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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
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  مقدمة
  
  

 فـي المقـر الرئيـسي لمنظمـة          بعـد المائـة    العـشرون  و الثامنـة  المجلس التنفيذي    ت دورة عقد  
وتنـشر محاضـرها     .٢٠١١ ينـاير /  الثـاني  كانون ٢٤ إلى   ١٧الفترة من   في  العالمية في جنيف،     الصحـة

أمـا المحاضـر    .  والمقررات اإلجرائية والمالحق المتعلقة بها      هذا المجلد على القرارات    ويحتوي. مجلدين في
والتفاصيل الخاصة بعـضوية اللجـان       وأعضاء المكتب    المشاركينأسماء  بالموجزة لمناقشات المجلس وقائمة     

 .)باإلنكليزية (٢/سجالت /١٢٨/٢٠١١ت م في الوثيقة دفتر
 
 

  ــــــــــــــــــ
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  المحتويات
  
  الصفحة

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

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

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

  
  

   والمقررات اإلجرائيةالقرارات
  

  القرارات
  
  ع المستوىـام الرفيـاع العـدور منظمة الصحة العالمية في متابعة االجتم  ١ق١٢٨ت م

  اإلنمائية لأللفية )المرامي(األهداف  أنـدة بشـم المتحـللجمعية العامة لألم  
  ١  ....................................... )٢٠١٠سبتمبر / أيلولنيويروك، (  

  
  ٣  ........................... ٢٠١٣-٢٠١٢جدول تقدير االشتراكات للفترة   ٢ق١٢٨ت م
  
  ٨  ...................................................تعديالت الالئحة المالية   ٣ق١٢٨ت م
  
  ٨  .................................. الئحة الموظفينالتصديق على تعديالت   ٤ق١٢٨ت م
  
  ٩  ام ـمرتبات الموظفين في الوظائف غير المصنفة في رتب ومرتب المدير الع  ٥ق١٢٨ت م
  
  ١٠  .................................................... استئصال داء التنينات  ٦ق١٢٨ت م
  
  ١١  ........................................... آلية للمكافحة والوقاية: الكوليرا  ٧ق١٢٨ت م
  
  ١٤  ..................... والتغطية الشاملةتمويل قطاع الصحة  استدامة هياكل  ٨ق١٢٨ت م
  
  ١٨  ............................................. دعيم القوى العاملة الصحيةت  ٩ق١٢٨ت م
  
  تعزيز القدرات الوطنية في مجال إدارة الطوارئ الصحية والكوارث وتعزيز  ١٠ق١٢٨ت م

  ٢٢  ..................................................... النُظم الصحيةمرونة   
  
  ٢٦  ................................................. تعزيز التمريض والقبالة  ١١ق١٢٨ت م
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  الصفحة
  
  ـاتات واستراتيجيـتعزيز حوار السياسات الوطني الدائر حول وضع سياس  ١٢ق١٢٨ت م

  ٢٩  ...................................................... أمتنصحية وخطط   
  
  ٣١  ................................................................   المالريا  ١٣ق١٢٨ت م
  
  ٣٦  .............................. انتخاب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية  ١٤ق١٢٨ت م
  
  ٣٧  ............................................. وقاية األطفال من اإلصابات  ١٥ق١٢٨ت م
  
  ٤١  .................................... المنظمات غير الحكوميةالعالقات مع   ١٦ق١٢٨ت م
  
  

  المقررات اإلجرائية
  
  استعراض المنظمات غير الحكومية ذات العالقاتمشروع مقرر إجرائي بشأن   )١(١٢٨ت م

  ٤٢  ........................................................الرسمية مع المنظمة  
  

  ٤٢  .............................. منح جائزة مؤسسة الدكتور علي توفيق شوشة  )٢(١٢٨ت م
  
  ٤٣  ............................................... منح جائزة ساساكاوا للصحة  )٣(١٢٨ت م
  
  ٤٣  ....................... منح جائزة مؤسسة اإلمارات العربية المتحدة للصحة  )٤(١٢٨ت م
  
  ٤٣  ...................يت للبحوث في مجال تعزيز الصحةمنح جائزة دولة الكو  )٥(١٢٨ت م
  
  ٤٣  ............. ووك التذكارية للصحة العمومية-منح جائزة الدكتور لي جونغ   )٦(١٢٨ت م
  
  ة للصحةـ ووك التذكاري-تعديالت النظام األساسي لجائزة الدكتور لي جونغ   )٧(١٢٨ت م

  ٤٤  ................................................................... لعمومية  
  
  ٤٤  ابعة والستين ومدة انعقادهاجدول األعمال المؤقت لجمعية الصحة العالمية الر  )٨(١٢٨ت م
  
  ٤٤  ... تعيين ممثلي المجلس التنفيذي في جمعية الصحة العالمية الرابعة والستين  )٩(١٢٨ت م
  
  ٤٥  .... موعد ومكان انعقاد دورة المجلس التنفيذي التاسعة والعشرين بعد المائة  )١٠(١٢٨ت م
  
  
  
  
  
  
  
  



- vii - 

  المالحق
  
  ٤٩  ........................................................... تعديالت الالئحة المالية  -١
  
  ٥١  ............................................ديق على تعديالت الئحة الموظفينالتص  -٢
  
  قائمة بأسماء المنظمات غير الحكومية التي قبل دخولها في عالقات رسمية مع منظمة -٣

  ١٦ق١٢٨ت مبمقتضى القرار معها الصحة العالمية، أو التي تم اإلبقاء على عالقاتها 
  ٦٥  ........................................ بالترتيب) ١(١٢٨ت والمقرر اإلجرائي م

  
  ية المترتبة بالنسبة إلى األمانة نتيجة للقـرارات التـي اعتمـدهااآلثار المالية واإلدار  -٤

  ٦٨  ...................................................................المجلس التنفيذي  
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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

  
  الملكية الفكرية والصحة العمومية واالبتكار   ٣-٤

  
  فريق الخبراء االستشاريين العامل المعني بتمويل وتنسيق أنشطة البحث والتطوير

  
  المرامي اإلنمائية لأللفية المتعلقة بالصحة  ٤-٤

  
مة الصحة العالمية في أنشطة متابعة أعمال االجتماع العام الرفيع المستوى في إطار دور منظ

الدورة الخامسة والستين للجمعية العامة لألمم المتحدة بشأن استعراض المرامـي اإلنمائيـة             
  )٢٠١٠سبتمبر / أيلول(لأللفية 

  
  تعزيز النُظم الصحية  ٥-٤

  
  جيةالرؤية واالستراتي: التمنيع في العالم  ٦-٤

  
  ٢٠١٥-٢٠١١مسودة استراتيجية منظمة الصحة العالمية بشأن األيدز والعدوى بفيروسه   ٧-٤

  
  المتدنية النوعية والمزورة والمغشوشة التوسيم والمغشوشة والمزيفةالمنتجات الطبية   ٨-٤

  
  تدمير مخزونات فيروس الجدري: استئصال الجدري  ٩-٤

  
 آلية للمكافحة والوقاية: الكوليرا  ١٠-٤

                                    
 ).٢٠١١يناير /  كانون الثاني١٧(اعتمدها المجلس في جلسته األولى   بالصيغة التي  ١
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  المالريا  ١١-٤
  
  استئصال داء التنينات  ١٢-٤
 
  )داء هانسن(الجذام   ١٣-٤
  
  توقي ومكافحة األمراض غير السارية  ١٤-٤
  

دور منظمة الصحة العالمية في إعداد وتنفيذ ومتابعة االجتماع العام الرفيع المستوى للجمعية             
  )٢٠١١سبتمبر / لولأي(العامة لألمم المتحدة بشأن توقي ومكافحة األمراض غير السارية 

  
  خطة التنفيذ: تغذية الرضع وصغار األطفال  ١٥-٤
  
  توقي إصابات األطفال  ١٦-٤
  
  مسودة خطة عمل: عقد األمم المتحدة للعمل من أجل السالمة على الطرق  ١٧-٤

  
  تمويل منظمة الصحة العالمية في المستقبل  -٥

  
  مسائل البرنامج والميزانية  -٦

  
  تقييم األداء: ٢٠٠٩-٢٠٠٨ة الميزانية البرمجي  ١-٦
  
  أحدث المعلومات: ٢٠١١-٢٠١٠تنفيذ الميزانية البرمجية   ٢-٦
  
-٢٠١٢ والميزانية البرمجية المقترحة     ٢٠١٣-٢٠٠٨الخطة االستراتيجية المتوسطة األجل       ٣-٦

٢٠١٣  
  

  المسائل المالية  -٧
  
  ٢٠١٣-٢٠١٢جدول تقدير االشتراكات للفترة   ١-٧
  
  حة المالية والنظام الماليتعديالت على الالئ  ٢-٧
  

  المسائل اإلدارية  -٨
  
  انتخاب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية  ١-٨
  
  تقارير لجان المجلس التنفيذي  ٢-٨
  

  اللجنة الدائمة المعنية بالمنظمات غير الحكومية  •
 



  جدول األعمال 
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  المؤسسات والجوائز  •
 
جدول األعمال المؤقت لجمعية الصحة العالمية الرابعة والستين وموعد ومكان انعقـاد دورة               ٣-٨

  المجلس التنفيذي التاسعة والعشرين بعد المائة
  

  شؤون العاملين  -٩
  
  التقرير السنوي : الموارد البشرية  ١-٩
  
  تقرير لجنة الخدمة المدنية الدولية  ٢-٩
  
  ]إن وجدت [  للموظفين والئحة الموظفين تعديالت على النظام األساسي  ٣-٩
  
  بيان ممثل جمعيات موظفي منظمة الصحة العالمية  ٤-٩
  

  مسائل للعلم  -١٠
  

  تقارير الهيئات االستشارية  ١-١٠
  

  لجان الخبراء ومجموعات الدراسة  •
  

  اللجنة االستشارية للبحوث الصحية  •
  

  التقارير المرحلية  ٢-١٠
  

  )٧-٦٣ع ص جالقرار (مباني المخطط العام لتجديد ال  :ألف
  

  )٦-٦٣ع ص جالقرار (سالمة وأمن الموظفين والمباني   :باء
  

  )١-٦١ع ص جالقرار (استئصال شلل األطفال   :جيم
  

  )١٩-٥٦ع ص جالقرار (الوقاية من جوائح األنفلونزا وأوبئتها السنوية ومكافحتها   :دال
  

القـرار  ( توزيـع اإليفـرمكتين   عن طريق ) األنكوسركية(مكافحة داء كالبية الذنب       :هاء
  )٣٢-٤٧ع ص ج

  
  )٥ق١٢٤ت م و١٩-٦١ع ص جالقراران (تغير المناخ والصحة   :واو
  

تحسين الصحة من خالل اإلدارة السليمة لمبيدات الهوام المتروكة وسـائر المـواد               :زاي
  )٢٦-٦٣ع ص جالقرار  (الكيميائية المتروكة
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القـرار   (بطرق مأمونة وسـليمة بيئيـاً     تحسين الصحة من خالل تصريف النفايات         :حاء
  )٢٥-٦٣ع ص ج

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

  )٣١-٥٨ع ص جالقرار (
 
  
  )١٦-٦١ع ص جالقرار (تشويه األعضاء التناسلية األنثوية   :ياء
  

تعلقة بنوع الجنس في عمل المنظمة      استراتيجية دمج تحليل المسائل واإلجراءات الم       :كاف
  )٢٥-٦٠ع ص جالقرار (

  
  )١٦-٦٠ع ص جالقرار (التقدم المحرز في استعمال األدوية على نحو رشيد   :الم
  
تنفيذ منظمة الصحة العالمية لتوصيات فريق العمل العالمي المعني بتحسين التنسيق             :ميم

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

  
  اختتام أعمال الدورة  -١١
  
  

  ــــــــــ
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  قائمة الوثائق

  
  

  
  ١جدول األعمال   ١ تنقيح ١٢٨/١م ت
  

 والعـشرين بعـد     الثامنةتقرير المدير العام إلى المجلس التنفيذي في دورته           ١٢٨/٢م ت
  المائة

  
  تقرير لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة التابعة للمجلس التنفيذي  ١٢٨/٣م ت
  

تبادل فيروسات األنفلونزا والتوصل إلى     : التأهب لمواجهة األنفلونزا الجائحة     ١٢٨/٤م ت
  اللقاحات والفوائد األخرى

  
  )٢٠٠٥(تنفيذ أحكام اللوائح الصحية الدولية   ١٢٨/٥م ت
  

تقرير لجنة المراجعة المعنية بكيفية     ): ٢٠٠٥(تنفيذ اللوائح الصحية الدولية       ١ إضافة ١٢٨/٥م ت
  ٢٠٠٩  (H1N1)جائحة فيما يتعلق بال)  ٢٠٠٥(تنفيذ اللوائح الصحية الدولية 

  
إنشاء فريق الخبراء االستشاريين العامل المعني بتمويل وتنـسيق أنـشطة             ١٢٨/٦م ت

  البحث والتطوير
  

  المرامي اإلنمائية لأللفية المتعلقة بالصحة  ١٢٨/٧م ت
  

  تعزيز النظم الصحية  ١٢٨/٨م ت
  

  الرؤية واالستراتيجية: التمنيع في العالم  ١٢٨/٩م ت
  

 استراتيجية منظمة الصحة العالمية بشأن األيدز والعدوى بفيروسـه          مسودة  ١٢٨/١٠م ت
  ٢٠١٥-٢٠١١في الفترة 

  
المنتجات الطبية المتدنية النوعية والمزورة والمغشوشة التوسيم والمغشوشة          ١٢٨/١١م ت

  والمزيفة
  

  تدمير مخزونات فيروس الجدري: استئصال الجدري  ١٢٨/١٢م ت
  
  

                                    
 .ixانظر الصفحة    ١
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  الكوليرا  ١٢٨/١٣م ت
  

  آلية للمكافحة والوقاية: الكوليرا  ١ تنقيح ١ إضافة ١٢٨/١٣م ت
  

تقرير عن اآلثار المالية واإلدارية المترتبة بالنـسبة إلـى األمانـة نتيجـة                ٢ إضافة ١٢٨/١٣م ت
  ١للقرارات المقترح اعتمادها من قبل المجلس التنفيذي أو جمعية الصحة

  
  المالريا  ١٢٨/١٤م ت
  

ثار المالية واإلدارية المترتبة بالنـسبة إلـى األمانـة نتيجـة            تقرير عن اآل    ١ إضافة ١٢٨/١٤م ت
  ١للقرارات المقترح اعتمادها من قبل المجلس التنفيذي أو جمعية الصحة

  
  استئصال الجدري  ١٢٨/١٥م ت
  

تقرير عن اآلثار المالية واإلدارية المترتبة بالنـسبة إلـى األمانـة نتيجـة                ١ إضافة ١٢٨/١٥م ت
  ١عتمادها من قبل المجلس التنفيذي أو جمعية الصحةللقرارات المقترح ا

  
  )داء هانسن(الجذام   ١٢٨/١٦م ت
  

  الوقاية من األمراض غير السارية ومكافحتها  ١٢٨/١٧م ت
  

  تغذية الرضع وصغار األطفال  ١٢٨/١٨م ت
  

  وقاية األطفال من اإلصابات  ١٢٨/١٩م ت
  ١ تنقيح ١ إضافة ١٢٨/١٩م تو
  

ر عن اآلثار المالية واإلدارية المترتبة بالنـسبة إلـى األمانـة نتيجـة              تقري  ٢ إضافة ١٢٨/١٩م ت
  ١للقرارات المقترح اعتمادها من قبل المجلس التنفيذي أو جمعية الصحة

  
  مسودة خطة عمل: عقد األمم المتحدة للعمل من أجل السالمة على الطرق  ١٢٨/٢٠م ت
  

  مستقبل تمويل منظمة الصحة العالمية  ١٢٨/٢١م ت
  
  تقييم األداء: ٢٠٠٩-٢٠٠٨الميزانية البرمجية   ١٢٨/٢٢تم 
  

  أحدث المعلومات: ٢٠١١-٢٠١٠تنفيذ الميزانية البرمجية   ١٢٨/٢٣م ت
 والميزانية البرمجيـة    ٢٠١٣-٢٠٠٨الخطة االستراتيجية المتوسطة األجل       ١٢٨/٢٤م ت

  ٢٠١٣-٢٠١٢المقترحة 
  

  ٢٠١٣-٢٠١٢جدول تقدير االشتراكات للفترة   ١٢٨/٢٥م ت
  

                                    
 .٤ق انظر الملح   ١



  قائمة بالوثائق

- xv - 

  ١تعديالت على الالئحة المالية والنظام المالي  ١٢٨/٢٦م ت
  ١ تصويب ١٢٨/٢٦م تو
  

تقرير عن اآلثار المالية واإلدارية المترتبة بالنـسبة إلـى األمانـة نتيجـة                ١ إضافة ١٢٨/٢٦م ت
  ٢للقرارات المقترح اعتمادها من قبل المجلس التنفيذي أو جمعية الصحة

  
  عام لمنظمة الصحة العالميةانتخاب المدير ال  ١٢٨/٢٧م ت
  

اللجنة الدائمـة المعنيـة بالمنظمـات غيـر        : تقارير لجان المجلس التنفيذي     ١٢٨/٢٨م ت
  ٣الحكومية

  
تقرير عن اآلثار المالية واإلدارية المترتبة بالنـسبة إلـى األمانـة نتيجـة                ١ إضافة ١٢٨/٢٨م ت

  ٢معية الصحةللقرارات المقترح اعتمادها من قبل المجلس التنفيذي أو ج
  

  الجوائز  ١٢٨/٢٩م ت
  

  جدول األعمال المؤقت لجمعية الصحة العالمية الرابعة والستين  ١ تنقيح ١٢٨/٣٠م ت
  

  التقرير السنوي: الموارد البشرية  ١٢٨/٣١م ت
  ١ إضافة ١٢٨/٣١م تو
  

  تقرير لجنة الخدمة المدنية الدولية  ١٢٨/٣٢م ت
  

  ء ومجموعات الدراسةتقرير عن اجتماعات لجان الخبرا   ١٢٨/٣٣م ت
  
 مجموعات -لجان الخبراء ومجموعات الدراسة : تقارير الهيئات االستشارية  ١ إضافة ١٢٨/٣٣م تو

  ولجان الخبراء االستشاريين وعضويتها
  

  اللجنة االستشارية للبحوث الصحية: تقارير الهيئات االستشارية  ١٢٨/٣٤م ت
  

  التقارير المرحلية  ١٢٨/٣٥م ت
  ١  إضافة١٢٨/٣٥م تو
  

  ٤تعديالت النظام األساسي للموظفين والئحة الموظفين  ١٢٨/٣٦م ت
  

تقرير عن اآلثار المالية واإلدارية المترتبة بالنـسبة إلـى األمانـة نتيجـة                ١ إضافة ١٢٨/٣٦م ت
  ٢للقرارات المقترح اعتمادها من قبل المجلس التنفيذي أو جمعية الصحة

  
                                    

 .١انظر الملحق    ١
 .٤انظر الملحق    ٢
 .٣انظر الملحق    ٣
 .٢انظر الملحق    ٤



 المجلس التنفيذي، الدورة الثامنة والعشرون بعد المائة

- xvi - 

  تعزيز النُظم الصحية  ١٢٨/٣٧م ت
  

  المعلوماتوثائق 
  

  بيان ممثل جمعيات موظفي منظمة الصحة العالمية  ١/ وثيقة معلومات/١٢٨م ت
  

  ملخص مشاورة: مستقبل تمويل منظمة الصحة العالمية  ٢/ وثيقة معلومات/١٢٨م ت
  

  مستقبل تمويل منظمة الصحة العالمية  ٣/ وثيقة معلومات/١٢٨م ت
  

  متنوعاتوثائق ال
  

  ]باإلنكليزية والفرنسية فقط [ ئمة بأسماء األعضاء والمشاركين اآلخرين قا  ١ تنقيح ١/ متنوعات/١٢٨م ت
  

  الجدول الزمني اليومي المبدئي  ٢/ متنوعات/١٢٨م ت
  

  المقررات اإلجرائية وقائمة بالقرارات   ٣/ متنوعات/١٢٨م ت
  

  قائمة الوثائق  ٤/ متنوعات/١٢٨م ت
  
  
  

  ـــــــــــــ



- 1 - 

  
  
  
  
  
  اتالقرار

  
  

دور منظمة الصحة العالمية في متابعة االجتمـاع العـام الرفيــع المـستوى              ١ق١٢٨ت م
اإلنمائيـة لأللفيـة    ) المرامي(للجمعية العامة لألمـم المتحـدة بشـأن األهداف       

  )٢٠١٠سبتمبر / أيلولنيويورك، (
  

  المجلس التنفيذي،
  

  ١،مائية لأللفيةبعد النظر في التقرير الخاص بالمرامي اإلن  
  

  ٢:جمعية الصحة العالمية الرابعة والستين باعتماد القرار التالييوصي   
  

  جمعية الصحة العالمية الرابعة والستون،  
  

 بشأن رصد بلوغ المرامي اإلنمائية      ١٨-٦١ج ص ع   و ١٥-٦٣ج ص ع  إذ تشير إلى القرارين       
لتعجيل بخطى التقدم صوب بلوغ المرمى  بشأن ا٢٤-٦٣ج ص علأللفية المتعلقة بالصحة، وإلى القرار 

الوقاية والعـالج مـن االلتهـاب       : الرابع من المرامي اإلنمائية لأللفية لتخفيض معدل وفيات األطفال        
  الرئوي؛

  
 من المرامي اإلنمائيـة     ٥ و ٤عرب عن بالغ القلق إزاء بطء التقدم نحو بلوغ المرميين           وإذ ت   

  ؛وتحسين صحة األمومة لأللفية بشأن تخفيض معدل وفيات األطفال
  

درك أن من الضروري القيام بقدر أكبر بكثير من العمل لبلوغ المرامي اإلنمائية لأللفية              وإذ ت   
نظراً لتفاوت التقدم المحرز فيما بين األقاليم وبين البلدان وداخلها، وذلك على الرغم مـن أن البلـدان        

  النامية بذلت جهوداً كبيرة في هذا الصدد؛
  

بضرورة العمل على تعزيز الشفافية والمساءلة في مجال التعاون اإلنمائي الـدولي،            وإذ تقر     
في البلدان المانحة والبلدان النامية على السواء، مع التركيز على الموارد المالية الكافية والتي يمكـن                

  التنبؤ بها، وكذلك تحسين جودتها وتوجيهها؛
  

 المرأة والطفل التي صدرت فـي  متحدة بشأن صحةلألمم الوإذ ترحب باالستراتيجية العالمية      
اإلنمائية لأللفية  ) المرامي(االجتماع العام الرفيع المستوى للجمعية العامة لألمم المتحدة بشأن األهداف           

، وتثني على االلتزام السياسي والمالي القوي مـن جانـب الـدول       )٢٠١٠سبتمبر  / نيويورك، أيلول (
  اتيجية؛األعضاء بمتابعة تنفيذ االستر

  

                                                           
  .١٢٨/٧م ت   الوثيقة ١
  . إلى األمانةالمترتبة على اعتماد هذا القرار بالنسبة لالطالع على اآلثار المالية واإلدارية ٤انظر الملحق    ٢
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وإذ تشير إلى طلب األمين العام لألمم المتحدة أن تتولى منظمة الصحة العالمية قيادة عمليـة                  
تحدد أكثر الترتيبات المؤسسية الدولية فعالية لإلبالغ واإلشراف والمساءلة على المـستوى العـالمي              

  م المتحدة؛بشأن صحة المرأة والطفل، بما في ذلك القيام بهذا األمر خالل منظومة األم
  

وإذ تؤكد على أن رصد تدفقات الموارد والنتائج هو من المتطلبات الحيوية لتحسين المساءلة                
  وسرعة االستجابة من قبل الحكومات وشركاء التنمية الدوليين؛

  
وإذ ترحب بإنشاء اللجنة المعنية بالمعلومات والمساءلة عن صحة المرأة والطفل، والتي تضم               

  ستوى؛ممثلين رفيعي الم
  

 هي   المعنية بالمعلومات والمساءلة عن صحة المرأة والطفل       وإذ تحيط علماً بأن أهداف اللجنة       
  :األهداف التالية

  
تحديد الترتيبات المؤسسية الدولية لإلبالغ واإلشراف والمـساءلة علـى المـستوى              )١(

تائج والموارد،  وسيشمل هذا اإلطار الخاص بالمساءلة الن     . العالمي بشأن صحة المرأة والطفل    
  وتحديد أدوار مختلف الشركاء المعنيين؛

  
تحديد السبل الكفيلة بتحسين رصد التقدم المحرز فيما يتعلق بصحة المرأة والطفـل،               )٢(

مع تقليل عبء اإلبالغ الواقع على البلدان إلى أدنى حد، بما فـي ذلـك وضـع مجموعـة                   
  ين تبادلها؛مؤشرات واالستثمار بكفاءة في إعداد البيانات وتحس

  
اقتراح اإلجراءات الرامية إلى التغلب على المشكالت الرئيسية المتعلقة بالمـساءلة             )٣(

على المستوى القطري، بما في ذلك تعزيز قدرات البلدان ومعالجة ثغرات البيانات الرئيسية،             
  مثل رصد األحداث الحيوية؛

  
ات والتـي ستـسهل تحـسين       تحديد فرص االبتكار التي تتيحها تكنولوجيا المعلوم        )٤(

المساءلة عن النتائج والموارد، واقتراح السبل التي تضمن اغتنام هذه الفرص من أجل تحقيق              
  الفوائد العظمى للبلدان؛

  
 والحقـوق فـي مجـال     ؤكد على أنه ينبغي أيضاً معالجة الجوانب المتعلقة باإلنصاف          وإذ ت   

  رامي اإلنمائية لأللفية؛الصحة، في إطار الجهود المبذولة من أجل بلوغ الم
  

 ينبغي   المعنية بالمعلومات والمساءلة عن صحة المرأة والطفل        على أن اللجنة    كذلك وإذ تؤكد   
  أن تضع في اعتبارها مجموعات البيانات الحالية ذات الصلة ومؤشرات األداء الحالية،

  
  : المدير العام ما يليتطلب من  

  
 المعنيـة   يسيين بفعالية في عمـل اللجنـة      ضمان إشراك كل أصحاب المصلحة الرئ       )١(

  ؛بالمعلومات والمساءلة عن صحة المرأة والطفل
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تقديم تقرير إلى جمعية الصحة العالمية الرابعة والستين عن التقدم المحرز في عمل               )٢(
اللجنة المعنية بالمعلومات والمساءلة عن صحة المرأة والطفل فيما يتصل ببند جدول األعمال             

  .لمرامي اإلنمائية لأللفيةالخاص با
  

  )٢٠١١ يناير/ كانون الثاني ١٩الجلسة الخامسة، (
  
  
   ٢٠١٣-٢٠١٢جدول تقدير االشتراكات للفترة   ٢ق١٢٨ت م
  

  المجلس التنفيذي،
  

  ٢٠١٣،١-٢٠١٢بعد النظر في التقرير الخاص بجدول تقدير االشتراكات للفترة   
  

  : باعتماد القرار التالي جمعية الصحة العالمية الرابعة والستينيوصي  
  

  جمعية الصحة العالمية الرابعة والستون،  
  

  ،٢٠١٣-٢٠١٢ عن جدول تقدير االشتراكات للفترة بعد النظر في تقرير المدير العام  
  

  : على النحو المبين أدناه٢٠١٣-٢٠١٢ جدول تقدير اشتراكات الدول األعضاء للثنائية تعتمد  
  

  الدول األعضاء
  المنتسبةوالدول األعضاء 

جدول منظمة الصحة 
للفترة العالمية 
٢٠١٣-٢٠١٢  

  ٪  
  ١,٦٠٢١  االتحاد الروسي

  ٠,٠٠٨٠  إثيوبيا
  ٠,٠١٥٠  آذربيجان
  ٠,٢٨٧٠  األرجنتين
  ٠,٠١٤٠  األردن
  ٠,٠٠٥٠  أرمينيا
  ٠,٠٠١٠  إريتريا
  ٣,١٧٧٢  أسبانيا
  ١,٩٣٣١  أستراليا
  ٠,٠٤٠٠  إستونيا
  ٠,٣٨٤٠  إسرائيل
  ٠,٠٠٤٠  أفغانستان
  ٠,٠٤٠٠  إكوادور
  ٠,٠١٠٠  ألبانيا
  ٨,٠١٨٦  ألمانيا

  ٠,٣٩١٠  اإلمارات العربية المتحدة
  ٠,٠٠٢٠  أنتيغوا وبربودا

  ٠,٠٠٧٠  أندورا

                                                           
 .١٢٨/٢٥م تالوثيقة     ١



 4  بعد المائةالعشرونالثامنة والمجلس التنفيذي، الدورة  

  الدول األعضاء
  المنتسبةوالدول األعضاء 

جدول منظمة الصحة 
للفترة العالمية 
٢٠١٣-٢٠١٢  

  ٪  
  ٠,٢٣٨٠  إندونيسيا
  ٠,٠١٠٠  أنغوال

  ٠,٠٢٧٠  أوروغواي
  ٠,٠١٠٠  أوزبكستان

  ٠,٠٠٦٠  أوغندا
  ٠,٠٨٧٠  أوكرانيا
  ٠,٤٩٨٠  أيرلندا
  ٠,٠٤٢٠  أيسلندا
  ٤,٩٩٩٤  إيطاليا

  ٠,٠٠٢٠  بابوا غينيا الجديدة
  ٠,٠٠٧٠  باراغواي
  ٠,٠٨٢٠  باكستان
  ٠,٠٠١٠  باالو

  ٠,٠٣٩٠  البحرين
  ١,٦١١١  البرازيل
  ٠,٠٠٨٠  بربادوس
  ٠,٥١١٠  البرتغال

  ٠,٠٢٨٠  بروني دار السالم
  ١,٠٧٥١  بلجيكا
  ٠,٠٣٨٠  بلغاريا
  ٠,٠٠١٠  بليز

  ٠,٠١٠٠  بنغالديش
  ٠,٠٢٢٠  بنما
  ٠,٠٠٣٠  بنن

  ٠,٠٠١٠  بوتان
  ٠,٠١٨٠  بوتسوانا

  ٠,٠٠١٠  بورتوريكو
  ٠,٠٠٣٠  بوركينا فاصو

  ٠,٠٠١٠  بوروندي
  ٠,٠١٤٠  البوسنة والهرسك

  ٠,٨٢٨١  بولندا
  ٠,٠٠٧٠  دولة بوليفيا المتعددة القوميات

  ٠,٠٩٠٠  بيرو
  ٠,٠٤٢٠  بيالروس

  ٠,٢٠٩٠  تايلند
  ٠,٠٢٦٠  تركمانستان

  ٠,٦١٧٠  تركيا
  ٠,٠٤٤٠  ينيداد وتوباغوتر

  ٠,٠٠٢٠  تشاد
  ٠,٠٠١٠  توغو
  ٠,٠٠١٠  توفالو

  ٠,٠٠١٠  توكيالو
  ٠,٠٣٠٠  تونس
  ٠,٠٠١٠  تونغا
  ٠,٠٠١٠   لشتي-تيمور
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  الدول األعضاء
  المنتسبةوالدول األعضاء 

جدول منظمة الصحة 
للفترة العالمية 
٢٠١٣-٢٠١٢  

  ٪  
  ٠,٠١٤٠  جامايكا

  ٠,٠٠٤٠  الجبل األسود
  ٠,١٢٨٠  الجزائر

  ٠,٠١٨٠ جزر البهاما
  ٠,٠٠١٠  جزر سليمان
  ٠,٠٠١٠  جزر القمر
  ٠,٠٠١٠  جزر كوك

  ٠,٠٠١٠   مارشالجزر
  ٠,١٢٩٠  الجماهيرية العربية الليبية
  ٠,٠٠١٠  جمهورية أفريقيا الوسطى
  ٠,٢٣٣٠  جمهورية إيران اإلسالمية

  ٠,٣٤٩٠  الجمهورية التشيكية
  ٠,٠٠٨٠  جمهورية تنزانيا المتحدة
  ٠,٠٤٢٠  الجمهورية الدومينيكية

  ٠,٠٢٥٠  الجمهورية العربية السورية
  ٠,٠٠٣٠  يمقراطيةجمهورية الكونغو الد

  ٠,٣١٤٠  جمهورية فنزويال البوليفارية
  ٢,٢٦٠٢  جمهورية كوريا

  ٠,٠٠٧٠  جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية
  ٠,٠٠١٠  جمهورية الو الديمقراطية الشعبية

  ٠,٠٠٧٠  جمهورية مقدونية اليوغوسالفية السابقة
  ٠,٠٠٢٠  جمهورية مولدوفا

  ٠,٣٨٥٠  جنوب أفريقيا
  ٠,٠٠٦٠  جورجيا
  ٠,٠٠١٠  جيبوتي
  ٠,٧٣٦١  الدانمرك
  ٠,٠٠١٠  دومينيكا

  ٠,٠٠١٠  الرأس األخضر
  ٠,٠٠١٠  رواندا
  ٠,١٧٧٠  رومانيا
  ٠,٠٠٤٠  زامبيا

  ٠,٠٠٣٠  زمبابوي
  ٠,٠٠١٠  ساموا

  ٠,٠٠١٠  سانت فنسنت وغرينادين
  ٠,٠٠١٠  سانت كيتس ونيفيس

  ٠,٠٠١٠  سانت لوسيا
  ٠,٠٠١٠  سان تومي وبرينسيبي

  ٠,٠٠٣٠  مارينوسان 
  ٠,٠١٩٠  سري النكا
  ٠,٠١٩٠  السلفادور
  ٠,١٤٢٠  سلوفاكيا
  ٠,١٠٣٠  سلوفينيا
  ٠,٣٣٥٠  سنغافورة
  ٠,٠٠٦٠  السنغال
  ٠,٠٠٣٠  سوازيلند
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  الدول األعضاء
  المنتسبةوالدول األعضاء 

جدول منظمة الصحة 
للفترة العالمية 
٢٠١٣-٢٠١٢  

  ٪  
  ٠,٠١٠٠  السودان
  ٠,٠٠٣٠  سورينام
  ١,٠٦٤١  السويد
  ١,١٣٠١  سويسرا
  ٠,٠٠١٠  سيراليون
  ٠,٠٠٢٠  سيشيل
  ٠,٢٣٦٠  شيلي
  ٠,٠٣٧٠  صربيا

  ٠,٠٠١٠  لصومالا
  ٣,١٨٩٢  الصين

  ٠,٠٠٢٠  طاجيكستان
  ٠,٠٢٠٠  العراق
  ٠,٠٨٦٠  عمان
  ٠,٠١٤٠  غابون
  ٠,٠٠١٠  غامبيا
  ٠,٠٠٦٠  غانا

  ٠,٠٠١٠  غرينادا
  ٠,٠٢٨٠  غواتيماال

  ٠,٠٠١٠  غيانا
  ٠,٠٠٢٠  غينيا

  ٠,٠٠٨٠  غينيا االستوائية
  ٠,٠٠١٠   بيساو–غينيا 
  ٠,٠٠١٠  فانواتو
  ٦,١٢٣٤  فرنسا
  ٠,٠٩٠٠  الفلبين
  ٠,٥٦٦٠  فنلندا
  ٠,٠٠٤٠  فيجي

  ٠,٠٣٣٠  فييت نام
  ٠,٠٤٦٠  قبرص
  ٠,١٣٥٠  قطر

  ٠,٠٠١٠  قيرغيزستان
  ٠,٠٧٦٠  كازاخستان
  ٠,٠١١٠  الكاميرون
  ٠,٠٩٧٠  كرواتيا
  ٠,٠٠٣٠  كمبوديا

  ٣,٢٠٧٢  كندا
  ٠,٠٧١٠  كوبا

  ٠,٠١٠٠  كوت ديفوار
  ٠,٠٣٤٠  كوستاريكا
  ٠,١٤٤٠  كولومبيا

  ٠,٠٠٣٠  كونغوال
  ٠,٢٦٣٠  الكويت
  ٠,٠٠١٠  كيريباتي

  ٠,٠١٢٠  كينيا
  ٠,٠٣٨٠  التفيا
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  الدول األعضاء
  المنتسبةوالدول األعضاء 

جدول منظمة الصحة 
للفترة العالمية 
٢٠١٣-٢٠١٢  

  ٪  
  ٠,٠٣٣٠  لبنان

  ٠,٠٩٠٠  لكسمبرغ
  ٠,٠٠١٠  ليبيريا
  ٠,٠٦٥٠  ليتوانيا
  ٠,٠٠١٠  ليسوتو
  ٠,٠١٧٠  مالطة
  ٠,٠٠٣٠  مالي

  ٠,٢٥٣٠  ماليزيا
  ٠,٠٠٣٠  مدغشقر
  ٠,٠٩٤٠  مصر

  ٠,٠٥٨٠  المغرب
  ٢,٣٥٦٢  المكسيك

  ٠,٠٠١٠  ويمال
  ٠,٠٠١٠  ملديف

  ٠,٨٣٠١  المملكة العربية السعودية
  ٦,٦٠٤٥  المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية

  ٠,٠٠٢٠  منغوليا
  ٠,٠٠١٠  موريتانيا

  ٠,٠١١٠  موريشيوس
  ٠,٠٠٣٠  موزامبيق
  ٠,٠٠٣٠  موناكو
  ٠,٠٠٦٠  ميانمار
  ٠,٠٠٨٠  ناميبيا
  ٠,٠٠١٠  ناورو
  ٠,٨٧١١  النرويج
  ٠,٨٥١١  النمسا
  ٠,٠٠٦٠  نيبال
  ٠,٠٠٢٠  النيجر
  ٠,٠٧٨٠  نيجيريا

  ٠,٠٠٣٠  نيكاراغوا
  ٠,٢٧٣٠  نيوزيلندا
  ٠,٠٠١٠  نيووي
  ٠,٠٠٣٠  هايتي
  ٠,٥٣٤٠  الهند

  ٠,٠٠٨٠  هندوراس
  ٠,٢٩١٠  هنغاريا
  ١,٨٥٥١  هولندا

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

  ١٢,٥٣٠٩  اليابان
  ٠,٠١٠٠  اليمن
  ٠,٦٩١٠  اليونان

  ١٠٠,٠٠٠٠ المجموع
  

  )٢٠١١ يناير/ كانون الثاني ٢٠الجلسة السابعة، (
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   ١تعديالت الالئحة المالية  ٣ق١٢٨ت م
  

  المجلس التنفيذي،  
  

ص والمتعلقة بوجه خـا   والنظام المالي    الالئحة المالية    التقرير الخاص بتعديالت  وقد نظر في      
  ٢بالبيانات المالية المراجعة والعمل بالمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام على النحو الكامل؛

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

  بالمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام،
  

  ٣:ابعة والستين باعتماد القرار التالي جمعية الصحة العالمية الريوصي  
  

  جمعية الصحة العالمية الرابعة والستون،  
  

  ، وقد نظرت في التقرير الخاص بتعديالت الالئحة المالية  
  

:  بشأن تعديالت الالئحة المالية والنظام المـالي       ٩-٦٠ج ص ع  وإذ تشير إلى القرار       
  عام،بدء العمل بالمعايير المحاسبية الدولية للقطاع ال

  
 من الالئحة الماليـة  ٩-١٤ و٨-١٤ و١-١٤ التعديالت المدخلة على المواد     تعتمـد   

 .٢٠١٢ يناير/  كانون الثاني١على أن تدخل حيز النفاذ اعتباراً من 
  

)٢٠١١ يناير/ كانون الثاني ٢٠الجلسة الثامنة، (  
  
  
   ٤التصديق على تعديالت الئحة الموظفين  ٤ق١٢٨ت م
  

  ،المجلس التنفيذي
  

 أدخلها المدير العـام   ، على التعديالت التي      النظام األساسي للموظفين    من ٢-١٢، وفقاً للمادة    يصادق  -١
بتصنيف الوظـائف، واإلشـهاد الطبـي        فيما يتعلق    ٢٠١١ فبراير/ شباط ١اعتباراً من    الئحة الموظفين    على

مرتب، واإلجازة المرضية، واإلجازة    والتطعيم، والترقية، وإعادة االنتداب، واإلجازة السنوية، واإلجازة بدون         
 فيما يتعلـق    ٢٠١١يناير  /  كانون الثاني  ١المرضية في إطار التغطية التأمينية، وإلغاء الوظائف، واعتباراً من          

/  كانون الثاني  ١العام الدراسي الجاري في     ، واعتباراً من     والفئات العليا  )الفنية ( الفئة المهنية  موظفيبمرتبات  
  . يتعلق بمنحة التعليم فيما٢٠١١يناير 

  

                                                           
 .١انظر الملحق     ١
 .١٢٨/٢٦م تالوثيقة     ٢
  . لالطالع على اآلثار المالية واإلدارية المترتبة على اعتماد هذا القرار بالنسبة إلى األمانة٤انظر الملحق    ٣
لمترتبة على اعتماد هذا القرار بالنـسبة إلـى         لالطالع على اآلثار المالية واإلدارية ا      ٤ والملحق   ٢انظر الملحق       ٤

 .األمانة



  القرارات والمقررات اإلجرائية 9

 من الئحة الموظفين، والتي تشدد معايير مـنح  ٢-٤٢٠ المدير العام أن يقدم تنقيحات المادة     يطلب من   -٢
   التاسعة والعشرين بعد المائة، وأن تدرج فـي         أثناء دورة المجلس التنفيذي   نظر فيها   التعيينات المستمرة، كي ي 

عيينات المستمرة، على أساس احتياجات المنظمة األساسية فـي         النص المقدم مجموعة اقتراحات بخصوص الت     
  .مجال التوظيف

  
  )٢٠١١ يناير/ كانون الثاني ٢٠الجلسة الثامنة، (

  
  
  مرتبات الموظفين في الوظائف غير المصنفة في رتب ومرتب المدير العام   ٥ق١٢٨ت م
  

  ،المجلس التنفيذي
  

   ١،ساسي للموظفين والئحة الموظفينتعديالت النظام األالخاص بوقد نظر في التقرير 
  

  : والستين بأن تعتمد القرار التاليالرابعة جمعية الصحة العالمية يوصي
  

   والستون،الرابعةجمعية الصحة العالمية 
  

توصيات المجلس التنفيذي المتعلقة بمرتبات الموظفين فـي الوظـائف غيـر            ب تحيط علما إذ  
  رتب ومرتب المدير العام، المصنفة في

  
 ١٨٥ ٨٠٩ بمبلـغ لمديرين العامين المساعدين والمديرين اإلقليميين      ل المرتب اإلجمالي  تحدد  -١

رتب ليكـون المرتـب الـصافي المعـدل          في السنة قبل االقتطاع اإللزامي من الم       ة أمريكي اتدوالر
  ؛)لغير المعيل( دوالراً أمريكياً ١٢١ ١٤٠ أو) للمعيل( دوالراً أمريكياً ١٣٣ ٧٧٦

  
 دوالراً أمريكياً في الـسنة قبـل        ٢٠٤ ٣٩١ بمبلغنائب المدير العام    المرتب اإلجمالي ل   تحدد  -٢

أو ) للمعيل( دوالراً أمريكياً    ١٤٥ ٨٥٤االقتطاع اإللزامي من المرتب ليكون المرتب الصافي المعدل         
  ؛)لغير المعيل( دوالراً أمريكياً ١٣١ ٢٦١

  
دوالراً أمريكياً في السنة قبل االقتطاع       ٢٥١ ١٨٨ بمبلغلمدير العام   إلجمالي ل مرتب ا ال تحدد  -٣

) للمعيـل ( دوالراً أمريكيـاً     ١٧٦ ٢٧٢اإللزامي من المرتب ليكـون المرتـب الـصافي المعـدل            
  ؛)لغير المعيل( دوالراً أمريكياً ١٥٦ ٧٦٠ أو
  
  .٢٠١١ يناير/  كانون الثاني١ في المرتبات اعتباراً من يبدأ نفاذ هذه التعديالت أن تقرر  -٤

  
  )٢٠١١ يناير/ كانون الثاني ٢٠الجلسة الثامنة، (

  
 
 
 
  

                                                           
 .١٢٨/٣٦م تالوثيقة     ١
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  استئصال داء التنينات   ٦ق١٢٨ت م
  

  المجلس التنفيذي،
  

  ١استئصال داء التنينات،ب الخاصوقد نظر في التقرير 
  

   ٢: جمعية الصحة العالمية الرابعة والستين باعتماد القرار التالييوصي
  

  ن،جمعية الصحة العالمية الرابعة والستو
  

  ١وقد نظرت في التقرير بشأن استئصال داء التنينات؛
  

 الـتخلص مـن داء التنينـات      بشأن   ٢٩-٤٢ج ص ع   و ٢١-٣٩ج ص ع  وإذ تذكّر بالقرارين    
استئـصال داء    بـشأن  ٩-٥٧ج ص ع  ، والقـرار    ٣٥-٥٠ج ص ع  ، والقـرار    ٥-٤٤ج ص ع  وبالقرار  
  التنينات؛

  
 ٢٠٠٤ عـام    يتوطنها فـي   داء التنينات    وإذ تذكّر بأن وزارات الصحة في البلدان التي كان        

 إعالن جنيف بشأن استئصال داء التنينـات   على  جمعية الصحة العالمية السابعة والخمسين      إبان وقعت
  ؛٢٠٠٩بحلول عام 

  
القرارات التي اعتمدتها اللجنة اإلقليميـة ألفريقيـا بـشأن استئـصال داء             ب تحيط علماً وإذ  

   ٣التنينات؛
  

تائج الممتازة التي حققتها بلدان توطن داء التنينات في تخفـيض عـدد             وإذ تالحظ بارتياح الن   
 ٢٠٠٩ في عام    مسجلة حالة   ٣٢٠٠ أقل من  إلى   ١٩٨٦ في عام    تقديرية مليون حالة    ٣,٥الحاالت من   

  ؛)أغسطس /لغاية شهر آب (٢٠١٠ في عام ٤مسجلة حالة ١٤٣٥و
  

، ٢٠٠٩ة بلـدان فـي نهايـة عـام           في أربع  إالوإذ يشجعها أن داء التنينات لم يعد متوطناً         
 بلداً وإقليمـاً مـن      ١٨٧جميعها في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وأنه قد تم اإلشهاد على خلو             و

   داء التنينات؛انتقال
  

، على توسـيع نطـاق      اليونيسيف ومركز كارتر  وإذ تهنئ جميع األطراف المعنية، والسيما       
     د من أجل اكتشاف الحاالت واحتوائها، وتعزيز التدخالت        توافر مياه الشرب المأمونة، وتحسين الترص

   توعية الجمهور بهذا الداء،، والتوسع فياألخرى
  
 استراتيجية الترصد المكثّف، واحتواء الحـاالت، واسـتخدام المرشـحات القماشـية             تعتمد  -١

 وتعبئـة   ،واألنبوبية، ومكافحة النواقل، والحصول على مياه الشرب المأمونـة، والتثقيـف الـصحي            
  المجتمعات المحلية؛

                                                           
  .١٢٨/١٥م تالوثيقة      ١
  .إلى األمانةبالنسبة على اعتماد هذا القرار  لالطالع على اآلثار المالية واإلدارية المترتبة ٤الملحق انظر      ٢
  .AFR/RC45/R8 وAFR/RC44/R8 وAFR/RC43/R9 وAFR/RC41/R2 وAFR/RC38R13القرارات      ٣
  .أرقام مؤقتة     ٤
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أن تكثف جهودها الرامية إلى الدول األعضاء التي مازال داء التنينات يتوطنها بقية  تطلب إلى  -٢
 داء التنينات وفي المناطق الخالية يتوطنهااستئصاله، بما في ذلك القيام بالترصد الفعال في القرى التي     

  مستويات الدعم السياسي؛ أعلى وتضمن تدابير الوقاية وأن تتخذمنه، 
  

الدول األعضاء  و الدول األعضاء التي تم فعالً اإلشهاد على خلوها من داء التنينات             تطلب إلى   -٣
 وأن تخطـر ،  بانتظـام النتـائج وأن تبلغ  ترصد هذا الداء  أن تكثف التي بلغت مرحلة ما قبل اإلشهاد       

  مصدر تلك الحالة؛عتقد أنه الم والبلد تكتشفهاأي حالة ب ساعة ٢٤المنظمة في غضون 
  

أن تـدعم    على   ، وسائر الشركاء المعنيين   ،كارترمركز  اليونيسيف و  الدول األعضاء، و   تحث  -٤
بأسرع ما يمكـن، وأن      جهودها لوقف انتقاله     وأن تبذل  ، البلدان التي مازال داء التنينات يتوطنها      بقية

، وفي نهاية المطاف، اإلشهاد على استئصال       انتقاله ضمن جملة أمور الموارد الكافية لوقف        تقدم إليها 
  هذا الداء؛
  

  : ما يلي العام المديرتطلب إلى  -٥
  

 انتقاله  تعمل على وقف   الدعم للبلدان التي مازال داء التنينات يتوطنها لكي          أن يحشد   )١(
اإلشهاد انتقال هذا الداء و   ضمن جملة أمور الموارد الكافية لوقف       وأن يقدم   ،  بأسرع ما يمكن  

  ؛هى استئصالعل
  
 ترصد داء التنينات في المناطق والبلدان الخالية منـه ريثمـا يـتم              أن يدعم أنشطة    )٢(

  ؛من العالماإلشهاد على استئصاله 
  
هذا القرار وأن يقدم تقريراً عن التقدم المحرز في هذا التنفيذ إلى  عن كثب   أن يرصد   )٣(

ك مرة كـل سـنتين إلـى أن يـتم           جمعية الصحة العالمية عن طريق المجلس التنفيذي وذل       
   .استئصاله هذا الداء

  
  )٢٠١١ يناير/ كانون الثاني ٢٠الجلسة الثامنة، (

  
  
  آلية للمكافحة والوقاية : الكوليرا  ٧ق١٢٨ت م
  

  المجلس التنفيذي،
  

  ١آلية للوقاية والمكافحة؛: بعد أن نظر في التقرير الخاص بالكوليرا  
  

  ٢: باعتماد القرار التاليعة والستين الراب جمعية الصحة العالميةيوصي  
  

  جمعية الصحة العالمية الرابعة والستون،  
  

                                                           
  .١٢٨/١٣ت مالوثيقة      ١
  .إلى األمانةبالنسبة على اعتماد هذا القرار  لالطالع على اآلثار المالية واإلدارية المترتبة ٤الملحق انظر      ٢
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 بشأن الكوليرا، والذي أدى إلى إنشاء فرقة العمل العالمية          ٦-٤٤ج ص ع  إذ تشير إلى القرار       
المعنية بمكافحة الكوليرا بهدف توفير الدعم للدول األعضاء من أجـل خفـض معـدالت المراضـة                 

  تبطة بهذا المرض والتقليل من عواقبه االجتماعية واالقتصادية؛والوفيات المر
  

وإذ تعترف بأن الكوليرا لم تعالج بالقدر الكافي على الرغم من انتشارها بشكل وبـائي فـي                 
مناطق توطنها ومناطق عدم توطنها مما يسبب معاناة لماليين األشخاص، والسيما في أوساط السكان              

 ماليـين  ٥ ماليين و٣در عبء هذا المرض بعدد حاالت يتراوح بين األكثر عرضة للمخاطر حيث يق    
  ١ وفاة في السنة؛١٣٠ ٠٠٠ وفاة و١٠٠ ٠٠٠حالة، ويتراوح عدد الوفيات بين 

  
وإذ تؤكد مجدداً على أن انتشار الكوليرا إنما يحدث بسبب الفقر، واالفتقار إلـى اإلمـدادات                  

ح، وقلة النظافة، وتلوث األغذية، ووجود المستوطنات       الكافية من مياه الشرب المأمونة، وقلة اإلصحا      
البشرية العشوائية السيما في المناطق الحضرية، وغياب النُظم الصحية الفعالة، وعدم مالءمة خدمات             

 الرعاية الصحية؛
  

وإذ تعترف بأن فعالية تدخالت الصحة العمومية مثل عالج الحاالت على النحو السليم وفـي                 
تحسين اإلدارة البيئية، وتحسين النظافـة، والحـصول علـى لقاحـات الكـوليرا              الوقت المناسب، و  

عاية الـصحية   واستخدامها على النحو السليم، تعتمد جميعها على وجود نظام متين للترصد وتقديم الر            
مجي ومتعدد القطاعات، يشمل الحصول على الرعاية الصحية المناسبة والمياه          واتباع نهج منسق وبر   

ائل اإلصحاح، وإشراك المجتمع المحلي، وتبادل المعلومات بانفتاح وشفافية، وإقامة حوار           النظيفة ووس 
  دائم بشأن السياسات؛

  
وإذ تدرك أهمية تخطيط التأهب للطوارئ، وتعزيز الترصد، والتـصدي الـسريع، والوفـاء                

  ارئ؛ في حاالت الطو"سفير"بالمعايير التي وضعت بناء على العمل الذي اضطلع به مشروع 
  

 إبان األزمات الصحية والطوارئ التي تسفر عن حاالت تهدد          ،وإذ تالحظ أن أعمال المنظمة      
 مـع   تترابط التي تقدم المساعدات اإلنسانية، أعمال       مجموعة الصحة  بوصفها قائد    ،الظروف الصحية 

  اليونيسيف بوصفها قائد مجموعة المياه واإلصحاح والنظافة؛
  

ز في بلوغ المرامي اإلنمائية لأللفية المتعلقة بالصحة، وخـصوصاً          وإذ تؤكد أن التقدم المحر      
،  )ضمان استدامة البيئـة    (٧الحصول على مياه الشرب المأمونة ووسائل اإلصحاح بموجب المرمى          

سيقلل من ظهور وباء الكوليرا وانتشاره، وأن تحسين الوقاية من الكوليرا ومكافحتها سيكون له أثـر                
  سهال األخرى؛إيجابي على أمراض اإل

  
استحداث لقاحات فمويـة    وإذ تعترف بأن مكافحة الكوليرا بدأت تدخل اآلن مرحلة جديدة مع              

مأمونة وناجعة وميسورة التكلفة، وأن هذا النهج ينبغـي أن يكـون             يحتمل أن تكون  مضادة للكوليرا   
   بديالً عنها،ال أن يكونمكمالً لوسائل الوقاية الناجعة وتدابير المكافحة 

  
  ٢: الدول األعضاء على ما يليتحث  -١
  

لقضايا البيئية عناصر أصلية    أن تعتبر مسائل الصحة والنظافة والمياه واإلصحاح وا         )١(
ومترابطة في السياسات والخطط اإلنمائية، وأن تعمل من هذا المنطلـق علـى تخـصيص               

عالم الجمهور مـن    وإتعليم الصحة والنظافة    الموارد واتخاذ اإلجراءات الالزمة بما في ذلك        
                                                           

  .١٢٨-١١٧): ١٣(٨٥، ٢٠١٠ السجل الوبائي األسبوعي،     ١
  .ظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي منوإذا أمكن    ٢



  القرارات والمقررات اإلجرائية 13

أجل الحيلولة دون حدوث أوبئة الكوليرا أو الحد منها، وأن تولي االهتمام الواجب ألوضـاع               
  المجموعات السكانية األكثر عرضة للعدوى واحتياجاتهم؛

  
أن تعزز نُظم ترصد الكوليرا وتبلّغ عن حاالتها وفقـاً للـوائح الـصحية الدوليـة                  )٢(
للكوليرا في نظم الترصد الشامل عن طريق بنـاء قـدرات         ، وتدرج الترصد الفعال     )٢٠٠٥(

محلية على جمع البيانات وتحليلها وإدراج معلومات عن المحددات الحاسمة مثـل مـصادر              
  ؛المياه والتغطية باإلصحاح والظروف البيئية والممارسات الثقافية

  
ـ   ل على حشد الموارد المالية والتقنية الكافية        أن تعمل   )٣( سقة ومتعـددة   وضع تدابير من

القطاعات من أجل التأهب للكوليرا وسائر أمراض اإلسهال والوقاية منها ومكافحتهـا فـي              
مناطق التوطن ومناطق عدم التوطن، وذلك في إطار تعزيز النُظم الصحية والنهج الـشاملة              

  للقطاع برمته وبروح من التكافل الدولي؛
 
 هذا المرض ألنتكثف تدابير الدعوة  في هذه األعمال وة المحليات المجتمعأن تشرك  )٤(

  يخص مختلف القطاعات؛
  
أن تمتنع عن فرض أي قيود، بال مبرر يتعلق بالمخاوف الصحية العمومية، علـى                )٥(

 مـن اللـوائح     ٤٣، وذلك وفقاً للمادة     والمعرضةحركة التجارة أو السفر في البلدان الموبوءة        
  ؛٢٠٠٥الصحية الدولية 

  
 السليم إلعطاء اللقاحات وأن تهتم بذلك، حـسب االقتـضاء،         تضطلع بالتخطيط   أن    )٦(

  باتباع أساليب الوقاية والمكافحة الموصى بها، ال أن تعتبرها بديالً لهذه األساليب؛
  
  : المدير العام ما يليتطلب إلى  -٢
  

أن يوطد ويعزز التدابير الرامية إلى ضمان استمرار المنظمة في االستجابة بفعاليـة            )١(
  حتياجات البلدان الموبوءة بفاشيات الكوليرا والمعرضة لها؛وسرعة ال

  
 عمل المنظمة في    ، وأن يعزز   فرقة العمل العالمية المعنية بمكافحة الكوليرا      أن ينشط   )٢(

هذا المجال، بما في ذلك تعزيز التعاون والتنسيق مع اإلدارات المختصة في منظمة الـصحة               
  ن؛العالمية وسائر أصحاب المصلحة المعنيي

  
 تنسيق المساعدات الدولية من حيث المعدات والموارد البـشرية والماليـة            أن يعزز   )٣(

  لكوليرا، وذلك لضمان التصدي لهذا المرض على نحو فعال وسريع؛لوباء أي طوال حدوث 
  
أن يقدم الدعم التقني إلى البلدان لبنـاء قـدراتها علـى اتخـاذ التـدابير الفعالـة                    )٤(

بما فيها تدابير الترصد واإلنذار المبكر والتصدي، وكذلك لبنـاء قـدرات            والوقاية،   للمكافحة
المختبرات وتقييم المخاطر، وعالج الحاالت، وجمع البيانات ورصـدها، ووزع اللقاحـات            

  وزعاً فعاالً؛
  
 ظهور أي متغايرات محـورة وسـالالت        لمتابعةشجع الترصد   ي البحوث و  أن يعزز   )٥(

  مقاومة لألدوية؛
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ع التدخالت الرامية إلى تغيير السلوكيات وتعزيز تدابير الـسالمة الغذائيـة            أن يشج   )٦(
ومأمونية مياه الشرب بما في ذلك تعزيز برامج التدريب والدعوة من أجل تحسين الممارسات      

  الصحية وقواعد النظافة ألنها عناصر ضرورية للوقاية من الكوليرا ومكافحتها؛
  
ة باستحداث لقاحات مأمونة وناجعة وميسورة التكلفة        المتعلق البحوثأن يواصل دعم      )٧(

إلى البلدان الموبوءة بـالكوليرا     نقل تكنولوجيات صنع اللقاحات     لمكافحة الكوليرا، وأن يشجع     
أو المعرضة لعدواها من أجل بناء القدرات الالزمة لتوفير اللقاحات المضادة للكوليرا بإنتاجها 

  محلياً؛
  
 محدثة وعملية ومسندة بالبينات لالسترشاد بها فـي وضـع           مبادئ توجيهية أن يعد     )٨(

والعالي  دراسة جدوى وتقييم االستخدام السليم        المبادئ التوجيهية بشأن   السياسات، بما في ذلك   
 للقاحات الفموية المضادة للكوليرا في البلدان المنخفضة الـدخل، وتحديـد الفئـات              المردود

  السكانية المستهدفة؛
  
على االتصال بوكاالت التمويل الدولية المعنية لتقـديم الـدعم الممكـن            أن يواظب     )٩(

  العتماد اللقاحات الفعالة المضادة للكوليرا في البلدان المنخفضة الدخل؛
  
أن يقدم تقريراً إلى جمعية الصحة العالمية الخامسة والستين، عن طريـق المجلـس                )١٠(

  . المبذولة للوقاية من الكوليرا ومكافحتهاالتنفيذي، عن حالة الكوليرا في العالم والجهود
  

  )٢٠١١ يناير/ كانون الثاني ٢١الجلسة التاسعة، (
  
  
  والتغطية الشاملة تمويل قطاع الصحة  استدامة هياكل  ٨ق١٢٨ت م
  

  المجلس التنفيذي،

  ١بعد النظر في التقريرين المتعلقين بتعزيز النظم الصحية،  

  ٢: والستين باعتماد القرار التالي جمعية الصحة العالمية الرابعةيوصي  

  جمعية الصحة العالمية الرابعة والستون،  

 الذي حظي بدعم شديد من المؤتمر       ٢٠١٠٣التقرير الخاص بالصحة في العالم      بعد النظر في      
نوفمبر / برلين، تشرين الثاني  ( التغطية الشاملة،    الوزاري المعني بتمويل النظم الصحية بوصفه أساس      

   ؛)٢٠١٠

                                                           
  .١٢٨/٣٧ت م و١٢٨/٨ت م الوثيقتان    ١
  .إلى األمانةبالنسبة على اعتماد هذا القرار  لالطالع على اآلثار المالية واإلدارية المترتبة ٤الملحق انظر     ٢
 جنيـف، منظمـة     .ية الشاملة السبيل إلى التغط  : تمويل النظم الصحية  . ٢٠١٠التقرير الخاص بالصحة في العالم           ٣

  .٢٠١٠الصحة العالمية، 
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 بشأن التمويل الصحي المستدام والتغطية الشاملة والتـأمين         ٣٣-٥٨ج ص ع   تذكر بالقرار    إذ  
  الصحي االجتماعي؛

 من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان التي نصت على أن لكل شخص            ١-٢٥وإذ تذكّر بالمادة    
ـ                 ك الحق في مستوى من المعيشة كاف للمحافظة على الصحة والرفاهية له وألسـرته، ويتـضمن ذل

التغذية والملبس والسكن والعناية الطبية وكذلك الخدمات االجتماعية الالزمة، وله الحق فـي تـأمين               
معيشته في حاالت البطالة والمرض والعجز والترمل والشيخوخة وغير ذلك من فقدان وسائل العيش              

  نتيجة لظروف خارجة عن إرادته؛

ات صحية شاملة، بمـا فيهـا خـدمات         وإذ تعترف بأن للنظم الصحية الفعالة التي توفر خدم        
 أهمية قصوى للصحة والتنمية االقتصادية والرفاه، وبضرورة ارتكاز هذه النظم على التمويل             الوقاية،

 الـنظم الـصحية مـن أجـل الـصحة           :ميثـاق تـالين   المنصف والمستدام حسبما ورد ذكره فـي        
  ؛)٢٠٠٨( والثروة

المستدام من مـساهمة قيمـة فـي تحقيـق          شدد على ما قدمته هياكل التمويل العادل و       وإذ ت 
مكافحـة   (٦والمرمـى   ) تحسين صحة األمومـة    (٥والمرمى  ) الحد من وفيات األطفال    (٤ المرمى

القضاء  (١، وفي بلوغ المرمى     )األيدز والمالريا واألمراض األخرى   / فيروس العوز المناعي البشري   
  ؛ المتعلقة بالصحةالمرامي اإلنمائية لأللفيةمن ) على الفقر المدقع والجوع

 الـذي  ١٢-٦٢ج ص ع والقـرار  ٢٠٠٨١التقرير الخاص بالصحة في العالم    بعد النظر في    و
سلط األضواء على التغطية الشاملة بوصفها إحدى الركائز األساسية األربع التي تعتمد عليها الرعاية              

الشاملة وإدراج الصحة   الصحية األولية والخدمات الصحية التي تركز على المرضى، بما فيها القيادة            
  في جميع السياسات؛

 هياكل تمويل قطاع الصحة في عدة بلدان بهـدف          ودعموإذ تالحظ ضرورة مواصلة تطوير      
 والخدمات الصحية الضرورية والوقاية والحماية في الوقت        الرعايةحصول الجميع على    توسيع نطاق   

  ذاته من المخاطر المالية الوخيمة؛

أن الدفع المسبق العـادل      مصدر تمويل النظام الصحي المختار، ب      وإذ تقبل، بغض النظر عن    
 إلى كارثـة ماليـة   التي قد تؤدي، وتالفي المدفوعات المباشرة   على مستوى السكان   وتجميع المخاطر 

  الصحية الشاملة؛التغطية وإلى الفقر في مكان تقديم الخدمة، هي مبادئ أساسية لتحقيق 

طاع الصحة ينبغي أن يتم حسب السياق الخاص بكل بلـد،           وإذ ترى أن اختيار نظام تمويل ق      
  المخاطر، والشراء، وتقديم الخدمات األساسية     الخاصة بتجميع وأن من المهم تنظيم الوظائف األساسية       

  ؛والحفاظ على هذه الوظائف

وإذ تقر بأن عدداً من الدول األعضاء يحاول إدخال إصالحات على تمويل قطـاع الـصحة                
القطاعين العام والخاص وبمزيج من التمويل بمدخالت من المساهمات وبمدخالت من           باالعتماد على   

  الضرائب؛

                                                           
 جنيف، منظمة   اآلن أكثر من أي وقت مضى،     : الرعاية الصحية األولية  . ٢٠٠٨التقرير الخاص بالصحة في العالم          ١

  .٢٠٠٨الصحة العالمية، 
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 مـن  وإذ تدرك الدور المهم الذي تضطلع به الهيئات التشريعية والتنفيذية في الـدول بـدعم              
  المجتمع المدني، لمواصلة إصالح نظم تمويل قطاع الصحة بغية تحقيق التغطية الشاملة،

  : على ما يلي١ضاء الدول األعحثت -١

المـدفوعات المباشـرة     أن تضمن تطور نظم تمويل قطاع الصحة بما يحـول دون            )١(
مـسبقاً لقـاء     الماليـة  لمساهماتالباهظة في مكان تقديم الخدمة، وبحيث يشمل أسلوباً لدفع ا         

 إلنفـاق ل ، وذلك تفاديـاً   السكان التي تهدد  المخاطر تجميعوآلية ل  الصحية، الرعاية والخدمات 
  ؛ التي يحتاجون إليهاالرعاية التماسهم نتيجة األفراد وإفقار الصحية الرعاية على الباهظ

وميسورتي الكلفة لجميع المواطنين    أن تسعى إلى تحقيق التغطية واإلتاحة الشاملتين          )٢(
ومستوى هو  الصحية  والخدمات  على أساس اإلنصاف والتضامن، حتى يصبح نطاق الرعاية         

، وذلك من    خدمات الوقاية الشاملة والميسورة    وأن تقدم ة بالتغطية مناسبين،    التكاليف المشمول 
   الموارد المالية؛خالل اإلنصاف واستدامة

االستثمار في نظم تقديم الخدمات الصحية وتعزيـز هـذه          تواصل حسب االقتضاء      ) ٣(
 للـنظم   فيـة الوابـشرية   الموارد  ال وتوفير    وخدماتها النظم، والسيما الرعاية الصحية األولية    

والخـدمات  الصحية ونظم المعلومات الصحية ضماناً لحصول جميع المواطنين على الرعاية           
 الصحية على نحو منصف؛

أن تضمن أن األموال الخارجية المخصصة لتدخالت صحية معينة ال تشتت االنتباه              )٤(
المعونـة، وأنهـا    بعيداً عن أولويات الصحة في البلد، وأنها تمتثل أكثر فأكثر لمبادئ فعالية             

 تسهم بطريقة يمكن التنبؤ بها في استدامة التمويل؛

أن تخطط انتقال نظمها الصحية إلى توفير التغطية الشاملة، مع المحافظة على جودة               )٥(
الخدمات وتلبية احتياجات السكان، من أجل الحد من الفقر وبلوغ المرامي اإلنمائية المتفـق              

 ي اإلنمائية لأللفية؛عليها دولياً، بما فيها المرام

إلى تـوفير التغطيـة الـشاملة،       لنظمها الصحية   أن تدرك، وهي تدير هذا االنتقال         )٦(
ضرورة تحديد كل خيار في السياق الوبائي واالقتـصادي الكلـي واالجتمـاعي والثقـافي               

 والسياسي لكل بلد؛

من القطاعين  أن تغتنم حسب االقتضاء الفرص السانحة للتعاون بين مقدمي الخدمات             )٧(
 العام والخاص ومنظمات تمويل قطاع الصحة، وذلك في إطار رعاية حكومية قوية وعامة؛

 تمويل قطاع الصحة وتضمن شـفافيتها وقابليتهـا         النظم التي توجه  أن تعزز كفاءة      )٨(
 للمساءلة؛

أن تضمن أن التخصيص العام للموارد يحقق توازناً سليماً بـين تعزيـز الـصحة                 )٩(
  وتقديم خدمات الرعاية الصحية؛والتأهيل من األمراض والوقاية

                                                           
  . منظمات التكامل االقتصادي اإلقليميوإذا أمكن    ١
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أن تتبادل الخبرات المكتسبة والدروس المهمة المستفادة علـى المـستوى الـدولي               )١٠(
 لتشجيع جهود البلدان، ودعم صناع القرار، وتعزيز عمليات اإلصالح؛

ى القطـري    على المـستو   البينات الالزمة لجمع  وتعزز القدرات المؤسسية     تنشئأن    )١١(
 بشأن تصميم نظم التغطية الـصحية       بالبيناتمسندة  الفعالة و ال قرارات السياسة العامة  واتخاذ  
 الشاملة؛

  
 : المدير العام ما يليمن تطلب  -٢

 والتقدم المحرز في    ٣٣-٥٨ج ص ع  أن يقدم تقريراً عن التدابير المتخذة لتنفيذ القرار           )١(
العادل والمستدام والضمان االجتماعي لـصالح قطـاع        هذا التنفيذ والسيما في مجال التمويل       

  الصحة في الدول األعضاء؛

وشـركاء التنميـة الـدوليين      أن يعمل عن كثب مع سائر منظمات األمم المتحـدة             )٢(
، من أجل تعزيز الجهود الراميـة        ومنظمات المجتمع المدني   والمؤسسات والدوائر األكاديمية  

  تحقيق التغطية الشاملة؛إلى 

ن يعد خطة عمل تقوم بموجبها منظمة الصحة العالمية بتزويد الـدول األعـضاء              أ  )٣(
فـي  و ١٢-٦٢ج ص ع  بالدعم الالزم لتحقيق التغطية الشاملة على النحو المنشود في القـرار            

  ١؛٢٠١٠ التقرير الخاص بالصحة في العالم

تعـين   لعـدد األشـخاص المتم     بلدان وأقاليم المنظمة  حسب  مقسمة  أن يعد تقديرات      )٤(
 التأمين الصحي األساسي الذي يتيح فرص الحصول على الخدمات الصحية األساسية؛ب

أن يقدم، تلبية لطلبات الدول األعضاء، الدعم التقنـي الـالزم لتعزيـز القـدرات                 )٥(
والخبرات في مجال تطوير نظم تمويل قطاع الصحة، والسيما مخططـات الـدفع المـسبق               

 والخـدمات الـصحية الـشاملة      توفير الرعاية شاملة من خالل    العادل، بغية تحقيق التغطية ال    
 للجميع؛

 أن يسهل في المحافل القائمة التبادل المستمر للخبرات المكتسبة والدروس المستفادة            )٦(
 من حماية صحة المجتمع والتغطية الشاملة؛

بعـد  أن يقدم إلى جمعية الصحة العالمية الخامسة والستين ثم مرة كل ثالثة أعـوام                 )٧(
ذلك، عن طريق المجلس التنفيذي، تقريراً عن تنفيذ هذا القرار، شامالً المسائل المعلقة التـي               

 .ستكون الدول األعضاء قد أثارتها في جمعية الصحة العالمية الرابعة والستين

  )٢٠١١ يناير/ كانون الثاني ٢١الجلسة العاشرة، (
  
  
  

                                                           
، جنيـف، منظمـة     السبيل إلى التغطية الـشاملة    : تمويل النظم الصحية  . ٢٠١٠التقرير الخاص بالصحة في العالم         ١

  .٢٠١٠الصحة العالمية، 
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  تدعيم القوى العاملة الصحية   ٩ق١٢٨ت م
  

   التنفيذي،المجلس
  

  ١بعد النظر في التقريرين الخاصين بتعزيز النُظم الصحية،  
  

  ٢: جمعية الصحة العالمية الرابعة والستين باعتماد القرار التالييوصي  
  

  جمعية الصحة العالمية الرابعة والستون،  
  

  بشأن التحديات التي تشكلها الهجرة الدوليـة للمـوظفين         ١٩-٥٧ج ص ع  إذ تشير إلى القرار       
الصحيين، والذي حث الدول األعضاء على أمور منها وضع استراتيجيات ترمي إلى تخفيـف حـدة                
اآلثار الضارة الناجمة عن هجرة الموظفين الصحيين وتقليل أثرها السلبي على النُظم الـصحية إلـى                

صحيين أدنى حد ممكن، ورسم وتنفيذ السياسات واالستراتيجيات التي تتيح تعزيز استبقاء الموظفين ال            
  بشكل فعال؛

  
 بشأن تسريع إعداد القوى العاملة الصحية الـذي         ٢٣-٥٩ج ص ع  وإذ تشير أيضاً إلى القرار        

تضمن عدة أمور منها اإلقرار بأن النقص في عدد العاملين الصحيين يتعارض مع الجهود الرامية إلى                
 ذلك المرامي الواردة في إعـالن       بلوغ المرامي اإلنمائية المتعلقة بالصحة المتفق عليها دولياً، بما في         

  األلفية ومرامي برامج المنظمة ذات األولوية؛
  

وإذ تحيط علماً بمدونة المنظمة العالمية لقواعد الممارسة بشأن توظيف العـاملين الـصحيين                
 التي تضمنت عدة أمور منها االعتراف بأن وجود قوى عاملة صحية مالئمة             ٣على المستوى الدولي،  

 أمر جوهري لتكامل وفعالية النُظم الصحية ولتقديم الخدمات الـصحية، وبـأن الـدول               وفي المتناول 
األعضاء ينبغي أن تتخذ تدابير من أجل تلبية احتياجاتها من العاملين الصحيين، أي أن تتخذ تدابير من 

  أجل تعليم واستبقاء واستدامة القوى العاملة الصحية المالئمة للظروف الخاصة بكل بلد؛
  

 تثني على التطوير المستمر للمبادئ التوجيهية الخاصة بالمنظمة بشأن سياسات التحسين            وإذ  
 والذي يرتبط بزيادة مجموعة مهارات العاملين الصحيين من حيث الكـم  المهن الصحيةالنوعي لتعليم  

والكيف كما يرتبط بزيادة أهمية مزيج المهارات المطلوب توافره في العاملين الـصحيين، بطريقـة               
  منصفة وفعالة؛ 

  
وإذ تسلم بأن القائمين على التوظيف وأصحاب العمل هم أصحاب مصلحة رئيسيين بوسـعهم      

أن يسهموا في نجاح تنفيذ مدونة المنظمة العالمية لقواعد الممارسة بشأن توظيف العاملين الـصحيين               
  على المستوى الدولي؛

  
  
  

                                                           
  .١٢٨/٣٧م ت و١٢٨/٨م تالوثيقتان     ١
  .إلى األمانةبالنسبة على اعتماد هذا القرار  لالطالع على اآلثار المالية واإلدارية المترتبة ٤الملحق انظر     ٢
  .١٦-٦٣ج ص عالمعتمدة في القرار     ٣
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أهمية ضمان تكثيـف القـوى العاملـة        وإذ تحيط علماً بالنداءات الدولية الحديثة بخصوص          
  ١الصحية وتوزيعها بإنصاف على المستوى العالمي واإلقليمي وداخل البلدان؛

  
وإذ تقر بالدور المحوري للموارد البشرية الصحية في التشغيل الفعال للنُظم الصحية، علـى                

ص عـدد القـوى      وبأن نق  ٢٠٠٦،٢التقرير الخاص بالصحة في العالم      النحو الذي سلط عليه الضوء      
العاملة الصحية وعدم كفاءتها يعوقان أيضاً بصورة جدية تنفيذ الرعاية الصحية األولية، مثلما ذُكر في               

 ويعوقان توسيع تغطية الخدمات الصحية، مثلمـا بينـه          ٢٠٠٨،٣التقرير الخاص بالصحة في العالم      
  ٤؛٢٠١٠التقرير الخاص بالصحة في العالم 

  
من أن نقص عدد العاملين الصحيين المدربين والمحفزين على النحو          وإذ يساورها بالغ القلق       

المالئم، وتوزيعهم بشكل غير مناسب، وعدم الكفاءة في طريقة إدارة واستخدام القوى العاملة الصحية،    
التزال أموراً تشكل عقبات كبيرة في سبيل األداء الفعال للنُظم الصحية، وتعد من أكبر العوائق التـي                 

  ل تحقيق المرامي اإلنمائية لأللفية المتعلقة بالصحة؛تعترض سبي
  

 والسيما في المنـاطق     ،وإذ تدرك أن التوسع في إعداد العاملين الصحيين وتحسين استبقائهم           
كفاية واستدامة نظام التمويل الصحي، وهو أمـر        بما فيها   الريفية، أمران يعتمدان على عوامل مختلفة       

التي تتخذ خارج نطاق قطاع الصحة، بما في ذلك القـرارات التـي             يتوقف إلى حد ما على القرارات       
  تتخذ في المنظمات الدولية؛

  
وإذ تالحظ أن عدم توافر بينات كافية بشأن فعالية سياسات القوى العاملة الـصحية، وعـدم                  

وجود بيانات شاملة وذات موثوقية ومحدثة، بما في ذلك أدوات التحليل، يمـثالن مـشكالت للـدول                 
  ضاء الساعية إلى إعداد أو استبقاء قوى عاملة صحية كافية ومستدامة وفعالة؛األع

  
وإذ يثير قلقها أن الكثير من الدول األعضاء، والسيما الدول األعضاء التي تعاني نقصاً حاداً                 

أو عدم توازن في عدد العاملين الصحيين، يفتقر أيضاً إلى القدرة على تصريف الشؤون وإلى القـدرة       
ية واإلدارية الالزمة لتصميم وتنفيذ تدخالت السياسة العامة ذات الكفاءة والفعاليـة فيمـا يتعلـق                التقن

  بتعزيز واستبقاء القوى العاملة الصحية؛
  

وإذ تدرك أن القوى العاملة الصحية الكافية والتي تتمتع بالكفاءة واالستدامة هي لـب الـنُظم                  
  ؛ تحسين الصحةالصحية القوية وتعد شرطاً مسبقاً الستدامة

  

                                                           
 والـبالغ   ؛٢٠٠٨مارس  / إعالن كامباال وبرنامج العمل العالمي الصادرين في آذار       يشتمل ذلك وال يقتصر على           ١

: وكتيب تضييق الفجوة في غضون جيل     ؛  ٢٠٠٨يوليو  / الصادر عن مجموعة الدول الصناعية الثماني الصادر في تموز        
التقرير الختامي للجنة المعنيـة     : ت حول المحددات االجتماعية للصحة    اإلنصاف في المجال الصحي بفضل اتخاذ إجراءا      

؛ وأعمال فرقة العمل الرفيعة المستوى المعنية بالتمويـل         ٢٠٠٨ منظمة الصحة العالمية،     بالمحددات االجتماعية للصحة،  
ر اإليجابي بين الـنُظم     وبيان فينسيا الختامي بشأن تحقيق أقصى حد من التآز        ؛  ٢٠٠٩الدولي االبتكاري للنُظم الصحية،     

  .٢٠٠٩ الصحية والمبادرات الصحية العالمية،
  .٢٠٠٦ جنيف، منظمة الصحة العالمية،  العمل معاً من أجل الصحة،- ٢٠٠٦التقرير الخاص بالصحة في العالم    ٢
يف، منظمة   جن .الرعاية الصحية األولية، اآلن أكثر من أي وقت مضى        . ٢٠٠٨التقرير الخاص بالصحة في العالم         ٣

  .٢٠٠٨الصحة العالمية، 
 جنيـف، منظمـة     السبيل إلى التغطية الـشاملة،    : تمويل النُظم الصحية  . ٢٠١٠التقرير الخاص بالصحة في العالم         ٤

  .٢٠١٠الصحة العالمية، 
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وإذ تدرك تقاسم المسؤوليات الصحية بين مستويات الحكومات الوطنية ودون الوطنية، وهـو              
  أمر تنفرد به الدول االتحادية، 

  
  :على ما يلي ١ الدول األعضاءتحث  -١
  

أن تنفذ مدونة المنظمة العالمية الطوعية لقواعد الممارسة بشأن توظيـف العـاملين               )١(
مستوى الدولي لكي يتسنى لبلدان المنشأ وبلدان المقصد أن تستفيد من الهجرة الصحيين على ال

الدولية للعاملين الصحيين وبما يخفف من اآلثار السلبية المترتبة على النُظم الـصحية مـن               
جراء هجرة العاملين الصحيين، وخصوصاً في البلدان التي تعاني من عجز حرج في عـدد               

  العاملين الصحيين؛
  

تحدد حسب االقتضاء في سياق الظروف االقتصادية العالميـة أولويـات إنفـاق             أن    )٢(
القطاع العام على الصحة، لتضمن توافر الموارد المالية الالزمة لتنفيذ سياسات واستراتيجيات 
تنمية القوى العاملة الصحية واستبقائها، والسيما في البلدان النامية، باعتبار ذلك استثماراً في             

   يسهم في التنمية االجتماعية واالقتصادية؛ صحة السكان
  

يتجزأ مـن    أن تدرس وضع أو تجديد خطة وطنية للقوى العاملة، بوصفها جزءاً ال             )٣(
خطة صحية وطنية مثبتة، وذلك وفقاً للمسؤوليات الوطنية ودون الوطنيـة، وأن تـضاعف              

  ي؛جهودها من أجل تنفيذها ورصدها على النحو الفعال حسب السياق الوطن
  

 البينات التـي     تلك نتائج واستراتيجيات مستمدة من البينات، بما فيها       وتنفذأن تعتمد     )٤(
توصلت إليها فرقة العمل التابعة للتحالف العالمي للقوى العاملة الصحية والمعنيـة بتحـسين              

  التعليم والتدريب، وذلك من أجل تحسين تعليم وتدريب العاملين الصحيين؛
  

شاط في األعمال الجارية على إعداد إرشادات لسياسات منظمة الصحة          أن تشارك بن    )٥(
العالمية من أجل التحسين النوعي لتعليم المهن الصحية بغية زيادة أعـداد القـوى العاملـة                
ومجموعة المهارات ذات الصلة المناسبة لالحتياجات الصحية وسياق النُظم الـصحية فـي             

  البلدان؛
  

اسات تزيد من توافر العاملين الصحيين المحفَّزين والمهرة        أن تعد استراتيجيات وسي     )٦(
في المناطق النائية والمناطق الريفية، حسب التوصيات المنبثقة عن السياسة العالميـة التـي              
وضعتها المنظمة لزيادة توافر العاملين الصحيين في المناطق النائية والمناطق الريفية عـن             

  املة الصحية؛طريق تحسين سبل استبقاء القوى الع
  

 على زيادة استبقاء العاملين الصحيين في المناطق        تنفذ التوصيات المتعلقة بالعمل   أن    )٧(
 والسيما لتحسين ظروف المعيشة، وتهيئة بيئة عمـل مأمونـة وداعمـة؛ والـدعم               ،الريفية

بالتوعية، وبرامج التطور واالرتقاء الوظيفي، ودعم الشبكات المهنية، واعتـراف المجتمـع            
  ور العمالة الصحية المتفانية؛بد

  
المعلومـات عـن القـوى      بقدرات داخل البلدان فيما يتعلق بنظم       أن تنشئ أو تعزز       )٨(

، بما فـي ذلـك جمـع     من أجل توجيه وتسريع وتحسين اإلجراءات القطرية    العاملة الصحية 
على  ذلك   يغطيومعالجة ونشر المعلومات عن القوى العاملة الصحية في كل بلد، وعلى أن             

                                                           
  . منظمات التكامل االقتصادي اإلقليميوإذا أمكن   ١
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سبيل المثال ال الحصر إنشاء قدرات التجميع والتعليم والتدريب والتوزيع والهجرة واإلنفاق،            
  لتوجيه وتعجيل وتحسين اإلجراءات القطرية؛

  
أن تعمل مع القطاعات األخرى على توفير البينات واعتماد التدخالت الفعالة الخاصة   )٩(

 تؤثر على القوى العاملـة الـصحية فـي    بالسياسات من أجل التصدي للعوامل األخرى التي 
المناطق الريفية والمناطق النائية، مثل عوامل الحرمان االجتماعي االقتـصادي، والحـواجز      

  والمسافات الجغرافية، ووسائل النقل، ومقبولية الخدمات؛
  

المنظمات غير الحكومية، والمنظمات الدولية، والهيئات المانحة الدولية، والمؤسـسات          تحث    -٢
  :لمالية واإلنمائية، وسائر المنظمات المعنية العاملة في البلدان النامية، على ما يليا

  
 وفقـاً إلعـالن     -أن توائم وتنسق ممارساتها في مجال التعليم والتدريب والتوظيف            )١(

 مع ممارسات البلدان األخرى التي تزاول       -باريس بشأن فعالية المعونة، وبرنامج عمل أكرا        
، وأن توائم وتنسق خصوصاً خطط الصحة الوطنية، أينما وجدت، مـن أجـل              فيها أنشطتها 

تحقيق التآزر والدعم الالزمين لجهود الدول األعضاء الرامية إلى إنشاء قوى عاملة صـحية              
  مستدامة، وتعزيز نُظم الصحة، وتحسين الحصائل الصحية؛

  
تدامة القدر الكافي مـن     أن تدعم االستراتيجيات والتدخالت الطويلة اآلجل لبناء واس         )٢(

القوى العاملة الصحية التي تتميز بالكفاءة، بما في ذلك االستثمار في قوى المستقبل العاملـة               
  الصحية؛

  
  : المدير العام ما يليتطلب من  -٣

  
أن يواصل تنفيذ مدونة المنظمة العالمية لقواعد الممارسة بشأن توظيـف العـاملين               )١(

 وأن يقدم الدعم التقني الذي تطلبه الدول األعضاء التي تنفذ           الصحيين على المستوى الدولي،   
  هذه المدونة العالمية؛

  
أن يمارس القيادة على الصعيدين العالمي واإلقليمي مـن خـالل إعـداد البينـات                 )٢(

والتوصية بالتدخالت الفعالة للتصدي للعوامل التي تعرقل الحصول على العاملين الصحيين؛           
 الوكاالت الشريكة في النظام المتعدد األطراف على توفير التـدابير           وأن يعمل عن كثب مع    

المالئمة لدعم جهود الدول األعضاء الرامية إلى المحافظة على القدر الكـافي مـن القـوى                
؛ وأن يناصـر إعـالء شـأن هـذا           أو إلى توفير هذا القدر الكافي      العاملة المستدامة والفعالة  

   العالمية؛طويرعمل البحث والتالموضوع في برامج 
  
أن يقدم الدعم التقني إلى الدول األعضاء بناء على طلبها من أجل جهودها الراميـة                 )٣(

إلى تحسين التعليم والتدريب واستبقاء القوى العاملة الصحية، بما في ذلك تحديد الـسياسات              
وى العاملة  الناجعة والفعالة في مجال القوى العاملة الصحية ووضع وتنفيذ الخطط الوطنية للق           

  الصحية؛
  
 قدراتها في مجال تنسيق شؤون      في تعزيز أن يدعم الدول األعضاء بناء على طلبها          )٤(

القوى العاملة الصحية بين وزارات الصحة وغيرها من الـوزارات وأصـحاب المـصلحة              
  المعنيين؛
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أن يشجع ويدعم الدول األعضاء على وضع وتجديد إطار لـنُظم المعلومـات عـن          )٥(
ى العاملة الصحية، ليتسنى لها جمع ومعالجة ونشر المعلومـات عـن قواهـا العاملـة                القو

الصحية، بما في ذلك من معلومات عن قدرات التجميع والهجرة والتعليم والتدريب وتـوفير              
  مزيج المهارات والتوزيع واإلنفاق ومواقف ومحددات التغيير؛

  
ة في مجال التطـوير المـستمر       أن يشجع الدول األعضاء على دعم أعمال المنظم         )٦(

للمبادئ التوجيهية لسياسات التحسين النوعي في تعليم المهن الصحية من أجل زيـادة كميـة               
ونوعية وأهمية القوى العاملة الصحية، وسد الثغرات في مجال الموارد البشرية مـن أجـل               

  الصحة بطريقة منصفة وفعالة؛
  
ـ         )٧( ة والبلـدان المتقدمـة بـشأن الـسياسات         أن يشجع البحوث التي تهم البلدان النامي

والتدخالت الناجعة والفعالة لتحسين التوسع في القوى العاملة الصحية واستبقائها، وذلك بهدف 
إنشاء وتجديد قاعدة بينات عالمية مفتوحة عن أفضل الممارسـات والـسياسات والتـدخالت              

درة على تحويل البينات وأفضل     الناجعة والفعالة، بما في ذلك دعم تعزيز مراكز المعارف القا         
  الممارسات إلى حلول للسياسات الخاصة بكل سياق؛

  
أن يعزز قدرة األمانة على إعطاء األولوية الكافية للمهام المتعلقة بالجهود األوسـع               )٨(

  التي تبذلها المنظمة لمعالجة األزمة العالمية في مجال القوى العاملة الصحية؛
  
التقدم المحرز في تنفيذ هذا القرار إلى جمعية الصحة العالميـة،           أن يقدم تقريراً عن       )٩(

  عن طريق المجلس التنفيذي، بطريقة متكاملة مع التقرير الذي سيقدمه عـن تنفيـذ القـرار                
، الصادر بخصوص مدونة المنظمة العالمية لقواعد الممارسة بشأن توظيف          ١٦-٦٣ج ص ع  

  .القوى العاملة على المستوى الدولي
  

  )٢٠١١ يناير/ كانون الثاني ٢١ة العاشرة، الجلس(
  
  
تعزيز القدرات الوطنيـة فـي مجـال إدارة الطـوارئ الـصحية والكــوارث                 ١٠ق١٢٨ت م

  النُظم الصحية وتعزيزمرونة 
  

  المجلس التنفيذي،
  

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

  
   بشان العمل الصحي فيما يتعلق باألزمـات والكـوارث       ١-٥٨ج ص ع  إذ تشير إلى القرارين       

 بشأن تغير   ١٩-٦١ج ص ع   بشأن التأهب لحاالت الطوارئ ومواجهتها، وإلى القرار         ٢٢-٥٩ج ص ع  و
 العمل  المناخ والصحة، وغيرها من قرارات جمعية الصحة العالمية وقرارات اللجان اإلقليمية، وخطط           

التأهب للجوائح،  إلى باإلضافة، )٢٠٠٥(الخاصة بأمور منها األمن الصحي، واللوائح الصحية الدولية     
 والمستشفيات المأمونة، وغيرها من األمور المرتبطة بالطوارئ والكوارث على المـستوى المحلـي            

  والمستوى دون الوطني والمستوى الوطني؛
  

                                                           
  .إلى األمانةبالنسبة على اعتماد هذا القرار دارية المترتبة  لالطالع على اآلثار المالية واإل٤الملحق انظر      ١
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 الذي اعتمد إعالن هيوجو وإطار      ٦٠/١٩٥ألمم المتحدة   وإذ تشير إلى قرار الجمعية العامة ل      
بناء قدرة األمم والمجتمعات على مواجهة الكوارث وكذلك القـرارات          : ٢٠١٥-٢٠٠٥عمل هيوجو   

 التي تضمنت جملة أمور منهـا دعـوة         ٦٤/٢٥١، و ٦٤/٢٠٠، و ٦٣/٢١٦، و ٦٢/١٩٢، و ٦١/١٩٨
وإلى تعزيز القدرة على الحد من        عمل هيوجو  إطارالدول األعضاء إلى زيادة الجهود المبذولة لتنفيذ        

المخاطر واتخاذ التدابير الكفيلة بالتأهب للطوارئ على جميع المستويات، وتشجيع المجتمـع الـدولي              
وكيانات األمم المتحدة المعنية على دعم الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيـز القـدرة علـى التأهـب                  

  للكوارث والتصدي لها؛
  

 على أن البلدان مسؤولة عن ضمان حماية صحة وسالمة ومعافاة شـعوبها،             وإذ تؤكد مجدداً  
وعن ضمان تعزيز مرونة النُظم الصحية واعتمادها على نفسها، وهو ما يعتبر من األمور الحاسـمة                
في الحد من األخطار الصحية والقابلية للتأثر وفي توفير استجابة فعالة وفي التعافي مـن الطـوارئ                 

  والكوارث؛
  
ذ تأسف للخسائر الفادحة والهائلة في األرواح واإلصابات والمرض والعجز مـن جـراء              وإ

  الطوارئ والكوارث واألزمات بجميع أشكالها؛
  

وإذ تضع في اعتبارها أن الطوارئ والكوارث تسفر أيضاً عن إتالف وتدمير المستـشفيات              
 على تقديم الخـدمات الـصحية،       وغيرها من البنى التحتية الصحية، وأنها تقوض قدرة النُظم الصحية         

  وتعترض سبيل التنمية الصحية وبلوغ المرامي اإلنمائية لأللفية؛
  

وإذ تعرب عن بالغ قلقها ألن استمرار الفقر، وزيادة التوسع الحضري، وتغير المناخ أمـور               
  معات؛من المتوقع أن تزيد المخاطر الصحية وتأثير الطوارئ والكوارث على العديد من البلدان والمجت

  
وإذ تعترف بأن معظم أعمال التصدي للمخاطر المحيقة بالصحة من جراء األخطار الطبيعية             
والبيولوجية والتكنولوجية والمجتمعية بما فيها االستجابة الفورية للطوارئ، تتم من قبل أطراف فاعلة             

ـ             ابات التـي   على المستوى المحلي والقطري عبر جميع التخصصات الصحية بما فيها التصدي لإلص
تحدث ألعداد كبيرة من البشر والصحة النفسية واألمراض غير السارية واألمراض السارية وصـحة              
البيئة وصحة األمهات والولدان والصحة اإلنجابية وقضايا الصحة والتغذية وغيرهـا مـن القـضايا               

  الصحية الشاملة؛
  

افاة الناس المعرضين   وإذ تسلم بإسهام القطاعات والتخصصات األخرى في تحقيق صحة ومع         
الطوارئ والكوارث بمن في ذلك الحكومات المحلية، والقائمون على التخطـيط،           الناشئة عن   لمخاطر  ل

  والمهندسون والمهندسون المعماريون، وخدمات الطوارئ والدفاع المدني، والدوائر العلمية؛
  

دارة الطـوارئ   وإذ يساورها القلق ألن قدرات البلدان والمجتمعات المحليـة فـي مجـال إ             
والكوارث الكبرى غالباً ما تتحمل فوق طاقتها، وألن أنشطة التنسيق واالتصاالت والدعم اللوجـستي              

  غالباً ما يتضح أنها أضعف جانب من جوانب إدارة الطوارئ الصحية؛
  

وإذ تعرب عن تقديرها ألن بعض البلدان بما فيها البلدان، المنخفضة الدخل أو البلـدان ذات                
تنمية الناشئة، نجحت في الحد من الوفيات والمراضة التي تحدث في أوضاع الطوارئ بفـضل    حالة ال 

استثمارها في تدابير الحد من مخاطر الطوارئ والكوارث بدعم من الشركاء على الـصعيد المحلـي                
  واإلقليمي والعالمي؛
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مـة  وإذ تقر بأن منظمة الصحة العالمية تـؤدي دوراً مهمـاً بوصـفها عـضواً فـي منظو              
االستراتيجية الدولية للحد من الكوارث، وبوصفها أيضاً قائد المجموعة الصحية في إطـار إصـالح               

تعمل عن كثب مع أعضاء المجتمع الدولي اآلخرين مثل أمانة األمم المتحـدة             و،  المساعدات اإلنسانية 
ـ             شؤون اإلنـسانية،   المعنية باالستراتيجية الدولية للحد من الكوارث، ومكتب األمم المتحدة لتنـسيق ال

واليونيسيف، وحركة الصليب األحمر والهالل األحمر الدولية، وسائر المنظمات غير الحكومية، مـن             
للكـوارث  أجل دعم تنمية قدرة البلدان وتطوير القدرات المؤسـسية لـإلدارة المتعـددة القطاعـات                

   الكوارث؛ مخاطروالطوارئ والتي تشمل الحد من
  
والحملة العالمية للحد مـن الكـوارث        العالمية للحد من الكوارث      يةاالستراتيجانطالقاً من   و

المـدن   بـشأن    ٢٠١١-٢٠١٠  الفتـرة  بشأن المستشفيات اآلمنة من الكوارث وحملة      ٢٠٠٩-٢٠٠٨
،  بشأن حماية الصحة من تغير المنـاخ       ٢٠٠٨م الصحة العالمي لعام     ، ويو الصامدة في وجه الكوارث   
، ويوم الصحة "المستشفيات اآلمنة تنقذ األرواح أثناء الطوارئ"أن  بش٢٠٠٩ويوم الصحة العالمي لعام 

والتي تمخضت عن اتخاذ إجراءات على المستوى       " لصحة المدن ألف وزن   " حول   ٢٠١٠العالمي لعام   
المحلي والمستوى دون الوطني والمستوى الوطني والمستوى العالمي للحد من المخاطر التي تحـدق              

  الكوارث؛بالصحة من جراء الطوارئ و
  

وإذ تدرك أن تحسين الحصائل الصحية أثناء الكوارث والطوارئ يتطلب اتخـاذ إجـراءات              
إضافية عاجلة على الصعيد القطري واإلقليمي والعالمي لضمان أن أنشطة الحد من المخاطر الصحية              
واالستجابة العامة أثناء الطوارئ والكوارث علـى المـستوى المحلـي والمـستوى دون الـوطني                

الوطني تتم في الوقت المناسب وبفعالية، واستمرار عمل الخدمات الصحية عنـدما تمـس               لمستوىوا
الحاجة إليها، وإذ تضع في اعتبارها في هذا الصدد أن أضرار الطوارئ والكوارث تختلف من الرجل                

  إلى المرأة،
  

  ١: الدول األعضاء على ما يليحثت -١

ارئ الـصحية ومخـاطر الكـوارث       أن تعزز برامج التصدي لجميع أخطار الطـو         )١(
 كجـزء   ٢) الكوارث، والتأهب والتصدي للطوارئ     مخاطر بما فيها برامج الحد من    (الصحية  

من النُظم الصحية الوطنية ودون الوطنية المدعومة بالقوانين واللوائح والتـدابير األخـرى،             
ـ            تثمار فـي   وذلك بغية تحسين الحصائل الصحية والحد من الوفيات والمراضة، وحماية االس

البنية التحتية في مجال الصحة، وتعزيز مرونة النظام الصحي والمجتمع برمتـه، وترشـيد              
  المساواة بين الجنسين في جميع مراحل هذه البرامج؛

أن تدمج برامج التصدي لجميع أخطار الطوارئ الصحية ومخاطر الكوارث الصحية         )٢(
ط الصحية الوطنيـة أو دون الوطنيـة،        في الخط ) الكوارثمخاطر  بما فيها برامج الحد من      (

وأن تضفي الطابع المؤسسي على القدرة على تنسيق األعمال الصحية والمتعددة القطاعـات             
بغية تقدير المخاطر، واستباق الحد من المخاطر، واالستعداد للكوارث والطـوارئ وسـائر             

 األزمات والتصدي لها والتعافي منها؛

                                                           
  . منظمات التكامل االقتصادي اإلقليميوإذا أمكن    ١
  إدارة مخاطر الطوارئ والكوارث تشمل جميع تدابير تقييم المخاطر، والحـد مـسبقاً مـن المخـاطر، والتأهـب                      ٢

  .عاشوالتصدي للطوارئ والكوارث وغيرها من األزمات واالنت
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 أن يتم اختيـار مواقـع       : ما يلي  منة والمستعدة تضمن  أن تعد برامج للمستشفيات اآل      )٣(
المستشفيات والمرافق الصحية الجديدة وبناؤها على نحو آمن كي تصمد في وجه األخطـار              

 وأن تكون كـل     ؛ وأن يتم تقدير مدى سالمة المرافق القائمة واتخاذ تدابير تصحيحية          ؛المحلية
 والخارجية؛المرافق الصحية مستعدة للتصدي للطوارئ الداخلية 

أن تعزز التعاون اإلقليمي ودون اإلقليمي بما في ذلك تبادل الخبرات والتجارب من               )٤(
 أجل تنمية القدرات والحد من المخاطر والتصدي والتعافي؛

أن تعزز دور القوى العاملة الصحية المحلية العاملـة فـي نظـام إدارة الطـوارئ        )٥(
الصحية المحلية من خالل تعزيز التخطيط والتدريب الصحية من أجل توفير القيادة والخدمات 

 والوصول إلى الموارد األخرى؛
  

 : المدير العام ما يلي إلىتطلب -٢

أن يضمن تعزيز القدرات والموارد على جميع مـستويات المنظمـة، وأن يحقـق                )١(
المستوى األمثل لخبراتها في كل تخصصاتها بغية تقديم ما يلزم من إرشادات تقنيـة ودعـم                

لدول األعضاء والشركاء من أجل تطوير برامج التصدي للطـوارئ الـصحية ومخـاطر              ل
  الكوارث على المستويات الوطنية ودون الوطنية والمحلية؛

أن يعزز التعاون وأن يضمن اتساق وتكامل اإلجراءات مـع إجـراءات الكيانـات                )٢(
حكومي والدوائر األكاديمية،    العام والخاص والقطاع غير ال     كيانات القطاعين المعنية، بما فيها    

لدعم تصدي البلد والمجتمع المحلي لمخاطر الكوارث والطوارئ الصحية، بما في ذلك الحـد      
الكوارث، والجهود الدائبة التي تبذلها الدول األعضاء لتنفيـذ اللـوائح الـصحية             مخاطر  من  

 ؛)٢٠٠٥(الدولية 

طوارئ الصحية والكوارث بمـا     أن يقوي قاعدة البينات الالزمة للتصدي لمخاطر ال         )٣(
 في ذلك البحوث الميدانية والتقييمات االقتصادية؛

أن يدعم التقديرات الوطنية ودون الوطنية للمخاطر، وأن يدعم القـدرات المتعلقـة               )٤(
بالتصدي لمخاطر الطوارئ الصحية والكوارث كأساس لحفز العمل وتقوية القدرات الوطنية           

ي لمخاطر الطوارئ الصحية والكوارث، بما في ذلك الحد مـن  ودون الوطنية الالزمة للتصد 
 الكوارث؛مخاطر 

 المجلـس   أن يقدم تقريراً إلى جمعية الصحة العالمية السادسة والستين عن طريـق             )٥(
  عن التقدم المحرز في تنفيذ هذا القرار؛التنفيذي في دورته الثانية والثالثين بعد المائة

  
مانحين وشركاء التعاون اإلنمائي أن يخصصوا موارد كافية لبرامج         الالدول األعضاء و   تناشد  -٣

 فـي   دور المنظمة التصدي لمخاطر الطوارئ الصحية والكوارث، وتناشد أيضاً شركاءها أن يدعموا           
جميع الشؤون الصحية الدولية، وذلك من خالل التعاون الدولي من أجل التنمية، ومن خالل النداءات                

  .اإلنسانية
  

  )٢٠١١ يناير/ كانون الثاني ٢١ العاشرة، الجلسة(
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  تعزيز التمريض والقبالة   ١١ق١٢٨ت م
  

  المجلس التنفيذي،
  

  ١بعد النظر في التقريرين المتعلقين بتعزيز النظم الصحية،  
  

  ٢: جمعية الصحة العالمية الرابعة والستين باعتماد القرار التالييوصي  
  

  جمعية الصحة العالمية الرابعة والستون،  
  
إذ تدرك ضرورة إرساء نظم صحية وطنية مستدامة وتعزيز القدرات الوطنية من أجل بلوغ                

  ؛في مجال الصحةالمرمى المتمثل في الحد من حاالت اإلجحاف 
  

وإذ تسلم بما تقدمه مهنتا التمريض والقبالة من مساهمة حاسمة في تعزيز النظم الصحية من               
دمات التي تتيحها هاتان المهنتان على الخدمات الصحية        أجل زيادة فرص حصول المستفيدين من الخ      

الشاملة، وكذلك في الجهود الرامية إلى تحقيق المرامي اإلنمائية المتعلقة بالصحة والمتفق عليها دولياً              
  بما فيها المرامي اإلنمائية لأللفية ومرامي برامج منظمة الصحة العالمية؛

  
 العاملين في مجالي التمـريض والقبالـة وسـوء          إزاء تواصل نقص عدد   يساورها القلق   وإذ  

  وما لذلك من أثر على الرعاية الصحية وما يتجاوزها؛ توزيعهم في بلدان كثيرة
  

الرعاية الصحية األولية، بما في ذلك تعزيز النظـام         " بشأن   ١٢-٦٢ج ص ع   وإذ تنوه بالقرار  
ـ     الذي دعا في جملة أمور إلى     " الصحي هـا، وحـث الـدول      وتعزيز ةتجديد الرعاية الصحية األولي

بمـن   ،تدريب األعداد الكافية من العاملين الصحيين ذوي مجموعة المهارات المالئمة         األعضاء على   
 بغية تدارك حاالت الـنقص      ئهمواستبقا ت، والقابال فيهم ممرضو وممرضات الرعاية الصحية األولية     

  ؛ناس الصحية بشكل فعالتلبية احتياجات الالراهنة في عدد العاملين الصحيين الالزمين ل
  

في لتحسين النوعي للتعليم والتدريب     وإذ تثني على مبادرات منظمة الصحة العالمية الجارية ل        
والالزمة ة بغية زيادة عدد القوى العاملة الصحية ومجموعة المهارات ذات الصلة            يالصحالمهن  مجال  

  لصحية فيها؛حتياجات الصحية في البلدان واستجابة لسياق النظم ااالتلبية ل
  

تعزيز "لمنظمة بشأن السياسة العامة بخصوص      الصادرة عن ا  وإذ تعترف بالتوصيات العالمية     
 "الوصول إلى العاملين الصحيين في المناطق النائية والمناطق الريفية من خالل تحـسين اسـتبقائهم              

 مجال التمريض والقبالة    عداد السياسات القطرية الفعالة الستبقاء العاملين في       إل ٣بينات قاعدة   بوصفها
  ؛في المناطق الريفية

  
المدونة العالمية لقواعد الممارسة المتعلقة بتوظيف العاملين الصحيين علـى          تحيط علماً ب  وإذ  

  ٤؛المستوى الدولي، التي وضعتها منظمة الصحة العالمية

                                                           
  .١٢٨/٣٧ت م و١٢٨/٨ت م  الوثيقتان    ١
  .إلى األمانةبالنسبة على اعتماد هذا القرار  لالطالع على اآلثار المالية واإلدارية المترتبة ٤الملحق انظر      ٢
ات توصي: زيادة الوصول إلى العاملين الصحيين في المناطق الريفية والمناطق النائية من خالل تحسين استبقائهم                  ٣

  .٢٠١٠ جنيف، منظمة الصحة العالمية، .السياسات العالمية
  .١٦-٦٣ج ص ع المعتمدة في القرار     ٤
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ـ          وإذ تؤكد مجدداً الدعوة التي وجهت      ة ضمن البيان المشترك بين منظمـة الـصحة العالمي
 إلـى الحكومـات     صحة األم والوليد  بشأن  واليونيسيف والبنك الدولي     وصندوق األمم المتحدة للسكان   

والمجتمع المدني من أجل تعزيز القدرة على تلبية الحاجة الملحة إلى عاملين صحيين مؤهلين والسيما               
  القابالت؛

  
مـريض والقبالـة    وإذ تالحظ أهمية تعدد التخصصات والسيما لدى العاملين في مجـالي الت           

أفـضل  للمشاركة في البحوث الرفيعة الجودة التي تجعل سياسات الصحة والنظم الصحية قائمة على              
استراتيجية البحوث من أجل الصحة التي وضعتها منظمة        المعارف العلمية والبينات، وفقاً لما ورد في        

  ؛٢١-٦٣ج ص عالصحة العالمية وأيدها القرار 
  

 في مجالي التمريض والقبالة يمثلون أغلبية القوى العاملة في الـنُظم            وإذ تالحظ أن العاملين   
الصحية لعدة بلدان، وإذ تسلم بأن توفير الخدمات الصحية القائمة على المعارف والمهارات يـضمن               

  لألفراد واألسر والمجتمعات أقصى حد من العافية البدنية والنفسية والعاطفية واالجتماعية؛
  

م الصحية متفتتة وأن الموارد البشرية الالزمة لمجـال الـصحة مازالـت             وإذ تدرك أن النُظ   
ناقصة العدد، وأن الحاجة تدعو إلى تحسين التعاون في مجال التثقيف والممارسة وخدمات الرعايـة               

  الصحية األولية؛
  

 بشأن تعزيـز    ٢٧-٥٩ج ص ع  وبعد النظر في التقريرين عن التقدم المحرز في تنفيذ القرار           
  ١القبالة؛التمريض و
  

  وإذ تضع في اعتبارهـا القـرارات الـسابقة الداعيـة إلـى تعزيـز التمـريض والقبالـة                   
 ١٢-٥٤ج ص ع   و ١-٤٩ج ص ع   و ٨-٤٨ج ص ع   و ٩-٤٧ج ص ع   و ٥-٤٥ج ص ع  و ٢٧-٤٢ج ص ع  (
والتوجهات االستراتيجية الجديدة لخدمات التمريض والقبالة التي وضـعت للفتـرة         ) ٢٧-٥٩ج ص ع  و

  ٢؛٢٠١٥-٢٠١١
  

  لم بضرورة االرتقاء بتثقيف العاملين في مجالي التمريض والقبالة،وإذ تس
  

  : الدول األعضاء على بيان التزامها بتعزيز التمريض والقبالة من خالل ما يليتحث -١

وضع أهداف وخطط  عمل لتطوير التمريض والقبالة كجزء ال يتجزأ من الخطـط                )١(
حتياجـات الـسكان    تلبيـة ا  ظام بغرض   الصحية الوطنية أو دون الوطنية التي تستعرض بانت       

  الصحية ومراعاة أولويات النظم الصحية حسب االقتضاء؛

تكوين أفرقة صحية متينة ومتعددة التخصصات من أجل االستجابة ألولويات الصحة             )٢(
والنظم الصحية، مع التسليم بما تقدمه المعارف والخبرات في مجالي التمريض والقبالة مـن              

  مساهمة مميزة؛

المشاركة في األعمال الجارية  لمبادرات منظمة الصحة العالمية بـشأن التحـسين               )٣(
النوعي للتعليم والتدريب في مجال التمريض والقبالة بغية زيادة عدد القوى العاملة الـصحية              

                                                           
  .٦٣/٢٧ وج٦١/١٧انظر الوثيقتين ج   ١
  .WHO/HRH/HPN/10.1الوثيقة    ٢
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ومجموعة المهارات ذات الصلة التي تلبي االحتياجات الصحية للبلدان وتناسب سياق الـنظم             
  الصحية فيها؛

التعاون كل في إقليمها مع مهنتي التمريض والقبالة على تدعيم التشريعات الوطنيـة               )٤(
أو دون الوطنية والعمليات التنظيمية التي تحكم هاتين المهنتين، بما في ذلك تعزيز المهارات              
في بداية السلك الوظيفي من أجل تعليم العاملين والعامالت في مجـال التمـريض والقبالـة                

 مستوى الخبرة لبلوغالء االهتمام لتطوير سلسلة متصلة من التعليم الالزم إياً، ووإعدادهم مهني
 المطلوب للباحثين في مجال التمريض والقبالة؛

تسخير معارف الباحثين في مجالي التمريض والقبالة وخبراتهم للمساهمة في توفير             )٥(
 البينات دعماً لالبتكار والفعالية في النظم الصحية؛

عانة الفعالة بخبرات العاملين في مجالي التمريض والقبالة لتخطيط الـسياسات           االست  )٦(
 وعمليات البرمجة المتعلقة بالصحة والنظم الصحية وإعدادها وتنفيذها وتقييمها؛

تنفيذ استراتيجيات ترمي إلى تعزيز التثقيف المشترك بين المهن والممارسة القائمـة              )٧(
مريض الصحية المجتمعية كجزء مـن خـدمات الرعايـة          على التعاون بما يشمل خدمات الت     

 المركزة على الناس؛

إشراك العاملين في مجالي التمريض والقبالة في وضع وتخطيط بـرامج المـوارد               )٨(
البشرية التي تدعم الحوافز لتوظيف العاملين واستبقائهم واستراتيجيات تحسين شؤون القـوى            

   وتطوير بيئة عمل إيجابية؛العاملة مثل تحسين األجور وشروط العمل،

إدراج التدخالت الفعالة المقترحة في التوصيات العالمية بـشأن الـسياسة العامـة               )٩(
المتعلقة بزيادة الوصول إلى العاملين الصحيين في المناطق النائية والمناطق الريفية من خالل 

 ١تحسين استبقائهم؛

سة المتعلقة بتوظيف العاملين الـصحيين      مدونة المنظمة العالمية لقواعد الممار    تنفيذ    )١٠(
على المستوى الدولي ألن فقدان الموظفين المدربين في مجال التمريض لـه ضـرر علـى                

 المستوى الوطني؛
  

  :المدير العام ما يليتطلب من  -٢

تعزيز قدرة المنظمة علـى وضـع وتنفيـذ بـرامج فعالـة للـسياسات الخاصـة                   )١(
ر المتواصل وتعيين الممرضات والقابالت المهنيات في       والقبالة من خالل االستثما    بالتمريض

 ؛األقاليم سواء في المقر الرئيسي أو األمانة،المناصب التخصصية في 

إشراك الفريق االستشاري العالمي المعني بـالتمريض والقبالـة، بمـا يتمتـع بـه                 )٢(
 بـالنظم   معرفة وخبرة، على نحو نشط، في السياسات والبرامج الرئيسية التـي تتعلـق             من

الصحية، والمحددات االجتماعية للصحة، والموارد البشرية الصحية، والمرامـي اإلنمائيـة           
 لأللفية؛

                                                           
 توصـيات   :زيادة الوصول إلى العاملين الصحيين في المناطق الريفية والمناطق النائية من خالل تحسين استبقائهم                ١
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تقديم الدعم التقني والبينات لتطوير وتنفيذ الـسياسات واالسـتراتيجيات والبـرامج              )٣(
حة خدمات التمريض الخاصة بـص    بالمتعلقة بالتعليم المهني المشترك والممارسات التعاونية و      

 المجتمع المحلي؛

تقديم الدعم إلى الدول األعضاء للوصول إلى الحد األمثل من مساهمات التمـريض               )٤(
المرامي اإلنمائية المتعلقة بالصحة المتفق     بلوغ   السياسات الصحية الوطنية و    تنفيذوالقبالة في   

 عليها دولياً، بما في ذلك المرامي الواردة في إعالن األلفية؛

ركة العاملين في مجالي التمريض والقبالة في التخطيط المتكامل للموارد          تشجيع مشا   )٥(
البشرية من أجل الصحة، والسيما فيما يتعلق باستراتيجيات استبقاء األعداد المناسـبة مـن              

 العاملين األكفاء في مجالي التمريض والقبالة؛

الـصحة  تقديم تقرير عن التقدم المحرز فـي تنفيـذ هـذا القـرار إلـى جمعيـة                    )٦(
الخامسة والستين وجمعية الصحة العالمية السابعة والستين، عـن طريـق المجلـس              العالمية
  .التنفيذي

  
  )٢٠١١ يناير/ كانون الثاني ٢١الجلسة العاشرة، (

  
  
تعزيز حوار السياسات الوطني الدائر حول وضع سياســات واستراتيجيــات             ١٢ق١٢٨ت م

  أمتنوخطط صحية 
  

  المجلس التنفيذي،
  

قدم إلى حوار السياسات الدائر حول      تحسين الدعم الم  :  النظر في التقرير عن تعزيز النظم الصحية       بعد  
  ١،واالستراتيجيات والخطط الصحية الوطنيةالسياسات 

  
  ٢: جمعية الصحة العالمية الرابعة والستين باعتماد القرار التالييوصي  

  
  جمعية الصحة العالمية الرابعة والستون،  

  
التقرير الخاص بالصحة في    ي اعتبارها أهمية التوجهات السياسية المقترحة في        وقد وضعت ف  

 بشأن الرعايـة    ١٢-٦٢ص ع  ج والقرار   ٢٠١٠٤ والتقرير الخاص بالصحة في العالم       ٢٠٠٨٣العالم  
 بـشأن التـصدي ألهـم       EUR/RC60/R5الصحية األولية بما في ذلك تعزيز النظم الصحية، والقرار          

المضي قدماً في البحث عن سبل تحـسين        : ية والسياسات الصحية في أوروبا    تحديات الصحة العموم  
 بـشأن االسـتراتيجية     WPR/RC61.R2الصحة في إقليم منظمة الصحة العالمية األوروبي؛ والقـرار          

اإلقليمية لغرب المحيط الهادئ بشأن تنظيم النُظم الصحية حسب قيم الرعاية الصحية األولية؛ والقرار              

                                                           
 .١٢٨/٨ت م الوثيقة    ١
  .إلى األمانةبالنسبة على اعتماد هذا القرار  لالطالع على اآلثار المالية واإلدارية المترتبة ٤الملحق انظر      ٢
 جنيـف،   ،)اآلن أكثر من أي وقـت مـضى       (ة  الرعاية الصحية األولي  . ٢٠٠٨التقرير الخاص بالصحة في العالم          ٣

 .٢٠٠٨منظمة الصحة العالمية، 
 جنيـف، منظمـة     السبيل إلى التغطية الـشاملة،    : تمويل النظم الصحية  . ٢٠١٠التقرير الخاص بالصحة في العالم          ٤

 .٢٠١٠الصحة العالمية، 
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AFR/RC60/R1 شأن وضع استراتيجية بخصوص أهم محددات الصحة في اإلقليم األفريقي؛ والوثيقة            ب
AFR/RC60/7    وملكية المجتمعـات    المنطقةتحسين خدمات الصحة في     :  بشأن تعزيز النُظم الصحية ،

 بشأن إعداد الخطط واالسـتراتيجيات      SEA/RC63/9المحلية لهذه الخدمات ومشاركتها فيها؛ والوثيقة       
 نية؛الصحية الوط

 
وإذ تسلم بأن السياسات واالستراتيجيات والخطط الصحية الوطنية المتينة والواقعية تعد أدوات 

   لتعزيز النظم الصحية المبنية على الرعاية الصحية األولية؛ضرورية
  

وإذ تشدد على أهمية اتساق وتوازن السياسات واالستراتيجيات والخطط التي تعدها وزارات            
  ؛ الرامية إلى بلوغ المرامي اإلنمائية لأللفيةالجهودفيما يتعلق بالصحة 

  
ــتجابة    ــسين اس ــضمان تح ــوداً ل ــذلت جه ــضاء ب ــدة دول أع ــأن ع ــرف ب وإذ تعت

 للتوقعات المتزايدة لالرتقـاء بالـصحة وتحـسين         واستراتيجياتها وخططها الصحية الوطنية    سياساتها
  الخدمات؛
  

فـة شـاملة مـن أصـحاب المـصلحة          تحيط علماً بان حوار السياسات الشامل مع طائ       وإذ  
الحكومات وخارجها وفي داخل القطاع الصحي وغيـره أمـر حاسـم لتعزيـز احتمـال                 داخل في

السياسات واالستراتيجيات والخطط الوطنية على النحو السليم والخروج منها بالنتـائج            وتنفيذ تصميم
  المتوقعة،

  
  : الدول األعضاء على ما يليتحث  -١
  

 على القيادة الفعالة لعملية وضع السياسات واالستراتيجيات الصحية         أن تبدي قدرتها    )١(
الوطنية أو دون الوطنية المتينة وعلى امتالكها، وتأسيس هذه العملية على التـشاور العـام               

  ؛جميع أصحاب المصلحة المعنيينمع والعمل المستمر 
  
ن الوطنيـة علـى     أن تعد سياساتها واستراتيجياتها وخططها الصحية الوطنية أو دو          )٢(

أساس األهداف الشاملة المتمثلة في إتاحة التغطية الشاملة والرعاية األولية التي تركز علـى              
األشخاص في جميع السياسات، وكذلك على أساس تقييم شامل ومتوازن ومـسند بالبينـات              

  للتحديات التي تعترض الصحة والنُظم الصحية في البلدان؛
  
أو دون الوطنيـة   الستراتيجيات والخطط الصحية الوطنية  أن تضمن أن السياسات وا      )٣(

 الموارد المتاحة وقدرات الموظفين والمؤسـسات،       ولكنها واقعية وتراعي  مبنية على الطموح    
  وأنها تتناول القطاع الصحي برمته، العام والخاص، والمحددات االجتماعية للصحة؛

  
حية الوطنيـة متكاملـة مـع       أن تضمن أن السياسات واالستراتيجيات والخطط الص        )٤(

الخطط التشغيلية دون الوطنية، والبرامج الخاصة بـاألمراض أو دورة الحيـاة، ومرتبطـة              
  بالبرنامج اإلنمائي والسياسي العام للبلد؛

  
أن تواظب على رصد ومراجعة وتـصحيح سياسـاتها واسـتراتيجياتها وخططهـا               )٥(

 دة للتصدي للتحديات اآلخذة في التطور     الصحية الوطنية أو دون الوطنية بحيث تجعلها مستع       
   جميع أصحاب المصلحة المعنيين في هذه المراجعات؛تشرك، وأن والغتنام الفرص السانحة
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أن توطد حسب االقتضاء قدراتها المؤسسية على تنسيق ومواءمة برامج المانحين مع   )٦(
  السياسات واالستراتيجيات واألولويات والخطط الوطنية؛

  
وكاالت اإلنمائية والجهات الشريكة األخرى إلى أن تعزز التقيد بمبادئ إعالن باريس             ال تدعو  -٢

، مع تشجيع  والمساءلة المشتركةتحقيق النتائجوبشأن فعالية المعونة، وهي التنسيق والمواءمة والملكية 
  جهود جميع اآلليات مثل الشراكة الصحية الدولية؛

  
  :المدير العام ما يليتطلب من   -٣
  

أن يجدد دور المنظمة على الصعيد القطري بوصفها ميسر لحوار السياسات الشامل              )١(
الدائر حول السياسات واالستراتيجيات والخطط الصحية الوطنية، وتجسيد ذلك فـي جميـع             
  خطط عمل المنظمة وعملياتها، وأن يقدم حسب االقتضاء المدخالت الالزمة لعملية التخطيط؛

  
مبادئ إعالن باريس بشأن فعاليـة المعونـة، وهـي التنـسيق            أن يشجع االلتزام ب     )٢(

حـسب األولويـات الـواردة فـي        والمساءلة المشتركة   تحقيق النتائج   ووالمواءمة والملكية   
  السياسات واالستراتيجيات والخطط الصحية الوطنية؛

  
 الدول األعضاء في جهودها الرامية إلى تحقيق الملكية والجـودة وتنـسيق             يدعمأن    )٣(
  دعم التقني الذي تتلقاه، وأن يعزز التعلم والتعاون بين البلدان واألقاليم؛ال

  
أن يوطد قدرة جميع مستويات المنظمة على توفير دعم معـزز ومتكامـل لحـوار                 )٤(

  السياسات الوطني الدائر حول السياسات واالستراتيجيات والخطط الصحية الوطنية؛
  

لى جمعية الصحة العالمية المقبلـة الخامـسة        أن يقدم عن طريق المجلس التنفيذي إ        )٥(
والستين تقريراً عن التقدم المحرز والعوائق الماثلة والنتائج المحققة في إطار تعزيز الـدعم              
المقدم إلى الدول األعضاء من أجل حوار الـسياسات الـوطني الـدائر حـول الـسياسات                 

  .واالستراتيجيات والخطط الصحية الوطنية
  

  )٢٠١١ يناير/ كانون الثاني ٢١الجلسة العاشرة، (
  
  

  المالريا   ١٣ق١٢٨ت م
  

  المجلس التنفيذي،
  
  ١بعد النظر في التقرير الخاص بالمالريا،  

  
  ٢: جمعية الصحة العالمية الرابعة والستين باعتماد القرار التالييوصي  

  
  جمعية الصحة العالمية الرابعة والستون،  

  
  بعد النظر في التقرير الخاص بالمالريا؛

                                                           
 .١٢٨/١٤م تالوثيقة     ١
  .إلى األمانةبالنسبة على اعتماد هذا القرار ة واإلدارية المترتبة  لالطالع على اآلثار المالي٤الملحق انظر      ٢
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 بشأن  ١٨-٦٠ع ص ج بشأن مكافحة المالريا وقرارها      ٢-٥٨ج ص ع  وإذ تشير إلى قرارها     
  تكريس يوم عالمي للمالريا؛

  
وإذ تعترف بأن ازدياد االستثمارات العالمية والوطنية لمكافحة المالريا قد أسفر عن نتائج             

أت تتحرك صوب   ملحوظة من حيث خفض عبء المالريا في بلدان كثيرة، وأن بعض البلدان قد بد             
  التخلص من المالريا؛

  
وإذ تعي أن النجاح الذي تحقق مؤخراً في توقي ومكافحة المالريا اليزال هشاً ولن يتسنى               
اإلبقاء عليه إال باستثمار القدر الكافي لتمويل الجهود العالمية الرامية إلى مكافحة المالريا تمـويالً               

  تاماً؛
  

 ومكافحة المالريا تتسم بفاعلية قوية عند تنفيذها على         وإذ تدرك أن األساليب الراهنة لتوقي     
النحو الكامل وبطريقة متكاملة، وتؤتي أثرها بسرعة، وتسهم في توطيد النُظم الصحية وفي بلـوغ               

  المرامي اإلنمائية لأللفية المتعلقة بالصحة؛
  

ـ              ة ذات  وإذ تقر بأن التوسع الكامل في أنشطة مكافحة وتوقي المالريا يتطلب برامج وطني
موارد وافية وتعمل في إطار نُظم صحية فعالة تضمن دونما انقطـاع توريـد الـسلع والخـدمات                  

  المضمونة الجودة؛
  

وإذ ال يغيب عن بالها أن بلداناً كثيرة التزال ترزح تحت أعباء ثقيلـة ال يمكـن قبولهـا                   
ت التـي   المالريا ويجب أن تضاعف بسرعة جهود الوقايـة والمكافحـة لكـي تبلـغ الغايـا                من

جمعية الصحة والمرامي المتفق عليها دولياً بشأن الصحة في إعالن األمم المتحدة بـشأن               وضعتها
  األلفية؛

  
وإذ تدرك ضرورة تصحيح وجهة االستراتيجيات في البلدان التي خفضت عبء األمراض            

  التي تعزى إلى المالريا، وذلك الستدامة هذه المكاسب؛
  

طة الوقاية من المالريا ومكافحتهـا تعتمـد اعتمـاداً كثيفـاً            وإذ ال يغيب عن بالها أن أنش      
أدوية ومبيدات حشرية يكاد مفعولها يبطل باستمرار مـن جـراء المقاومـة التـي تكتـسبها                  على

المتصورات ضد العوامل المضادة للمالريا ومن جراء المقاومة التـي يكتـسبها البعـوض ضـد                
  المبيدات الحشرية؛

  
يام المنظمة، والشركاء التقنيين المعنيين، بتحديد وإزالة العوائـق         إذ تؤكد على ضرورة ق    و

اآلرتيميسينين في البلدان التي تتوطنهـا      القائم على   التي تحول دون حصول منتجي العالج التوليفي        
  المالريا على التحقق المسبق من الصالحية؛

  
ريا بشأن صـنع    وإذ تعترف بالقرار الصادر عن االجتماع الثامن عشر لمجلس دحر المال          

  ١العالج التوليفي باآلرتيميسينين في البلدان التي تتوطنها المالريا،
  
  
  

                                                           
  .RBM/BOM/2010/RES.1 29القرار    ١
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  :الدول األعضاء على ما يليتحث   -١
  
ن تعطي أولوية عالية لمكافحة المالريا في برامجها الـسياسية واإلنمائيـة، وأن             أ  )١(

ل مكافحـة المالريـا،   تدعو بقوة إلى تقديم تمويل واف طويل األجل يمكن التنبؤ به من أج         
وأن تدعم االلتزامات المالية الوطنية بشأن مكافحة المالريا حتى يتسنى التعجيـل بتنفيـذ              
السياسات واالستراتيجيات التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية فيتسنى بالتـالي بلـوغ             

ها جمعية   من المرامي اإلنمائية لأللفية وبلوغ الغايات التي حددت        ٦جيم من المرمى    ٦الغاية  
  ؛٢-٥٨ج ص عالصحة في قرارها 

  
أن تقوم باستعراضات شاملة لبرامج المالريا كخطوة أساسية صوب وضع خطط             )٢(

استراتيجية وتشغيلية لتحقيق اإلتاحة الشاملة للتدخالت المضادة للمالريا والمواظبة علـى           
  :التغطية بهذه التدخالت، وخصوصاً

نواقل لصالح جميع النـاس المعرضـين       العمليات الموصى بها لمكافحة ال      )أ(
لخطر المالريا، والمحافظة علـى التغطيـة الفعالـة بالتـدخالت عـن طريـق               
استراتيجيات جيدة التصميم والتنفيذ لتبديل الناموسيات المعالجة بمبيـدات طويلـة           

  األجل وشرح كيفية استخدامها للناس؛

 اإلصابة بالمالريا،   االختبار التشخيصي الفوري لجميع حاالت االشتباه في        )ب(
وتقديم العالج التوليفي الفعال باآلرتيميسينين للمرضـى الـذين أكـد التـشخيص             

، سواء كانوا يعالجون في القطـاع العـام أو القطـاع            المنجليةإصابتهم بالمالريا   
الخاص، وعلى جميع مستويات النظام الصحي بما فيهـا مـستوى المجتمعـات             

ات التشخيص بوصفه فرصـة سـانحة لتعزيـز         المحلية، واغتنام التوسع في خدم    
  ترصد المالريا؛

أن تتخذ اإلجراءات الفورية التالية لمكافحة الخطرين الكبيرين اللذين يعترضـان             )٣(
  :سبيل استدامة التقدم المحرز في مكافحة المالريا وهما

مقاومة المالريا لألدوية المشتقة من اآلرتيميسينين، واإلجراءات المطلوبة          )أ(
 تعزيز خدمات تنظيم القطاعين العام والخاص، والعمل على وقـف اسـتخدام             هي

باألدوية القائمة على اآلرتيميسينين والتي تعطى عن طريق الفم واألدويـة           العالج  
 ال تفي بمعايير المنظمـة لالختبـار المـسبق أو المعـايير             المفردة واألدوية التي  

يات ضمان الجودة وتحـسين إدارة      الصارمة للسلطة التنظيمية الوطنية، وإنشاء آل     
  سلسلة توريد السلع والخدمات المضادة للمالريا؛

مقاومة النواقل للمبيدات الحشرية، واإلجراءات المطلوبـة هـي اتبـاع             )ب(
الممارسات مثـل اسـتخدام مختلـف المبيـدات بالتنـاوب فـي الـرش                أفضل
الثمـالي فـي    للمساكن، واستعمال المبيدات الحـشرية المعتمـدة للـرش           الثمالي
والمشتقة من فئات المبيدات الحشرية غير المصنوعة مـن البيريثـرين،            المساكن

دامـت البـدائل    واستعمال المركبات التي تشترك في المقاومة مع البيريثرين مـا         
المناسبة تقنياً متاحة في المناطق التي تُستخدم فيها بكثافة الناموسـيات المعالجـة             

  بالمبيدات؛
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لتوسع في تدخالت توقي ومكافحة المالريا بوصفها نقطة بداية لتعزيـز           أن تغتنم ا    )٤(
النُظم الصحية، بما فيها خدمات المختبرات وخدمات صحة األمومة والطفولة في المرافـق   
الصحية في الضواحي، والتدبير العالجي المتكامل للمالريـا فـي المجتمعـات المحليـة،      

  والترصد الموقوت والدقيق؛
  
 على القدرات الوطنية األساسية لمكافحة المالريا، وذلك بأن تبقي دائمـاً       أن تحافظ   )٥(

 علـى جميـع     - والسيما اختصاصيي الحـشرات      -على طاقم قوي من خبراء المالريا       
  حسب االقتضاء؛مستويات نظام الرعاية الصحية 

  
ات، أن تتقيد بااللتزامات الحالية واللوائح الدولية بشأن استخدام مبيـدات الحـشر             )٦(

  ؛)٢٠٠٤استوكهولم، (والسيما باتفاقية استوكهولم للملوثات العضوية الثابتة 
  
أن تزيد التمويل الذي تقدمه إلى أنشطة البحث والتطوير في مجال الوقايـة مـن                 )٧(

  المالريا ومكافحتها وعالجها؛
  

سـسات   الهيئات الشريكة الدولية، وخصوصاً المنظمات الدولية وهيئات التمويل ومؤ         تدعو  -٢
  :البحوث والمجتمع المدني والقطاع الخاص إلى ما يلي

  
أن تضمن التمويل العالمي الوافي والذي يمكن التنبؤ به لبلوغ أهـداف مكافحـة               )١(

 واستدامة أنشطة مكافحة المالريا بما يسهم في بلوغ المرامي          ٢٠١٥المالريا المحددة لعام    
  اإلنمائية لأللفية المتعلقة بالصحة؛

  
تنسق تقديم الدعم إلى البلدان لتنفيذ السياسات واالستراتيجيات التي أوصت بها           أن    )٢(

منظمة الصحة العالمية حسب الحالة الوبائية المحلية للمالريا، وذلك باستخدام، السلع التـي           
تفي بمعايير المنظمة للتحقق المسبق من الصالحية أو المعايير الصارمة الـصادرة عـن              

يمية وتضمن اإلتاحة الشاملة لتدابير مكافحة النواقـل وغيرهـا مـن            السلطة الوطنية التنظ  
التدابير الوقائية، وتشخيص حاالت االشتباه في اإلصابة بالمالريا، وترشيد عالج المرضى           

  الذين أثبت التشخيص إصابتهم بالمالريا، وتشغيل نُظم الترصد الموقوت للمالريا؛
  
وية جديدة ومبيدات حشرية جديدة تحـل       أن تدعم مبادرات اكتشاف واستحداث أد       )٣(

محل سوابقها التي فقدت نجاعتها بسبب مقاومة المرض والنواقل لها، وأن تدعم البحـوث              
) والسـيما اللقاحـات   (األساسية بشأن األدوات االبتكارية لمكافحة المالريا والقضاء عليها         
 التـدخالت الراهنـة     والبحوث الرامية إلى التغلب على العراقيل التي تحد من التوسع في          

  وتحد من فاعليتها العملية؛
  
أن تتعاون مع منظمة الصحة العالمية على دعم بلوغ مرامي مكافحـة المالريـا                )٤(

  والتقدم صوب التخلص من هذا المرض؛
  
أن تركز على السكان المعرضين بصفة خاصة للمالريا في البلدان التـي تـرزح                )٥(

لقبائل المهددة باإلصابة بمالريـا الغابـات والنـاس         تحت عبء ثقيل من هذا الداء، مثل ا       
  اآلخرين الذين يعيشون في أحوال هشة؛
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العمل معاً على دعم تطوير البنية التحتية وتدريب منتجي األدويـة فـي البلـدان                 )٦(
اآلرتيميـسينين بتكلفـة    القائم على   الموبؤة بالمالريا من أجل زيادة إتاحة العالج التوليفي         

  اً لمعايير الجودة الدولية؛تنافسية ووفق
  

  : المدير العامتطلب من  -٣
  
أن يدعم وضع وتحديث القواعد والمعـايير والـسياسات والمبـادئ التوجيهيـة               )١(

واالستراتيجيات المستمدة من البينات والالزمة لتوقي ومكافحة وإزالة المالريا، وذلك بمـا            
 حسبما قررتهـا    ٢٠١٥حلول عام   يساعد على وضع خطة لبلوغ غايات مكافحة المالريا ب        

  جمعية الصحة والمرامي اإلنمائية لأللفية وبما يتجاوب مع سرعة انخفاض عبء المالريا؛
  
أن يرصد التقدم العالمي المحرز في مكافحة وإزالة المالريا، وأن يـدعم جهـود                )٢(

ـ                د الدول األعضاء الرامية إلى جمع واعتماد وتحليل البيانات الناجمـة عـن نُظـم ترص
  المالريا؛

  
أن يقدم إلى البلدان الدعم الالزم لتحديد احتياجاتها من الموارد البـشرية وتعزيـز             )٣(

قدرات هذه الموارد البشرية لمكافحة المالريا ونواقلها على المستوى الـوطني ومـستوى             
البلديات ومستوى المجتمعات المحلية عن طريق تنشيط دورات التدريب الدولية وشـبكات            

 دون اإلقليمية وتشجيع استخدام النُظم المالئمة للمراقبـة واإلشـراف والتثقيـف             التدريب
  المستمر؛

  
أن يقدم الدعم إلى الدول األعضاء من أجل تحديد الفرص الجديدة السانحة لمكافحة               )٤(

المالريا ومكافحة األخطار الرئيسية، والسيما خطر مقاومة المتصورات للعوامل المضادة          
ر مقاومة البعوض للمبيدات الحشرية، وذلك بتطوير وتنفيذ الخطة العالميـة           للمالريا وخط 

الحتواء مقاومة اآلرتيميسينين وخطة عالمية لمنع مقاومـة النواقـل للمبيـدات الحـشرية              
  والسيطرة على هذه المقاومة؛

  
اآلرتيميـسينين  القائم على   أن يشجع نقل التكنولوجيات إلى منتجي العالج التوليفي           )٥(
لبلدان التي تتوطنها المالريا لتعزيز قدراتها على االلتزام بمعايير المنظمة للتحقق المسبق            وا

  من الصالحية؛
  
أن يقدم الدعم إلى السلطات التنظيمية الوطنية بناء على طلبها لتعزيز قدرتها على               )٦(

ة للتحقق  اتباع معايير الممارسات الجيدة لصنع األدوية وعلى التعامل مع إجراءات المنظم          
  ؛المسبق من صالحية األدوية

  
أن يقدم عن طريق المجلس التنفيذي تقريراً عن تنفيذ هذا القـرار إلـى جمعيـة                  )٧(

  .الصحة العالمية السادسة والستين وجمعية الصحة العالمية الثامنة والستين
  

  )٢٠١١ يناير/ كانون الثاني ٢٢الجلسة الحادية عشرة، (
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  دير العام لمنظمة الصحة العالمية انتخاب الم  ١٤ق١٢٨ت م
  

  المجلس التنفيذي،
  

  ؛١٠١ من المادة ٣إذ يسترشد بأغراض ومبادئ ميثاق األمم المتحدة، بما في ذلك الفقرة 
  

  ؛٣١وإذ يقيم االعتبار لدستور منظمة الصحة العالمية، بما في ذلك المادة 
  

شح لشغل منصب المدير العام أن يفي بها        وإذ يؤكد مجدداً على أن المعايير التي ينبغي للشخص المر         
  ؛١٠ق٩٧م ت القرارالتزال مالئمة بصيغتها التي اعتمدها المجلس التنفيذي في 

  
وإذ يعترف بأهمية تعزيز الشفافية والعدالة واإلنصاف أكثر فأكثر بين الدول األعـضاء فـي أقـاليم                 

  مدير العام للمنظمة؛منظمة الصحة العالمية الستة في عملية وطريقة ترشيح وتعيين ال
  

 يمكن أن يأتي من أي إقليم، ولكن        المدير العام  المرشح الذي ينجح في أن يشغل منصب         وإذ يدرك أن  
   المرشحين الذين تم تعيينهم في هذا المنصب أتوا حتى اآلن من ثالثة فقط من أقاليم المنظمة الستة؛ 

  
ين المديرين العامين القادمين من أوسـع قاعـدة         وإذ يقر بأنه ينبغي إقامة االعتبار الواجب ألهمية تعي        

  جغرافية ممكنة من الدول األعضاء في أقاليم منظمة الصحة العالمية الستة؛
  

 ومع وضـع تقريـر      ١،التقرير الخاص بانتخاب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية         في بعد النظر و
  ٢عن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية في الحسبان، سابق

  
 انتخاب المـدير العـام       وطرق يعنى بعملية والنتائج  المدة يركز على    د  ومحد إنشاء فريق عامل     يقرر  -١

  ٣ جميع الدول األعضاء؛اً أماممفتوحويكون  لمنظمة الصحة العالمية
  
 المدير العام أن يدعو الفريق العامل المعني بعملية وطرق انتخاب المدير العـام لمنظمـة       يطلب مـن    -٢

  ؛المية إلى االجتماع، بأسرع ما يمكن، وأن يقدم إليه التسهيالت الالزمة لتيسير أعمالهالصحة الع
  
أن يدرس الفريق العامل المعني بعملية وطرق انتخاب المدير العام لمنظمة الـصحة العالميـة                يقرر  -٣

أقاليم منظمة الصحة    الدول األعضاء في  الشفافية واإلنصاف بين    العدالة و تعزيز  المسائل الواردة أدناه من أجل      
  :لمنظمة الصحة العالميةالمدير العام وتعيين عملية ترشيح الستة فيما يخص العالمية 

  
  استعراض وتحليل جميع جوانب عملية ترشيح وتعيين المدير العام؛  )١(
  
القيام، على ضوء الشواغل الحالية التي تقلق عدداً كبيراً من الدول األعـضاء فيمـا يتعلـق                   )٢(

أو الخطوات التي يمكن تنقيحها     / أو اإلجراءات و  / ة وطرق الترشيح والتعيين، بتحديد القواعد و      بعملي
أو إضافتها بغية تحسين الشفافية والعدالة واإلنصاف في انتخاب المدير العام، وذلك           / أو تعزيزها و  / و

                                                           
 .١٢٨/٢٧ت مالوثيقة    ١
 .١٢٢/١٧ت مالوثيقة    ٢
 . منظمات التكامل االقتصادي اإلقليميوإذا أمكن   ٣
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 ١٠١ من المادة ٣ة من أجل عدة أمور منها ضمان أن يكون تعيين هذا المسؤول متسقاً مع أحكام الفقر
  من ميثاق األمم المتحدة؛

  
  .وضع توصيات محددة بخصوص ما ورد أعاله  )٣(

  
 أن يضع الفريق العامل المعني بعملية وطرق انتخاب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية               كذلك يقرر  -٤

ن منظمـة الـصحة     في اعتباره، لدى االضطالع بعمله، جميع الوثائق والقرارات ذات الصلة التي صدرت ع            
  العالمية وعن األمم المتحدة؛

  
  المعني بعملية وطرق انتخاب المدير العام لمنظمة الصحة العالميـة           أن يقدم الفريق العامل     كذلك يقرر  -٥

 إلى جمعية الصحة العالمية الرابعة والستين وتقريراً ختامياً يتضمن توصـياته المتعلقـة              مرحلياً مبدئياً تقريراً  
 الثالثين بعد المائـة كـي يقـدم المجلـس            في دورته   أعاله إلى المجلس التنفيذي    ٣بينة في الفقرة    بالقضايا الم 

  .توصياته الختامية إلى جمعية الصحة العالمية الخامسة والستين
  

  )٢٠١١ يناير/ كانون الثاني ٢٤الجلسة الثانية عشرة، (
  
  
  وقاية األطفال من اإلصابات   ١٥ق١٢٨ت م
  

  المجلس التنفيذي،  
  
  ١اإلصابات،من بعد النظر في التقرير الخاص بوقاية األطفال   

  
  ٢: جمعية الصحة العالمية الرابعة والستين باعتماد القرار التالييوصي  

  
  جمعية الصحة العالمية الرابعة والستون،  

  
 بشأن السالمة على الطرق والصحة الـذي أكـد علـى أن             ١٠-٥٧ج ص ع  إذ تذكّر بالقرار    

ة عن حوادث الطرق هي مشكلة صحية عمومية هامة تتطلب بـذل جهـود دوليـة                اإلصابات الناجم 
  منسقة؛

  
 الدعوة التـي وجهتهـا      ١٠-٥٧ج ص ع  وإذ تذكّر أيضاً بأن جمعية الصحة قبلت في القرار          

الجمعية العامة لألمم المتحدة إلى منظمة الصحة العالمية كي تؤدي داخل منظومة األمم المتحـدة دور                
متعلقة بالسالمة على الطرق مع العمل بالتعاون الوثيق مع اللجان اإلقليميـة التابعـة              منسق المسائل ال  
  لألمم المتحدة؛

  
، الذي  "نُظم رعاية الطوارئ  : النُظم الصحية " المعنون   ٢٢-٦٠ج ص ع  وإذ تذكّر كذلك بالقرار     

طـوارئ  رعايـة ال   أقر بأن تحسين تنظيم وتخطيط عملية توفير الرعاية الخاصة بالرضوح وخدمات          
 المعنـون   ٢٣-٥٨ج ص ع  يشكل جزءاً أساسياً من عملية إيتاء الرعاية الصحية المتكاملة، وبـالقرار            

، الذي حث الدول األعضاء على اتخـاذ كـل          "العجز، بما في ذلك الوقاية والتدبير العالجي والتأهيل       "
                                                           

  .١٢٨/١٩م ت الوثيقة    ١
  .إلى األمانةبالنسبة على اعتماد هذا القرار المالية واإلدارية المترتبة  لالطالع على اآلثار ٤الملحق انظر      ٢
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فـي مرحلـة     اإلصابة بحاالت العجز     إلى التي تفضي    الخطرالخطوات الضرورية للحد من عوامل      
  الطفولة؛

  
وإذ تدرك المسؤوليات الخاصة بضمان السالمة في رعاية األطفال وحمايتهم، والتي تم التأكيد 

، وفـي   )١٩٩٩( لمنظمة العمل الدوليـة      ١٨٢وفي االتفاقية   ) ١٩٨٩(عليها في اتفاقية حقوق الطفل      
ات إزاء األشخاص المصابين    ، وإذ تدرك أيضاً المسؤولي    )١٩٧٣( لمنظمة العمل الدولية     ١٣٨االتفاقية  

وخصوصاً في البلدان المنخفضة الـدخل      ) ٢٠٠٦(بعجز بدني والمذكورة في اتفاقية حقوق المعوقين        
  والبلدان المتوسطة الدخل التي تشكل فيها إصابات األطفال عبئاً ثقيالً؛

  
ولصحة األطفال،  وإذ تقر بأن إصابات األطفال تُعد تهديداً كبيراً لبقاء األطفال على قيد الحياة              

وتعد من المشاكل الصحية العمومية المهملة ذات العواقب الهامة من حيث معدالت الوفاة والمراضـة               
ونوعية الحياة والتكاليف االجتماعية واالقتصادية، وأنه ما لم تُتخذ إجراءات عاجلة في هذا الصدد فإن               

 في البلدان النامية والبلدان المنخفضة      هذه المشكلة ستعوق بلوغ المرامي اإلنمائية لأللفية، وخصوصاً       
  الدخل والبلدان المتوسطة الدخل حيث تشكل إصابات األطفال عبئاً ثقيالً؛

  
وإذ تقر كذلك بأن النهوج المتعددة القطاعات لوقاية األطفال من اإلصابات والحد من عواقبها              

ومستديم إلصابات األطفال في    عن طريق تنفيذ التدخالت المسندة بالبينات قد أسفرت عن خفض هائل            
  البلدان التي بذلت جهوداً متضافرة في هذا المضمار؛

  
 المشترك بين منظمة الصحة     ١،بالتقرير العالمي عن وقاية األطفال من اإلصابات      وإذ ترحب   

  العالمية واليونيسيف وبتوصياته الخاصة بالسياسة ووضع البرامج في مجال الصحة العمومية؛
  

عتبار أن البرامج القائمة الخاصة ببقاء األطفال على قيـد الحيـاة وبـصحة            وإذ تضع في اال   
األطفال ونمائهم ينبغي أن تضع استراتيجيات لوقاية األطفال من اإلصابات بما يضمن أنهـا تـشكل                

بواسـطة  برامج صحة الطفل ال ينبغي أن يقاس        نجاح  جزءاً ال يتجزأ من خدمات صحة الطفل، وأن         
 لمعدالت وفيات األمراض المعدية فحسب بل ينبغي أن يقـاس أيـضاً بمؤشـرات                التقليدية المقاييس

  اإلصابات القاتلة واإلصابات غير القاتلة،
  
  : الدول األعضاء على ما يليتحث  -١

  
أن تعطي األولوية لوقاية األطفال من اإلصابات بوصفها إحدى المسائل التي تمـس               )١(

ت التنسيق المشتركة بين القطاعـات والـضرورية        األطفال، وأن تضمن إنشاء أو تعزيز آليا      
  لوقاية األطفال من اإلصابات؛

  
أن تواصل وأن تعزز حسب االقتضاء في التزاماتها بمقتضى اتفاقية حقوق الطفـل               )٢(
باحترام وحماية وإعمال حقوق األطفال في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن            ) ١٩٨٩(

شريعية واإلدارية واالجتماعية والتعليمية المالئمـة لحمايـة        بلوغه، وأن تتخذ كل التدابير الت     
  األطفال من اإلصابات؛

  

                                                           
١ World report on child injury prevention, Geneva, World Health Organization, and New York, United Nations 

Children’s Fund, 2008.                                                                                                                                                  
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في ذلك البرامج الـصحية تـشمل        أن تضمن أن آليات تمويل البرامج المناسبة بما         )٣(
إصابات األطفال والوقاية منها وخدمات الطوارئ والرعاية قبل دخول المستشفيات، وخدمات           

   باألطفال؛العالج والتأهيل الخاصة
  
التقرير العالمي عن وقايـة األطفـال مـن         أن تقوم حسب االقتضاء بتنفيذ توصيات         )٤(

، المشترك بين منظمة الصحة العالمية واليونيسيف، وأن تسند دوراً قيادياً لوكالة أو             اإلصابات
  وأن تعـين   يكن هناك دور كذلك بالفعل،    وحدة حكومية لوقاية األطفال من اإلصابات، إن لم         

مسؤول اتصال معنياً بالوقاية من اإلصابات، وأن تضمن قيام هذه القيادة باإلسهام في التعاون              
 حـسب   ، وذلـك  بين القطاعات المعنية من الحكومة والمجتمعات المحلية والمجتمع المـدني         

 بوصـفها تـدخالت     التقرير العالمي االحتياجات الوطنية االستراتيجيات الرئيسية المحددة في       
  قاية األطفال من اإلصابات؛ وأن ترصد وتقيم أثر هذه التدخالت؛فعالة لو

  
أن تدمج وقاية األطفال من اإلصابات ضمن البرامج الوطنية لنماء األطفال والبرامج              )٥(

األخرى المناسبة، وأن تنشئ آليات تنسيق وتعاون متعددة القطاعات تـضمن علـى وجـه               
ألولوية المالئمة في البرامج الخاصة ببقـاء       الخصوص إعطاء وقاية األطفال من اإلصابات ا      

  األطفال على قيد الحياة وبصحة األطفال؛
  
أن تضمن أن مجموعة البيانات الوطنية المأخوذة من جميع القطاعات المعنية أو نُظم   )٦(

الترصد تحدد الحالة الديمغرافية واالجتماعية االقتصادية والوبائية لـعبء إصابات األطفـال           
  ارها وتكاليفها، وأن تضمن تناسب الموارد المتاحة مع حجم المشكلة؛وعوامل أخط

  
أن تضع وتنفذ حسب االقتضاء سياسة وخطة عمـل تـشمالن قطاعـات متعـددة                 )٧(

تتضمنان أهدافاً واقعية لوقاية األطفال من اإلصابات، وتشمالن ترويج المعايير والمـدونات            
 قانونية وبمأمونيـة المنتجـات، وتـوفير        الخاصة بعمل األطفال وتشغيل المراهقين بصورة     

المدارس وأماكن اللعب، ولوائح وقوانين البناء، كسياسات أو خطط قائمة بذاتها أو مندرجـة              
  ضمن السياسة أو الخطة الوطنية الخاصة بصحة الطفل؛

  
أن تعمل على إنفاذ القوانين واللوائح القائمة ذات الصلة بوقاية األطفال من اإلصابات   )٨(

  زيز هذه القوانين واللوائح حسب االقتضاء؛وتع
  
أن تعزز خدمات وقدرات الطوارئ والتأهيل، بما في ذلك فرق االستجابة األوليـة،               )٩(

وتوفير الرعاية للحاالت الحادة قبل دخول المستشفيات، وتوفير العـالج وبـرامج التأهيـل              
  المناسبة لألطفال الذين يعانون من إصابات أو عجز بدني؛

  
 مـن   التقرير العالمي عن وقايـة األطفـال      أن تحدد أولويات البحوث، مع مراعاة         )١٠(

اإلصابات المشترك بين منظمة الصحة العالمية واليونيسيف، وأن تعمل عن كثب مع خبراء             
  البحث والتطوير، بمن في ذلك منتجو وموزعو المنتجات الخاصة بالسالمة؛

  
األطفال وخصوصاً بين الوالدين واألطفـال      إذكاء الوعي والتثقيف الصحي بسالمة        )١١(

وأصحاب العمل والفئات المهنية المعنية، والتوعية بعوامل خطر إصابات األطفال، والسـيما            
من جراء وسائل النقل واستخدام الهواتف المحمولة وما شابهها من أجهزة محمولة في أثنـاء               

ه والحرائق وإهمال اإلشراف علـى      القيادة، واألخطار الكامنة في أماكن العمل، وأخطار الميا       
  األطفال وحمايتهم، والدعوة إلى تنفيذ برامج مكرسة لوقاية األطفال من اإلصابات؛
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  : المدير العام ما يليتطلب من  -٢
  
أن يتعاون مع الدول األعضاء على تحسين نُظم جمع وتحليـل البيانـات الخاصـة                 )١(

ة عمومية قائمة على األدلة العلميـة       بإصابات األطفال، وعلى وضع سياسات وبرامج صحي      
  لوقاية األطفال من اإلصابات والتخفيف من حدة عواقبها؛

 
أن يتعاون مع مؤسسات منظومة األمم المتحدة وشركاء التنمية الدوليين والمنظمات             )٢(

غير الحكومية على إنشاء آلية للتواصل وتبادل المعلومات بخـصوص إصـابات األطفـال              
ن إصابات األطفال، بغية ضمان التعاون والتنسيق بـين كـل األطـراف             وأنشطة الوقاية م  

  المعنية؛
  
أن يشجع البحوث التي توسع قاعدة البينات الخاصة بالتدخالت الرامية إلـى وقايـة                )٣(

األطفال من اإلصابات والتخفيف من حدة عواقبها، وتقييم فعالية هذه التدخالت مـن خـالل               
ركاء بما في ذلك ترجمة هذا العمـل إلـى منتجـات مأمونـة              المراكز المتعاونة وسائر الش   

  وميسورة التكلفة، وتدخالت على صعيد السياسة العامة، وعمليات تنفيذ فعالة؛
  
أن ييسر تكييف ونقل المعارف الخاصة بالتدابير والوسائل التي تقي األطفـال مـن                )٤(

  اإلصابات من البيئات المتقدمة إلى البيئات النامية؛ 
  
   وضع وتنفيذ تدابير لوقاية األطفال من اإلصابات؛ في الدول األعضاء يدعمن أ  )٥(
  
أن يقدم دعماً إضافياً إلى مسؤولي التنسيق الوطنيين المعنيين بالوقاية من اإلصابات،              )٦(

  وذلك عن طريق عقد اجتماعات عالمية وإقليمية بانتظام وتقديم المساعدة التقنية؛
  
  ي لتعزيز النُظم والقدرات الخاصة بخدمات الطوارئ والتأهيل؛أن يقدم الدعم التقن  )٧(
  
أن يتعاون مع الدول األعضاء ومؤسسات منظومة األمم المتحدة وشـركاء التنميـة               )٨(

الدوليين والمنظمات غير الحكومية على حشد الموارد وتعزيز القـدرات الالزمـة لوقايـة              
 الصلة، وأن ينظم األنشطة الدعوية لصالح       األطفال من اإلصابات، وتنفيذ برامج التأهيل ذات      

حكومات الدول األعضاء إلذكاء الوعي بأنه في غياب اإلجراءات العاجلـة سـتعرقل هـذه               
المشكلة بلوغ المرامي اإلنمائية لأللفية، وخصوصاً في البلدان النامية والبلـدان المنخفـضة             

   ١؛ ثقيلال عبءالدخل والبلدان المتوسطة الدخل حيث يترتب على إصابات األطف
  
أن يستثمر المزيد في بناء القدرات المؤسسية والفردية فيما بين الدول األعضاء حتى               )٩(

يتسنى لهذه الدول أن تعد تدخالت عالية المردود االقتصادي على الصعيدين الـوطني ودون              
  الوطني؛ 

  
يذ هذا القـرار    أن يقدم عن طريق المجلس التنفيذي تقريراً عن التقدم المحرز في تنف             )١٠(

  .٢٠١٤مايو / إلى جمعية الصحة العالمية السابعة والستين في أيار
  

  )٢٠١١ يناير/ كانون الثاني ٢٤الجلسة الثانية عشرة، (

                                                           
التقرير العالمي عـن وقايـة األطفـال مـن          وردت البيانات التالية في     : مالحظة من أمانة منظمة الصحة العالمية         ١

 وفـاة مقابـل     ٥٥٨ ٠٠٠قلـيم األفريقـي     عدد الوفيات تحت سن العشرين في إقليم جنوب شرق آسيا واإل          . اإلصابات
  . وفاة في العالم أجمع٩٥٠ ٣٦٦
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   ١العالقات مع المنظمات غير الحكومية  ١٦ق١٢٨ت م
 

  المجلس التنفيذي،
  

  ٢بعد النظر في تقرير لجنته الدائمة المعنية بالمنظمات غير الحكومية،
  
 مؤسسة  -مبادرة ستشتنغ العالمية بشأن الطب النفسي       شراكة إزالة العبء و   كل من   قبول دخول   يقرر    -١

 في عالقات   ، وشبكة كوكرين للتعاون   - ٣دولية لتعزيز رعاية الصحة النفسية بأساليب إنسانية وأخالقية وفعالة        
  رسمية مع منظمة الصحة العالمية؛

  
 ورابطة  ت طب المناطق المدارية في أوروبا،     ع رابطة معاهد وكليا    العالقات الرسمية م   وقف يقرر  -٢

لـدولي غيـر     والتحالف ا  لدولية للسلطات التنظيمية الطبية،    والرابطة ا  الكومنولث المعنية بالصحة والعجز،   
ظ علـى الطبيعـة      واالتحاد الـدولي للحفـا     منظمة الدولية لمكافحة التراخوما،    وال الحكومي لمناهضة التبغ،  

  . والمنظمة العالمية للحركة الكشفيةد الطبيعية، والرابطة السوروبرومية الدولية،والموار
  

  )٢٠١١ يناير/ كانون الثاني ٢٤الجلسة الثانية عشرة، (
  

  

                                                           
  .إلى األمانةبالنسبة على اعتماد هذا القرار  لالطالع على اآلثار المالية واإلدارية المترتبة ٤الملحق انظر      ١
  .١٢٨/٢٨ت مالوثيقة      ٢
  .المعروفة باسم المبادرة العالمية بشأن الطب النفسي     ٣
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  المقررات اإلجرائية
  
  
 العالقـات مشروع مقرر إجرائي بشأن استعراض المنظمات غيـر الحكوميـة ذات              )١(١٢٨ت م

  الرسمية مع المنظمة
  

عن استعراض  ١مجلس التنفيذي، بعد النظر في تقرير لجنته الدائمة المعنية بالمنظمات غير الحكومية       ال
ثلث المنظمات غير الحكومية ذات العالقات الرسمية مع منظمة الصحة العالمية، وبعد اإلحاطـة بـه علمـاً،                  

  :ة أدناه، قرر األمور الوارد)٥(١٢٦ت م والمقرر اإلجرائي ١٧ق١٢٦م تومتابعة للقرار 
  

إذ يحيط علماً مع التقدير بتعاون المنظمات غير الحكومية التي وردت عالمة النجمة بعد أسمائها فـي                 
ملحق هذا التقرير، وإذ يثني على استمرار تفانيها في أعمال المنظمة، قرر اإلبقاء على عالقتها الرسمية مـع                  

  ٢.المنظمة
  
" ليتشي ال"ين المنظمة والمجلس الدولي للمرأة، وعصبة        ب علماً بالتقارير الخاصة بالعالقات   إذ يحيط   و

 الرسمية مع المنظمة    عالقاتها الخاصة، قرر أن يرجئ استعراض       القوتيةالدولية، والصناعات الدولية لألغذية     
أن يطلب حسب االقتضاء توضيحاً لحالة العالقات وتقارير عـن نتـائج            قرر   الثالثين بعد المائة، و    دورتهإلى  

 في دورته الثالثـين     بتقرير عنها  المجلس   من أجل موافاة   االتفاق على خطط التعاون      لمبذولة من أج  الجهود ال 
  .بعد المائة
  
 قـرر اإلبقـاء علـى العالقـات      بالنجاح لالتفاق على خطط التعاون،    إذ يحيط علماً بالجهود المكللة      و

 واالتحاد الدولي للكيمياء السريرية وطب      والرابطة الدولية لداء العداريات،   الرسمية بين منظمة الصحة العالمية      
  .الجمعية الدولية للتطبيب عن بعد والصحة اإللكترونيةالمختبرات، و

  
وإذ يحيط علماً باستمرار المبادالت بشأن االتفاق على خطة للتعاون، قـرر أن يرجـئ اسـتعراض                 

 وسوف يقدم استعراض العالقات إلى      .العالقات مع االتحاد الدولي لعلم المختبرات الطبية الحيوية لعام إضافي         
  .المجلس في دورته الثالثين بعد المائة

  
  )٢٠١١يناير /  كانون الثاني٢٤الجلسة الثانية عشرة، (

  
  
  منح جائزة مؤسسة الدكتور علي توفيق شوشة  )٢(١٢٨ت م
  

ؤسـسة  منح المجلس التنفيذي، بعد النظر في تقرير لجنة مؤسسة الدكتور علي توفيق شوشة، جائزة م                
 لألستاذ الدكتور أمجد داوود نيازي من العراق لما قدمه من إسـهامات             ٢٠١١الدكتور علي توفيق شوشة لعام      

                                                           
 .٣انظر الملحق     ١
 .١٢٨/٢٨م تالوثيقة انظر     ٢
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 فرنـك   ٢٥٠٠وسيتلقى الفائز مبلغاً بالدوالر األمريكي يعـادل        . جليلة في مجال الصحة العمومية في العراق      
  .سويسري

  
  )٢٠١١يناير /  كانون الثاني٢٤الجلسة الثانية عشرة، (

  
  
  منح جائزة ساساكاوا للصحة  )٣(١٢٨ت م
  

منح المجلس التنفيذي، بعد النظر في تقرير هيئة اختيار الفائزين بجائزة ساساكاوا للـصحة، جـائزة                  
 ألبرغـي دي ماريـا      -، للدكتورة إيفا سيراسكا ولجمعية بيكينا فاميليا دي ماريا          ٢٠١١ساساكاوا للصحة لعام    

وسوف تحصل الدكتورة سيراسكا كفرد مرشح .  قاما به في مجال التنمية الصحيةللعمل االبتكاري الممتاز الذي
 ألبرغي دي ماريا    - دوالر أمريكي، وسوف تحصل كفائز جمعية بيكينا فاميليا دي ماريا            ٣٠ ٠٠٠على مبلغ   

  . دوالر أمريكي٤٠ ٠٠٠كمنظمة على مبلغ وقدره 
  

  )٢٠١١يناير /  كانون الثاني٢٤الجلسة الثانية عشرة،  (
  
  
  منح جائزة مؤسسة اإلمارات العربية المتحدة للصحة  )٤(١٢٨ت م
  

منح المجلس التنفيذي، بعد النظر في تقرير هيئة اختيار الفائزين بجائزة مؤسسة اإلمـارات العربيـة                  
 لكل من منظمة ملديف لرعايـة       ٢٠١١المتحدة للصحة، جائزة مؤسسة اإلمارات العربية المتحدة للصحة لعام          

وسيحصل كـل   . ن وجمعية مجتمع من أجل التقدم التشادية لمساهمتهما الجليلة في مجال التنمية الصحية            المسني
  . دوالر أمريكي٢٠ ٠٠٠من الفائزين على مبلغ وقدره 

  
  )٢٠١١يناير /  كانون الثاني٢٤الجلسة الثانية عشرة، (

  
  
  منح جائزة دولة الكويت للبحوث في مجال تعزيز الصحة  )٥(١٢٨ت م
  

ح المجلس التنفيذي، بعد النظر في تقرير هيئة االختيار التابعة لمؤسسة دولة الكويت للبحوث فـي                من  
 لكل من الـسيد وانـغ       ٢٠١١مجال تعزيز الصحة، جائزة دولة الكويت للبحوث في مجال تعزيز الصحة لعام             

ال تعزيز الصحة وسوف    ديشين وجمعية مجتمع من أجل التقدم التشادية لمساهمتهما الجليلة في البحوث في مج            
  . دوالر أمريكي٢٠ ٠٠٠يحصل كل فائز على مبلغ وقدره 

  
  )٢٠١١يناير /  كانون الثاني٢٤الجلسة الثانية عشرة،  (

  
  
   ووك التذكارية للصحة العمومية-منح جائزة الدكتور لي جونغ   )٦(١٢٨ت م
  

 -ائزة مؤسسة الدكتور لي جونغ      منح المجلس التنفيذي، بعد النظر في تقرير هيئة اختيار الفائزين بج            
 ووك التذكارية للصحة العمومـة لعـام        -ووك التذكارية للصحة العمومية، جائزة مؤسسة الدكتور لي جونغ          
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.  لمعهد كلودميرو بيكادو في كوستاريكا لمساهمته الجليلة في مكافحة أمراض المناطق المدارية المنسية             ٢٠١١
  . دوالر أمريكي٨٥ ٠٠٠وسيحصل الفائز على مبلغ وقدره 

  
  )٢٠١١يناير /  كانون الثاني٢٤الجلسة الثانية عشرة،  (

  
  
 ووك التذكاريـة للـصحة      -تعديالت النظام األساسي لجائزة الدكتور لـي جونـغ            )٧(١٢٨ت م

  العمومية
  

 ووك التذكاريـة للـصحة   - من النظام األساسي لجائزة الدكتور لـي جونـغ    ١٠طبقاً ألحكام المادة      
 ووك  -تمد المجلس التنفيذ التوصية المقدمة من هيئة اختيار الفائزين بجائزة الدكتور لـي جونـغ                العمومية اع 

 - من النظام األساسي لجائزة الدكتور لـي جونـغ           ٤ و ٣ و ٢التذكارية للصحة العمومية بأن يتم تنقيح المواد        
زيادة قيمة الجائزة   ) ٢(سس؛  مراعاة تغيير في اسم المؤ    ) ١(ووك التذكارية للصحة العمومية من أجل ما يلي         

 دوالر أمريكي وإدخال تعديل بناء على ذلك على الهبة الـسنوية            ١٠٠ ٠٠٠ دوالر أمريكي إلى     ٨٥ ٠٠٠من  
توسيع نطاق الغرض من هذه الجائزة بالنص على أنها تمـنح           ) ٣( من النظام األساسي؛     ٣المذكورة في المادة    

  .وميةمكافأة على إسهام بارز في مجال الصحة العم
  

  )٢٠١١يناير /  كانون الثاني٢٤الجلسة الثانية عشرة،  (
  
  
  جدول األعمال المؤقت لجمعية الصحة العالمية الرابعة والستين ومدة انعقادها  )٨(١٢٨ت م
  

المجلس التنفيذي، بعد أن نظر في تقرير المدير العام عن جدول األعمال المؤقت لجمعيـة الـصحة                   
الرابعة  جمعية الصحة العالمية     بأن تُعقد  السابق القاضي    بمقرره اإلجرائي  وإذ يذكِّر    ١،الرابعة والستين العالمية  
 فـي   هـا وتختتم ٢٠١١مايو  / أيار ١٦يوم االثنين الموافق    أعمالها  أن تفتتح   و في قصر األمم بجنيف      والستون

ية الصحة العالميـة     على جدول األعمال المؤقت لجمع     وافق ٢٠١١،٢مايو  /  أيار ٢٤ الثالثاءموعد أقصاه يوم    
  .الرابعة والستين، بصيغته المعدلة

  
  )٢٠١١يناير /  كانون الثاني٢٤الجلسة الثانية عشرة، (

  
  
  تعيين ممثلي المجلس التنفيذي في جمعية الصحة العالمية الرابعة والستين  )٩(١٢٨ت م
  

، وطبقـاً   ٢٠١٠مايو  /  أيار ٢٢المتخذ في   ) ٧(١٢٧م ت عين المجلس التنفيذي وفقاً لمقرره اإلجرائي         
، بحكم منصبه، ونواب رئيسه الثالثة وهم       )هنغاريا(كوكيني  . ، رئيسه الدكتور م   ٧ق٥٩ت م من القرار    ١للفقرة  

، والدكتور علي جعفر محمـد      )بروني دار السالم  (يوسف  . ع. د. ، والسيد ب  )البرازيل(باس  . م. الدكتور ب 
ومن المفهوم أنه في حالة عدم وجود أي        . ة الرابعة والستين  ، لتمثيل المجلس في جمعية الصحة العالمي      )عمان(

                                                           
  .١ تنقيح ١٢٨/٣٠م ت    الوثيقة ١
  ).٩(١٢٧م ت    انظر المقرر اإلجرائي ٢
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) بـنغالديش (حـق   . ر. م. ف. من هؤالء األعضاء لحضور جمعية الصحة فإن نائب الرئيس اآلخر األستاذ أ           
  .، يمكن أن يطلب منهما تمثيل المجلس)النيجر(دجيبو . والمقرر الدكتور أ

  
  )٢٠١١اير ين/  كانون الثاني٢٤الجلسة الثانية عشرة، (

  
  
  موعد ومكان انعقاد دورة المجلس التنفيذي التاسعة والعشرين بعد المائة  )١٠(١٢٨ت م
  

/  أيـار  ٢٥قرر المجلس التنفيذي أن يعقد دورته التاسعة والعشرين بعد المائة يوم األربعاء الموافـق                 
  . في جنيف٢٠١١مايو 

  
  )٢٠١١يناير /  كانون الثاني٢٤الجلسة الثانية عشرة، (

  
  

  ــــــــــــــــــــ
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  ١الملحق 
  

  ١تعديالت الالئحة المالية
  

  ؛٢٠١٠نوفمبر /  تشرين الثاني١٠ - ١٢٨/٢٦م ت[ 
  ]٢٠١٠نوفمبر /  تشرين الثاني٢٥ -١ تصويب ١٢٨/٢٦م ت

 
  
ينـاير  / نظر المجلس التنفيذي، في دورته الرابعة والعشرين بعد المائة المنعقدة في كـانون الثـاني                -١

وقد أشار التقرير الذي قدمـه       ٢.المدخلة على الالئحة المالية والنظام المالي     ، في تقرير عن التعديالت      ٢٠٠٩
المدير العام إلى أن التعديالت ستنقل المنظمة نحو تنفيذ المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام علـى النحـو                  

مع إدخالها والعمـل  ، األخذ بتلك المعايير انسجاماً    ٩-٦٠ج ص ع  وقد أقرت جمعية الصحة، في القرار       . الكامل
  .بها على صعيد منظومة األمم المتحدة برمتها

  
وقد اعتمدت المنظمة فعالً الكثير من المعايير األخرى كما هو مطلوب فـي إطـار نظـام المعـايير         -٢

 المحاسبية لألمم المتحدة وهي ملتزمة بتطبيق المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام على النحو الكامل اعتباراً              
 من الالئحة المالية بإعداد البيانات المالية كـل عـام           ٢-١٣وتقضي المادة   . ٢٠١٢يناير  /  كانون الثاني  ١من  

 جملة ومن). ٦٦  الفقرة ١المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام      (طبقاً للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام       
جمعية الصحة العالمية الثالثة والستين بشأن التعديالت علـى         المالحظات التي يوردها تقرير المدير العام إلى        

المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام لم تنص صـراحة علـى التحقـق              يذكر التقرير أن     ٣الالئحة المالية، 
 فريق المراجعين الخارجيين لحسابات األمم المتحدة أكد في اجتماعه المعقـود فـي كـانون                غير أن  ،السنوي
  الـسنوية   الخارجيـة   أنه ينبغي لجميع منظمات األمم المتحدة أن تعمل بنظام المراجعة          ٢٠٠٩يسمبر  د/ األول

للحسابات لكي تضمن أقصى مصداقية وشفافية لبياناتها المالية المعدة طبقاً للمعايير المحاسبية الدولية للقطـاع               
 إدخال تعديل علـى الالئحـة   البد من قطاع العام،    وبالتالي، وإكماالً العتماد المعايير المحاسبية الدولية لل       .العام

 لتلك البيانـات    تُجرىإجراء مراجعة سنوية لبيانات المنظمة المالية عوضاً عن المراجعات التي           ب يسمحالمالية  
  .٢٠١٢يناير  /مرة كل سنتين، وذلك اعتباراً من كانون الثاني

  
ئحة المالية وهما تتطرقان إلى مسألتي إصدار        من الال  ٩-١٤ و ٨-١٤والتعديل الالزم يتعلق بالمادتين       -٣

ويشترط في النص المقترح أن يتولى مراجع الحسابات الخارجي إصـدار           . البيانات المالية المراجعة ودوريتها   
تقرير سنوي عن المراجعة المالية للبيانات المالية التي يعدها المدير العام وإحالة ذلك التقريـر إلـى جمعيـة                   

  .)١انظر التذييل  (ن طريق المجلس التنفيذيالصحة العالمية ع
  
 وذلك بالتزامن   ٢٠١٢يناير  /  كانون الثاني  ١ومن المقترح أن تدخل التعديالت حيز النفاذ اعتباراً من            -٤

  .مع بداية دورة الميزانية القادمة
  

  اإلجراء المطلوب من المجلس التنفيذي
  
  .]٣ق١٢٨ت مالجلسة الثامنة باعتباره القرار تضمنت هذه الفقرة مشروع قرار تم اعتماده في [   -٥

                                                           
  .٣ق١٢٨م تالقرار      ١
  .١٢٤/٢٢م تالوثيقة      ٢
  .٦٣/٣٤الوثيقة ج    ٣
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  ١ الملحق

  ١التذييل 
  

  الالئحة الماليةنص التعديالت المقترح إدخالها على 
 

  النص المنقح المقترح  ٢٠١٠يناير /  كانون الثاني١النص الحالي بتاريخ 
 المراجعـة الخارجيـة     –المادة الرابعـة عـشرة      

  للحسابات
مـراجعين   ( خارجيـاً  تعين جمعية الصحة مراجعاً     ١-١٤

 اً عاماً للحـسابات   للحسابات يكون كل منهم مراجع    ) خارجيين
)  مماثال أو يكون لـه مركـز مماثـل          يحمل لقباً  مسؤوالًأو  (

 حكومات الدول األعضاء وذلك بالطريقة التي تقررها        إلحدى
وجمعية الصحة هي وحدها التي تملك تنحية مراجع        . الجمعية

مراجعي الحـسابات الخـارجيين   (الحسابات الخارجي المعين   
 ).المعينين

  
  
تعين جمعية الصحة مراجعـاً خارجيـاً للحـسابات           ١-١٤

للحسابات يكـون كـل مـنهم       ) مراجعين خارجيين للحسابات  (
أو مسؤوالً يحمل لقباً مماثالً أو يكـون     (مراجعاً عاماً للحسابات    

وذلـك  إلحدى حكومـات الـدول األعـضاء        ) له مركز مماثل  
وتكون فتـرة الواليـة أربـع       . تي تقررها الجمعية  بالطريقة ال 

سنوات تشمل فترتي ميزانية، ويمكن تجديدها مـرة واحـدة          
 والجمعية هي وحـدها التـي       .لفترة إضافية تبلغ أربع سنوات    

مراجعـي  (تمتلك تنحية مراجع الحسابات الخـارجي المعـين         
  ).الحسابات الخارجيين المعينين

  
ـ       ٨-١٤ المراجعـون  (ارجي  يقدم مراجع الحـسابات الخ

 عن مراجعة التقريـر المـالي       تقريراً)  للحسابات الخارجيون
لفترة السنتين الذي يعده المدير العام بموجب المـادة الثالثـة           

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

المراجعـون  (يقدم مراجع  الحـسابات الخـارجي          ٨-١٤
الماليـة   البيانـات   عن مراجعة  تقريراً)  للحسابات الخارجيون
 التـي يعـدها     الذي يعده  التقرير المالي لفترة السنتين    السنوية

ويتضمن .  من الالئحة  المدير العام بموجب المادة الثالثة عشرة     
فيمـا يتعلـق    أنها الزمة   ) يرون(التقرير أية معلومات يرى     

  .اإلضافية ت والصالحيا٣- ١٤ بالمادة

تقـدم  ( الخـارجي    مراجع الحـسابات  يقدم تقرير     ٩- ١٤
مع التقرير المـالي   )  للحسابات تقارير المراجعين الخارجيين  

الذي تمت مراجعته عن طريق المجلس التنفيذي إلى جمعية         
مايو التالي لنهاية الفترة    /  أيار ١ يتجاوز   الصحة في موعد ال   

ويفحص المجلـس   . ختاميةالمالية التي تتعلق بها الحسابات ال     
التنفيذي التقرير المالي المؤقت والتقرير المالي النهائي وتقرير        

مراجعة الحسابات ثم يقدمها إلى جمعية الصحة مـع         ) تقارير(
  .أية تعليقات يراها الزمة

تقدم تقارير  ( الخارجي   مراجع الحسابات يقدم تقرير     ٩- ١٤
لمـالي الـذي    مع التقرير ا  )  للحسابات المراجعين الخارجيين 

عـن    المالية التي تمت مراجعتها    البيانات مع تمت مراجعته 
 طريق المجلس التنفيذي إلى جمعية الـصحة فـي موعـد ال           

الماليـة التـي     السنة الفترةمايو التالي لنهاية    /  أيار ١يتجاوز  
التقرير  ويفحص المجلس التنفيذي  . تتعلق بها الحسابات الختامية   

 السنوية المالية البيانات مالي النهائي المالي المؤقت والتقرير ال   
مراجعة الحسابات ثم يقـدمها إلـى جمعيـة         ) تقارير(وتقرير  

  .الصحة مع أية تعليقات يراها الزمة

 
 

  ــــــــــــــــــ
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  ٢الملحق 
  
  

  ١التصديق على تعديالت الئحة الموظفين
  
  

  ]٢٠١٠ ديسمبر/ كانون األول ٢٩ - ١٢٨/٣٦م ت[  
  
  
تقدم التعديالت التي يدخلها المدير العام على الئحة الموظفين إلى المجلس التنفيذي للتـصديق عليهـا                  -١

   ٢.النظام األساسي للموظفين من ٢-١٢ بأحكام المادة عمالً
  
 القرارات التي يتوقـع أن تتخـذها         من هذه الوثيقة الفرع األول من     في   بيانها التعديالت الوارد    وتنبع  -٢

 على توصيات لجنة الخدمة المدنية الدولية فـي         ء والستين بنا  الخامسةالجمعية العامة لألمم المتحدة في دورتها       
 إضافة إلى   سنصدر المتحدة توصيات اللجنة،      وإذا لم تقر الجمعية العامة لألمم      ٢٠١٠.٣تقريرها السنوي لعام    

  .هذه الوثيقة
  
على ضـوء الخبـرة المكتـسبة       هذه الوثيقة    الثاني من    الفرع في   بيانهام إدخال التعديالت الوارد     ويت  -٣

  .ولصالح اإلدارة الجيدة للموارد البشرية
  
فـي إطـار      تكاد تـذكر   التكاليف إضافية   إال على    ٢٠١١-٢٠١٠ التعديالت في الثنائية     وال تنطوي   -٤

 ولألنـشطة   لمنظمـة أقاليم ا المالئمة المحددة لكل إقليم من      المخصصات  الميزانية العادية، وستتم تغطيتها من      
  .، ومن المصادر المالية الخارجة عن الميزانيةلمشتركة بين األقاليماالعالمية واألنشطة 

  
  *.١ التذييلالئحة الموظفين المعدل في ويرد نص   -٥
  
د يقرر المدير العام، حسب االقتضاء، اتخاذ تدابير انتقالية، بما في ذلك التدابير التي تقضي بتطبيق                وق  -٦

  .  الئحة الموظفين المعدلة على العمليات الجارية في تاريخ بدء نفاذ التعديالت
  
  
  
  
  

                                                           
 .٥ق١٢٨ت م و٤ق١٢٨ت مانظر القرارين     ١
 .٢٠٠٩  واألربعون، جنيف، منظمة الصحة العالمية،ابعةالس، الطبعة الوثائق األساسية    ٢
 والستون، الملحق   الخامسةالوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة      . ٢٠١٠تقرير لجنة الخدمة المدنية الدولية لعام           ٣

 .٣٠رقم 
 .  باإلنكليزية *
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توقع أن تتخـذها    من الم  ضوء القرارات التي     علىتعتبر ضرورية   التي  تعديالت  ال  :أوالً
 ات والستين بناء على توصـي     الخامسةجمعية العامة لألمم المتحدة في دورتها       ال

  لجنة الخدمة المدنية الدولية
  

   والفئات العليا)الفنية(  المهنيةالفئةموظفي مرتبات 
  
 لمـوظفي    الحالي الدنيا/  جدول المرتبات األساسية   بزيادةأوصت اللجنة الجمعية العامة لألمم المتحدة         -٧

٪، وذلك بتطبيق طريقة الضم المعتادة والمتمثلـة فـي زيـادة            ١‚٣٧ والفئات العليا بنسبة     )الفنية (هنيةالفئة الم 
ال خـسارة   "أي علـى أسـاس      (المرتب األساسي وإجراء خفض متناسب لنقاط مضاعف تسوية مقر العمـل            

  .٢٠١١ يناير/  كانون الثاني١ اعتباراً من النفاذ، على أن يدخل ذلك حيز )"مكسب وال
  
، ١التذييل  (ترد طيه في    وهي   من الئحة الموظفين،     ١ التذييلوقد تم وفقاً لذلك إعداد التعديالت على          -٨

  *.)١المرفق 
  

  مرتبات الموظفين في الوظائف غير المصنفة في رتب ومرتب المدير العام
  
  اآلنفـة  ٧في الفقـرة    رهناً بالقرار الذي تتخذه الجمعية العامة لألمم المتحدة بشأن التوصية المذكورة              -٩

 أن يوصي المجلس التنفيذي قترح المدير العاميلموظفين، النظام األساسي ل من  ١-٣ ووفقاً ألحكام المادة     الذكر،
.  والستين بتعديل مرتبات المديرين العامين المساعدين والمـديرين اإلقليميـين          الرابعةجمعية الصحة العالمية    
، سيبلغ المرتب اإلجمالي للمديرين العـامين المـساعدين         ٢٠١١يناير  / ثاني كانون ال  ١وبالتالي، واعتباراً من    
دوالراً أمريكيـاً    ١٣٣ ٧٧٦ في السنة، والمرتب الصافي      ة أمريكي ات دوالر ١٨٥ ٨٠٩والمديرين اإلقليميين     

  ).المعيللغير ( دوالراً أمريكياً ١٢١ ١٤٠أو ) للمعيل(
  

، فـإن    جمعية الـصحة   ستأذن بها ، ووفقاً للتعديالت التي     نة أعاله المبيواستناداً إلى تسويات المرتبات       -١٠
الـصافي  وسيبلغ المرتـب     دوالراً أمريكياً في السنة،      ٢٠٤ ٣٩١المرتب اإلجمالي لنائب المدير العام سيبلغ         

ون  كان ١، وذلك اعتباراً من     )لغير المعيل ( دوالراً أمريكياً    ١٣١ ٢٦١أو  ) للمعيل( دوالراً أمريكياً    ١٤٥ ٨٥٤
  .٢٠١١يناير / الثاني

  
 . فيما يخص مرتـب المـدير العـام        مشابهة على تعديالت    المبينة أعاله وستنطوي تسويات المرتبات      -١١

، ٢٠١١ينـاير   / كانون الثاني  ١ جمعية الصحة سيصبح، اعتباراً من       تأذن به وبالتالي فإن المرتب المتوقع أن      
 دوالراً  ١٧٦ ٢٧٢رتب اإلجمالي، بينما سيبلغ المرتب الصافي        دوالراً أمريكياً في السنة بالنسبة للم      ٢٥١ ١٨٨

  ).لغير المعيل( دوالراً أمريكياً ١٥٦ ٧٦٠أو ) للمعيل(أمريكياً 
  

  مراجعة مستوى منحة التعليم
  

 اقتراحات قدمتها شـبكة المـوارد       لجنة الخدمة المدنية الدولية    لدى النظر في هذه المسألة كانت أمام        -١٢
 لمراجعة مستويات منحة    مجلس الرؤساء التنفيذيين في منظومة األمم المتحدة المعني بالتنسيق         ل البشرية التابعة 

-٢٠٠٨ مطالبة قُدمت في العـام الدراسـي         ١٤ ٧٢٤التعليم استناداً إلى تحليل بيانات اإلنفاق الخاصة بزهاء         
  . فيها منحة التعليم في مختلف البلدان أو مناطق العملة الواحدة الخمس عشرة التي كانت تُدار٢٠٠٩

  
  : وأوصت اللجنة الجمعية العامة لألمم المتحدة بما يلي  -١٣

                                                           
 .  باإلنكليزية *
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أن تعدل المستويات القصوى المقبولة للمصروفات وكذلك الحد األقصى لمنحة التعليم فيمـا               )أ(
ملكة يتعلق بكل من النمسا، والدانمرك، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، وهولندا، وأسبانيا، وسويسرا، والم           

المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، والواليات المتحدة األمريكية، وفي منطقة دوالر الواليات            
 من المرفق الثالث من تقريرها      ١المتحدة خارج الواليات المتحدة األمريكية، كما هو مبين في الجدول           

  ؛ ٢٠١٠لعام 
  
د األقصى لمنحة التعلـيم فـي المـستويات         أن يظّل الحد األقصى المقبول للمصروفات والح        )ب(

 مـن   ٢الراهنة فيما يتعلق بكل من بلجيكا، وأيرلندا، واليابان، والسويد، كما هو مبين فـي الجـدول                 
  ؛ ٢٠١٠المرفق الثالث من تقريرها لعام 

  
، أن تؤخذ في االعتبار، فيما يتعلق بالنمسا، وبلجيكا، والدانمرك، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليـا              )ج(

وهولندا، وأسبانيا، والسويد، وسويسرا، والمملكة المتحدة لبريطانيـا العظمـى وأيرلنـدا الـشمالية،              
والواليات المتحدة األمريكية، ومنطقة دوالر الواليات المتحدة خارج الواليات المتحـدة األمريكيـة،             

وفات التعليمية وتعدل،   المعدالت الموحدة العادية لإلقامة الداخلية، ضمن الحد األقصى المقبول للمصر         
، المبالغ اإلضافية التـي     ٢٠١٠ من المرفق الثالث من تقريرها لعام        ٣على الوجه المبين في الجدول      

تُدفع لرد تكاليف اإلقامة الداخلية زيادة على الحد األقصى للمنحة التي تُدفع للموظفين في مراكز العمل 
  المعنية؛ 

  
ان والمعدالن اإلضافيان لإلقامة الداخلية فـي المـستويين         أن يظل المعدالن الموحدان العادي      )د(

 من المرفق الثالـث مـن تقريرهـا    ٤الراهنين فيما يتعلق بأيرلندا واليابان، كما هو مبين في الجدول        
  ؛ ٢٠١٠ لعام

  
أن يستمر العمل بالتدابير الخاصة فيما يتعلق بالصين، وهنغاريـا، وإندونيـسيا، ورومانيـا،                )ه(

  روسي، وكذلك فيما يتعلق بالمدارس المحددة الثماني بفرنسا؛ واالتحاد ال
  
  أن يتوقف العمل بالتدابير الخاصة فيما يتعلق ببلغاريا؛   )و(
  
/  كانون الثاني  ١أن تُطبق جميع التدابير المذكورة أعاله ابتداء من العام الدراسي الجاري في               )ز(

   ؛ ٢٠١١يناير 
  
راتها بخصوص جميع االقتراحات األخرى، وطلبت إلى أمانتها        وافقت اللجنة على إرجاء قرا      )ح(

  أخذها في الحسبان في إطار االستعراض القادم للمنهجية؛  
  

، ١التـذييل   (فيه   من الئحة الموظفين، والتي ترد       ٢وتم، بناء على ذلك، إعداد تعديالت على التذييل           -١٤
   *.)٢المرفق 

  
  
  
  
  
  

                                                           
 .  باإلنكليزية *
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رورية على ضوء الخبـرة المكتـسبة ولـصالح اإلدارة          التعديالت التي تُعتبر ض     -ثانياً
  الجيدة للموارد البشرية

  
  موظفينتعديالت الئحة ال

  
  نيف الوظائفتص
  

 من الئحة الموظفين ألغراض التوضيح وإدراج إشارة إلـى خطـط المـوارد              ٢١٠تم تعديل المادة      -١٥
معايير التصنيف العالمية التي وضعتها لجنة وتم حذف اإلشارة إلى المؤهالت ألنّها لم تعد تتساوق مع . البشرية

  .الخدمة المدنية الدولية
  

 من الئحة الموظفين لتوضيح أنّه يجب إجـراء التـصنيف باسـتخدام معـايير               ٢٢٠تم تعديل المادة      -١٦
  . ويتولى المدير العام، عادة، نشر معايير التصنيف العالمية التي تقرها الجنة. التصنيف الشائعة

  
الئحة الموظفين لضمان تساوق عمليات إعـادة التـصنيف التـي يطلبهـا               من ٢٣٠ديل المادة   تم تع   -١٧

ويحفظ حق الموظف في طلب إعادة النظـر فـي تـصنيف            . المشرف، إذ ُأقرت، مع خطط الموارد البشرية      
  . وباإلضافة إلى ذلك ُأعيد ترتيب النص ألغراض تتعلق بتحريره. الوظيفة التي يشغلها

  
  والتطعيم بيالط اإلشهاد

  
الئحة الموظفين لتوضيح أنّه ينبغي إرسال تقرير طبي إلى طبيب موظفي       من ١-٤٣٠تم تعديل المادة      -١٨

  .المنظمة بمجرد اختيار المرشّح وقبل إعداد عرض للتعيين
  

 الئحة الموظفين لتوضيح أنّه البد، قبل إعداد عرض للتعيين، واسـتناداً            من ٢-٤٣٠تم تعديل المادة      -١٩
 من الئحة الموظفين، من الحصول على شهادة طبيـة مـن            ١-٤٣٠إلى التقرير الطبي المشار إليه في المادة        

  . طبيب موظفي المنظمة قبل إعداد أي عرض للتعيين
  

 من الئحة الموظفين لضمان حصول الموظفين على العالج الطبي الوقـائي            ٣-٤٣٠تم تعديل المادة      -٢٠
  .صب جديدالالزم قبل السفر أو شغل من

  
الئحة الموظفين لإلشارة إلى وجود حد مالي لطلبات رد تكاليف الفحوص   من ٦-٤٣٠تم تعديل المادة      -٢١

  .  الطبية التي تطلبها المنظمة
  

  الترقية 
  

 لضمان أفضل اتساق بين الموظف والوظيفة التي يشغلها         الئحة الموظفين  من   ٣-٥٦٠تم تعديل المادة      -٢٢
كما . الوظائف التي ُأعيد تصنيفها سابقاً مع الحفاظ على الموظفين ذاتهم الذين يشغلونها عن طريق اإلعالن عن     

  . تشمل الموظفين الوطنيين والدوليين على حد سواء) الفنية(تم إدخال تعديل لتوضيح أن الفئة المهنية 
  

  إعادة االنتداب 
  

  . لضمان المزيد من التوضيحنالئحة الموظفي  من٣-٥٦٥تم إدخال تغيير تحريري على المادة   -٢٣
  



٢الملحق  55  

   السنويةاإلجازة
  

 الشتراط تقديم تقرير طبي من الموظف الـذي يـصاب           الئحة الموظفين  من   ٧-٦٣٠تم تعديل المادة      -٢٤
بالمرض أثناء فترة اإلجازة السنوية ويطلب تحويل إجازته السنوية إلى إجازة مرضية، بدالً من تقديم شـهادة                 

  . مة وتوافق عليهطبية، كي تنظر فيه المنظ
  
   بدون مرتب جازةاإل
  

 ٢-٤٢٠ لمواءمة النص مع الشرط الوارد في المادة         الئحة الموظفين  من   ٣-٢-٦٥٥تم تعديل المادة      -٢٥
 والقاضي بأن الموظف المعين بعقد محدد المدة ال يصبح مؤهالً لالستفادة من عقد دائم إالّ                الئحة الموظفين من  

ويوضـح التعـديل أن     .  م غير منقطعة من الخدمة الفعلية في تعيينات محددة المـدة          بعد استكمال خمسة أعوا   
 يوماً تقويمياً ال تُحتسب لمنح الموظـف        ٣٠الفترات التي يقضيها الموظف في إجازة بدون مرتب والتي تفوق           

  . تعييناً دائماً
  

  اإلجازة المرضية
  

ءمة الممارسة التي تتبعها المنظمة مـع الممارسـة          لموا الئحة الموظفين  من   ١-٧٤٠تم تعديل المادة      -٢٦
المتبعة في سائر مؤسسات نظام األمم المتحدة الموحد، والتي تؤكّد على أن المنظمة هي السلطة التـي توافـق           

  .  على اإلجازة المرضية
  

لعجـز   لتوضيح أنّه يجب تقديم تقارير طبية عن فترات ا         الئحة الموظفين   من ٢-٧٤٠تم تعديل المادة      -٢٧
وسيضمن ذلك إجراء المتابعة الطبية الالزمة وإصدار الوثـائق ذات الـصلة            . عن العمل التي تتجاوز الشهر    

  . بانتظام
  

 للتأكيد على أنّه يجب تقديم تقارير طبيـة عـن فتـرات      الئحة الموظفين   من ٣-٧٤٠تم تعديل المادة      -٢٨
ومن . لخضوع لفحص طبي يجريه طبيب معين     العجز المتواصلة وأن طبيب الموظفين قد يطلب من الموظف ا         

الجدير بالذكر أن هذه التعديالت ُأدخلت حرصاً على عافية الموظفين، ولتيسير تحديـد احتياجـاتهم الطبيـة،                 
  . وتيسير عودتهم إلى العمل، حسب االقتضاء

  
  . ٦-٧٤٠ الجديدة  وُأعيد ترقيمه ليصبح المادةالئحة الموظفين من ٥-٧٤٠تم نقل النص الحالي للمادة   -٢٩
  

 لضمان حصول الموظفين العاجزين عن العمـل     الئحة الموظفين  من   ٥-٧٤٠تم إدراج المادة الجديدة       -٣٠
وهذا اإلخطـار سيـسهل     . لفترة مطولة على الموافقة الالزمة من طبيب الموظفين قبل السفر من مركز العمل            

موظفي المنظمة ولوائح   الئحة  ا سيسهل المواءمة بين     المتابعة الطبية للموظفين الذين تطول إجازتهم الطبية كم       
  . سائر مؤسسات نظام األمم المتحدة الموحد

  
  . ٧-٧٤٠ وأعيد ترقيمه ليصبح المادة الجديدة الئحة الموظفين  من٦-٧٤٠تم نقل النص الحالي للمادة   -٣١
  
   المرضية في إطار التغطية التأمينية جازةاإل
  

 من  ٢-٤٢٠ لمواءمة النص مع الشرط الوارد في المادة         الئحة الموظفين من   ٢-٧٥٠تم تعديل المادة      -٣٢
 والقاضي بأن الموظف المعين بعقد محدد المدة ال يصبح مؤهالً لالستفادة من عقد دائم إالّ بعد                 الئحة الموظفين 

عديل أن الفتـرات    ويوضح الت . استكمال خمسة أعوام غير منقطعة من الخدمة الفعلية في تعيينات محددة المدة           
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 يوماً تقويمياً وتشمله فيهـا التغطيـة التأمينيـة          ٣٠التي يقضيها الموظف في إجازة بدون مرتب والتي تفوق          
  . تُحتسب في منح الموظف تعييناً دائماً ال
  

 تجسيداً للتساوق مع التغيير المدخل على المـادة         الئحة الموظفين  من   ٣-٧٥٠تم إدراج المادة الجديدة       -٣٣
 ولضمان حصول الموظفين المستفيدين من التغطية التأمينية في اإلجازة المرضية           الئحة الموظفين  من   ٥-٧٤٠

وهذه االشتراطات ضرورية لتيسير المتابعة الطبية      . على إذن من طبيب الموظفين قبل السفر من مركز العمل         
لوائح سائر مؤسسات نظام األمـم      موظفي المنظمة مع    الئحة  للموظفين التي تطول إجازاتهم الطبية ولمواءمة       

  .  المتحدة الموحد
  

  إلغاء الوظائف  
  

.  وُأعيد ترتيبها لتوضيح نصهاالئحة الموظفين من ٤-١٠٥٠ و٣-١٠٥٠ و٢-١٠٥٠تم تعديل المواد   -٣٤
المشار إليه في الـصيغة     " االعتبار الرئيسي "وتم نقل عبارة    . وكان النص يجمع في السابق بين المبدأ والعملية       

  .من أجل إبراز أهميتها البالغة) ٣-١٠٥٠المادة ( إلى فقرة قائمة بذاتها ٢-٢-١٠٥٠لسابقة للمادة ا
  

فلم يعد حق الموظـف فـي       .  ألنها قد تجاوزها الزمن    الئحة الموظفين  من   ٥-١٠٥٠تم حذف المادة      -٣٥
، مرتبطاً بنـوع    موظفينالئحة ال  من   ٢-١٠٥٠المشاركة في عملية إعادة االنتداب، المشار إليها ضمن المادة          

  . الوظيفة التي ينتدب لشغلها، بل بنوع التعيين ومدة الخدمة
  

 على ضوء الخبرة المكتسبة الئحة الموظفينمن )  سابقا٩ً-٢-١٠٥٠المادة  (٨-١٠٥٠تم تنقيح المادة   -٣٦
  .من أجل إبراز اآلثار المترتبة على رفض إعادة انتداب

  
  فيذياإلجراء المطلوب من المجلس التن

  
تضمنت هذه الفقرة مشروع قرارين تم اعتمادهمـا فـي الجلـسة الثامنـة باعتبارهمـا القـرارين            [   -٣٧
   . ] بالترتيب٥ق١٢٨ت م و٤ق١٢٨ت م
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Appendix 1 

TEXT OF AMENDED STAFF RULES 

210. POST CLASSIFICATION  

The Director-General shall establish and approve human resources plans in the Global 
Management System which will include the classification of all posts in the Organization 
according to the type and level of the duties and responsibilities of the posts. 

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

220. CLASSIFICATION OF INDIVIDUAL POSTS 

All posts, other than those at the Ungraded levels, shall be classified in categories and level 
according to standards promulgated by the Director-General and related to the nature of the 
duties and the level of responsibilities required.  

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

230. CLASSIFICATION REVIEW 

In accordance with procedures established by the Director-General, a staff member may 
request a re-examination of the classification of any post under his supervision and with 
reference to the approved human resources plan. A staff member may request a re-examination 
of the classification of the post which he occupies. 

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

430. MEDICAL CERTIFICATION AND INOCULATIONS 

430.1 Upon selection an appointee shall undergo a prescribed medical examination by a 
physician designated by the Organization, whose medical report shall be forwarded to 
the Organization’s Staff Physician. 

430.2 Before an offer of appointment can be made, medical clearance must be issued by the 
Staff Physician; medical clearance is based on the examination required in Rule 430.1. 
Should the result of the examination show that the standards required by the 
Organization are not met, a decision shall be made whether or not to make an offer of 
appointment and, if an offer is to be made, upon what terms. 

430.3 Upon appointment and before any subsequent travel for the Organization, a staff 
member shall have such inoculations and preventive treatment as the Staff Physician 
shall prescribe. 

430.6 Any medical examination and any inoculation required by the Organization shall be at 
its expense, subject to limits established by the Director-General. 

…………………………………………………………………………………………………. 
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560. PROMOTION 
… 

560.3 If an occupied post is reclassified from the general service category to a professional 
category or by more than one grade within a category, or if the post has been 
reclassified previously while occupied by the same incumbent, the post shall be 
announced to the staff and selection for that post shall be on a competitive basis, subject 
to conditions to be determined by the Director-General. In such cases, the staff member 
with a continuing or fixed-term appointment occupying the advertised post may be 
granted extra pay as from the fourth consecutive month of the effective date of the 
reclassification calculated in accordance with the provisions of, and with due regard to, 
the period specified in Rule 320.4. 

[No further changes] 

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

565. REASSIGNMENT 
… 

565.3 So far as practicable, and in the interest of developing a versatile career workforce, 
vacancies in posts in the professional category and above shall be filled by the 
reassignment of staff members with continuing or fixed-term appointments between the 
different activities and offices of the Organization. In accepting appointment, a staff 
member with a continuing or fixed-term appointment accepts the applicability of this 
policy to himself. 

[No further changes] 

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

630. ANNUAL LEAVE 
… 

630.7 A staff member who is ill during a period of annual leave shall, subject to the provisions 
of Rule 740, have that portion of his absence considered as sick leave upon presentation 
of a satisfactory medical report and approval by WHO. 

[No further changes] 
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655. LEAVE WITHOUT PAY 
… 

655.2 During any leave without pay under Rule 655.1, the following conditions shall apply: 

655.2.1 [no change] 

655.2.2 [no change] 

655.2.3 no service credit shall accrue for the purposes of annual leave, a within-grade increase, 

completion of probation, a continuing appointment, repatriation grant, termination indemnity, 

home leave, meritorious increases under Rule 555.2, and end-of-service grant. Periods of leave 

without pay of 30 calendar days or less shall not affect the ordinary rates of accrual; 

[No further changes] 

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

740. SICK LEAVE 

740.1 Staff members, except those excluded by the Director-General under the provisions of 
Rule 1320 who are unable to perform their duties because of illness or injury, or whose 
attendance is prevented by public health requirements, may be granted sick leave with 
pay with the approval by WHO in the following amounts: 

[No further changes to Rule 740.1] 

740.2 Any absence of more than three consecutive working days which is to be charged as 
sick leave must be supported by a certificate from a duly recognized medical 
practitioner stating that the staff member is unable to perform his duties and indicating 
the probable duration of the work incapacity. Where the work incapacity continues 
beyond one month, a medical report from the treating physician is required. Not more 
than seven working days of uncertified absences within one calendar year shall be 
charged to sick leave. Part or all of this uncertified sick leave may be granted to attend 
to serious family-related emergencies in which case the certification requirement in 
respect of three consecutive working days shall not apply. 

740.3 In any case of a staff member’s claiming sick leave, he shall submit such periodic 
medical reports on his condition as the Staff Physician shall require and shall be 
examined by the Staff Physician, or by a physician designated by the Staff Physician, if 
the Staff Physician so decides. 

 
740.4 [No change] 
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740.5 A staff member on sick leave may not leave the duty station without prior approval of 
the Staff Physician or a physician designated by the Staff Physician. 

 
740.6 The termination of a staff member’s appointment shall, from the date it is effective, 

terminate any claim to sick leave under these Rules. 
 

740.7 Upon the recommendation of the Staff Physician, the Director-General may require a 
staff member to absent himself on sick leave. 

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

750. SICK LEAVE UNDER INSURANCE COVER 

750.2 During sick leave under insurance cover no service credit shall accrue for the purposes 
of annual leave, a within-grade increase, completion of probation, a continuing 
appointment, repatriation grant, termination indemnity, home leave and end-of-service 
grant. Periods of 30 calendar days or less shall not affect the ordinary rates of accrual. 

 
750.3 A staff member on sick leave under insurance cover may not leave the duty station 

without prior approval of the Staff Physician or a physician designated by the Staff 
Physician. 

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

1050. ABOLITION OF POST 

… 

1050.2 When a post held by a staff member with a continuing appointment, or by a staff 
member who has served on a fixed-term appointment for a continuous and 
uninterrupted period of five years or more, is abolished or comes to an end, 
reasonable efforts shall be made to reassign the staff member occupying that post, in 
accordance with procedures established by the Director-General. 

1050.3 The paramount consideration for reassignment shall be the necessity of securing the 
highest standards of efficiency, competence and integrity with due regard given to 
the performance, qualifications and experience of the staff member concerned. 

1050.4 The Director-General may establish priorities for reassigning staff members. 

1050.5 The reassignment process shall be coordinated by a Reassignment Committee 
established by the Director-General as follows: 

1050.5.1 the process will extend to all offices if the abolished post is in the 
professional category or above; if the abolished post is subject to local 
recruitment, the reassignment process shall be limited to the locality of 
the abolished post; 



٢الملحق  61  

1050.5.2 staff members shall be given due preference for vacancies during the 
reassignment period, within the context of Staff Rule 1050.3; 

1050.5.3 staff members may be reassigned to vacant posts at the same grade as the 
post to be abolished, or one grade lower. 

1050.6 The reassignment period will end within six months from its commencement. This 
period may only be exceptionally extended by the Director-General for up to an 
additional six months. 

1050.7 During the reassignment period, the staff member may be provided with training to 
enhance specific existing qualifications. 

1050.8 The staff member’s appointment shall be terminated if no reassignment decision is 
made during the reassignment period or if the staff member refuses a reassignment 
pursuant to Staff Rule 1050.5.3. 

1050.9 [No further change] 

1050.10 [No further change] 

…………………………………………………………………………………………………………… 
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Appendix 1 to the Staff Rules 
Salary scale for staff in the professional and higher graded categories: annual gross base salaries and net equivalents after application of staff assessment (in US dollars)1 

(effective 1 January 2011) 
Step 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 1D = Rate applicable to staff members with a dependent spouse or child; S= Rate applicable to staff members with no dependent spouse or child. 
 * =  The normal qualifying period for a within-grade increase between consecutive steps is one year, except at those steps marked with an asterisk, for which a two-year 
period at the preceding step is required (Staff Rule 550.2). 

Level I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV

* * * * * 
D-2 Gross 152 231 155 592 158 954 162 315 165 675 169 035                   
Net D 111 950 114 135 116 320 118 505 120 689 122 873                   
Net S 102 847 104 691 106 528 108 359 110 186 112 002                   

* * * * *       
P-6/D-1 Gross 139 074 141 896 144 710 147 532 150 371 153 320 156 272 159 222 162 171             
Net D 103 070 104 989 106 903 108 822 110 741 112 658 114 577 116 494 118 411             
Net S 95 270 96 936 98 600 100 258 101 915 103 567 105 212 106 857 108 497   * * *     

P-5 Gross 115 134 117 532 119 934 122 331 124 732 127 129 129 531 131 929 134 329 136 729 139 129 141 528 143 929     
Net D 86 791 88 422 90 055 91 685 93 318 94 948 96 581 98 212 99 844 101 476 103 108 104 739 106 372     
Net S 80 629 82 079 83 524 84 969 86 412 87 849 89 286 90 720 92 152 93 581 95 008 96 431 97 853     

* * * 
P-4 Gross 94 268 96 456 98 642 100 876 103 194 105 507 107 825 110 140 112 456 114 768 117 087 119 399 121 715 124 032 126 349 
Net D 72 373 73 948 75 522 77 096 78 672 80 245 81 821 83 395 84 970 86 542 88 119 89 691 91 266 92 842 94 417
Net S 67 395 68 829 70 263 71 691 73 120 74 548 75 975 77 399 78 822 80 244 81 664 83 083 84 502 85 918 87 334

* * 
P-3 Gross 77 101 79 125 81 150 83 172 85 199 87 222 89 244 91 272 93 296 95 319 97 346 99 367 101 476 103 618 105 759 
Net D 60 013 61 470 62 928 64 384 65 843 67 300 68 756 70 216 71 673 73 130 74 589 76 044 77 504 78 960 80 416
Net S 56 018 57 358 58 701 60 040 61 382 62 721 64 060 65 403 66 741 68 082 69 418 70 755 72 089 73 426 74 762

* 
P-2 Gross 62 856 64 668 66 476 68 289 70 100 71 908 73 721 75 528 77 340 79 153 80 961 82 774       
Net D 49 756 51 061 52 363 53 668 54 972 56 274 57 579 58 880 60 185 61 490 62 792 64 097       
Net S 46 669 47 853 49 032 50 214 51 394 52 576 53 778 54 975 56 178 57 377 58 574 59 776       

   
P-1 Gross 48 627 50 199 51 933 53 678 55 414 57 154 58 896 60 638 62 374 64 114           
Net D 39 388 40 643 41 892 43 148 44 398 45 651 46 905 48 159 49 409 50 662           
Net S 37 154 38 309 39 465 40 618 41 773 42 926 44 081 45 222 46 356 47 491           
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ATTACHMENT 2 
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 2011) 
 
 

* 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. École Active Bilingue Jeannine Manuel 
** includes Finland and Norway, which will no longer be tracked as separate zones. 
 

ـــــــــــــــــــــــ  
1    JUnited 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. 

 (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 17 555 13 166 3 776 5 664 18 830 12 520 

 Belgium 15 458 11 593 3 518 5 277 16 771 10 767 
        
 France* 10 981 8 236 3 052 4 578 12 814 6 912 
 Germany  19 563 14 672 4 221 6 332 21 004  13 935 
 Ireland 17 045 12 784 3 112 4 668 17 452 12 896 
 Italy 20 830 15 623 3 147 4 721 20 344 16 635 
 Luxembourg 15 458 11 593 3 518 5 277 16 771 10 767 
 Monaco 10 981 8 236 3 052 4 578 12 814 6 269 
 Netherlands 17 512 13 134 3 875 5 813 18 947 12 345 
 Spain 16 653 12 490 3 162 4 743 17 233 12 437 
Denmark (krone) 113 554 85 166 27 242 40 863 126 029 77 232 
Japan yen (yen) 2 324 131 1 743 098 607 703 911 555 2 654 653 1 513 860 
Sweden (krona) 157 950 118 462 26 034 39 051 157 513 123 237 
Switzerland (Swiss 
franc) 

 
31 911 

 
23 933 

 
5 540 

 
8 310 

 
32 243 

 
22 524 

United Kingdom of 
Great Britain and 
Northern Ireland 
(pound sterling) 

 
 
 

24 941 

 
 
 

18 706 

 
 
 

3 690 

 
 
 

5 535 

 
 
 

24 241 

 
 
 

20 021 
 
Part B 

      

United States dollar 
(outside the United 
States of America) 

 
 

20 663 15 497 3 746 

 
 

5 619 

 
 

21 116 

 
 

15 668 
Part C       
United States dollar (in 
the United States)1 

 
43 006 32 255 6 083 

 
9 125 

 
41 380 

 
34 896 
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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. 
 
Attendance at an educational institution outside the duty station 
 
(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). 

  
  

  ـــــــــــــــ
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  ٣الملحق 
  
  

  قائمة بأسماء المنظمات غير الحكومية التي
  قبل دخولها في عالقات رسمية مع منظمة
  الصحة العالمية، أو التي تم اإلبقاء على

  ١٦ق١٢٨ت م القرار عالقاتها معها بمقتضى
   بالترتيب)١(١٢٨ت موالمقرر اإلجرائي 

  
   ]٢٠١٠يناير /  كانون الثاني٢٤ - ١٢٨/٢٨ت م[ 

  
  

 ١المنظمة العالمية لمرض ألزهايمر
  ١لمساءلة الشركاتالمنظمة الدولية 

  ١الرابطة األوروبية لألدوية الجنيسة
  ١المنظمة الدولية لصحة األسرة

  ١الرابطة الدولية لمساعدة المسنين
  ١المنظمة الدولية إلدماج المعوقين
  ١مجلس الصناعة من أجل التنمية

  ١فللجنة البلدان األفريقية المعنية بالممارسات التقليدية التي تؤثر في صحة المرأة والط
  ١الرابطة الدولية للطب النفسي لألطفال والمراهقين والمهن المتصلة به

  ١الرابطة الدولية لمنع االنتحار
  ١الرابطة الدولية للدراسة العلمية لحاالت العجز الذهني

  ١الرابطة الدولية لدراسة السمنة
  الرابطة الدولية لداء العداريات
  ١المكتب الدولي لمكافحة الصرع

  ١لي للتجارة والتنمية المستدامةالمركز الدو
  ١اللجنة الدولية المعنية بالصحة المهنية

  ١االتحاد الدولي للقابالت
  ١المجلس الدولي لمكافحة االضطرابات الناجمة عن نقص اليود

  المجلس الدولي للمرأة
  ١الرابطة الدولية للمهايأة البيئية

                                                           
 ٢٠١٠-٢٠٠٨ة  تتعلق األنشطة بالفتر  ١
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  االتحاد الدولي لعلم المختبرات الطبية الحيوية
  ١اد الدولي لسيدات األعمال والنساء المهنياتاالتح

  االتحاد الدولي للكيمياء السريرية وطب المختبرات
  ١االتحاد الدولي لطب النساء وطب التوليد

  ١االتحاد الدولي المعني بالشيخوخة
  ١الرابطة الدولية لخبراء اإلرضاع
  ١الرابطة الدولية لمكافحة الصرع
  ١ للتبغالشبكة الدولية للنساء المناهضات
  ١الرابطة الدولية للصحة المهنية
  ١الرابطة الدولية ألطباء األطفال

  ١األطباء الدوليون للوقاية من الحرب النووية
  ١االتحاد الدولي لتنظيم الوالدية

  ١الجمعية الدولية للبحوث الطبية الحيوية بشأن إدمان الكحول
  ١الجمعية الدولية للبدليات والمقاويم

  لتطبيب عن بعد والصحة اإللكترونيةالجمعية الدولية ل
  ١الجمعية الدولية لطب الذكورة

  ١الجمعية الدولية للطب الطبيعي وطب التأهيل
  الصناعات الدولية لألغذية الحميوية الخاصة

  ١االتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة والموارد الطبيعية
  ١االتحاد الدولي لإلرشاد والتثقيف الصحي

  ١االتحاد الدولي لعلوم التغذية
  ١االتحاد الدولي للعلم النفسي االجتماعي
  ١التحالف الدولي من أجل صحة المرأة

  ١الرابطة اإليطالية ألصدقاء راءول فولرو
  الدولية" ال ليتشي"عصبة 

  شراكة إزالة العبء
  ١رابطة الطبيبات الدولية

  ١منظمة أطباء بال حدود الدولية
  ١صلب المتعدداالتحاد الدولي للت

  ١المنظمة الدولية إلعادة التأهيل
  ١الرابطة الدولية ألخوات المحبة

 مؤسسة دولية لتعزيز رعاية الصحة النفسية بأسـاليب إنـسانية           -مبادرة ستشتنغ العالمية بشأن الطب النفسي       
  ٢وأخالقية وفعالة في جميع أنحاء العالم

  ١الدولية للعمل الصحيستشتنغ 
  ونشبكة كوكرين للتعا

                                                           
 ٢٠١٠-٢٠٠٨تتعلق األنشطة بالفترة     ١
 . المعروفة باسم المبادرة العالمية بشأن الطب النفسي   ٢
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  ١المساواة في الحقوق والمساواة في المسؤوليات: التحالف الدولي من أجل المرأة
  ١وإهمالهالجمعية الدولية لمنع إيذاء الطفل 

  ١مجلس السكان
  ١ النفسي واالجتماعيللتأهيلالرابطة العالمية 

  ١الرابطة العالمية للصحة الجنسية
  ١االتحاد العالمي للعالج الطبيعي

  ١للصحة العقليةاالتحاد العالمي 
  ١االتحاد الدولي لعلم األعصاب

  ١االتحاد العالمي لجمعيات جراحة األعصاب
  ١االتحاد العالمي لمعالجي اإلصابات المهنية

  ١االتحاد العالمي للصم
  ١المنظمة العالمية للحركة الكشفية
  ١الرابطة العالمية لألطباء النفسيين

  
  

  ـــــــــــــ
  

                                                           
 ٢٠١٠-٢٠٠٨  تتعلق األنشطة بالفترة   ١
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  ٤الملحق 
  
  

  اآلثار المالية واإلدارية المترتبة بالنسبة إلى األمانة
  نتيجة للقرارات التي اعتمدها المجلس التنفيذي

  
  

دور منظمة الصحة العالمية في متابعة االجتماع العام الرفيـع المـستوى              ١ق١٢٨ت م القرار     -١
اإلنمائيـة لأللفيـة    ) المرامي(للجمعية العامة لألمم المتحدة بشأن األهداف       

  )٢٠١٠سبتمبر / نيويورك، أيلول(

  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

  :على صعيد المنظمةالنتيجة المتوقعة 

تعزيز نظم المعلومات الصحية القطرية التي       ٤-١٠
تتيح االستفادة من المعلومات العاليـة الجـودة فـي          
الوقت المناسب من أجل التخطيط الصحي ورصـد        
التقدم المحرز في بلوغ المرامي الوطنية والمرامـي        

 .الدولية الهامة

نع تحسين المعارف وتأمين توافر البينات لص      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          

  .التنسيق فيما يخص السلوكيات األخالقية

س  وضع القواعد والمعـايير وأدوات القيـا       ١١-١٠  
الالزمة لتتبع الموارد، وتقدير العواقب االقتـصادية       
لألمراض، وتكاليف وآثار التـدخالت والكـوارث       
المالية والتردي في وهدة الفقر والتهميش االجتماعي       

  .ودعم استعمال تلك الوسائل ورصدها

  )المعطيات األساسية وواألهدافتُذكر بإيجاز الصلة بالنتائج المتوقعة والمؤشرات (

  :لمتوقع أن دعم عمل اللجنة المعنية بالمعلومات والمساءلة عن صحة المرأة والطفلمن ا
يؤدي إلى تحسين المعارف والبينات الالزمة لصنع القرارات على المستوى القطري والعالمي              •

  )٥-١٠النتيجة المتوقعة (
  )٤-١٠النتيجة المتوقعة (يسهم في تعزيز نُظم المعلومات الصحية القطرية   •
 )١١-١٠النتيجة المتوقعة (تحسين تتبع الموارد على المستوى القطري والعالمي   •
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وباستخدام المؤشرات الراهنة يمكن أن تقاس نتائج التنفيذ بأفضل طريقة من خالل النسبة المـذكورة فـي                 
مائيـة  المؤشر للبلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل التي ترصد على النحو المالئم مدى بلوغ المرامـي اإلن              

٪ من البلدان حاليـاً     ٤٠ويفي  ). ١-٤-١٠المؤشر  (لأللفية المتعلقة بالصحة بما يفي بالمعايير المتفق عليها         
  .٢٠١٣٪ بحلول عام ٦٠بالمعايير؛ والهدف المنشود هو الوصول إلى نسبة 

  على الميزانيةاآلثار   -٣

مقربة إلى وحدات    (بة في القرار  طيلة تنفيذ أنشطة األمانة المطلو    التكلفة اإلجمالية المقدرة      )أ(
  .) دوالر أمريكي، بما في ذلك تكاليف الموظفين واألنشطة١٠ ٠٠٠يبلغ كل منها 

  . مليون دوالر أمريكي لتقديم الدعم التقني واإلداري للجنة٢‚٥

 ١٠ ٠٠٠مقربة إلى وحدات يبلغ كل منهـا         (٢٠١١-٢٠١٠التكلفة المقدرة للثنائية    تُذكر    )ب(
، مع ذكر مستويات المنظمة التـي       ، بما في ذلك تكاليف الموظفين واألنشطة      دوالر أمريكي 
  .) التكاليف، وبيان األقاليم المحددة حسب االقتضاءستتكبد هذه

  . مليون دوالر أمريكي في المقر الرئيسي٢‚٥

الميزانية البرمجيـة المعتمـدة     ضمن  ) ب( التكلفة المقدرة المذكورة في الفقرة       هل أدرجت   )ج(
   ؟٢٠١١-٢٠١٠لية للثنائية الحا
  .ال

  الماليةاآلثار   -٤

  ؟)تُذكر مصادر التمويل المحتملة) (ب(٣كيف ستمول التكاليف المقدرة المذكورة في الفقرة 
  .المساهمات الطوعية المحددة المقدمة من الدول األعضاء من أجل عمل اللجنة

  اآلثار اإلدارية  -٥

 األقاليم المحـددة    وتُذكر ،منظمة التي سيضطلع فيها بالعمل    تُذكر مستويات ال  (مواقع التنفيذ     )أ(
  .)حسب االقتضاء

  .مستوى المقر الرئيسي

هل يمكن تنفيذ القرار من قبل الموظفين الراهنين؟ في حالة النفي يرجى التحديد في الفقرة                 )ب(
  .أدناه) ج(

  .يمكن تنفيذ القرار بواسطة الموظفين الراهنين

معبراً عنها بعدد المـوظفين      تُذكر االحتياجات اإلضافية  (ضافية من الموظفين    االحتياجات اإل   )ج(
حسب مستويات المنظمة، مع بيان األقاليم المحددة حسب االقتضاء، ومجموعة          المتفرغين  

  .)المهارات الالزمة
  .ال ينطبق ذلك

  .)لتنفيذ األنشطةتُذكر اُألطر الزمنية العامة (اُألطر الزمنية   )د(
  .٢٠١١سبتمبر /  أيلولعلى ٢٠١١يناير / ن الثانيمن كانو
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  تعديالت الالئحة المالية   ٣ق١٢٨ت م القرار  -١

  الصلة بالميزانية البرمجية  -٢
  :الغرض االستراتيجي

تطوير منظمـة الـصحة العالميـة        -١٣
ودعمها كمنظمة تتسم بالمرونـة وتـشجع       
التعلم لتمكينها من الوفاء بواليتها بمزيد من       

  .كفاءة والفعاليةال

  : المتوقعة على صعيد المنظمةالنتيجة

 دعـم تنظيميـة     ١يلزم من خدمات   تقديم ما  ٥-١٣
وإدارية لتؤدي المنظمة عملها بكفاءة، وذلـك وفقـاً         
التفاقات مستوى الخدمات التي تؤكد جانبي الجـودة        

 .والتجاوب

  )لمعطيات األساسيةا وواألهدافتُذكر بإيجاز الصلة بالنتائج المتوقعة والمؤشرات (

هذا القرار له صلة بالمراجعة الخارجية لحسابات المنظمة والشهادة بصحة حسابات المنظمة علـى النحـو                
  . والنتيجة هي رأي بصحة الحسابات وبال تحفظ.المنصوص عليه في دستورها

  على الميزانيةاآلثار   -٣

مقربة إلى وحدات    (المطلوبة في القرار  طيلة تنفيذ أنشطة األمانة     التكلفة اإلجمالية المقدرة      )أ(
  . ) دوالر أمريكي، بما في ذلك تكاليف الموظفين واألنشطة١٠ ٠٠٠يبلغ كل منها 

من المقدر أن تقتضي تكاليف إصدار تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن مراجعة البيانات             
 دوالر  ٢٠٠ ٠٠٠ دوالر أمريكـي و    ١٠٠ ٠٠٠المالية السنوية مبلغاً إضافياً يتـراوح بـين         

 الترشيحات التي   ٢٠١١وستعرف قيمة هذا المبلغ بعد أن ترد في أوائل عام           . أمريكي للثنائية 
 وبعد أن تعين    ٢٠١٥-٢٠١٢ستقدم لشغل منصب مراجع الحسابات الخارجي لمدة الثنائيتين         

  .٢٠١١مايو / جمعية الصحة مراجع الحسابات الخارجي في أيار

 ١٠ ٠٠٠مقربة إلى وحدات يبلغ كل منهـا         (٢٠١١-٢٠١٠للثنائية  التكلفة المقدرة   تُذكر    )ب(
، مع ذكر مستويات المنظمة التـي       دوالر أمريكي، بما في ذلك تكاليف الموظفين واألنشطة       

   .) التكاليف، وبيان األقاليم المحددة حسب االقتضاءستتكبد هذه

  .ال توجد

في الميزانيـة   الحالية   ضمن األنشطة    )ب( التكلفة المقدرة المذكورة في الفقرة       هل أدرجت   )ج(
   ؟٢٠١١-٢٠١٠البرمجية المعتمدة للثنائية 

  .ال توجد

  الماليةاآلثار   -٤

  ؟ )تُذكر مصادر التمويل المحتملة) (ب(٣كيف ستمول التكاليف المقدرة المذكورة في الفقرة 
البرامج بالمساهمات  تكاليف دعم   (ستمول من الميزانية العادية أو من المصروفات اإلدارية العامة          
  ).الطوعية أو من الرسوم التي تقتطع من نفقات المناصب المشغولة

  اآلثار اإلدارية -٥

 األقاليم المحـددة    وتُذكر ،تُذكر مستويات المنظمة التي سيضطلع فيها بالعمل      (مواقع التنفيذ     )أ(
  . )حسب االقتضاء

كز الخدمات العـالمي؛ ومراجعـة      أنشطة التنفيذ تخص بالدرجة األولى المقر الرئيسي ومر       
: الحسابات واعتمادها بصفة سنوية مقررة أيضاً على الكيانات التي تديرها المنظمـة وهـي             

                                                           
 في مجاالت تكنولوجيا المعلومات، والموارد البشرية، والموارد الماليـة، واللوجـستيات،   تشمل الخدمات المقدمة    ١

  .وخدمات اللغات
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برنامج األمم المتحدة المشترك لمكافحة األيدز، والوكالة الدولية لبحوث السرطان، ومركـز            
لالئحة الماليـة علـى     ولن تؤثر تعديالت ا   . المحاسبة الدولي، والمرفق الدولي لشراء األدوية     

  .تواتر مراجعة حسابات المكاتب اإلقليمية

هل يمكن تنفيذ هذا القرار من قبل الموظفين الراهنين؟ في حالة النفي يرجى التحديـد فـي      )ب(
  .أدناه) ج(الفقرة 

  .ال حاجة إلى موظفين إضافيين ولكن مراجع الحسابات الخارجي سيطلب موارد إضافية

معبراً عنها بعدد المـوظفين      تُذكر االحتياجات اإلضافية  (إلضافية من الموظفين    االحتياجات ا   )ج(
حسب مستويات المنظمة، مع بيان األقاليم المحددة حسب االقتضاء، ومجموعة          المتفرغين  

  . )المهارات الالزمة
  .أعاله) ب(٥انظر البند 

  . )ةلتنفيذ األنشطتُذكر اُألطر الزمنية العامة (اُألطر الزمنية   )د(
  .٢٠١٢أول مراجعة سنوية للحسابات ستكون العتماد البيانات المالية لعام 

  
  

  التصديق على تعديالت الئحة الموظفين  ٤ق١٢٨ت م القرار  -١

  الصلة بالميزانية البرمجية  -٢
  :الغرض االستراتيجي

تطوير منظمـة الـصحة العالميـة        -١٣
ودعمها كمنظمة تتسم بالمرونـة وتـشجع       

كينها من الوفاء بواليتها بمزيد من      التعلم لتم 
  .الكفاءة والفعالية

  : المتوقعة على صعيد المنظمةالنتيجة

وضع سياسات وممارسات متعلقة بـالموارد       ٣-١٣
البشرية موضع التنفيذ الستقطاب المواهب المتميـزة   
والحفاظ عليها، والتشجيع علـى الـتعلم والتطـوير         

 .األخالقيالمهني، وإدارة األداء وتعزيز السلوك 

  )المعطيات األساسية وواألهدافتُذكر بإيجاز الصلة بالنتائج المتوقعة والمؤشرات (

 تمثل تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير لجنة الخدمة المدنية الدولية الذي قُدم             ١التعديالت المبينة في التقرير   
 والهدف من هذه التعديالت     ٢.سة والستين إلى الجمعية العامة لألمم المتحدة كي تنظر فيه أثناء دورتها الخام          

هو ضمان أن نظام التعويض المتبع في منظمة الصحة العالمية يمتثل للقرارات المتوقع أن تتخذها الجمعية                
  .العامة

  على الميزانيةاآلثار   -٣

 مقربة إلى وحدات   (طيلة تنفيذ أنشطة األمانة المطلوبة في القرار      التكلفة اإلجمالية المقدرة      )أ(
  .) دوالر أمريكي، بما في ذلك تكاليف الموظفين واألنشطة١٠ ٠٠٠يبلغ كل منها 

  والفئات العليا) الفنية(أجور الموظفين في الفئة المهنية   )١(
  الدنيا/ جدول المرتبات األساسية

الدنيا علـى النحـو     / تقدر اآلثار المالية المترتبة على زيادة جدول المرتبات األساسية        
  . دوالر أمريكي سنوياً تقريبا٤٦ً ٩٠٠ بمبلغ ١٢٨/٣٦م تثيقة المبين في الو

                                                           
  .١٢٨/٣٦م ت   الوثيقة ١

الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الخامسة والستون، الملحق . ٢٠١٠ لجنة الخدمة المدنية الدولية لعام    تقرير٢
  ).؛ نسخ هذه الوثيقة متاحة في قاعة المجلسA/65/30الوثيقة  (٣٠رقم 
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  مستويات منحة التعليم  )٢(

 ١٩٧ ٤٠٠تقدر اآلثار المالية ذات الصلة بالتوصيات الخاصة بمنحة التعلـيم بمبلـغ             
  .دوالر أمريكي سنوياً

  بدالت إعالة األطفال واألقرباء من الدرجة الثانية  )٣(

الصلة بالتوصيات الخاصة ببدالت إعالة األطفال واألقرباء       تقدر التكاليف المالية ذات     
  . دوالر أمريكي سنويا٢٧٣ً ٠٠٠من الدرجة الثانية بما يبلغ 

 ١٠ ٠٠٠مقربة إلى وحدات يبلغ كل منهـا         (٢٠١١-٢٠١٠التكلفة المقدرة للثنائية    تُذكر    )ب(
ات المنظمة التـي    ، مع ذكر مستوي   دوالر أمريكي، بما في ذلك تكاليف الموظفين واألنشطة       

  .) التكاليف، وبيان األقاليم المحددة حسب االقتضاءستتكبد هذه

 فإن التكاليف المشار إليهـا      ٢٠١١يناير  /  كانون الثاني  ١نظراً ألن التنفيذ سيبدأ اعتباراً من       
  .وسيتم تكبدها على جميع مستويات المنظمة. ٢٠١١-٢٠١٠أعاله تنطبق على الثنائية 

الميزانية البرمجيـة المعتمـدة     ضمن  ) ب(كلفة المقدرة المذكورة في الفقرة       الت هل أدرجت   )ج(
   ؟٢٠١١-٢٠١٠الحالية للثنائية 

  .كل التكاليف مدرجة في الميزانية البرمجية المعتمدة الحالية

  الماليةاآلثار   -٤

  ؟)تُذكر مصادر التمويل المحتملة) (ب(٣كيف ستمول التكاليف المقدرة المذكورة في الفقرة 
  .سيتم حشد مصادر تمويل خارج الميزانية عند االقتضاء

  اآلثار اإلدارية  -٥

 األقاليم المحـددة    وتُذكر ،تُذكر مستويات المنظمة التي سيضطلع فيها بالعمل      (مواقع التنفيذ     )أ(
  .)حسب االقتضاء

  .كل مستويات المنظمة ستشارك في العمل

 الراهنين؟ في حالة النفي يرجى التحديد في الفقرة         هل يمكن تنفيذ القرار من قبل الموظفين        )ب(
  .أدناه) ج(

  .نعم

معبراً عنها بعدد المـوظفين      تُذكر االحتياجات اإلضافية  (االحتياجات اإلضافية من الموظفين       )ج(
حسب مستويات المنظمة، مع بيان األقاليم المحددة حسب االقتضاء، ومجموعة          المتفرغين  

  .)المهارات الالزمة
  .يالت ال تتطلب موظفين إضافيينالتعد

  .)لتنفيذ األنشطةتُذكر اُألطر الزمنية العامة (اُألطر الزمنية   )د(
  .٢٠١١يناير /  كانون الثاني١سيبدأ التنفيذ اعتباراً من 
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  استئصال داء التنينات   ٦ق١٢٨ت م القرار  -١

  الصلة بالميزانية البرمجية  -٢
  :الغرض االستراتيجي

يف العبء الصحي واالجتمـاعي      تخف -١
  واالقتصادي الناجم عن األمراض السارية

  : المتوقعة على صعيد المنظمةالنتيجة

 التنسيق الفعال وتقـديم الـدعم إلـى الـدول           ٣-١
األعضاء إلتاحة حصول كل المجموعات الـسكانية       
على التدخالت الخاصة بالوقاية من أمراض المناطق       

ألمـراض الحيوانيـة    المدارية المهملة، بما فيهـا ا     
 .المنشأ، ومكافحتها والقضاء عليها واستئصالها

  )المعطيات األساسية وواألهدافتُذكر بإيجاز الصلة بالنتائج المتوقعة والمؤشرات (
سيوفر القرار اإلطار الالزم لزيادة عدد البلدان والمناطق التي يشهد على استئصال داء التنينات فيهـا مـن     

  .٢٠١٣ بحلول عام ١٩٣ى  إل٢٠١٠ في عام ١٨٧

  على الميزانيةاآلثار   -٣

مقربة إلى وحدات    (طيلة تنفيذ أنشطة األمانة المطلوبة في القرار      التكلفة اإلجمالية المقدرة      )أ(
   ) دوالر أمريكي، بما في ذلك تكاليف الموظفين واألنشطة١٠ ٠٠٠يبلغ كل منها 

-٢٠١١( القرار والبالغة خمس سنوات       مليون دوالر أمريكي في المدة المتوخاة لسريان       ٣٠
٢٠١٥.(  

 دوالر  ١٠ ٠٠٠مقربة إلى وحدات يبلغ كل منها        (٢٠١١-٢٠١٠التكلفة المقدرة للثنائية      )ب(
، مع ذكر مستويات المنظمة التي ستتحمل       أمريكي، بما في ذلك تكاليف الموظفين واألنشطة      

   ) التكاليف، وبيان األقاليم المحددة حسب االقتضاءهذه
وسيتم تحمل التكاليف في المقر الرئيسي والمكتب اإلقليمـي         .  مليون دوالر أمريكي   ١٢,٧٤

  .ألفريقيا والمكتب اإلقليم لشرق المتوسط وفي المكاتب القُطرية

الميزانيـة البرمجيـة الحاليـة      ضمن  ) ب( التكلفة المقدرة المذكورة في الفقرة       هل أدرجت   )ج(
   ؟٢٠١١-٢٠١٠المعتمدة للثنائية 

  .نعم

  الماليةاآلثار   -٤

  ) تُذكر مصادر التمويل المحتملة) (ب(٣كيف ستمول التكاليف المقدرة المذكورة في الفقرة 
  .ستمول من المصادر الحالية الخارجة عن الميزانية

  اآلثار اإلدارية  -٥

م المحـددة    األقالي وتُذكر ،تُذكر مستويات المنظمة التي سيضطلع فيها بالعمل      (مواقع التنفيذ     )أ(
   )حسب االقتضاء

المقر الرئيسي والمكتب اإلقليمي ألفريقيا والمكتب اإلقليمي لشرق المتوسـط وفـي بلـدان              
  .اإلقليمين
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هل يمكن تنفيذ هذا القرار من قبل الموظفين الراهنين؟ في حالة النفي يرجى التحديـد فـي      )ب(
  .أدناه) ج(الفقرة 

  .نعم

معبراً عنها بعدد المـوظفين      تُذكر االحتياجات اإلضافية  (لموظفين  االحتياجات اإلضافية من ا     )ج(
حسب مستويات المنظمة، مع بيان األقاليم المحددة حسب االقتضاء، ومجموعة          المتفرغين  

   )المهارات الالزمة
  .ال توجد احتياجات إضافية

   )لتنفيذ األنشطةتُذكر اُألطر الزمنية العامة (اُألطر الزمنية   )د(
٢٠١٥-٢٠١١.  

  
  

  آلية للوقاية والمكافحة: الكوليرا   ٧ق١٢٨ت م القرار  -١

  الصلة بالميزانية البرمجية  -٢
  :الغرض االستراتيجي

تخفيف العبء الصحي واالجتمـاعي       -١
  واالقتصادي الناجم عن األمراض السارية

  : المتوقعة على صعيد المنظمةالنتيجة

  التنسيق الفعال وتقـديم الـدعم إلـى الـدول          ٣-١
األعضاء إلتاحة حصول كل المجموعات الـسكانية       
على التدخالت الخاصة بالوقاية من أمراض المناطق       
المدارية المهملة، بما فيهـا األمـراض الحيوانيـة         

 .المنشأ، ومكافحتها والقضاء عليها واستئصالها
االستجابة الفعالـة التـي     أنشطة  اإلجراءات و  ٩-١  

لمجتمع الدولي  اضطلع بها كل من الدول األعضاء وا      
لمجابهة حاالت الطوارئ المعلن عنها الناجمة عـن        
  .األمراض التي يمكن أن تتسبب في أوبئة أو جوائح

الحد من العواقب الـصحية المترتبـة        -٥
على حاالت الطوارئ والكوارث واألزمات     
والنزاعات والتقليل من أثرها االجتمـاعي      

  واالقتصادي إلى أقصى الحدود

م التقني المنسق للدول األعضاء فيما       تقديم الدع  ٤-٥
يتعلق بمكافحة األمراض السارية في حاالت وقـوع        

  .الكوارث الطبيعية ونشوب النزاعات

تعزيز بيئة أصـح وتكثيـف أنـشطة         -٨
الوقاية األولية والتأثير علـى الـسياسات       
العمومية في كل القطاعات من أجل معالجة       

دقـة  األسباب الجذرية لألخطار البيئية المح    
  بالصحة

 إجراء تقديرات مسندة بالبينات ووضع قواعـد        ١-٨
ومعايير بشأن المخاطر البيئية الرئيـسية المحدقـة        

من قبيل رداءة نوعيـة الهـواء والمـواد         (بالصحة  
الكيميائية والمجاالت الكهرومغنطيـسية وعنـصر       
الرادون ورداءة نوعية مياه الشرب وإعادة استخدام       

  .)ثهاالمياه المستعملة وتحدي

  )المعطيات األساسية وواألهدافتُذكر بإيجاز الصلة بالنتائج المتوقعة والمؤشرات (

  .يتسق القرار مع النتائج المتوقعة إجماالً ومع العناصر المحددة المشار إليها أدناه

  . عنهاتقديم الدعم الظرفي إلى البلدان والمكاتب اإلقليمية وفقاً لالحتياجات المعرب: المعطيات األساسية
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 وخطـة عمـل     ٢٠١٦-٢٠١١الثنائية الراهنة، وضع استراتيجيات متوسطة األجل للفترة        : الهدف المنشود 
، تنفيذ الخطة فـي ثالثـة       ٢٠١٣-٢٠١٢مفصلة وما يلزم من أدوات؛ وبدء التنفيذ في ثالثة أقاليم؛ الثنائية            

 وتعزيز األنشطة في ثالثـة أقـاليم        ، مواصلة ٢٠١٥-٢٠١٤أقاليم بواقع ثالثة بلدان من كل إقليم؛ الثنائية         
  .وإضافة األقاليم الثالثة المتبقية

  :المؤشرات

  تزويد البلدان المتضررة من الفاشيات بما يلزم من معلومات ودعم تقني  )أ(

  :تقديم الدعم إلى البلدان المشاركة على النحو التالي  )ب(
را في إطار الترصد المتكامـل      تنقيح خطة العمل الوطنية وتحديثها؛ واستعراض ترصد الكولي         •

  لألمراض في البلدان
  واالتجاهات مع مرور الوقت" البؤر الساخنة"تحديد   •
تحديد االحتياجات الخاصة من أنشطة التأهب والوقاية، وتنفيذ أنشطة المكافحـة واالسـتمرار            •

والتجهيز مثل التثقيف الصحي، والسالمة الغذائية، والمياه واإلصحاح،        (فيها مع مرور الوقت     
  )المسبق لإلمدادات

  تقييم استخدام اللقاحات والقيام، عند اللزوم، بوضع خطة لألخذ بها  •
تنفيذ استراتيجية لتدريب المدربين، ومضاعفة الحلقات العملية الوطنية وضبط جودة األنشطة             •

مثل بناء القدرات في مجـال التـدبير العالجـي للحـاالت ومجـال              (الخاصة ببناء القدرات    
  )لمختبراتا

  رصد األداء وفق المؤشرات التي سيتم تحديدها ووضعها  •

عقد اجتماعات منتظمة مع أصحاب المصلحة الرئيسيين من أجل استعراض التقدم المحرز وأفضل               )ج(
  الممارسات بخصوص مختلف المواضيع

ذلـك مـن    تقديم الدعم ألنشطة البحث في مجاالت تقدير المخاطر، واستحداث اللقاحات، وغيـر               )د(
  .المسائل ذات الصلة

  على الميزانيةاآلثار   -٣

مقربة إلى وحدات    (ألنشطة األمانة لتنفيذ القرار طول مدة سريانه      التكلفة اإلجمالية المقدرة      )أ(
   ) دوالر أمريكي، بما في ذلك تكاليف الموظفين واألنشطة١٠ ٠٠٠يبلغ كل منها 

 دوالر أمريكـي لتغطيـة تكـاليف        ٢٠ ٢٢٠ ٠٠٠: التكلفة اإلجمالية طيلة السنوات الخمس    
  ).ال يشمل ذلك تكاليف دعم البرامج(الموظفين واألنشطة 

 ١٠ ٠٠٠مقربة إلى وحدات يبلغ كل منهـا         (٢٠١١-٢٠١٠التكلفة المقدرة للثنائية    تُذكر    )ب(
، مع ذكر مستويات المنظمة التـي       دوالر أمريكي، بما في ذلك تكاليف الموظفين واألنشطة       

   ) التكاليف، وبيان األقاليم المحددة حسب االقتضاءذهستتكبد ه

 ٦٠٦ ٠٠٠ دوالر أمريكي على مستوى المقر الرئيسي و       ٨٧٤ ٠٠٠مبلغ وقدره   : الموظفون
المكاتب اإلقليميـة ألفريقيـا واألمـريكتين وشـرق         (دوالر أمريكي على المستوى اإلقليمي      

  ).المتوسط

٪ منـه علـى المـستوى       ٥٧ي سيتم تكبد     دوالر أمريك  ١ ٢٤٠ ٠٠٠مبلغ وقدره   : األنشطة
  .اإلقليمي
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في الميزانيـة   الحالية  ضمن األنشطة   ) ب( التكلفة المقدرة المذكورة في الفقرة       هل أدرجت   )ج(
   ؟٢٠١١-٢٠١٠البرمجية المعتمدة للثنائية 

يمكن، إلى حد ما، إدراج التكاليف المتصلة بالفاشيات في األرقام الراهنة للميزانية البرمجيـة          
ومـن  . لمعتمدة؛ وستعتمد إمكانية القيام بذلك، أساساً، على مدى وخامة الفاشيات أو انتظامها       ا

غير المتوقع أن يتسنى أخذ التكاليف المرتبطة بإجراءات الوقاية في الحسبان ضمن الحـدود              
  .الحالية لألغراض االستراتيجية المذكورة أعاله

  الماليةاآلثار   -٤

  ) تُذكر مصادر التمويل المحتملة) (ب(٣رة المذكورة في الفقرة كيف ستمول التكاليف المقد
ستوضع استراتيجية متوسطة األجل وسيتم اتباعها من أجل حشد الموارد على المستويين الـدولي              

  .والقطري

  اآلثار اإلدارية  -٥

لمحـددة   األقاليم ا  وتُذكر ،تُذكر مستويات المنظمة التي سيضطلع فيها بالعمل      (مواقع التنفيذ     )أ(
   )حسب االقتضاء

تنفذ أعمال التنسيق العالمي والمساندة ووضع المعايير على مستوى المقر الرئيسي؛ وتعمـل             
وتنطـوي  . فرقة العمل العالمية المعنية بمكافحة الكوليرا بمشاركة من جميع اإلدارات المعنية       

ثنائية األولـى علـى   األنشطة التي تنفذ على المستويين اإلقليمي والقطري على التركيز في ال    
اإلقليم األفريقي وإقليم األمريكتين وإقليم شرق المتوسط، ثم تتسع لتشمل في الثنائيات المتتالية             

  .إقليم جنوب شرق آسيا واإلقليم األوروبي وإقليم غرب المحيط الهادئ

يـد فـي   هل يمكن تنفيذ هذا القرار من قبل الموظفين الراهنين؟ في حالة النفي يرجى التحد   )ب(
  .أدناه) ج(الفقرة 

  .ال

معبراً عنها بعدد المـوظفين      تُذكر االحتياجات اإلضافية  (االحتياجات اإلضافية من الموظفين       )ج(
حسب مستويات المنظمة، مع بيان األقاليم المحددة حسب االقتضاء، ومجموعة          المتفرغين  

   )المهارات الالزمة
 على مختلف المستويات علـى مـدى خمـس      إضافيين) فنيين(سيلزم أربعة موظفين مهنيين     

سنوات؛ وسيلزم أيضاً موظف إضافي من فئة الخدمات العامة لدعم الموظفين الحاليين فـي              
وعلى المستوى اإلقليمي سيلزم لكل إقليم أخصائي صحة عمومية أو أخصائي . المقر الرئيسي

  ).٤-ف (٤-وبائيات وأخصائي في ميدان المياه واإلصحاح برتبة م

   )لتنفيذ األنشطةتُذكر اُألطر الزمنية العامة (اُألطر الزمنية   )د(
  .مرحلة أولية مدتها خمس سنوات
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  استدامة هياكل تمويل قطاع الصحة والتغطية الشاملة   ٨ق١٢٨ت م القرار     -١

  الصلة بالميزانية البرمجية  -٢
  :الغرض االستراتيجي

تحسين الخدمات الـصحية بإدخـال       -١٠
حسينات على جوانب تصريف الـشؤون      ت

والتمويل والتوظيف واإلدارة باالعتماد على 
  .البينات والبحوث الموثوقة والميسرة

  :النتيجة المتوقعة على صعيد المنظمة

جميع النتائج المتوقعة على صعيد المنظمة في ظـل         
  : والسيما ما يلي١٠الغرض االستراتيجي 

اسات المـسندة   تزويد الدول األعضاء بالسي    ١٠-١٠
بالبينات والدعم من أجـل تحـسين تمويـل الـنظم           
الصحية من حيث توافر األموال وتـوقي المخـاطر         
االجتماعية والمالية وتحقيق المساواة في الحـصول       

 .على الخدمات وكفاءة استثمار الموارد

 وضع القواعد والمعـايير وأدوات القيـاس        ١١-١٠  
واقب االقتـصادية   الالزمة لتتبع الموارد، وتقدير الع    

لألمراض، وتكاليف وآثار التـدخالت والكـوارث       
المالية والتردي في وهدة الفقر والتهميش االجتماعي       

  .ودعم استعمال تلك الوسائل ورصدها

اتخاذ الخطوات الالزمة للدعوة لتخصيص      ١٢-١٠  
المزيد من األموال للمجال الصحي حيثما يلزم؛ وبناء 

سياسـات التمويـل    القدرات في مجال وضع أطـر       
الصحي وتفسير المعلومات الماليـة واسـتخدامها؛       
وحفز إيجاد المعارف وترجمتها من أجل دعم وضع        

  .السياسات

  )المعطيات األساسية وواألهدافتُذكر بإيجاز الصلة بالنتائج المتوقعة والمؤشرات (

اله، ويرتبط بالمؤشرات واألهـداف     يوفر هذا القرار إطاراً يساعد على تحقيق النتائج المتوقعة المذكورة أع          
  .والمعطيات األساسية المعنية

  على الميزانيةاآلثار   -٣

مقربة إلى وحدات    (طيلة تنفيذ أنشطة األمانة المطلوبة في القرار      التكلفة اإلجمالية المقدرة      )أ(
  .) دوالر أمريكي، بما في ذلك تكاليف الموظفين واألنشطة١٠ ٠٠٠يبلغ كل منها 

على مدى السنوات الست المقبلة،      ماليين دوالر أمريكي     ٩يذ القرار تكاليف قدرها     يتطلب تنف 
 مليون دوالر   ٤‚٨ والبالغة قيمتها    ١٢-٦٢ج ص ع  إضافة إلى التكاليف التقديرية لتنفيذ القرار       

تكثيف الدعم التقني والسياسي المقـدم إلـى الـدول          : وتغطي هذه التكاليف ما يلي    . أمريكي
 تمويل قطاع الصحة تحقيقاً للتغطية الشاملة؛ وربط هذه الجهود بـالخطط            األعضاء في مجال  

  .واالستراتيجيات الصحية الوطنية؛ وتعزيز القدرة على تبادل الخبرات بين البلدان

 ١٠ ٠٠٠مقربة إلى وحدات يبلغ كل منهـا         (٢٠١١-٢٠١٠التكلفة المقدرة للثنائيةتُذكر    )ب(
، مع ذكر مستويات المنظمة التـي        الموظفين واألنشطة  دوالر أمريكي، بما في ذلك تكاليف     

  .) التكاليف، وبيان األقاليم المحددة حسب االقتضاءستتكبد هذه

تعمل المنظمة بجميع مستوياتها حالياً على تزويد البلدان بالدعم التقني الالزم لتمويل التغطية             
تكثيف هذه األنـشطة لتلبيـة      وتقدر تكاليف   . الشاملة وعلى تسهيل تبادل الخبرات بين البلدان      

الطلب الحالي عليها من البلدان والحاجة إلى تبادل المعلومات عبر األقطار عن أوجه النجاح              
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 مليـون دوالر    ١‚٠٥ (٢٠١١ مليون دوالر أمريكي خالل عـام        ١‚٥٠وأوجه اإلخفاق بنحو    
  ). دوالر أمريكي للمقر الرئيسي٤٥٠ ٠٠٠أمريكي للمكاتب اإلقليمية و

الميزانية البرمجيـة المعتمـدة     ضمن  ) ب( التكلفة المقدرة المذكورة في الفقرة       أدرجتهل    )ج(
   ؟٢٠١١-٢٠١٠الحالية للثنائية 

بعض تكاليف الدعم التقني الذي يقدم إلى البلدان وبعض تكاليف تبادل المعلومات مدرجة في              
إلشباع الطلـب   أما التكاليف المذكورة هنا فهي مطلوبة       . ٢٠١١-٢٠١٠الميزانية البرمجية   

المتزايد على تقديم هذا النوع من الدعم إلى البلدان، وجزء من هذا الدعم يقدم تلبية لمـا ورد                  
  ٢٠١٠.١التقرير الخاص بالصحة في العالم في 

  الماليةاآلثار   -٤

  ؟)تُذكر مصادر التمويل المحتملة) (ب(٣كيف ستمول التكاليف المقدرة المذكورة في الفقرة 
  .داد استراتيجية لحشد الموارد اإلضافية المطلوبة في ظل شح الموارديجري اآلن إع

  اآلثار اإلدارية  -٥

 األقاليم المحـددة    وتُذكر ،تُذكر مستويات المنظمة التي سيضطلع فيها بالعمل      (مواقع التنفيذ     )أ(
  .)حسب االقتضاء

وسيساند المقـر   . ضاءستعمل جميع المكاتب اإلقليمية على تقديم الدعم التقني إلى الدول األع          
 -الرئيسي هذه الجهود بأن يساعد على زيادة تبادل المعلومات حسب المطلوب في القـرار               

ومع ذلك ستـشارك  . وخصوصاً بالنظر إلى ازدياد الطلب على تبادل المعلومات عبر األقاليم        
  .المكاتب اإلقليمية والمكاتب القطرية هي أيضاً في أنشطة تبادل المعلومات

 يمكن تنفيذ القرار من قبل الموظفين الراهنين؟ في حالة النفي يرجى التحديد في الفقرة               هل  )ب(
  .أدناه) ج(

إن الوفاء بالزيادة المتوقعة في طلبات الدول األعضاء على هذا النوع من الدعم يقتضي إمـا                
 قطرية  علماً بأن مكاتب إقليمية ومكاتب    . تعيين موظفين جدد وإما إعادة وزع موظفين حاليين       

  .كثيرة ال تتمتع بالمهارات الكافية في مجال تمويل قطاع الصحة

معبراً عنها بعدد المـوظفين      تُذكر االحتياجات اإلضافية  (االحتياجات اإلضافية من الموظفين       )ج(
حسب مستويات المنظمة، مع بيان األقاليم المحددة حسب االقتضاء، ومجموعة          المتفرغين  

  .)المهارات الالزمة
للعمـل فـي مجـال      ) الفنية(ل التكاليف المذكورة أعاله تعيين موظفين من الفئة المهنية          تشم

  ). موظفين للمكاتب اإلقليمية٣ موظف للمقر الرئيسي و١‚٥(سياسات تمويل قطاع الصحة 

  .)لتنفيذ األنشطةتُذكر اُألطر الزمنية العامة (اُألطر الزمنية   )د(
ستمرار وبالتالي ستستمر طلبات الحصول على الـدعم        إن نُظم تمويل قطاع الصحة تتطور با      

  ).ست سنوات(واإلطار الزمني الذي حسبت له التكاليف هو ثالث ثنائيات . التقني

  

  

  

  
                                                           

 جنيـف،   .لـشاملة السبيل إلى تحقيق اإلتاحـة ا     : تمويل النُظم الصحية  . ٢٠١٠التقرير الخاص بالصحة في العالم          ١
 .٢٠١٠منظمة الصحة العالمية، 
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  تدعيم القوى العاملة الصحية   ٩ق١٢٨ت م القرار     -١

  الصلة بالميزانية البرمجية  -٢
  :الغرض االستراتيجي

ـ       -١٠ ال تحسين الخدمات الـصحية بإدخ
تحسينات على جوانب تصريف الـشؤون      
والتمويل والتوظيف واإلدارة باالعتماد على 

  .البينات والبحوث الموثوقة والميسرة

  :النتيجة المتوقعة على صعيد المنظمة

قاعدة المعلومات والمعارف بـشأن      تعزيز  ٨-١٠
القوى العاملة الصحية وبناء قدرات البلدان في مجال        

طيطهـا وتنفيـذها وتبـادل      تحليل الـسياسات وتخ   
  .المعلومات ونتائج البحوث

تقديم الدعم التقني إلى الدول األعضاء، مع         ٩-١٠
التركيز على الدول التي تواجه صعوبات كبرى فيما        
يتعلق بالقوى العاملة الصحية بغية تحـسين إيجـاد         
وتوزيع قواها العاملة الصحية وتأمين نسب المهارات 

 .هاالالزمة لها واالحتفاظ ب

  )المعطيات األساسية وواألهدافتُذكر بإيجاز الصلة بالنتائج المتوقعة والمؤشرات (

 وتحديـداً   ١٠ترتبط أنشطة المنظمة في مجال دعم تعزيز القوى العاملة الصحية بالغرض االسـتراتيجي              
اً بتنفيذ القـرار    إن القرار الحالي يرتبط أيض    . بالنتيجتين المتوقعتين على صعيد المنظمة والمذكورتين أعاله      

 والذي تم بمقتضاه، ضمن جملة أمور أخرى، إقرار مدونـة المنظمـة العالميـة لقواعـد                 ١٦-٦٣ع ص ج
  .الممارسة بشأن توظيف العاملين الصحيين

  على الميزانيةاآلثار   -٣

مقربة إلى وحدات    (طيلة تنفيذ أنشطة األمانة المطلوبة في القرار      التكلفة اإلجمالية المقدرة      )أ(
  .) دوالر أمريكي، بما في ذلك تكاليف الموظفين واألنشطة١٠ ٠٠٠يبلغ كل منها 

ويـشمل ذلـك   . ٢٠١١ مليون دوالر أمريكي على مدى ست سنوات ابتداء من عام          ٣٩تبلغ  
  .األنشطة المنفذة في المقر الرئيسي وفي األقاليم

 ١٠ ٠٠٠ يبلغ كل منهـا      مقربة إلى وحدات   (٢٠١١-٢٠١٠التكلفة المقدرة للثنائية    تُذكر    )ب(
، مع ذكر مستويات المنظمة التـي       دوالر أمريكي، بما في ذلك تكاليف الموظفين واألنشطة       

  .) التكاليف، وبيان األقاليم المحددة حسب االقتضاءستتكبد هذه

 مليـون دوالر أمريكـي      ٤,٥ مليون دوالر أمريكي على مـستوى المقـر الرئيـسي و           ١,٥
  .على المستوى اإلقليمي

الميزانية البرمجيـة المعتمـدة     ضمن  ) ب( التكلفة المقدرة المذكورة في الفقرة       هل أدرجت   )ج(
   ؟٢٠١١-٢٠١٠الحالية للثنائية 

  .أدرج ما مجموعه مليون دوالر أمريكي للمقر الرئيسي ولألقاليم

  الماليةاآلثار   -٤

  ؟)ويل المحتملةتُذكر مصادر التم) (ب(٣كيف ستمول التكاليف المقدرة المذكورة في الفقرة 
ستغطى التكاليف من خالل الدخل المتأتي من المساهمات الطوعية األساسية من الدول األعـضاء              
والشركاء الدوليين وفقاً الستراتيجية تنفيذ المدونة التي أعدتها األمانة، وستتم أنشطة حشد المـوارد    

دوليين نظراً ألنه نـشاط لهذا المجال مع التركيز الخاص على بعض الدول األعضاء والشركاء ال          
وقد تلقينا بالفعل مؤشرات على الدعم من اليابان والنرويج والواليات المتحدة           . يرتبط بمهمة حاسمة  

  .األمريكية واالتحاد األوروبي
  



د المائة بع والعشرونالثامنةالمجلس التنفيذي، الدورة    80 

  اآلثار اإلدارية  -٥

  األقاليم المحـددة   وتُذكر ،تُذكر مستويات المنظمة التي سيضطلع فيها بالعمل      (مواقع التنفيذ     )أ(
  .)حسب االقتضاء

سيتم إشراك جميع مستويات المنظمة؛ بيد أن التنفيذ سيهتم بشكل خاص بالبلدان التي تواجـه               
  .تحديات كبيرة بسبب النقص الحاد في القوى العاملة الصحية

هل يمكن تنفيذ القرار من قبل الموظفين الراهنين؟ في حالة النفي يرجى التحديد في الفقرة                 )ب(
  .أدناه) ج(

  .ال لن نحتاج إلى موظفين إضافيين في المقر الرئيسي واألقاليم

معبراً عنها بعدد المـوظفين      تُذكر االحتياجات اإلضافية  (االحتياجات اإلضافية من الموظفين       )ج(
حسب مستويات المنظمة، مع بيان األقاليم المحددة حسب االقتضاء، ومجموعة          المتفرغين  

  .)المهارات الالزمة

وستبذل قصارى الجهود لالستفادة من اإلعارة      . تطلبات الدقيقة على كثافة األنشطة    ستعتمد الم 
  .ونشر المتدربين باإلضافة إلى االستعانة بالموظفين العاملين بعقود قصيرة

  .)لتنفيذ األنشطةتُذكر اُألطر الزمنية العامة (اُألطر الزمنية   )د(

وستنفذ األنشطة وفقاً لالستراتيجية والتـي      . نفيذلقد قامت األمانة بالفعل بإعداد استراتيجية للت      
  .٢٠١٥ إلى عام ٢٠١١تغطي المدة من عام 

  
  

تعزيز القدرات الوطنية في مجال إدارة الطـوارئ الـصحية والكـوارث               ١٠ق١٢٨ت م القرار     -١
  وتعزيز مرونة النظم الصحية

  الصلة بالميزانية البرمجية  -٢
  :الغرض االستراتيجي

 من العواقب الـصحية المترتبـة       لحد  ا  -٥
على حاالت الطوارئ والكوارث واألزمات     
والنزاعات والتقليل من أثرها االجتمـاعي      

  .واالقتصادي إلى أقصى الحدود

  :النتيجة المتوقعة على صعيد المنظمة

وضع المقاييس والمعـايير وبنـاء القـدرات         ١-٥
وتقديم الدعم للدول األعضاء لوضع وتعزيز الخطط       

رامج الوطنية فـي مجـال التأهـب لمواجهـة          والب
 .الطوارئ

  )المعطيات األساسية وواألهدافتُذكر بإيجاز الصلة بالنتائج المتوقعة والمؤشرات (

من شأن إنشاء وتسيير قاعدة إلدارة مخاطر الكوارث والتأهب للطـوارئ، فـضالً عـن إعـداد برنـامج            
 مـن  الحد أن يساعد على إحراز تقدم كبير في مجال          للمستشفيات اآلمنة والمستعدة على المستوى الوطني،     

وسيواصل هـذا   . ، واالستجابة والتعافي في البلدان المعرضة للمخاطر      للطوارئ والتأهب الكوارث مخاطر
القرار تعزيز برامج التصدي لجميع أخطار الطوارئ الصحية ومخاطر الكوارث كجزء من النظم الصحية              

حية والحد من الوفيات والمراضة، وحماية االستثمار في البنية التحتيـة           الوطنية بغية تحسين الحصائل الص    
  .في مجال الصحة، وتعزيز مرونة النظام الصحي والمجتمع برمته
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  على الميزانيةاآلثار   -٣

مقربة إلى وحدات    (طيلة تنفيذ أنشطة األمانة المطلوبة في القرار      التكلفة اإلجمالية المقدرة      )أ(
  .) دوالر أمريكي، بما في ذلك تكاليف الموظفين واألنشطة١٠ ٠٠٠يبلغ كل منها 

  .٢٠١٣تتعلق األرقام المقدمة بالفترة حتى نهاية سنة 

  على مستوى المقر الرئيسي

  . مليون دوالر أمريكي٧,٤٤تبلغ التكلفة اإلجمالية المقدرة 

فاقات أداء العمـل،    االستشارات، بما فيها العقود القصيرة األجل، وات      (لتقديم المساعدة التقنية    
  . دوالر أمريكي٧٥٠ ٠٠٠): والفرق االستشارية العلمية والتقنية؛ والسفر؛ والتدريب

 لمـدة عـامين،   ٤ لمدة عامين، وموظفـون برتبـة م  ٥موظفون برتبة م (وتكاليف الموظفين   
ويستند هذا الـرقم إلـى      .  مليون دوالر أمريكي   ١,٦٥):  لمدة عامين  ٤وموظفون برتبة خ ع   

تراكمي المقدر الذي يقضيه عدد من الموظفين في مستويات مختلفـة تخـص هـذا               الوقت ال 
  . النشاط المعين

 الصحية وإدارة مخـاطر     لطوارئوالتكلفة اإلجمالية المقدرة لتعزيز قواعد البينات الخاصة با       
  . مليون دوالر أمريكي٢,٧٩: الكوارث، بما في ذلك البحوث الميدانية والتقييمات االقتصادية

كلفة اإلجمالية المقدرة لدعم التقييمات الوطنية للمخـاطر والقـدرات فـي مجـال إدارة               والت
الطوارئ الصحية والكوارث، كأساس لتحفيـز العمـل وتعزيـز القـدرات الوطنيـة فـي                

  . مليون دوالر أمريكي٢,٢٥: مجال إدارة الطوارئ الصحية والكوارث
  على المستوى اإلقليمي

ــ  ــة المق ــة اإلجمالي ــغ التكلف ــي ٤,٥: درةتبل ــون دوالر أمريك  دوالر ٧٥٠ ٠٠٠( ملي
  ).أمريكي لكل مكتب إقليمي
  على المستوى القطري

أدنى تكلفة مقدرة لتقدم األمانة الدعم التقني من خالل المكاتب القطرية إلى الدول األعـضاء               
  . دوالر أمريكي لكل بلد٢٥٠ ٠٠٠: لتنفيذ هذا القرار

 ١٠ ٠٠٠مقربة إلى وحدات يبلغ كل منهـا         (٢٠١١-٢٠١٠ة  التكلفة المقدرة للثنائي  تُذكر    )ب(
، مع ذكر مستويات المنظمة التـي       دوالر أمريكي، بما في ذلك تكاليف الموظفين واألنشطة       

  .) التكاليف، وبيان األقاليم المحددة حسب االقتضاءستتكبد هذه

  على مستوى المقر الرئيسي

ت التـي تتـضمن العقـود القـصيرة         بمـا فـي ذلـك االستـشارا       (لتقديم المساعدة التقنية    
األجــل، واتفاقــات أداء العمــل، والــسفر، والتــدريب، والفــرق االستــشارية العلميــة 

  . دوالر أمريكي٢٥٠ ٠٠٠): والتقنية

األجهـزة العامـة والخاصـة     بمـا فيهـا  ( ولتعزيز التعـاون بـين الهيئـات ذات الـصلة    
رة الطـوارئ الـصحية   لـدعم إدا ) واألوسـاط األكاديميـة   والوكـاالت غيـر الحكوميـة   

: والكوارث على مستوى البلـد والمجتمـع المحلـي، تبلـغ التكلفـة المقـدرة للمـوظفين                
 دوالر أمريكـــي؛ ٢٥٠ ٠٠٠، ٥موظفـــون برتبـــة م( دوالر أمريكـــي ٥٥٠ ٠٠٠

، ٤ دوالر أمريكــي؛ وموظفــون برتبــة خ ع  ٢٠٠ ٠٠٠، ٤وموظفــون برتبــة م 
الوقـت التراكمـي المقـدر الـذي        ويستند هـذا الـرقم إلـى        ).  دوالر أمريكي  ١٠٠ ٠٠٠

يقضيه عدد من الموظفين في مستويات مختلفة تخص هـذا النـشاط المعـين لمـدة عـام                  
  . واحد
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والتكلفة اإلجمالية المقدرة لتعزيز قاعـدة البينـات الخاصـة بـإدارة الطـوارئ الـصحية                
  دوالر ٩٣٠ ٠٠٠: والكوارث، بما في ذلـك البحـوث الميدانيـة والتقييمـات االقتـصادية            

  .أمريكي

والتكلفة اإلجمالية المقدرة لدعم التقييمات الوطنية للمخـاطر والقـدرات فـي مجـال إدارة               
الطوارئ الصحية والكوارث، كأسـاس لحفـز العمـل وتعزيـز القـدرات الوطنيـة فـي                 

  . دوالر أمريكي٧٥٠ ٠٠٠: مجال إدارة الطوارئ الصحية والكوارث

  على المستوى اإلقليمي
ــة اإلجما ــغ التكلف ــدرةتبل ــة المق ــي ١,٥: لي ــون دوالر أمريك  دوالر ٢٥٠ ٠٠٠( ملي

  ).أمريكي لكل مكتب إقليمي
  على المستوى القطري

أدنى تكلفة مقدرة لتقدم األمانة الدعم التقنـي مـن خـالل المكاتـب القطريـة لتنفـذ هـذا                   
  . دوالر أمريكي لكل بلد٥٠ ٠٠٠: القرار

الميزانية البرمجيـة المعتمـدة     ضمن  ) ب(رة   التكلفة المقدرة المذكورة في الفق     هل أدرجت   )ج(
   ؟٢٠١١-٢٠١٠الحالية للثنائية 

  .نعم، فيما عدا التكلفة على المستوى القطري

  الماليةاآلثار   -٤

  ؟)تُذكر مصادر التمويل المحتملة) (ب(٣كيف ستمول التكاليف المقدرة المذكورة في الفقرة 
  .عن طريق جمع األموال والمساهمات الطوعية

  اآلثار اإلدارية  -٥

 األقاليم المحـددة    وتُذكر ،تُذكر مستويات المنظمة التي سيضطلع فيها بالعمل      (مواقع التنفيذ     )أ(
  .)حسب االقتضاء

وستقدم المكاتب اإلقليمية الدعم للتـدريب وبنـاء        . سيجري التنفيذ أساساً في المكاتب القطرية     
ما بين الوكاالت والتخطيط العام ووضع      القدرات وسيتولى المقر الرئيسي مسؤولية التنسيق في      

القواعد والمبادئ التوجيهية المسندة بالبينات الالزمة لتطوير وتعزيز هذا المجال من مجاالت            
وسيقدم مركز منظمة الصحة العالمية المتوسطي للحد من درجة التأثر فـي تـونس              . العمل

  .ل في إطار خبرتهالمساعدة التقنية إلى جميع المستويات في المجاالت التي تدخ
هل يمكن تنفيذ القرار من قبل الموظفين الراهنين؟ في حالة النفي يرجى التحديد في الفقرة                 )ب(

  .أدناه) ج(
عدد الموظفين كاف على مستوى المقر الرئيسي لالضطالع بعنصر التطوير في هذا المجال             

قليمي والـوطني لخبـرات      لكن هناك حاجة على المستوى اإل      .وتكلفتهم مدرجة في الميزانية   
  ).بعقود قصيرة األجل واتفاقات أداء العمل(إضافية يمكن استقدامها على أساس مؤقت 

معبراً عنها بعدد المـوظفين      تُذكر االحتياجات اإلضافية  (االحتياجات اإلضافية من الموظفين       )ج(
، ومجموعة  حسب مستويات المنظمة، مع بيان األقاليم المحددة حسب االقتضاء        المتفرغين  

  .)المهارات الالزمة
  .ال ينطبق

  .)لتنفيذ األنشطةتُذكر اُألطر الزمنية العامة (اُألطر الزمنية   )د(
  .٢٠١٣-٢٠١٢ و٢٠١١-٢٠١٠هذه األنشطة مخططة للثنائيتين 
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  تعزيز التمريض والقبالة  ١١ق١٢٨ت م القرار     -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  

  :النتيجة المتوقعة على صعيد المنظمة

تعزيز قاعدة المعلومات والمعـارف بـشأن        ٨-١٠
 في مجال   القوى العاملة الصحية وبناء قدرات البلدان     

تحليل الـسياسات وتخطيطهـا وتنفيـذها وتبـادل         
 .المعلومات ونتائج البحوث

تقديم الدعم التقني إلى الدول األعضاء، مـع         ٩-١٠  
التركيز على الدول التي تواجه صعوبات كبرى فيما        
يتعلق بالقوى العاملة الصحية بغية تحـسين إيجـاد         

ارات وتوزيع قواها العاملة الصحية وتأمين نسب المه
  .الالزمة لها واالحتفاظ بها

  )المعطيات األساسية وواألهدافتُذكر بإيجاز الصلة بالنتائج المتوقعة والمؤشرات (

، وخـصوصاً   ١٠أنشطة المنظمة الخاصة بدعم تعزيز القوى العاملة الصحية ترتبط بالغرض االستراتيجي            
وسيتم دعم البلدان التي تواجه صعوبات شديدة       . النتيجتين المتوقعتين على صعيد المنظمة المذكورتين أعاله      

في مجالي التمريض والقبالة من خالل أنشطة المنظمة العتماد األطر واألدوات والمبادئ التوجيهية التقنية              
  .المناسبة من أجل تعزيز ممارسة التمريض والقبالة

  على الميزانيةاآلثار   -٣

مقربة إلى وحدات    (طة األمانة المطلوبة في القرار    طيلة تنفيذ أنش  التكلفة اإلجمالية المقدرة      )أ(
  .) دوالر أمريكي، بما في ذلك تكاليف الموظفين واألنشطة١٠ ٠٠٠يبلغ كل منها 

 من  ٢٠١٤-٢٠١١ ماليين دوالر أمريكي لفترة السنوات األربع        ٤سيلزم مبلغ إجمالي وقدره     
  .لى الدول األعضاءأجل تنفيذ األنشطة على جميع مستويات المنظمة وتقديم الدعم إ

 ١٠ ٠٠٠مقربة إلى وحدات يبلغ كل منهـا         (٢٠١١-٢٠١٠التكلفة المقدرة للثنائية    تُذكر    )ب(
، مع ذكر مستويات المنظمة التـي       دوالر أمريكي، بما في ذلك تكاليف الموظفين واألنشطة       

  .) التكاليف، وبيان األقاليم المحددة حسب االقتضاءستتكبد هذه

 دوالر أمريكـي    ٥٠٠ ٠٠٠(مالي وقدره مليونان من الدوالرات األمريكية       سيتم تكبد مبلغ إج   
  ). مليون دوالر أمريكي على المستوى اإلقليمي١‚٥على مستوى المقر الرئيسي و

الميزانية البرمجيـة المعتمـدة     ضمن  ) ب( التكلفة المقدرة المذكورة في الفقرة       هل أدرجت   )ج(
   ؟٢٠١١-٢٠١٠الحالية للثنائية 

  . دوالر أمريكي فيما يتعلق بالمقر الرئيسي واألقاليم٤٠٠ ٠٠٠بلغ مجموعه ُأدرج م

  الماليةاآلثار   -٤

  ؟)تُذكر مصادر التمويل المحتملة) (ب(٣كيف ستمول التكاليف المقدرة المذكورة في الفقرة 
 ستتم تغطية التكاليف من خالل مزيج من المساهمات الطوعية واالشتراكات المقدرة المتأتية مـن             

  . جانب مساهمات الشركاء الدوليينإلىالدول األعضاء 
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  اآلثار اإلدارية  -٥

 األقاليم المحـددة    وتُذكر ،تُذكر مستويات المنظمة التي سيضطلع فيها بالعمل      (مواقع التنفيذ     )أ(
  .)حسب االقتضاء

ستشارك جميع مستويات المنظمة، ومع ذلك سيتعلق التنفيذ على وجه الخـصوص بالبلـدان              
  . تواجه مشكالت كبرى من جراء النقص الشديد في القوى العاملة الصحيةالتي

هل يمكن تنفيذ القرار من قبل الموظفين الراهنين؟ في حالة النفي يرجى التحديد في الفقرة                 )ب(
  .أدناه) ج(

  .لن يلزم أي موظفين إضافيين في المقر الرئيسي واألقاليم

معبراً عنها بعدد المـوظفين      تُذكر االحتياجات اإلضافية  (ن  االحتياجات اإلضافية من الموظفي     )ج(
حسب مستويات المنظمة، مع بيان األقاليم المحددة حسب االقتضاء، ومجموعة          المتفرغين  

  .)المهارات الالزمة
وسيبذل كل جهد ممكن من أجـل االسـتفادة         . ستعتمد االحتياجات الفعلية على كثافة األنشطة     

  . المتدربين باإلضافة إلى استخدام موظفين بعقود قصيرة المدةالتامة من االنتداب ونشر

  .)لتنفيذ األنشطةتُذكر اُألطر الزمنية العامة (اُألطر الزمنية   )د(
يطلب القرار من المدير العام أن يقدم تقريراً عن التقدم المحرز إلى جمعية الصحة في عـام                 

-٢٠١٠مل الثنائيـة للفتـرة      وسيدرج تنفيذ األنشطة ضمن خطط الع     . ٢٠١٤ وعام   ٢٠١٢
  .، حسب االقتضاء٢٠١٥-٢٠١٤ والفترة ٢٠١٣-٢٠١٢ والفترة ٢٠١١

  
  

تعزيز حوار السياسات الوطني الدائر حول وضع سياسات واستراتجيات           ١٢ق١٢٨ت م القرار      -١
  أمتنوخطط صحية 

  الصلة بالميزانية البرمجية  -٢
  :الغرض االستراتيجي

حية بإدخـال   تحسين الخدمات الـص     -١٠
تحسينات على جوانب تصريف الـشؤون      
والتمويل والتوظيف واإلدارة باالعتماد على 

  .البينات والبحوث الموثوقة والميسرة

  :النتيجة المتوقعة على صعيد المنظمة

تحقيق تكامل اإلدارة والتنظيم، وتحسين إيتاء       ١-١٠
الخدمات الصحية السكانية عن طريق القائمين على       

خدمات في القطاع العام والخاص وتحـسين       إيتاء ال 
الشبكات، بما يعكس استراتيجية الرعايـة الـصحية        
األولية وتعزيز مستوى التغطية والعدالـة وجـودة        
وسالمة خدمات الـصحة الشخـصية والـسكانية،        

 .وتحسين الحصائل الصحية

تحسين القدرات الوطنية في مجـال القيـادة         ٢-١٠  
ـ      ة حـوار بـشأن     وتصريف الشؤون من خالل إقام

السياسات المسندة بالبينات وبناء القدرات المؤسسية      
في مجال تحليل السياسات ورسـمها، وتقيـيم أداء         
النظم الصحية القائمة على االستراتيجيات، وزيـادة       
الشفافية والمساءلة في األداء وزيادة فعالية التعـاون        

  بين القطاعات
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 فيهـا   بما(تحسين التنسيق بين شتى اآلليات       ٣-١٠  
التي تقدم الدعم للـدول     ) مساعدات الجهات المانحة  

األعضاء في تنفيذ جهودها من أجل بلوغ األهـداف         
الوطنية في مجال تطوير النظم الصحية والمرامـي        

  .الصحية العالمية

  )تُذكر بإيجاز الصلة بالنتائج المتوقعة والمؤشرات واألهداف والمعطيات األساسية(

  . الرعاية الصحية األولية، بما في ذلك تعزيز النظم الصحيةعن ١٢-٦٢ج ص عرار  بالق مرتبطهذا القرار

  اآلثار على الميزانية  -٣

مقربة إلى وحدات   (التكلفة اإلجمالية المقدرة طيلة تنفيذ أنشطة األمانة المطلوبة في القرار             )أ(
  ).طة دوالر أمريكي، بما في ذلك تكاليف الموظفين واألنش١٠ ٠٠٠يبلغ كل منها 

  . ستة أعوامعلى مليون دوالر أمريكي ٥٠

 ١٠ ٠٠٠مقربة إلى وحدات يبلغ كل منهـا         (٢٠١١-٢٠١٠تُذكر التكلفة المقدرة للثنائية       )ب(
دوالر أمريكي، بما في ذلك تكاليف الموظفين واألنشطة، مع ذكر مستويات المنظمة التـي              

  .)تضاءستتكبد هذه التكاليف، وبيان األقاليم المحددة حسب االق

  .جميع مستويات المنظمةل ماليين دوالر أمريكي ٨

ضمن الميزانية البرمجيـة المعتمـدة      ) ب(هل أدرجت التكلفة المقدرة المذكورة في الفقرة          )ج(
   ؟٢٠١١-٢٠١٠الحالية للثنائية 

  .نعم

  اآلثار المالية  -٤

  ؟)تمويل المحتملةتُذكر مصادر ال) (ب(٣كيف ستمول التكاليف المقدرة المذكورة في الفقرة 
  .مساهمات الشركاء الدوليينعية الواردة من الدول األعضاء و التكاليف من المساهمات الطوستمول

  اآلثار اإلدارية  -٥

تُذكر مستويات المنظمة التي سيضطلع فيها بالعمل، وتُذكر األقاليم المحـددة           (مواقع التنفيذ     )أ(
  ).حسب االقتضاء

  .تويات المنظمةستشارك في التنفيذ جميع مس

ن تنفيذ هذا القرار من قبل الموظفين الراهنين؟ في حالة النفي يرجى التحديـد فـي   هل يمك   )ب(
  . أدناه) ج(الفقرة 

  .ال
تُذكر االحتياجات اإلضافية معبراً عنها بعدد المـوظفين        (االحتياجات اإلضافية من الموظفين       )ج(

ألقاليم المحددة حسب االقتضاء، ومجموعة     المتفرغين حسب مستويات المنظمة، مع بيان ا      
  ).المهارات الالزمة

 مـوظفين   النتـداب وسيبذل كل جهـد     . ستتوقف االحتياجات المضبوطة على كثافة األنشطة     
  .تعيين موظفين آلجال قصيرةو

  ).تُذكر اُألطر الزمنية العامة لتنفيذ األنشطة(اُألطر الزمنية   )د(
  .تعد األمانة اآلن خطط التنفيذ
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  المالريا  ١٣ق١٢٨ت م القرار  -١

  الصلة بالميزانية البرمجية  -٢
  :الغرض االستراتيجي

مكافحة األيدز والعـدوى بفيروسـه،       -٢
 والسل، والمالريا

  : المتوقعة على صعيد المنظمةالنتيجة

ــسياسات  ١-٢ ــادية وال ــدالئل اإلرش ــع ال  وض
واالستراتيجيات وغيرها من األدوات الالزمة للوقاية      

ج ورعاية مرضى األيدز والعدوى بفيروسـه،       وعال
والسل، والمالريا، بما في ذلك اتباع أساليب مبتكرة        
لزيادة التغطية بالتدخالت بين الفقراء والمجموعـات       
السكانية التي يصعب الوصول إليها والمجموعـات       

 .السكانية السريعة التأثر
تقديم الدعم الخاص بالسياسات والدعم التقنـي        ٢-٢  

البلدان من أجل التوسع فـي تنفيـذ التـدخالت          إلى  
الخاصة بالوقاية من األيـدز والعـدوى بفيروسـه،         
والسل، والمالريا؛ ورعاية وعالج مرضاها بما في       
ذلك التدريب وتقديم الخدمات علـى نحـو متكامـل      
وتوسيع شبكات مقدمي الخدمات، وتعزيـز قـدرات        
المختبرات، وتحسين الصالت مع سـائر الخـدمات        

ية، مثل خدمات الصحة الجنـسية واإلنجابيـة        الصح
وصحة األم والوليد والطفـل وعـالج األمـراض         
المنقولة جنسياً والتغذية وخدمات العالج من إدمـان        
المخدرات والرعاية الخاصـة بالجهـاز التنفـسي        

  .واألمراض المهملة والصحة البيئية
 تقديم اإلرشادات والدعم التقني على الـصعيد        ٣-٢  

شأن السياسات والبـرامج بهـدف تعزيـز        العالمي ب 
المساواة فـي إتاحـة األدويـة األساسـية وأدوات          
التشخيص المضمونة الجودة والتكنولوجيات الصحية     
والخاصة بالوقاية من األيدز والعـدوى بفيروسـه،        
والسل، والمالريا، وعالج مرضاها واستعمالها على      
نحو رشيد من قبل واضعي الوصفات والمستهلكين،       

تنقطع من وسـائل التـشخيص       مان إمدادات ال  ولض
والدم المأمون ومشتقاته والحقن المأمونة ومـا إلـى         

  .ذلك من التكنولوجيات والسلع الصحية األساسية
تعزيز نظم الترصد والتقييم والرصد العالميـة        ٤-٢  

واإلقليمية والوطنية، والتوسع فيها من أجل تتبع آثار        
اف، ومخصـصات   التقدم المحرز نحو بلوغ األهـد     

الموارد المتعلقة بمكافحة األيدز والعدوى بفيروسه،      
والسل، والمالريا، إلى جانب رصـد أثـر جهـود          

  .المكافحة وتقييم مقاومة األدوية
 استدامة االلتزام الـسياسي وضـمان حـشد         ٥-٢  

الموارد من خالل الدعوة وتدعيم الشراكات المعنيـة        
مالريا علـى   باأليدز والعدوى بفيروسه، والسل، وال    
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المستوى العالمي والمستويات القطرية واإلقليميـة؛      
وتقديم الدعم إلى البلدان، حسب االقتضاء، لتطـوير        
أو تعزيز وتنفيذ آليات حشد المـوارد واسـتخدامها         
وزيادة القدرة على استيعاب الموارد المتاحة؛ وزيادة       
إشراك المجتمعات المحلية واألشخاص المتضررين     

أقصى قدر من التغطيـة ومـن أداء        من أجل تحقيق    
برامج مكافحة األيدز والعدوى بفيروسـه، والـسل،        

  .والمالريا
ــدخل  ٦-٢   ــارف وأدوات ت ــازة مع ــداد وإج  إع

واستراتيجيات جديدة تلبي االحتياجات ذات األولوية      
فيما يتعلق بتوقي ومكافحة األيدز والعدوى بفيروسه،       

لدان النامية  والسل، والمالريا، بمشاركة علماء من الب     
يتولون على نحو متزايد دوراً رئيـسياً فـي هـذه           

  .البحوث

  )المعطيات األساسية وواألهدافتُذكر بإيجاز الصلة بالنتائج المتوقعة والمؤشرات (
 عقد دحـر    ٢٠١٠-٢٠٠١ الذي أعلن الفترة     ٥٥/٢٨٤يستند القرار إلى قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة         

، وهذا القرار األخير قد     ١٨-٦٠ج ص ع   والقرار   ٢-٥٨ج ص ع  أفريقيا؛ وإلى القرار    المالريا، والسيما في    
تقرر بموجبه االحتفال سنوياً وعالمياً بيوم المالريا العالمي، ويمضي القرار قدماً بنداء األمين العام لألمـم                

ـ             ار الـالزم لتحقيـق     المتحدة الداعي إلى تحقيق التغطية الشاملة بتدخالت مكافحة المالريا، كما يوفر اإلط
مجموعة النتائج المتوقعة واألهداف والمعطيات األساسية المتصلة بمكافحة المالريـا والمندرجـة ضـمن              

. ٢٠١٣-٢٠٠٨ على النحو المبين في الخطة االسـتراتيجية المتوسـطة األجـل             ٢الغرض االستراتيجي   
ات األساسية وبين النتـائج المتوقعـة   وهناك، باإلضافة إلى ذلك، تساوق بين تلك النتائج واألهداف والمعطي      

 التـي وضـعتها     ٢٠١٥-٢٠٠٨والمؤشرات الواردة في خطة العمل العالمية لمكافحة المالريا في الفتـرة            
  .شراكة دحر المالريا

  على الميزانيةاآلثار   -٣

ات مقربة إلى وحد   (ألنشطة األمانة لتنفيذ القرار طول مدة سريانه      التكلفة اإلجمالية المقدرة      )أ(
   ) دوالر أمريكي، بما في ذلك تكاليف الموظفين واألنشطة١٠ ٠٠٠يبلغ كل منها 

والتكلفـة المقـدرة الضـطالع األمانـة        . ٢٠١٥-٢٠١١يظل القرار سارياً طوال الفتـرة       
  . دوالر أمريكي٥٠٠ ٠٠٠ تبلغ ٢٠١٢بالمسؤولية عن تنسيق عملية التنفيذ الكامل، بعد عام 

 ١٠ ٠٠٠مقربة إلى وحدات يبلغ كل منهـا         (٢٠١١-٢٠١٠ة للثنائية   التكلفة المقدر تُذكر    )ب(
، مع ذكر مستويات المنظمة التـي       دوالر أمريكي، بما في ذلك تكاليف الموظفين واألنشطة       

   ) التكاليف، وبيان األقاليم المحددة حسب االقتضاءستتكبد هذه
مانة البرنامج العـالمي     دوالر أمريكي لتمكين أ    ٢٥٠ ٠٠٠البد من توفير مبلغ إجمالي قدره       

  .لمكافحة المالريا من بدء العمل على تقديم الدعم الالزم للتنفيذ

في الميزانيـة   الحالية  ضمن األنشطة   ) ب( التكلفة المقدرة المذكورة في الفقرة       هل أدرجت   )ج(
   ؟٢٠١١-٢٠١٠البرمجية المعتمدة للثنائية 

  .ائة من التكاليف المقدرةستغطى الميزانية البرمجية المعتمدة ثمانين في الم
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  الماليةاآلثار   -٤

  ) تُذكر مصادر التمويل المحتملة) (ب(٣كيف ستمول التكاليف المقدرة المذكورة في الفقرة 
  .سيتم حشد مصادر التمويل الخارجة عن الميزانية

  اآلثار اإلدارية  -٥

 األقاليم المحـددة    وتُذكر ،لتُذكر مستويات المنظمة التي سيضطلع فيها بالعم      (مواقع التنفيذ     )أ(
   )حسب االقتضاء

تشكل المالريا خطراً كبيراً في جميع األقاليم، وسيتطلب تنفيذ القرار اتخاذ إجراءات في المقر    
  .الرئيسي والمكاتب اإلقليمية وفي المكاتب القطرية الكائنة في البلدان التي تتوطنها المالريا

ل الموظفين الراهنين؟ في حالة النفي يرجى التحديـد فـي   هل يمكن تنفيذ هذا القرار من قب   )ب(
  .أدناه) ج(الفقرة 

  .ال يلزم إنشاء آلية وظائف إضافية لدعم عملية التنفيذ

معبراً عنها بعدد المـوظفين      تُذكر االحتياجات اإلضافية  (االحتياجات اإلضافية من الموظفين       )ج(
ليم المحددة حسب االقتضاء، ومجموعة     حسب مستويات المنظمة، مع بيان األقا     المتفرغين  

   )المهارات الالزمة
  .أعاله) ب(انظر الفقرة 

   )لتنفيذ األنشطةتُذكر اُألطر الزمنية العامة (اُألطر الزمنية   )د(
  .يبلغ اإلطار الزمني للقرار خمسة أعوام

  
  

  انتخاب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية   ١٤ق١٢٨ت م القرار  -١

   بالميزانية البرمجيةالصلة  -٢
  :الغرض االستراتيجي

ــادي     -١٢ ــدور القي ــطالع بال االض
ــز ــدعيم  وتعزي ــشؤون وت ــصريف ال ت
والتعاون مع البلـدان ومنظومـة       الشراكة

األمم المتحدة وسائر أصحاب المصلحة من      
أجل أداء والية منظمة الصحة العالمية في       
التقدم في برنامج العمل الصحي العـالمي       

هو محدد في برنامج العمل العـام       وفقاً لما   
  .الحادي عشر

  : المتوقعة على صعيد المنظمةالنتيجة
 المنظمة للقيادة والتوجيه الفعال من        ممارسة  ١-١٢

خالل تعزيز تصريف شـؤون المنظمـة وتحقيـق         
 .االتساق والمساءلة والتآزر في أعمالها

  )المعطيات األساسية وفواألهداتُذكر بإيجاز الصلة بالنتائج المتوقعة والمؤشرات (

إن العمل الخاص بدعم تصريف الشؤون والقيادة له آثار بالنسبة إلى جميع النتائج المتوقعة والمؤشرات ذات 
الصلة بهذا الغرض االستراتيجي، وبالنسبة إلى بلوغ كل األغراض االستراتيجية الـواردة فـي الميزانيـة                

  .البرمجية



٤الملحق  89  

  على الميزانيةاآلثار   -٣

مقربة إلى وحدات    (طيلة تنفيذ أنشطة األمانة المطلوبة في القرار      لفة اإلجمالية المقدرة    التك  )أ(
  .) دوالر أمريكي، بما في ذلك تكاليف الموظفين واألنشطة١٠ ٠٠٠يبلغ كل منها 

وتقدر التكلفـة   . سيلزم أن تنظم األمانة اجتماعين حكوميين دوليين يمتد كل منهما خمسة أيام           
ويشمل هذا المبلغ رد تكاليف سفر ممثل واحد من كل          . مليوني دوالر أمريكي  اإلجمالية بمبلغ   

  .١-٥٠ج ص عبلد من أقل البلدان نمواً، وذلك وفقاً للقرار 

 ١٠ ٠٠٠مقربة إلى وحدات يبلغ كل منهـا         (٢٠١١-٢٠١٠التكلفة المقدرة للثنائية    تُذكر    )ب(
 مع ذكر مستويات المنظمة التـي       ،دوالر أمريكي، بما في ذلك تكاليف الموظفين واألنشطة       

  .) التكاليف، وبيان األقاليم المحددة حسب االقتضاءستتكبد هذه
  . مليون دوالر أمريكي١,٤

الميزانية البرمجيـة المعتمـدة     ضمن  ) ب( التكلفة المقدرة المذكورة في الفقرة       هل أدرجت   )ج(
   ؟٢٠١١-٢٠١٠الحالية للثنائية 

  .ال

  الماليةاآلثار   -٤
  ؟)تُذكر مصادر التمويل المحتملة) (ب(٣ول التكاليف المقدرة المذكورة في الفقرة كيف ستم

  .سيتم حشد مصادر مالية من خارج الميزانية

  اآلثار اإلدارية  -٥

 األقاليم المحـددة    وتُذكر ،تُذكر مستويات المنظمة التي سيضطلع فيها بالعمل      (مواقع التنفيذ     )أ(
  .)حسب االقتضاء
  .لمنظمة الصحة العالميةالمقر الرئيسي 

هل يمكن تنفيذ القرار من قبل الموظفين الراهنين؟ في حالة النفي يرجى التحديد في الفقرة                 )ب(
  .أدناه) ج(

وال نتوقع أية تكاليف إضافية لمكتب األجهزة الرئاسية أو مكتب المستشار           . ليس بصورة كلية  
 سيكون من الضروري أن يعاد توزيـع        ومع ذلك . القانوني أو إدارة خدمات الدعم اللوجستي     

وسيلزم موظفون إضافيون   . موظفين حاليين، كما سيتعين تأجيل أنشطة أخرى بناء على ذلك         
  ).انظر أدناه(لخدمة االجتماعين الحكوميين الدوليين 

معبراً عنها بعدد المـوظفين      تُذكر االحتياجات اإلضافية  (االحتياجات اإلضافية من الموظفين       )ج(
حسب مستويات المنظمة، مع بيان األقاليم المحددة حسب االقتضاء، ومجموعة          فرغين  المت

  .)المهارات الالزمة
وتـشمل  . سيلزم تعيين موظفي مؤتمرات قبل عقد االجتماعين وفي أثنائهما وبعد اختتامهمـا           

  .األرقام المذكورة أعاله تكلفة التعيين
  .)لتنفيذ األنشطةامة تُذكر اُألطر الزمنية الع(اُألطر الزمنية   )د(

ينشئ القرار فريقاً عامالً محدود المدة يركز على النتائج ويتألف من الدول األعضاء ويعنـى               
وسوف يقدم الفريق العامل تقريراً مرحلياً مبـدئياً إلـى          . بعملية وطرق انتخاب المدير العام    

طريـق المجلـس    جمعية الصحة العالمية الرابعة والستين، وسيتم تقديم تقرير ختامي عـن            
  .التنفيذي إلى جمعية الصحة العالمية الخامسة والستين

ومن ثم يشمل التنفيذ فترة الستة عشر شهراً الممتدة حتى موعد انعقاد جمعية الصحة العالمية               
  .الخامسة والستين
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  وقاية األطفال من اإلصابات   ١٥ق١٢٨ت م القرار  -١

  الصلة بالميزانية البرمجية  -٢
  :ستراتيجيالغرض اال

 توقي وتقليص حاالت المرض والعجـز       -٣
والوفيات المبكرة بـسبب األمـراض غيـر        
السارية المزمنـة واالضـطرابات النفـسية       

  والعنف واإلصابات وضعف البصر

  :النتائج المتوقعة على صعيد المنظمة
 الدعوة وتقديم الدعم لتعزيز االلتـزام الـسياسي         ١-٣

ء من أجل مواجهـة     والمالي والتقني في الدول األعضا    
األمراض غير السارية المزمنة واالضطرابات النفسية      
والسلوكية، والعنـف واإلصـابات وحـاالت العجـز         

 .وضعف البصر، بما في ذلك العمى
تقديم اإلرشاد والدعم للدول األعضاء من أجـل         ٢-٣  

وضع وتنفيذ الـسياسات واالسـتراتيجيات واللـوائح        
ــسارية ا  ــر ال ــاألمراض غي ــة ب ــة الخاص لمزمن

 والعنف واإلصـابات    والعصبيةواالضطرابات النفسية   
  .وحاالت العجز وضعف البصر، بما في ذلك العمى

 تحسين قدرات الدول األعضاء على جمع وتحليل        ٣-٣  
وبث واستخدام المعطيـات حـول جـسامة وأسـباب          
ــة    ــسارية المزمن ــر ال ــراض غي ــب األم وعواق

صـابات   والعنف واإل  والعصبيةواالضطرابات النفسية   
  .وحاالت العجز وضعف البصر، بما في ذلك العمى

 توفير اإلرشاد والدعم للدول األعـضاء إلعـداد         ٥-٣  
وتنفيذ برامج متعددة القطاعات تركـز علـى جميـع          
الــسكان لتعزيــز الــصحة النفــسية والوقايــة مــن 

 والعنف واإلصـابات    والسلوكيةاالضطرابات النفسية   
  .ذلك العمىومن ضعف السمع والبصر، بما في 

 توفير اإلرشاد والدعم للدول األعضاء لتعزيـز        ٦-٣  
قدرة نظمها الصحية واالجتماعية على توقي وعـالج        
األمراض غير السارية المزمنة، واالضطرابات النفسية      
والسلوكية والعنف واإلصابات وحاالت العجز وضعف      

  .البصر، بما في ذلك العمى
  )المعطيات األساسية وواألهدافتوقعة والمؤشرات تُذكر بإيجاز الصلة بالنتائج الم(

يشكل هذا القرار إطاراً سيسهم في تحقيق النتائج المتوقعة من حيث المؤشـرات واألهـداف والمعطيـات                 
  .األساسية

  على الميزانيةاآلثار   -٣

وحدات مقربة إلى    (ألنشطة األمانة لتنفيذ القرار طول مدة سريانه      التكلفة اإلجمالية المقدرة      )أ(
   ) دوالر أمريكي، بما في ذلك تكاليف الموظفين واألنشطة١٠ ٠٠٠يبلغ كل منها 

وتبلغ التكاليف التقديريـة  ). ٢٠٢١-٢٠١١( سنوات ١٠يقدر أن يمتد العمل بهذا القرار لمدة   
  . ماليين دوالر أمريكي١٠ألنشطة األمانة الداعمة للتنفيذ 

 ١٠ ٠٠٠مقربة إلى وحدات يبلغ كل منهـا         (٢٠١١-٢٠١٠التكلفة المقدرة للثنائية    تُذكر    )ب(
، مع ذكر مستويات المنظمة التـي       دوالر أمريكي، بما في ذلك تكاليف الموظفين واألنشطة       

   ) التكاليف، وبيان األقاليم المحددة حسب االقتضاءستتكبد هذه
يـة فـي     ستبلغ التكلفـة التقدير    ٢٠١١مايو  / ما أن تعتمد جمعية الصحة هذا القرار في أيار        

 دوالر أمريكي موزعة علـى      ٥٠٠ ٠٠٠ ألنشطة األمانة ذات الصلة      ٢٠١١-٢٠١٠الثنائية  
  .جميع مستويات المنظمة
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في الميزانيـة   الحالية  ضمن األنشطة   ) ب( التكلفة المقدرة المذكورة في الفقرة       هل أدرجت   )ج(
   ؟٢٠١١-٢٠١٠البرمجية المعتمدة للثنائية 

  .نعم

  الماليةاآلثار   -٤

  ) تُذكر مصادر التمويل المحتملة) (ب(٣ستمول التكاليف المقدرة المذكورة في الفقرة كيف 
وستبحث األمانة عن مصادر    . الموارد الراهنة الخارجة عن الميزانية ال تكفي لدعم جميع التكاليف         

  .تمويل إضافية

  اآلثار اإلدارية  -٥

 األقاليم المحـددة    وتُذكر ،فيها بالعمل تُذكر مستويات المنظمة التي سيضطلع      (مواقع التنفيذ     )أ(
   )حسب االقتضاء

  .جميع أقاليم وبلدان المنظمة

هل يمكن تنفيذ هذا القرار من قبل الموظفين الراهنين؟ في حالة النفي يرجى التحديـد فـي      )ب(
  .أدناه) ج(الفقرة 

  .ال

براً عنها بعدد المـوظفين     مع تُذكر االحتياجات اإلضافية  (االحتياجات اإلضافية من الموظفين       )ج(
حسب مستويات المنظمة، واألقاليم المحـددة حـسب االقتـضاء، ومجموعـة            المتفرغين  

   )المهارات الالزمة
  . في المقر الرئيسي لتنسيق أنشطة المتابعة٤موظف واحد برتبة م

   )لتنفيذ األنشطةتُذكر اُألطر الزمنية العامة (اُألطر الزمنية   )د(
٢٠٢١-٢٠١١.  
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  العالقات مع المنظمات غير الحكومية   ١٦ق١٢٨ت م القرار  -١

  الصلة بالميزانية البرمجية  -٢
  :الغرض االستراتيجي

 شراكة إزالة العبء

توقي وتقليص حاالت المرض والعجز       -٣
والوفيات المبكرة بسبب األمـراض غيـر       
السارية المزمنة واالضـطرابات النفـسية      

  .صابات وضعف البصروالعنف واإل
  

  

  : المتوقعة على صعيد المنظمةالنتيجة

  

تحسين قدرات الدول األعضاء علـى جمـع          ٣-٣
وتحليل وبث واستخدام المعطيـات حـول جـسامة         
وأسباب وعواقب األمراض غير السارية المزمنـة       
واالضطرابات النفسية والعصبية والعنف واإلصابات     

  .لك العمىوحاالت العجز وضعف البصر، بما في ذ
  
قيام المنظمة بجمع البينات المحـسنة حـول          ٤-٣

مردودية التدخالت الرامية إلى مواجهة األمـراض       
غير الـسارية المزمنـة واالضـطرابات النفـسية         
والعصبية وتعاطي المـواد والعنـف واإلصـابات        
  .وحاالت العجز وضعف البصر، بما في ذلك العمى

  
 

ـ        ب مبادرة ستشتنغ العالميـة بـشأن الط
 مؤسسة دولية لتعزيز رعايـة      -النفسي  

بأساليب إنسانية وأخالقية   الصحة النفسية   
  ١ في جميع أنحاء العالموفعالة

  
 
توقي وتقليص حاالت المرض والعجز       -٣

والوفيات المبكرة بسبب األمـراض غيـر       
السارية المزمنة واالضـطرابات النفـسية      

  .والعنف واإلصابات وضعف البصر
 
  
  
  
  
  
  
  
  
يز الصحة والتنمية وتوقي عوامل     تعز  -٦

االختطــار أو الحــد منهــا فيمــا يتعلــق 
باالعتالالت الصحية المرتبطـة بتعـاطي      

  
  
  
  
  
  
الدعوة وتقديم الدعم لتعزيز االلتزام السياسي        ١-٣

ني في الدول األعضاء من أجل مواجهة       والمالي والتق 
األمراض غير الـسارية المزمنـة واالضـطرابات        
النفسية والسلوكية، والعنف واإلصـابات وحـاالت       

  .العجز وضعف البصر، بما في ذلك العمى
  
تقديم اإلرشاد والدعم للدول األعـضاء مـن          ٢-٣

وضـع وتنفيـذ الـسياسات واالسـتراتيجيات         أجل
ــوائح ــاأل والل ــسارية الخاصــة ب ــر ال مراض غي
واالضطرابات النفسية والعصبية والعنـف      المزمنة

واإلصابات وحاالت العجز وضعف البصر، بما في       
  .ذلك العمى

  
ــتراتيجيات     ٦-٦ ــات واسـ ــع سياسـ وضـ

وتوصيات ومعايير ودالئل أخالقية مسندة      وتدخالت
بالبينات وتوفير الدعم التقني للبلدان للتشجيع علـى        

                                                           
  .  تعرف باسم المبادرة العالمية للطب النفسي  ١



٤الملحق  93  

التبغ والكحول والمخدرات وسائر المـواد      
النفسانية التأثير والـنُظم الغذائيـة غيـر        
الصحية والخمول البدني وممارسة الجنس     

  .بشكل غير مأمون
  

  شبكة كوكرين للتعاون
  
معدالت المراضـة والوفيـات     خفض    -٤

وتحسين الصحة خـالل مراحـل العمـر        
الرئيسية، بما في ذلك الحمل والوالدة وفترة 
الوالدة الحديثـة والطفولـة والمراهقـة،       
وتحسين الصحة الجنسية واإلنجابية وتعزيز 
تمتع جميع األفراد بالنشاط والـصحة فـي        

 .مرحلة الشيخوخة
  
  
رتبـة  الحد من العواقب الـصحية المت       -٥

على حاالت الطوارئ والكوارث واألزمات     
والنزاعات والتقليل من أثرها االجتمـاعي      

  .واالقتصادي إلى أقصى الحدود
  
تحسين التغذيـة والـسالمة واألمـن         -٩

الغذائيين طوال العمر بما يـدعم الـصحة        
  .العمومية والتنمية المستدامة

  
  
  
  
  
  

تحسين الخدمات الـصحية بإدخـال        -١٠
ى جوانب تصريف الـشؤون     تحسينات عل 

والتمويل والتوظيف واإلدارة باالعتماد على 
  .البينات والبحوث الموثوقة والميسرة

  
  
  
  
  
  
  
  
  

مارسـة الجـنس وتعزيـز      اتخاذ الحيطـة عنـد م     
المؤسسات بهدف التـصدي للعواقـب االجتماعيـة        
والفردية الناجمة عن ممارسة الجنس بـدون وقايـة         

   .والسيطرة عليها
 
  
  
تعزيز القـدرات البحثيـة الوطنيـة حـسب           ٢-٤

االقتضاء، وإتاحة بينات ومنتجـات وتكنولوجيـات       
أو / وتدخالت وأساليب تنفيذ جديدة مناسبة عالمياً و       

طنيــاً، لتحــسين صــحة األم والوليــد والطفــل و
والمراهق، وتعزيز التمتع بالنـشاط والـصحة فـي         
مرحلة الـشيخوخة، وتحـسين الـصحة الجنـسية         

  .واإلنجابية
  
  
وضع المقاييس والمعـايير وبنـاء القـدرات          ١-٥

وتقديم الدعم للدول األعضاء لوضع وتعزيز الخطط       
ـ          ة والبرامج الوطنية فـي مجـال التأهـب لمواجه

  .الطوارئ
  
ــد  ٢-٩ ــع القواع ــع  -وض ــا المراج ــا فيه  بم

ــات ــالبحوث   والمتطلب ــة ب ــات المتعلق واألولوي
وأدلة التدريب والمعايير، وتعميمهـا علـى        والدالئل

الدول األعضاء لتوسيع قدرتها على تقيـيم جميـع         
أشكال سوء التغذية واألمراض الحيوانيـة المنـشأ        

لة بواسـطة   واألمراض غير الحيوانية المنشأ المنقو    
الغذاء والتصدي لها، والتشجيع على اتبـاع أنظمـة         

  .غذائية صحية
  

تحسين القدرات الوطنية في مجـال القيـادة          ٢-١٠
وتصريف الشؤون من خالل إقامـة حـوار بـشأن          
السياسات المسندة بالبينات وبناء القدرات المؤسسية      
في مجال تحليل السياسات ورسـمها، وتقيـيم أداء         

القائمة على االستراتيجيات، وزيـادة     النظم الصحية   
الشفافية والمساءلة في األداء وزيادة فعالية التعـاون        

  .بين القطاعات
  
تحسين المعارف وتـأمين تـوافر البينـات          ٥-١٠

القرارات الخاصـة بالـصحة مـن خـالل          لصنع
ــز ــسير   تعزي ــشرها، وتي ــة ون ــات القائم البين
المعــارف فــي المجــاالت ذات األولويــة  إتاحــة

العالمية في مجال سياسات البحث الـصحي        قيادةوال
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ضمان تحـسين إتاحـة المنتجـات         -١١
والتكنولوجيـــات الطبيـــة وجودتهـــا 

  .واستخدامها
  
  
  

ــادي     -١٢ ــدور القي ــطالع بال االض
ــز ــدعيم  وتعزي ــشؤون وت ــصريف ال ت
اون مع البلـدان ومنظومـة      والتع الشراكة

األمم المتحدة وسائر أصحاب المصلحة من      
أجل أداء والية منظمة الصحة العالمية في       
التقدم في برنامج العمل الصحي العـالمي       
وفقاً لما هو محدد في برنامج العمل العـام         

  .الحادي عشر

والتنسيق، بما في ذلك التنسيق فيما يخص السلوكيات        
  .األخالقية

  
  

وضع قواعد ومعايير ودالئل دولية بـشأن         ٢-١١
جودة المنتجات والتكنولوجيات الطبيـة ومأمونيتهـا       
ونجاعتها ومردوديتها والدعوة إلى تنفيـذها علـى        

ستوى اإلقليمـي أو كليهمـا      المستوى الوطني أو الم   
  .ودعمها

  
إتاحة المواد المعرفية والدعويـة األساسـية         ٤-١٢

والمتعددة اللغات الخاصة بالصحة للدول األعـضاء       
والشركاء الصحيين وسائر أصحاب المصلحة عـن       

 .طريق تبادل المعارف وتقاسمها على نحو فعال

  )المعطيات األساسية واألهدافوتُذكر بإيجاز الصلة بالنتائج المتوقعة والمؤشرات (

ومـن  . ١-٤-٣ و ٣-٣-٣ يرتبط تعاونها مع منظمة الصحة العالمية بالمؤشـرين          -شراكة إزالة العبء    
 دولة ما بـين منخفـضة       ١٢٠، وهما أن يكون لدى      ٢٠١٣المتوقع أن تسهم أنشطتها في تحقيق هدفي سنة         

الصحة النفسية تبلّغ عنهـا سـنوياً، وأن        الدخل ومتوسطة الدخل من الدول األعضاء مؤشرات أساسية عن          
تنشر وتعمم إرشادات مسندة بالبينات عن فاعلية التدخالت من أجل التدبير العالجي الضـطرابات نفـسية                

بـشأن  ) بما فيها االضطرابات الناجمة عن تعاطي المواد النفسانية التـأثير         (سلوكية أو عصبية مختارة      أو
  ١.تدخالً ١٦

ومـن المتوقـع أن     . ٢-٢-٣ و ٣-١-٣ يرتبط تعاونها بالمؤشرين     -شأن الطب النفسي    المبادرة العالمية ب  
ميزانية خاصة بالصحة    دول أعضاء    ١١٠ وهما أن يكون لدى      ٢٠١٣تسهم أنشطتها في تحقيق هدفي سنة       

 دولة عضواً استهلت عملية وضع      ٦٤، وأن تكون     من إجمالي ميزانية الصحة    ٪١النفسية تزيد قيمتها على     
، ومن المتوقع أن تسهم     ١-٦-٦ويرتبط تعاونها كذلك بالمؤشر     . أو قانون بخصوص الصحة النفسية    سياسة  

 دولة عضواً بينات عن محددات ممارسـة الجـنس غيـر            ١٢ وهو أن توفر     ٢٠١٣في تحقيق هدف سنة     
  ١.أو عواقبها/ المأمونة و

ت التقنيـة فـي منظمـة الـصحة          فيما يلي ارتباطها بالتعاون مع مختلف المجاال       -شبكة كوكرين للتعاون    
  .العالمية

  الصحة اإلنجابية وبحوثها

وستتعاون شبكة كـوكرين للتعـاون مـن خـالل فريـق            . ٤ترتبط أنشطة تعاونها بالهدف االستراتيجي      
االستعراض التابع لها والمعني بالحمل والوالدة وتنظيم الخصوبة، مما سييسر إعداد وتحديث االستعراضات 

  .عم أنشطة منظمة الصحة العالمية التقنينيةالمنهجية التي تد

                                                           
  .١٢٨/٢٤م ت   انظر الوثيقة  ١
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  التغذية من أجل الصحة والتنمية

وستسهم شبكة كوكرين للتعاون من خالل تحـديث        . ٩ و ٤ترتبط أنشطة تعاونها بالغرضين االستراتيجيين      
االستعراضات المنهجية للتدخالت في مجال التغذية، وذلك دعماً لما تضطلع به منظمة الصحة العالمية من               

وخاصـة األفرقـة المعنيـة      (وستشارك في هذه األنشطة أفرقة االستعراض التابعة للشبكة         . أعمال تقنينية 
بالحمل والوالدة؛ والصحة العمومية؛ والمشاكل التنموية والنفسية االجتماعية ومشاكل التعليم؛ واالضطرابات 

  .محررين التابع للمنظمة، وذلك بالعمل من خالل مكتب ال)االستقالبية واضطرابات الغدد الصماء

  العمل الصحي إبان األزمات

، وتتعلق بوضع قاعدة بينات لدعم قرارات وإجراءات الحـد          ٥ترتبط أنشطة التعاون بالغرض االستراتيجي      
وستسهم شبكة كوكرين . من العواقب الصحية المترتبة على الكوارث الطبيعية وغيرها من الطوارئ الكبرى

ئج المتوقعة في إطار هذا الغرض االستراتيجي، وذلك من خالل العمل علـى دعـم               للتعاون في تحقيق النتا   
وضع برامج للبحوث؛ وإنشاء فريق استشاري للبحوث؛ ونشر بحوث مختارة مـن أجـل              : األنشطة التالية 

االستجابة للطوارئ، على الموقع اإللكتروني لمشروع شبكة كـوكرين         ) ٢(تطوير القدرات و  ) ١: (يلي ما
عونة المسندة بالبينات، وعلى الموقع اإللكتروني لمنظمة الصحة العالمية قبـل حـدوث الكـوارث          بشأن الم 

وبعدها؛ ووضع البروتوكوالت وأساليب العمل الالزمة للتصدي للطوارئ؛ وإعداد المراجعـات المنهجيـة             
  .للمجاالت ذات األولوية المتعلقة بالطوارئ

  ساسية والسياسات الدوائية، وإدارة المعارف وتبادلهاالبحوث والسياسات والتعاون، واألدوية األ

، وسيتعلق إسهام شبكة كوكرين للتعاون      ١٢ و ١١ و ١٠ترتبط أنشطة هذا التعاون باألغراض االستراتيجية       
، وسيتضمن العمل تـوفير  ٤-١٢ و٢-١١ و ٥-١٠ و ٢-١٠ و ٢-٤على وجه الخصوص بالنتائج المتوقعة      

اتباع أساليب منهجية وسليمة    : ارات في مجال الصحة من خالل ما يلي       بينات أفضل تساعد على اتخاذ القر     
وشفافة؛ وبناء القدرات واالتصاالت الفعالة وتبادل النتائج؛ وتحسين إتاحة المنتجات والتكنولوجيات الطبيـة             

  .ومن المتوقع أن يسفر التعاون المتفق عليه عن تعزيز التبادل. ونوعيتها

  على الميزانيةاآلثار   -٣

مقربة إلى وحدات    (طيلة تنفيذ أنشطة األمانة المطلوبة في القرار      التكلفة اإلجمالية المقدرة      )أ(
  .) دوالر أمريكي، بما في ذلك تكاليف الموظفين واألنشطة١٠ ٠٠٠يبلغ كل منها 

  . ال تكاليف-جميع المنظمات غير الحكومية 

 ١٠ ٠٠٠لى وحدات يبلغ كل منهـا       مقربة إ  (٢٠١١-٢٠١٠التكلفة المقدرة للثنائية    تُذكر    )ب(
، مع ذكر مستويات المنظمة التـي       دوالر أمريكي، بما في ذلك تكاليف الموظفين واألنشطة       

  .) التكاليف، وبيان األقاليم المحددة حسب االقتضاءستتكبد هذه

  . ال تكاليف-جميع المنظمات غير الحكومية 

الميزانية البرمجيـة المعتمـدة     ضمن  ) ب( التكلفة المقدرة المذكورة في الفقرة       هل أدرجت   )ج(
   ؟٢٠١١-٢٠١٠الحالية للثنائية 

  . ال ينطبق-جميع المنظمات غير الحكومية 

  الماليةاآلثار   -٤

  ؟)تُذكر مصادر التمويل المحتملة) (ب(٣كيف ستمول التكاليف المقدرة المذكورة في الفقرة 
  . ال ينطبق-جميع المنظمات غير الحكومية 
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  اإلداريةاآلثار   -٥

 األقاليم المحـددة    وتُذكر ،تُذكر مستويات المنظمة التي سيضطلع فيها بالعمل      (مواقع التنفيذ     )أ(
  .)حسب االقتضاء

  . المقر الرئيسي لمنظمة الصحة العالمية والمكاتب اإلقليمية-شراكة إزالة العبء 

لعالميـة والمكاتـب     المقر الرئيسي لمنظمة الصحة ا     -المبادرة العالمية بشأن الطب النفسي      
  .اإلقليمية

  شبكة كوكرين للتعاون

   المقر الرئيسي لمنظمة الصحة العالمية-الصحة اإلنجابية وبحوثها 

   المقر الرئيسي لمنظمة الصحة العالمية-التغذية من أجل الصحة والتنمية 

 المقر الرئيسي لمنظمة الصحة العالمية، وجميع المكاتـب         -العمل الصحي إبان األزمات     
  .اإلقليمية، وفي مركز منظمة الصحة العالمية المتوسطي للحد من المخاطر في تونس

البحوث والسياسات والتعاون، واألدوية األساسية والسياسات الدوائيـة، وإدارة المعـارف           
  . المقر الرئيس لمنظمة الصحة العالمية، وجميع المكاتب اإلقليمية-وتبادلها 

 من قبل الموظفين الراهنين؟ في حالة النفي يرجى التحديـد فـي   هل يمكن تنفيذ هذا القرار   )ب(
  .أدناه) ج(الفقرة 

  . نعم-جميع المنظمات غير الحكومية 

معبراً عنها بعدد المـوظفين      تُذكر االحتياجات اإلضافية  (االحتياجات اإلضافية من الموظفين       )ج(
 حسب االقتضاء، ومجموعة    حسب مستويات المنظمة، مع بيان األقاليم المحددة      المتفرغين  

  .)المهارات الالزمة

  .  ال احتياجات-جميع المنظمات غير الحكومية 

  .)لتنفيذ األنشطةتُذكر اُألطر الزمنية العامة (اُألطر الزمنية   )د(

 ثالثة أعوام من أجل التنفيذ، يقوم بعدها المجلس التنفيـذي           -جميع المنظمات غير الحكومية     
اً للمبادئ التي تحكم العالقات بين منظمة الصحة العالمية والمنظمات باستعراض العالقات طبق

  ١.غير الحكومية

  
  
  

  ــــــــــــــــ
  
  

                                                           
  .٢٠٠٩ منظمة الصحة العالمية، الوثائق األساسية، الطبعة السابعة واألربعين،انظر     ١




