٢٢م ت[ 
  
  
، في تقريـر    ٢٠٠٧يناير  / نظر المجلس التنفيذي إبان دورته العشرين بعد المائة، المعقودة في كانون الثاني             -١

 وقد بين ذلك التقرير المقدم من المـديرة العامـة أن األمانـة              ٢.ئحة المالية والنظام المالي   بعنوان تعديالت على الال   
شرعت في مسعى شامل لتحديث النظم التشغيلية األساسية من أجل دعم اإلطار اإلداري القائم على تحقيق النتائج الذي 

مشابهة التي عمت منظومة األمم المتحدة، أيدت       وفي إطار هذا التحديث، وتمشياً مع المبادرات ال       . التزمت به المنظمة  
  . العمل بالمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام٩-٦٠ج ص عجمعية الصحة في قرارها 

  
وقد عمدت المنظمة بالفعل إلى اتباع معايير كثيرة اعتمدت في إطار المعايير المحاسـبية لمنظومـة األمـم                    -٢

  يـذ المعـايير المحاسـبية الدوليـة للقطـاع العـام تنفيـذاً تامـاً اعتبـاراً مـن                   المتحدة، أما اآلن فقد التزمت بتنف     
وتـرد هـذه    . ، األمر الذي يقتضي إدخال تعديالت على الالئحة المالية والنظام المالي          ٢٠١٠يناير  /  كانون الثاني  ١

  ٣.بهذه الوثيقةالملحقين  ٢ و١ المرفقينالتعديالت المقترحة في 
  

  مالية والنظام الماليتعديالت على الالئحة ال
  
إن إقرار المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام وغيرها من اإلصالحات ذات الصلة ينطوي علـى آثـار                   -٣

  .ولذلك نوجز في ما يلي التعديالت المقترح إدخالها على الالئحة المالية والنظام المالي. تخص المنظمة
  

ة الدولية للقطاع العام تكون قد تعهدت باتباع جميع هذه المعايير           إن المنظمة باعتمادها المعايير المحاسبي      •
  .وإال شهد مراجع الحسابات بعدم امتثالها

  
تقضي هذه المعايير بإعداد بيانات مالية بصفة سنوية على أساس االستحقاق؛ ومـع ذلـك فهـي تقبـل          •

 ٦٦ية الدولية للقطاع العام، الفقرة المعايير المحاسب( .حسابات المنظمات ذات الميزانيات الثنائية السنوات
  ).٢٤ من المادة ٣٨ والفقرة ١من المادة 

  

                                                           
 .١٠ق١٢٤ت مانظر القرار    ١
 .١ تصويب ١٢٠/٢١م ت و١٢٠/٢١م تالوثيقتان    ٢
 .)١٢٤/٣ت مانظر الوثيقة ( لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة  هو النص الذي أوصت به١النص الوارد في المرفق    ٣
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  :والبيانات المالية المطلوبة هي  •

  )حساب األصول والخصوم(بيان الوضع المالي   -

  )بيان اإليرادات(بيان األداء المالي   -

  بيان التغيرات في صافي األصول والسندات  -

  بيان التدفق النقدي  -

   أموال الميزانية باألموال الفعلية في الفترة التي يشملها التقريرمقارنة  -

  .المالحظات، وهي تشمل تلخيصاً ألهم السياسات المحاسبية  -
  

...١  
  

   قواعد تدوين الحسابات على أساس االستحقاق، تدون النفقـات حـسب مبـدأ تمـام التنفيـذ                 وبموجب  •
كبير ألن االلتزامات المنفذة هي التـي سـتدون فـي    ال على أساس مبدأ االرتباط والتعهد، وهذا تحسن         

نفقات الميزانية في نهاية كل سنة، أما قيمة االلتزامات التي لم تنفذ فلن تدون إال فـي ميزانيـة الـسنة                     
 ٢-٤وقد روعي هذا األمر في التعديالت المقترح إدخالها على المـادة            . الالحقة بعد أن تكون قد نفذت     

  .من النظام المالي
  
موجب المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام ينبغي تحـضير الحـسابات الـسنوية علـى أسـاس                 وب  •

وستـشمل  . االستحقاق حتى وإن كانت الميزانية الثنائية تحضر على األساس النقدي مثلما يحـدث اآلن             
ات المقدرة الميزانيات المقترحة جميع األنشطة البرمجية الخاضعة لسيطرة المنظمة والتي تمول االشتراك 

  .جزءاً منها
  

...١  
  

، وهو  ٢٠١٠يناير  /  كانون الثاني  ١ومن المقترح أن يكون الموعد الفعلي لتنفيذ هذه التغييرات المقترحة هو              -٤
موعد نفاذ التغييرات المطلوب إدخالها على النظام المالي للعمل بالمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام فـي جميـع                  

   ٢.مم المتحدةأنحاء منظومة األ
  

  اإلجراء المطلوب من المجلس التنفيذي
  
  .]١٠ق١٢٤ت ماحتوت هذه الفقرة على مشروع قرار اعتمد في الجلسة الحادية عشرة بوصفه القرار [   -٥
  
  
  

                                                           
تعديالت لم تنفذ في أعقاب المناقشات التي دارت فـي إطـار لجنـة البرنـامج والميزانيـة واإلدارة؛ انظـر الوثيقـة                            ١
  ).النص اإلنكليزي (٢، المحضر الموجز للجلسة الحادية عشرة، الفرع ٢/سجالت/ ١٢٤/٢٠٠٩ت م

الطالع على القائمة الكاملة للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام بالصيغة التي أصدرها بها مجلس المعايير المحاسـبية  ل    ٢
 .٣، الملحق ١٢٤/٢٢ت مالدولية للقطاع العام انظر الوثيقة 
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  ١ المرفق
  

  الالئحة الماليةنص التعديالت المقترحة على 
  

  قترحالنص المنقح الم ٢٠٠٨يناير /  كانون الثاني١النص الراهن في 

     مجال التطبيق وتخويل الصالحيات-المادة األولى 
تحكم هذه الالئحة إدارة الشؤون المالية لمنظمـة          ١-١

  ]ال تغيير [   .الصحة العالمية

المدير العام مسؤول عن حسن تـسيير شـؤون           ٢-١
  ]ال تغيير [   .المنظمة المالية وفق أحكام هذه الالئحة

مدير العام أن يفوض  لل٢-١دون المساس بالمادة      ٣-١
لبعض موظفي المنظمة اآلخرين ما يراه ضروريا مـن         

  .السلطات لتنفيذ هذه الالئحة بصورة فعالة

 للمدير العام أن يفوض     ٢-١دون المساس بالمادة      ٣-١
لبعض موظفي المنظمة اآلخرين ما يراه ضروريا مـن         

 لتنفيذ هـذه الالئحـة      والمساءلة المرتبطة بها   السلطات
  .لةبصورة فعا

يضع المدير العام نظاما ماليا ومبادئ توجيهيـة          ٤-١
وضوابط لتنفيذ أحكام هذه الالئحة بهدف تحقيـق إدارة         

  .مالية فعالة مراعاة لالقتصاد وصون أصول المنظمة
  ]ال تغيير [ 

     الفترة المالية–المادة الثانية 
تكون الفترة المالية عامين ميالديـين متـواليين          ١-٢

  .زوجيةيبدآن بسنة 
 عـامين   للميزانية البرمجيـة   تكون الفترة المالية    ١-٢

  . متواليين يبدآن بسنة زوجيةتقويميين
     الميزانية–المادة الثالثة 

يعد المدير العام تقديرات الميزانية للفترة المالية         ١- ٣
، وذلك كمـا    ") الميزانية مقترحات"بويشار إليها أدناه    (

  .ر من الدستو٥٥تشير إليه المادة 

يعد المدير العام تقديرات الميزانية للفترة المالية         ١- ٣
، وذلـك كمـا     ") الميزانية مقترحات"بويشار إليها أدناه    (

وتعرض مقترحـات    . من الدستور  ٥٥تشير إليه المادة    
  .بالدوالرات األمريكيةالميزانية 

 يجوز للمدير العـام أيـضاً أن يعـرض          مكرر ١- ٣  
  .فقات الرأسماليةتقديرات لميزانية مستقلة للن

ــرادات     ٢- ٣ ــة اإلي ــات الميزاني ــشمل مقترح ت
 المتعلقـة بهـا     والمصروفات اإلجمالية للفترة الماليـة    

  .وتعرض بالدوالرات األمريكية

ــرادات     ٢- ٣ ــة اإلي ــات الميزاني ــشمل مقترح ت
 المتعلقـة بهـا     والمصروفات اإلجمالية للفترة الماليـة    

  .وتعرض بالدوالرات األمريكية
مقترحات الميزانية إلـى أجـزاء وأبـواب      تقسم    ٣-٣

وفصول، وتتـضمن مالحـق المعلومـات والبيانـات         
اإليضاحية التي قد تطلبها جمعية الـصحة، أو تطلـب          
بالنيابة عنها، وغير ذلك من المالحق أو البيانات التـي          

  .قد يرى المدير العام أنها ضرورية ومفيدة

 تقسم مقترحات الميزانية إلـى أجـزاء وأبـواب          ٢-٣
وفصول، وتتـضمن مالحـق المعلومـات والبيانـات         
اإليضاحية التي قد تطلبها جمعية الـصحة، أو تطلـب          
بالنيابة عنها، وغير ذلك من المالحق أو البيانات التي قد          

  .يرى المدير العام أنها ضرورية ومفيدة
يقدم المدير العـام مقترحـات الميزانيـة إلـى            ٤- ٣

تـاح الـدورة    التنفيـذي لدراسـتها قبـل افت        المجلس
لجمعية الصحة باثني عشر أسبوعا على األقل         العادية

. وقبل دورة المجلس التنفيـذي التـي سـتنظر فيهـا          
نفس الوقت يرسل المدير العام هذه التقديرات إلى          وفي
بمـا فيهـا الـدول األعـضاء        ( الدول األعضاء    جميع

  ).المنتسبة

يقدم المدير العـام مقترحـات الميزانيـة إلـى            ٣- ٣
التنفيـذي لدراسـتها قبـل افتتـاح الـدورة            المجلس
لجمعية الصحة باثني عشر أسبوعا على األقـل          العادية

. وقبل دورة المجلس التنفيـذي التـي سـتنظر فيهـا          
نفس الوقت يرسل المدير العام هذه التقديرات إلى          وفي
بمـا فيهـا الـدول األعـضاء        ( الدول األعضاء    جميع

  ).المنتسبة
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  قترحالنص المنقح الم ٢٠٠٨يناير /  كانون الثاني١النص الراهن في 
ي هـذه المقترحـات وأي      يقدم المجلس التنفيـذ     ٥-٣

  . توصيات لديه بشأنها إلى جمعية الصحة
يقدم المجلس التنفيـذي هـذه المقترحـات وأي           ٤-٣

  . توصيات لديه بشأنها إلى جمعية الصحة

تعتمد جمعية الصحة ميزانية الفترة المالية التالية         ٦-٣
في السنة السابقة لفترة الـسنتين التـي خـصت بهـا            

د أن تـدرس اللجنـة الرئيـسية        مقترحات الميزانية، بع  
المختصة التابعة لها تقديرات الميزانية وتقـدم تقريـرا         

  .عنها

تعتمد جمعية الصحة ميزانية الفترة المالية التالية         ٥-٣
في السنة السابقة لفترة السنتين التي خصت بها مقترحات 
الميزانية، بعد أن تدرس اللجنة الرئيسية المختصة التابعة 

  .لميزانية وتقدم تقريرا عنهالها تقديرات ا

إذا توفرت لدى المدير العام، عند انعقـاد دورة           ٧-٣
المجلس التنفيذي التي يقدم خاللها إلى جمعية الـصحة         
مقترحات الميزانية وتوصياته بشأنها، معلومات تـشير       
إلى احتمال أن تدعو الحاجة إلى تعديل المقترحات قبل         

 بعـض   موعد انعقاد جمعية الـصحة، علـى ضـوء        
التطورات، يبلّغ المدير العام ذلك إلى المجلس التنفيذي،        
وينظر المجلس في إيراد إشارة بهذا الخـصوص فـي          

  .توصياته إلى جمعية الصحة

إذا توفرت لدى المدير العام، عنـد انعقـاد دورة            ٦-٣
المجلس التنفيذي التي يقدم خاللها إلى جمعيـة الـصحة    

ا، معلومات تـشير    مقترحات الميزانية وتوصياته بشأنه   
إلى احتمال أن تدعو الحاجة إلى تعديل المقترحات قبـل          
موعد انعقاد جمعيـة الـصحة، علـى ضـوء بعـض            
التطورات، يبلّغ المدير العام ذلك إلى المجلس التنفيذي،        
وينظر المجلس في إيراد إشارة بهذا الخـصوص فـي          

  .توصياته إلى جمعية الصحة
لتـي تـدرس فيهـا      بعد دورة المجلس التنفيذي ا      ٨-٣

مقترحات الميزانية أو أي توصيات يعدها المجلس، إذا         
استجدت تطورات تقتضي أو يستصوب معها، في رأي        
المدير العام، إجراء تغيير في مقترحات الميزانية، يبلغ        

  .المدير العام جمعية الصحة بذلك

بعد دورة المجلس التنفيذي التـي تـدرس فيهـا            ٧-٣
ي توصيات يعدها المجلـس، إذا      مقترحات الميزانية أو أ   

استجدت تطورات تقتضي أو يستصوب معها، في رأي        
المدير العام، إجراء تغيير في مقترحات الميزانية، يبلـغ         

  .المدير العام جمعية الصحة بذلك
للمدير العام أن يقدم إلى المجلس كلما اقتـضت           ٩-٣

الضرورة مقترحات تكميلية لزيادة االعتمادات التي سبق  
وتقدم هذه التقـديرات    . وافقت عليها جمعية الصحة   أن  

بشكل وطريقة مطابقين لشكل وطريقة تقديم تقـديرات        
  .ميزانية الفترة المالية

للمدير العام أن يقدم إلى المجلس كلمـا اقتـضت          ٨-٣
الضرورة مقترحات تكميلية لزيادة االعتمادات التي سبق       

يرات وتقدم هـذه التقـد  . أن وافقت عليها جمعية الصحة    
بشكل وطريقة مطابقين لشكل وطريقة تقـديم تقـديرات         

  .ميزانية الفترة المالية
     اعتمادات الميزانية العادية–المادة الرابعة 

 ترخيصاًيعتبر إقرار جمعية الصحة لالعتمادات        ١- ٤
للمدير العام بتحمل التزامات تعاقدية وأداء مـدفوعات        

جلهـا وفـي    لألغراض التي تم إقرار االعتمادات من أ      
  . المعتمدةحدود المبالغ

  ]ال تغيير [ 

تكون االعتمادات متاحة لالرتباط خـالل الفتـرة      ٢-٤
ويرخص للمدير العام بأن يحتـسب      . المالية المتعلقة بها  

من االعتمادات االرتباطات المتعلقـة بتكـاليف الـسلع         
والخدمات التي يتم طلبها أو األمر بتوريدها خالل الفترة         

جارية والتي يتم التعاقد بشأنها خالل تلك الفترة،        المالية ال 
والتي يصبح تقديمها مستحقاً بموجب العقـود المبرمـة         

  . الفترةخالل تلك

لعقـد   لالرتباط خـالل  تكون االعتمادات متاحة      ٢-٤
 وتنفيذها فـي     الفترة المالية المتعلقة بها    فيارتباطات  

ص ويـرخ  .تلك الفترة أو في السنة التقويمية الالحقة      
للمدير العام بأن يحتسب من االعتمـادات االرتباطـات         
المتعلقة بتكاليف السلع والخدمات التي يـتم طلبهـا أو          
األمر بتوريدها خالل الفترة المالية الجارية والتي يـتم         

والتي يـصبح تقـديمها     التعاقد بشأنها خالل تلك الفترة،      
  . الفترةمستحقاً بموجب العقود المبرمة خالل تلك

يرخص للمدير العام، بموافقة مسبقة من المجلس   و  ٣-٤
التنفيذي أو أي لجنة يمنحها المجلس صالحيات مناسبة،        

وعندما ال يكون   . بإجراء تحويالت بين أبواب الميزانية    
المجلس التنفيذي أو أية لجنة قد يفوض لها صـالحيات          
مناسبة في دور انعقاد يجوز للمدير العام، بموافقة مسبقة         

  ]ال تغيير [ 
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وعلى المدير العـام أن     . تحويالت بين أبواب الميزانية   
  .يبلغ المجلس التنفيذي بهذه التحويالت في دورته التالية

في الوقت ذاته الذي يجري فيه اعتماد مقترحات          ٤-٤
الميزانية، تنشئ جمعية الصحة مرفقاً ألسعار الـصرف        

 لتـوقي  ن الحد األقصى الذي يجوز إتاحتـه      ليتولى تعيي 
والغـرض مـن    . الخسائر الناجمة عن صرف العملـة     

المرفق هو إتاحة إمكانيـة المحافظـة علـى مـستوى           
الميزانية كيما يتم تنفيذ األنشطة المبينة فـي الميزانيـة          
والتي تعتمدها جمعية الصحة بصرف النظر عن األثـر         

 مقابل الدوالر   المترتب على أي تقلب في قيمة العمالت      
األمريكي بأسعار الصرف الرسمية المعمول بهـا فـي         

وتودع في اإليرادات المتنوعة أو تسحب      . األمم المتحدة 
  .أثناء فترة السنتينمبالغ غير مستخدمة منها أي 

في الوقت ذاته الذي يجري فيه اعتماد مقترحات          ٤-٤
الميزانية، تنشئ جمعية الصحة مرفقاً ألسعار الـصرف        

 لتـوقي  لى تعيين الحد األقصى الذي يجوز إتاحتـه       ليتو
والغـرض مـن    . الخسائر الناجمة عن صرف العملـة     

المرفق هو إتاحة إمكانيـة المحافظـة علـى مـستوى           
الميزانية كيما يتم تنفيذ األنشطة المبينة فـي الميزانيـة          
والتي تعتمدها جمعية الصحة بصرف النظر عن األثـر         

العمالت مقابل الدوالر   المترتب على أي تقلب في قيمة       
األمريكي بأسعار الصرف الرسمية المعمول بهـا فـي         

وتودع في اإليرادات المتنوعة أو تسحب      . األمم المتحدة 
  .منها أي مبالغ غير مستخدمة أثناء فترة السنتين

فيما يخص الميزانية العاديـة، يجـوز إبقـاء           ٥-٤
ة االعتمادات من الفترة المالية الجاريـة متاحـة للفتـر         

الناتجة عن التزامات قانونية تم التعهد بها       المالية التالية   
  .قبل نهاية الفترة المالية، لغرض إكمالها في السنة التالية

فيما يخص الميزانية العاديـة، يجـوز إبقـاء           ٥-٤
االعتمادات من الفترة المالية الجاريـة متاحـة للفتـرة          

 التعهد بها   المالية التالية الناتجة عن التزامات قانونية تم      
  .قبل نهاية الفترة المالية، لغرض إكمالها في السنة التالية

في نهاية الفترة الماليـة يقيـد فـي اإليـرادات             ٦-٤
  . المتنوعة أي رصيد غير ملتزم به من المخصصات

في نهاية الفترة الماليـة يقيـد فـي اإليـرادات             ٦-٤
  . المتنوعة أي رصيد غير ملتزم به من المخصصات

ية مطالبات تتعلق بالـسلع والخـدمات التـي         أ  ٧-٤
يصبح تقديمها مستحقاً بموجب العقود المبرمة في فتـرة         
مالية الحقة تكون قائمة ضد المنظمة في نهاية الفتـرة          
المالية تنشأ بوصفها التزامات في مقابـل االعتمـادات         
المنشأة للفترة المالية الالحقة ذات الصلة وتبين بوصفها        

  .ن البيانات الماليةمالحظة تندرج ضم

أية مطالبات تتعلق بالـسلع والخـدمات التـي           ٧-٤
يصبح تقديمها مستحقاً بموجب العقود المبرمة في فتـرة         
مالية الحقة تكون قائمة ضد المنظمة في نهاية الفتـرة          
المالية تنشأ بوصفها التزامات في مقابـل االعتمـادات         

ين بوصفها  المنشأة للفترة المالية الالحقة ذات الصلة وتب      
  .مالحظة تندرج ضمن البيانات المالية

     مصادر تمويل الميزانية العادية–المادة الخامسة 
يتم تمويل االعتمادات عن طريـق االشـتراكات          ١-٥

المقدرة المحصلة من الدول األعـضاء وفقـا لجـدول          
االشتراكات الذي تضعه جمعية الـصحة، وعـن         تقدير

  .طريق اإليرادات المتنوعة

يتم تمويل االعتمادات عن طريـق االشـتراكات          ١-٥
المقدرة المحصلة من الدول األعـضاء وفقـا لجـدول          

االشتراكات الذي تضعه جمعية الـصحة، وعـن         تقدير
الفائـدة   .أي فائض متـاح    اإليرادات المتنوعة طريق  

 على الميزانية العادية والمتـأخرات      المحصلةالمتوقعة  
إيـرادات أخـرى    المحصلة على الفترات السابقة وأي      

  .تُعزى إلى الميزانية العادية
يحسب المبلغ الذي يتعين تمويله من اشـتراكات          ٢-٥

المبلغ الكامل الذي تخصصه    الدول األعضاء بعد تسوية     
جمعية الصحة ليعكس تلك النسبة من الميزانية العادية        

  . يتعين تمويلها من اإليرادات المتنوعةالتي

 تمويله من اشـتراكات     يحسب المبلغ الذي يتعين     ٢-٥
المبلغ الكامل الذي تخصصه    الدول األعضاء بعد تسوية     

جمعية الصحة ليعكس تلك النسبة من الميزانية العادية        
أي فـائض    اإليرادات المتنوعة  يتعين تمويلها من     التي
 ١-٥المصادر األخرى المشار إليها في الفقـرة         .متاح
  .أعاله

محصل كإيرادات  في صورة ما إذا كان المبلغ ال        ٣-٥
متنوعة أكبر من المبلغ الذي تقـره جمعيـة الـصحة           
بموجب مقترحات الميزانية العادية يسجل هذا الفـائض        
في حساب اإليرادات المتنوعة للفتـرة الماليـة التاليـة          

  .وتطبق وفق الميزانية المقررة لتلك الفترة المالية

في صورة ما إذا كان المبلغ المحصل كإيرادات          ٣-٥
ة أكبر من المبلغ الذي تقـره جمعيـة الـصحة           متنوع

بموجب مقترحات الميزانية العادية يسجل هذا الفـائض        
في حساب اإليرادات المتنوعة للفتـرة الماليـة التاليـة          

  .وتطبق وفق الميزانية المقررة لتلك الفترة المالية
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ذي تقره جمعية الصحة بموجب     متنوعة أقل من المبلغ ال    
مقترحات الميزانيـة العاديـة، يتـولى المـدير العـام           
استعراض خطط التنفيذ الخاصة بالميزانية العادية بهدف       

  .إجراء أية تعديالت قد تكون ضرورية

في صورة ما إذا كان المبلغ المحصل كإيرادات          ٤-٥
متنوعة أقل من المبلغ الذي تقره جمعية الصحة بموجب         

حات الميزانيـة العاديـة، يتـولى المـدير العـام           مقتر
استعراض خطط التنفيذ الخاصة بالميزانية العادية بهدف       

  .إجراء أية تعديالت قد تكون ضرورية

في صورة ما إذا كان إجمالي التمويل المتعلـق           ٣-٥  
باالعتمادات أقل من المبلغ الموافق عليـه مـن قبـل           

ة في إطار   جمعية الصحة بموجب المقترحات المطروح    
الميزانية العادية، يستعرض المدير العام خطط التنفيـذ        
الخاصة بالميزانية العادية من أجل إدخال أية تعـديالت         

  .قد تكون ضرورية

     االشتراكات المقدرة–المادة السادسة 

يتم تقسيم االشـتراكات المقـدرة علـى الـدول            ١-٦
األعضاء وفقا لجدول التقديرات إلى قـسطين سـنويين         

ولجمعية الصحة أن تقرر، في السنة األولى       . متساويين
من الفترة المالية، تعديل جدول تقدير االشتراكات الذي        

  .يطبق على السنة الثانية في الفترة المالية

  ]ال تغيير [ 

بعد أن تعتمد جمعية الـصحة الميزانيـة، يبلـغ            ٢-٦
المدير العام الدول األعضاء بالتزاماتهـا فيمـا يتعلـق          

راكاتها في الفترة المالية ويطلب من الدول األعضاء        باشت
  .أن تدفع القسطين األول والثاني من اشتراكاتها

  ]ال تغيير [ 

إذا قررت جمعية الصحة تعديل جـدول تقـدير           ٣-٦
االشتراكات، أو تسوية مقدار االعتمادات التي سـتغطى        
من اشتراكات الدول األعضاء للسنة الثانية مـن فتـرة          

يبلغ المدير العام الدول األعضاء بالتزاماتهـا       السنتين،  
المعدلة ويطلب إلى الدول األعضاء أن تـدفع القـسط          

  .الثاني المعدل من اشتراكاتها

  ]ال تغيير [ 

تعتبر أقساط االشتراكات مستحقة وواجبة السداد        ٤-٦
يناير من الـسنة المتعلقـة      /  كانون الثاني  ١بالكامل في   

  .بها
  ]ال تغيير [ 

ينـاير مـن الـسنة     /  كانون الثاني  ١ابتداء من   و  ٥-٦
التالية تعتبر المبالغ التي لم تسدد من هذه االشـتراكات          

  .متأخرة لمدة سنة
  ]ال تغيير [ 

تقدر االشتراكات بالدوالرات األمريكية، وتـدفع        ٦-٦
إما بالدوالرات األمريكيـة أو بـاليورو أو بالفرنكـات          

ـ        سبما يحـدده   السويسرية أو بعملة أو عمالت أخرى ح
  .المدير العام

  ]ال تغيير [ 

يخضع قبول المدير العام ألية عملة تكون غيـر           ٧-٦
قابلة تماما للتحويل لموافقة المدير العام الـسنوية علـى       

وتشمل مثل هذه الموافقـات     . أساس كل حالة على حدة    
أية شروط وأوضاع يرى المدير العام أنها الزمة لحماية         

  .منظمة الصحة العالمية

  ]ال تغيير [ 
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أو تحول  / تقيد المبالغ التي تدفعها دولة عضو و        ٨-٦
من اإليرادات المتنوعة في حساب الدولة العضو وتطبق        

  .في المقام األول على أقدم مبلغ مستحق

أو تحول  / وتقيد المبالغ التي تدفعها دولة عضو         ٨-٦
 في حساب الدولة العضو وتطبق      من اإليرادات المتنوعة  

  .م األول على أقدم مبلغ مستحقفي المقا

تقيد المدفوعات التي تتم بعمالت أخـرى غيـر           ٩-٦
الدوالرات األمريكية في حساب الدول األعضاء حـسب   
سعر الصرف المعمول به في األمم المتحدة والسائد في         

  .تاريخ تسلمها من قبل منظمة الصحة العالمية

  ]ال تغيير [ 

رة العاديـة لجمعيـة     يقدم المدير العام إلى الـدو      ١٠-٦
  ]ال تغيير [   .الصحة تقرير عن تحصيل االشتراكات

يطلب من الدول األعـضاء الجديـدة أن تـدفع           ١١-٦
اشتراكا عن الفترة المالية التـي تحـصل فيهـا علـى            

. العضوية وفقا للمعدالت التي تحددها جمعية الـصحة       
وتقيد في اإليرادات المتنوعة االشتراكات المقدرة التـي        

  .درج في حسابات الميزانية وذلك لدى تسلمهالم ت

يطلب من الدول األعـضاء الجديـدة أن تـدفع           ١١-٦
اشتراكا عن الفترة المالية التـي تحـصل فيهـا علـى            

. العضوية وفقا للمعدالت التي تحددها جمعية الـصحة       
المقـدرة   الشتراكات ا هذه في اإليرادات المتنوعة   وتقيد

 نية وذلك لدى تـسلمها    التي لم تدرج في حسابات الميزا     
  .بوصفها إيرادات في السنة التي كانت مستحقة فيها

     رأس المال العامل واالقتراض الداخلي–المادة السابعة 
يجوز، في انتظار تسلم االشـتراكات المقـدرة،          ١- ٧

تمويل تنفيذ الميزانية العادية من صندوق رأس المـال         
 العاديـة   العامل الذي يجب إنشاؤه كجزء من الميزانية      

المعتمدة من قبل جمعية الـصحة ثـم عـن طريـق            
 االقتراض الداخلي في مقابـل االحتياطيـات النقديـة        

  .للمنظمة باستثناء الصناديق االئتمانية

  ]ال تغيير [ 

ويجب أن يستند مستوى صـندوق رأس المـال           ٢-٧
التمويـل مـع مراعـاة      العامل إلى إسقاطات متطلبات     

ويجب أن تقتـرن أيـة      . عةاإليرادات والنفقات المتوق  
مقترحات قد يتقدم بها المدير العام إلى جمعية الصحة         

 عن  من أجل تغيير مستوى صندوق رأس المال العامل       
المستوى الذي سبق اعتماده بشروح توضـح ضـرورة         

  .ذلك التغيير

  ]ال تغيير [ 

تقيد أية مبالغ تدفع لسداد المبالغ المقترضة التـي           ٣-٧
 مـن تحـصيل متـأخرات       ١-٧تتم بموجـب المـادة      

االشتراكات المقدرة وأن تقيد مقابل أي قرض داخلـي         
، ومقابل أي قرض مستحق من صـندوق        مستحق، أوالً 

  .رأس المال العامل ثانيا

  ]ال تغيير [ 

   اإليرادات المتنوعة واإليرادات األخرى–المادة الثامنة    اإليرادات المتنوعة واإليرادات األخرى–المادة الثامنة 
  من المصادر األخرى: العائد 

 للمادة الخامسة وتتضمن ما     وفقاًتطبق اإليرادات     ١-٨
  :يلي

األرصدة غير الملتزم بها في حدود االعتمادات         )أ(
  ؛٦-٤المخصصة بموجب المادة 

لخامسة وتتضمن ما    للمادة ا  وفقاًتطبق اإليرادات     ١-٨
  :يلي

األرصدة غير الملتزم بها في حدود االعتمادات         )أ(
  ؛٦-٤المخصصة بموجب المادة 
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  النقدي في الميزانية العادية؛

سومات من المصروفات   المبالغ المستردة أو الح     )ج(
التي يتم تسلمها بعد انتهاء الفترة المالية المتعلقة أصـالً          

  بتلك المصروفات؛

إيرادات مطالبات التأمين غير الالزمة الستبدال        )د(
السلعة المؤمنة، أو التعويض عن الخسائر في الحـاالت         

  األخرى؛

صافي اإليرادات المحصلة عن بيع األصـول         )ه(
 جميع تكاليف شراء وتحسين األصول      اإلنتاجية بعد حسم  

  المعنية؛

صافي األرباح أو الخسائر التي قد تنـشأ فـي            )و(
إطار عمليات مرفق أسعار الصرف، أو عـن تطبيـق          
أسعار الصرف الرسمية المعمول بها في األمم المتحدة،        
أو عن إعادة تقييم أصول المنظمة والتزاماتها ألغراض        

  محاسبية؛

 لسداد االشتراكات المتـأخرة     المبالغ المدفوعة   )ز(
المستحقة من الدول األعضاء التي ليست مطالبة بـسداد         

العامـل أو    المبالغ المقترضة من صندوق رأس المـال      
  ؛٣-٧المبالغ المقترضة داخلياً بموجب المادة 

ت التي ال تشير إليها هذه الالئحة إشارة        اإليرادا  )ح(
  .محددة

حصائل الفوائد أو إيرادات اسـتثمار الفـائض          )ب(
  النقدي في الميزانية العادية؛

المبالغ المستردة أو الحسومات من المصروفات        )ج(
المتعلقة أصـالً   التي يتم تسلمها بعد انتهاء الفترة المالية        

  بتلك المصروفات؛

إيرادات مطالبات التأمين غير الالزمة الستبدال        )د(
السلعة المؤمنة، أو التعويض عن الخسائر في الحـاالت         

  األخرى؛

صافي اإليرادات المحصلة عن بيع األصـول         )ه(
اإلنتاجية بعد حسم جميع تكاليف شراء وتحسين األصول        

  المعنية؛

الخسائر التي قد تنـشأ فـي       صافي األرباح أو      )و(
إطار عمليات مرفق أسعار الصرف، أو عـن تطبيـق          
أسعار الصرف الرسمية المعمول بها في األمم المتحدة،        
أو عن إعادة تقييم أصول المنظمة والتزاماتها ألغراض        

  محاسبية؛

المبالغ المدفوعة لسداد االشتراكات المتـأخرة        )ز(
ت مطالبة بـسداد    المستحقة من الدول األعضاء التي ليس     

العامـل أو    المبالغ المقترضة من صندوق رأس المـال      
  ؛٣-٧المبالغ المقترضة داخلياً بموجب المادة 

يرادات التي ال تشير إليها هذه الالئحة إشارة        اإل  )ح(
  .محددة

 ٥٧يجوز للمدير العام، بموجب أحكام المـادة         ١-٨  
من الدستور، قبول الهبـات والوصـايا النقديـة أو          

عينية، شريطة أن يحـدد إمكانيـة اسـتخدام هـذه           ال
المساهمات من قبل المنظمة، وعلى أن تكون الشروط        

  .المقترنة بها متفقة مع غاية المنظمة وسياساتها

يخول المدير العام سلطة فـرض رسـم علـى            ٢-٨
المساهمات الخارجة عن الميزانية وفقا ألحكام أي قرار        

 من هذا الرسـم،     ويستفاد. منطبق تتخذه جمعية الصحة   
باإلضافة إلى أية حصائل فوائد أو أية مبالغ مالية تجنى          
من استثمارات المساهمات الخارجـة عـن الميزانيـة         

في سداد جميع التكاليف غير     ) ب(٣-١١بموجب المادة   
التي تتكبدها المنظمة فيما يخـص اسـتدرار         المباشرة

الموارد الخارجة عن الميزانية وإدارتها أو سداد جـزء         
وتفرض على المساهمات المعنية الخارجـة عـن      . منها

الميزانية جميع التكاليف المباشرة المترتبة علـى تنفيـذ         
  .البرامج الممولة من موارد خارجة عن الميزانية

يخول المدير العام سلطة فـرض رسـم علـى            ٢-٨
المساهمات الخارجة عن الميزانية وفقا ألحكام أي قرار        

 هـذا   ويقيـد  ويستفاد من  .منطبق تتخذه جمعية الصحة   
، باإلضـافة    في الحساب الخاص لتكاليف الخدمة     الرسم

 إلى أية حصائل فوائد أو أية مبالغ ماليـة تجنـى مـن            
الخارجة عن الميزانية بموجـب     استثمارات المساهمات   

 سداد جميع التكاليف   للصرف على  في) ب(٣-١١المادة  
 دراراست التي تتكبدها المنظمة فيما يخص     غير المباشرة 

 وإدارتها أو سـداد     الخارجة عن الميزانية   الموارد   هذه
 المساهمات المعنية الخارجـة   وتفرض على   . جزء منها 

 جميع التكاليف المباشـرة     المعنية الميزانية عن الميزانية 
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الممولة من موارد خارجـة     المترتبة على تنفيذ البرامج     

  الممولة من موارد خارجة عن الميزانية .عن الميزانية

تقيد جميع المبالغ المستردة أو التعويضات لقـاء          ٣-٨
الخدمات والتسهيالت الموفرة من طرف ثالث أثناء فترة        
السنتين التي تم فيها تكبد المصروفات األصلية أو توفير         

  .الخدمات والتسهيالت مقابل تلك المصروفات

تقيد جميع المبالغ المستردة أو التعويضات لقـاء          ٣-٨
الت الموفرة من طرف ثالث أثناء فترة       الخدمات والتسهي 

السنتين التي تم فيها تكبد المصروفات األصلية أو توفير         
  .الخدمات والتسهيالت مقابل تلك المصروفات

تقيد المبالغ المسددة لقاء بوليصات التأمين التـي          ٤-٨
تمتلكها المنظمة للتخفيف من وطأة الخسائر التي يغطيها        

  .التأمين

غ المسددة لقاء بوليصات التأمين التـي       تقيد المبال   ٤-٨
تمتلكها المنظمة للتخفيف من وطأة الخسائر التي يغطيها        

  .التأمين

يجوز للمدير العام، بموجـب أحكـام المــادة           ٥-٨
من الدستور، قبول الهبات والوصـايا النقديـة أو           ٥٧

العينية، شـريطة أن يحـدد إمكانيـة اسـتخدام هـذه          
 وعلى أن تكون الشروط     المساهمات من قبل المنظمة،   

  .المقترنة بها متفقة مع غاية المنظمة وسياساتها

   ]١-٨إعادة ترقيم [

     األموال–المادة التاسعة 

تنشأ صناديق لتمكـين المنظمـة مـن تقييـد             ١- ٩
وتغطي هذه الصناديق جميع    . اإليرادات والمصروفات 

الميزانية العادية، والموارد الخارجـة     : مصادر الدخل 
زانية، وصناديق االئتمانات، وأي مصدر آخر      عن المي 

  .للدخل حسبما يكون مناسبا

  ]ال تغيير [ 

تنشأ حسابات للمبـالغ المحـصلة مـن مقـدمي           ٢-٩
المساهمات الخارجة عن الميزانية وألي صندوق مـن        
ــرادات   ــسجيل اإلي ــاح ت ــات ليت ــناديق االئتمان ص

  .والمصروفات ذات الصلة وإعداد تقارير عنها

   ]ال تغيير[ 

تنشأ حسابات أخرى، عند الضرورة، كحـسابات         ٣-٩
احتياطية أو لتلبية احتياجات المنظمة اإلدارية، بما فـي         

  .ذلك النفقات الرأسمالية
  ]ال تغيير [ 

للمدير العام أن ينشئ صناديق دوارة للـسماح          ٤-٩
على أن يتم   . بتنفيذ األنشطة على أساس التمويل الذاتي     

غراض المتوخاة مـن هـذه      إبالغ جمعية الصحة باأل   
الحسابات، بما في ذلـك تفاصـيل مـصادر الـدخل           
والمصروفات التي تتحملها هذه الصناديق والتـصرف       

  .ما  في الرصيد الفائض في نهاية فترة مالية

  ]ال تغيير [ 

يحدد غرض أي حساب ينشأ بموجب المـادتين          ٥- ٩
الالئحة المالية والنظـام     ، ويخضع ألحكام  ٤- ٩ و ٣- ٩

بموجـب  بالصيغة التي يضعها المدير العـام،       المالي  
، ويخضع أيضا لإلدارة الحكيمـة وألي       ١- ١٢المادة  

  . المناسبة االتفاق بشأنها مع السلطةشروط خاصة يتم

  ]ال تغيير [ 
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  النقد السائل وما يكافئه األموال إيداع –المادة العاشرة    إيداع األموال–المادة العاشرة 

م البنك أو البنوك أو المؤسسات      يعين المدير العا    ١-١٠
  .المالية التي تودع فيها األموال التي في حوزة المنظمة

يعين المدير العام البنك أو البنوك أو المؤسسات          ١-١٠
يودع فيها النقـد ومـا       تودع فيها األموال  المالية التي   

  . التي في حوزة المنظمةيكافئه

أو (ارات  للمدير العام أن يعين مديري االسـتثم        ٢-١٠
أو األمناء الذين قد ترغب المنظمـة فـي         / و) األصول

  .تعيينهم إلدارة األموال التي في حوزتها

أو (للمدير العام أن يعين مديري االسـتثمارات          ٢-١٠
أو األمناء الذين قد ترغب المنظمـة فـي         / و) األصول

 التـي فـي     النقد ومـا يكافئـه     األموالتعيينهم إلدارة   
  .حوزتها

  النقد وما يكافئه األموال استثمار –المادة الحادية عشرة    استثمار األموال–لحادية عشرة المادة ا
يجوز استثمار أي موارد مالية ال تلـزم لـسداد            ١-١١

مدفوعات عاجلة ويجوز تجميعها بقدر ما يتـيح ذلـك          
  .االستفادة من العائدات التي يمكن استدرارها

مـوارد نقديـة     موارد مالية يجوز استثمار أي      ١-١١
 بقـدر   تجميعهـا لسداد مدفوعات عاجلة ويجوز      لزمت ال
يتيح ذلك االسـتفادة مـن العائـدات التـي يمكـن             ما

  .استدرارها

تضاف إيرادات االستثمارات إلى الـصندوق أو         ٢-١١
لـم   الحساب الذي استمدت منه األموال المستثمرة مـا       

ينص على خالف ذلك فـي الالئحـة أو األنظمـة أو            
  .ات المتعلقة بذلك الصندوق أو الحسابالقرار

الـصندوق أو   تضاف إيرادات االستثمارات إلى       ٢-١١
بوصـفها   الحساب الذي استمدت منه األموال المستثمرة     

إيرادات إلى الحساب الخاص لتكاليف الخدمـة طبقـاً         
لـم يـنص علـى        ما  من الالئحة المالية،   ٢-٨للمادة  

ـ  األنظمةخالف ذلك في الالئحة أو        أو  ام المـالي  النظ
بـأي   بذلك الـصندوق أو الحـساب     القرارات المتعلقة   
  . محددصندوق أو حساب

يضاف الدخل المستدر من موارد الميزانية        )أ( ٣- ١١
  .١- ٨العادية إلى اإليـرادات المتنوعة بموجب المادة 

يجوز استخدام الدخل المـستدر مـن المـوارد           )ب(
 غير المباشرة   الخارجة عن الميزانية في سداد التكاليف     
  .المرتبطة بالموارد الخارجة عن الميزانية

 يضاف الدخل المستدر من موارد الميزانية        )أ( ٣- ١١
 .١- ٨ العادية إلى اإليـرادات المتنوعة بموجب المادة     

وتكون إيرادات الفائدة المستدرة من موارد الميزانية       
العادية متاحة لالعتماد من قبل جمعية الصحة وفقـاً         

  . من الالئحة المالية١- ٥ المادة ألحكام
يجوز استخدام الدخل المـستدر مـن المـوارد           )ب(

الخارجة عن الميزانية في سداد التكاليف غير المباشرة        
  .المرتبطة بالموارد الخارجة عن الميزانية

يتم إعداد سياسات االستثمار ومبادئه التوجيهيـة       ٤-١١
 االهتمـام   وفقا ألفضل الممارسات اإلنتاجية مع إيـالء      

الالزم لصون رأس المال ومتطلبات المنظمة الخاصـة        
  .بالعائدات

يتم إعداد سياسات االستثمار ومبادئه التوجيهيـة        ٣-١١
وفقا ألفضل الممارسات اإلنتاجية مع إيـالء االهتمـام         
الالزم لصون رأس المال ومتطلبات المنظمة الخاصـة        

  .بالعائدات

    الداخلية المراقبة –المادة الثانية عشرة 
  :يقوم المدير العام  ١-١٢

بوضع سياسات وإجراءات عملية بهدف تحقيـق         )أ(
إدارة مالية فعالة ومراعاة االقتصاد وصـون أصـول         

  المنظمة؛

بتعيين الموظفين الذين يـصرح لهـم باسـتالم           )ب(
األموال وعقد االلتزامات المالية والصرف بالنيابة عـن        

  المنظمة؛

  ]ال تغيير [ 
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للمراقبة الداخليـة لـضمان     بإنشاء هيكل فعال      )ج(

تحقيق الغايات واألهداف التنفيذية المحددة؛ ولالستفادة      
من الموارد على نحـو يحقـق االقتـصاد والكفـاءة؛           
وضمان موثوقيـة المعلومـات وسـالمتها؛ والتقيـد         

 واألنظمة واللـوائح؛    بالسياسات والخطط واإلجراءات  
  وصون األصول؛

داخليـة يكـون    إنشاء جهاز للمراجعة الماليـة ال       )د(
مسؤوال عن استعراض نظم المراقبة الداخلية للمنظمـة        

ولتحقيق هـذا   . وتقييمها ورصد مدى مالءمتها وفعاليتها    
الغرض تخضع جميع النظم واإلجـراءات والعمليـات        
والوظائف واألنشطة التي تتم في إطار المنظمـة لهـذا          

  .االستعراض والتقييم والرصد

والبيانات  والتقارير الحسابات –المادة الثالثة عشرة    الحسابات والتقارير المالية– عشرة المادة الثالثة
  المالية

ينشئ المدير العام ما يلزم من حـسابات، فـي            ١-١٣
الحاالت التي ال تنص عليها أي من أحكام هذه الالئحـة           
أو أية قواعد مالية يضعها المـدير العـام، ويمـسكها           

عايير المحاسبية الموحدة المعمـول  بأسلوب يتسق مع الم   
  .بها في منظومة األمم المتحدة

فـي  ينشئ المدير العام ما يلزم من حـسابات،           ١-١٣
الحاالت التي ال تنص عليها أي من أحكام هذه الالئحـة           

  ويمـسكها  أو أية قواعد مالية يضعها المـدير العـام،        
 المحاسـبية  للمعـايير  طبقاً بأسلوب يتسق مع المعايير   

الدولية  وحدة المعمول بها في منظومة األمم المتحدة      الم
  .للقطاع العام

توضع تقارير مالية ختاميـة وتقـارير ماليـة           ٢- ١٣
مبدئية لكل فترة مالية، في نهاية السنة األولى من كـل     

ويتم عرضها طبقا للمعايير المذكورة في المـادة       . فترة
  باإلضافة إلى مـا    –وبالصيغ المحددة فيها      -   ،١- ١٣

 األوضـاع   يلزم من معلومات أخرى ضرورية لبيـان      
  .المالية الراهنة للمنظمة

ختاميـة وتقـارير     مالية  بيانات تقاريرتوضع    ٢- ١٣
مالية مبدئية لكل فترة مالية، في نهاية السنة األولى من          

ويتم عرضها طبقا للمعايير المـذكورة فـي        . كل فترة 
المحددة وبالصيغ    - ،   من الالئحة المالية   ١- ١٣المادة  
للمعايير المحاسبية الدولية   بصفة سنوية طبقاً     -  فيها

باإلضافة إلى ما يلزم مـن معلومـات     ،للقطاع العـام  
 األوضـاع الماليـة الراهنـة       أخرى ضرورية لبيـان   

  .للمنظمة

تعرض التقارير المالية بالدوالرات األمريكية،       ٣- ١٣
 بأية عملة أو عمـالت      على أنه يجوز مسك الحسابات    

  . إذا رأى المدير العام ضرورة لذلكأخرى

 الماليـة بالـدوالرات   البيانات التقاريرتعرض    ٣- ١٣
 بأية عملة أو    األمريكية، على أنه يجوز مسك الحسابات     

  .عمالت أخرى إذا رأى المدير العام ضرورة لذلك

تقدم التقارير المالية إلـى مراجـع الحـسابات           ٤-١٣
في موعد  ) ارجيينإلى مراجعي الحسابات الخ   (الخارجي  

مارس التالي لنهاية الفترة الماليـة      /  آذار ٣١يتجاوز   ال
  .التي تتعلق بها

 الماليـة إلـى مراجـع       البيانـات  التقاريرتقدم    ٤-١٣
) إلى مراجعي الحسابات الخارجيين   (الحسابات الخارجي   

مارس التـالي لنهايـة     /  آذار ٣١يتجاوز   في موعد ال  
  .لق بهاالتي تتعالسنة  الفترة المالية

للمدير العـام أن يـدفع أي إكراميـات تعتبـر             ٥-١٣
ويقدم بيان بما يدفع    . ضرورية لتحقيق مصلحة المنظمة   

  .من هذه المبالغ ضمن الحسابات الختامية
  ]ال تغيير [ 
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  قترحالنص المنقح الم ٢٠٠٨يناير /  كانون الثاني١النص الراهن في 
للمدير العام أن يصرح، بعد التحري الكامـل،          ٦-١٣

بشطب قيمة ما يحدث من خسائر في أي من األصـول           
ويقدم بيانا بهـذه الخـسائر      . كات المتأخرة عدا االشترا 

  .المشطوبة ضمن الحسابات الختامية

  ]ال تغيير [ 

     المراجعة الخارجية للحسابات–المادة الرابعة عشرة 
مراجعين (تعين جمعية الصحة مراجعا خارجيا        ١-١٤

للحسابات يكون كل منهم مراجـع حـسابات        ) خارجيين
اثال أو يكون له مركـز       يحمل لقبا مم   أو مسؤوالً  (اًعام

إلحدى حكومات الدول األعضاء وذلك بالطريقة      ) مماثل
وجمعية الصحة هي وحدها التي     . التي تقررها الجمعية  

مراجعي (تملك تنحية مراجع الحسابات الخارجي المعين       
  ).الحسابات الخارجيين المعينين

  ]ال تغيير [ 

مع مراعاة أية توجيهات خاصة تصدرها جمعية         ٢-١٤
الصحة، تجرى كل مراجعات الحسابات التي يطلب من        

) الخـارجيين (الحسابات الخـارجي    ) مراجعي(مراجع  
القيام بها وفقا للمعايير العامة المقبولـة عمومـا فـي           
مراجعة الحسابات ووفقا للصالحيات اإلضافية الـواردة       

  .في مرفق هذه الالئحة

  ]ال تغيير [ 

) مراجعين الخارجيين لل(لمراجع الحسابات الخارجي      ٣-١٤
للحسابات إبداء مالحظات بصدد فعالية اإلجـراءات الماليـة      
ونظام المحاسبة والمراقبة المالية الداخلية وبوجه عام بـشأن         

  .إدارة المنظمة وتنظيمها

  ]ال تغيير [ 

المراجعـون  (يتمتع مراجع الحسابات الخارجي       ٤-١٤
ول للحسابات باستقالل تام، وهـو المـسؤ      ) الخارجيون

عـن مراجعـة    ) هم المـسؤولون الوحيـدون    (الوحيد  
  .الحسابات

المراجعـون  (يتمتع مراجع الحسابات الخارجي       ٤-١٤
للحسابات باستقالل تام، وهـو المـسؤول       ) الخارجيون

عـن مراجعـة    ) هم المـسؤولون الوحيـدون    (الوحيد  
 أدنـاه   ٧-١٤تسمح به المـادة      باستثناء ما  الحسابات

  . أو خاصبشأن إجراء أي فحص محلي
) مراجعي(لجمعية الصحة أن تطلب من مراجع         ٥-١٤

القيام بعمليات فحـص    ) الخارجيين(الحسابات الخارجي   
  .معينة وتقديم تقارير منفصلة عن نتائجها

  ]ال تغيير [ 

يقدم المدير العام لمراجع الحسابات الخـارجي         ٦-١٤
للحسابات جميع التسهيالت التي    ) للمراجعين الخارجيين (
  .عند إجراء المراجعة) يطلبونها(د يطلبها ق

  ]ال تغيير [ 

فـي  ) للمراجعين الخارجيين (للمراجع الخارجي     ٧-١٤
سبيل إجراء فحص محلي أو خاص، أو لالقتصاد فـي          
نفقات المراجعة، االستعانة بخدمات أي مراجع حسابات       

أو ) أو مسؤول ذي صفة مماثلـة     (عام في إحدى الدول     
بات تجاريين عموميين من ذوي     بخدمات مراجعي حسا  

السمعة الحسنة أو بخدمات أي شخص أو مكتب آخـر          
ــع  ــرى مراج ــو(ي ــارجي ) مراجع ــسابات الخ الح

  .أنه يملك الخبرة الفنية الالزمة) الخارجيون(

  ]ال تغيير [ 
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  قترحالنص المنقح الم ٢٠٠٨يناير /  كانون الثاني١النص الراهن في 
الحـسابات الخـارجي    ) مراجعو(يقدم مراجع     ٨-١٤

 مراجعة التقرير المالي لفتـرة     تقريرا عن ) الخارجيون(
السنتين الذي يعده المدير العام بموجب المـادة الثالثـة          

) يـرون (ويتضمن التقرير أية معلومات يرى      . عشرة
  . اإلضافية والصالحيات٣- ١٤أنها الزمة وفقا للمادة 

  ]ال تغيير [ 

تقـدم تقـارير    (يقدم تقرير المراجع الخارجي       ٩- ١٤
مع التقرير المالي الذي تمـت      ) المراجعين الخارجيين 

اجعته عن طريق المجلس التنفيـذي إلـى جمعيـة          مر
مايو التالي لنهاية   /  أيار ١ يتجاوز   الصحة في موعد ال   

. الفترة المالية التي تتعلـق بهـا الحـسابات الختاميـة          
ويفحص المجلس التنفيـذي التقريـر المـالي المؤقـت         

مراجعـة  ) تقـارير (والتقرير المالي النهائي وتقريـر      
عية الصحة مع أية تعليقـات      الحسابات ثم يقدمها إلى جم    

  .يراها الزمة

  ]ال تغيير [ 

 القرارات التي تترتب عليها –المادة الخامسة عشرة 
  مصروفات

  

ال تتخذ جمعيـة الـصحة وال يتخـذ المجلـس            ١-١٥
 تترتب عليه مصروفات إال بعد النظر في        اًالتنفيذي قرار 

التي تقرير من المدير العام بشأن اآلثار اإلدارية والمالية        
  .تترتب على االقتراح

  ]ال تغيير [ 

عندما يرى المدير العام أن االعتمادات القائمة ال   ٢-١٥
تسمح بإنفاق المصروفات المقترحة، ال يجوز االرتبـاط        
بهذه المصروفات حتى تخصص جمعية الصحة ما يلزم        

  .لها من اعتمادات

  ]ال تغيير [ 

     أحكام عامة–المادة السادسة عشرة 
يعمل بهذه الالئحة اعتبارا من تـاريخ موافقـة           ١-١٦

جمعية الصحة عليها ما لم تحدد جمعية الـصحة غيـر           
  .يجوز تعديلها إال من قبل جمعية الصحة وال. ذلك

  ]ال تغيير [ 

في حالة الشك فيما يتعلق بتفسير وتطبيـق أي           ٢- ١٦
 سلطة البت فيه، علـى  من البنود المتقدمة، للمدير العام    

  .المجلس التنفيذي على ذلك في دورته التاليةأن يصدق 
  ]ال تغيير [ 

يدخل النظام المالي الذي يضعه المدير العـام          ٣- ١٦
 المذكورة أعاله، والتعـديالت     ٤- ١كما يرد في المادة     

 يدخلها المدير العام على ذلك النظام، حيـز النفـاذ          التي
ويعرض تقريـر   . بعدما يصدق المجلس التنفيذي عليها    

  .ا على جمعية الصحة لغرض العلمبشأنه

  ]ال تغيير [ 
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  ٢المرفق 
  

  يالنص المعدل للنظام المال
  

   مجال االنطباق وتفويض الصالحيات-القاعدة األولى 

  . من الالئحة المالية٤-١يوضع هذا النظام المالي وفقا للمادة   ١-١٠١

 الماليـة الفعالـة     اإلدارةمالي من أجل ضمان     المدير العام مسؤول أمام جمعية الصحة عن تنفيذ النظام ال           ٢-١٠١
  . وصون أصول المنظمةاإلنفاقواالقتصاد في 

يطبق هذا النظام بشكل موحد على جميع مصادر التمويل، وعلى جميع معامالت المنظمة المالية ما لـم                   ٣-١٠١
  .ينص هذا النظام على خالف ذلك

أي تعديالت عليه، حيز التنفيذ بعد تـصديق المجلـس          يدخل النظام المالي الذي يضعه المدير العام، و         ٤-١٠١
  .التنفيذي عليه

  .للمدير العام، في حالة الشك فيما يتعلق بتفسير وتطبيق أي من أحكام النظام المالي، سلطة البت فيه  ٥-١٠١

 اإلخاللن  الموظفين المعينين والمعبر عنها في هذا النظام المالي، ودو  إلى تفويض السلطات    إلى باإلضافة  ٦-١٠١
 بإعادة الترخيص إلى باإلضافةمن النظام المالي، يجوز للمدير العام أن يفوض كتابيا،  ٢-١٠١بالقاعدة 

 موظفين آخرين في المنظمة، السلطات التي يعتبرها المدير العام ضرورية لتنفيذ أحكـام              إلىالتفويض  
لمـوظفين المعينـين مـسؤولين      ويكون جميـع ا   .  العملية اإلجراءات إصدارهذا النظام، بما في ذلك      

  .إليهمومساءلين أمام المدير العام عن ممارسة أي سلطة تفوض 

   الميزانية-القاعدة الثانية 

  لزم األمر، تبـين    إذايعد موظفون مختصون مقترحات الميزانية الثنائية السنوات، ومقترحات تكميلية،            ١- ١٠٢
  . المدير العامإلىد المطلوبة، ويقدمونها  بالشكل المطلوب وفي المواعياإلنفاقجميع موارد 

  . كي تعلق عليها وتدلي بتوصياتها بشأنهااإلقليمية اللجان إلى مقترحات الميزانية الثنائية إحالةيجوز   ٢-١٠٢

المدير العام بشأن الميزانيـة والمعروضـة علـى           من الالئحة المالية، تشمل مقترحات     ٤-٤ للمادة   تنفيذاً  ٣-١٠٢
  .قترحات لتطبيق مرفق أسعار الصرف وحده لتلك الثنائيةجمعية الصحة م

   اعتمادات الميزانية العادية-القاعدة الثالثة 

الذي أقر حتى يتـسنى       المبلغ إلىتصل  مخصصات     تمثل االعتمادات التي تقرها جمعية الصحة سلطة        ١-١٠٣
ر العام أن يحدد المبلغ ويجوز للمدي. المخصصات إقرارتحمل المصروفات لألغراض التي من أجلها تم 

 مع مراعاة آفاق سداد االشتراكات المقدرة وتوافر كل من صندوق تخصيصه،األقصى الذي من الحكمة 
  .رأس المال العامل واالقتراض الداخلي
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  التمويل -القاعدة الرابعة 

لية، على أسـاس     من الالئحة الما   ٢-٥ و ١-٥تحسب االشتراكات المقدرة للدول األعضاء، وفقا للمادتين          ١-١٠٤
  .اليوم األخير من جمعية الصحة المعنيةعضوية المنظمة في 

تطبق التقييدات والمبادئ التوجيهية التالية حتى يتسنى للمدير العام قبول تسديد االشتراكات المقدرة للدول                ٢-١٠٤
  :من الالئحة المالية بعمالت غير قابلة للتحويل الكامل ٧-٦ ٨-٦ للمادة وفقاًاألعضاء 

  يحدد المبلغ المستحق بدوالرات الواليات المتحدة؛  )أ(

  يجب اشتراط أداء المدفوعات لمنظمة الصحة العالمية في موعد محدد وفي حساب مصرفي محدد؛  )ب(

يجب أال تتجاوز مبالغ أي تسديد مرخص به التدفق النقدي الصافي المتوقع شـهريا فـي المنظمـة                    )ج(
  بالعملة المعنية؛

 حساب الدول األعضاء المعنيين لدى منظمة الصحة العالمية بـدوالرات الواليـات             ألغراض قيد   )د(
 منظمـة   المتحدة، يطبق سعر الصرف الرسمي المعمول به في األمم المتحدة والساري في تاريخ تسلم             

  .الصحة العالمية لالشتراكات

دوالرات الواليـات   ( الماليـة    من الالئحـة   ٦-٦ترد أي مدفوعات بعمالت، غير تلك المحددة في المادة            ٣-١٠٤
، ال تستوفي الشروط المحددة ألي قرار قبول يتخذه المدير العام           )المتحدة أو اليورو أو الفرنك السويسري     

  . الدولة العضو المعنية تلقائيا، ويظل االشتراك المقدر المعني مستحقا وواجب السدادإلى

يكون التمويل متاحـاً، مـع      تمويل النفقات يجب أن     ألغراض  التصريح بصرف المبالغ     إصدارحتى يتم     ٤-١٠٤
أو سائر أشـكال    مراعاة العائد المقيد طبقاً للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام وتوافر النقد وما يكافئه              

  .التمويل المقبولة بمبالغ يحددها موظفون مختصون

 مبلـغ   إجمـالي  قتراض الـداخلي معـاً    يجب أال يتجاوز استعمال صندوق رأس المال العامل ومبلغ اال           ٥-١٠٤
مـن االشـتراكات   ٪ ٢٥االشتراكات المقدرة غير المسددة، ويجب أال يتجاوز، في أي حال من األحوال،   

  .المقدرة للثنائية المعنية

 جمعية الصحة من أجل تغيير مستوى صندوق رأس المال العامـل عمــال              إلىعند صياغة مقترحات      ٦-١٠٤
الالئحة المالية، يأخذ المدير العام في االعتبار مستوى االقتراض الداخلي الذي            من   ٢- ٧بأحكام المادة   
  . من النظام المالي٥-١٠٤ باب الحكمة والحد المعرف في القاعدة يمكن تحمله من

 من الالئحة المالية ومن أجل تحديد مستوى االحتياطات المتاحـة لتمويـل االقتـراض               ١-٧وفقا للمادة     ٧-١٠٤
  . نقديي والنفقات المتوقعة لكل احتياطاإليراداتأخذ المدير العام في االعتبار الداخلي، ي

  التمويل من مخصصات خطط العمل المعتمدة -القاعدة الخامسة 

  .لموظفين مختصين كترخيص بتحمل النفقاتيصدر التمويل من مخصصات خطط العمل المعتمدة   ١-١٠٥
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مسؤولين أمام المدير العـام  التمويل من المخصصات ن أجلهم  م يصدر يكون الموظفون المختصون الذين     ٢-١٠٥
  .عن استعمال الموارد المتاحة استعماال سليما

  )االرتباطات ( النفقات-القاعدة السادسة 

 لفائـدة مـوظفين     االرتباط على مبالغ من تمويل مخصصات خطط العمل المعتمدة،        لتحمل النفقات يجب      ١-١٠٦
  .مختصين

.  مدعومة بوثائق تبعث على الرضـا       االرتباطات  المختصين دون غيرهم على أن تكون      يجوز للموظفين   ٢-١٠٦
 موارد المنظمة ممثلـة     إلىويجب أن تكون كل االرتباطات أو التعهدات التي تترتب عنها تبعات بالنسبة             

 عندما تنشأ التبعاتبعقود موقعة أو وثائق مشابهة تُعد.  

  المبلغ المتاح   االرتباطات يجوز أن تتجاوز    واللمبينة في خطة العمل     اال لألغراض   االرتباط إ ال يجوز     ٣-١٠٦
  .في المخصصات

 لم تمتثل ألحكام الالئحة المالية والنظام       إذا، بما في ذلك اقتناء السلع والخدمات،        اإلنفاقترفض اقتراحات     ٤-١٠٦
  :الحالي والشروط التالية

  توافر المخصصات؛  )أ(

   المنظمة؛إجراءاتاتباع   )ب(

   بالوضع المالي للمنظمة؛اإلضرارعدم   )ج(

  . المقترح لمصالح المنظمةاإلنفاقخدمة الغرض المنشود من   )د(

  .األصليإزاء االرتباط  ذاته المتبع يخضع تنقيح االرتباطات لإلجراء  ٥-١٠٦

هـذه   من الالئحـة الماليـة شـريطة أن تكـون            ٥-١٣ عمال بالمادة    إكرامياتللمدير العام أن يدفع أي        ٦-١٠٦
ويجـب، دون   .  أو أن تخدم مصالح المنظمة على أفضل وجه        واإلنصافالمدفوعات في مصلحة العدالة     

الخارجي ومدير مكتب مراجعة الحـسابات الداخليـة والمراقبـة بـأي             مراجع الحسابات    إبالغتأخير،  
  .مدفوعات من هذا القبيل مشفوعة بتعليل لألسباب الموجهة لذلك

  قبة الداخلية المرا-القاعدة السابعة 

 تشمل ما يلي من أجل ضمان المراقبة الداخلية الفعالة داخل المنظمـة وفقـا               إجراءاتيضع المدير العام      ١-١٠٧
 لمراجعة الحسابات الداخلية على النحو المبين في المادة إطاراً) ١: (للمادة الثانية عشرة من الالئحة المالية

الفصل بين الواجبـات،    ) ٣(يض السلطات على النحو المناسب،      تفو )٢(الثانية عشرة من الالئحة المالية،      
  .اتخاذ تدابير أخرى تتسق مع أفضل الممارسات المالية) ٤(

 على أسـاس    إالوال تسدد المدفوعات    .  نص هذا النظام على خالف ذلك      إذا إال ال تسدد المدفوعات مقدماً     ٢-١٠٧
  :وظفين المختصين الذين يؤكدون ما يلي المقبل من وثائق داعمة مرضية مصادق عليها رسمياً



 56  بعد المائةالرابعة والعشرونالمجلس التنفيذي، الدورة  

  أن الخدمات قد قدمت أو أن التنفيذ قد استكمل وفقا لشروط العقد؛  )أ(

  .أن المبلغ صحيح ومطابق لشروط العقد  )ب(

 عقود أو تقديم أوامر الـشراء تقتـضي         إبراميجوز، في حاالت استثنائية وألسباب عملية فقط تبرر ذلك،            ٣-١٠٧
ويجب أن تكون األسباب  التي تبرر ترتيبات من      . قا قبل تسليم السلع أو أداء الخدمات      التسديد الجزئي مسب  

  . كامالًهذا القبيل موثقة توثيقاً

 أي عقد أو تقديم أي أمر شراء يقتضي تسديد مبالغ كاملة سلفا، يجب أن يقـدم الموظـف                   إبرامحتى يتم     ٤-١٠٧
بين األسباب التي تجعـل شـروط التـسديد تلـك           الذي يطلب هذه الشروط كل األسباب المبررة ذلك وي        

  .وتخضع شروط التسديد هذه كلها لموافقة الموظفين المختصين. ضرورية لخدمة مصلحة المنظمة

يجوز للموظفين المختصين الترخيص بتقديم سلف للموظفين وغيرهم فيما يتعلق بأداء مهام رسمية لمنظمة   ٥-١٠٧
  .الصحة العالمية واستحقاقات الموظفين

تودع أموال المنظمة فقط في المصارف أو المؤسسات المالية أو تستثمر لدى أطراف مناظرة يحـددها                  ٦-١٠٧
  . من النظام المالي١١- ١٠٧ في القاعدة إليهاالمدير العام وفقا لسياسات االستثمار المشار 

 جميع أموال المنظمة    وإدارةيعين المدير العام موظفين يتولون المسؤولية عن جميع الحسابات المصرفية             ٧-١٠٧
  . أعمال المحاسبة المتعلقة بتلك األموال على النحو السليم ويتولون أيضاًوإنفاقهاوتسلمها 

  .يكون أصحاب حسابات السلف النقدية مسؤولين عن جميع األموال التي يتحملون مسؤوليتها  ٨-١٠٧

ويجـب أن تحمـل جميـع       . ن المـوقعين  يتولى موظفون، يأذن لهم المدير العام، تعيين مجموعات م          ٩- ١٠٧
ويجـوز  . المدفوعات من حسابات  المنظمة المصرفية توقيع موظفين اثنين من المجموعات المناسـبة            

للموظفين المرخص لهم بتعيين مجموعات الموقعين، عند االقتضاء وفي ظروف استثنائية، أن يـأذنوا              
مانات كافية لصون األموال، بما فـي       بأن تحمل المدفوعات توقيع موظف واحد فقط، شريطة وجود ض         
  .ذلك الحدود المفروضة على األموال التي يمكن دفعها من الحساب

  .تودع جميع األوراق المالية لدى مصارف معتمدة رسميا أو مؤسسات مالية يعينها المدير العام  ١٠-١٠٧

 وتساعد لجنة استشارية المدير العـام       . من الالئحة المالية   ٤-١١ سياسات االستثمار وفقا للمادة      إعداديتم    ١١-١٠٧
  .في صياغة سياسات االستثمار هذه وفي رصد أداء األموال المستثمرة

   الحسابات العامة-القاعدة الثامنة 

في تتألف الحسابات من سجل عام موحد  للمنظمة وسجالت فرعية تحتوي على جميع المعامالت المالية                  ١-١٠٨
، وذلك لتمكين المنظمة مـن      التي ينبغي أن تسترد على أساس االستحقاق      المدة المالية التي تعقد فيها و     

  الدوريـة   كل البيانـات   إعدادويتم  . إصدار بيانات مالية ممتثلة للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام        
  .وسائر البيانات المالية انطالقا من هذه الحسابات

دد المدير العام مستويات المنظمة التي يرخّص لها بمسك          من النظام المالي، يح    ٣- ١٠١ بالقاعدة   رهناً  ٢- ١٠٨
  . حسابات المنظمة تقدم بها تقارير دورية معسجالت الحسابات الخاصة بها والتي



٢الملحق  57  

تُدعم جميع المعامالت والبيانات بوثائق يتم االحتفاظ بها كجزء ال يتجزأ من سجالت المنظمة الرسمية                 ٣- ١٠٨
فاق بشأنها مع مراجع الحسابات الخارجي، ويجوز بعدها إتـالف هـذه            للمدة أو المدد التي قد يتم االت      

  .السجالت والوثائق بناء على قرار الموظفين المختصين

  . محاسبي موحدإلطار والسجالت الفرعية وفقا األستاذتقيد جميع المعامالت المحاسبية في دفتر   ٤-١٠٨

  .حد والمصروفات وفقا لنظام تصنيف مواإليراداتتقيد   ٥-١٠٨

   البيانات المالية-القاعدة التاسعة 

 من النظام   ١- ١٠٨ في القاعدة    إليهامن الحسابات المشار    بيانات مالية سنوية مستمدة     يقدم المدير العام      ١- ١٠٩
 لجان المجلس التنفيذي التي قد تكون مسؤولة عن         إلى جمعية الصحة والمجلس التنفيذي أو       إلىالمالي،  

 وفقا للمعـايير    البيانات المالية وتعد هذه   . مايو/ أيار  ١ عليهما، في أجل أقصاه      استعراضهما أو التعليق  
 والالئحة المالية والنظام الحالي وتشمل سائر المعلومات التي قد تكون            الدولية للقطاع العام   المحاسبيـة

  .ضرورية لبيان وضع المنظمة المالي

 واإلمـدادات  وأي خسارة في األموال النقديـة        إكراميات عن أي تكشف البيانات المالية السنوية     يجب أن     ٢-١٠٩
  .والمعدات وسائر األصول التي حدثت خالل المدة، مع بيان معالجتها في الحسابات

  والتجهيزات والمعدات  الممتلكات،-القاعدة العاشرة 

طبقـاً للمعـايير     ، في الحسابات  وانخفاض قيمها  والتجهيزات والمعدات    يقيد اقتناء األراضي والمباني     ١- ١١٠
التي يـتم اقتناؤهـا      والتجهيزات والمعدات  وتقيد أو تحسب الممتلكات      .المحاسبية الدولية للقطاع العام   

  .للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام باالستئجار كنفقات وفقاً

  .الممتلكات والتجهيزات والمعدات جميعتمسك سجالت لجرد   ٢-١١٠

  .والتجهيزات والمعدات دية على نحو دوري ولكل الممتلكاتتوضع قوائم جرد ما  ٣-١١٠

 لم تعد المنظمة تستخدمها بـأي       إذا زائدة عن الحاجة     والتجهيزات والمعدات   بأن الممتلكات  اإلعالنيجوز    ٤-١١٠
ويجوز االستغناء عنها شريطة حصول المنظمة على أحسن عائد منها، بما في ذلـك              حال من األحوال    

 أقل تكلفة أو تنص عليه التـشريعات أو تمليـه االعتبـارات             إتالفهاكان    )١ (إذا إال،  المبادلة الجزئية 
 أفضل ما يخدم مصلحة المنظمـة هــو التصـرف فيهــا بمنحهـا لمنظمـة ال               أو كان ) ٢(البيئية،  

  .تستهدف الربح أو بالحصول على قيمة عينية في المقابل

 في. ت، تقيد المكاسب في الفائض وتقيد الخسارة في العجز        عند شطب أي ممتلكات أو تجهيزات أو معدا         ٥-١١٠
غير أنه عند االستعاضة عن أي بند يجب استخدام أي مكسب من شـطبه فـي                  السلع إحدىحال استبدال   

  .الصرف على نفقات االستعاضة عن

الوكـاالت   من النظام المالي، يجوز تقديم السلع والخـدمات للحكومـات و           ٤-١٠٤ بأحكام القاعدة    رهناً  ٦-١١٠
المتخصصة وسائر المنظمات الحكومية الدولية على أساس السداد أو على أساس المبادلة وفقا للظـروف               

  .والشروط التي قد يوافق عليها الموظفون المختصون
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   شراء السلع والخدمات-القاعدة الحادية عشرة 

 والمعـدات وسـائر     مـدادات واإل لشراء الممتلكـات والخـدمات       وإجراءاتيضع المدير العام سياسات       ١-١١١
  .المتطلبات، والتي من شأنها أن تضع شروط المناقصات والمزايدات العلنية التنافسية

سمها لشراء ممتلكات أو خـدمات  ا عقود لفائدة المنظمة وبإبراممن حق الموظفين المختصين دون سواهم       ٢-١١١
  . أو معدات أو متطلبات أخرىإمداداتأو 

يات والعقود األخرى على أساس عطاءات تنافسية، ما لم يصرح الموظفون المختـصون            تتم جميع المشتر    ٣-١١١
  .بغير ذلك

ولكن يجوز للموظفين المختـصين أن يـصرحوا بقبـول          . تمنح العقود عادة لمقدم العطاء األقل تكلفة        ٤- ١١١
  .ظمة كان ذلك في مصلحة المنإذاعطاءات غير العطاءات األقل تكلفة أو رفض العطاءات كافة 

   المراجعة الداخلية للحسابات-القاعدة الثانية عشرة 

يتولى مكتب المراجعة الداخلية للحسابات والمراقبة مسؤولية المراجعة الداخليـة للحـسابات والتفتـيش                 ١-١١٢
 المالية واسـتعمال    واإلدارةوالمراقبة والتقييم فيما يخص مواءمة وفعالية نظام المنظمة للمراقبة الداخلية           

وتخـضع جميـع الـنظم والعمليـات     .  وسائر المخالفاتاإلدارة التحقيق في سوء   إلى باإلضافةصول  األ
والمعامالت والوظائف في المنظمة لالستعراض والتقييم والمراقبة من قبل مكتـب المراجعـة الداخليـة               

  .للحسابات والمراقبة

مراجعة الداخلية والمراقبة بعد التشاور مع المجلس  على رأس مكتب ال تقنياً مؤهالًيعين المدير العام مديراً  ٢-١١٢
  . خدمة صاحب هذا المنصبإنهاءكما يستشير المدير العام المجلس التنفيذي قبل . التنفيذي

  : لألحكام التاليةيعمل مكتب المراجعة الداخلية للحسابات والمراقبة وفقاً  ٣-١١٢

  لعام؛ المدير اإلى يقدم مدير المكتب تقاريره رأساً     )أ(

 ودون قيود على الـسجالت والممتلكـات وعلـى شـؤون             فورياً  كامالً للمكتب أن يطلع اطالعاً        )ب(
الموظفين والعمليات داخل المنظمة، والتي تكون، فـي رأي المكتـب، ذات صـلة بالموضــوع قيـد                  

  االستعراض؛

 حدوث احتيال   إمكانية يكون المكتب على استعداد لتسلم شكاوى أو معلومات من الموظفين بشأن               )ج(
وتحترم السرية في جميـع األوقـات وال تتخـذ أي           . أو هدر أو تعسف أو أي أنشطة غير قانونية أخرى         

علما بأنهـا   كانت مقدمة عن عمد إذا إال لالنتقام من الموظفين الذين يدلون بمثل هذه المعلومات          إجراءات
  كاذبة أو بنية التضليل؛

 أو المدير أو المشرف المسؤول عن       اإلقليمي المدير   إلىه ويقدم توصياته    يحيل المكتب نتائج عمل        )د(
 ويحال أي تقرير من ذلك القبيـل، بنـاء        .  المدير العام ومراجع الحسابات الخارجي     إلىالعمل، مع نسخة    

   تعليقات المدير العام عليه؛إلى باإلضافة المجلس التنفيذي، إلىعلى طلب مدير المكتب، 
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 مراجع الحسابات الخـارجي     إلى المدير العام مع نسخة      إلى  موجزاً مكتب كل سنة تقريراً   يقدم ال      )ه(
.  حالـة تنفيـذ التوصـيات      إلى باإلضافةعن أنشطة المكتب، بما في ذلك توجهات هذه األنشطة ونطاقها           

  . بالتعليقات التي تعد ضرورية جمعية الصحة مشفوعاًإلىويحال هذا التقرير 

العام على ضمان االستجابة لجميع توصيات مكتب المراجعة الداخلية للحسابات والمراقبة           يحرص المدير     ٤-١١٢
  .وتنفيذها حسب الحاجة

  
  

  ـــــــــــــ
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  ٣الملحق 
  

   غير الحكومية التي تم قبولها للدخول فيالمنظمات
  عالقات رسمية مع منظمة الصحة العالمية أو تم

  وجب القراراإلبقاء على تلك العالقات معها بم
  )١(١٢٤ت م والمقرر اإلجرائي ١١ق١٢٤ت م

  
  ]٢٠٠٩يناير /  كانون الثاني٢٦ - الملحق – ١٢٤/٢٥م ت[ 

  
  

   ١مؤسسة آغا خان
   ٢المنظمة العالمية لمرض ألزهايمر

  رابطة معاهد ومدارس طب المناطق المدارية في أوروبا
   ٣البعثة المسيحية للمكفوفين
  ألعصاب والطب النفسيالهيئة الدولية ألدوية طب ا

  ٢،٤للصحة والعجزرابطة الكومنولث 
  رابطة كروب اليف الدولية

  المؤسسة العالمية للتليف الكيسي
  المركز األوروبي للسموميات اإليكولوجية وسموميات المواد الكيميائية

  ٢المنظمة الدولية لصحة األسرة
  FDIاالتحاد العالمي لطب األسنان 

  ةمؤسسة هيلين كيلر الدولي
  ٢الرابطة الدولية لمساعدة المسنين
  ٢المنظمة الدولية إلدماج المعوقين

  ٢لجنة البلدان األفريقية المعنية بالممارسات التقليدية التي تؤثر في صحة المرأة والطفل
  الوكالة الدولية للوقاية من العمى

  الرابطة الدولية للنقل الجوي
  الرابطة الدولية لصحة المراهقين

  لية لبحوث طب األسنانالرابطة الدو
  ٢الرابطة الدولية لمنع االنتحار

  الرابطة الدولية لدراسة ظاهرة األلم

                                                           
  .٢٠٠٦-٢٠٠٤تتعلق األنشطة بالفترة      ١
  .٢٠٠٧-٢٠٠٥تتعلق األنشطة بالفترة      ٢
وبعد تنقيح مواد نظامها األساسي أصبح اسمها البعثة المسيحية         .  بعثة كريستوفل للمكفوفين   تي كانت تُعرف باسم   ال     ٣

  .CBMللمكفوفين وأصبحت تستخدم لنفسها المختصر 
  .التي كانت تُعرف باسم رابطة الكومنولث للوقاية من اإلعاقة العقلية وعالج حاالت القصور في النمو     ٤
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  الرابطة الدولية لداء العداريات
  الرابطة الدولية لعيوب الكالم والنطق

  ١غرفة المقاصة الدولية لنُظم رصد العيوب الخلقية
  اللجنة الدولية للوقاية من األشعة غير المؤينة

  ولية للوقاية من األشعةاللجنة الد
  ٢المجلس الدولي لمكافحة االضطرابات الناجمة عن نقص اليود

  ٣المجلس الدولي لطب العيون
  االتحاد الدولي لداء السكري
  ٤الرابطة الدولية للوبائيات

  ٢الرابطة الدولية لدراسات المهيأة البيئية
  المؤسسة الدولية لرعاية العيون 

  األنف واألذن والحنجرةاالتحاد الدولي لجمعيات طب 
  ٢االتحاد الدولي المعني بالشيخوخة

  العصبة الدولية لمكافحة داء الصرع
  الرابطة الدولية للجذام

  المعهد الدولي لعلوم الحياة
  الهيئة الطبية الدولية

  الشبكة الدولية لصحة الطفل والبيئة والسالمة
  ٢التحالف الدولي غير الحكومي لمكافحة التبغ

  )التراخوما(ولية لمكافحة الحثر المنظمة الد
  ٢الرابطة الدولية لطب األطفال

  األطباء الدوليون للوقاية من الحرب النووية
  ٢االتحاد الدولي لتنظيم الوالدية

  ٥الجمعية الدولية للوبائيات البيئية
  لية لألطباء المدافعين عن البيئةالجمعية الدو

  الجمعية الدولية ألمراض الدم
  للنفايات الصلبةاالتحاد الدولي 

  االتحاد الدولي لمكافحة السرطان
  ألمراض التناسليةاالتحاد الدولي لمكافحة ا

  االتحاد الدولي لمكافحة السل وأمراض الرئة
  االتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة والموارد الطبيعية

  ٢االتحاد الدولي لتعزيز الصحة والتثقيف الصحي
  االتحاد الدولي لجمعيات المناعة

  االتحاد الدولي لجمعيات الميكروبيولوجيا
  ٢االتحاد الدولي لعلوم التغذية

                                                           
 .عرف باسم غرفة المقاصة الدولية لنظم رصد العيوب الخلقيةكانت ت    ١
  .٢٠٠٧-٢٠٠٥تتعلق األنشطة بالفترة      ٢
 .كان يعرف باسم االتحاد الدولي لجمعيات طب العيون    ٣
  .٢٠٠٦-٢٠٠٤تتعلق األنشطة بالفترة      ٤
  .٢٠٠٨-٢٠٠٣تتعلق األنشطة بالفترة      ٥
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  االتحاد الدولي لعلم النفس
  دولي للكيمياء البحتة والتطبيقيةاالتحاد ال

  االتحاد الدولي للسموميات
  الرابطة الدولية للمياه

  ١،٢التحالف الدولي من أجل صحة المرأة
  المنظمة اإلسالمية للعلوم الطبية

  ٢الدولية" ال ليتشي"ة عصب
  ٣مؤسسة مارش أوف دايمس
  ٢الرابطة الدولية للطبيبات
  مؤسسة أوربيس الدولية
  منظمة الوقاية من العمى
  ٢الجمعية الدولية للتأهيل

  الروتاري الدولي
  االتحاد الدولي للتالسيميا
  نزالرابطة الدولية لنوادي الي

  جذاماالتحاد الدولي لرابطات مكافحة ال
  ٢انمجلس السك

  )الجمعية الدولية لرعاية العين(جمعية الكومنولث الملكية للمكفوفين 
  الرابطة العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة

  االتحاد العالمي للمكفوفين
  ٢االتحاد العالمي للعالج الطبيعي

  المجلس العالمي لفحوصات النظر
  ٢االتحاد العالمي للصحة العقلية

  ٤وجات فوق الصوتية في الطب والبيولوجياالعالمي الستخدام الم االتحاد
  )الهيموفيليا(د العالمي للناعور االتحا

  االتحاد العالمي للمداواة بالمياه والمداواة بالمناخ
  ٢االتحاد العالمي للصم
  االتحاد العالمي للقلب

  ة العالمية لمكافحة فرط ضغط الدمالرابط
  المجلس العالمي ألعمال السباكة

  ٥لمكافحة السكتة الدماغيةالمنظمة العالمية 
  الرابطة البيطرية العالمية

  
ــــــــــــــ

                                                           
 .لدولي من أجل صحة المرأة كان يعرف باسم االئتالف ا   ١
  .٢٠٠٧-٢٠٠٥تتعلق األنشطة بالفترة      ٢
 . كانت تُعرف باسم مؤسسة مارش أوف دايمس للعيوب الخلقية   ٣
  .٢٠٠٦-٢٠٠٤تتعلق األنشطة بالفترة      ٤
 . كانت تُعرف باسم الجمعية الدولية لمكافحة السكتة الدماغية   ٥
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  ٤الملحق 
  

  مسودة استراتيجية منظمة الصحة العالمية
  ١بشأن البحوث من أجل الصحة

  
  ]٢٠٠٨ ديسمبر/ األول كانون ١٨ – الملحق – ١٢٤/١٢م ت[ 

  
  

  السياق واألساس المنطقي
  

  ة الصحة العالميةالبحوث والصحة في العالم ومنظم
  
 البحوث من أجـل      مجال  أسلوب تعزيز مشاركة منظمة الصحة العالمية في       ستراتيجية اال مسودةتحدد    -١

ث األساسية في تحقيـق     و بأهمية البح  ستراتيجية اال مسودةوتقر  . ث داخل المنظمة  والصحة، وبالتالي دور البح   
      تيسر عمل أمانة المنظمة مع الدول األعضاء والشركاء        بل التي   التقدم الصحي على الصعيد العالمي وتحدد الس

 البحوث ووسائل تحسين الحـصائل      بينات تسخير العلم والتكنولوجيا والمعرفة بوجه عام للتوصل إلى          من أجل 
  .الصحية

  
وثمة طلبات متزايدة تشهدها جميع الدول األعضاء على إجراء البحوث مـن أجـل إتاحـة فـرص                    -٢

التـي  لتحديات  مواجهة ا ، فالبحوث عنصر ال غنى عنه في        منها والمستجدة صحية القائمة   االستجابة للمشاكل ال  
تمثل ذلك في معالجة مشكلة  سواء -حل المشاكل ذات األولوية في طائفة من مجاالت الصحة العمومية تواكب 

مـن   األمهات   دةاستفا ضمان   و األمراض المزمنة، أ   للتحول الوبائي العالمي نحو    االستجابة   أمراض الفقر، أو  
  . التأهب لمواجهة المخاطر التي تتهدد األمن الصحي العالميممارسات الوالدة المأمونة، أو

  
الموارد المحـدودة، البـد للـسياسات      الحصول على    الطلبات على    بتنافسوفي ظل بيئة عالمية تتسم        -٣

ث األساسية بالنسبة لمنظمة    وة البح وتتجلى أهمي .  البحوث بينات المدعمة ب  استلهام الخبرة والممارسات الصحية   
، حيث  ٢٠١٥-٢٠٠٦ من دستورها؛ وفي برنامج العمل العام الحادي عشر للحقبة           ٢الصحة العالمية في المادة     

  .تتضح أهمية تسخير المعرفة والعلم والتكنولوجيا كمجال من المجاالت السبعة ذات األولوية
  
 للمنظمة والدول األعـضاء والمجتمـع        عالمياً  صحياً ويحدد برنامج العمل الحادي عشر برنامج عمل        -٤

الدولي؛ ولكن، وبالرغم من اإلقرار السائد بقيمة البحوث، فإن االستثمار األمثل للبحوث فـي حـل المـشاكل                  
 مجـال  فـي    السريعفتعقد المشاكل الصحية التي تعاني منها المجتمعات، والتقدم         . البسيطالصحية ليس باألمر    

هـا عـالوة علـى      بوجيات المتصلة بالصحة، وتغير توقعات الناس من البحوث واهتمامهم          لمعارف والتكنول ا

                                                           
الـنص  (، المحضر الموجز للجلـسة الـسابعة        ٢/سجالت/ ١٢٤/٢٠٠٩ت ميقة   والوث ١٢ق١٢٤ت مانظر القرار        ١

  ).اإلنكليزي
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 من  من العوامل الكثيرة التي البد     تنظيم البحوث وإدارتها داخل البلدان وفيما بينها، كلها          الطارئة على التغيرات  
  .مراعاتها

  
لمتنامية التي تحظى بهـا الـصحة       ، فإلى جانب األهمية ا    إحراز تقدم كبير  ولقد شهدت العقود األخيرة       -٥

 البحوث بوجه عام للمشاكل الصحية التي تـؤثر         أوساطوليه  أيضاً ت على صعيد العالم ككل، ثمة اهتمام متزايد        
 جهود البحث الهامة التي تجري في إطار الشراكات بين القطـاعين العـام              كما أن . في الفقراء والمستضعفين  

 اسـتحداث  من أجل حفـز أنـشطة        المنسيةخذت تركز على األمراض     والخاص وغيرها من اآلليات الجديدة أ     
وبالمثـل، فـإن    . اللقاحات واألدوية ووسائل التشخيص، حيث ال تكفي قوى السوق وحدها لحفز تلك األنشطة            

 وأنفلونزا الطيور ساهم فـي      ة الوخيم ة الحاد الرئويةمتالزمة  ال مخاطر األمراض المعدية ك    تساوي الجميع أمام  
 لتعزيز قدرات التأهب واالستجابة في مجاالت الترصد والتشخيص الـسريع            البحث العالمية دعماً    جهود تعبئة

  . اللقاحات واألدويةواستحداث
  
ظم البحوث ال تستجيب استجابة مثلى للطلبات المتنوعة        وإلى جانب هذا التقدم، ثمة إدراك متزايد بأن نُ          -٦

 معالجـة المـشاكل     ال تركز على   الصحة ليست كافية؛ وهي      فاالستثمارات في البحوث من أجل    . التي تواجهها 
 عن أن التصدي لتحديات معقدة كانعدام األمن الغذائي أو اآلثار الناجمة عن تغير              ناهيك ،الصحية ذات األولوية  

وبينمـا تواجـه البلـدان      .  االستفادة من الموارد المتاحة للبحوث في القطاعات األخرى        تعذرالمناخ أدى إلى    
ة الدخل طائفة متنوعة من برامج البحوث التي تحددها الجهات المانحة، فإن العديد من البلدان يواجه                المنخفض

  . مشاكل هامة تتصل بتدريب الباحثين واالحتفاظ بهمأيضاً
  
 عن مواكبة   ومازال العمل الرامي لدعم استعراض جوانب البحث األخالقية ومسؤوليتها العامة متخلفاً            -٧

كما أن فرصة وضع إطار مشترك لتصنيف وتبادل البيانات والوسائل والمـواد الخاصـة              . ىالممارسات المثل 
كما أن  بالبحوث لم تستغل في مجال الصحة بنفس القدر من الحماس الذي تلقته في المجاالت العلمية األخرى،                 

 بلـورة هـا فـي      التـي تتيح   بينات السياسات ال يسهمون بإدراج أولويات البحوث وال يستفيدون من ال          راسمي
  .قراراتهم

  
 مجالي الصحة العمومية والبحـوث، فقـد أصـبحت          التي تطرأ على  لتغيرات السريعة   وبالنظر إلى ا    -٨

 وتحـاول هـذه    .  أسلوب منهجي وشامل في تنظيم البحوث من أجل الصحة وإدارتها          تباعة اآلن ال  الحاجة ملح
  .  تحديد دور المنظمة في تلبية تلك الحاجةستراتيجيةاال
  

   البحوث من أجل الصحة مجالدور منظمة الصحة العالمية في
  
بلورة برنـامج   "يحدد برنامج العمل العام الحادي عشر ست وظائف أساسية للمنظمة من بينها وظيفة                -٩

 وهـي تـوفير     -أما الوظائف الخمس األخرى     ". أعمال البحوث وحفز توليد المعارف المفيدة وتجسيدها وبثها       
، وإتاحة الدعم التقنـي، ورصـد       بيناتلقواعد والمعايير، وتوضيح السياسات العامة المسندة بال      القيادة، وتحديد ا  

  .قدرات بحثية راسخةتحلي موظفي المنظمة ب فجميعها يستلزم - ة الصحيالحالة
  

  التعاريف والمفاهيم
  

م مـشاركة   حقيقة مفادها أن تحسين الحصائل الصحية يستلز      " البحوث من أجل الصحة   "تعكس عبارة     -١٠
 العالمي للبحوث الصحية، فإن الوظائف التي يقوم بها المحفلوكما حددته أعمال   . قطاعات وتخصصات متعددة  

السياسات والبرامج والعمليات واألنشطة واألحـداث       هذا النوع من البحوث هي فهم األثر الصحي الناجم عن         
 ر تجنب ذلك األثر أو تخفيف وطأته؛      التي تيس التي تنشأ في القطاعات األخرى، والمساعدة في وضع التدخالت          
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وتغطـي  . لجميعا، وتحسين صحة    في المجال الصحي  واإلسهام في تحقيق المرامي اإلنمائية لأللفية، والمساواة        
  :البحوث من أجل الصحة طائفة كاملة من البحوث التي تشمل مجاالت األنشطة العامة الخمسة التالية

  
  ١ة وتوزيعها المشكلة الصحيتقييم أبعاد  •

فهم أسباب المشكلة أو محدداتها المتنوعة، سواء أكانت عوامل بيولوجية أم سلوكية أم اجتماعيـة                 •
  أم بيئية

  وضع الحلول أو التدخالت التي تساعد على تجنب حدوث المشكلة أو التخفيف من وطأتها  •

  تنفيذ الحلول أو إيتاؤها من خالل السياسات والبرامج  •

  . المشكلة وتوزيعهاحجمك الحلول في تقييم أثر تل  •
  

 من إطار منهجي خاص بالبحوث الصحية، كما يرد في عدد تشرين أيضاً ستراتيجية اال مسودةوتستفيد    -١١
ويحدد إطار العمل هذا أربع وظائف أساسية لـنظم          ٢.نشرة منظمة الصحة العالمية    من   ٢٠٠٣نوفمبر   /الثاني

اء القوى العاملة والبنى األساسية الالزمة للبحـث والمحافظـة عليهـا؛            اإلشراف؛ والتمويل؛ وبن  : البحث وهي 
  .وإنتاج المعارف واستخالصها واستخدامها

  
   منظمة الصحة العالمية بشأن البحوث من أجل الصحةاستراتيجية مسودةوضع 

  
 بشأن يةاستراتيج المديرة العامة وضع إلى ،١٥-٦٠ج ص ع في قرارها ،طلبت جمعية الصحة العالمية   -١٢

:  بمـا يلـي     للقيـام   المنظمـة  أمامفرصة  ال يتيح مما    البحوث في منظمة الصحة العالمية     إدارة وتنظيم أنشطة  
فـي  قـدرات   الناء  بتعزيز دعمها للدول األعضاء في      ) ٢(استعراض وتنشيط دور البحوث في المنظمة؛        )١(

تحسين توضيح مشاركتها في    ) ٤(حة؛  تعزيز دفاعها عن أهمية البحوث للص     ) ٣(تنفيذ البحوث الصحية؛    مجال  
  .البحوث من أجل الصحة

  
. شـهراً  ١٨ مشاورات استغرقت    بعد البحوث من أجل الصحة      استراتيجيةوقد وضعت أمانة المنظمة       -١٣

وشارك في العملية موظفون يعملون في المقر الرئيسي وفي المكاتب اإلقليمية والقطرية، إلى جانب عدد مـن                 
). منهم الجهات الممولة، والقطاع الخاص، ومجتمع البحوث، والمنظمات غير الحكوميـة          (الشركاء الرئيسيين   

دات  بتقديم تعليقات مسهبة بـشأن مـسو       اللجنة االستشارية للبحوث الصحية   كما ساهم فريق مرجعي خارجي و     
  .المتعاقبة ستراتيجيةاال
  

 مـن أجـل      واعياً حقيقية الراهنة فهماً   لضرورة فهم أوجه النجاح والفشل السابقة والظروف ال        وإدراكاً  -١٤
  : ما يليمن بينها جملة أمور باستلهام ستراتيجية واقعية وتطلعية، فقد تم وضع االاستراتيجيةوضع 

  
  استعراض تاريخي للبحوث في المنظمة  •

                                                           
في هذه االستراتيجية للداللة على السبب الرئيسي العتالل الصحة أو الالمـساواة  " المشكلة الصحية"تستخدم عبارة     ١

أمراض مثل األيدز والعدوى بفيروسـه      : وهو يشمل ما يلي   . في المجال الصحي، سواء أكان ذلك قائماً بالفعل أم متوقعاً         
أو العلل النفسية؛ المخاطر الصحية كالسمنة والفقر وتغير المناخ؛ والعقبات التي تعوق فعالية أداء النظم كالرعاية غيـر                  

 .المأمونة أو التمويل غير العادل للخدمات الصحية
٢     Bulletin of the World health Organization 2003, 81(11):815-820 
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  القرارات السابقة التي اعتمدتها جمعية الصحة العالمية بشأن البحوث  •

 والثالثين التابعة لألمانة وبرامج     عاألرباإلدارات  حوث الراهنة في    مسح شامل وتحليل ألنشطة الب      •
   ١.ومراكز البحث الخاصة

  
  عمليـة وضـع     تعكـس  قد حرص على أن   ، ف ٢١-٦١ج ص ع  وكما طلبت جمعية الصحة العالمية في القرار        

ن الـصحة    وخطة العمل العـالميتين بـشأ      ستراتيجيةاال، حسب االقتضاء،    استراتيجية المنظمة بشأن البحوث   
  . الفكريةالعمومية واالبتكار والملكية

  
   منظمة الصحة العالمية بشأن البحوث من أجل الصحةاستراتيجية مسودة

  
  البحوث في خدمة الصحة

  
  . التي تشمل المنظمة برمتها جميع األعمال التي تقوم بها األمانةستراتيجيةستسند هذه اال  -١٥
  

 القرارات واإلجراءات التي يتم اتخاذها من أجـل         ارتكازرة مفادها    على فك  ستراتيجية اال رؤيةوتقوم    -١٦
 ستراتيجيةاالالواردة في   رسالة  الأما  .  التي تتيحها البحوث   بيناتتعزيز الصحة وتحسين المساواة أمامها على ال      

والمعرفة  ضمان عمل األمانة بالتعاون مع الدول األعضاء والشركاء على تسخير العلم والتكنولوجيا              فتتمثل في 
  . المستندة للبحوث والوسائل الالزمة لتعزيز الصحةبيناتبوجه عام إلنتاج ال

  
فالمنظمة :  شتى أدوار المنظمة ومسؤولياتها فيما يتصل بالبحوث من أجل الصحةستراتيجيةوتعكس اال  -١٧

ـ        وتستنهضتتيح الرعاية والدعوة،      للبحـوث   كقنـاة ل   الجهات الممولة، وتحفز التغيير، وتبني القدرات، وتعم
  . منها لها ومستفيداًومنتجاً

  
الحصول على نتائج البحـوث     على  قدرة  الإحداث التغييرات من أجل تحسين      وتدعو االستراتيجية إلى      -١٨

 تعزيز الصحة   من أجل  وحشد الدعم الالزم لها       الالزمة القائمة واالستفادة منها؛ ومن أجل تحسين فهم البحوث       
  .والحصائل الصحية

  
 بأن بلوغ المرامي الصحية يقتضي زيادة فعالية مشاركة المنظمة في العمـل مـع               ستراتيجيةوتقر اال   -١٩

  . القطاع الصحيغيرمجتمع البحوث الواسع والجهات الممولة للبحوث والقطاعات األخرى 
  

  المبادئ التوجيهية
  

 ثالثة مبادئ من شـأنها  على منظمة الصحة العالمية بشأن البحوث من أجل الصحة   استراتيجيةترتكز    -٢٠
  :وهذه المبادئ هي.  ورؤيتهاستراتيجيةأن توجه تحقيق أهداف اال

  
ملتزمة بالمعايير األخالقيـة، وخاضـعة      و تتعهد المنظمة بأن تكون البحوث رفيعة الجودة         - الجودة

  .الستعراض الخبراء، وتتميز بالفعالية والكفاءة، ومتاحة للجميع، وخاضعة للرصد والتقييم
  

                                                           
١     "Research at WHO today", document in preparation.  
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لبحث واالبتكار التي تتميز بأقصى قدرة على تحسين األمـن          ا تمنح المنظمة األولوية ألنشطة      - ثراأل
، في المجال الصحي   الالمساواة   وتصحيح ظاهرة الصحي العالمي، وتسريع التنمية المتصلة بالصحة،       

  .والمساعدة على بلوغ المرامي اإلنمائية لأللفية
  

 اتبـاع ي إطار تشاركي مع الدول األعضاء واألطراف المعنيـة، و  تتعهد األمانة بالعمل ف  - الشمولية
نهج متعدد القطاعات في إجراء البحوث من أجل الصحة، ودعم وتشجيع مشاركة المجتمعات المحلية              

  .والمجتمع المدني في عملية البحث
  

  المرامي المنشودة
  

الـواردة فـي    رؤيـة   ال على تحقيـق      الخمسة التالية التي من شأنها تمكين المنظمة       المراميتم تحديد     -٢١
  .ستراتيجيةاال
  

   أي تعزيز ثقافة البحث على صعيد المنظمة الشامل- التنظيم  •
  
العالمي، وداخـل   المستوى   و ة واإلقليمي ة الوطني المستوياتعلى  ( أي تعزيز البحوث     - األولويات  •

  استجابة لالحتياجات الصحية ذات األولوية) المنظمة
  
   بإجراء البحوث الصحيةظم الوطنية التي تعنىديم الدعم من أجل تعزيز النُ أي تق- القدرات  •
  
إجراء البحوث، باالستناد إلى وظيفة المنظمة ب ما يتعلق أي تعزيز الممارسة الجيدة في  - المعـايير   •

  حديد القواعد والمعاييراألساسية في ت
  
  .تج البحوث أي تعزيز الروابط بين السياسات والممارسات ونوا- التجسيد  •

  
التنظـيم  ، وهو ما يوضح سبب اعتبار هـدف         أنها قدوة ومثال يحتذى   ويتعين على المنظمة أن تثبت        -٢٢
 األربعة األخرى، ويحـدد تفـاعالت       المراميوهو عنصر أساسي من     . ستراتيجيةألساس الذي تقوم عليه اال    ا

  .تلك المراميمن األمانة مع الدول األعضاء والشركاء في األنشطة الرامية لتحقيق كل 
  

 طائفة مـن المـشاكل الـصحية القائمـة     ينطوي علىوضع معقد   هو   العالمي اآلن    يوضع الصح وال  -٢٣
لتنـافس القـائم بـين      إلى ا وبالنظر  . بذل المزيد من الجهود في مجال البحث      يقتضي  العديد منها   و،  المستجدةو

توزيعها على نحـو    يتواكب مع   ث البد وأن    احتياجات مختلف مجاالت البحث، فإن حشد الموارد الكافية للبحو        
المساعدة على تحديد أولويات البحوث     : األولوياتبيتعلق بالمرمى الخاص    وفيما يلي دور المنظمة فيما      . دقيق

 جميـع   واستنهاض؛   أشد أعضاء المجتمع فقراً    التي تخدم من أجل الصحة في الوقت المناسب، السيما البحوث         
  .فير االستجابة الفعالةاألطراف المعنية من أجل تو

  
 للـصحة،   ظم البحث الوطنية في الدول األعضاء دعماً       أي تعزيز نُ   - القدراتب ويعد المرمى الخاص    -٢٤
 الجهود  والبد أن تركز  .  لتحسين إيتاء الخدمات الصحية وتعزيز األمن الصحي والحصائل الصحية          أساسياً أمراً

الماديـة  التحتيـة   ت المؤسسية بغية تطوير الموارد البشرية والبنى         على بناء القدرا   المرمىالمبذولة لبلوغ هذا    
  . والتمويل وتحديد معايير البحوثللتوجيه السياسيكما يتعين االهتمام بتلبية الحاجة . إلجراء البحوث
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ج إلـى   تحتا الدول األعضاء    وعليه فإن  فيما يخص قدرات البحث،      ولم يحقق بلد واحد االكتفاء الذاتي       -٢٥
 تحديد معـايير وقواعـد      البد من ضمان كفاءة وفعالية هذا التبادل،      لو.  تبادل نتائج البحوث   تحقيق القدرة على  

يتعلق بتعزيز الممارسات البحثيـة     المعايير  بالمرمى الخاص    إلجراء البحوث؛ ومراعاة لذلك، فإن       مقبولة دولياً 
، وتعيين المقاييس المرجعيـة العلميـة، والـدالئل         الجيدة عن طريق وضع االتفاقات بشأن الممارسات الجيدة       

  . للحصول على دعم الجمهور وثقته أساسياً عنصراًالمرمىويعتبر تحقيق هذا . األخالقية وآليات المساءلة
  

، فإن الغاية النهائية المتوخاة من البحوث الصحية هي تحسين الحـصائل الـصحية، فإيجـاد                أخيراًو  -٢٦
.  وضع الـسياسات والممارسـات وتطـوير النـواتج         فيإذ يجب تسخير المعرفة     : هالمعرفة ال يكفي بحد ذات    

 هو تيسير التفاعل الوثيـق المثمـر بـين          بالتجسيدالمرمى الخاص   والغرض الذي تنشده المنظمة من تحديد       
، بمن فيهم القائمون على وضع السياسات والممارسـون علـى   بيناتالباحثين واألشخاص الذين سيستخدمون ال  

  .عيد الوطني واإلقليمي والعالميالص
  

  .مرمى خالصة النتائج المحققة من بلوغ كل ١وترد في الجدول   -٢٧
  

  المرمى الخاص بالتنظيم
  

  . تعزيز ثقافة البحث على صعيد المنظمة الشاملفيالتنظيم يتمثل المرمى الخاص ب  -٢٨
  

  ات المطروحةالتحدي
  

رسالة واضحة من داخل المنظمـة      الخروج ب  إلى   تيجيةسترا اال مسودةأفضت المشاورات بشأن وضع       -٢٩
 من أجل مواكبة تطـور بيئـة        بإدخال تغييرات كبرى على السلوكيات    وخارجها، وهي ضرورة قيام المنظمة      

  . طبيعة أنشطة البحث التي تجريها المنظمة نفسهاواإلفصاح بشكل أفضل عنالبحوث 
  

، والتي تم تحديدها خـالل عمليـة        تذليلهاالبد للمنظمة من     الداخلية التي    بيان العقبات فيما يلي   يرد  و  -٣٠
  :التشاور

  
  عدم وجود رؤية واضحة ومشتركة للبحوث من أجل الصحة  •

  تجزؤ أنشطة البحث وعدم اتساقها على نطاق المنظمة  •

   في وضع السياسات والبرامج والمعايير والقواعد العالميةبينات من الاالتساق في االستفادةعدم   •

  عدم وجود معايير محددة للممارسات البحثية التي يتبعها الموظفون في إنتاج البحوث واستخدامها  •

   عدد الموظفين ذوي المهارات البحثية والفهم الالزم للبحوثقلة  •

  عدم وجود ميزانية مخصصة لدعم أنشطة البحوث  •

  يد من الباحثينالترتيبات البيروقراطية والمالية غير المالئمة التي يالحظها العد  •

عدم كفاية الحوافز والعوامل التشجيعية التي تضمن مشاركة الموظفين وتعزيزهم لقدراتهم البحثية              •
  .أو قدراتهم على تنفيذ األنشطة المتصلة بالبحوث
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ـ بالمرمى الخاص وستعالج األنشطة المتصلة      -٣١  من خالل تحسين ممارسات البحث تلك العقبات التنظيمب
والغرض المقصود هو إيجاد آليات تنظيمية فعالـة        . الجودة واألثر والشمولية  :  الثالثة ستراتيجية اال  لمبادئ وفقاً

  . البحوث ونشرها واستخدامها داخل المنظمة وخارجهابيناتداخل المنظمة من أجل دعم إنتاج 
  

كما يتعـين علـى     .  البحوث المتاحة  بينات أفضل   من المنظمة وبرامجها    سيتعين استلهام توجيهات  لذا    -٣٢
 وجود فهم عام، أيضاً تعينوسي.  المنظمة التقيد بمدونة الممارسات البحثية الجيدةتشارك فيهاأنشطة البحث التي 

 الـذي   الموسع البحوث في أنشطة المنظمة والدور       بيناتداخل المنظمة وخارجها، للدور المحوري الذي تؤديه        
  .تقوم به المنظمة في مجال البحوث

  
  لبلوغ المرمى الالزمة تاإلجراءا

  
  :ستتعاون األمانة مع الدول األعضاء والشركاء على تحقيق ما يلي  -٣٣
  

وضع البنى األساسية المالئمة لتوجيه البحوث وإدارتها وتنسيقها داخل المنظمـة، وضـمان               )أ(
  وتقييمها؛ ستراتيجيةالمساءلة المتواصلة بشأن هذه البحوث؛ وتأمين الموارد الالزمة لدعم تنفيذ اال

  
وضع وتنفيذ مدونة المنظمة بشأن الممارسات البحثية الجيدة فيما يخص الموظفين المشاركين              )ب(

  ؛بيناتفي البحوث واستخدام ال
  
  :تعزيز اآلليات القائمة للممارسات البحثية الجيدة، بما في ذلك   )ج(
  

  ؛ماعيةالمراجعات الج وإجراءات وهياكل واإلجراءات األخالقية الهياكل  )١(
  
  في توفير المعلومـات الالزمـة لوضـع الـدالئل          بينات على نحو مالئم   استخدام ال   )٢(

  ؛اإلرشادية
  
   الجديدة؛بيناتتنقيح السياسات والبرامج األساسية بانتظام على ضوء ال  )٣(

  
تحسين الكفاءات المتصلة بالبحوث لدى الموظفين المهنيين المعنيين من خالل تطبيق المعايير              )د(

المحددة عند توظيفهم، وتوفير التدريب أثناء الخدمة، وتحديد الحوافز التي تدفعهم لألداء البحثي الجيد              
   المنتظمة؛والتي ترتبط بعمليات التقييم

  
ـ وإنـشاء قاعـدة بيانـات   لمنظمة، التي تشارك فيها اتحسين إدارة وتنسيق البحوث     )ه(  ة مفتوح

  جل تعزيز الحصول على المعارف المستخلصة؛ جميع هذه البحوث من أاللجمهور تدرج فيه
  
  :تحسين أداء الشراكات في مجال البحوث عن طريق ما يلي  )و(
  

  استعراض العمليات المالية والقانونية واإلدارية الخاصة بالعمل مع الشركاء؛  )١(
  
 من الشركاء من جميع القطاعات التي تؤثر في البحوث          عدد أكبر إقامة الروابط مع      )٢(

  ل الصحة؛من أج
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 -مع الدول األعضاء والشركاء والجمهـور       أو   األمانة ككل    سواء داخل  - التواصلتحسين    )ز(
، بما في ذلك التقارير بشأن رصـد        منتظمةفيما يتصل بمشاركة المنظمة في البحوث، وتقديم تقارير         

  . وتقييمهاستراتيجيةاال
  

  النتائج المتوقعة
  

  :المرمىطار هذا فيما يلي النتائج المنشودة في إ  -٣٤
  

 في تخطيط وتنفيذ وتقييم البرامج      بيناتتحسن فهم موظفي أمانة المنظمة وتقديرهم واستخدامهم لل         •
  واألنشطة، وفي تحديد القواعد والمعايير

  
مدونة المنظمة بـشأن الممارسـات      حكام  دعم المنظمة للبحوث التي تمتثل على أساس منتظم أل          •

؛ والـدالئل    عنـد اللـزوم    الستعراض أخالقي والستعراض علمي،   البحثية الجيدة والتي تخضع     
 على نحو منتظم، والمقاالت التـي تخـضع         بيناتوالتوصيات التي تستند إلى قاعدة ال     اإلرشادية  

  لمراجعة جماعية بانتظام
  
  توضيح دور المنظمة في البحوث ودور البحوث داخل المنظمة  •
  
 ودورها القيادي في دعـم أداء البحـوث         بيناتادها إلى ال  اإلقرار العام بمصداقية المنظمة واستن      •

شريكة فعالة في تيسير البحـوث      بكونها  ضرورة البحوث؛ و  تدعو إلى   الرفيعة المستوى؛ وبأنها    
  والمستويات اإلقليمية والقطريةالرفيعة المستوى على المستوى العالمي 

  
  يجيةستراية الالزمة لتنفيذ االتخصيص المنظمة لموارد كافية من أجل دعم الوظائف األساس  •
  
  .أحدث المعارف والبينات الخاصة بالمشورة والمعايير والدالئل اإلرشادية من قبل أمانة المنظمة  •

  
  المرمى الخاص باألولويات

  
  . نصرة البحوث التي تعالج االحتياجات الصحية ذات األولويةفياألولويات يتمثل المرمى الخاص ب  -٣٥
  

  وحة المطرالتحديات
  

الحتياجات الصحية ذات من أجل تلبية اتقع على كاهل كل بلد مسؤولية وضع برنامجه البحثي الخاص   -٣٦
وهناك إلى جانب ذلك تحديات قائمة وجديـدة        . األهمية لسكانه في إطاره االجتماعي والسياسي والبيئي الخاص       

 البحوث على البحوث المتصلة بالتأهـب       وتشتمل هذه . والبلدانيةيتعين التصدي لها من خالل البحوث الوطنية        
 أدويـة ولقاحـات ووسـائل       واسـتحداث  واالستجابة لمقتضياتها، وفهم األثر الناجم عن تغير المناخ،          للجوائح

  . كالمالريا، واأليدز والعدوى بفيروسه، والسللمكافحة األمراض المستشريةتشخيصية جديدة 
  

فاق بشأن أولويات البحوث الرامية لتعزيز الـصحة واتخـاذ           هام وهو االت   تحدمع ذلك، يبقى هناك     و  -٣٧
 عدم التوازن بين أولويات البحث الوطنيـة،        في هذا الصدد  ومن بين الصعوبات    . اإلجراءات الالزمة لمتابعتها  

ال تتجـاوز حـصة البحـوث المخصـصة         ( عبر التاريخ في توزيع التمويل على البحوث العالمية          واإلجحاف
 من التمويل المخصص للبحـوث الـصحية        ٪١٠ من سكان العالم نسبة      ٪٩٠ي تؤثر في    للمشاكل الصحية الت  

  .وصعوبة الدفاع عن تمويل البحوث في ظل التنافس بين األولويات) العالمية
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 للمرامي اإلنمائية لأللفية واإلقرار      دعماً استنهاض للهمم مع ذلك، فإن ما شهدته السنوات األخيرة من         و  -٣٨
. في العالم إجراء البحوث من أجل الصحة نحوأساس التنمية، أدى إلى تشجيع االندفاع الهائل  تشكل العافيةبأن 

ودوائـر   بما في ذلك الحكومات والمجتمع المدني والهيئات اإلنـسانية           -حيث حشدت شتى األطراف المعنية      
درات البحـث   موارد كبرى من خالل العديد من الشراكات بين القطاعين العـام والخـاص ومبـا          - الصناعة

 العالمية واألقسام المتفق بشأنها مـن خطـة         ستراتيجيةواعتمدت جمعية الصحة العالمية اال    . المتعددة األطراف 
ويؤكد هذا الصك على تحديـد البحـوث وأولويـات    . العمل بشأن الصحة العمومية واالبتكار والملكية الفكرية      
  .تمويل العالمية ذات الصلةالتنمية الالزمة للتصدي ألمراض الفقر، ويحدد آليات ال

  
 مع البيئة العالمية المعقدة والمصادر المتنوعة    القطرية في مجال البحوث    مواءمة االحتياجات    والبد من   -٣٩

  . القائمة لتمويل البحوث
  

وأصـحاب   بين األمانة والدول األعـضاء والجهـات المانحـة           المشاورات التي جرت  وعلى امتداد     -٤٠
 مـن أجـل      في مجال االسـتنهاض    قدرة المتاحة لها  التحسين استفادتها من    تطالب ب مانة  ألا تانفكالمصلحة، ما 

، وتحقيق توافق اآلراء وحفز األنشطة الجديدة       المنسيةلصحة في المجاالت    ل خدمةتوجيه االهتمام نحو البحوث     
  . لهذه البحوثدعماً

  
ون بين البلدان وداخل المناطق بغيـة       ، يتوقع من المنظمة أن تعزز التعا      يةقدرات البحث الومع انخفاض     -٤١
وفي مثل هذه الظروف،    .  استجابة للتحديات الصحية المشتركة     في مجال البحوث   جهود الفعالة ال المزيد من    بذل

 بوضع برامج خاصة للبحوث من أجل حفز األنشطة واستثمار المـوارد            ، كدأبها في الماضي،   ستقوم المنظمة 
  .وتشجيع االبتكار

  
  لبلوغ المرمىزمة  الالاإلجراءات

  
  :ستتعاون األمانة مع الدول األعضاء والشركاء على تحقيق ما يلي  -٤٢
  

ضمان وجود اآلليات الالزمة الستخالص البيانات بشأن الفجوات القائمة في البحوث المتصلة              )أ(
  ظم الصحية على المستويين الوطني والعالمي؛بالتحديات الراهنة إزاء الصحة والنُ

ورات رفيعة المستوى لتحديد األولويات واالتفاق بشأنها مـن أجـل إدراجهـا فـي      عقد مشا   )ب(
  البرنامج العالمي الخاص بالبحوث من أجل الصحة والتمويل الالزم لتنفيذ األنشطة ذات الصلة؛

إعداد تقرير كل أربع سنوات بشأن أولويات البحث العالمية مع إجراء تقييم اتساق المـوارد                 )ج(
  رية مع برامج البحوث؛المالية والبش

وضع برامج شاملة للبحوث بشأن المجاالت المعينة ذات األولوية ووضع الخطـط الراميـة                )د(
  لحشد الموارد الالزمة لها؛

 الثغـرات الدعوة لدعم مجاالت البحث، ومجموعات البحث والمؤسسات التي تعمل على سد              )ه(
  المية؛ ألولويات البحوث العالهامة في برامج البحوث دعماً

تعزيز االتساق بين أنشطة البحث التي تقوم بها المنظمة من خالل إنـشاء آليـات إلجـراء                   )و(
استعراض دوري لمحتويات برامج البحوث، بما في ذلك اتخاذ القرارات بشأن معايير توجيه عمليـة               

  .وإنهاء العمل بهاالبرامج وتكييفها الشروع في صنع القرارات بشأن 
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  المتوقعةالنتائج 
  

  :المرمى في إطار هذا المتوقعةفيما يلي النتائج   -٤٣
  

   الوعي بشأن أولويات البحوث واتخاذ اإلجراءات الالزمة بشأنها على المستوى الوطنيإذكاء  •

 الوعي بشأن أولويات البحوث واتخاذ اإلجراءات الالزمة بشأنها على المـستوى اإلقليمـي       إذكاء  •
  والعالمي

يق بين ممولي البحوث وسائر الشركاء الرئيسيين بغية تحقيق االتساق بـين            تعزيز التعاون والتنس    •
   البحوث من أجل الصحةفي مجالتلبية االحتياجات ذات األولوية لالموارد العالمية 

أولويـة،  محددة ذات   تيسير المنظمة لعملية يتم بموجبها وضع برامج أمتن للبحوث في مجاالت              •
  .يتصل بمشاركة المنظمة في تلك البرامجوتعزيز التماسك والوضوح فيما 

  
  المرمى الخاص بالقدرات

  
  .ظم وطنية وطيدة للبحوث الصحيةالقدرات دعم إنشاء نُالخاص بمرمى اليستهدف   -٤٤
  
  المطروحة لتحدياتا
  

ذات من األمـور    لظم البحوث الصحية الوطنية الوطيدة والمفعمة بالحيوية في جميع البلدان            نُ إن إنشاء   -٤٥
تحـسين الـصحة وتحـسين      :  المرامي الصحية الوطنية والعالمية، أال وهـي       ببلوغ للتعجيل   همية الحاسمة األ

  .كفاءة ومأمونية وأوفر عدالًظم صحية أكثر  وتوفير نُاإلنصاف في المجال الصحي
  

تـوافر سياسـات    : ظم البحوث الصحية أال وهي    وكان هناك منذ فترة طويلة فهم للشروط األساسية لنُ          -٤٦
 وآليـات   ، وتمويل كـاف    في مجال البحوث،    وقوى عاملة مقتدرة   ، والروح القيادية،  لبحوث الوطنية اضحة ل و

 جيـدة   ومؤسـسات بحثيـة  ،)بما في ذلك المراقبة األخالقيـة   ( تنظيمية قوية    وهياكلطر   وأُ ،لتحديد األولويات 
ي العديد من البلدان، وخاصة فـي       فظم البحوث الصحية     نُ لكن. التعميم وخطط    فعالة، ظم معلومات  ونُ التجهيز،

كثيـراً  من قلة المـوارد وضـعف اإلدارة و       التزال تعاني   البلدان المنخفضة الدخل والبلدان المتوسطة الدخل،       
  .أو إلى تحسينهاظم المعلومات الصحية  نُتفتقر إلى ما
  

 فـي    البحـوث   لقيمـة   على المستوى السياسي    غير كاف  تقدير: وتدل أوجه القصور هذه على ما يلي        -٤٧
لبحوث الوطنية؛  اظم   لبناء نُ  المنسقة والمستدامة الالزمة  جهود  لالتنمية؛ وغياب عام ل   والتعجيل بتحسين الصحة    

 تعزيـز   ن التواؤم مـع اسـتراتيجيات     وعجز جهود البحوث المتفرقة المنساقة وراء أطراف فاعلة خارجية ع         
  .القدرات الوطنية

  
 فـي المـشاورات التـي        أولويتين عاليتين   ورصد أدائها   الوطنية يةلبحوث الصح اظم  واعتُبر تعزيز نُ    -٤٨
المتمثل في أخذ زمام األمور بصورة       الرئيسي    المنظمة  دور ستراتيجية، ألنهما جزء من   عداد هذه اال  إلجريت  ُأ

  .أكبر وأوضح
  

منخفـضة  وينبغي أن تعمل المنظمة على تعزيز التعاون بين الباحثين ومؤسسات البحوث في البلدان ال               -٤٩
  . شبكات إقليمية وعالميةوذلك بإقامة ، الدخلالمرتفعةالدخل والبلدان المتوسطة الدخل والبلدان 
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وينبغي مواءمـة هـذه     .  المنظمة بكاملها  البحثية في  تحسين تنسيق أنشطة بناء القدرات       أيضاً وينبغي  -٥٠
األطراف الفاعلة األخـرى    أن تشجع   األنشطة مع األولويات التي حددت في الدول األعضاء، وينبغي للمنظمة           

  .على إجراء مواءمة مماثلة
  

  اإلجراءات الالزمة لبلوغ المرمى
  

  : ما يليتعمل األمانة بالتعاون مع الدول األعضاء والشركاء علىأن   -٥١
  

ظم وطنية وطيدة في مجال البحوث من أجـل   لدعم إجراء البحوث وإنشاء نُ  مناصرتهاتعزيز    )أ(
  الصحة؛

 الوظائف الرئيسية   على أداء  لتعزيز القدرات الوطنية     دالئل إرشادية اث أدوات ووضع    استحد  )ب(
 وتـوفير المـوارد     ، والتمويـل  القوامـة، (لبحوث من أجل الصحة     ل الوطنية   التي تناط بالنُظم  األربع  

  ؛) وإنتاج المعارف وتجميعها واستخدامها،وتعزيزها

 ضرورية لـدعم أولويـات      ألنهالومات الصحية،   ظم شاملة للمع  االستمرار في تعزيز إقامة نُ      )ج(
  البحوث الوطنية؛

ظـم البحـوث    تيسير اإلبالغ الذاتي عـن أداء نُ      : من أجل ما يلي   مؤشرات  وتوحيد ال وضع    )د(
هج  تعزيز القدرات؛ وتقييم فعاليـة بعـض الـنُ         صوبالتقدم العالمي   مدى  الصحية الوطنية؛ ورصد    

  الخاصة ببناء القدرات؛

  ؛ الوطنيةلبحوث الصحيةانظم لتعزيز اعدة التقنية تيسير المس  )ه(

 تقديم التـسهيالت إلـى    من خالل    ، وذلك  الممارسات الجيدة  وتبادلإلبالغ  بناء قدرة مؤسسية      )و(
  الشبكات اإلقليمية والعالمية، وبمشاركة المراكز المتعاونة مع منظمة الصحة العالمية؛

 ، وذلـك  لدول األعضاء لبناء قـدرات البحـوث       الجهود المبذولة في ا    تحقيق أقصى أثر من     )ز(
  .المنظمةواألنشطة البحثية التي تضطلع بها برامج ال مع مختلفتحسين مواءمة هذه المبادرات ب
  

  النتائج المتوقعة
  

  :تحقيق هذا المرمى أن يؤدي إلى النتائج المذكورة أدناهمن شأن   -٥٢
  

  من أجل الصحة البحوث زيادة استثمار البلدان وسائر األطراف الفاعلة في  •

  تحدد أولويات البحوث بمزيد من الوضوح، للبحوث الوطنية في جميع البلدان،استراتيجياتتوافر   •
السيما في البلدان المنخفضة الدخل والبلدان المتوسطة الدخل، وبرامج لبناء قدرات جديرة بالثقة،             

 األجانبوشروط واضحة لمشاركة أصحاب المصلحة 

  البحوث الوطنيةمع استراتيجيات األجانبأصحاب المصلحة الممولة من وث مواءمة البح  •

 بناء قدرات البحوث، بما في ذلك وضـع         دالئل إرشادية صادرة عن المنظمة التباعها في      وضع    •
   التقدم المحرزالالزمة لتقييممؤشرات ال
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 سنتين أو كل ثالث  مرة كل، تصدرها األمانةتقارير مرحلية عن قدرات وأنشطة البحوث الوطنية  •
   هذه التقاريرمعلوماتل وقواعد بيانات ، األجهزة الرئاسية للمنظمةعن طريقسنوات 

 الخبرات وتحديد الممارسات الجيدة     للممارسين تعمل بنشاط على تبادل    لباحثين وتجمعات   شبكات ل   •
  في مجال بناء قدرات البحوث

 جهود المنظمة في مجـال بنـاء قـدرات           من خالل مواءمة   وأفضل تنسيقاً بحوث عالية الجودة      •
 .احتياجات البلدانمع  البحوث الوطنية

  
  المرمى الخاص بالمعايير

  
  .المعايير التشجيع على ممارسات البحوث الجيدةالخاص بمرمى اليستهدف   -٥٣
  

   المطروحةالتحديات
  

الرئيسية التي تقـوم بهـا       إحدى الوظائف    الدالئل اإلرشادية الدولية يعد   معايير و القواعد و ال وضع   إن  -٥٤
 القواعـد والمعـايير     والغرض من .  بهذا النشاط  تتمتع بمكانة فريدة من نوعها لالضطالع     المنظمة  والمنظمة،  

 توجيه البحوث وإدارتها وتحسين نوعيتها؛ وتدارك أوجه القصور في     هو المرتبطة بالبحوث    الدالئل اإلرشادية و
واطمئنانـه   أساسية للحفاظ على ثقة الجمهـور        أمور وهي   ،اتعملية البحث؛ وتحسين الحصول على المعلوم     

  . في البحوثومشاركته
  

وتتوقع الدول األعضاء والمنظمات الدولية وأصحاب المصلحة والجمهور من منظمة الصحة العالمية              -٥٥
شفافية  زيادة في الطلب على المساءلة وال      أيضاًوهناك  . أفضل الممارسات في البحوث   المزيد لترويج   أن تعمل   

  .في إدارة البحوث
  

تحـدد  ذات معـايير واضـحة     وشـفافة   صارمة ومنهجيـة    ومن التحديات المطروحة وضع منهجية        -٥٦
، ومـن هـم     تـضعه ، وكيـف    دليل إرشادي جديـد    وضع معيار جديد أو      تشرع في ينبغي للمنظمة أن     متى

 اسـتيعاب جيـة إلـى     وسـتحتاج هـذه المنه    . يتعين أن يشاركوا في هـذا العمـل       المصلحة الذين    أصحاب
 عمليـة   وراحـتهم طـوال    حقوق جميع المشاركين     مع حماية  والثقافي   في السياقين االجتماعي   القائمة الفوارق
  .البحوث

  
وتتضمن المعايير المعنيـة    . ومن التحديات األخرى تحسين تنفيذ معايير البحوث الحالية واالمتثال لها           -٥٧

د األخالقية وتسجيل التجارب الـسريرية، والـسالمة البيولوجيـة          القواعد األخالقية، ولجان استعراض القواع    
  أن تفرض بالقوة االمتثال للمعايير     ال تستطيع  منظمة الصحة العالمية     وإن كانت . واألمن البيولوجي للمختبرات  

وضع واعتماد معايير عالمية ألفـضل      ب في التعجيل    مؤثراً، فهي تؤدي دوراً     )إال على موظفيها عند االقتضاء    (
  .الممارسات في ميدان البحوث

  
 الـدالئل اإلرشـادية    وضـع    في - بينات ال لالستفادة من  وضع معايير مقبولة     أيضاًومن الضروري     -٥٨
  . التقليدية مثل التجارب العشوائيةالحصول عليها بالطرق البحثية التي ال يمكن - مثالً
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   هذا المرمىلبلوغاإلجراءات الالزمة 
  

  : ما يلي بالتعاون مع الدول األعضاء والشركاء علىتعمل األمانة  -٥٩
  

ووضعها وتكييفها وتقييمهـا    المطلوبة  جديدة  القواعد  المعايير و ال لتحديدوضع طريقة منهجية      )أ(
  وفقاً ألولويات البحوث من أجل الصحة؛

ات في  ، بشأن أفضل الممارس   ستراتيجيةوضع قواعد ومعايير، وفقاً للمبادئ التوجيهية لهذه اال         )ب(
 واالستعراضـات المتخصـصة    لجان استعراض القواعد األخالقيـة       ، تشمل مثالً  مجال إدارة البحوث  

وأدوات  عن نتائج البحوث؛ وتبادل بيانات       وإعداد التقارير  استعراض القواعد األخالقية؛      لجان واعتماد
ت والممارسـات    الـسياسا  إعـداد  في   بيناتالبحوث؛ وتسجيل التجارب السريرية؛ واستخدام ال     ومواد  

  والمنتجات؛

التجـارب الـسريرية    فتح سجالت   االستمرار في تيسير وضع مجموعة من المعايير خاصة ب          )ج(
  للجميع؛

التعاون التقني مع الدول األعضاء لمساعدتها على تكييف قواعد ومعايير البحوث وتنفيـذها،               )د(
  . االلتزام والتقيد بهاورصد مدى

  
  النتائج المتوقعة

  
  :تحقيق هذا المرمى أن يؤدي إلى النتائج المذكورة أدناهأن من ش  -٦٠
  

  تعزيز دعم الجمهور للبحوث الصحية والطبية وثقته بها  •

 ووضعها القواعد والمعايير المرتبطة بالبحوث      لتحديدتنفيذ منظمة الصحة العالمية لطريقة محسنة         •
  وتقييمها

نصاف في عملية البحوث نتيجة لزيادة الـوعي         والشفافية والمساءلة واإل   الجودة والكفاءة تحسين    •
  وقبول هذه المعايير وتنفيذها واالمتثال لهامعايير إدارة البحوث ب

معايير العتمـاد لجـان     و ، إجراء البحوث  عند القبول بالمبادئ األخالقية واالمتثال لها       المزيد من   •
  قواعد األخالقيةال

  .قاً لمعايير منظمة الصحة العالميةوففي جميع البلدان تسجيل التجارب السريرية   •
  
  الخاص بالتجسيدمرمى ال
  

  . تعزيز الروابط بين البحوث والسياسات والممارسةالخاص بالتجسيدمرمى اليستهدف   -٦١
  

   المطروحةالتحديات
  

فـي   قلـة االسـتنارة بالبينـات      عن مـدى     ستراتيجيةوضع هذه اال  ُأجريت ل كشفت المشاورات التي      -٦٢
. حتياجـات الـسياسات   ال االسـتجابة    عـن  برامج البحـوث     ابتعاد ومدى   تحديد الممارسات  و السياسات رسم

 تجـسيد " المنتجات   إعداد و تحديد الممارسات السياسات و وضع  ربط البحوث ب  التواصل الحركي الذي ي    ويسمى
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ل من الضروري توفير طرق جديدة ومحسنة لتوصـي       و.  البحوث وهذا التجسيد مجال ذو أولوية في      ،"البحوث
 ومـستويات   الفئات المستهدفة عبر عـدة قطاعـات      الصحية على نحو فعال إلى مختلف       والبينات  المعلومات  

  .ولغات
  

 فـي مجـال     - فـي الحـصول      التباين العالمي  هذا المرمى    تعترض بلوغ التي  الكبيرة  ومن العوائق     -٦٣
وق التأليف والملكية الفكرية التي     المراجع واالطالع على قيود حق     على البيانات واألدوات والمواد و     - البحوث

هو الـذي    ولكن القليل منها     البينيظم المعلومات والتشغيل    نُكثيرة ل  وهناك معايير    .قد تحد من إعادة استخدامها    
  . في مجال المعلوماتية الصحية العموميةيطبق باستمرار

  
ـ  في البلدان    لها من باع طويل   ويمكن لمنظمة الصحة العالمية، بما        -٦٤ البـاحثين وراسـمي    صاالت ب وات

  الالزمـة   المـوارد  للدعوة إلى زيادة   أن تؤدي دوراً فريداً من نوعه        ،السياسات والممارسين والمجتمع المدني   
 الجيـدة  البيانات   إتاحةوتحتاج منظمة الصحة العالمية إلى تيسير       . المتعلقة بالتواصل وتبادل المعارف   للبحوث  
ومنفـذي   لدعم الحوار بين راسمي السياسات       الموثوقة والدالئل اإلرشادية    والمعلومات الصحية  بيناتوتوحيد ال 
 وهي مبـادرة    ، إحدى المبادرات التي اتخذتها منظمة الصحة العالمية       وقد شرعت .  الصحة العمومية  إجراءات

  .هذه التحدياتللتصدي لفي توفير نهج  "بينات السياسات المسندة بالشبكات"
  

الـشبكة  "مبـادرة    هذا المجال من خالل مبادرات مثـل         تحسينلعالمية في   وأسهمت منظمة الصحة ا     -٦٥
البرنـامج الـدولي    "وذلك بأن أنشأت     ،"مكتبة الصحة اإلنجابية  "مبادرة   و " نتائج البحوث  إلتاحةالصحية الدولية   

لبحوث لكن االطالع على ا.  قواعد بيانات المنظمةوأتاحت للجمهور االطالع على ،  "ةيلتسجيل التجارب السرير  
 االفتقار إلى المعايير في مجال المعلوماتية الصحية، ومشاكل         منها - من العوامل    محدوداً بسبب طائفة  يزال  ال

 فـي   التامةلمنظمة أن تضطلع بالمزيد من العمل للمشاركة        ولذلك ينبغي ل   - تتعلق بيسر التكاليف وفهم اللغات    
  .اإلتاحة للجميعحركة 

  
  المرمى هذا لبلوغ الالزمةاإلجراءات 

  
  :تعمل األمانة بالتعاون مع الدول األعضاء والشركاء على تحقيق ما يليأن   -٦٦
  

 رسم الـسياسات القائمـة      االستفادة بها في  تقييم وتعزيز   التجسيد المفيدة، وذلك ب   تحديد أنشطة     )أ(
  ؛ التي أسفرت عنها البحوث المتاحةالبيناتعلى أفضل 

 منتجـات   إعـداد لنقل التكنولوجيا وتقييم النماذج الواعدة لدعم       تعزيز استخدام النماذج الفعالة       )ب(
  وخدمات جديدة في الوقت المناسب في الدول األعضاء؛

 فـي   بيناتسياسات مستنيرة بال  وقدرات  لكي تتحول إلى     البحوث   تجسيدتعزيز وتقييم برامج      )ج(
  الدول األعضاء؛

  ة في المجال الصحي واالمتثال لها؛العمل على استحداث معايير دولية بشأن المعلوماتي  )د(

لـصالح  التوجيهـات   بصفة منهجيـة وإعـداد       بينات ال لتلخيص وتعزيز وتقييم آليات     إنشاء  )ه(
 ، والمديرين وراسمي الـسياسات فـي الـدول األعـضاء           السريريين المواطنين والمرضى واألطباء  

  يثها بانتظام وتقييم أثرها؛ الفئات المستهدفة وتحدحسب احتياجاتيضمن تكييف هذه اآلليات  بما
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 نتائج البحوث أو تعزيـز      للتوسع في إتاحة   وتشجيع إنشاء آليات     بصفة منهجية تحليل العوائق     )و(
   الحالية؛اآلليات

وقواعـد   بنـوك    مناصرة؛ و  للجميع  نتائج البحوث  إزاء إتاحة اعتماد وتحديد موقف المنظمة       )ز(
وجعـل  نتائج البحوث المرتبطـة بالـصحة       صى إتاحة ل  حتى يتسنى تحقيق أق   ليات  اآلالبيانات وسائر   

  .االطالع عليها مشاعاً بالمجان
  

  النتائج المتوقعة
  

  :تحقيق هذا المرمى أن يؤدي إلى النتائج المذكورة أدناهمن شأن   -٦٧
  

، بوصفهم من مستهلكي البحوث على بينة مـن أمـرهم          يعمل فيه متخذو القرارات      وضعنشوء    •
 بينـات  سياسات مـستنيرة بال    اعتماداً فعاالً، ويضعون   والمعارف المتاحة    اتبين ال ويعتمدون على 
  منتجاتالممارسات وفي ال السياسات ويجسدون هذه

التي تركز علـى تلبيـة      آليات مؤسسية لتسجيل وتبادل الدروس المستخلصة من البحوث         إنشاء    •
  ة القطرياتياسات والممارس في السبينات ال، وتسجيل وتبادل طريقة استخدام البحوثالطلب على

، واالعتراف بأهمية   ات نتائج وممارس  في صورة  بينات ال أنشطة بحثية تساعد على تجسيد    إجراء    •
  البحوث من أجل الصحة هذه البحوث في إسهام

وتقاسم أدواتها ومعطياتهـا،    جمع المعلومات الصحية وتخزينها     لمعايير متفق عليها دولياً     تطبيق    •
  يق هذه المعاييروتوسيع نطاق تطب

 على نحـو    مخزونة ،منظمة الصحة العالمية  ل المراجع البحثية  شاملة تحتوي على     إنشاء مكتبات   •
   بانتظام وتستخدم على نحو جيدوتحدثجيد 

 استعراضـات جديـدة لتلبيـة       عمـل  أو   ، الحالية لالستعراضات المنهجية   قواعد البيانات تطوير    •
   البلدان المنخفضة الدخل والبلدان المتوسطة الدخل االحتياجات الصحية ذات األولوية في

ومتخصصة ومالئمة وموقوتة    معلومات موثوقة    على المنتجين ومستخدمي البحوث     اطالعسهولة    •
  ومعروضة في نسق ولغة يسهل فهمهما

  ومفيـدة  بحوث ذات صلة بالصحة   من  ، بما في ذلك      على البحوث   للطلب  الباحثين  استجابة ازدياد  •
  ن والمجتمع المدنيوالممارسي) لصحة والقطاعات األخرى اسياسات قطاع(لسياسات لراسمي ا

 الـصحية الفعالـة،   ستراتيجياتمنظمة الصحة العالمية في تحديد التدخالت واال  إناطة دور أكبر ب     •
  .وتعزيز تنفيذها في الدول األعضاء
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  جل الصحة استراتيجية المنظمة بشأن البحوث من أنواتج ملخص -١الجدول 
  

  :ما يليويبين   إلى جمعية الصحةيقدمتقرير ثنائي السنوات 

  ١)التنظيمالمرمى الخاص ب(ث وما يتصل بها من نفقات و البحاستراتيجيةالتقدم المحرز في تنفيذ وتقييم   -

 علـى   موحـدة قطرية   مقيساً بمؤشرات     الوطنية لبحوث الصحية اظم  تعزيز نُ ل العالم   فيالتقدم المحرز     -
  ) باألولوياتالمرمى الخاص (ستوى القطريالم

 ونتائج عمليات التدقيق التي تدرس مدى التقيد بهـذه          ،اعتماد الدول األطراف للقواعد والمعايير    / تكييف  -
  ) بالمعاييرالمرمى الخاص(القواعد والمعايير 

  :ما يليويبين   إلى المدير العاميقدمتقرير ثنائي السنوات 

  :ا ومستوى التغطية واآلثار المترتبة على ما يليالعمليات المضطلع به  -

الحوافز، وبرنامج المنظمة للتدريب علـى      و التوظيف   فياإلجراءات المنقحة التي تتبعها المنظمة        •
  ) بالتنظيمالمرمى الخاص(البحوث واالستفادة منها 

  ) بالمعاييرالمرمى الخاص( األخالقية القواعدلجان المنظمة المعنية باستعراض   •

  ) بالمعاييرالمرمى الخاص(لجان المنظمة المعنية باستعراض الدالئل اإلرشادية   •

  ) بالتنظيمالمرمى الخاص( المعنية باستعراض البرامج المنظمةلجان   •

 نتائج عمليات التـدقيق     والسيما ممارسات البحث الجيدة،     لقواعدالمنظمة  التي وضعتها   مدونة  التطبيق    -
  ) بالتنظيمالمرمى الخاص( تتبعها المنظمة في البحث الدورية للممارسات التي

للمشاركة في البحـوث، وإن     دخلت على اآلليات التي تستخدمها المنظمة       ما إذا كانت هناك تحسينات أُ       -
  ) بالتنظيمالمرمى الخاص(بل الكفيلة بإدخال هذه التحسينات ما هي السف كان األمر كذلك

 تطبيقهـا،   لمناصرة في إطارها     المنظمة نظمة مباشرة، أو التي تعمل    برامج البحث التي تشارك فيها الم       -
  ) باألولوياتالمرمى الخاص( المنظمة فيومدى دوام مالءمتها للمنظمة، ومدى ترابطها ككل 

  ) بالقدراتالمرمى الخاص(الوطنية لبحوث الصحية اظم نُبخصوص جهود الدعوة التي تبذلها المنظمة   -

ظـم  نُمتعدد الشركاء دعماً لتعزيـز      اون القطرية التي تنطوي على تعاون تقني         التع استراتيجياتعدد    -
  ) بالقدراتالمرمى الخاص ( الوطنيةلبحوث الصحيةا

التي تشارك فيهـا المنظمـة   وعمليات تنسيق جميع الجهود الرامية إلى بناء القدرات في مجال البحوث    -
  ) بالقدراتالمرمى الخاص(

  
  

                                                           
 .   المرمى الذي ترتبط به النواتج ارتباطاً وثيقاً موضوع بين قوسين١
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  القواعد والمعايير

  ) بالمعاييرالمرمى الخاص( البحث  ومعاييرقواعد  -

  )  بالتنظيمالمرمى الخاص( الجيدة يةممارسات البحثللمدونة المنظمة   -

  الوطنية لبحوث الصحية اظم   الوظائف األربع الرئيسية لنُ    ألداءالدالئل اإلرشادية لبناء القدرات الوطنية        -
  ) بالقدراتالمرمى الخاص(

  عامةالتقارير والموارد ال

عن أولويات البحث العالمية، وبرامج البحث      ) ينشر بالتعاون مع الشركاء   ( كل أربع سنوات     تقرير عام   -
المرمـى  ( الموارد المالية والبشرية وفقاً لمتطلبات هـذه البـرامج           ومواءمة كل أولوية،    حسبالشاملة  
  ) باألولوياتالخاص

  ) بالتنظيملمرمى الخاصا( المنظمة فيث وتقرير عام ثنائي السنوات عن البح  -

ث غيـر   و البح نواتجث وآليات تسجيل    و البح لنواتجتقرير عام عن موقف المنظمة إزاء اإلتاحة العلنية           -
  )بالتجسيد المرمى الخاص(المسجلة حالياً في أماكن أخرى 

هج محددة  ، بما في ذلك تقييم مدى فعالية نُ       يةقدرات البحث ال العبر المستخلصة من جهود بناء       عنتقارير    -
  )بالقدرات المرمى الخاص(باستخدام مؤشرات موحدة 

العبر المستخلصة من استخدام تدخالت مختلفة لدعم السياسات والممارسات المتبعـة فـي             عن  تقارير    -
 البحوث، وذلك باسـتخدام نمـاذج مختلفـة لنقـل           بينات أفضل   األعضاء، تستقي معلوماتها من   الدول  

  )بالتجسيد المرمى الخاص(البحوث  لتجسيدالتكنولوجيا وبرامج 

  ) بالتنظيمالمرمى الخاص( عن جميع البحوث التي تشارك فيها المنظمة علنيسجل   -

  ) بالمعاييرالمرمى الخاص( عن التجارب السريرية علنيةسجالت   -

 المجـاالت   بشأنلسياق السائد، وإرشادات    مراعية ل  نحو و   أمثل  محدثة ومجمعة على   بينات،للملخصات    -
  )بالتجسيد المرمى الخاص(لتي هي بحاجة إلى الصحة العمومية ا

  
  التنفيذ

  
 من المنظمـة والـدول األعـضاء         كالً ٢٠١٥-٢٠٠٦برنامج العمل العام الحادي عشر للحقبة       يزود    -٦٨

أن وبعد  .  تحليل الوضع الصحي السائد في العالم حالياً       منوالمجتمع الدولي ببرنامج عمل صحي عالمي ناشئ        
 ، الميزات النسبية التي تتمتع بها المنظمةشرح األوسع نطاقاً، ة العالمية الصحي العام األنشطةرنامج العمل بحدد

 سـتراتيجية  الخطة اال  وشرحت.  وأولوياتها في المستقبل   ، والتحديات الكبرى التي تواجهها    ،ووظائفها األساسية 
ستراتيجياً  غرضاً ا  ١٣يد من التفصيل في     بمز،   هذه األولويات  ٢٠١٣-٢٠٠٨  للسنوات الست  المتوسطة األجل 
  .األعضاءلألمانة والدول 
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 المنظمة بشأن   استراتيجية تخطيط عملية تنفيذ     على والشركاء   األعضاءوسوف تعمل األمانة مع الدول        -٦٩
 المتوسطة األجل في إطار برنـامج العمـل العـام           ستراتيجية دعماً للخطة اال   ، وذلك البحوث من أجل الصحة   

  .ي عشرالحاد
  

 المنظمة بشأن البحوث من أجل الصحة إطاراً لتوجيه     استراتيجية  حددت وفيما يخص المكاتب اإلقليمية     -٧٠
  . البحث اإلقليمية في المستقبلاستراتيجياتعملية صياغة 

  
وستكون خطط التنفيذ واقعية وستحدد بوضوح األدوار والمسؤوليات والموارد الالزمـة، والحـصائل       -٧١

وسوف تستند الخطـط إلـى      .  في إطار جدول زمني على غرار ما هو مبين في إطار التقييم            المتوقعةوالنتائج  
تابعة للمنظمة من البرامج والتحالفات والشبكات ال ٣٤ االضطالع بها بالفعل في أكثر من الجاريأنشطة البحث 

  .ستراتيجية االمراميبلوغ والتي تدعم 
  

تمهيداً لدمجها فيما بعد  ستراتيجيةلمنظمة وخطط عملها خطة لتنفيذ االل  التشغيليةترتيباتال في وستدمج  -٧٢
  . بعد مناقشتها مع الدول األعضاء التعاون القطريةاستراتيجيات في
  

، ومن المزمع    ثنائي السنوات   تقرير مرحلي  وسوف يقدم عن التقدم المحرز إلى جمعية الصحة العالمية          -٧٣
  .٢٠١٢ التقرير األول في عام تقديم

  
  أهم مسائل التنفيذ

  
  اإلدارة داخل المنظمة

  
 على المنظمة أن تعد آليـات مناسـبة لتحـسين الكفـاءة             يتعين ستراتيجية تنفيذ اال  للنجاح في ضماناً    -٧٤
 على صعيد المنظمة أفرقة على إنشاء    لجميع أنشطتها البحثية، وحبذا لو اشتملت إحداها       والتشغيلية   ستراتيجيةاال

 تُستكمل هـذه    ، على أن   بناء القدرات البحثية وإدارة المعارف     مثل مجاالت   ا بموضوع من  يختص كل منه  ككل  
وسيشمل ذلك اسـتعراض دور     .  حسب االقتضاء   اآلليات القائمة   أو أن تنشّط   استعراض دقيق باآلليات الجديدة   

الستـشارية للبحـوث    للجنـة ا  العالمي واإلقليمي   دور  الاللجان التقنية واالستشارية، واحتمال إعادة النظر في        
   .الصحية

  
  العمل مع الشركاء

  
المـستقلة إداريـاً     مـع الـشراكات      الفعال إلى التعاون    ستراتيجيةالا أيضاً عند تنفيذ  ستضطر األمانة     -٧٥

التحالف مـن أجـل الـسياسات       : الشراكات ما يلي  هذه  وتشمل  . المنظمةبها  لبحوث والتي ترتبط    والمكرسة ل 
 األمم المتحدة اإلنمائي وصـندوق      وبرنامج اليونيسيف   برنامج الخاص المشترك بين   الصحية وبحوث النُظم؛ وال   

ى البحوث في مجال ث والتطوير والتدريب علللبحاألمم المتحدة للسكان ومنظمة الصحة العالمية والبنك الدولي         
 األمم المتحـدة     اللقاحات؛ والبرنامج الخاص المشترك بين برنامج      ببحوثوالمبادرة الخاصة    ؛اإلنجاب البشري 

؛  في مجال أمـراض المنـاطق المداريـة        للبحوث والتدريب  اإلنمائي والبنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية     
وسينظر خالل عملية التنفيذ في     .  العالمي للبحوث الصحية   المحفل التنمية؛ و  من أجل ومجلس البحوث الصحية    

ـ  استراتيجيةاً مع هيكل    ومشتركساقاً، بل    أكثر ات  اً إداري شراكات هيكالً إعطاء هذه ال  مدى أهمية    التـي  ث  و البح
 مـرامٍ  بما يتمشى مع اإلجراءات المتخذة لبلـوغ         الراهنةالمنظمة؛ وستُدخل تعديالت على العالقات      وضعتها  
  .محددة
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 ستراتيجيةالهذه ا لمنظمة في إطار تنفيذ     لوعالوة على التعاون مع الشراكات القائمة، فإن من المتوقع            -٧٦
المجتمـع  و دوائر الـصناعة     والسيماث،  و بفعالية أكبر مع الشركاء الرئيسيين في مجال البح        أن تعمل يدة  الجد

  . واألوساط األكاديمية الوقفيةالمدني والمؤسسات
  

  التوظيف
  

 سيتوقف بشكل كبير على الجهود التي يبذلها موظفو المنظمة التقنيـون علـى              ستراتيجيةنجاح اال إن    -٧٧
تحسين ل عدة توصيات    ويتضمن المرمى الخاص بالتنظيم، المنصوص عليه في االتفاقية،       . لصعيد المنظمة كك  

 التوظيف والتقيـيم    البحوث والتعليم المتواصل وتعديل إجراءات     تعزيز دعم    االختصاصات البحثية عن طريق   
 بمجرد أن و.  الموظفين على الصعيد القطري    مدى تجاوب  إيالء اهتمام خاص لتحديد      وينبغي. حسب االقتضاء 

 لتنظـيم أنـشطة    نهجاً مشتركاً ومجموعة من المعايير الدنيا         فإنها ستوفر  تُطبق مدونة ممارسات البحث الجيدة    
حتـى يتـسنى لألفرقـة       إلى الموظفين    أيضاًهناك حاجة   و.  بصرف النظر عن مكان عملهم     يةالموظفين البحث 

وضـع  بالدالئل اإلرشادية و  باستعراض  خالقية و  األ القواعداستعراض  المعنية بالمواضيع المتعددة القطاعات وب    
  . أن تؤدي مهامها بفعاليةاالتصاالتوبالمعايير 

  
  التمويل

  
 برامج فـي المقـر الرئيـسي        ات البحوث التي تديرها    البحوث أو طلب   تنفيذ من ميزانية    ٪٨٠ حوالى  -٧٨

 المنظمة  استراتيجيةتهدف  ولذلك  .  يمول بمساهمات طوعية   ) مليون دوالر أمريكي في كل ثنائية      ٢٠٠ حوالى(
ال برفع مستوى التمويل وإنما بترشـيد إنفـاق          ، البحث جودة نواتج بشأن البحوث من أجل الصحة إلى تحسين        

  . الموارد
  

 وخطة العمل العـالميتين بـشأن الـصحة         ستراتيجيةاالتنفيذ  و (ستراتيجيةومع ذلك فإن تنفيذ هذه اال       -٧٩
 جملـة   عـن مسؤولة  وافية و  بموارد   مزودةيقتضي وجود أمانة مركزية     ) ةالعمومية واالبتكار والملكية الفكري   

يتعين تزويدها بالدعم مـن     تمويل أنشطة األمانة    ول. االتصاالت والتقييم و تناول المواضيع الشاملة     منهاأمور،  
 تحديداً   األموال من أنشطة البحث التي تضطلع بها إدارات المنظمة         أن تتاح لها  ، ألن من غير المرجح      الميزانية

 مـن   ٪٥ إذ تقل نسبته عن      األمانة بسيطاً  لدعم وظائف    ويعد مبلغ األموال الالزم   . طوعيةأو من المساهمات ال   
هذه الوظائف الرئيسية فـي الميزانيـة       ل الموارد الالزمة    وستدرج جميع . إجمالي نفقات البحوث في كل ثنائية     

  .٢٠١١-٢٠١٠البرمجية للثنائية 
  

  التقييم
  

  لمحة عامة
  

 وضـع   ولـذلك  المنظمة بشأن البحوث من أجل الصحة،        استراتيجيةيشكل التقييم جزءاً ال يتجزأ من         -٨٠
وقد  ستراتيجية اال  والرسالة والمرامي الواردة في    رؤيةال مدى إنجاز    لتقييم أثر االستراتيجية للوقوف على    إطار  
  . الطلبفي تقرير يقدم بناء علىاإلطار هذا  تفاصيل وردت

  
  :ن اإلطار على نحو أكثر تحديداً نهجاً للقيام بما يليوسيؤم  -٨١
  

  ث؛و البحاستراتيجيةرصد تنفيذ عناصر   •

  .ستراتيجية تنفيذ االأسفر عنهاتقييم اآلثار المترتبة على التغييرات التي   •



 82  بعد المائةالرابعة والعشرونالمجلس التنفيذي، الدورة  

م تقيـي  و ستراتيجية تنفيذ اال  تقييم البحوث من أجل الصحة      الموضوع الستراتيجية ويشمل إطار التقييم      -٨٢
  . واإلجراءات والنتائج المتوقعةالمرامي، أال وهي المبادئ وعناصرها

  
  :ما يليوهو يتسم ب أفضل الممارسات المتبعة في مجال التقييم؛ التقييمي حسبوقد وضع اإلطار   -٨٣
  

 حسبما وردت ألمانة والدول األعضاء والشركاء،     المرامي واألنشطة المشتركة بين ا    التركيز على     •
  ث؛و البحيجيةاستراتفي 

  
 تحقيق الرؤية المشتركة لكل مـن األمانـة والـدول           صوبإعطاء صورة متزنة للتقدم المحرز        •

  األعضاء والشركاء؛
  
 بغية التقليل إلى أدنى حد الراهنة حسب اإلمكان،تحقيق الكفاءة باالستفادة من المؤشرات واآلليات    •

  .دول األعضاء والشركاء التي تتحملها األمانة والأعباء إعداد التقاريرمن 
  

  هيكل إطار التقييم
  

إلـى مـدخالت وأنـشطة، ونـواتج،        البحوث من أجل الصحة      استراتيجية إطار التقييم عناصر     يقسم  -٨٤
 كل  لتقييمها  اتباع؛ كما يحدد المؤشرات المقرر      ")النموذج المنطقي " باسم   ويعرف هذا التقسيم   (وحصائل، وآثار، 

  ).هنظر أدناا(من هذه المكونات 
  

 في المجال   واإلنصاف الصحة   هو تحسين  في نهاية المطاف     ستراتيجية اال وإن كان األثر المتوخى من      -٨٥
أحد التحـديات الرئيـسية     ، فإن   )التحسينات المبينة بوضوح في المرامي اإلنمائية لأللفية      على غرار   (الصحي  

 خصوصاً في تحقيق نتائج صـحية       يةستراتيجإسهام البحوث من أجل الصحة عموماً واال      مدى  تحديد  يكمن في   
ونظراً للصعوبات التي تقترن بالتكهن بالظروف التي يمكن في ظلها إجراء دراسات حالـة عـن    . أوسع نطاقاً 

ويمكـن  . اآلثار الصحية من الناحية العملية، فإن نموذج إطار التقييم يركز على اآلثار التي يمكن تقييمها الحقاً               
  . التنفيذبعد الشروع فيل مؤشرات جديدة عن اآلثار الصحية اإلطار ليشمهذا توسيع نطاق 

  
  رصد التقدم المحرز

  
. واآلثـار المترتبـة    ، والحصائل ، والنواتج، األنشطة/ سهاماتوضع مؤشر واحد أو أكثر لكل من اإل         -٨٦

  ١. التوضيحُأعدت لمجردمؤشرات بال أدناه قائمة ٢ الجدول ويعرض
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
 . بكاملهالمؤشرات في الوثيقة التي تبين إطار التقييمبجميع سترد قائمة     ١
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  ؤشرات قائمة الم-٢الجدول 
  

  اآلثار المترتبة

لمراجـع   منهجية محدثة    ات استعراض لهاالنسبة المئوية لالحتياجات الصحية ذات األولوية التي أتيحت           -
  )  باألولوياتالمرمى الخاص( في غضون سنة واحدة من تحديد االحتياجات البحوث

بلغوا المرمى الوطني   عضاء ممن   ألطباء السريريين في الدول األ    من ا النسبة المئوية للعينات العشوائية       -
  )بالتجسيد المرمى الخاص( باختيار توصيات عالية الجودة وقابلة للتطبيق على المستوى المحلي للتقيد

  الحصائل

وتبين من عينة عشوائية منها أنها متوافقـة         المنظمة   وضعتهالدالئل اإلرشادية التي    من ا النسبة المئوية     -
  ) بالتنظيممى الخاصالمر( البحوث مع أفضل بينات

التـي  )  الرئيسيين الموفدين إلى جمعية الصحة     مندوبيهاوخصوصاً  (لدول األعضاء   النسبة المئوية من ا     -
ظمها الوطنية للبحوث الصحية    دعماً لنُ الذي تلقته   تقني  التعاون  نوع ال  عن رضاها بشكل عام عن       أبلغت

  ) بالقدراتالمرمى الخاص(

  النواتج

 إلـى جمعيـة     يقدم و  الوطنية لبحوث الصحية اوات عن التقدم المحرز في تعزيز نظم        تقرير ثنائي السن    -
  ) بالقدراتالمرمى الخاص(الصحة 

  ) بالمعاييرالمرمى الخاص( المنشورة قواعد ومعايير البحوث  -

  األنشطة/ المدخالت

دعم البحـوث    ل والمخصصةالمنظمة  المقدمة إلى   لمساهمات الطوعية   االشتراكات وا  على األقل من     ٪٥  -
المرمى ( الثنائية الحالية في البحوث وتقييمها استراتيجيةفي المنظمة، بما فيها األموال المخصصة لتنفيذ 

  ) بالتنظيمالخاص

 البحوث مـن أجـل      أولوياتها على أولويات   تحديد   اعتمدت في لدول األعضاء التي    من ا النسبة المئوية     -
  ) باألولوياتالمرمى الخاص(الصحة 

  
، فقد تم اقتراح مؤشرات     الراهنة قد حددت كلما أمكن ذلك      اآلليات   المعروفة في  المؤشرات   إن كانت و  -٨٧

وتتعلق عموماً هذه   . عناصر برامج البحوث من أجل الصحة     نخبة من   لتحسين رصد   حسب االقتضاء،    ،جديدة
ة مباشـرة بأهـداف      تـرتبط بـصل    واآلثار المترتبـة ألنهـا    المؤشرات الجديدة بالتدابير المتصلة بالحصائل      

  المقترحـة لتقييم وصف تام ومستقل لهذه المؤشرات ولآلليـات الصيغة الكاملة إلطار اويرد في   . ستراتيجيةاال
  .رصد التنفيذل
  

أربعـة  إلى   هياكل اإلبالغ المقترحة     تنقسم أعاله،   ١ الحصائل المبين في الجدول      وانطالقاً من تجميع    -٨٨
؛ )المقرر جمعها في تقرير ثنائي السنوات يقدم إلى جمعيـة الـصحة           (دارة  المؤشرات المتصلة باإل  :  هي أنواع

؛ والمؤشـرات   ) العـام   ثنائي السنوات يقدم إلى المدير     المقرر جمعها في تقرير    (بالتنظيموالمؤشرات المتصلة   
لتقـارير   جميـع ا   وستصبح.  والمؤشرات المتصلة بسائر التقارير والموارد العامة      ، بالقواعد والمعايير  المتصلة

  .على شبكة اإلنترنتعلنية في موقع المنظمة 
  

  ــــــــــــــ
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  ٥الملحق 
  

  مبادئ منظمة الصحة العالمية التوجيهية
  ١بشأن زرع الخاليا والنُسج واألعضاء البشرية

  
  

  ]٢٠٠٨نوفمبر /  تشرين الثاني٢٠ - الملحق – ١٢٤/١٥م ت[ 
  

  الديباجة
  
  
 فإن زرع   ٢لمدير العام المقدم إلى المجلس التنفيذي في دورته التاسعة والسبعين         مثلما أشار إليه تقرير ا      -١

وقد استرعى التقرير االهتمام    . األعضاء البشرية بدأ بسلسلة من الدراسات التجريبية في مستهل القرن العشرين          
علـى جـائزة    إلى بعض من أهم التطورات السريرية والعلمية في هذا المجال منذ أن حصل أليكسيس كاريل                

وقد بدأ الزرع الجراحي لألعـضاء البـشرية        .  تقديراً ألعماله الريادية في هذا المضمار      ١٩١٢نوبل في عام    
المأخوذة من المتبرعين الموتى واألحياء على السواء في أجسام المرضى والمحتضرين بعد الحرب العالميـة               

ء والنُسج والخاليا البشرية ممارسـة عالميـة        وعلى مدى الخمسين عاماً الماضية أصبح زرع األعضا       . الثانية
وبفعل التحسينات المستمرة   . النطاق أطالت أعمار مئات اآلالف من البشر وحسنت نوعية حياتهم إلى حد بعيد            

في التكنولوجيا الطبية، والسيما في ما يتعلق برفض األعضاء والنُسج، زاد الطلب علـى األعـضاء والنُـسج       
به على الدوام على الرغم من الزيادة الكبيرة في التبرع بأعضاء المـوتى ومـن               بحيث أصبح العرض ال يفي      

  .زيادة االعتماد على تبرعات األحياء في السنوات األخيرة
  
ولم يؤد نقص األعضاء المتاحة إلى مسارعة كثير من البلدان بوضع إجراءات ونُظم لزيادة العـرض                  -٢

األعضاء البشرية، وخصوصاً من قبل متبرعين أحياء ال يمتـون          فحسب ولكنه أدى أيضاً إلى تحفيز االتجار ب       
وخالل العقود األخيرة اتضحت البينات الدالة على هذه التجارة، فضالً عما . بصلة إلى األشخاص الذين يتلقونها 

 وباإلضافة إلى ذلك فقد حدت السهولة المتزايدة لالتصاالت وحركة السفر علـى           . يرتبط بها من اتجار بالبشر    
الصعيد الدولي بكثير من المرضى إلى السفر خارج بلدانهم إلى مراكز طبية تعلن عن قدرتها علـى إجـراء                   

  .عمليات الزرع واإلمداد باألعضاء المتبرع بها لهذا الغرض لقاء مبلغ واحد وشامل
  
 عن قلق جمعيـة الـصحة مـن االتجـار           ٥-٤٢ج ص ع   و ١٣-٤٠ج ص ع  وقد أعرب أوالً القراران       -٣

وبناء على عملية تشاور قامـت بهـا األمانـة          . اء البشرية وعن ضرورة وضع معايير عالمية للزرع       باألعض
اعتمدت جمعية الصحة آنذاك مبادئ منظمة الصحة العالمية التوجيهية بشأن زرع األعضاء البشرية، وذلك في               

                                                           
/  أيار ٢٦ه الثالثة والعشرين بعد المائة التي عقدت في         أحاط المجلس التنفيذي في دورت    . ١٣ق١٢٤ت م   انظر القرار      ١

 للمنظمة بشأن زرع الخاليا والنُسج واألعضاء البشرية، والـواردة          المبادئ التوجيهية  علماً بمسودة تحديث     ٢٠٠٨مايو  
رته الرابعـة    ونظر فيه في دو     تعديالً طلبه المجلس أثناء انعقاد تلك الدورة       الصيغةوتجسد هذه   . ١٢٣/٥ م ت في الوثيقة   

. ٤فـي المبـدأ التـوجيهي       " نادرة"عوضاً عن   " ضيقة النطاق "تُستخدم اآلن عبارة    : ، وهو كالتالي  والعشرين بعد المائة  
  .١١ وعالوة على ذلك، جرى توضيح صياغة العبارة األخيرة من المبدأ التوجيهي

  .٧٩/٨ت مالوثيقة    ٢
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 تـأثيراً كبيـراً فـي    وخالل السنوات السبع عشرة الماضية أثرت الدالئل اإلرشـادية . ٢٥-٤٤ج ص عالقرار  
وعلى ضوء التغيـرات فـي الممارسـات        . المدونات والممارسات المهنية والتشريعات في جميع أنحاء العالم       

الخاصة بزرع األعضاء والنُسج وفي المواقف من هذا األمر طلبت جمعية الصحة العالمية السابعة والخمسون               
لبيانات العالمية عن الممارسات والمأمونية والجـودة       مواصلة فحص وجمع ا   "من المدير العام جملة أمور منها       

والنجاعة وعن الوبائيات في مجال زرع األعضاء البشرية وعن القضايا األخالقية، بما فـي ذلـك تبرعـات                  
  .١٨-٥٧ج ص عوذلك في قرارها " األحياء، من أجل تحديث الدالئل اإلرشادية بشأن زرع األعضاء البشرية

  
دالئل اإلرشادية الواردة أدناه هو توفير إطار منهجي وأخالقي ومقبول للحـصول            والهدف من إعداد ال     -٤

وستتولى كل والية قضائية تحديد سـبل       . على الخاليا والنُسج واألعضاء البشرية وزرعها لألغراض العالجية       
 بينما تتضمن   ١٩٩١وتحتفظ الدالئل اإلرشادية بالنقاط األساسية الواردة في نسخة عام          . تنفيذ الدالئل اإلرشادية  

نصوصاً جديدة استجابة لالتجاهات السائدة في مجال الزرع، وخصوصاً عمليات زرع األعضاء المأخوذة من              
وال تنطبـق الـدالئل اإلرشـادية علـى زرع          . متبرعين أحياء، وللتوسع في استخدام الخاليا والنُسج البشرية       
غـراض إنجابيـة، وال علـى الـدم أو مكوناتـه        األعراس وال نُسج المبيض وال نُسج الخصية وال المضغ أل         

  .المجموعة ألغراض نقل الدم
  

ال يجوز نزع الخاليا والنُسج واألعضاء من أجسام الموتى واألحياء بغرض الزرع إال وفق الـدالئل                
  .اإلرشادية التالية

  
  ١المبدأ التوجيهي 

  

  :إذايجوز نزع الخاليا والنُسج واألعضاء من أجسام الموتى بغرض الزرع   

  تم الحصول على الموافقات التي ينص عليها القانون،  )أ(

  .ولم يكن هناك أي سبب لالعتقاد بأن الشخص المتوفى كان قد اعترض على هذا النزع  )ب(

  
  ١تعليق على المبدأ التوجيهي 

  
والسلطات الوطنية مـسؤولة عـن تعريـف      . إن الموافقة هي األساس األخالقي لكل التدخالت الطبية       

ة الحصول على الموافقة على التبرع بالخاليا والنُسج واألعضاء وتسجيل هذه الموافقة على ضوء المعايير عملي
األخالقية الدولية، والطريقة التي تنظم الحصول على األعضاء في بلدانها، والدور العملي للموافقة كضمان ضد 

  .االستغالل واإلخالل بقواعد المأمونية
  

حـسب  " مفترضـة "أو  " صـريحة "الحصول على األعضاء والنُسج من الموتى       وتُعتبر الموافقة على    
التقاليد االجتماعية والطبية والثقافية لكل بلد، بما في ذلك طريقة إشراك اُألسر في اتخاذ القـرارات الخاصـة                  

اص وبمقتضى كال النظامين تحول أي إشارة يثبت أنها بدرت قبل الوفاة من األشـخ             . بالرعاية الصحية عموماً  
  .الذين توفوا وتدل على اعتراضهم على نزع خالياهم أو نُسجهم أو أعضائهم بعد وفاتهم دون هذا النزع

  
، يجوز نزع الخاليا أو النُسج      "الرضا"وبمقتضى نظام الموافقة الصريحة، الذي يشار إليه أحياناً بنظام          

ا النزع أثناء حياته، ويجوز أن تتم       أو األعضاء من الشخص المتوفى إذا كان قد وافق موافقة صريحة على هذ            
هذه الموافقة، حسب القانون المحلي، شفوياً أو بتسجيلها على بطاقة التبرع أو رخصة القيادة أو بطاقة الهوية أو 

وإذا لم يكن الشخص المتوفى قد وافق على نزع العضو وال أعرب بوضـوح              . في سجل طبي أو سجل للتبرع     
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بغي الحصول على إذن من أحد الوكالء المعترف بهم قانوناً، ويكـون هـذا              عن اعتراضه على هذا النزع فين     
  .الشخص عادة من أفراد األسرة

  
فيسمح بنزع المادة مـن     )" أو التنصل (عدم الرضا   "أما نظام الموافقة المفترضة البديل، والذي يسمى        

 تشريحية، وذلـك    جسم الشخص المتوفى بغرض زرعها، وفي بعض البلدان بغرض إجراء دراسات أو بحوث            
ما لم يكن الشخص قد أعرب عن اعتراضه قبل وفاته بتسجيل رفضه لدى أحد المكاتب المختصة أو ما لم يبلغ                    

ونظراً لما للموافقة مـن     . أحد األطراف الذين أعلمهم بذلك عن أن الشخص المتوفى أعرب عن رفضه التبرع            
 على علم تام بالسياسة المتبعة في هذا الصدد وأن تتاح           أهمية أخالقية ينبغي أن يكفل هذا النظام أن يكون الناس         

  .لهم وسيلة سهلة لتسجيل عدم الرضا
  

وعلى الرغم من عدم اشتراط الموافقة الصريحة في نظام عدم الرضا قبل نزع أعـضاء أو نُـسج أو          
اء خاليا من الشخص المتوفى الذي لم يرفض ذلك وهو على قيد الحياة فإن برامج الحـصول علـى األعـض                   

 أبدى أقرباء الشخص المتوفى معارضـتهم       إذاوالنُسج والخاليا قد تحجم عن المضي قدماً في الحصول عليها           
الشخصية للتبرع، وبالمثل فإنه في نُظم الرضا تسعى البرامج بصورة نموذجية إلى الحصول علـى إذن مـن                  

 البرامج أقدر على االعتماد علـى       وتكون. األسرة حتى إذا كان الشخص المتوفى قد أعطى موافقته قبل الوفاة          
موافقة الشخص المتوفى الصريحة أو المفترضة دون السعي إلى الحصول على إذن آخر من أفـراد األسـرة                  

وحتى عندما  . عندما يكون فهم الناس وقبولهم لعملية التبرع بالخاليا والنُسج واألعضاء راسخين وال لبس فيهما             
ن تراجع برامج التبرع السجل الطبي والسلوكي للشخص المتوفى مع أفـراد            ال يطلب اإلذن من األقرباء يلزم أ      

  .أسرته الذين عرفوه جيداً ألن المعلومات الدقيقة عن المتبرعين تساعد على تعزيز مأمونية عملية الزرع
  

وفي ما يتعلق بالتبرع بالنُسج، وهو ما ينطوي على قيود زمنية أقل تعقيداً، يوصى دائماً بالسعي إلـى                  
ومن النقاط الهامة التي تتعين معالجتها طريقة ترميم مظهر جـسم الـشخص             . الحصول على موافقة األقرباء   
  .المتوفى بعد نزع النُسج منه

  
  ٢المبدأ التوجيهي 

  
ال يجوز لألطباء الذين يبتون في أن وفاة المتبرع المحتمل قد حدثت فعالً أن تكـون لهـم عالقـة                    

النسيج أو العضو من المتبرع أو بـإجراءات زرع أي منهـا الحقـاً وال أن                مباشرة بعملية نزع الخلية أو      
  .ينهضوا بمسؤولية رعاية أي من المتلقين المحتملين لهذه الخاليا أو النُسج أو األعضاء

  
  ٢تعليق على المبدأ التوجيهي 

  
ألطبـاء  الغرض من هذا المبدأ هو تجنب تعارض المصالح الذي قد يحدث عندما يتولى الطبيـب أو ا                

الذين يبتون في أن وفاة المتبرع المحتمل قد حدثت فعالً مسؤولية رعاية مرضى آخرين تعتمد عافيتهم علـى                  
  .الخاليا أو النُسج أو األعضاء المنقولة إليهم من ذلك المتبرع

  
وستضع السلطات الوطنية القواعد القانونية للبت في حدوث الوفاة بالفعل ولتحديـد طريقـة صـوغ                

  .معايير وإجراءات البت في حدوث الوفاة بالفعلوتطبيق 
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  ٣المبدأ التوجيهي 
  

ينبغي تحقيق االستفادة القصوى من اإلمكانات العالجية للتبرعات التي يكون األشخاص المتوفون قد     
أعلنوها قبل وفاتهم، ولكن يجوز للبالغين األحياء أن يتبرعوا بأعضائهم أيضاً حسبما تـسمح بـه اللـوائح                  

وينبغي بوجه عام أن توجد صلة جينية أو قانونية أو عاطفية بين المتبرعين األحيـاء وبـين مـن                   . محليةال
  .يتلقون تبرعاتهم

  
وتكون التبرعات من األحياء مقبولة عندما يتم الحصول على موافقة المتبرع عن علـم وطواعيـة                  

الة جيداً، وعندما يتم تطبيق ورصد معايير       وتأمين الرعاية التي يوفرها المهنيون للمتبرع وتنظيم متابعة الح        
وينبغي إعالم المتبرعين األحياء بطريقـة كاملـة ومفهومـة          . االختيار الخاصة بالمتبرعين على نحو دقيق     

بالمخاطر والفوائد والعواقب المحتملة للتبرع، وينبغي أن يكونوا ذوي أهلية قانونية وقادرين على موازنـة               
  .فع من رغبتهم ودون الخضوع ألي تأثير أو إكراه ال مبرر لهالمعلومات وأن يتصرفوا بدا

  
  ٣تعليق على المبدأ التوجيهي 

  
يشدد المبدأ على أهمية اتخاذ الخطوات القانونية واللوجـستية الالزمـة إلنـشاء البـرامج الخاصـة                 

ئمة تتسم بـأكبر قـدر   بالمتبرعين الذين توفوا إن لم توجد برامج من هذا القبيل، وعلى أهمية جعل البرامج القا 
  .ممكن من الفعالية والكفاءة

  
ويحدد المبدأ أيضاً الشروط األساسية للتبرع من األحياء بينما يؤيد تحقيق أقصى استفادة من بـرامج                

وقد تكون الصلة الجينية بـين المتبـرع        . الزرع التي تتالفى المخاطر المتأصلة التي تتهدد المتبرعين األحياء        
جياً، ويمكن أن تعزز االطمئنان إلى أن المتبرع يتصرف بدافع من قلق حقيقي على المتلقي،               والمتلقي مفيدة عال  

وكثير من التبرعـات    ). مثل العالقة بين المتلقي وزوجته    (كما هو الشأن عندما تربطه بالمتلقي عالقة قانونية         
تلقين، وعلى الرغم من ذلك فـإن       التي تتم بدافع من اإليثار يكون من قبل متبرعين تربطهم عالقة عاطفية بالم            

وقد شكلت التبرعات المقدمة من متبرعين ال يمتون بصلة إلـى           . من العسير تقدير مدى قوة الصلة المزعومة      
المتلقين مصدراً من مصادر القلق في هذا الصدد، وعلى الرغم من ذلك فبعض من هذه الحاالت يكون فـوق                   

حيث يكون من المستصوب عالجياً وجود      ( الجذعية المكونة للدم     مستوى النقد، كما هو الشأن في زرع الخاليا       
أو عند تبادل الكُلى ألن المتبرعين ال يتوافقون مناعياً بشكل جيد مع المتلقـين              ) مجموعة واسعة من المتبرعين   

  .ذوي القربى
  

ء تقييم  وفي ما يتعلق بالتبرعات من قبل األحياء، وخصوصاً المتبرعين غير ذوي القربى، يلزم إجرا             
وينبغي أن تكفل السلطة    . ٥نفسي اجتماعي لحماية المتبرع من اإلكراه أو لمنع االتجارية التي يحظرها المبدأ             

ومن خالل تقـدير    . الصحية الوطنية إجراء التقييم من قبل طرف مؤهل على النحو المالئم ويتمتع باالستقاللية            
 ما يخص الحصائل يمكن لهذه التقييمات أن تساعد علـى           دافع المتبرع وتوقعات كل من المتبرع والمتلقي في       

  .تحديد وتجنب التبرعات التي تتم قسراً أو التي تتم بمقتضى صفقات مدفوعة المقابل بالفعل
  

ويشدد المبدأ على ضرورة االختيار الحقيقي عن علم جيد، والذي يقتضي إعطـاء معلومـات كاملـة     
 المستضعفين الذين ال يستطيعون الوفاء بشروط الموافقة الطوعية         ومالئمة للظروف المحلية ويستبعد األشخاص    

وتقتضي الموافقة الطوعية كذلك وجود أحكام مالئمة تتيح العدول عن الموافقة قبـل أن              . المستنيرة بالمعلومات 
عمليـة  تبلغ التدخالت الطبية المنفذة في المتلقي النقطة التي يتعرض فيها المتلقي لخطر داهم إذا لم تُـستكمل                  

  .وينبغي إبالغ هذه المعلومات في وقت إعطاء الموافقة. الزرع
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وأخيراً فإن هذا المبدأ يشدد على أهمية حماية صحة المتبرعين األحياء أثناء عملية االختيار والتبـرع                
والرعاية الالحقة الضرورية لضمان استبعاد أن تضر عواقب التبرع العكسية المحتملة بـالمتبرع فـي بقيـة                 

وينبغي أن تتناسب الرعاية المعطاة للمتبرع مع الرعاية المعطاة للمتلقي، والسلطات الصحية مـسؤولة              . هعمر
  .بالمثل عن عافية كليهما

  
  ٤المبدأ التوجيهي 

  

ال يجوز نزع أي خاليا أو نُسج أو أعضاء من جسم الشخص القاصر الحي بغرض الزرع إال في                    
وينبغي اتخاذ تدابير محددة لحماية القُصر، وينبغي حيثما . لقانون الوطنياالستثناءات النادرة التي يسمح بها ا    

 يسري أيضاً علـى أي شـخص        -وما يسري على القُصر   . أمكن الحصول على موافقة القاصر قبل التبرع      
  .يتمتع باألهلية القانونية ال

  
  ٤تعليق على المبدأ التوجيهي 

  
. ا أو النُسج أو األعضاء من القُصر قانوناً بغرض الزرع         ينص هذا المبدأ على حظر عام لنزع الخالي       

إذا لم يوجد متبرع بالغ يحقـق       (وأهم االستثناءات التي قد يسمح بها هي التبرع داخل األسرة بالخاليا المتجددة             
ائدة تكفي حيثما كان تجنب كبت المناعة يفيد المتلقي ف(وزرع الكُلى بين التوائم المتماثلين ) الهدف العالجي ذاته 

  ).لتبرير االستثناء ولم يوجد أي اضطراب وراثي يمكن أن يضر بالمتبرع في المستقبل
  

أو من الوصي القانوني مـن      ) أو من كليهما  (وعلى الرغم من أن الحصول على إذن من أحد األبوين           
 عن عافيـة    أجل نزع العضو المعني يكفي عادة، فقد يحدث تعارض مصالح إذا كان من يعطي اإلذن مسؤوالً               

وفي هذه الحاالت ينبغي اشتراط استعراض الوضع من قبل هيئة مستقلة، مثل المحكمـة أو               . المتلقي المقصود 
وينبغي في أي حالة أن يجب اعتراض الشخص القاصـر          . أي سلطة مختصة أخرى، والحصول على موافقتها      

خاصة بالنـسبة للمتبـرعين القُـصر       ومن األمور ذات األهمية ال    . على التبرع أي إذن يعطيه أي طرف آخر       
حصول المتبرع الحي المحتمل على مشورة المهنيين لتقدير أي ضغط يتعرض له كي يقرر التبرع وللتـصدي       

  .لهذا الضغط عند الضرورة
  

  ٥المبدأ التوجيهي 
  

رى ينبغي أن يكون التبرع بالخاليا والنُسج واألعضاء مجاناً فقط ودون دفع أي أموال أو مكافآت أخ  
وينبغي أن يحظر شراء الخاليا أو النُسج أو األعضاء أو عرض شرائها بغرض الـزرع أو                . لها قيمة مالية  

  .بيعها من قبل أشخاص أحياء أو من قبل أقرباء الموتى
  

وال يحول حظر بيع أو شراء الخاليا والنُسج واألعضاء دون استرداد المصاريف المعقولـة التـي                  
التي يتكبدها المتبرع، بما في ذلك خسارة الدخل، وال دون سداد تكاليف اإلبقـاء علـى                يمكن التحقق منها و   

  .حيوية الخاليا أو النُسج أو األعضاء البشرية أو معالجتها أو الحفاظ عليها أو اإلمداد بها بغرض الزرع

  
  ٥تعليق على المبدأ التوجيهي 

  
 والنُسج واألعضاء يؤدي إلى استغالل أفقـر        من المرجح أن دفع األموال مقابل الحصول على الخاليا        

الفئات وأضعفها استغالالً جائراً وإلى تقويض التبرع بدافع من اإليثار وإلى تحقيق أرباح فاحـشة واالتجـار                 
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وينشر دفع األموال لهذا الغرض فكرة أن بعض األشخاص يفتقرون إلى الكرامة إلى حد أنهم يصبحون . بالبشر
  .آلخرونمجرد أدوات يستعملها ا

  
ويستهدف هذا المبدأ، باإلضافة إلى منع االتجار بالمواد البشرية، تأكيد بفضيلة التبرع بالمواد البشرية              

ومع ذلك يسمح المبدأ بالحاالت التي جرى فيها العرف على منح           . من أجل إنقاذ األرواح وتحسين نوعية الحياة      
وينبغي أن يضمن القانون الوطني أال      . اب قيمتها مالياً  المتبرع عطية رمزية عرفاناً بالجميل على أال يمكن حس        

تكون أي هدايا أو مكافآت شكالً مموهاً بالفعل من أشكال دفع األموال مقابل الحصول على الخاليا أو النُسج أو                   
 ذات القيمة المالية والتي يمكن    " المكافآت"وليس هناك فرق بين الحوافز التي تتخذ شكل         . األعضاء المتبرع بها  

  .نقلها إلى أطراف ثالثة وبين المدفوعات المالية
  

وعلى الرغم من أن أسوأ أشكال االستغالل هي التي تمس المتبرعين األحياء باألعضاء فإن األخطار               
تنشأ أيضاً عندما تُدفع أموال مقابل الحصول على الخاليا والنُسج واألعضاء إلى أقرباء الموتى أو إلى الباعـة                  

وينبغي حظر حصول هـذه     . المسؤولة عن الجثث  ) مثل شركات دفن الموتى   (لى المؤسسات   أو السماسرة أو إ   
  .األطراف على عائدات مالية

  
بما في ذلك النفقات الطبية والدخل المفقـود للمتبـرعين          (ويسمح المبدأ بالتعويض عن تكاليف التبرع       

لمقبـول كـذلك ضـرورة تغطيـة        ومـن ا  . وذلك كي ال تثني هذه التكاليف المتبرعين عن التبـرع         ) األحياء
المشروعة لالقتناء وضمان مأمونية وجودة وكفاءة منتجات الخاليا والنُسج واألعضاء البشرية التي يتم  التكاليف
  .زرعها

  
ومن األمور التي تثير الهواجس في هذا الصدد الحوافز التي تشمل بنوداً أساسية ال يتمكن المتبرعون                

ويعتبر التمتع بأعلى مـستوى     . ، مثل الرعاية الطبية أو تغطية التأمين الصحي       بدونها من تحمل تكاليف التبرع    
بيد أنه  . من الصحة يمكن بلوغه حقاً من الحقوق األساسية وليس بالشيء الذي يمكن شراؤه بأجزاء من الجسم               

التـأمين علـى    من المشروع توفير التقييمات الطبية الدولية المجانية للمتبرعين األحياء في ما يخص التبرع و             
  .الحياة أو من المضاعفات التي تحدث من جراء التبرع

  
وينبغي أن تشجع السلطات الصحية التبـرع الـذي يـتم بـدافع مـن احتيـاج المتلقـي ولـصالح                     

وينبغي ألي تدابير تُتخذ لتشجيع التبرع أن تحترم كرامة المتبرع وتعـزز تقـدير المجتمـع                . المحلي المجتمع
وينبغي في أي حال من األحـوال أن تحـدد الـسلطات            . سج واألعضاء بدافع من اإليثار    للتبرع بالخاليا والنُ  

الصحية بوضوح وشفافية كل الممارسات الخاصة بتشجيع الحصول على الخاليا والنُسج واألعضاء بغـرض              
  .زرعها

  
 وينبغي أن تتناول اُألطر القانونية الوطنية الظروف الخاصة لكـل بلـد نظـراً لتفـاوت المخـاطر                 

وستقوم كل والية قضائية بتحديد تفاصـيل وطريقـة الحظـر الـذي سـتطبقه،               . بالمتبرع والمتلقي  المحدقة
وينبغـي  . ذلك الجزاءات التي يمكن أن تشمل اتخاذ إجراءات مشتركة مع بلدان أخـرى فـي اإلقلـيم          في بما

فـراد، بمـن فـيهم      حظر دفع األموال مقابل الحصول على الخاليا والنُسج واألعضاء علـى كـل األ              تطبيق
يتلقونها لزرعها ويحاولون االلتفاف على اللوائح المحلية بالسفر إلى مواقع ال تفرض الحظر على االتجار                من
  .بها
  
  
  
  



 90  بعد المائةالرابعة والعشرونالمجلس التنفيذي، الدورة  

  ٦المبدأ التوجيهي 
  

يجوز تشجيع التبرع بالخاليا أو النُسج أو األعضاء البشرية بدافع من اإليثار عن طريق اإلعالن أو                  
  .اهير، على أن يتم ذلك وفقاً للوائح المحليةتوجيه نداء إلى الجم

  
وينبغي حظر اإلعالن عن الحاجة إلى الخاليا أو النُسج أو األعضاء أو عن توافرها بهدف عرض                  

أو طلب دفع أموال إلى األفراد نظير الحصول على خالياهم أو نُسجهم أو أعضائهم، أو إلـى أقربـائهم إذا                    
ر أعمال السمسرة التي تنطوي على دفع أموال إلى هؤالء األشـخاص أو             وينبغي أيضاً حظ  . كانوا قد توفوا  

  .إلى أطراف ثالثة

  
  ٦تعليق على المبدأ التوجيهي 

  
إن هذا المبدأ ال يمس اإلعالنات العامة أو النداءات التي توجه إلى الجماهير للتشجيع علـى التبـرع                  

، وذلك شريطة أال يخرق ذلك النُظم القانونية القائمـة          بالخاليا أو النُسج أو األعضاء البشرية بدافع من اإليثار        
ويستهدف المبدأ، بدالً من ذلك، حظر اإلغراءات التجارية والتي تشمل عرض دفع أموال     . لتخصيص األعضاء 

لديها خاليا أو نُسج أو أعضاء مـن        ) مثل المتعهدين (إلى األفراد أو إلى أقرباء الموتى أو إلى أطراف أخرى           
  .ليها، كما يستهدف التصدي للسماسرة وسائر الوسطاء وكذلك المشترون المباشرونأجل الحصول ع

  
  ٧المبدأ التوجيهي 

  

ال ينبغي لألطباء وغيرهم من المهنيين الصحيين أن ينخرطوا في إجراءات الـزرع، وال ينبغـي                  
م الحـصول علـى     لشركات التأمين الصحي وال لسائر الدافعين تغطية تكاليف هذه اإلجراءات إذا كان قد ت             

النُسج أو األعضاء المعنية من خالل استغالل المتبرع أو قريب المتبرع المتوفى أو إكراهـه أو                 الخاليا أو 
  .له دفع أموال

  
  ٧تعليق على المبدأ التوجيهي 

  
ال ينبغي لمهنيي الرعاية الصحية أن ينخرطوا في نزع الخاليا أو النُسج أو األعضاء وال في معالجتها                 

في حالة المتبرعين األحياء يشار عادة إلـى        . (ة وال في زرعها إال إذا تم التبرع مجاناً وطوعياً بالفعل          الوسيط
ويعد اإلخفاق فـي تـأمين عـدم        ). ٣إجراء تقييم نفسي اجتماعي للمتبرع، كما هو مبين في المبدأ التوجيهي            

ليه أو استغالله خرقاً لاللتزامـات      حصول الشخص المعني على مقابل لموافقته على التبرع أو عدم إكراهه ع           
المهنية ينبغي أن تقوم المنظمات المهنية المعنية أو السلطات الحكومية المرخصة أو التنظيمية بفرض جزاءات               

  .عليه
  

وال ينبغي لألطباء ومرافق الرعاية الصحية أيضاً إحالة المرضى إلى مرافق الزرع في بلدانهم أو في                
خاليا أو نُسج أو أعضاء تم الحصول عليها، من خالل دفع أموال إلى المتبرعين أو               بلدان أخرى والتي تستخدم     

أسرهم أو إلى سائر الباعة أو السماسرة، وال يجوز لألطباء ومرافق الرعاية الصحية طلب أو قبـول أمـوال                   
ات الزرع في   ويجوز تقديم خدمات الرعاية الالحقة للزرع إلى المرضى الذين خضعوا لعملي          . نظير القيام بذلك  

هذه المرافق، ولكن ال ينبغي أن تُفرض على األطباء الذين يرفضون توفير هذه الرعاية جزاءات مهنية بسبب                 
  .هذا الرفض، وذلك شريطة أن يحيلوا هؤالء المرضى إلى أماكن أخرى
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ذلك برفض  وينبغي لشركات التأمين الصحي وسائر الدافعين تعزيز التقيد بالمعايير األخالقية العالية و           
  .دفع تكاليف عمليات الزرع التي تخرق الدالئل اإلرشادية

  
  ٨المبدأ التوجيهي 

  
ينبغي أن يحظر على جميع مرافق الرعاية الصحية وجميع مهنيي الرعاية الصحية ممن ينخرط في              

ـ                ررة إجراءات الحصول على الخاليا أو النُسج أو األعضاء وزرعها تقاضي أي مبالغ تتجاوز الرسوم المب
  .المفروضة على الخدمات المقدمة

  
  ٨تعليق على المبدأ التوجيهي 

  
 وذلك بمنع التربح الفاحش من إجراءات اإلبقاء علـى          ٧ و ٥إن هذا النص يعزز المبدأين التوجيهيين       

وينبغي أن ترصد السلطات الصحية الرسوم المفروضة علـى         . حيوية الخاليا والنُسج واألعضاء ومن زرعها     
وينبغـي  . ع لضمان أال تكون رسوماً مموهة للحصول على الخاليا أو النُسج أو األعضاء نفسها             خدمات الزر 

وإذا كـان   . مساءلة جميع األشخاص المعنيين والمرافق المعنية عن كل المبالغ المدفوعة نظير خدمات الزرع            
 فينبغي أن يـسعى     الطبيب أو أي ممارس آخر من ممارسي الرعاية الصحية غير متأكد من أن الرسوم مبررة              

. إلى الحصول على رأي السلطة المرخصة أو السلطة التنظيمية المختصة قبل أن يقترح رسـوم أو يفرضـها                 
  .ويجوز اتخاذ الرسوم المفروضة على الخدمات المماثلة مرجعاً لهذا الغرض

  
  ٩المبدأ التوجيهي 

  

ر السريرية والقواعد األخالقية    ينبغي أن يسترشد في تخصيص األعضاء والخاليا واألنسجة بالمعايي          
وينبغي أن تكون كل قواعد التخصيص، التي تحددها لجان         . باالعتبارات المالية أو غيرها من االعتبارات      ال

  .تم تشكيلها على النحو المالئم، منصفة ويمكن تبريرها للجهات الخارجية وشفافة

  
  ٩تعليق على المبدأ التوجيهي 

  
 تفي بالطلب السريري فينبغي تحديد معايير التخصيص علـى المـستوى            إذا كانت معدالت التبرع ال    

الوطني أو دون اإلقليمي من قبل لجنة تضم خبراء في التخصصات الطبية المالئمة وفـي مجـال أخالقيـات                   
ولتعدد التخصصات على هذا النحو أهميته لضمان أال يراعي         . البحوث البيولوجية وفي مجال الصحة العمومية     

وينبغي أن تكون   . ص العوامل الطبية فحسب بل يراعي أيضاً القيم المجتمعية والقواعد األخالقية العامة           التخصي
معايير توزيع الخاليا والنُسج واألعضاء متوافقة مع حقوق اإلنسان وينبغي، على وجه الخصوص، أال تـستند                

  .إلى جنس المتلقي وال عرقه وال ديانته وال حالته االقتصادية
  

 هذا المبدأ ضمناً أن تكون تكلفة الزرع ومتابعة الحالة، بما في ذلك العالج الكابت للمناعـة،                 ويقتضي
حسب االقتضاء، يسيرة على كل المرضى المعنيين، أي أنه ال ينبغي استبعاد أي متلق بنـاء علـى األسـباب                    

  .المالية فحسب
  

حيوية لكل جوانب عملية الـزرع      وال يقتصر مفهوم الشفافية على عملية التخصيص، ولكن له أهمية           
  ). أدناه١١مثلما ترد مناقشته في التعليق الخاص بالمبدأ التوجيهي (
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  ١٠المبدأ التوجيهي 
  

وينبغـي  . اإلجراءات العالية الجودة والمأمونة والناجعة ضرورية للمتبرعين والمتلقين على السواء           
بالخاليا والنُسج واألعضاء وزرعها بالنسبة إلـى       تقييم الحصائل التي تترتب في األمد الطويل على التبرع          
  .المتبرعين األحياء والمتلقين بغية توثيق الفوائد واألضرار

  
ويجب باستمرار الحفاظ على مستوى مأمونية ونجاعة وجودة الخاليا والنُسج واألعضاء البـشرية               

ـ            . صحية ذات الطـابع االسـتثنائي     الخاصة بالزرع واالرتقاء به إلى الحد األمثل باعتبارها من المنتجات ال
ويتطلب ذلك تنفيذ نُظم لضمان الجودة تشمل التتبع والحذر مع التبليغ عن األحداث والتفاعالت الضارة سواء 

  .أكان ذلك على المستوى الوطني أو يتعلق بالمنتجات البشرية المصدرة

  
  ١٠تعليق على المبدأ التوجيهي 

  
رع الخاليا والنُسج واألعضاء يستتبع عملية تستند إلـى القواعـد   إن بلوغ المستوى األمثل لحصائل ز  

وتشمل تدخالت سريرية وإجراءات تنفذ خارج الجسم، بدءاً من اختيار المتبرع وحتى متابعة الحالة في األمـد                 
وينبغي تحت إشراف السلطات الصحية الوطنية أن ترصد برامج الزرع حالـة كـل مـن المتبـرع                  . الطويل

ان حصولهما على الرعاية المالئمة، بما في ذلك رصد المعلومـات الخاصـة بفريـق الـزرع                 والمتلقي لضم 
  .المسؤول عن رعايتهما

  
ويعد تقييم المعلومات الخاصة بالمخاطر والفوائد في األمد الطويل ضـرورياً إلجـراءات الموافقـة               

 الفوائد التي يجنيها كـل منهمـا        ويجب أن تفوق  . والموازنة المالئمة بين مصالح المتبرعين ومصالح المتلقين      
وال ينبغي السماح للمتبرعين بالتبرع فـي األحـوال الميـؤوس منهـا             . المخاطر ذات الصلة بالتبرع والزرع    

  .سريرياً
  

. أو الدولية لعمليـات الـزرع     / وتشجع برامج التبرع والزرع على المشاركة في السجالت الوطنية و         
لة بأي خروج عن اإلجراءات المقبولة من شأنه أن يزيد المخاطر على            وينبغي إبالغ السلطات الصحية المسؤو    

المتلقين أو المتبرعين، وبأي عواقب معاكسة تترتب على التبرع أو الزرع، وينبغي لتلك السلطات أن تحلل هذه 
  .الحاالت

  
 في األمـد    وقد ال يتطلب زرع المواد البشرية التي ال تقتضي العالج الصياني القيام بالمتابعة النشطة             

ومـن الـضروري    . الطويل، وعلى الرغم من ذلك ينبغي ضمان التتبع طيلة العمر المتوقع للمتبرع والمتلقي            
  .ألغراض التتبع الكامل استخدام وسائل الترميز المتفق عليها دولياً لتحديد النُسج والخاليا المستعملة في الزرع

  
  ١١المبدأ التوجيهي 

  

أنشطة التبرع والزرع، وكذلك نتائجها السريرية، بالشفافية والوضـوح         يجب أن يتسم تنظيم وتنفيذ        
يتعلق بالتمحيص على أن يتم في الوقت ذاته ضمان الحماية الدائمة لسرية وخـصوصية األشـخاص           في ما 

  .المتبرعين والمتلقين
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  ١١تعليق على المبدأ التوجيهي 
  

ور على الدوام من االطالع على البيانات الشاملة        يمكن تعريف الشفافية بإيجاز على أنها تمكين الجمه         
المحدثة بانتظام بشأن اإلجراءات، والسيما التخصيص وأنشطة الزرع والحصائل المترتبة بالنسبة إلى كل من              

وهذه الشفافية ال تتعارض مع الحماية      . المتلقين والمتبرعين األحياء، وكذلك بشأن التنظيم والميزانيات والتمويل       
حة العمومية للمعلومات التي يمكن أن تحدد بها هوية مختلف المتبرعين أو المتلقين، مع االستمرار في                من اإلتا 

وال ينبغي أن يقتصر الغرض مـن النظـام         . ١٠الوقت ذاته في احترام ضرورة التتبع المعترف بها في المبدأ           
ي بل ينبغي أن يشمل أيضاً تحديد       على اإلتاحة القصوى للبيانات من أجل الدراسات البحثية واإلشراف الحكوم         

  .المخاطر وتسهيل تصحيحها بغية تقليل الضرر الواقع على المتبرعين أو المتلقين إلى أدنى حد ممكن
  
  

  ــــــــــــ
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  ٦الملحق 
  
  

   النظامتعديالتالتصديق على 
  ١األساسي للموظفين والئحة الموظفين

  
  ]٢٠٠٩يناير /  كانون الثاني٦ - ١٢٤/٣٤م ت[ 

  
  
التعديالت التي يدخلها المدير العام على الئحة الموظفين إلى المجلس التنفيذي للتـصديق عليهـا               تقدم    -١

  ٢.األساسي للموظفين النظام  من٢-١٢ بأحكام المادة عمالً
  
من ذلك النظـام     ٢ ١-١٢ التعديالت المقترحة للنظام األساسي للموظفين بموجب المادة         وقد عرضت   -٢

  . جمعية الصحة العالمية الثانية والستينقبل التوصية باعتمادها من طلب إليهعلى المجلس التنفيذي الذي 
  
ل من هذه الوثيقة عن القرارات التي يتوقـع أن تتخـذها   وتنبثق التعديالت الوارد بيانها في الباب األو     -٣

ة والستين بناء على توصيات لجنة الخدمة المدنية الدولية، والتي          لثالجمعية العامة لألمم المتحدة في دورتها الثا      
الجمعية العامة لألمم المتحدة توصيات اللجنـة فـسيتم         وإذا لم تعتمد     ٢٠٠٨.٣ ترد في تقرير هذه اللجنة لعام     
  .إصدار إضافة إلى هذه الوثيقة

  
 الـواردة فـي   ت الئحة الموظفين والتعديالت المقترحة للنظام األساسي للموظفين،      تعديالاعتبرت  وقد    -٤

 في ضوء التجارب المكتسبة في مجـال اإلدارة الجيـدة للمـوارد             أمراً ضرورياً  من هذه الوثيقة،     الباب الثاني 
  .واردالبشرية ومن أجل تحقيق مصلحة تلك الم

  
تكاليف إضافية طفيفـة فـي       ٢٠٠٩-٢٠٠٨ وتشمل اآلثار المالية المترتبة على التعديالت في الثنائية         -٥

إطار الميزانية العادية، وستتم تغطيتها من المخصصات المالئمة المحددة لكل إقليم مـن األقـاليم ولألنـشطة                 
  .انية، ومن المصادر المالية الخارجة عن الميزالمشتركة بين األقاليم

  
 كما ترد التعديالت المقترحـة      *،٢ و ١ والتذييالن ١ المرفق[ ويرد نص الئحة الموظفين المعدل في         -٦

  ].٢ المرفق[ للنظام األساسي للموظفين في 
  
  
  

                                                           
 .١٥ق١٢٤ت م و١٤ق١٢٤ت مانظر القرارين     ١
 .٢٠٠٧، الطبعة السادسة واألربعون، جنيف، منظمة الصحة العالمية، الوثائق األساسية    ٢
 .(A/63/30) ٣٠ المتحدة، الدورة الثالثة والستون، الملحق رقم الوثائق الرسمية للجمعية العامة لألمم    ٣

  .باإلنكليزية فقط ٢ و١ والتذييالن ١ المرفقيرد     *
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التعديالت التي تعتبر ضرورية في ضوء القرارات التي يتوقع أن تتخذها الجمعية              :أوالً
والستين بناء على توصية لجنة الخدمـة       ة  الثالثالعامة لألمم المتحدة في دورتها      

  المدنية الدولية
  

  والفئات العليا) الفنية(أجور الموظفين في الفئة المهنية 
  
الدنيا لمـوظفي الفئـة     / أوصت اللجنة الجمعية العامة لألمم المتحدة بتسوية جدول المرتبات األساسية           -٧

بتطبيق طريقة الضم المعتادة والمتمثلة في زيادة المرتـب         ، وذلك   ٪٢,٣٣ والفئات العليا بنسبة  ) المهنية(الفنية  
، )أي على أساس ال خـسارة وال مكـسب        (األساسي وإجراء خفض متناسب لنقاط مضاعف تسوية مقر العمل          

  .٢٠٠٩ يناير/  كانون الثاني١على أن يدخل ذلك حيز التنفيذ اعتباراً من 
  
 ٧مم المتحدة بشأن التوصـية المـذكورة فـي الفقـرة            رهناً بالقرار الذي ستتخذه الجمعية العامة لأل        -٨

من الئحة الموظفين، وترد تلـك التعـديالت فـي           ١ للمرفقتم بناء على ذلك إعداد التعديالت الالزمة         ،اآلنفة
  .]١ التذييل [
  

  مرتبات الموظفين في الوظائف غير المصنفة في رتب ومرتب المدير العام
  
 اآلنفـة   ٧معية العامة لألمم المتحدة بشأن التوصية المذكورة في الفقرة          رهناً بالقرار الذي ستتخذه الج      -٩

لموظفين، تقترح المديرة العامة أن يوصي المجلـس التنفيـذي          ل  النظام األساسي   من ١-٣ووفقاً ألحكام المادة    
. قليميـين والستين بتعديل مرتبات المديرين العامين المـساعدين والمـديرين اإل         الثانية  جمعية الصحة العالمية    
، سيبلغ المرتب اإلجمالي للمديرين العـامين المـساعدين         ٢٠٠٩يناير/  كانون الثاني  ١وبالتالي، واعتباراً من    

 دوالراً أمريكيـاً    ١٢٨ ٠٧١ دوالراً أمريكياً في السنة، والمرتـب الـصافي          ١٧٧ ٠٣٢والمديرين اإلقليميين   
  ).لينلغير المعي( دوالراً أمريكياً ١١٥ ٩٧٣ أو) للمعيلين(
  

، ووفقاً للتعديالت التـي سـتجيزها جمعيـة الـصحة            أعاله واستناداً إلى تسويات المرتبات المذكورة      -١٠
 اعتبـاراً مـن      دوالراً أمريكياً في الـسنة     ١٩٤ ٨٢٠العالمية، فإن المرتب اإلجمالي لنائب المدير العام سيبلغ         

) للمعيل( دوالراً أمريكياً    ١٣٩ ٦٣٣ صافيم ال  وسيصبح مرتب نائب المدير العا     ،٢٠٠٩يناير  / كانون الثاني  ١
  .٢٠٠٩ يناير/  كانون الثاني١، وذلك اعتباراً من )لغير المعيل( دوالراً أمريكياً ١٢٥ ٦٦٣أو 
  

 آنفاً على تعديالت مماثلة فيما يخص مرتب المدير العام، وبالتالي           المبينةوستنطوي تسويات المرتبات      -١١
، ٢٠٠٩ ينـاير /  كانون الثـاني   ١ه جمعية الصحة العالمية سيصبح، اعتباراً من        فإن المرتب المتوقع أن تجيز    

 دوالراً  ١٦٨ ٧٦١ دوالراً أمريكياً في السنة بالنسبة للمرتب اإلجمالي، بينما سيبلغ المرتب الصافي             ٢٣٩ ٦٣٢
  ).لغير المعيل( دوالراً أمريكياً ١٥٠ ٠٧٩و) للمعيل(أمريكياً 

  
  تسوية منحة التعليم

  
  :وصت اللجنة الجمعية العامة لألمم المتحدة بما يليأ  -١٢
  

 فـي كـل مـن       تحدد المستويات القصوى المقبولة للمصروفات والحد األقصى لمنحة التعليم          )أ(
سبانيا، والسويد، وسويسرا، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى       أيطاليا، وهولندا، و  إالنمسا، وبلجيكا، و  

خارج الواليات المتحدة   الدوالر األمريكي   وفي منطقة   ت المتحدة األمريكية،    يرلندا الشمالية، والواليا  أو
  ؛٢٠٠٨  لعام اللجنة من تقريرالملحق الثانيالذي يرد في  ١األمريكية، حسبما هو مبين في الجدول 
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المـسموح بـه للمـنح      للمصروفات والحد األقـصى     المسموح به   الحد األقصى   اإلبقاء على     )ب(
، وألمانيـا، وايرلنـدا،     )أدنـاه ) و(رهناً بالفقرة الفرعية    ( الدانمرك، وفرنسا     لكل من  بالنسبةالتعليمية  

  ؛٢٠٠٨  لعام اللجنة من تقريرالملحق الثاني من ٢في الجدول واليابان عند المستويات الحالية الواردة 
  
ـ منطقة   في   دوإدراج مطالبات المنح التعليمية لذلك البل      لفنلنداإلغاء المنطقة المنفصلة      )ج( دوالر ال
  ؛ خارج الواليات المتحدة األمريكيةألمريكيا
  
   واالتحاد الروسي؛ وإندونيسيااإلبقاء على التدابير الخاصة بالصين  )د(
  
 مـن النفقـات     ٪٧٥األخذ بتدابير خاصة بالنسبة لبلغاريا وهنغاريا تتيح للمنظمات رد نسبة             )ه(

بالنسبة للدوالر األمريكي خارج الواليات المتحـدة       الفعلية حتى المستوى األقصى من النفقات المطبق        
   ودون تجاوزه؛

  
 للتدابير الخاصة يتم    اً الموجودة في فرنسا والمؤهلة حالي      الست باإلضافة إلى قائمة المؤسسات     )و(

تحديد حد أقصى منفصل للنفقات المسموح بها يعادل الحد المطبق في منطقة الدوالر األمريكي خارج               
دة األمريكية بالنسبة لمدرستين إضافيتين ثنائيتي اللغة في فرنسا هما مدرسـة فيكتـور              الواليات المتح 

  هوغو ومدرسة جانين مانويل؛
  
تنقيح المعدالت الثابتة لإلقامة الداخلية المدرسية التي تتم مراعاتها ضـمن الحـد األقـصى                 )ز(

داد تكاليف اإلقامة الداخلية الزائدة     المسموح به للمصروفات التعليمية والمبالغ اإلضافية المتعلقة باستر       
 وذلك علـى النحـو       معينة على الحد األقصى المسموح به للمنح المدفوعة للموظفين في مراكز عمل          

  ؛٢٠٠٨ من تقرير اللجنة لعام الملحق الثاني من ٣الوارد في الجدول 
  
 المنقح للحد األقـصى      لكامل المبلغ  اًيكون مبلغ المنحة التعليمية الخاصة للطفل المعاق مساوي         )ح(

  المسموح به للمصروفات بالنسبة للمنحة العادية؛
  
 / كـانون الثـاني    ١تطبيق جميع التدابير المذكورة أعاله ابتداء من العام الدراسي الحالي في              )ط(

  .٢٠٠٩يناير 
  

 ١٢قـرة   رهناً بالقرار الذي ستتخذه الجمعية العامة لألمم المتحدة بشأن التوصية المـذكورة فـي الف              و  -١٣
 من الئحة الموظفين، وترد تلك التعديالت فـي         ٢ للمرفق على ذلك إعداد التعديالت الالزمة       ء، فقد تم بنا   اآلنفة

   . ]٢ التذييل [
  

ضوء الخبرة المكتسبة ولصالح اإلدارة الجيدة      في  التعديالت التي تُعتبر ضرورية       :ثانياً
  للموارد البشرية

  
  تعديالت الئحة الموظفين

  
 من الئحة الموظفين لغرض التوضيح بأنـه،        ٢-٥-٣١٠تم تعديل المادة    .  الطفل المعال  -تعاريف  ال  -١٤

 منظمات دولية تطبق النظام الموحد لألجور والعالوات، فـإن أبناءهمـا، إن             من موظفي عندما يكون الوالدان    
مرتب المهني السنوي اإلجمالي    اعتبروا أبناء معالين، سيعتبرون معالين من قبل الوالد الذي يتلقى من بينهما ال            

  .األعلى
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 من الئحة الموظفين تعكس على نحـو مناسـب المبـادئ            ٢-٥-٣١٠ويضمن هذا التعديل أن المادة        -١٥
  .المتعلقة بالتعويضات المطبقة في النظام الموحد لألمم المتحدة

  
 من الئحة الموظفين    ٣-٥٥٠تم تعديل المادة    .  حوافز اللغات  -العالوات ضمن نفس الرتبة الوظيفية        -١٦

   .لتوضيح أهلية الموظفين الوطنيين من فئة الموظفين الفنيين للحصول على العالوات المتصلة بحوافز اللغات
  

 من الئحة المـوظفين لغـرض ضـمان    ٨٢٥تم تعديل المادة . منحة السفر الخاصة لغرض التعلـيم       -١٧
نح السفر لغرض التعلـيم والمـوظفين المـؤهلين         االتساق والمساواة بين الموظفين المؤهلين للحصول على م       

  .للحصول على منح السفر الخاصة لغرض التعليم
  

  تعديالت النظام األساسي للموظفين
  

 من النظـام األساسـي      ٢-٤يقترح أن يطلب إلى جمعية الصحة العالمية الثانية والستين تعديل المادة              -١٨
 إعادة االنتداب كما يرد في      اًاألهلية والنزاهة، بحيث يشمل أيض    للموظفين لتوسيع نطاق انطباق مبادئ الكفاءة و      

  . من الئحة الموظفين٣-٥٦٥المادة 
  

 المحكمة اإلدارية التابعة لمنظمة العمل الدولية تشككه في مسألة صـالحية            اًأبدى حكم أصدرته مؤخر     -١٩
وقد يفهم بوجه خاص أن .  في ذلكنقل الموظفين أو إعادة انتدابهم دون ترقية، على الرغم من مصلحة المنظمة         

 لقدرة المنظمة المتواصلة على نقـل أو إعـادة انتـداب            اً تمنع اتخاذ مثل هذه اإلجراءات، وضمان      ٣-٤المادة  
  . من النظام األساسي للموظفين٣-٤موظفيها دون ترقية عندما تقتضي مصلحتها ذلك، يقترح تعديل المادة 

  
  اإلجراء المطلوب من المجلس التنفيذي

  
احتوت هذه الفقرة على ثالثة مشاريع قرارات اعتمدت في الجلسة الثانية عـشرة بوصـفها، علـى                 [   -٢٠

  . ]١٦ق١٢٤ت م و١٥ق١٢٤ت م و١٤ق١٢٤ت مالتوالي، القرارات 
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  ١ المرفق
  

  نص التعديالت المدخلة على الئحة الموظفين
  
  

310. DEFINITIONS 

.................................................................................................................................................................... 
310.5.2 a child as defined by the Director-General and for whom the staff member 

certifies that he provides the main and continuing support, provided that the 
child is under 18 years of age or, if in full-time attendance at a school or 
university, under the age of 21 years. Age and school attendance 
requirements shall not apply if the child is physically or mentally 
incapacitated for substantial gainful employment either permanently or for a 
period expected to be of long duration. If both parents are staff members of 
international organizations applying the common system of salaries and 
allowances, the children, if determined dependent, shall be recognized as 
dependants of the parent whose annual gross occupational earnings yield the 
higher amount; 

[No further changes] 

........................................................................................................................................ 
550. WITHIN-GRADE INCREASE 

........................................................................................................................................ 
550.3 The unit of service time shall be reduced to ten months under Rule 550.2.1 and to twenty 

months under Rule 550.2.2 in the case of staff members who have demonstrated, by 
passing a prescribed test, proficiency of a second official language of the Organization. 
Staff members whose mother tongue is one of the official languages of the Organization 
must demonstrate proficiency in a second official language. This Rule applies to staff 
members in the national professional category and in the professional and higher 
categories except for conference and other short-term service staff appointed under Rule 
1320, e.g., translators, editors, revisers and interpreters. 

[No further changes] 

........................................................................................................................................ 
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825. SPECIAL EDUCATION GRANT TRAVEL 

 The Organization shall, in accordance with terms and conditions determined by the 
Director-General, pay travel expenses of dependent children in respect of whom staff 
members are entitled to the special education grant under Rule 355. The provisions of this 
Rule shall apply to professional and higher category staff not serving in the country of 
their recognized place of residence, and to staff referred to in Rule 1310.4 recruited 
outside the local area as well as the country of the official station. They shall not apply to 
other staff referred to in Rules 1310 and 1330. 

[No further changes] 

........................................................................................................................................ 
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التذييل
 ١

  
A

ppendix 1 to the Staff R
ules 

Salary scale for staff in the professional and higher categories: annual gross base salaries and net equivalents after application of staff assessm
ent (in U

S dollars) 1 

(effective 1 January 2009) 

 
ST

E
P

 
Level

 
I

II
III

IV
V

V
I

V
II

V
III

IX
X

X
I

X
II

X
III

X
IV

X
V

 
* 

* 
* 

* 
* 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
D

-2 G
ross

 
145,112

148,187
151,322

154,540
157,757

160,974
 

  
  

  
  

  
  

  
  

N
et D

 
107,176

109,267
111,359

113,451
115,542

117,633
 

  
  

  
  

  
  

  
  

N
et S

 
98,461

100,226
101,985

103,707
105,486

107,225
 

 
 

 
  

  
  

  
  

 
   *

 
   *

 
   *

 
* 

   *
 

 
 

 
 

 
 

P
6/D

-1 G
ross

 
132,609

135,310
138,006

140,707
143,409

146,107
148,809

151,578
154,402

  
  

  
  

  
  

N
et D

 
98,674

100,511
102,344

104,181
106,018

107,853
109,690

111,526
113,361

  
  

  
  

  
  

N
et S

 
91,206

92,802
94,394

95,982
97,568

99,150
100,725

102,300
103,870

 
 

 
 

 
 

 
 

   *
 

  *
 

  *
 

 
 

P
-5 G

ross
 

109,690
111,987

114,285
116,581

118,879
121,175

123,474
125,771

128,068
130,365

132,662
134,959

137,257
 

 
N

et D
 

83,089
84,651

86,214
87,775

89,338
90,899

92,462
94,024

95,586
97,148

98,710
100,272

101,835
 

 
N

et S
 

77,190
78,578

79,962
81,345

82,726
84,102

85,478
86,851

88,222
89,590

90,956
92,318

93,680
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

* 
* 

* 
P

-4 G
ross

 
89,982

92,075
94,168

96,261
98,356

100,475
102,694

104,909
107,126

109,340
111,559

113,774
115,991

118,209
120,426

N
et D

 
69,287

70,794
72,301

73,808
75,316

76,823
78,332

79,838
81,346

82,851
84,360

85,866
87,374

88,882
90,390

N
et S

 
64,521

65,894
67,266

68,634
70,002

71,369
72,735

74,098
75,460

76,822
78,181

79,540
80,898

82,254
83,609

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

* 
* 

P
-3 G

ross
 

73,546
75,483

77,424
79,358

81,299
83,235

85,172
87,113

89,050
90,988

92,928
94,863

96,803
98,739

100,716
N

et D
 

57,453
58,848

60,245
61,638

63,035
64,429

65,824
67,221

68,616
70,011

71,408
72,801

74,198
75,592

76,987
N

et S
 

53,629
54,912

56,198
57,480

58,765
60,046

61,328
62,614

63,895
65,178

66,457
67,737

69,014
70,294

71,573
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
* 

P
-2 G

ross
 

59,908
61,643

63,375
65,110

66,843
68,575

70,310
72,039

73,775
75,510

77,242
78,978

 
 

 
N

et D
 

47,634
48,883

50,130
51,379

52,627
53,874

55,123
56,368

57,618
58,867

60,114
61,364

 
 

 
N

et S
 

44,679
45,812

46,941
48,073

49,202
50,334

51,484
52,630

53,782
54,930

56,076
57,227

 
 

 
 

 
 

 
P

-1 G
ross

 
46,553

48,036
49,514

51,122
52,785

54,450
56,118

57,785
59,447

61,114
 

 
 

 
 

N
et D

 
37,708

38,909
40,106

41,308
42,505

43,704
44,905

46,105
47,302

48,502
 

 
 

 
 

N
et S

 
35,570

36,675
37,781

38,886
39,991

41,095
42,201

43,293
44,379

45,466
  

  
  

  
  

 

     
 

1D
 = R

ate applicable to staff m
em

bers w
ith a dependent spouse or child;  S = R

ate applicable to staff m
em

bers w
ith no dependent spouse or child.

 *  = The norm
al qualifying period for a w

ithin-grade increase betw
een consecutive steps is one year, except at those steps m

arked w
ith an asterisk, for w

hich a tw
o-year period at the  

preceding step is required (Staff R
ule 550.2).  
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  ٢ التذييل
  

Appendix 2 to the Staff Rules 
Education grant entitlements applicable in cases  

where educational expenses are incurred in specified currencies and countries 
(effective school year in progress 1 January 2009) 

 
* Except for the following schools where the US$ in the US levels will be applied: 
 1. American School of Paris 
 2. American University of Paris 
 3. British School of Paris 
 4. Ecole Active Bilingue Victor Hugo 
 5. European Management Lyon Business School 
 6. International School of Paris 
 7. Marymount International School, Paris 
 8. Ecole Active Bilingue Jeannine Manuel 
** includes Finland and Norway, which will no longer be tracked as separate zones. 
 
Where educational expenses are incurred in any of the currencies set out in the table above, the maximum applicable amounts 
are set out in columns (1) to (6) against those currencies. Where educational expenses are incurred in the United States of 
America, the maximum applicable amounts are set out in columns (1) to (6) against part C above. Where educational 
expenses are not incurred in any of the currencies set out in part A above or in the United States, the maximum applicable 
amounts are set out in columns (1) to (6) against part B above. 
__________________________________ 
 1     United States dollar in the United States applies, as a special measure, for China, Indonesia, and the 
Russian Federation. Effective school year in progress on 1 January 2009 special measure also applies for 
Bulgaria and Hungary.   
Attendance at an educational institution outside the duty station 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 
Country/ 

currency area 
Maximum 
admissible 
educational 

expenses and 
maximum 
grant for 
disabled 
children 

Maximum 
education 

grant 

Flat rate 
when 

boarding not 
provided 

Additional 
flat rate for 
boarding 
(for staff 
serving at 
designated 

duty 
stations) 

Maximum 
grant for 

staff 
members 
serving at 
designated 

duty stations 

Maximum 
admissible 
educational 
expenses for 
attendance 
(only when 
flat rate for 
boarding is 

paid) 
Part A       
Euro       
 Austria 16 719 12 539 3 709 5 564 18 103 11 773 
 Belgium 15 458 11 593 3 452 5 178 16 771 10 855 
 Finland  (deleted see United 
States dollar outside the United 
States) 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 France* 10 263 7 697 2 995 4 493 12 190 6 269 
 Germany  18 993 14 245 4 179 6 269 20 514 13 421 
 Ireland 17 045 12 784 2 945 4 417 17 452 12 896 
 Italy 18 936 14 202 3 128 4 692 18 894 14 765 
 Luxembourg 15 458 11 593 3 452 5 178 16 771 10 855 
 Monaco 10 263 7 697 2 995 4 493 12 190 6 269 
 Netherlands 16 521 12 391 3 844 5 766 18 157 11 396 
 Spain 15 139 11 354 3 153 4 730 16 094 10 935 
Denmark (krone) 108 147 81 110 26 219 39 329 120 439 73 188  
Japan (yen) 2 324 131 1 743 098 607 703 911 555 2 654 653 1 513 860 
Norway (deleted see United States 
dollar outside the United States) 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

Sweden (krona) 157 950 118 462 24 653 36 980 155 442 125 079 
Switzerland (Swiss franc) 28 749 21 562 5 458 8 187 29 749 21 472 
United Kingdom of Great Britain and 
Northern Ireland (pound sterling) 

 
 

22 674 17 005 3 488 5 232 

 
 

22 237 18 076 
Part B       
United States dollar (outside the United 
States of America)** 

 
19 311 14 484 3 655 5 483 

 
19 967 14 439 

Part C       
United States dollar (in the United 
States)1 

 
39 096 29 322 5 777 8 666 

 
37 988 31 393 
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(i)  Where the educational institution provides board, the amount shall be 75% of the admissible costs of attendance 
and the costs of board up to the maximum indicated in column (1), with a maximum grant indicated in column (2) per year. 
 
(ii)  Where the educational institution does not provide board, the amount shall be a flat sum as indicated in 
column (3), plus 75% of the admissible costs of attendance up to a maximum grant as indicated in column (2) per year. 
 
Attendance at an educational institution at the duty station 
 
(iii)  The amount shall be 75% of the admissible costs of attendance up to the maximum indicated in column (1), with a 
maximum grant as indicated in column (2) per year. 
 
(iv)  Where the grant is payable for the cost of boarding for attendance at an educational institution in the country of 
the official station but beyond commuting distance from the official station, and when no suitable education facility exists in 
that area, the amount of the grant shall be calculated at the same rates as specified in (i) or (ii) above. 
 
Staff serving at designated duty stations with inadequate or no education facilities with attendance at an educational 
institution at the primary or secondary level outside the duty station 
 
(v)  Where the educational institution provides board, the amount shall be: 
 

a. 100% of the costs of board up to the maximum indicated in column (4); and 
 
b. 75% of the admissible costs of attendance and of any part of the costs of board in excess of the amount 

indicated in column (4), with a maximum reimbursable amount as indicated in column (5). 
 
(vi)  Where the educational institution does not provide board, the amount shall be: 
 

a. A flat sum for board as indicated in column (4); and 
 
b. 75% of the admissible costs of attendance, with a maximum reimbursable amount as indicated in column (5). 
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المرفق
 ٢

  
  

ت 
تعديال

على ا
لنظام األساسي للموظفين

  
    

ص الحالي
الن

  
ص المقترح

الن
  

٤-
  ...
  

٤-
٢

ب أن يكون االعتبار الرئيسي في تعيين الموظفين ونقلهم وتـرقيتهم هـو              
 يج

ت الكفاءة والمقدرة والنزاهة      
ضرورة تحقيق أعلى مستويا

 .
ب أن تراعى أهمية    

ويج
س جغرافي ممكن

اختيار الموظفين على أوسع أسا
.  

٤-
  ...
  

٤-
٢

ب أن يكون االعتبار الرئيسي في تعيين الموظفين ونقل         
 يج

هم  
وإعـادة  

انتدابهم  
ت الكفـاءة والمقـدرة          

ضرورة تحقيق أعلى مستويا
والنزاهةوترقيتهم هو 

 .
س            

ب أن تراعى أهمية اختيار الموظفين علـى أوسـع أسـا
ويج
جغرافي ممكن

.  
  ] 

ت أخرى
ال توجد تعديال

 [
  

  ٤-
٣

س               
صر أو العقيـدة أو الجـن

ب أن يتم اختيار الموظفين دون اعتبار للعنـ
 يج

 .
ب، بقدر ا

ويج
إلمكان، أن يكون هذا االختبار بنا
ء

 على مسابقة
.  

  ٤-
٣

صر أو العقيـدة أو              
ب أن يتم اختيار الموظفين دون اعتبار للعنـ

س يج
الجن

 .
ب، بقدر اإلمكان، أن يكون هذا االختبار بنا       

ويج
ء

 علـى مـسابقة؛     
و

مع ذلك، فإن ما ذكر أعاله ال ينطبق       
 

ف التي يتم     
على الوظائ

شغلها
 بنا 
ء 

على نقل الم  
ف أو إعادة انتدابه دون ترقية       

وظ
وفقاً

صلحة     
ضيه مـ

 لما تقت
المنظمة

.  
  ] 

ت أخرى
ال توجد تعديال

 [
  

 ـــــــــــ 
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  ٧الملحق 
  
  

  اآلثار المالية واإلدارية المترتبة بالنسبة إلى األمانة
  نتيجة للقرارات التي اعتمدها المجلس التنفيذي

  
  
  

األوضاع الصحية الخطيرة الناجمة عن العمليات العسكرية اإلسـرائيلية فـي              ٤ق١٢٤ت م القرار   -١
  األرض الفلسطينية المحتلة، وخاصة في قطاع غزة المحتل

  الصلة بالميزانية البرمجية  -٢
  :الغرض االستراتيجي

د من العواقب الصحية المترتبـة      لحا  -٥
على حاالت الطوارئ والكوارث واألزمات     
والنزاعات والتقليل من أثرها االجتمـاعي      

  .واالقتصادي إلى أقصى الحدود

  :النتيجة المتوقعة على صعيد المنظمة
ء القـدرات  وضع المقاييس والمعـايير وبنـا       ٢-٥

وتقديم الدعم للدول األعضاء لالستجابة في الوقـت        
المناسب للكوارث المرتبطـة باألخطـار الطبيعيـة        

  .واألزمات ذات الصلة بنشوب النزاعات
وضع المقاييس والمعـايير وبنـاء القـدرات         ٣-٥

وتقديم الدعم للدول األعـضاء مـن أجـل تقـدير           
ل االحتياجات ولتخطيط التـدخالت وتنفيـذها خـال       

المراحل االنتقالية ومرحلـة اإلنعـاش فـي سـياق          
  .النزاعات والكوارث

  إصدار الوثائق االتصالية الفعليـة وتكـوين         ٦-٥
الشراكات وتطوير التنسيق مـع سـائر مؤسـسات         
منظومة األمم المتحدة والحكومات والمنظمات غيـر       
الحكومية المحلية منها والدولية والمؤسسات الجامعية      

ية على الصعيدين القطري واإلقليمي   والرابطات المهن 
 .وعلى الصعيد العالمي

  )المعطيات األساسية وواألهدافتُذكر بإيجاز الصلة بالنتائج المتوقعة والمؤشرات (
  .٢-٦-٥ و١-٦-٥ و٢-٣-٥ و١-٢-٥المؤشرات 

  اآلثار المالية  -٣
لى وحدات يبلغ كل منهـا      مقربة إ (التكلفة اإلجمالية المقدرة للتنفيذ خالل مدة سريان القرار           )أ(

   ) دوالر أمريكي، بما في ذلك تكاليف الموظفين واألنشطة١٠ ٠٠٠

   مليون دوالر أمريكي للتصدي للفترة العصيبة١٣,٥  ●

   مليون دوالر أمريكي لفترة اإلنعاش واإلعمار٢٢  ●

  . مليون دوالر أمريكي لتنفيذ مجموعة الصحة٢  ●
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 دوالر  ١٠ ٠٠٠مقربة إلى وحدات يبلغ كل منها        (٢٠٠٩-٢٠٠٨التكلفة المقدرة للثنائية      )ب(
، مع ذكر مستويات المنظمة التي سـتتكبد        أمريكي، بما في ذلك تكاليف الموظفين واألنشطة      

   ) التكاليف، وبيان األقاليم المحددة حسب االقتضاءهذه
  .٢٠٠٩-٢٠٠٨ مليون دوالر أمريكي للثنائية ١٨  ●

المنظمة في األرض الفلسطينية المحتلة، وكذلك مكتبهـا        وسيتحمل هذه التكاليف أساساً مكتب      
  .اإلقليمي لشرق المتوسط، ومقرها الرئيسي

 ضمن األنـشطة     المبلغ الذي يمكن إدراجه     ما ،)ب(من التكلفة المقدرة المذكورة في الفقرة         )ج(
   ؟٢٠٠٩-٢٠٠٨ للثنائية المبرمجةالحالية 

وبقية المبلغ  . ٢٠٠٩-٢٠٠٨ للثنائية    دوالر أمريكي من األنشطة البرمجية     ٩٠٠ ٠٠٠  ●
  .تضاف إلى البرنامج كلما وردت الموارد بفضل النداءات الخاصة

بالنسبة إلى المبلغ الذي ال يمكن إدراجه ضمن األنشطة المبرمجة الحاليـة، كيـف يمكـن                  )د(
   )تُذكر المصادر المالية المحتملة(تمويل التكاليف اإلضافية؟ 

 قطاع غزة؛ والصيغة المنقحة للنداء بشأن األرض الفلـسطينية          من خالل نداء عاجل لصالح    
؛ والمساهمات التي تقدمها إدارات المعونـة اإلنـسانية التابعـة للمفوضـية             ٢٠٠٩المحتلة  

  .األوروبية من أجل تعزيز أعمال المنظمة في حاالت الطوارئ

  اآلثار اإلدارية  -٤

 األقاليم المحـددة    وتُذكرسيضطلع فيها بالعمل،    تُذكر مستويات المنظمة التي     (مواقع التنفيذ     )أ(
   )حسب االقتضاء

المقر الرئيسي، ومكتبها اإلقليمي لشرق المتوسط، ومكتبها في األرض الفلسطينية المحتلة في            
  .القدس

 معبراً عنها   - من الموظفين    تُذكر االحتياجات اإلضافية  (االحتياجات اإلضافية من الموظفين       )ب(
 حسب مستويات المنظمة، مع بيان األقاليم المحـددة حـسب           -المتفرغين  بعدد الموظفين   

   )االقتضاء، ومع ذكر مجموعة المهارات الالزمة

 دوالر  ١٥٦ ٠٠٠(منسق متفرغ لمجموعة الصحة من الفئـة المهنيـة لمـدة سـنتين                ●
  ).أمريكي

الر  دو ٣٧٦ ٠٠٠(نائب منسق متفرغ لمجموعة الصحة من الفئة المهنية لمدة سـنتين              ●
  ).أمريكي

  ). دوالر أمريكي٢٠٠ ٠٠٠(وزع فرقة التقييم واالستجابة لمدة ثالثة أشهر   ●

   )تُذكر اُألطر الزمنية العامة للتنفيذ(اُألطر الزمنية   )ج(

  )أسبوعان(بعثة خاصة   ●

  )سنتان(منسق لمجموعة الصحة   ●

  )ثالثة أشهر(عمليات االستجابة   ●

  ).سنتان(اإلنعاش واإلعمار   ●
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  تغير المناخ والصحة    ٥ق١٢٤ت مالقرار  -١

  الصلة بالميزانية البرمجية  -٢
  :الغرض االستراتيجي

تعزيز بيئة أصح وتكثيـف أنـشطة         -٨
الوقاية األولية والتأثير علـى الـسياسات       
العمومية في كل القطاعات من أجل معالجة       
األسباب الجذرية لألخطار البيئية المحدقـة      

  .بالصحة

  :المتوقعة على صعيد المنظمةالنتيجة 
إجراء تقديرات مسندة بالبينات وإعداد وتحديث       ١-٨

قواعد وإرشادات بشأن المخاطر البيئيـة الرئيـسية        
من قبيل رداءة نوعية الهواء والمـواد       (على الصحة   

الكيميائية والمجـال الكهرومغنطيـسي  وعنـصر        
الرادون ورداءة نوعية مياه الشرب وإعادة استخدام       

؛ وتقديم الدعم التقني الالزم لتنفيـذ       )ياه المستعملة الم
االتفاقات البيئية الدولية ورصد التقدم المحرز مـن        

  .أجل بلوغ المرامي اإلنمائية لأللفية

تقديم المساعدة التقنية والدعم التقني إلى الدول        ٣-٨
األعضاء لتعزيز وضع السياسات الخاصة بالـصحة       

ت الوقاية، وتقـديم    المهنية والبيئية، وتخطيط تدخال   
  .الخدمات، والترصد

تعزيز قيادة قطاع الصحة لتهيئة بيئـة أصـح          ٥-٨
وتغيير السياسات في كل القطاعات بغيـة معالجـة         
األسباب الجذرية لألخطار البيئية المحدقة بالـصحة       
باللجوء إلى وسائل من قبيـل االسـتجابة للتبعـات          

نشطة المستجدة والمعاودة للظهور التي تترتب على أ      
التنمية بالنسبة إلى صحة البيئـة، وتغيـر المنـاخ،          
واختالف أنماط االستهالك واإلنتاج واآلثار المدمرة      

  .للتكنولوجيات الناشئة

 سـتنفذ كـل     ٢٠١١-٢٠١٠بالنسبة إلى الثنائيـة     (
األنشطة في إطار النتيجة المتوقعة الجديدة المقترحة       

، والتـي   ٦-٨على صعيد المنظمة والتي تحمل رقم       
 .)تخص تحديداً تغير المناخ والصحة

  )المعطيات األساسية وواألهدافتُذكر بإيجاز الصلة بالنتائج المتوقعة والمؤشرات (

إن تكثيف الجهود الرامية إلى حماية الصحة من تغير المناخ يحسن مع النتائج المتوقعة في إطار الغـرض                  
لعمل الجديدة للمنظمة ممثلـة فـي المؤشـرات         ، كما أن العناصر الرئيسية في خطة ا       ٨االستراتيجي رقم   

وسيـستفاد  . ٢٠٠٩-٢٠٠٨ للثنائية   ٥-٨، و ٣-٨، و ١-٨واألهداف والنتائج المتوقعة على صعيد المنظمة       
من األنشطة المبينة في خطة العمل في تحديد المؤشرات واألهداف والمعطيات األساسية ذات الصلة بها في                

 بشأن تغير المناخ والـصحة      ٦-٨ على صعيد المنظمة والتي تحمل رقم        النتيجة المتوقعة الجديدة المقترحة   
  .٢٠١١-٢٠١٠والتي يقترح إدراجها في الثنائية 

  اآلثار المالية  -٣

مقربة إلى وحدات يبلغ كل منهـا       (التكلفة اإلجمالية المقدرة للتنفيذ خالل مدة سريان القرار           )أ(
   )ظفين واألنشطة دوالر أمريكي، بما في ذلك تكاليف المو١٠ ٠٠٠

  .٢٠١١-٢٠١٠وتم تقدير التكاليف للثنائية الحالية وللثنائية . القرار غير محدود المدة
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 دوالر  ١٠ ٠٠٠مقربة إلى وحدات يبلغ كل منها        (٢٠٠٩-٢٠٠٨التكلفة المقدرة للثنائية      )ب(
ـ       أمريكي، بما في ذلك تكاليف الموظفين واألنشطة       تتكبد ، مع ذكر مستويات المنظمة التي س

   ) التكاليف، وبيان األقاليم المحددة حسب االقتضاءهذه
وتقدر تكـاليف المـوظفين     .  مليون دوالر أمريكي   ٦‚٤التكاليف المقدرة للثنائية الحالية تبلغ      

 مليـون دوالر أمريكـي،      ١‚٥ مليون دوالر أمريكي، يتكبد منها المقر الرئيـسي          ٣‚٤بمبلغ  
وتقدر تكلفة األنشطة بمبلغ    .  مليون دوالر أمريكي   ١‚٩عاً  وتتكبد المكاتب اإلقليمية الستة جمي    

 ماليين دوالر أمريكي، يتكبد منها المقر الرئيسي مليون دوالر أمريكي وتتكبـد المكاتـب               ٣
  .اإلقليمية مليوني دوالر أمريكي

وتقدر .  مليون دوالر أمريكي   ٢٢‚٢ تبلغ التكاليف المقدرة     ٢٠١١-٢٠١٠فيما يتعلق بالثنائية    (
 مليـون   ٦‚٣ مليون دوالر أمريكي، يتكبد منها المقر الرئيـسي          ١٢يف الموظفين بمبلغ    تكال

وتقدر تكلفة  .  مليون دوالر أمريكي   ٥‚٧دوالر أمريكي وتتكبد المكاتب اإلقليمية الستة جميعاً        
 مليـون دوالر    ٤‚٢ مليون دوالر أمريكي، يتكبد منها المقر الرئيـسي          ١٠‚٢األنشطة بمبلغ   
  .) ماليين دوالر أمريكي٦ المكاتب اإلقليمية أمريكي وتتكبد

 ضمن األنـشطة     المبلغ الذي يمكن إدراجه     ما ،)ب(من التكلفة المقدرة المذكورة في الفقرة         )ج(
   ؟٢٠٠٩-٢٠٠٨ للثنائية المبرمجةالحالية 

-٢٠٠٨يمكن إدراج التكاليف اإلجمالية المقدرة للثنائية الحالية ضمن الميزانيـة البرمجيـة             
والتي عقد العزم على أن يراعى فيها القلق المتزايد فيما يتعلق بآثار تغير المناخ في                ٢٠٠٩
  .الصحة

بالنسبة إلى المبلغ الذي ال يمكن إدراجه ضمن األنشطة المبرمجة الحاليـة، كيـف يمكـن                  )د(
   )تُذكر المصادر المالية المحتملة(تمويل التكاليف اإلضافية؟ 

  .ال ينطبق

  ريةاآلثار اإلدا  -٤

 األقاليم المحـددة    وتُذكرتُذكر مستويات المنظمة التي سيضطلع فيها بالعمل،        (مواقع التنفيذ     )أ(
   )حسب االقتضاء

إن محور تركيز خطة العمل العالمية يشمل كامل نطاق المنظمة، حيث تنفذ األنشطة على كل               
في وضع المعـايير    وسيتمثل دور المقر الرئيسي     . من المستوى العالمي واإلقليمي والقُطري    

  .وإعطاء اإلرشادات وتنسيق عملية التنفيذ ودعمها

 معبراً عنها   - من الموظفين    تُذكر االحتياجات اإلضافية  (االحتياجات اإلضافية من الموظفين       )ب(
 حسب مستويات المنظمة، مع بيان األقاليم المحـددة حـسب           -بعدد الموظفين المتفرغين    

   )هارات الالزمةاالقتضاء، ومع ذكر مجموعة الم

، أن يلزم في المقر الرئيسي أربعة مـوظفين إضـافيين           ٢٠٠٩من المقدر، اعتباراً من عام      
وضع السياسات والتطوير التقني في مجال تغيـر المنـاخ          : مجموعة المهارات ) (متفرغين(

وينبغي أن يقوم كل مكتب إقليمي بتخصيص موظف مشاريع متفرغ يتولى دمـج             ). والصحة
 المناخ ضمن البرامج العملية، ولهذا الغرض سيلزم أربعـة مـوظفين إضـافيين            مسألة تغير 

  ).إدارة المشاريع، والصحة والبيئة: مجموعة المهارات) (متفرغين(

   )تُذكر اُألطر الزمنية العامة للتنفيذ(اُألطر الزمنية   )ج(

  .الثنائية الحالية
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بالمحـددات االجتماعيـة      خالل العمل الخاص   الحد من التباينات الصحية من       ٦ق١٢٤ت مالقرار    -١
  للصحة

  الصلة بالميزانية البرمجية  -٢
  :الغرض االستراتيجي

ــة    -٧ ــددات االجتماعي ــة المح معالج
واالقتصادية األساسية للصحة من خـالل      
سياسات وبرامج تعزز المساواة في مجال      
الصحة وتحقق التكامـل بـين األسـاليب        

التي تراعـي   المناصرة للفقراء واألساليب    
الجنسين واألساليب المستندة إلـى حقـوق       

  .اإلنسان

  :النتيجة المتوقعة على صعيد المنظمة
االعتــراف بأهميــة المحــددات االجتماعيــة  ١-٧

واالقتصادية للصحة على نطاق المنظمة، وإدراجها      
ضمن العمل التقييسي والتعاون التقني مـع الـدول         

  .األعضاء وسائر الشركاء
نظمة زمام المبادرة في توفير فرص      اتخاذ الم  ٢-٧

ووسائل التعاون بين القطاعـات علـى المـستويين         
الوطني والدولي مـن أجـل معالجـة المحـددات          
االجتماعية واالقتصادية للصحة، والتشجيع على الحد      

 .من الفقر وعلى التنمية المستدامة
 جمع المعطيات االجتماعية واالقتـصادية ذات       ٣-٧  

رنتها وتحليلهـا علـى أسـاس       الصلة بالصحة ومقا  
حسب نوع الجنس والسن واألصل العرقي      (تصنيفها  

والدخل والظـروف الـصحية، مثـل المـرض أو          
  ).العجز

  )المعطيات األساسية وواألهدافتُذكر بإيجاز الصلة بالنتائج المتوقعة والمؤشرات (
لقة بالمحددات االجتماعية للصحة    سيساعد تنفيذ القرار بشكل كبير في تمكين المنظمة من دمج األعمال المتع           

في برامجها ومن دعم الدول األعضاء في مجال تنمية القدرات الوطنية الالزمة لقياس التباينات الـصحية                
  .وتنفيذ السياسات المشتركة بين القطاعات والمتعلقة بالمحددات االجتماعية للصحة

  اآلثار المالية  -٣
مقربة إلى وحدات يبلغ كل منهـا       (ذ خالل مدة سريان القرار      التكلفة اإلجمالية المقدرة للتنفي     )أ(

  ) دوالر أمريكي، بما في ذلك تكاليف الموظفين واألنشطة١٠ ٠٠٠
  .٢٠١١ و٢٠١٠ و٢٠٠٩ دوالر أمريكي خالل السنوات ٢٩ ٨٥٠ ٠٠٠مبلغ 

 دوالر  ١٠ ٠٠٠مقربة إلى وحدات يبلغ كل منها        (٢٠٠٩-٢٠٠٨التكلفة المقدرة للثنائية      )ب(
، مع ذكر مستويات المنظمة التي سـتتكبد        مريكي، بما في ذلك تكاليف الموظفين واألنشطة      أ

  ) التكاليف، وبيان األقاليم المحددة حسب االقتضاءهذه
 دوالر أمريكي لتغطية األنشطة المضطلع بها على مستوى المقر الرئيسي           ٩ ٧٦٠ ٠٠٠مبلغ  

ضطلع بها في المكاتب اإلقليمية من أجل       من أجل توسيع نطاق األنشطة الحالية، واألنشطة الم       
  .بناء القدرات وتسهيل الجهود المبذولة على الصعيد اإلقليمي، وذلك بما يتفق مع القرار

 ضمن األنـشطة     المبلغ الذي يمكن إدراجه     ما ،)ب(من التكلفة المقدرة المذكورة في الفقرة         )ج(
  ؟٢٠٠٩-٢٠٠٨ للثنائية المبرمجةالحالية 

 في إطار الميزانيـة     ٢٠٠٩-٢٠٠٨يع األنشطة المضطلع بها خالل الثنائية       يمكن إدراج جم  
  .٢٠٠٩-٢٠٠٨البرمجية 

بالنسبة إلى المبلغ الذي ال يمكن إدراجه ضمن األنشطة المبرمجة الحالية، كيف سيتم تمويل   )د(
  )تُذكر المصادر المالية المحتملة(التكاليف اإلضافية؟ 

  .ال ينطبق
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  اآلثار اإلدارية  -٤

 األقاليم المحـددة    وتُذكرتُذكر مستويات المنظمة التي سيضطلع فيها بالعمل،        (مواقع التنفيذ     )أ(
  )حسب االقتضاء

  .جميع مستويات المنظمة

 معبراً عنها   - من الموظفين    تُذكر االحتياجات اإلضافية  (االحتياجات اإلضافية من الموظفين       )ب(
منظمة، مع بيان األقاليم المحـددة حـسب         حسب مستويات ال   -بعدد الموظفين المتفرغين    

  )االقتضاء، ومع ذكر مجموعة المهارات الالزمة

في جميع المكاتب اإلقليمية الستة من أجـل بنـاء القـدرات            ) متفرغ( موظف   ٣‚٥ما يعادل   
  .اإلقليمية الالزمة للعمل مع البلدان، بما يتفق مع القرار

  )لعامة للتنفيذتُذكر اُألطر الزمنية ا(اُألطر الزمنية   )ج(

، مع تقديم تقرير عن التقدم المحرز إلى جمعية الصحة العالمية           )٢٠١١-٢٠٠٩(ثالثة أعوام   
  .يتفق مع القرار  بما٢٠١٢الخامسة والستين في عام 

  
  

  مكافحة داء شاغاس والتخلص منه   ٧ق١٢٤ت مالقرار   -١

  الصلة بالميزانية البرمجية  -٢
  :الغرض االستراتيجي

ف العبء الصحي واالجتمـاعي     تخفي  -١
  .واالقتصادي الناجم عن األمراض السارية

  :النتيجة المتوقعة على صعيد المنظمة
  التنسيق الفعال وتقـديم الـدعم إلـى الـدول       ٣-١

األعضاء إلتاحة حصول كل المجموعات الـسكانية       
على التدخالت الخاصة بالوقاية من أمراض المناطق       

األمـراض الحيوانيـة    المدارية المهملة، بما فيهـا      
 .المنشأ، ومكافحتها والقضاء عليها واستئصالها

  )المعطيات األساسية وواألهدافتُذكر بإيجاز الصلة بالنتائج المتوقعة والمؤشرات (
  :يستهدف القرار تعزيز األنشطة المتصلة بما يلي

  نظام المعلومات والترصد الخاص بالتوزع الوبائي لداء شاغاس  •
  .جية معززة ومحدثة للتخلص من داء شاغاسوضع استراتي  •

  اآلثار المالية  -٣

مقربة إلى وحدات يبلغ كل منهـا       (التكلفة اإلجمالية المقدرة للتنفيذ خالل مدة سريان القرار           )أ(
   ) دوالر أمريكي، بما في ذلك تكاليف الموظفين واألنشطة١٠ ٠٠٠

  :سنوياً يشمل ما يلييبلغ الحد األقصى مبلغاً وقدره مليونا دوالر أمريكي 
 ١٨٨ ٠٠٠بمبلغ وقدره   (يعين لمدة خمس سنوات     ) الفنية(موظف واحد من الفئة المهنية        •

  )دوالر أمريكي سنويا
  ) دوالر أمريكي سنويا٣٠٠ً ٠٠٠بمبلغ وقدره (توزيع األدوية لمدة خمس سنوات   •
 دوالر  ١٠٠ ٠٠٠غ وقدره   بمبل(تكاليف الوثائق، بما فيها تكلفة الدالئل اإلرشادية والنشر           •

  )أمريكي سنوياً
 مليـون دوالر    ١,٤بمبلغ وقدره   (الدعم التقني المقدم لألقاليم والبلدان لمدة خمس سنوات           •

  ).أمريكي سنوياً
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 دوالر  ١٠ ٠٠٠مقربة إلى وحدات يبلغ كل منها        (٢٠٠٩-٢٠٠٨التكلفة المقدرة للثنائية      )ب(
، مع ذكر مستويات المنظمة التي سـتتكبد        األنشطةأمريكي، بما في ذلك تكاليف الموظفين و      

   ) التكاليف، وبيان األقاليم المحددة حسب االقتضاءهذه
  ) دوالر أمريكي٣٥٠ ٠٠٠بمبلغ وقدره (توزيع األدوية   •
 دوالر  ١٥٠ ٠٠٠بمبلغ وقدره   (تكاليف الوثائق، بما فيها تكلفة الدالئل اإلرشادية والنشر           •

  )أمريكي
  ). دوالر أمريكي٥٠٠ ٠٠٠بمبلغ وقدره (لمقدم لألقاليم والبلدان الدعم التقني ا  •

 ضمن األنـشطة     المبلغ الذي يمكن إدراجه     ما ،)ب(من التكلفة المقدرة المذكورة في الفقرة         )ج(
   ؟٢٠٠٩-٢٠٠٨ للثنائية المبرمجةالحالية 

  .هذه مبادرة جديدة لم تدرج أنشطتها المخططة في ميزانية خطة العمل األصلية

بالنسبة إلى المبلغ الذي ال يمكن إدراجه ضمن األنشطة المبرمجة الحالية، كيف سيتم تمويل   )د(
   )تُذكر المصادر المالية المحتملة(التكاليف اإلضافية؟ 

مـن  (تُمول التكاليف اإلضافية من خالل اتفاق مع إحدى شركات المستحضرات الصيدالنية            
  ).لمناسبالمتوقع االنتهاء من إبرامه في الوقت ا

  اآلثار اإلدارية  -٤

 األقاليم المحـددة    وتُذكرتُذكر مستويات المنظمة التي سيضطلع فيها بالعمل،        (مواقع التنفيذ     )أ(
   )حسب االقتضاء

  .المقر الرئيسي بالتعاون مع المكاتب اإلقليمية والقطرية

 معبراً عنها   -الموظفين   من   تُذكر االحتياجات اإلضافية  (االحتياجات اإلضافية من الموظفين       )ب(
 حسب مستويات المنظمة، مع بيان األقاليم المحـددة حـسب           -بعدد الموظفين المتفرغين    

   )االقتضاء، ومع ذكر مجموعة المهارات الالزمة

-٢٠٠٨ال حاجة إلى موظفين آخرين غير الموظفين المزمع االستعانة بهـم فـي الثنائيـة                
٢٠٠٩.  

   )طر الزمنية العامة للتنفيذتُذكر اُأل(اُألطر الزمنية   )ج(

  . شهراً تقريبا٦٠ً
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  الرعاية الصحية األولية، بما في ذلك تعزيز النُظم الصحية   ٨ق١٢٤ت مالقرار   -١

  الصلة بالميزانية البرمجية  -٢
  :الغرض االستراتيجي

  جميع  (١١-١الغرض االستراتيجي 
  )األغراض التقنية

  :عيد المنظمةالنتيجة المتوقعة على ص
جميع النتائج المتوقعة على صعيد المنظمة بأسـرها        

 .١١-١من الغرض االستراتيجي 

  )المعطيات األساسية وواألهدافتُذكر بإيجاز الصلة بالنتائج المتوقعة والمؤشرات (
 يقتضي هذا القرار دراسة جديدة واسعة لألولويات البرمجية التي وضعتها المنظمة، وذلك للتأكـد مـن أن                

المنظمة قادرة على دعم دولها األعضاء الراغبة في تعزيز نُظمها الصحية القائمة على أسـلوب الرعايـة                 
ومن المرجح أن تترتب على هذا القرار آثار تتعلق بالنتائج المتوقعة على صعيد المنظمة              . الصحية األولية 

 التي ستعرض على األجهزة     ٢٠١٣-٢٠٠٨وبالمؤشرات الواردة في الخطة االستراتيجية المتوسطة األجل        
  .الرئاسية للنظر فيها حسب االقتضاء

  اآلثار المالية  -٣

مقربة إلى وحدات يبلغ كل منهـا       (التكلفة اإلجمالية المقدرة للتنفيذ خالل مدة سريان القرار           )أ(
  ) دوالر أمريكي، بما في ذلك تكاليف الموظفين واألنشطة١٠ ٠٠٠

-٢٠٠٨لكن التكاليف المذكورة هنا تقتصر على السنوات        إن نطاق هذا القرار طويل األجل،       
وبالنظر . ؛ وكل تكاليف مقبلة ستعرض على نظر الدول األعضاء في الوقت المناسب           ٢٠١٣

إلى أن أسلوب الرعاية الصحية األولية أسلوب شامل، فإن التكاليف التي ستتحملها المنظمـة              
 خطط العمل الواردة في إطـار كـل         لتنفيذ هذا القرار ستحسب على أساس إعادة النظر في        

غرض استراتيجي ومواءمتها مع التوجيهات السياسية الواردة في القرار، وذلك بنـاء علـى              
  .مبدأ حياد التكاليف

تنسيق المواءمة التنظيميـة وبنـاء القـدرات،        ) ١(ومع ذلك ينبغي تخصيص أموال لما يلي        
 استعراض سياسات الرعايـة الـصحية       مثل(األنشطة والمبادرات االستراتيجية الشاملة      )٢(

، )األولية، والمشاورات، ورصد التقدم المحرز في جهود إنعاش الرعاية الـصحية األوليـة            
  .تعزيز الدعم المقدم إلى الدول وتبادل المعلومات بينها )٣(

  
          
التكلفة التقديرية بآالف   المهمة  الثنائية  

  الدوالرات األمريكية
  

    ٥٠٠  ءمة التنظيمية وبناء القدراتالموا  •  
    ١٠٠٠  المبادرات االستراتيجية الشاملة  •  
  

٢٠٠٩-٢٠٠٨  

    ١٠٠  دعم البلدان والتبادل  •
    ١٠٠  المواءمة التنظيمية وبناء القدرات  •  
    ٥٠٠  المبادرات االستراتيجية الشاملة  •  
  

٢٠١١-٢٠١٠  

    ١٠٠٠  دعم البلدان والتبادل  •
    ١٠٠  تنظيمية وبناء القدراتالمواءمة ال  •  
    ٣٠٠  المبادرات االستراتيجية الشاملة  •  
  

٢٠١٣-٢٠١٢  

    ٦٠٠  دعم البلدان والتبادل  •
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 دوالر  ١٠ ٠٠٠مقربة إلى وحدات يبلغ كل منها        (٢٠٠٩-٢٠٠٨التكلفة المقدرة للثنائية      )ب(
ة التي سـتتكبد    ، مع ذكر مستويات المنظم    أمريكي، بما في ذلك تكاليف الموظفين واألنشطة      

  ) التكاليف، وبيان األقاليم المحددة حسب االقتضاءهذه
  .)انظر أعاله( مليون دوالر أمريكي ١‚٨

 ضمن األنـشطة     المبلغ الذي يمكن إدراجه     ما ،)ب(من التكلفة المقدرة المذكورة في الفقرة         )ج(
  ؟٢٠٠٩-٢٠٠٨ للثنائية المبرمجةالحالية 

  . دوالر أمريكي٩٠٠ ٠٠٠٪، أي ٥٠

بالنسبة إلى المبلغ الذي ال يمكن إدراجه ضمن األنشطة المبرمجة الحاليـة، كيـف يمكـن                  )د(
  )تُذكر المصادر المالية المحتملة(تمويل التكاليف اإلضافية؟ 

ينبغي حشد المبلغ اإلضافي من المساهمات الطوعية؛ وقد بدأت المشاورات التمهيدية بالفعـل        
  .لخيرمع مصادر التمويل، واآلفاق تبشر با

  اآلثار اإلدارية  -٤

 األقاليم المحـددة    وتُذكرتُذكر مستويات المنظمة التي سيضطلع فيها بالعمل،        (مواقع التنفيذ     )أ(
  )حسب االقتضاء

  .جميع مستويات المنظمة

 معبراً عنها   - من الموظفين    تُذكر االحتياجات اإلضافية  (االحتياجات اإلضافية من الموظفين       )ب(
 حسب مستويات المنظمة، مع بيان األقاليم المحـددة حـسب           - المتفرغين   بعدد الموظفين 

  )االقتضاء، ومع ذكر مجموعة المهارات الالزمة
ألداء بعض أجزاء من األعمـال      ) وبدعم من الدول األعضاء   (انتداب موظفين بقدر اإلمكان     

  مدى الحاجة إلى موظفين إضـافيين فـي المنظمـة          ٢٠٠٩وسيستعرض في عام    . اإلضافية
  .٢٠١٠ لعام

  )تُذكر اُألطر الزمنية العامة للتنفيذ(اُألطر الزمنية   )ج(
سيرفع تقرير مرحلي إلى جمعية الصحة مرة كل سنتين، ابتداء من جمعية الصحة العالميـة               

  .٢٠١٠الثالثة والستين في عام 

  
  

  )الشعبي(الطب التقليدي    ٩ق١٢٤ت مالقرار   -١

  الصلة بالميزانية البرمجية  -٢
  :الغرض االستراتيجي

ضمان تحـسين إتاحـة المنتجـات        -١١
والتكنولوجيـــات الطبيـــة وجودتهـــا 

  .واستخدامها

  : على صعيد المنظمةالنتيجتان المتوقعتان
 تأييد ودعم صـياغة ورصـد الـسياسات          ١-١١

الوطنية الشاملة المتعلقة بإتاحة وجـودة واسـتعمال        
  .المنتجات والتكنولوجيات الطبية األساسية

 وضع قواعد ومعايير ودالئل دولية بـشأن         ٢-١١
جودة المنتجات والتكنولوجيات الطبيـة ومأمونيتهـا       
ونجاعتها ومردوديتها والدعوة إلى تنفيـذها علـى        
المستوى الوطني أو المستوى اإلقليمـي أو كليهمـا         

 .ودعمها
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  )ساسيةالمعطيات األ وواألهدافتُذكر بإيجاز الصلة بالنتائج المتوقعة والمؤشرات (
 هي عدد الدول األعـضاء التـي        )الشعبي(الطب التقليدي    المؤشرات المبينة في استراتيجية المنظمة بشأن     

لـوائح بـشأن األدويـة العـشبية؛        ) ٢(؛  )الـشعبي (سياسة وطنية بشأن الطب التقليدي      ) ١: (لديها ما يلي  
  ).الشعبي(مؤسسات بحوث وطنية معنية بالطب التقليدي  )٣(

  لماليةاآلثار ا  -٣

مقربة إلى وحدات يبلغ كل منهـا       (التكلفة اإلجمالية المقدرة للتنفيذ خالل مدة سريان القرار           )أ(
  ) دوالر أمريكي، بما في ذلك تكاليف الموظفين واألنشطة١٠ ٠٠٠

ومـع ذلـك،    . يتطلب تنفيذ القرار بذل جهود مستدامة فيما يخص طائفة واسعة من األنشطة           
ميزانية، قُدرت تكاليف الموظفين واألنشطة الالزمة لتنفيذ القـرار         وألغراض عملية تتعلق بال   

 ماليـين دوالر    ٥( مليون دوالر أمريكي     ٢٣ بمبلغ إجمالي وقدره     ٢٠١٣-٢٠٠٩في الفترة   
-٢٠١٠ ماليين دوالر أمريكي فـي الثنائيــــة         ٨ و ٢٠٠٩-٢٠٠٨أمريكي في الثنائية    

  ).٢٠١٣-٢٠١٢ ماليين دوالر أمريكي في الثنائية ١٠ و٢٠١١

 دوالر  ١٠ ٠٠٠مقربة إلى وحدات يبلغ كل منها        (٢٠٠٩-٢٠٠٨التكلفة المقدرة للثنائية      )ب(
، مع ذكر مستويات المنظمة التي سـتتكبد        أمريكي، بما في ذلك تكاليف الموظفين واألنشطة      

  ) التكاليف، وبيان األقاليم المحددة حسب االقتضاءهذه

وترد أدناه كيفية تقـسيم هـذا       . ٢٠٠٩مريكي في عام     ماليين دوالر أ   ٥مبلغ إجمالي وقدره    
  .المبلغ

  ).بما في ذلك تكاليف األنشطة والموظفين( ماليين دوالر أمريكي ٣: المقر الرئيسي

أما في األقاليم فإن معظم المكاتب اإلقليمية تفتقر إلى ميزانية لدعم األنشطة في ميدان الطـب    
المكتـب اإلقليمـي    : المتكبدة في المكاتب اإلقليميـة    وفيما يلي التكاليف    ). الشعبي(التقليدي  
 دوالر  ٣٠٠ ٠٠٠ دوالر أمريكي؛ والمكتـب اإلقليمـي لألمـريكتين،          ٦٠٠ ٠٠٠ألفريقيا،  

 دوالر أمريكي؛ والمكتب اإلقليمي     ٢٠٠ ٠٠٠أمريكي؛ والمكتب اإلقليمي لجنوب شرق آسيا،       
 دوالر  ٣٠٠ ٠٠٠لمتوسـط،    دوالر أمريكي؛ والمكتب اإلقليمي لشرق ا      ٣٠٠ ٠٠٠ألوروبا،  

  . دوالر أمريكي٣٠٠ ٠٠٠أمريكي؛ والمكتب اإلقليمي لغرب المحيط الهادئ، 

 ضمن األنـشطة     المبلغ الذي يمكن إدراجه     ما ،)ب(من التكلفة المقدرة المذكورة في الفقرة         )ج(
  ؟٢٠٠٩-٢٠٠٨ للثنائية المبرمجةالحالية 

. ٢٠٠٩-٢٠٠٨ في الميزانيـة البرمجيـة        ماليين دوالر أمريكي   ٤يمكن إدراج مبلغ وقدره     
وعليه يلزم تمويل إضافي بمقدار مليون دوالر أمريكي من أجل تنفيذ األنشطة المشار إليهـا               

  .في مشروع القرار تنفيذاً كامالً

بالنسبة إلى المبلغ الذي ال يمكن إدراجه ضمن األنشطة المبرمجة الحاليـة، كيـف يمكـن                  )د(
  )تُذكر المصادر المالية المحتملة(تمويل التكاليف اإلضافية؟ 

المساهمات الطوعية للدول األعضاء؛ والجهات المانحة الثنائيـة؛ والمؤسـسات الخاصـة؛            
والحكومات المحلية داخل الدول األعضاء؛ وسائر الوكاالت والبرامج والمؤسـسات التابعـة            

 المتعاونة مع منظمة    لألمم المتحدة؛ والمنظمات غير الحكومية؛ والرابطات المهنية؛ والمراكز       
  .الصحة العالمية
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  اآلثار اإلدارية  -٤

 األقاليم المحـددة    وتُذكرتُذكر مستويات المنظمة التي سيضطلع فيها بالعمل،        (مواقع التنفيذ     )أ(
  )حسب االقتضاء

سوف يضطلع باألنشطة في المقر الرئيسي وفي جميع المكاتب اإلقليمية وفي مكاتب قطريـة              
  .مختارة

 معبراً عنها   - من الموظفين    تُذكر االحتياجات اإلضافية  (االحتياجات اإلضافية من الموظفين       )ب(
 حسب مستويات المنظمة، مع بيان األقاليم المحـددة حـسب           -بعدد الموظفين المتفرغين    

  )االقتضاء، ومع ذكر مجموعة المهارات الالزمة

ويات من أجـل تنفيـذ األنـشطة        يوجد حالياً نقص حاد في عدد الموظفين على جميع المست         
وسوف يستدعي تنفيذ القرار على مدى فترة الخمس سنوات المزيد من المـوظفين             . الالزمة

من الفئة المهنية لتشكيل فريق رئيسي للعمل بالمقر الرئيسي والمكاتب اإلقليمية علـى حـد               
  .سواء، وكذلك موظفون من فئة الخدمات العامة في المقر الرئيسي

 من الفئة المهنية بتكلفة قدرها      ينمتفرغيلزم تعيين ثالثة موظفين     : مقر الرئيسي على صعيد ال  
 من فئة الخدمات العامة بتكلفـة قـدرها         ينمتفرغوموظفين اثنين    دوالر أمريكي    ٩٠٠ ٠٠٠
  . دوالر أمريكي في كل سنة من سنوات التنفيذ٣٠٠ ٠٠٠

 من الفئة المهنية بتكلفـة      ينتفرغميلزم تعيين ثالثة موظفين     : على مستوى المكاتب اإلقليمية   
 من فئة الخدمات العامة بتكلفـة       ينمتفرغوثالثة موظفين    دوالر أمريكي    ٩٠٠ ٠٠٠ا  ـقدره

  . دوالر أمريكي في كل سنة من سنوات التنفيذ٥٠٠ ٠٠٠درها ـــق

متفرغين من الفئة المهنية بتكلفة قدرهـا تعيين ثالثة موظفين يلزم  :مكاتب قطرية مختارةفي 
  .ي سنوياً دوالر أمريك٦٠٠ ٠٠٠

  )تُذكر اُألطر الزمنية العامة للتنفيذ(اُألطر الزمنية   )ج(

  ).٢٠١٣-٢٠٠٩(خمس سنوات 

  
  

  تعديالت على الالئحة المالية والنظام المالي   ١٠ق١٢٤ت مالقرار   -١

  الصلة بالميزانية البرمجية  -٢
  :الغرض االستراتيجي

 تطوير منظمـة الـصحة العالميـة       -١٣
ودعمها كمنظمة تتسم بالمرونـة وتـشجع       
التعلم لتمكينها من الوفاء بواليتها بمزيد من       

  الكفاءة والفعالية

  : على صعيد المنظمةالنتيجتان المتوقعتان
اتباع ممارسات مالية سليمة وإدارة الموارد        ٢-١٣

المالية بكفاءة من خالل االسـتمرار فـي رصـدها          
ميزانيـات  وحشدها بغية ضمان مواءمتهـا مـع ال       

 .البرمجية

  )المعطيات األساسية وواألهدافتُذكر بإيجاز الصلة بالنتائج المتوقعة والمؤشرات (
  .وضع وتنفيذ المعايير المحاسبية الدولية الجديدة المنطبقة على القطاع العام بما في ذلك التدريب والتعميم



٧الملحق  115  

  اآلثار المالية  -٣

مقربة إلى وحدات يبلغ كل منهـا       (الل مدة سريان القرار     التكلفة اإلجمالية المقدرة للتنفيذ خ      )أ(
  ) دوالر أمريكي، بما في ذلك تكاليف الموظفين واألنشطة١٠ ٠٠٠

 دوالر أمريكي في هذه الثنائية وذلك لتكييف نظام اإلدارة العالمي مع النظام             ٥٠٠ ٠٠٠  •
الدولية المنطبقة علـى    المالي والالئحة المالية اللذين تم تكييفهما مع المعايير المحاسبية          

أما التكاليف األخرى فتتعلق بإعـداد الـسياسات واإلجـراءات الجديـدة            . القطاع العام 
وقد تبلغ التكاليف الجارية، ومعظمها مخصص للتدريب،       . ومراجعة الدليل المالي الحالي   

  . دوالر أمريكي في الثنائية الواحدة٢٠٠ ٠٠٠نحو 

 دوالر  ١٠ ٠٠٠مقربة إلى وحدات يبلغ كل منها        (٢٠٠٩-٢٠٠٨التكلفة المقدرة للثنائية      )ب(
، مع ذكر مستويات المنظمة التي سـتتكبد        أمريكي، بما في ذلك تكاليف الموظفين واألنشطة      

  ) التكاليف، وبيان األقاليم المحددة حسب االقتضاءهذه

  دوالر أمريكي يتم تحملها في المقر الرئيسي في مقابل الوقت الذي يمـضيه             ٥٠٠ ٠٠٠  •
وقد تتكبد المكاتب اإلقليمية بعض التكاليف نتيجة االمتثـال         . الموظفون في ذلك، أساساً   

  .لألحكام المنقحة الواردة في النظام المالي والالئحة المالية

 ضمن األنـشطة     المبلغ الذي يمكن إدراجه     ما ،)ب(من التكلفة المقدرة المذكورة في الفقرة         )ج(
  ؟٢٠٠٩-٢٠٠٨ للثنائية المبرمجةالحالية 

  .ستستخدم الموارد الراهنة في األنشطة المخططة  •

بالنسبة إلى المبلغ الذي ال يمكن إدراجه ضمن األنشطة المبرمجة الحاليـة، كيـف يمكـن                  )د(
  )تُذكر المصادر المالية المحتملة(تمويل التكاليف اإلضافية؟ 

 دوالر أمريكـي    ٢٠٠ ٠٠٠يمكن للتكاليف اإلضافية المخصصة للتدريب، وتقدر بمبلغ          •
  .من صندوق المنظمة الخاص بالتدريبأن تأتي في الثنائية الواحدة 

  اآلثار اإلدارية  -٤

 األقاليم المحـددة    وتُذكرتُذكر مستويات المنظمة التي سيضطلع فيها بالعمل،        (مواقع التنفيذ     )أ(
  )حسب االقتضاء

جراءات واألدلة الراهنة فـي     سيجري تكييف نظام اإلدارة العالمي وتغيير السياسات واإل         •
  .وقد يحتاج إلى التدريب في األقاليم. المقر الرئيسي

 معبراً عنها   - من الموظفين    تُذكر االحتياجات اإلضافية  (االحتياجات اإلضافية من الموظفين       )ب(
 حسب مستويات المنظمة، مع بيان األقاليم المحـددة حـسب           -بعدد الموظفين المتفرغين    

  )ذكر مجموعة المهارات الالزمةاالقتضاء، ومع 

  .ال شيء  •

  )تُذكر اُألطر الزمنية العامة للتنفيذ(اُألطر الزمنية   )ج(

سيتم الفراغ من األنشطة التحضيرية لتطبيق النظام المالي والالئحة المالية بـصيغتيهما              •
  .؛ وسيضطلع بأنشطة التدريب بعد ذلك٢٠٠٩المعدلتين في أواخر عام 
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  ١العالقات مع المنظمات غير الحكومية   ١١ق١٢٤ت م القرار  -١

  الصلة بالميزانية البرمجية  -٢
  :الغرض االستراتيجي
  الهيئة الطبية الدولية

الحد من العواقب الـصحية المترتبـة        -٥
على حاالت الطوارئ والكوارث واألزمات     
والنزاعات والتقليل من أثرها االجتمـاعي      

  .واالقتصادي إلى أقصى الحدود

  : المتوقعة على صعيد المنظمةلنتائجا
  
 وضع المقاييس والمعايير وبناء القدرات وتقديم       ٢-٥

الدعم للدول األعضاء لالستجابة في الوقت المناسب       
للكوارث المرتبطة باألخطار الطبيعية واألزمات ذات 

  .الصلة بنشوب النزاعات
 وضع المقاييس والمعايير وبناء القدرات وتقديم       ٣-٥

دول األعضاء من أجل تقـدير االحتياجـات        الدعم لل 
ولتخطيط التدخالت وتنفيذها خالل المراحل االنتقالية      

  .ومرحلة اإلنعاش في سياق النزاعات والكوارث
 إصدار الوثائق االتـصالية الفعليـة وتكـوين         ٦-٥

الشراكات وتطوير التنسيق مـع سـائر مؤسـسات         
منظومة األمم المتحدة والحكومات والمنظمات غيـر       

لحكومية المحلية منها والدولية والمؤسسات الجامعية      ا
والرابطات المهنية على الصعيدين القطري واإلقليمي    

 .وعلى الصعيد العالمي
  )المعطيات األساسية وواألهدافتُذكر بإيجاز الصلة بالنتائج المتوقعة والمؤشرات (

 األنشطة في مجال أنـشطة مواجهـة        ،٢-٥في  : فيما يلي بيان صلة النتائج المتوقعة على صعيد المنظمة        
، العمل في مجال اإلنعاش  ٣-٥الطوارئ وعمليات الطوارئ، أي تقديم الدعم الفعال في إدارة األزمات؛ في            

، العمل على تعزيـز الـشراكات       ٦-٥ وفي   ٢والمراحل االنتقالية، أي دعم عمل مجموعة الصحة العالمية؛       
  .الصحية بين الوكاالت

  اآلثار المالية  -٣

مقربة إلى وحدات يبلغ كل منهـا       (التكلفة اإلجمالية المقدرة للتنفيذ خالل مدة سريان القرار           )أ(
   ) دوالر أمريكي، بما في ذلك تكاليف الموظفين واألنشطة١٠ ٠٠٠

  .ال توجد

                                                           
التـي اعتمـدتها جمعيـة    (بادئ التي تحكم العالقات بين منظمة الصحة العالمية والمنظمات غير الحكومية طبقاً للم   ١

، واستناداً إلى جملة أمور منها خطة تعـاون ثالثيـة الـسنوات             )٢٥-٤٠ج ص ع  الصحة العالمية األربعون في قرارها      
رر، حسب االقتضاء، أن يقبـل دخـول منظمـة          وقائمة على أغراض متفق عليها بين الطرفين، للمجلس التنفيذي أن يق          

وتتضمن . الصحة العالمية في عالقات رسمية مع منظمة غير حكومية ما أو اإلبقاء على هذه العالقات معها أو إنهاءها                 
وتندرج التكاليف العامة المرتبطة بتطبيق المبادئ، بما في ذلـك إبـالغ   .  مشروع قرار بهذا الصدد ١٢٤/٢٥م ت الوثيقة  
 من الخطة االستراتيجية المتوسـطة األجـل        ١٢ت غير الحكومية بإنهاء العالقات، ضمن الغرض االستراتيجي         المنظما
٢٠١٣-٢٠٠٨.  

.       ومع ذلك فإن التكاليف، إن وجدت، فيما يخص خطط التعاون تتحملها اإلدارة التقنية التي اتُفق معها على الخطط                 
تيجي ذي الصلة بكل منظمة غير حكومية سيقبل دخولهـا فـي عالقـات    ومن ثم يشير هذا التقرير إلى الغرض االسترا      

وخطـط التعـاون    . ١٢٤/٢٥م ت رسمية مع منظمة الصحة العالمية إذا اعتمد المجلس التنفيذي القرار الوارد في الوثيقة              
  .EB124/NGO/1مبينة في الوثائق المقيدة التوزيع 

 استجابة لقرار الجمعيـة العامـة لألمـم         ١٩٩٢يونيو  /  في حزيران  أنشئت اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت         ٢
وكانـت  .  بشأن تعزيز تنسيق المساعدة اإلنسانية التي تقدمها األمم المتحدة في حاالت الطـوارئ             ٤٦/١٨٢المتحدة رقم   

حة العالميـة هـي     ومنظمة الـص  . للجنة الدائمة فائدتها في تنظيم اتباع نهج تجميعي لتحسين فعالية االستجابة اإلنسانية           
  . مجموعة تعمل على تحقيق أغراض مشتركة١١الوكالة الرائدة في مجموعة الصحة، التي هي واحدة من 
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 دوالر  ١٠ ٠٠٠مقربة إلى وحدات يبلغ كل منها        (٢٠٠٩-٢٠٠٨التكلفة المقدرة للثنائية      )ب(
، مع ذكر مستويات المنظمة التي سـتتكبد        لك تكاليف الموظفين واألنشطة   أمريكي، بما في ذ   

   ) التكاليف، وبيان األقاليم المحددة حسب االقتضاءهذه
  .ال ينطبق

 ضمن األنـشطة     المبلغ الذي يمكن إدراجه     ما ،)ب(من التكلفة المقدرة المذكورة في الفقرة         )ج(
   ؟٢٠٠٩-٢٠٠٨ للثنائية المبرمجةالحالية 

  .طبقال ين
بالنسبة إلى المبلغ الذي ال يمكن إدراجه ضمن األنشطة المبرمجة الحاليـة، كيـف يمكـن                  )د(

   )تُذكر المصادر المالية المحتملة(تمويل التكاليف اإلضافية؟ 
  .ال ينطبق

  اآلثار اإلدارية  -٤

يم المحـددة    األقال وتُذكرتُذكر مستويات المنظمة التي سيضطلع فيها بالعمل،        (مواقع التنفيذ     )أ(
   )حسب االقتضاء

في المقر الرئيسي وفي المكاتب اإلقليمية وفـي البلـدان والمنـاطق المنكوبـة باألزمـات                
  .والكوارث

 معبراً عنها   - من الموظفين    تُذكر االحتياجات اإلضافية  (االحتياجات اإلضافية من الموظفين       )ب(
ان األقاليم المحـددة حـسب       حسب مستويات المنظمة، مع بي     -بعدد الموظفين المتفرغين    

   )االقتضاء، ومع ذكر مجموعة المهارات الالزمة
  .ال ينطبق

   )تُذكر اُألطر الزمنية العامة للتنفيذ(اُألطر الزمنية   )ج(
  .٢٥-٤٠ج ص عثالث سنوات للتنفيذ يقوم بعدها المجلس التنفيذي بتقييم العالقات وفقاً للقرار 

  
  ة الصحة العالمية ومسؤولياتها في مجال البحوث الصحيةدور منظم   ١٢ق١٢٤ت مالقرار   -١

  الصلة بالميزانية البرمجية  -٢
  :الغرض االستراتيجي

تحسين الخدمات الـصحية بإدخـال       -١٠
تحسينات على جوانب تصريف الـشؤون      
والتمويل والتوظيف واإلدارة باالعتماد على 

  .البينات والبحوث الموثوقة والميسرة

  :عة على صعيد المنظمةالنتيجة المتوق
تحسين المعارف وتأمين توافر البينات لصنع       ٥-١٠

القرارات الخاصة بالصحة من خالل تعزيز البينات       
القائمة ونشرها، وتيـسير إتاحـة المعـارف فـي          
المجاالت ذات األولوية والقيادة العالمية في مجـال        
سياسات البحث الصحي والتنسيق، بمـا فـي ذلـك          

 .السلوكيات األخالقيةالتنسيق فيما يخص 

تعزيز البحث على المستوى الوطني من أجل        ٦-١٠  
تطوير النظم الصحية في إطار البحث على المستوى        

  .اإلقليمي والدولي وإشراك المجتمع المدني
 تحدد لالستراتيجية غرض أساسي هو تحسين إدارة       ١٥-٦٠ع ص تلبية لطلب جمعية الصحة في قرارها ج      

وهكذا يرتبط هذا الغرض بكـل األغـراض االسـتراتيجية األخـرى     . وث في المنظمة  وتنظيم أنشطة البح  
 الذي ييسر عمل المنظمة على تحقيق كل األغراض االسـتراتيجية           ١٢الغرض االستراتيجي رقم    باستثناء  
  .األخرى
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  )المعطيات األساسية وواألهدافتُذكر بإيجاز الصلة بالنتائج المتوقعة والمؤشرات (
ومن المتوقـع أن يـسهم تنفيـذ        .  تماماً مع النتائج المتوقعة والمؤشرات الخمسة المرتبطة بها        يتسق القرار 

وستظل البيانات  . االستراتيجية في تحقيق األهداف المنشودة التي تم التأكيد عليها في إطار النتائج المتوقعة            
  .المرجعية كما هي إلى حد بعيد

  اآلثار المالية  -٣

مقربة إلى وحدات يبلغ كل منهـا       (ة المقدرة للتنفيذ خالل مدة سريان القرار        التكلفة اإلجمالي   )أ(
   ) دوالر أمريكي، بما في ذلك تكاليف الموظفين واألنشطة١٠ ٠٠٠

  . سنوات١٠ مليون دوالر أمريكي لمدة سريان القرار البالغة ٣٩سيلزم مبلغ وقدره 

 دوالر  ١٠ ٠٠٠حدات يبلغ كل منها     مقربة إلى و   (٢٠٠٩-٢٠٠٨التكلفة المقدرة للثنائية      )ب(
، مع ذكر مستويات المنظمة التي سـتتكبد        أمريكي، بما في ذلك تكاليف الموظفين واألنشطة      

   ) التكاليف، وبيان األقاليم المحددة حسب االقتضاءهذه
 مليـون   ١,٦ مليون دوالر أمريكي لتكاليف الموظفين، و      ١,٤( ماليين دوالر أمريكي     ٣مبلغ  

، ومعظمه في المقر الرئيسي، ولكن مع شمول األنشطة كل          )لتكاليف األنشطة دوالر أمريكي   
األقاليم بدءاً بالمكتب اإلقليمي ألفريقيا والمكتب اإلقليمي لألمريكتين، حيث إنه يجري بالفعل            

ومن المقدر . سياسات البحوث اإلقليمية أو النظر فيها/ في هذين اإلقليميين إعداد استراتيجيات
 مليون دوالر أمريكي، والـالزم لألنـشطة، فـي          ١,٦٪ من المبلغ الذي مقداره      ٦٠أن ينفق   

  .األقاليم والبلدان

 ضمن األنـشطة     المبلغ الذي يمكن إدراجه     ما ،)ب(من التكلفة المقدرة المذكورة في الفقرة         )ج(
   ؟٢٠٠٩-٢٠٠٨ الحالية للثنائية المبرمجة

 من النفقات المقترحة لبقية الثنائية الحالية        مليون دوالر أمريكي تقريباً    ١,٥يمكن إدراج نحو    
 مليـون دوالر    ١,٥ومن ثم يلزم تمويـل إضـافي قـدره          . ضمن األنشطة الحالية المبرمجة   

  .أمريكي

بالنسبة إلى المبلغ الذي ال يمكن إدراجه ضمن األنشطة المبرمجة الحاليـة، كيـف يمكـن                  )د(
   )ة المحتملةتُذكر المصادر المالي(تمويل التكاليف اإلضافية؟ 

وقد تم تأمين األموال الالزمة لمرحلة      . ستُجمع الموارد عن طريق جهد مركز لحشد الموارد       
  ).مؤسسة بيل وميليندا غيتس، ومؤسسة ولكوم تراست. (إعداد االستراتيجية

  اآلثار اإلدارية  -٤

األقاليم المحـددة    وتُذكرتُذكر مستويات المنظمة التي سيضطلع فيها بالعمل،        (مواقع التنفيذ     )أ(
   )حسب االقتضاء

والمهم أن المكاتب اإلقليميـة ستـضطلع       . ستنفَّذ االستراتيجية على جميع مستويات المنظمة     
بدور محوري في تنفيذ استراتيجيات البحوث اإلقليمية التـي سـيتم إعـدادها إلـى جانـب                 

ن بإدراجهـا فـي     االستراتيجية العالمية كإطار إرشادي، وذلك مع مراعاة احتياجات البلـدا         
وسيتعين على المقر الرئيسي أن يضطلع بهذا الدور فيمـا          . استراتيجيات التعاون مع البلدان   

يتعلق بأنشطة البحوث التي تنفَّذ فيه؛ كما أنه سيكون مسؤوالً عن وضع المعـايير وإعطـاء                
اإلرشادات وعقد اجتماعات لممولي البحوث وجمع المعلومات عن التنفيذ علـى المـستوى             

  .إلقليمي، وسيدعم تنفيذ بعض األنشطة في األقاليم والبلدانا
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 معبراً عنها   - من الموظفين    تُذكر االحتياجات اإلضافية  (االحتياجات اإلضافية من الموظفين       )ب(
 حسب مستويات المنظمة، مع بيان األقاليم المحـددة حـسب           -بعدد الموظفين المتفرغين    

   )الالزمةاالقتضاء، ومع ذكر مجموعة المهارات 

ثالثة من الفئة المهنية    (سيلزم ما يعادل أربعة موظفين إضافيين متفرغين في المقر الرئيسي           
وتتعلق المهارات الالزمة بنُظم البحـوث الـصحية        ). وواحد من فئة الخدمات العامة    ) الفنية(

إقليمي وينبغي تعزيز كل مكتب     . قواعد البيانات وباالتصاالت  / وبإدارة تكنولوجيا المعلومات  
للمـساعدة علـى إعـداد      )) الفنيـة (من الفئـة المهنيـة      (بما يعادل موظفاً إضافياً متفرغاً      

االستراتيجيات اإلقليمية وتنفيذها وعلى تكثيف التعاون مع المكاتب القطرية من أجـل دعـم              
  .الدول األعضاء في تنفيذ االستراتيجية

   )لتنفيذتُذكر اُألطر الزمنية العامة ل(اُألطر الزمنية   )ج(

وسينصب التركيز طيلـة    .  سنوات ١٠ستنفَّذ االستراتيجية على مراحل في إطار زمني مدته         
لتصريف الشؤون والتنسيق في المقـر      ) آليات(أول سنتين من االستراتيجية على إنشاء آلية        

وسيبدأ التنفيـذ   . الرئيسي بناء على األنشطة المحددة، وعقد المشاورات مع المكاتب اإلقليمية         
 أو في   ٢٠٠٩؛ أما التنفيذ في األقاليم فسيبدأ في أواخر عام          ٢٠٠٩في المقر الرئيسي في عام      

وسيتم التنفيذ في األقاليم األربعة المتبقية بعد       .  باإلقليم األفريقي وإقليم األمريكتين    ٢٠١٠عام  
 سنوات توجد أيضاً خطط للرصـد الـدوري   ١٠وفي هذا اإلطار الزمني البالغ      . ٢٠١٠عام  
قديم تقارير عن التقدم المحرز كل ثنائية، وتنظيم مشاورة رفيعة المستوى أربـع مـرات               وت

  .سنوياً بغية تحديد أولويات البحوث على المستوى العالمي

  
  زرع األعضاء والنُسج البشرية   ١٣ق١٢٤ت مالقرار   -١

  الصلة بالميزانية البرمجية  -٢
  :الغرض االستراتيجي

ــددات اال  -٧ ــة المح ــة معالج جتماعي
واالقتصادية األساسية للصحة من خـالل      
سياسات وبرامج تعزز المساواة في مجال      
الصحة وتحقق التكامـل بـين األسـاليب        
المناصرة للفقراء واألساليب التي تراعـي      
الجنسين واألساليب المستندة إلـى حقـوق       

  .اإلنسان

  :النتيجة المتوقعة على صعيد المنظمة
ة إلـى األخالقيـات     تعزيز األساليب المـستند    ٤-٧

والحقوق، فيما يخص تعزيز الصحة، داخل المنظمة       
 .وعلى المستويين الوطني والعالمي

ضمان تحـسين إتاحـة المنتجـات        -١١
والتكنولوجيـــات الطبيـــة وجودتهـــا 

  .واستخدامها

تأييد ودعم صياغة ورصد السياسات الوطنية       ١-١١
 الشاملة المتعلقة بإتاحة وجودة واستعمال المنتجـات      

  .والتكنولوجيات الطبية األساسية

 وضع قواعد ومعايير ودالئل دوليـة بـشأن         ٢-١١
جودة المنتجات والتكنولوجيات الطبيـة ومأمونيتهـا       
ونجاعتها ومردوديتها والدعوة إلى تنفيـذها علـى        
المستوى الوطني أو المستوى اإلقليمـي أو كليهمـا         

  .ودعمها
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  )المعطيات األساسية وواألهدافالمؤشرات تُذكر بإيجاز الصلة بالنتائج المتوقعة و(
بشأن زرع الخاليا   المنظمة   التي وضعتها    للمبادئ التوجيهية الصيغة المحدثة   يسلم القرار في معرض تأييده      

الخاليا والنسج واألعضاء البشرية هي منتجات استثنائية الطابع؛ وهو بذلك           بأن   والنسج واألعضاء البشرية،  
أخالقياتها، ويتسق مع جاعتها والتبرع والزرع ونراقبة التنظيمية لمأمونية ممارسات يصدر تكليفاً بإجراء الم   

وتعكس بالفعل المؤشرات القائمة هذه األعمال جزئياً، وسوف تُستكمل بمؤشرات إضـافية            . النتائج المتوقعة 
  .فيما يخص بعض السلطات التنظيمية الوطنية والحذر والترصد، عند اللزوم

  ليةاآلثار الما  -٣

مقربة إلى وحدات يبلغ كل منهـا       (التكلفة اإلجمالية المقدرة للتنفيذ خالل مدة سريان القرار           )أ(
  ) دوالر أمريكي، بما في ذلك تكاليف الموظفين واألنشطة١٠ ٠٠٠

ويحتاج المقر الرئيسي   .  مليون دوالر أمريكي للسنوات األربع المقبلة      ٤,٨سيلزم مبلغ وقدره    
ألغراض التخطيط على المستوى العالمي ووضـع       ) ن دوالر أمريكي   مليو ٢,٦(إلى النصف   

اإلرشادات المعيارية واإلرشادات المتعلقة بالسياسة العامة والتنسيق بين أصحاب المـصلحة؛           
 مليون دوالر أمريكي فهو ضروري لالضطالع بأنشطة الدعم         ٢,٢أما المبلغ المتبقي وقدره     

  .على الصعيدين اإلقليمي والقطري

 دوالر  ١٠ ٠٠٠مقربة إلى وحدات يبلغ كل منها        (٢٠٠٩-٢٠٠٨التكلفة المقدرة للثنائية      )ب(
، مع ذكر مستويات المنظمة التي سـتتكبد        أمريكي، بما في ذلك تكاليف الموظفين واألنشطة      

  ) التكاليف، وبيان األقاليم المحددة حسب االقتضاءهذه
أمريكي، وستتكبد األقاليم منه مبلغاً وقدره      دوالر   ١ ٩٥٠ ٠٠٠تُقدر التكاليف اإلجمالية بمبلغ     

  . دوالر أمريكي٣٠٠ ٠٠٠
 ضمن األنـشطة     المبلغ الذي يمكن إدراجه     ما ،)ب(من التكلفة المقدرة المذكورة في الفقرة         )ج(

  ؟٢٠٠٩-٢٠٠٨ للثنائية المبرمجةالحالية 
اء شبكة عالمية    دوالر أمريكي إلنش   ٢٢٠ ٠٠٠عالوة على الموارد القائمة سيلزم مبلغ وقدره        

من السلطات الصحية المعنية بأنشطة الحذر والترصد فيمـا يخـص المخـاطر األخالقيـة               
  . وزرعها واألعضاءوالمخاطر الخاصة بمأمونية ممارسات التبرع بالخاليا والنسج

بالنسبة إلى المبلغ الذي ال يمكن إدراجه ضمن األنشطة المبرمجة الحاليـة، كيـف يمكـن                  )د(
  )تُذكر المصادر المالية المحتملة(يف اإلضافية؟ تمويل التكال

من المتوقع الحصول على تمويل إضافي من المساهمات الطوعية عن طريق حشد المـوارد              
  .بنشاط

  اآلثار اإلدارية  -٤

 األقاليم المحـددة    وتُذكرتُذكر مستويات المنظمة التي سيضطلع فيها بالعمل،        (مواقع التنفيذ     )أ(
  )حسب االقتضاء

  .ل األمر جميع مستويات المنظمةيشم

 معبراً عنها   - من الموظفين    تُذكر االحتياجات اإلضافية  (االحتياجات اإلضافية من الموظفين       )ب(
 حسب مستويات المنظمة، مع بيان األقاليم المحـددة حـسب           -بعدد الموظفين المتفرغين    

  )االقتضاء، ومع ذكر مجموعة المهارات الالزمة
بالمقر الرئيـسي فـي     من الفئة المهنية    واحداً   اً متفرغ اًما يعادل موظف  توفير  من الضروري   

 وفي الثنائيتين المقبلتين من أجل إنشاء ودعـم شـبكة           ٢٠٠٩األشهر الستة األخيرة من عام      
تعاونية عالمية من السلطات التنظيمية الوطنية المسؤولة عن اإلشراف علـى زرع الخاليـا              

  .والنسج واألعضاء
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  )تُذكر اُألطر الزمنية العامة للتنفيذ(الزمنية اُألطر   )ج(
  . تقرير مرحلي إلى جمعية الصحة العالمية السادسة والستين٢٠١٣سيقدم في عام 

  
  تعديالت الئحة الموظفين  التصديق على  ١٤ق١٢٤ت مالقرار   -١

  الصلة بالميزانية البرمجية  -٢
  :الغرض االستراتيجي

لميـة  تطوير منظمـة الـصحة العا      -١٣
ودعمها كمنظمة تتسم بالمرونـة وتـشجع       
التعلم لتمكينها من الوفاء بواليتها بمزيد من       
 الكفاءة والفعالية

  :النتيجة المتوقعة على صعيد المنظمة
وضع سياسات وممارسات متعلقة بـالموارد       ٣-١٣

البشرية موضع التنفيذ الستقطاب المواهب المتميـزة   
لم والتطـوير   والحفاظ عليها، والتشجيع علـى الـتع      

 .المهني، وإدارة األداء وتعزيز السلوك األخالقي

  )المعطيات األساسية وواألهدافتُذكر بإيجاز الصلة بالنتائج المتوقعة والمؤشرات (
تجسد التعديالت تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير لجنة الخدمة المدنية الدولية الذي عرض على الجمعيـة                

والهدف من هذه التعـديالت هـو ضـمان         .  تنظر فيه أثناء دورتها الثالثة والستين      العامة لألمم المتحدة كي   
  .امتثال نظام التعويضات في منظمة الصحة العالمية للقرارات المتوقع أن تتخذها الجمعية العامة

  اآلثار المالية  -٣

ات يبلغ كل منها    مقربة إلى وحد  ( القرار   "مدة سريان "التكلفة اإلجمالية المقدرة للتنفيذ خالل        )أ(
   ) دوالر أمريكي، بما في ذلك تكاليف الموظفين واألنشطة١٠ ٠٠٠

 دوالراً أمريكياً، وهذا المبلغ ناتج عن مراجعة منحـة          ١ ٤١٣ ٤٥٧إجمالي التكلفة السنوية،    
 ٤٣٤ ٧٠٧ دوالراً أمريكياً؛ وتشغيل نظـام التنقـل والمـشقة الجديـد،             ٢١٣ ٧٥٠التعليم،  

 ٦٧٥ ٠٠٠ستويات إعانات األطفال والمعالين من الدرجـة الثانيـة،          دوالرات أمريكية؛ وم  
  . دوالر أمريكي٩٠ ٠٠٠دوالر أمريكي؛ وبدل المخاطر 

 دوالر  ١٠ ٠٠٠مقربة إلى وحدات يبلغ كل منها        (٢٠٠٩-٢٠٠٨التكلفة المقدرة للثنائية      )ب(
ة التي سـتتكبد    ، مع ذكر مستويات المنظم    أمريكي، بما في ذلك تكاليف الموظفين واألنشطة      

   ) التكاليف، وبيان األقاليم المحددة حسب االقتضاءهذه
 فإن هذه التكاليف تنطبق على ٢٠٠٩يناير /  كانون الثاني١نظراً ألن التنفيذ سيتم اعتباراً من 

  .٢٠٠٩-٢٠٠٨الثنائية 

نـشطة   ضمن األ   المبلغ الذي يمكن إدراجه    ما) ب(من التكلفة المقدرة المذكورة في الفقرة         )ج(
  .يمكن إدراج كل التكاليف ؟٢٠٠٩-٢٠٠٨ للثنائية المبرمجةالحالية 

بالنسبة إلى المبلغ الذي ال يمكن إدراجه ضمن األنشطة المبرمجة الحالية كيف سيتم تمويل                )د(
  . ال ينطبق ذلك)تُذكر المصادر المالية المحتملة(التكاليف اإلضافية؟ 

  اآلثار اإلدارية  -٤

 األقاليم المحـددة    وتُذكرتُذكر مستويات المنظمة التي سيضطلع فيها بالعمل         (مواقع التنفيذ   )أ(
   )حسب االقتضاء

  .سيشمل األمر جميع مستويات المنظمة
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 معبراً عنها   - من الموظفين    تُذكر االحتياجات اإلضافية  (االحتياجات اإلضافية من الموظفين       )ب(
ة، مع بيان األقاليم المحـددة حـسب         حسب مستويات المنظم   -بعدد الموظفين المتفرغين    

   )االقتضاء، ومع ذكر مجموعة المهارات الالزمة

  .التعديالت ال تتطلب موظفين إضافيين

   )تُذكر اُألطر الزمنية العامة للتنفيذ(اُألطر الزمنية   )ج(

  .٢٠٠٩يناير /  كانون الثاني١سيبدأ التنفيذ اعتباراً من 
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