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  تقرير المجلس التنفيذي عن دورتيه 
  والثالثين بعد المائةالثالثة والثالثين بعد المائة والرابعة 

  
  
، ودورتـــه ٢٠١٣مـــايو / أيـــار ٣٠و ٢٩عقـــد المجلـــس التنفيـــذي دورتـــه الثالثـــة والثالثـــين بعـــد المائـــة يـــومي  -١

وُيلخــص هــذا التقريــر . ٢٠١٤ينــاير / كــانون الثــاني ٢٥و ٢٠الرابعــة والثالثــين بعــد المائــة فــي الفتــرة الواقعــة بــين 
  .الحصائل الرئيسية للدورتين

  
  )٢٠١٣مايو / أيار ٣٠و ٢٩(الدورة الثالثة والثالثون بعد المائة 

  
 الشــــاملة الجهـــود بشــــأن قـــراراً  تعتمـــد بــــأن الســـابعة والســـتين العالميـــة الصــــحة جمعيـــة المجلـــس وأوصـــى  -٢

 بـالتقرير علمـاً  وأحـاط ،الصـدفية بشـأن قـراراً  المجلـس واعتمـد .التوحـد طيـف الضطرابات العالجي للتدبير والمنسقة
 وأيــد الفكريــة والملكيــة واالبتكــار العموميــة الصــحة بشــأن العــالميتين العمــل وخطــة االســتراتيجية بتقيــيم الخــاص
   .العمل مواصلة بشأن االقتراح

  
يمــا يتعلــق بتــاريخ بــدء نفــاذ تعــديالت ف الئحــة المــوظفين التعــديالت المدخلــة علــىعلــى  المجلــسوصــادق   -٣

 المسـتقلين الخبـراء لجنـة غير المستخدمة والتقاعد،  وعيَّن عضوين جديدين فـيالئحة الموظفين واإلجازة السنوية 
 للجنــة عشــر الثــامن باالجتمــاع بالتقــارير الخاصــة أيضــاً  علمــاً  المجلــس وأحــاط .المراقبــة مجــال فــي االستشــارية

 لجـان مـن خمس واجتماعات ،المؤسسية المخاطر لجِ وسِ  ،)السنوي التقرير( ، والتقييمواإلدارة والميزانية البرنامج
   .العالمية الصحة منظمة موظفي جمعيات ممثل ببيان علماً  أحاط كما ،الخبراء

  
  )٢٠١٤يناير / كانون الثاني ٢٥-٢٠(الدورة الرابعة والثالثون بعد المائة 

  
مــن طــول وتعقيــد، وافــق المجلــس علــى إضــافة بنــدين تكميليــين  جــدول األعمــالعلــى الــرغم ممــا يتســم بــه   -٤
  .وقرر ضرورة عقد جلسات مسائية )بنداً  ٥٢بحيث أصبح مجموع البنود (
  

  إصالح منظمة الصحة العالمية
  
أقــر األعضــاء بالتقــدم الُمحــرز فــي عمليــة إصــالح المنظمــة ورحبــوا بــالتقرير الخــاص بالمرحلــة الثانيــة مــن   -٥

إلــى جمعيــة الصــحة العالميــة  اإلصــالحخطــة تنفيــذ نســخة منقحــة مــن  موســوف تقــدَّ . وتوصــياتها التقيــيم المســتقل
  . السابعة والستين

   
جمعيــة الصــحة بــث أعمــال اللجــان الرئيســية التابعــة لهــا علــى شــبكة اإلنترنــت،  أوصــى المجلــس بــأن تقــرر  -٦

وتوافق على استكشاف نظام تصويت إلكتروني لتعيين المدير العام، وتعدل نظامها الداخلي فيما يتعلق بالمقترحات 
وجلسـات نيـة واإلدارة لجنـة البرنـامج والميزا اجتماعاتبشأن بنود جدول األعمال. كما وافق على االقتراح بشأن بث 
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المديرة العامة أن تستمر في العمل على  من كما طلبفي المستقبل على شبكة اإلنترنت. العلنية لمجلس التنفيذي ا
  .التواصل مع الدول األعضاءتحسين 

  
 اعتمـاد علـى سـتترتب التياآلثار المالية واإلدارية  لتبويب وثيقة إعداد أمكن كلما ينبغي أنه المجلس قرر  -٧

 .الرئاسـية األجهـزة اجتماعـات قبـل وٕاصـدارها األمانـة، إلـى بالنسـبة مـا دورة خـالل فيهـا ُينظـر التـي القـرارات مشاريع
 دورتـه فـي المجلـس اعتمـدها التـي للقـرارات نتيجـة األمانـة سـتتحملها التي المتوقعة واإلدارية المالية التكاليف وبلغت
 دوالر مليـــون ١,٨٠ منهـــا ،٢٠١٥-٢٠١٤ الثنائيـــة فـــي أمريكـــي دوالر مليـــون ٢,٩٥ المائـــة، بعـــد والثالثـــين الثالثـــة
 منهـــا ١٤ فـــي أوصـــى قـــرارًا، ٢٠ المجلـــس اعتمـــد المائـــة، بعـــد والثالثـــين الرابعـــة دورتـــه وفـــي .تعبئتهـــا لـــزمي أمريكـــي
 .ماليـــة آثـــار عليهـــا ســـيترتب إجرائيـــة مقـــررات ســـتةو  تعتمـــدها، أو قـــرارات مشـــاريع فـــي تنظـــر بـــأن الصـــحة جمعيـــة
 أمريكــــي، دوالر مليـــون ٢٠٢,١ ،٢٠١٥-٢٠١٤ الثنائيـــة فـــي األمانـــة ســـتتحملها التـــي المتوقعـــة التكـــاليف وبلغـــت
  ٢٠١٥.١-٢٠١٤ للثنائية البرمجية الميزانية في مدرجة غير أمريكي دوالر مليون ٣٧,٨ منها

  
المجلـس علمـًا بـالتقرير واإلطـار المقتـرح، أحـاط المشـاركة مـع الجهـات الفاعلـة غيـر الـدول وعند مناقشة   -٨

المــديرة العامــة تنظــيم مشــاورة غيــر رســمية مــع الــدول األعضــاء بشــأن  مــنطلــب و  وأيــد مبــادئ المشــاركة الخمســة
  مشاركة المنظمة مع الجهات الفاعلة غير الدول

  
ـــلأكـــد المجلـــس علـــى أهميـــة و   -٩ بالتخصـــيص . واعتمـــد إنشـــاء فريـــق عامـــل ُيعنـــى الحـــوار الخـــاص بالتموي

 ٢٠١٤مــد االجتمــاع العشــرين للجنــة البرنــامج والميزانيــة واإلدارة فــي أيــار/ مــايو  ووافــق علــى، االســتراتيجي للمــوارد
  إلتاحة النظر بإمعان في الموضوع. 

  
  والصحية الشؤون التقنية

  
  األمراض السارية

  
 مرضـاه ورعايـة السـل مـن للوقاية  العالمية واألهداف باالستراتيجية الخاص بالتقرير علماً  المجلس أحاط  -١٠

وعنــد مناقشــة  .العالميــة واألهــداف االســتراتيجية تعتمــد بــأن الصــحة جمعيــة وأوصــى ٢٠١٥ عــام بعــد ومكافحتــه
  . ، أكد العديد من المتحدثين على أهمية البيانات ذات الجودةخطة العمل العالمية الخاصة باللقاحاتالتقرير بشأن 

  
  األمراض غير السارية

  
بمتابعــة اإلعــالن السياســي لالجتمــاع الرفيــع المســتوى للجمعيــة أحــاط المجلــس علمــًا بــالتقرير الخــاص   -١١

 مؤشــراتال واعتمــد .العامــة لألمــم المتحــدة بشــأن الوقايــة مــن األمــراض غيــر المعديــة (غيــر الســارية) ومكافحتهــا
الخاصـــة بخطـــة العمـــل العالميـــة التـــي وضـــعتها المنظمـــة للوقايـــة مـــن األمـــراض غيـــر الســـارية ومكافحتهـــا  التســـعة

التقريــــر الخــــاص باالجتمــــاع الرســــمي للــــدول  أحــــال)، وأوصــــى جمعيــــة الصــــحة باعتمادهــــا. كمــــا ٢٠٢٠-٢٠١٣(
قايـة مـن األمـراض غيـر األعضاء بشأن اختصاصات فرقة عمل األمم المتحدة المشتركة بين الوكـاالت المعنيـة بالو 

إلـــى المـــديرة العامـــة الـــدعوة إلـــى عقـــد االجتمـــاع  وطلـــبالمعديـــة (غيـــر الســـارية) ومكافحتهـــا، إلـــى جمعيـــة الصـــحة، 
  . ٢٠١٤الرسمي الثاني للدول األعضاء بشأن آلية التنسيق العالمية قبل نهاية نيسان/ أبريل 

  

                                                           
 .EBPBAC20/2انظر الوثيقة    ١
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مقـرر بوأوصـى  األمهـات والرضـع وصـغار األطفـال تغذيـة بالتقدم الُمحرز فـي مجـالوأحاط المجلس علمًا   -١٢
إنشــاء فريــق عامــل لوضــع  المـديرة العامــة مــنالمجلــس أيضــًا إجرائـي العتمــاد ســبعة مؤشــرات لرصــد التقـدم. وطلــب 

مجموعـــة أساســـية ومجموعـــة موســـعة مـــن المؤشـــرات؛ والـــدعوة إلـــى عقـــد مشـــاورات غيـــر رســـمية بشـــأن أدوات تقيـــيم 
المخاطر وٕادارتها فيما يتعلق بتضارب المصالح في مجـال التغذيـة؛ والعمـل مـع منظمـة األغذيـة والزراعـة مـن أجـل 

  عداد وثيقة ختامية للمؤتمر.وٕانشاء فريق عامل مشترك إلذية اإلعداد للمؤتمر الدولي الثاني المعني بالتغ
  

دة خطــة العمــل بشــأن   -١٣ وأكــدت األمانــة للمجلــس أن اإلرشــادات ســوف تؤخــذ فــي االعتبــار عنــد تنقــيح مســوَّ
  لكي تُقدم إلى جمعية الصحة العالمية السابعة والستين. العجز

  
  التأهب والترصد واالستجابة

  
يتعـين ، اعتمـد المجلـس مشـروع قـرار التهاب الكبـد الفيروسـيرسمية مستفيضة بشأن وبعد مناقشات غير   -١٤

ورحــب المجلـس بتقريــر وتوصــيات الفريـق االستشــاري المعنــي  مواصــلة مناقشــته قبـل اعتمــاده. جمعيــة الصـحةعلـى 
كمــا  )٢٠٠٥( بتنفيــذ اللــوائح الصــحية الدوليــةوأحــاط علمــًا بــالتقرير الخــاص  .التأهــب لألنفلــونزا الجائحــةبإطــار 
المتعلـق بـالتطعيم ضـد  لمرفـقاللـوائح، وهـو بالتحديـد  ٧ المرفـقجمعية الصحة نسخة محدثة من  بأن تعتمد أوصى

  الحمى الصفراء.
  

أوصــى المجلــس للصــحة فــي العــالم،  مقاومــة المضــادات الجرثوميــةوٕاقــرارًا بخطــورة التهديــد الــذي تشــكله   -١٥
دة خطة عمل عالمية.باعتماد قرار يتضمن مطالبة المديرة      العامة بوضع مسوَّ

  
شـــلل األطفـــال: تكثيـــف جهـــود المبـــادرة العالميـــة الستئصـــال شـــلل  موضـــوع باستفاضـــة المجلـــسونـــاقش   -١٦

  وأعرب عن تضامنه مع العاملين الصحيين المشاركين في هذا العمل. ووافق على مواصلة التيقظ،، األطفال
  

  تعزيز الصحة طيلة العمر
  

ــه: دور بشــأن  المجلــس قــراراً  اعتمــدو   -١٧ ــى التعــرض للزئبــق ومركبات ــة عل ــة المترتب ــار الصــحية العمومي اآلث
إلى المديرة العامـة  اً طلبالذي تضمن  منظمة الصحة العالمية ووزارات الصحة العمومية في تنفيذ اتفاقية ميناماتا

 وأحـاط المجلـس علمـًا بـالتقرير بشـأننفيذها. من أجل التوقيع على االتفاقية والتصديق عليها وتتقديم الدعم المالئم ب
المساهمة في التنمية االجتماعية واالقتصادية: العمل المستدام عبر القطاعـات لتحسـين الصـحة واإلنصـاف فـي 

دة قـرار بشـأن بهـذا الشـأن. وقـد طُ قـرار  باعتمـادوأوصـى ، الصحة التحـديات العالميـة المتعلقـة بـالعنف، رحـت مسـوَّ
   المزيد من المناقشات.إخضاعها إلى  يلزم، ولكن المرأة والطفلوخصوصًا العنف ضد 

  

رصـد بلـوغ األهـداف اإلنمائيـة لأللفيـة المتعلقـة بشـأن  والوثائق ذات الصلة وأحاط المجلس علمًا بالتقرير  -١٨
لقواعـد المدونـة الدوليـة و ٢٠١٥والصحة في خطة األمم المتحدة للتنمية لما بعد عـام  صحة المواليدو بالصحة

وقـدم أعضـاء المجلـس اإلرشـادات واالقتراحـات لوضـع اسـتراتيجية عالميـة  السلوك الخاصة بـإدارة مبيـدات اآلفـات.
  . الشيخوخة والصحةبشأن 
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  الُنظم الصحية
  

تعزيــز الرعايـــة و الطــب التقليـــدي (الشــعبي)بشــأن  جمعيــة الصـــحة قــرارينوأوصــى المجلــس بــأن تعتمــد   -١٩
الــدول  وأحــاط علمــًا بتقريــر االجتمــاع الثــاني آلليــة .عناصــر العــالج المتكامــل طيلــة العمــرالملطفــة كعنصــر مــن 

  .المزيفة المغشوشة/ بالمنتجات الطبية المتدنية النوعية/ المزورة/ المغشوشة التوسيم/األعضاء الخاصة 
  

 المنتجـات الطبيــةتعزيــز ُنظـم تنظــيم بـأن تنظـر فــي قـرارين بشـأن أيضـًا وأوصـى المجلـس جمعيـة الصــحة   -٢٠
فــي حاجــة إلــى المزيــد مــن  القــرارين وكــال إتاحــة المنتجــات البيولوجيــة وضــمان جودتهــا ومأمونيتهــا ونجاعتهــاو

  .قبل انعقاد جمعية الصحةبشأن النص الذي اليزال موضوعًا بين قوسين معقوفين  المناقشات
  

تقيـــيم التـــدخالت بشـــأن  اد قـــرارأوصـــى المجلـــس باعتمـــبتخصـــيص المـــوارد،  الصـــلة وبنـــاًء علـــى مالحظـــة  -٢١
إتاحة األدوية  شـأنب وأوصى المجلس أيضًا باعتماد قرار .والتكنولوجيات الصحية دعمًا للتغطية الصحية الشاملة

وأوصـــى  تعزيـــز اإلقـــرار بأهميـــة السياســـات الدوائيـــة الوطنيـــة الفعالـــة.بالمـــديرة العامـــة   يتضـــمن مطالبـــة األساســـية
متابعــة إعــالن ريســيفي السياســي بشــأن المــوارد البشــرية الصــحية: تجديــد   بشــأن المجلــس أيضــًا باعتمــاد قــرار

  .االلتزامات بتحقيق التغطية الصحية الشاملة
  

بمتابعة تقرير فريـق الخبـراء االستشـاريين العامـل المعنـي التقريرين المتعلقـين في المجلس  وبعد أن نظر  -٢٢
طلب إلى المديرة العامة أن تبدأ في الدعوة إلى عقد االجتماعات لوضع الخطط ، بتمويل وتنسيق البحث والتطوير

وتعبئـــة المـــوارد الماليـــة الالزمـــة لهـــا، ورصـــد التقـــدم الُمحـــرز فـــي  اإليضـــاحية للبحـــث والتطـــوير المشـــاريعبالخاصـــة 
  تنفيذها، وأن تضع مؤشرات النجاح لكي تقدم إلى جمعية الصحة.   

  
  شؤون العاملين

  
أعرب عن امتنانـه وتقـديره و   ،مديرًا إقليميًا لجنوب شرق آسياالدكتورة بونام خيترابال سينغ  ن المجلسعيَّ   -٢٣

أعـاد المجلـس تعيـين الـدكتور شـين و للدكتور ساملي بليانبانغشانغ على مساهمته كمدير إقليمي فـي عمـل المنظمـة. 
  .مديرًا إقليميًا لغرب المحيط الهادئسو  –يونغ 

  
فيما يتعلق بمرتبات الموظفين مـن الفئـة المهنيـة (الفنيـة)  تعديالت الئحة الموظفينصادق المجلس على و   -٢٤

مرتبــات المــوظفين فــي الوظــائف غيــر أوصــى جمعيــة الصــحة بــأن تحــدد ، و والفئــات العليــا ومســتوى منحــة التعلــيم
ــوأحــاط المجلــس علمــًا  المصــنفة فــي رتــب ومرتــب المــدير العــام. ات مــوظفي منظمــة الصــحة ببيــان ممثــل جمعي

عـن قلقهـم  أعضـاء المجلـس أعـرب بـالموارد البشـرية وفيمـا يتعلـق .وبتقرير لجنة الخدمة المدنية الدولية العالمية
  إزاء المسؤوليات المرتبطة بحجم الموارد البشرية المشاركة في استئصال شلل األطفال.

  
  الشؤون اإلدارية والمالية والقانونية

  
ض ثلــث المنظمــات غيــر ااســتعر و  العالقــات مــع المنظمــات غيــر الحكوميــةبشــأن  تقريــرالبعــد النظــر فــي   -٢٥

تسـع  وقـرر قبـول دخـول .اتخـاذ سلسـلة مـن اإلجـراءات قـرر المجلـسالحكومية ذات العالقات الرسمية مـع المنظمـة 
بعد فحص دقيق للمعلومات  التحالف العالمي لتحسين التغذية، بما في ذلك منظمةالفي عالقات رسمية مع  هيئات
  وتم وقف العالقات الرسمية مع ست منظمات غير حكومية.   .عنه المقدمة
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التقييم. التقرير الُمحدَّث وخطة العمل المقترحة للثنائيـة وأحاط المجلس علمًا بالتقارير الخاصة بما يلي:   -٢٦
ـــاني جنيـــفوالعقـــارات: أحـــدث ال، ٢٠١٥-٢٠١٤ ـــد مب والشـــراكات الصـــحية ، معلومـــات عـــن اســـتراتيجية تجدي

أقـر المجلـس و . ومتابعة تقرير الفريق العامل المعني بانتخاب المدير العام لمنظمة الصـحة العالميـة، المستضافة
 عقـد دورة المجلـس وقـرر، جدول األعمال المؤقت لجمعية الصحة العالمية السابعة والسـتينالنسخة المعدلة مـن 

  .٢٠١٤مايو / أيار ٢٧و ٢٦في جنيف يومي  التنفيذي الخامسة والثالثين بعد المائة
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