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  من جدول األعمال ١٢البند 
  
  

  إصالح منظمة الصحة العالمية
  
  

   والستون، الخامسة العالمية الصحة جمعية
 

  ١المنظمة؛ إصالح بشأن العالمية الصحة جمعية إلى المقدمة الوثائق في النظر بعد
 

 إصــالح بشــأناتخــذها  التــي اإلجرائيــة والمقــررات ُأجريــت التــي المــداوالت االعتبــار فــي وضــعت أن وبعــد
ة المجلـــس ودور  ،٢٠١١ مـــايو /أيـــار فـــي المائـــة بعـــد والعشـــرين التاســـعةخـــالل دورتـــه  التنفيـــذي المجلـــس المنظمـــة
 كــانون فــي المائــة بعــد لثالثــينتــه اودور  ،٢٠١١ نــوفمبر/ الثــاني تشــرين فــي اإلصــالح بشــأن االســتثنائيةالتنفيــذي 

  ؛٢٠١٢ فبراير/ شباط في األولويات وتحديد البرامج بشأن األعضاء الدول واجتماع ،٢٠١٢ يناير/ الثاني
 

 :يلي ما قررت
  

  البرمجية اإلصالحات
 
 وتحديـد البـرامج بشأن األعضاء الدول اجتماع عنالمجلس التنفيذي  رئيس تقريرالترحيب ب)   أ(  )١(

  ٢ :الثالثة التذييالت في موضح هو كما الزمني وٕاطارها وفئاتها ومعاييرها األولويات
  

 جمعيـة قـدمتها والتـي عليهـا المتفـق واإلرشـادات ٣اإلطـار باسـتخدام العـام المدير مطالبة  )ب(
 والميزانية عشر الثاني العام العمل برنامج مسودة صياغة في والستون، الخامسة العالمية الصحة
  ؛٢٠١٥-٢٠١٤ للفترة المقترحة البرمجية

  
 الشؤون تصريف إصالحات

 
 نوفمبر/ الثاني تشرين في التنفيذي للمجلس االستثنائية الدورة عن الصادر اإلجرائي المقرر تأييد  )٢(

  وتحسينها؛ وتبسيطها الرئاسية األجهزة وأدوار عمل أساليب تعزيز بشأن ٢٠١١٤
 
 فـي الموضـوع إلـى مجـدداً  والتطـرق الرئاسـية األجهـزة الجتماعـات الحـالي الزمنـي جدولال استبقاء  )٣(

 جـدوى دراسـة لعـرض التحضـير وعنـد ٢٠١٣ ينـاير/ الثـاني كـانوندورة المجلس التنفيذي التـي سـُتعقد فـي 
  المالية؛ السنة تغيير إمكانية بشأن

 

                                                           
 .٦/معلومات وثيقة/ ٦٥وج ٦٥/٤٣وج ٦٥/٤٠وج ٢ إضافة ٦٥/٥وج ١ إضافة ٦٥/٥وج ٦٥/٥ج الوثائق    ١

 .٦٥/٤٠ج الوثيقة انظر    ٢

 .١ إضافة ٦٥/٥ج الوثيقة انظر    ٣

 EBSS2(2) اإلجرائي المقرر    ٤



  A65/55  ٦٥/٥٥ج

3 

  التنفيذي؛ والمجلس اإلقليمية اللجان بين المواءمة تعزيز بشأن التالية االقتراحات تأييد  )٤(

 والسياســـــات االســـــتراتيجيات كـــــل فـــــي مـــــدخالت تقـــــديم اإلقليميـــــة اللجـــــان مـــــن ُيطلـــــب أن    (أ)
  والمدونات؛ واللوائح االتفاقيات مثل القانونية، والصكوك

 المنظــورات مــن تســتفيد كــي اإلقليميــة اللجــان إلــى معينــة بنــوداً  الصــحة جمعيــة تحيــل أن    (ب)
  المتنوعة؛ اإلقليمية

 ؛بتكييف إستراتيجيات عالمية وتنفيذها حسب االقتضاء اإلقليمية اللجانقوم ت أن    (ج)

 مـداوالت عـن مـوجزاً  تقريـراً  المجلس إلى روتينية، بصورة اإلقليمية، اللجان رؤساء يقدم أن    (د)
  ؛اللجان

 
 بترشــيح يتعلــق فيمــا اإلقليميــة اللجــان صــعيد علــى المواءمــة زيــادة بشــأن التاليــة االقتراحــات تأييــد  )٥(

  المراقبين؛ ومشاركة االعتماد أوراق واستعراض اإلقليميين المديرين
  

  اإلقليميين المديرين ترشيح

 بما والشفافية، والمساءلة العدالة لمبادئ وفقاً  بعد، بذلك تقم لم التي اإلقليمية، اللجان تقوم    (أ)
  :يلي

  المرشحين؛ الختيار معايير وضع  )١(
  المرشحين؛ مؤهالت كل بتقييم خاصة عملية تنفيذ  )٢(

  األعضاء الدول اعتماد أوراق استعراض

 أو االعتمــاد، بــأوراق معنيــة لجــان بتعيــين بعــد، بــذلك تقــم لــم التــي اإلقليميــة، اللجــان تقــوم    (ب)
  اللجنة؛ مكتب أعضاء إلى االعتماد أوراق استعراض مهمة بإسناد

  المراقبين مشاركة

 مـن تمكنهـا واضـحة إجـراءات وجـود بضمان بعد، بذلك تقم لم التي اإلقليمية، اللجان تقوم   (ج)
 مــن األعضــاء الــدول االقتضــاء، حســب ذلــك، فــي بمــا دوراتهــا، حضــور إلــى المــراقبين تــدعو أن

 الحكومية؛ غير والمنظمات الدولية الحكومية والمنظمات األخرى األقاليم
  
 علــــى ســـُتعرض واإلدارة والميزانيـــة البرنـــامج للجنـــة المنقحــــة االختصاصـــات بـــأن علمـــاً  اإلحاطـــة  )٦(

  المائة؛ بعد والثالثين الحادية دورته في التنفيذي المجلس
 
  ؛الرئاسية األجهزة اجتماعات وتحسين القرارات اتخاذ عملية تبسيط بشأن التالية االقتراحات تأييد  )٧(

 فـــي المســـتخدمة المعـــايير ذلـــك فـــي بمـــا المعـــايير، المجلـــس مكتـــب أعضـــاء يســـتخدم أن  )أ(
 فـــي إلدراجهـــا المقدمـــة البنـــود اســـتعراض فـــي العـــام، العمـــل برنـــامجمســـودة  فـــي األولويـــات تحديـــد
  المجلس؛ أعمال جدول



  A65/55  ٦٥/٥٥ج

4 

 في التأخر مسألة معالجة أجل من الداخلي ونظامه قواعده تعديل في المجلس ينظر أن  )ب(
  القرارات؛ مشاريع تقديم

 فـــيوالـــواردة  الـــرئيس، يقـــدمها التـــي الملخصـــات اســـتخدامأن تحّســـن األجهـــزة الرئاســـية   (ج)
  الرسمية؛ القرارات محل يحل ال ذلك أن مفهوماً  يكون أن على ،الرسمية السجالت

  
  :األعضاء الدول مع التشاور بعد يلي، بما يقوم بأن العام المدير مطالبة)   ٨(

 أجـل مـن الرئاسـية لألجهـزة الداخلي للنظام الممكنة التعديالت بخصوص خيارات اقتراح  )أ(
  والتقارير؛ األعمال جدول بنود عدد تقليل

 معها؛ والتواصل األعضاء الدول ِقَبل من التبليغ تبسيط كيفية بخصوص خيارات اقتراح  )ب(
 
  :يلي بما العام المدير مطالبة  )٩(

 
 إلــى الحكوميــة غيــر المنظمــات مــع المنظمــة مشــاركة عــن سياســات ورقــةة مســّود تقــديم  )أ(

  ؛٢٠١٣كانون الثاني/ يناير  في المائة بعد والثالثين الثانية دورته في التنفيذي المجلس
 
 إلـى الخاصـة التجاريـة الكيانـات مـع العالقـة مجـال في السياسات عن ورقة مسودة تقديم  )ب(

  ؛٢٠١٣ مايو/ أيار في المائة بعد والثالثين الثالثة دورته في التنفيذي المجلس
  
 تنسـيق بشأن والمقترحات الصحية للشراكات المنظمة استضافة ترتيبات عن تقرير تقديم  )ج(

  المائة؛ بعد والثالثين الثانية دورته في التنفيذي المجلس إلى الُمستضافة الشراكات مع العمل
  

 الوثـائق إعـداد عمليـة دعـم فـي التاليـة بالمبـادئ العـام المـدير استرشـاد ذلك، عن وفضالً 
  ):ج(و) ب(و) أ) (٩( الفرعية الفقرات عليها تنص التي

  
 المنظمـــة فـــي القـــرارات التخـــاذ الـــدولي الحكـــومي الطـــابع علـــى المحافظـــة تظـــل  )١(

  األهمية؛ من قدر أكبر على
  
 واالسـتراتيجيات، والسياسـات والمعـايير القواعـد وضع باستمرار يستند أن يتعّين  )٢(

 يحظــــى وأن للبيِّنــــات، المنهجــــي االســــتخدام إلــــى المنظمــــة، عمــــل محــــور ُيشــــكل الــــذي
  الراسخة؛ المصالح من شكل أي تأثير من بالحماية باستمرار

  
 أخـــذ مـــع المعنيـــة األطـــراف جميـــع مـــع المرعيـــة األصـــول حســـب التشـــاور ضـــرورة)  ٣(

ـــدول مـــع المنظمـــة لعالقـــات المحـــددة التوجيهيـــة والمبـــادئ المبـــادئ  وســـائر األعضـــاء ال
  االعتبار؛ بعين األطراف

 
 مـن قيمـة ُتضـيف وأن واضـحة فوائد لها تكون أن جديدة مبادرة أي على يتعّين  )٤(

  العمومية؛ الصحة منظور من الوطنية القدرة زيادة أو السياسات إثراء حيث
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 أو منتديات إنشاء على األسبقية القائمة اآلليات على لالعتماد يكون أن ينبغي  )٥(
 ألي بهـــا ُيمكـــن التـــي للطريقـــة واضـــح تحليـــل تـــوفير مـــع جديـــدة، هياكـــل أو اجتماعـــات

 أفضل؛ حصائل إلى تؤدي أن إضافية تكاليف
 

 اإلدارية اإلصالحات
  
 والسياسات؛ التقنيات مستوى على األعضاء الدول دعم مجال في الُمحرز بالتقدم علماً  اإلحاطة  )١٠(
 
 وممارساته؛ التوظيف سياسات مجال في الُمحرز بالتقدم علماً  اإلحاطة  )١١(
 
 بصـــقل والســـتين، الخامســـة العالميـــة الصـــحة جمعيــة إرشـــادات إلـــى اســـتناداً  العـــام المـــدير مطالبــة  )١٢(

 علــى وعرضــها المنظمــة، تمويــل علــى والمرونــة التنبــؤ وٕامكانيــة الشــفافية مــن المزيــد إلضــفاء المقترحــات
 المائة؛ بعد والثالثين الثانية دورته في التنفيذي المجلس

  
 للمنظمة؛ الداخلية الرقابة إطار وضع مجال في الُمحرز بالتقدم علماً  اإلحاطة  )١٣(
 
 وٕانشـاء المصـالح وتضـارب المخـاطر وٕادارة المسـاءلة مجـاالت فـي الُمحـرز بالتقدم علماً  اإلحاطة  )١٤(

  لألخالقيات؛ مكتب
 
 دورتـــه فـــي التنفيـــذي المجلـــس علـــى ســـُتعرض المنظمـــة تقيـــيم سياســـة مســـّودة بـــأن علمـــاً  اإلحاطـــة  )١٥(

 المائة؛ بعد والثالثين الحادية
 
 قدمـــه الـــذي المســـتقل التقيـــيم مـــن األولـــى المرحلـــة تقريـــر وتوصـــيات بنتـــائج علمـــاً  اإلحاطـــة)   أ(  )١٦(

  ١الخارجي؛ الحسابات مراجع
  

 النحـو علـى المسـتقل، التقيـيم مـن الثانيـة للمرحلـة المقترحـة باالختصاصات علماً  اإلحاطة)   ب(  
 األســاليب حـول ورقــة بتقـديم العـام المــدير ومطالبـة الخــارجي، الحسـابات مراجـع تقريــر فـي المبـين
 المائة؛ بعد والثالثين الثانية التنفيذي المجلس دورة فيها تنظر كي التقييم لهذا المحددة

  
 ٢االستراتيجية؛ االتصاالت مجال في الُمحرز بالتقدم علماً  اإلحاطة  )١٧(
 
 بشـأن االسـتثنائية دورتـه خـالل إليها توصل التي واالستنتاجات اإلجرائية المجلس مقررات اعتماد  )١٨(

 المــوارد وٕادارة وسياســات المنظمــة، وتمويــل التنظيميــة، والكفــاءة والمواءمــة بالفعاليــة يتعلــق فيمــا اإلصــالح
  ؛االستراتيجية واالتصاالت النتائج، على القائمة والمساءلة واإلدارة والتخطيط البشرية،

 

                                                           
 .٢ إضافة ٦٥/٥ج الوثيقة    ١

 .EBSS2(3) اإلجرائي المقرر    ٢
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 المائــة بعــد والثالثــين الثانيــة التنفيــذي المجلــس دورة طريــق عــن تقريــر بتقــديم العــام المــدير مطالبــة  )١٩(
بشأن التقدم المحرز في تنفيـذ عمليـة إصـالح المنظمـة علـى  والستين السادسة العالمية الصحة جمعية إلى

  أساس إطار الرصد والتنفيذ.
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  من جدول األعمال ١٠-١٣البند 
  
  

  األطفال شلل الستئصال العالمية المبادرة جهود تكثيف: األطفال شلل
  
  

  ون،جمعية الصحة العالمية الخامسة والست  
  
  األطفال؛ شلل الستئصال العالمية المبادرة جهود تكثيف: األطفال شلل بشأن التقرير في نظرت وقد
  
ـــذكِّر وٕاذ  المحدقـــة المحتملـــة المخـــاطر علـــى للســـيطرة آليـــة: األطفـــال شـــلل بشـــأن ١-٦١ع ص ج بـــالقرار ُت

 الكفـاح لتجديـد جديـدة اسـتراتيجية وضـع منهـا أمـور بجملـة القيـام العامـة المديرة إلى طلب الذي االستئصال، بعملية
 األجــل الطويلــة المخــاطر علــى للســيطرة المالئمــة االســتراتيجيات وٕاعــداد األطفــال شــلل فيــروس استئصــال أجــل مــن

 لقـاح اسـتعمال عن المطاف آخر في التوقف ذلك في بما األطفال، شلل ظهور وعودة األطفال شلل فيروس لرجوع
  الروتينية؛ التمنيع برامج في الفموي األطفال شلل

  
 الـــدائرة األطفـــال شـــلل فيروســـات الستئصـــال الضـــرورية الماليـــة المـــوارد بإتاحـــة التعجيـــل بضـــرورة تُقـــرُّ  وٕاذ
 شـــلل ظهـــور وعـــودة األطفـــال شـــلل فيـــروس لرجـــوع األجـــل الطويلـــة المخـــاطر مـــن حـــد أدنـــى إلـــى والتقليـــل المتبقيـــة،
   البري؛ األطفال شلل فيروس سريان وقف بعد األطفال

  
 استئصال يتسنى لن"  أّنه مفادها والتي للرصد المستقل المجلس إليها خلص التي بالنتيجة علماً  تحيط وٕاذ

 المتضـّررة البلـدان مـن العديد في - األولويات سلم في أعلى درجة االستئصال عملية تلك ُتمنح حتى األطفال شلل
 قـرار إصـدار في تنظر بأن" العالمية الصحة جمعية المجلس وبتوصية ١،"العالم أنحاء كل وفي األطفال، شلل من

  ؛"عالمية صحية طارئة يشّكل يزال ال األطفال شلل أنّ  لإلعالن
  
 بــالتمنيع، المعنــي االســتراتيجي االستشــاري الخبــراء فريــق عــن مــؤخراً  صــدر الــذي بــالتقرير علمــاً  تحــيط وٕاذ

 يشّكل العالمي الصعيد على األطفال شلل استئصال إكمال في اإلخفاق احتمال بأنّ  فيه لبس ال بشكل يورد" والذي
  ؛"األحوال من حال بأيّ  قبولها يمكن وال العمومية للصحة بالنسبة عالمية أبعاد لها برمجية طارئة

  
 لضمان المدني المجتمع ومستويات السياسية المستويات جميع إشراك إلى األعضاء الدول بحاجة تُقرُّ  وٕاذ

  األطفال؛ شلل استئصال سبيل في األطفال كل تطعيم
  

التكــاليف الحاليــة المرتفعــة واإلمــدادات المحــدودة مــن لقــاح شــلل األطفــال المعطــل التــي وٕاذ تحــيط علمــا ب
   تعوق األخذ باللقاح والتوسع في إعطائه، مما خّلف آثارا برنامجية ومالية كبرى على البلدان النامية؛

  
 الـُنهج تنفيـذ خـالل مـن األطفـال شـلل استئصـال إمكانيـة إثبات التقنية، الناحية من تم، بأنه علماً  تحيط وٕاذ
  الكامل؛ النحو على الجديدة االستراتيجية
  

                                                           
 .١٦-١):١(٨٧، ٢٠١٢، السجل الوبائي األسبوعياستئصال شلل األطفال.     ١
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 الخاليـة المنـاطق علـى خطـراً  يشـّكل سـيّظل مكـان أي فـي األطفال شلل فيروس سريان بأنّ  علماً  تحيط وٕاذ
   العالمي، الصعيد على سريانه وقف يتسنى حتى المرض من

  
 العموميــة للصــحة بالنســبة ملحــة برمجيــة عمليــة يمثــل األطفــال شــلل استئصــال عمليــة اســتكمال أن تعلــن  -١

 مجــالي فــي قويــة وطنيــة آليــات وٕانشــاء والجديــدة، الحاليــة االستئصــال الســتراتيجيات كــامالً  تنفيــذاً  ويتطلــب العالميــة
 مجــال فــي المناســبة التوصــيات وتطبيــق األطفــال، بشــلل الموبــوءة المنــاطق جميــع يخــص فيمــا والمســاءلة المراقبــة
   ١منها؛ القادمين أو المناطق تلك القاصدين المسافرين جميع على التطعيم

  
 يشــّكل الســريان ذلــك أنّ  اإلعــالن علــى األطفــال شــلل فيــروس ســريان تشــهد التــي األعضــاء الــدول تحــثّ   -٢
 خطـط وضـع يقتضـي أولويـة ذا وطنيـاً  برنامجـاً  األطفـال شـلل استئصـال مـن لتجعـل" وطنيـة عمومية صحية طارئة"

   المرض؛ سريان وقف يتسنى حتى أشهر، ستة كل وتحديثها كامل، بشكل وتنفيذها طارئة عمل
  
  :يلي ما على األعضاء الدول تحث  -٣
  

 مناعـة يخـص فيما للغاية عالٍ  مستوى على والحفاظ سكانها ُيطعَّم لم التي المناطق على القضاء  )١(
 التمنيـــع أنشـــطة خـــالل ومـــن الروتينـــي التمنيـــع بـــرامج خـــالل مـــن األطفـــال شـــلل فيروســـات ضـــد الســـكان
  االقتضاء؛ حسب التكميلي،

  
 الــدائرة األطفــال شــلل فيروســات وظهــور األطفــال شــلل فيروســات وفــود لحــاالت التــيقظ مواصــلة  )٢(

ـــوغ طريـــق عـــن اللقاحـــات، تلقـــي عـــن الناجمـــة ـــيم الترصـــد مســـتوى بل ـــتظم والتقي ـــذي للمخـــاطر المن ـــيح ال  يت
   المستوى؛ ذلك على والحفاظ اإلشهاد،

  
 ،٢٠١٣ عـام أواخـر حتـى ومتواصـل كامـل بشـكل للعمـل، الالزمـة الماليـة الموارد بإتاحة التعجيل  )٣(

 العـالمي، الصـعيد علـى البريـة األطفـال شـلل فيروسـات سـريان وقـف إزاء اتباعهـا الواجـب الُنهج تنفيذ على
  ؛٢٠١٨ عام أواخر حتى" األخير الشوط" استراتيجية لتمويل خطط واستهالل

  
 وبيانـات األوبئـة، عن المعلومات تبادل يشمل والذي األطراف، وثنائي متعدد التعاون في الدخول  )٤(

   االقتضاء؛ حسب ذاته الوقت في اإلضافية التمنيع أنشطة وتنفيذ المختبري، الرصد
  
  :يلي ما العام المدير إلى تطلب  -٤

  
 شـلل فيروسـات استئصـال ُنهـج تنفيـذ بتجديد ،٢٠١٣ عام مدى على للقيام الالزمة الخطط وضع  )١(

 الستئصال العالمية المبادرة وضعتها التي ٢٠١٢-٢٠١٠ االستراتيجية الخطة في المبّينة البرية، األطفال
 تحســين منهــا بوســائل االستئصــال، عمليــة الســتكمال ضــرورية ُتعتبــر جديــدة تكتيكــات وأّيــة األطفــال، شــلل

   المنظمة؛ داخل األطفال للش الستئصال حالياً  القائمة العالمية المبادرة
  
 علـــى المثلـــى بالطريقـــة االستئصـــال اســـتراتيجيات تنفيـــذ لضـــمان والرصـــد المســـاءلة آليـــات تعزيـــز  )٢(

  المستويات؛ جميع

                                                           
١      International travel and health. Geneva, World Health Organization, 2012 edition.  
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 وٕاخضــاعها األطفــال، شــلل استئصــال مــن األخيــر للشــوط شــاملة اســتراتيجية وضــع فــي الشــروع  )٣(
 الزمنية المهلة بشأن األعضاء الدول إلى الالزمة المعلوماتٕايصال و ، بسرعة واستكمالها العلمي، للفحص
 التكـــافؤ الثنـــائي الفمـــوي اللقـــاح إلـــى التكـــافؤ الثالثـــي الفمـــوي اللقـــاح مـــن التحـــّول يســـتغرقها التـــي المحتملـــة
 حتــى المخــاطر إدارة تتضــمن التــي الميزانيــة ســيناريوهات وٕادراج الروتينــي، التمنيــع بــرامج لجميــع بالنســبة
  ؛٢٠١٨ عام أواخر

  
 اللقاحـات حـول البحـث لـدعم، بمـن فـيهم مصـنعي اللقاحـات، المعنيين الشركاء جميع مع التنسيق  )٤(

 الحصـــول وٕامكانيـــة وفعاليتهـــا تكلفتهـــا ُيســـر لتعزيـــز وخاصـــة لقاحـــات الشـــلل المعطلـــة، وتوفيرهـــا، وٕانتاجهـــا
   عليها؛

  
 الواجــب االســتراتيجية بــالُنهج لالضــطالع الالزمــة والبشــرية الماليــة المــوارد ونشــر تعبئــة مواصــلة  )٥(

 مـن المطـاف آخـر فـي والـتمّكن البريـة، األطفـال شـلل فيروسات الستئصال ٢٠١٣ عام مدى على اتباعها
  ؛٢٠١٨ عام أواخر حتى المرض مكافحة من" األخير الشوط" استراتيجية تنفيذ

  
 خــالل مــن التــاليتين، الصــحة جمعيتــي وٕالــى والســتين السادســة الصــحة جمعيــة إلــى تقريــر تقــديم  )٦(

  .  القرار هذا تنفيذ في المحرز التقدم عن التنفيذي، المجلس
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  من جدول األعمال ٣-١٣البند 
  
  

  األطفال وصغار والرّضع األمهات تغذية
  
  

  والستون، الخامسة العالمية الصحة جمعية  
  

 التنفيـــذ خطـــة مســـودة: األطفـــال وصـــغار والرّضـــع األمهـــات بتغذيـــة الخـــاص التقريـــر فـــي نظـــرت أن بعـــد
   ١الشاملة؛

  
   األطفال؛ وصغار والرّضع األمهات بتغذية الخاصة الشاملة التنفيذ خطة تعتمد  -١
  
 األمهــات بتغذيــة الخاصــة الشــاملة التنفيــذ خطــة االقتضــاء، حســب تنفــذ، أن علــى ٢األعضــاء الــدول تحــث  -٢

  :يلي ما منها بوسائل األطفال، وصغار والرّضع

 لســوء المــزدوج العــبء لمعالجــة بالتغذيــة الخاصــة لسياســاتوضــع أو تعزيــز، حســب االقتضــاء، ا  )١(
 ووضـع العامـة القطرية واإلنمائية الصحية السياسات في التغذوية اإلجراءات وٕادراج شاملة معالجة التغذية
 مع التغذوية، اإلجراءات تنفيذ في التوسع إلى سعياً  الشؤون، لتصريف القطاعات بين مشتركة فعالة آليات
  األطفال؛ وصغار الرّضع لتغذية العالمية االستراتيجية إطار على خصوصاً  التشديد

 التـدابير، هـذه تعزيـز أو الفعالـة، التـدابير مـن غيرهـا أو/ و تنظيميـة أو/ و تشـريعية تـدابير وضع  )٢(
  ؛األطفال وصغار للرّضع واألغذية األم لبن بدائل تسويق لمراقبة االقتضاء، حسب

 نطــاق لتوســيع وشــراكات تحالفــات وتشــكيل والدوليــة، الوطنيــة المعنيــة األطــراف مــع حــوار إقامــة  )٣(
 نشـوبه ُيحتمـل مـا وقـوع دون تحـول ضـمانات لتـوفير آليـات مـن يلـزم ما إنشاء طريق عن التغذية إجراءات

  ؛المصالح تضارب حاالت من

  .نهج شامل في مجال بناء القدرات، بما في ذلك تطوير مهارات القوى العاملة تطبيق  )٤(

  :يلي ما العام المدير من تطلب  -٣

 علــى األطفــال وصــغار الرّضــع ألغذيــة المالئــم غيــر لتــرويجا بشــأن وتوجيهــات توضــيحات تقــديم  )١(
  ؛الدستور الغذائي ، مع مراعاة األعمال الجارية في لجنة٢٣-٦٣ع  ص  ج القرار في المذكور النحو

 ســتراتيجيةالبا الخاصــة تلــك فيهــا بمــا والبــرامج، السياســات وتقيــيم رصــد فــي األعضــاء الــدول دعــم  )٢(
  التغذية؛ عن البّينات بأحدث المشفوعة األطفال وصغار الرّضع لتغذية العالمية

                                                           
 .٦٥/١١ج الوثيقة     ١

 .االقتضاء حسب اإلقليمية، االقتصادي التكامل ومنظمات     ٢
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 دون تحـــول ضـــمانات لتـــوفير وٕادارتهـــاوالكشـــف عنهـــا  المخـــاطر تقيـــيم أدوات مـــن يلـــزم مـــا وضـــع  )٣(
بمـــا  التغذيـــة بــرامج وتنفيـــذ السياســـات رســم يخـــص فيمـــا مصــالحال تضـــارب حـــاالتُيحتمـــل نشـــوبه مــن  مــا

  .يتمشى مع السياسات والممارسات العامة التي تنتهجها المنظمة

إلى جمعية الصحة العالمية السـابعة والسـتين مـن خـالل المجلـس عـن التقـدم المحـرز تقديم تقرير   )٤(
 األم لـــبن بـــدائل تســـويقإلـــى جنـــب مـــع تقريـــر عـــن تنفيـــذ قـــانون  التنفيـــذ الشـــاملة، جنبـــاً فـــي تطبيـــق خطـــة 

 من قرارات جمعية الصحة. بذلكيتصل  وما

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  A65/55  ٦٥/٥٥ج

12 

  من جدول األعمال ٥-١٣البند 
  
  

  تنفيذ توصيات : رصد بلوغ المرامي (األهداف) اإلنمائية لأللفية المتعلقة بالصحة
      اللجنة المعنية بالمعلومات والمساءلة عن صحة المرأة والطفل

  جمعية الصحة العالمية الخامسة والستون،
  

ج بشــأن رصــد بلــوغ المرامــي اإلنمائيــة لأللفيــة المتعلقــة بالصــحة والقــرار  ١٥-٦٣ج ص عإذ تــذّكر بــالقرار 
الرفيـع المسـتوى للجمعيـة العامـة  دور منظمة الصحة العالمية فـي متابعـة االجتمـاع العـامبخصوص  ١٢-٦٤ص ع

  ؛ )٢٠١٠(نيويورك، أيلول/ سبتمبر  األهداف (المرامي) اإلنمائية لأللفيةاستعراض  لألمم المتحدة بشأن
  

وٕاذ تعــرب عــن قلقهــا البــالغ حيـــال عــدم كفايــة التقــدم المحــرز فـــي بلــوغ المــرميين (الهــدفين) اإلنمـــائيين 
  طفال وبشأن تحسين صحة األمومة؛بشأن تخفيض معدل وفيات األ ٥و ٤لأللفية 

  
وٕاذ تقّر بأّنه مازال يتعّين بذل الكثير من الجهود فيمـا يخـص بلـوغ المرامـي (األهـداف) اإلنمائيـة لأللفيـة 
بــالنظر إلــى تفــاوت التقــدم المحــرز بــين األقــاليم وبــين البلــدان وداخلهــا، وذلــك علــى الــرغم مــن أّن البلــدان الناميــة 

  هذا الصدد؛بذلت جهودًا كبيرة في 
  

وٕاذ تقـــّر بالتعهـــدات وااللتزامـــات التـــي قطعهـــا عـــدد كبيـــر مـــن الـــدول األعضـــاء والشـــركاء فيمـــا يخـــص 
االستراتيجية العالمية لألمين العام لألمم المتحدة المعنونة "كل امرأة وكل طفل"، منذ إطالقها في أيلول/ سبتمبر 

  ؛    ٢٠١٠
  

بالمعلومات والمساءلة عـن صـحة المـرأة والطفـل ومـا يـرد فيـه  وٕاذ ترّحب بالتقرير الختامي للجنة المعنية
  من توصيات حازمة لتعزيز المساءلة عن الموارد والنتائج في مجال صحة المرأة والطفل؛ 

  
وٕاذ تثني على عمل اللجنة المعنية بالمعلومات والمساءلة عن صـحة المـرأة والطفـل وٕاسـهاماتها، السـيما 

  الرصد واالستعراض والعمل؛ -ثالث عمليات مترابطة  وضع إطار للمساءلة يستند إلى
  

وٕاذ تالحــظ أّن التوصــيات الرئيســية تتصــل بتعزيــز عمليــات المســاءلة علــى الصــعيد الــوطني فيمــا يتعلــق 
  بالموارد ورصد النتائج على حد سواء؛ 

  
والمســاءلة عــن وٕاذ ترّحــب بــالخطوات التــي اُتخــذت مــن أجــل تنفيــذ توصــيات اللجنــة المعنيــة بالمعلومــات 

صــحة المــرأة والطفــل، بمــا فــي ذلــك وضــع خطــة عمــل مشــتركة بــين أصــحاب المصــلحة المتعــّددين لتنفيــذ إطــار 
  المساءلة؛
  

  وٕاذ ترّحب بإنشاء آلية استعراض عالمية ستقدم تقارير سنوية إلى األمين العام لألمم المتحدة؛
  

الصـحة العالميـة فـي تنفيـذ ومتابعـة توصـيات وٕاذ تؤّكد مجّددًا علـى الـدور األساسـي الـذي تؤديـه منظمـة 
اللجنــة المعنيــة بالمعلومــات والمســاءلة عــن صــحة المــرأة والطفــل وتقــّر بالــدور الحاســم الــذي يضــطلع بــه المــدير 

  العام على وجه الخصوص،
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 الــدول األعضــاء علــى الوفــاء بالتزاماتهــا فيمــا يخــص االســتراتيجية العالميــة لصــحة المــرأة والطفــل تحــثّ   -١
  التي وضعها األمين العام لألمم المتحدة، وعلى بذل المزيد من الجهود من أجل تحسين صحة المرأة والطفل؛

  
الــدول األعضــاء علــى تنفيــذ التوصــيات التــي قــدمتها اللجنــة المعنيــة بالمعلومــات والمســاءلة  تحــّث كــذلك  -٢

  يلي: خالل ماعن صحة المرأة والطفل بغرض تحسين المساءلة عن النتائج والموارد من 
  

  تعزيز آليات المساءلة عن الصحة على الصعيد القطري؛  )١(
  
تعزيـــز قـــدرتها علـــى الرصـــد، بمـــا فـــي ذلـــك اســـتخدام البّينـــات المحليـــة وتقـــدييم التقـــدم وتحســـين   )٢(

  أدائها؛
  
فـي تعزيــز ومواءمـة اآلليـات الدوليــة القائمـة مـن أجــل تتّبـع التقـدم المحــرز فيمـا يخــص  اإلسـهام  )٣(

  جميع االلتزامات التي ُقطعت؛  
  

  المدير العام ما يلي: من تطلب  -٣
  

  العمل مع الدول األعضاء ودعمها في تنفيذ التوصيات بأكملها؛ )١(
  

ن مع جميع أصحاب المصـلحة، فـي ضمان المشاركة الفعالة لمنظمة الصحة العالمية، بالتعاو   )٢(
  خطة العمل الرامية إلى تنفيذ توصيات اللجنة؛

  
تقــديم الــدعم الــالزم إلــى فريــق الخبــراء المســتقل المعنــي باالســتعراض لتمكينــه مــن االضــطالع   )٣(

التـــي  بعملـــه الخـــاص بتقيـــيم التقـــدم المحـــرز فيمـــا يتعلـــق باالســـتراتيجية العالميـــة لصـــحة المـــرأة والطفـــل
  وضعها األمين العام لألمم المتحدة، وفي تنفيذ إطار المساءلة؛ 

  
جمعيـــة الصـــحة ، مـــن خـــالل المجلـــس التنفيـــذي إلـــى ٢٠١٥تقـــديم تقـــارير ســـنوية، حتـــى عـــام   )٤(

في متابعة توصيات اللجنة المعنية بالمعلومات والمساءلة عن صـحة المـرأة  العالمية عن التقدم المحرز
  والطفل، المتصلة ببند جدول األعمال الخاص بالمرامي (األهداف) اإلنمائية لأللفية.
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  من جدول األعمال ٦-١٣البند 
  
  

  بالمحددات االجتماعية للصحة  حصيلة المؤتمر العالمي المعني
   

  جمعية الصحة العالمية الخامسة والستون،
  

(ريو دي جانيرو، بعد النظر في التقرير الخاص بالمؤتمر العالمي المعني بالمحددات االجتماعية للصحة 
  )؛٢٠١١تشرين األول/ أكتوبر  ٢١-١٩البرازيل، 

  
الجتماعيـــة وٕاذ تؤّكـــد، مجـــّددًا، علـــى تصـــميمنا علـــى اتخـــاذ مـــا يلـــزم مـــن إجـــراءات فـــي مجـــال المحـــددات ا

 ١٤-٦٢ج ص ع، مـن قبـل جمعيـة الصـحة العالميـة والمبلـور فـي القـرار جماعيـاً للصحة على النحو الموافق عليـه، 
، الـذي الحد من حاالت الغبن في المجال الصحي من خـالل العمـل الخـاص بالمحـددات االجتماعيـة للصـحةبشأن 

تحسين  :المعنية بالمحددات االجتماعية للصحة، أال وهيالتوصيات الثالث الشاملة الصادرة عن اللجنة يشير إلى 
ظروف المعيشة اليومية؛ ومعالجـة اإلجحـاف فـي توزيـع السـلطة والمـال والمـوارد؛ وقيـاس وفهـم المشـكلة وتقيـيم وقـع 

  اإلجراءات؛
  

وٕاذ تعتــرف بالحاجــة إلــى بــذل المزيــد مــن الجهــود لتعجيــل التقــدم فــي معالجــة اإلجحــاف فــي توزيــع المــوارد 
  الصحية والظروف التي تؤثر سلبًا على الصحة على جميع المستويات؛

  
وٕاذ تعتــرف أيضــًا بالحاجــة إلــى الحفــاظ علــى صــحة الســكان بصــرف النظــر عــن االنكمــاش االقتصــادي 

  العالمي؛ 
  

بأّن اإلنصاف في مجال الصحة من األهداف والمسـؤوليات المشـتركة ويتطلـب مشـاركة كـل وٕاذ تقّر كذلك 
كومة، وشرائح المجتمـع كافـة، وجميـع أعضـاء المجتمـع الـدولي،  فـي عملـين عـالميين بعنـوان "الجميـع قطاعات الح

  ؛ متحدون من أجل اإلنصاف"، و"توفير الصحة للجميع"
  

وٕاذ تسـّلم بفوائـد التغطيـة الشـاملة بالخـدمات الصـحية فـي تعزيـز اإلنصـاف فـي المجـال الصـحي والحـد مــن 
  الفقر؛ 

  
على اإلرادة السياسـية لجعـل اإلنصـاف فـي مجـال الصـحة هـدفًا وطنيـًا وٕاقليميـًا وعالميـًا وٕاذ تؤّكد من جديد 
وضمان األمـن الغـذائي والتغـذوي، والحصـول علـى  - مثل القضاء على الجوع والفقر - ومواجهة التحديات القائمة

ات اإلصـحاح، وفـرص العمـل، األدوية المأمونة والناجعة والجيدة بأسعار معقولة وعلى ميـاه الشـرب المأمونـة وخـدم
والعمل الالئق والحماية االجتماعية، وحماية البيئة، وتحقيق النمو االقتصادي المنصف بتنفيـذ إجـراءات حازمـة فـي 

  مجال المحددات االجتماعية للصحة في كل القطاعات وعلى جميع المستويات؛
  

الجتماعيــة للصــحة (ريــو دي جــانيرو، وٕاذ ترّحــب بمناقشــات ونتــائج المــؤتمر العــالمي المعنــي بالمحــددات ا
  )،٢٠١١تشرين األول/ أكتوبر  ٢١-١٩البرازيل، 
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بشــأن المحــددات االجتماعيــة للصــحة، الــذي اعتمــده المــؤتمر العــالمي المعنــي  ريــو السياســيإعــالن  تؤيــد  -١
  لصحة العالمية؛ومنظمة ا ٢الذي ُيعتبر إسهامًا كبيرًا في عمل الدول األعضاء ١بالمحددات االجتماعية للصحة،

  
   ٢الدول األعضاء على القيام بما يلي: تحثّ   -٢

الوفاء بالتعهدات التي قطعتها في إعالن ريو السياسي بشأن المحددات االجتماعية للصـحة فيمـا   )١(
) وتعزيــــز المشــــاركة فــــي رســــم ٢) تحســــين تصــــريف الشــــؤون فــــي مجــــالي الصــــحة والتنميــــة، (١يخــــص (

واالستمرار في إعادة توجيه قطاع الصحة نحو الحد من اإلجحـاف فـي الصـحة، ) ٣السياسات وتنفيذها، (
) ورصــــد التقــــدم المحــــرز وتعزيــــز ٥) وتعزيــــز تصــــريف الشــــؤون والتعــــاون علــــى المســــتوى العــــالمي، (٤(

  المساءلة؛

وضع ودعم السياسات واالستراتيجيات والبرامج وخطط العمل التي تتناول المحـددات االجتماعيـة   )٢(
على أن تكون األهداف واألنشطة وآليات المساءلة محّددة فيها بوضوح وأن تُتاح الموارد الالزمـة  للصحة،
  لتنفيذها؛

تقــــديم الــــدعم الــــالزم لزيــــادة تطــــوير نهــــج "دمــــج الصــــحة فــــي جميــــع السياســــات" كوســــيلة لتعزيــــز   )٣(
  اإلنصاف في مجال الصحة؛  

بـرامج فـي القطـاع الصـحي والقطاعـات األخـرى بناء قدرات راسمي السياسات والمـديرين وعمـال ال  )٤(
  من أجل تيسير العمل في مجال المحددات االجتماعية للصحة؛

إيـــالء االعتبـــار الواجـــب للمحـــددات االجتماعيـــة للصـــحة فـــي إطـــار المـــداوالت الخاصـــة بالتنميـــة   )٥(
الت الجاريــة وســائر )، وفــي المــداو ٢٠المســتدامة، الســيما مــؤتمر األمــم المتحــدة للتنميــة المســتدامة (ريــو +

  محافل األمم المتحدة ذات الصلة بالصحة؛
  
المجتمــع الــدولي تقــديم الــدعم الــالزم للوفــاء بالتعهــدات التــي ُقطعــت فــي إعــالن ريــو السياســي بشــأن  تناشــد  -٣

  المحددات االجتماعية للصحة بخصوص العمل بصدد المحددات المذكورة بوسائل منها ما يلي:

الـــــذي تؤديـــــه منظمـــــة الصـــــحة العالميـــــة فـــــي تصـــــريف الشـــــؤون الصـــــحية  دعـــــم الـــــدور القيـــــادي  )١(
االجتماعيـة  الصعيد العالمي، وفي تعزيز مواءمـة السياسـات والخطـط واألنشـطة الخاصـة بالمحـددات على

المتحـدة والمصـارف اإلنمائيـة  للصحة مع سياسات وخطط وأنشـطة مؤسسـاتها الشـريكة فـي منظومـة األمـم
وليــــة الرئيســــية، بوســــائل منهــــا أنشــــطة التوعيــــة المشــــتركة، وفــــي تيســــير تــــوفير وغيرهــــا مــــن المنظمــــات الد

  المساعدة المالية والتقنية إلى البلدان واألقاليم، السيما البلدان النامية؛  

تعزيز التعاون الدولي من أجل تدعيم اإلنصاف في مجال الصحة في كل البلدان، وذلـك بتيسـير   )٢(
على نقل الخبرات والتكنولوجيـات والبيانـات العلميـة فـي مجـال المحـددات  العمل، وفق شروط متفق عليها،

االجتماعيــــة للصــــحة، فضــــًال عــــن تبــــادل الممارســــات الجيــــدة الخاصــــة بــــإدارة عمليــــات وضــــع السياســــات 
  المشتركة بين القطاعات. 

  تيسير الحصول على الموارد المالية؛  )٣(
                                                           

  .٣انظر الملحق      ١

  منظمات التكامل االقتصادي اإلقليمية حسب االقتضاء.و      ٢
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٪ من الناتج القـومي اإلجمـالي ٠‚٧لغاية المتمّثلة في تخصيص البلدان المتقدمة التي تعّهدت ببلوغ ا تحثّ   -٤
، والبلدان المتقدمـة التـي لـم تقـم بـذلك بعـد، علـى بـذل جهـود إضـافية ٢٠١٥للمساعدة اإلنمائية الرسمية بحلول عام 

المحـرز  ملموسة من أجل الوفاء بالتزاماتهـا فـي هـذا الصـدد. وتحـث أيضـًا البلـدان الناميـة علـى االسـتناد إلـى التقـدم
  في ضمان استخدام المساعدة اإلنمائية الرسمية، بفعالية، للمساعدة على بلوغ األهداف والغايات اإلنمائية؛ 

  
  من المدير العام ما يلي: تطلب  -٥

للمحـددات االجتماعيـة للصـحة لـدى تقيـيم االحتياجـات الصـحية العالميـة، إيالء االعتبار الواجـب   )١(
  بما في ذلك في عملية إصالح المنظمة وفي عمل المنظمة مستقبًال؛ 

ـــو ا  )٢( ـــدول األعضـــاء فـــي تنفيـــذ إعـــالن ري ـــى ال ـــدعم الـــالزم إل لسياســـي بشـــأن المحـــددات تقـــديم ال
حة فــي جميــع السياســات" بغــرض معالجــة نهــج "دمــج الصــاالجتماعيــة للصــحة باتبــاع نهــوج مــن قبيــل 

  ؛المحددات االجتماعية للصحة

العمـــل، بشـــكل وثيـــق، مـــع ســـائر المؤسســـات فـــي منظومـــة األمـــم المتحـــدة فـــي مجـــاالت التوعيـــة   )٣(
والبحــوث وبنــاء القــدرات وتقــديم المســاعدة التقنيــة المباشــرة إلــى الــدول األعضــاء لتمكينهــا مــن العمــل بشــأن 

  للصحة؛  المحددات االجتماعية

االســــتمرار فــــي التــــرويج ألهميــــة دمــــج الجوانــــب الخاصــــة بالمحــــددات االجتماعيــــة للصــــحة فــــي   )٤(
اجتماعــات األمــم المتحــدة وغيرهــا مــن االجتماعــات الرفيعــة المســتوى القادمــة ذات الصــلة بالصــحة و/ أو 

  التنمية االجتماعية، واالستمرار في التوعية بها؛

ـــديم تقريـــر إلـــى جمعيتـــي ا  )٥( ـــة والســـتين، مـــن خـــالل تق لصـــحة العـــالميتين السادســـة والســـتين والثامن
المجلــــس التنفيــــذي، عــــن التقــــدم المحــــرز فــــي تنفيــــذ هــــذا القــــرار وٕاعــــالن ريــــو السياســــي بشــــأن المحــــددات 

  االجتماعية للصحة.
  
  
  

=     =     =  


