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  تقرير المجلس التنفيذي عن دورتيه 
  بعد المائة والثامنة والثالثين بعد المائة السابعة والثالثين

  
  
  

ودورتـه الثامنـة  ٢٠١٥أيار/ مـايو  ٢٨و ٢٧عقد المجلس التنفيذي دورته السابعة والثالثين بعد المائة في  -١
. ويلخص هذا التقرير حصائل الدورتين ٢٠١٦كانون الثاني/ يناير  ٣٠إلى  ٢٥والثالثين بعد المائة في الفترة من 

 الرئيسية.
  
  )٢٠١٥أيار/ مايو  ٢٨و ٢٧لدورة السابعة والثالثون بعد المائة (ا
 
بالتشديد  وأحاط علمًا به المبادئ التوجيهية للمنظمةوضع تصريف الشؤون و بالتقرير عن رحب المجلس  -٢

مسـودة إطـار المسـاءلة مـن أجـل صـحة رير عـن اوأحاط أيضًا علمًا بالتقـبوجه خاص على دور الدول األعضاء. 
ــيمو  ؛الوليــد ــامج والميزانيــة واإلدارة ينعشــر والواالجتمــاع الثــاني  ؛التقي لجــان واجتماعــات لجنتــين مــن  ؛للجنــة البرن
ــراء ــات مــوظفي  ؛الخب ــل جمعي ــان ممث ــةالوبي لجنــة . وعــّين المجلــس أعضــاء لشــغل المناصــب الشــاغرة فــي منظم

 .الخبراء المستقلين االستشارية في مجال المراقبة
 
وأحــاط علمــًا بتقريــر األمانــة واعتمــد مقــررًا إجرائيــًا بشــأن  الحــوار الخــاص بالتمويــلونــاقش المجلــس مســألة  -٣

إال أنـه أرجــأ  جـدول أعمالــهفـي  الـورم الفطــريبشــأن . وأدرج بنـدًا إضـافيًا التخصـيص االســتراتيجي لحيـز الميزانيــة
 . أدناه) ١٣في المسألة (انظر الفقرة  تمالنظر بصورة أ

  
  )٢٠١٦كانون الثاني/ يناير  ٣٠إلى  ٢٥بعد المائة (من  الدورة الثامنة والثالثون

  
 .اللجان اإلقليميةتقرير ، بما في ذلك وثيقة مصاحبة ٦٨بندًا و ٤٨يشمل  جدول أعمالاعتمد المجلس  -٤
  

  إصالح المنظمة
 
علــى الــرغم مــن اعتــراف المتحــدثين بالتقــدم المحــرز فــي مجــال اإلصــالح البرمجــي وٕاحاطــة المجلــس علمــًا  -٥

، دعــا ممثلــو الــدول األعضــاء إلــى التعمــق فــي اإلصــالح وزيــادة نبــذة عــن تنفيــذ اإلصــالحبــالتقرير الــذي يتضــمن 
فـي أسـرع أن يعقـد المجلـس قـرر ، الشـؤون باإلصـالح فـي مجـال تصـريفتسريع وتيرته بصفة عامة. وفيما يتعلـق 

 إلـى جمعيـة الصـحة العالميـة التاسـعة والسـتين. هم حصـائلقدَّ تسـمفتـوح العضـوية  اً دوليـ اً حكومي اجتماعاً وقت ممكن 
وُبحثـــت مســـألة إصـــالح عمـــل المنظمـــة فـــي مجـــال إدارة الطـــوارئ الصـــحية فـــي ســـياق األمـــراض الســـارية (انظـــر 

 .)٨ الفقرة
 
، إطـار المشـاركة مـع الجهـات الفاعلـة غيـر الـدولمستفيضة وغير رسمية بشـأن مسـودة وعقب مناقشات  -٦

طلب االجتماع الحكومي الدولي المفتوح العضوية تمديد واليته وعقد دورة ختاميـة حتـى ُيقـدِّم االجتمـاع المجلس أيد 
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مــن خــالل لجنــة البرنــامج  إلــى جمعيــة الصــحة العالميــة التاســعة والســتين ومشــروع قــرار نصــًا يحظــى بتوافــق اآلراء
 . وستعد األمانة تقريرًا عن آثار تنفيذ اإلطار على المنظمة.والميزانية واإلدارة

  
  المسائل التقنية والصحية

  
  األمراض السارية وأنشطة التأهب والترصد واالستجابة

  
دور اللــــــوائح الصــــــحية شــــــأن للجنــــــة المراجعــــــة بالنظــــــر فــــــي تقريــــــر االجتمــــــاع األول  لــــــدى اختتــــــام -٧

أن تحلــل األمانــة ســبل احتمــال تــأثير تنفيــذ  المجلــس ، قــرر) فــي فاشــية اإليبــوال واالســتجابة لهــا٢٠٠٥( الدوليــة
بروتوكــول ناغويــا بشــأن الحصــول علــى المــوارد الجينيــة والتقاســم العــادل والمنصــف للمنــافع الناشــئة عــن اســتخدامها 

ينبغــي و  .واآلثــار المحتملــة علــى الصــحة العموميــة تبــادل مســببات األمــراضفــي  الملحــق باتفاقيــة التنــوع البيولــوجي
 إلى المجلس في دورته األربعين بعد المائة.عن نتائجها تقدم تقريرًا لألمانة أن 

 
اســتجابة المنظمــة فــي الطــوارئ الوخيمــة مناقشــات مستفيضــة، أحــاط المجلــس علمــًا بــالتقرير عــن وعقــب  -٨

أحـدث المعلومـات عـن  بمـا فـي ذلـك ،٢٠١٤اإليبوال فـي عـام فاشية مرض فيروس والتقرير عن  الواسعة النطاق
بشــأن الطـوارئ الصــحية. منظمـة للجديـد برنــامج تصـميم مثـل  ،فاشـية واسـتجابة األمانــة لسـائر المسـائل المطروحــةال

ارير نَشـأ لجنـة المراقبـة المسـتقلة المقترحـة برفـع التقـوستحدَّث الوثيقة األخيرة المذكورة في ضوء تعليقـات المجلـس وتُ 
بخيـــارات تعزيــز تبــادل المعلومــات عــن منتجــات التشــخيص والوقايــة إلــى المجلــس. وأحــاط المجلــس أيضــًا علمــًا 

، بوســائل منهــا إنشــاء قاعــدة بيانــات عالميــة، والعــالج وتحســين قــدرة المنظمــة علــى تســهيل إتاحــة تلــك المنتجــات
 ابتداًء من الحمى النزفية.

  
التأهـب لألنفلـونزا الجائحـة: تبـادل فيروسـات األنفلـونزا والتوصـل إلـى وأحاط المجلس علمًا بالتقارير عن  -٩

 .تعزيز صحة المهاجرينو ؛ شلل األطفالو ؛ خطة العمل العالمية الخاصة باللقاحاتو  ؛اللقاحات والفوائد األخرى
  

ــات: وأحــاط المجلــس كــذلك علمــًا بــالتقرير عــن  -١٠ ــة بشــأن مقاومــة مضــادات الميكروب خطــة العمــل العالمي
علـى  ٢٠١٦الخيارات، بما فيها المنجزات المستهدفة المحتملـة، الالزمـة لعقـد اجتمـاع رفيـع المسـتوى فـي عـام 

ــة العامــة لألمــم المتحــدة وضــع إطــار لوســتعقد األمانــة مشــاورة للــدول األعضــاء بشــأن الخيــارات  .هــامش الجمعي
جمعيـــة الصـــحة العالميـــة التاســـعة ل عـــالمي للتطـــوير والقوامـــة مـــن أجـــل مكافحـــة مقاومـــة مضـــادات الميكروبـــات قبـــ

 والستين.
 

وسيصــدر . استئصــال الجــدري: تــدمير مخزونــات فيــروس الجــدريكمـا أحــاط المجلـس علمــًا بــالتقرير عـن  -١١
جمعيـة الصـحة العالميـة السابع عشر للجنة االستشـارية المعنيـة ببحـوث فيـروس الجـدري قبـل  التقرير عن االجتماع

الفريــق االستشــاري المســتقل المعنــي بعواقــب عــن توصــيات  يهــاإلترفعــه األمانــة تقريــرًا ســتعد  التــي التاســعة والســتين
 التكنولوجيا البيولوجية التركيبية المتعلقة بالجدري على الصحة العمومية ومسائل أخرى.

  
بشـــأن فيـــروس العـــوز المنـــاعي البشـــري  مســـودات االســـتراتيجيات العالميـــة لقطـــاع الصـــحةوبعـــد مناقشـــة  -١٢

العـــــدوى المنقولـــــة جنســـــيًا، وافـــــق المجلـــــس علـــــى أن تضـــــع األمانـــــة الصـــــيغة النهائيـــــة و التهـــــاب الكبـــــد الفيروســـــي و 
في ضوء التعليقات المقدمة وترفع جميع االستراتيجيات الثالث إلى جمعية الصحة العالميـة التاسـعة لالستراتيجيات 

 والستين إلى جانب مشروع قرار يوصي بإقرارها.
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التصــدي اعتمــد قــرارًا معــدًال بشــأن )، ٣(انظــر الفقــرة  الــورم الفطــريبشــأن مناقشــاته جلــس المٕاذ اســتأنف و  -١٣
ــًا مــن المــدير العــام إدراج الــورم الفطــري فــي  المــرضلعــبء  ــًا إلــى توطيــد التعــاون والنهــوض بالشــراكات وطالب داعي

 "أمراض المناطق المدارية المهملة" في جملة أمور.
  

  تعزيز الصحة طيلة العمر
  

وفيمـا يتصـل رصد بلوغ األهـداف اإلنمائيـة لأللفيـة المتعلقـة بالصـحة. أحاط المجلس علمًا بالتقرير عـن  -١٤
مشاورة في الفترة ، وافق المجلس بعد مناقشات مطولة على عقد ٢٠٣٠الصحة في خطة التنمية المستدامة لعام ب

 الصــحة العالميــة التاســعة والســتين.جمعيــة م إلــى الفاصــلة بــين الــدورتين لوضــع الصــيغة النهائيــة لمشــروع قــرار يقــدَّ 
تعزيـز الوظـائف األساسـية للصـحة العموميـة بهـدف بشـأن قـرارًا جمعية الصـحة  بأن تعتمدأيضًا المجلس  وأوصى

أن ُتظهــر الســلطات الصــحية وقــد حــث هــذا القــرار الــدول األعضــاء علــى  .دعــم بلــوغ التغطيــة الصــحية الشــاملة
وطلـب مـن  ادة والشعور بالملكيـة فـي تحديـد سـبل تصـريف الشـؤون الصـحية بفعاليـةالوطنية ودون الوطنية روح القي

فـي جملـة  ،أن يقوم بإعداد ونشـر اإلرشـادات التقنيـة بشـأن تطبيـق وظـائف الصـحة العموميـة األساسـيةالمدير العام 
 أمور.

 
بشـأن صـحة المـرأة الخطـة العمليـة للتقـدم فـي االسـتراتيجية العالميـة وأحاط المجلس علمًا بالتقارير عن  -١٥

مســودة الــدليل و ؛ مســودة االســتراتيجية وخطــة العمــل العــالميتين بشــأن الشــيخوخة والصــحةو  ؛والطفــل والمراهــق
مسودة الدليل التفصيلي هذه في ح وستنقَّ . التفصيلي لتعزيز االستجابة العالمية آلثار تلوث الهواء الضارة بالصحة

فـي الفتـرة الفاصـلة بـين الـدورتين قبـل جمعيـة الصـحة العالميـة ورات ضوء تعليقات الدول األعضاء فـي سـياق المشـا
راء بخصـوص إجراء مناقشات مستفيضـة، لـم يتوصـل المجلـس إلـى توافـق فـي اآل وعلى الرغم منالتاسعة والستين. 

لة العمـل فـي الفتـرة الفاصـووافـق علـى  دور قطاع الصحة في اإلدارة السـليمة للمـواد الكيميائيـة بشـأنمشروع قرار 
 بين الدورتين على النص قبل دورة جمعية الصحة المقبلة.

 
  النظم الصحية

  
ــالتقرير عــن  -١٦ الثانيــة مــن  والجولــة أحــدث المعلومــات عــن القــوى العاملــة الصــحيةأحــاط المجلــس علمــًا ب

مدونــة المنظمــة العالميــة لقواعــد الممارســة بشــأن توظيــف العــاملين الصــحيين علــى تنفيــذ عــن  التقــارير الوطنيــة
وأوصـى جمعيـة  تعزيـز الخـدمات الصـحية المتكاملـة التـي تركـز علـى النـاسواعتمد قرارًا بشأن  .المستوى الدولي

 الصحة باعتماد إطار الخدمات الصحية المتكاملة التي تركز على الناس.
 

العمــل التقيــيم الشــامل لالسـتراتيجية وخطــة  التقـدم المحــرز فـي رير عـناتقــالوأحـاط المجلـس أيضــًا علمـًا ب -١٧
التخطــيط لعقــد اجتمــاع مفتــوح للــدول األعضــاء و  ؛العــالميتين بشــأن الصــحة العموميــة واالبتكــار والملكيــة الفكريــة

المنتجـات و ؛البحث والتطويربمتابعة تقرير فريق الخبراء االستشاريين العامل المعني  فـيلمناقشة التقدم الُمحرز 
 .توسيم/ المغشوشة/ المزيفةالطبية المتدنية النوعية/ المزورة/ المغشوشة ال

  
، وافــق معالجــة حــاالت نقــص األدويــة عالميــًا، ومأمونيــة أدويــة األطفــال وٕامكانيــة إتاحتهــا وفيمــا يخــص -١٨

تنظـر فيـه  لمشـروع قـرارالنهـائي  الـنصالمجلس على إجراء مشاورات في الفترة الفاصلة بين الدورتين بهدف وضـع 
 جمعية الصحة العالمية التاسعة والستون.
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  األمراض غير السارية
  

وضـــع حـــد للتـــرويج غيـــر المالئـــم ألغذيـــة الرّضـــع بشـــأن اإلرشـــادات طلـــب المجلـــس مـــن األمانـــة مراجعـــة  -١٩
. لتغذيــة األمهــات والرّضــع وصــغار األطفــال مناقشــتهوصــغار األطفــال أخــذًا فــي الحســبان التعليقــات المقدمــة أثنــاء 

أيضًا تنظيم مشاورات في الفترة الفاصلة بين الدورتين بشأن مشروع قرار تنظـر فيـه جمعيـة الصـحة العالميـة  وطلب
بخصــوص مشــروع قــرار بشــأن فــي الفتــرة الفاصــلة بــين الــدورتين وطلــب إجــراء مشــاورات مماثلــة  التاســعة والســتون.

 .لطرقا على السالمة بشأن المستوى الرفيع الثاني العالمي المؤتمر حصيلة
 

خطة العمل العالمية للمنظمة لتعزيز دور النظام الصحي في جمعية الصحة بأن تعتمد المجلس  أوصىو  -٢٠
إطــار اســتجابة وطنيــة متعــددة القطاعــات للتصــدي للعنــف بــين األفــراد، وخصوصــًا ضــد النســاء والفتيــات، وضــد 

 لـىإبالنسـبة إليهـا وستقدم األمانة في هذا الصدد تنقيحًا لتقديرات اآلثار المالية الناجمة عن مشروع القرار  ،األطفال
 جمعية الصحة العالمية التاسعة والستين.

  
االســتجابة للتكليفــات المحــددة مــن أجــل التحضــير لالجتمــاع الثالــث الرفيــع واعتمــد أيضــًا قــرارًا بشــأن  -٢١

لألمم المتحدة بشأن الوقاية من األمراض غير المعدية (غير السـارية) ومكافحتهـا فـي المستوى للجمعية العامة 
 وستواصل األمانة دعم الدول األعضاء وتعزيز العمل القطري من أجل تحضير ذلك االجتماع.، ٢٠١٨عام 

  
ك فـي الُبعد الصحي العمومي لمشـكلة المخـدرات العالميـة، بمـا فـي ذلـوأحاط المجلس علمًا بالتقرير عـن  -٢٢

الفتـرة  المقّرر عقدها في(سياق الدورة االستثنائية للجمعية العامة لألمم المتحدة بشأن مشكلة المخدرات العالمية 
 .)٢٠١٦ أبريل/ نيسان ٢١ لىإ ١٩من 

  
  الشؤون اإلدارية والقانونية

  
يوصـي جمعيـة  عملية انتخاب المـدير العـام لمنظمـة الصـحة العالميـةاعتمد المجلس مقررًا إجرائيًا بشأن  -٢٣

الصحة العالمية التاسعة والستين بأن تنظر في اعتماد قـرار يلـزم المرشـحين المقتـرحين لشـغل منصـب المـدير العـام 
 تعيين.البأن يتحدثوا أمام جمعية الصحة قبل التصويت على 

 
  ووافـــــــق علـــــــى خطـــــــة العمـــــــل علـــــــى نطـــــــاق المنظمـــــــة  التقيـــــــيموأحـــــــاط المجلـــــــس علمـــــــًا بـــــــالتقرير عـــــــن  -٢٤

 .الشراكات الصحية الُمستضافةوأحاط أيضًا علمًا بالتقرير عن  .٢٠١٧-٢٠١٦للفترة 
 

 العقــاراتواعتمــد قــرارًا بشــأن  اســتراتيجية تجديــد مبــاني جنيــفأحــدث المعلومــات عــن ونظــر المجلــس فــي  -٢٥
لجنة استشارية للدول األعضـاء مـن أجـل تـوفير اإلرشـادات والرصـد والمراقبـة لمشـروع  إنشاءطلب من المدير العام 

 .مقرر إجرائيجمعية الصحة العالمية التاسعة والستين باعتماد  ىوصأو التجديد 
  

  تقارير لجان المجلس التنفيذي
  

رًا إجرائيًا بشأن حصيلة قر مو  ،منظمات غير حكوميةاعتمد المجلس قرارًا بشأن العالقات الرسمية مع عدة  -٢٦
االســـتعراض الســـنوي لثلـــث المنظمـــات غيـــر الحكوميـــة ذات العالقـــات الرســـمية مـــع المنظمـــة. ومـــنح المجلـــس ســـت 

مختلف هيئات اختيـار الفـائزين بـالجوائز أو جوائز من جوائز المؤسسات أو الجوائز الصحية بعد النظر في تقارير 
 الجوائز المعنية.لجان 
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  الشؤون المالية
 

جـدول تقـدير والتقريـر عـن  ٢٠١٦-٢٠١٥تمويـل الميزانيـة البرمجيـة أحاط المجلس علمـًا بـالتقرير عـن  -٢٧
 .٢٠١٧جدول تقدير االشتراكات لعام واعتمد  االشتراكات

  
  شؤون العاملين

 
فيمــا يتعلــق بمرتبــات المــوظفين مــن الفئــة الفنيــة والفئــات  الئحــة المــوظفينتعــديالت صــادق المجلــس علــى  -٢٨

العليا والمسؤولية المالية ومراجعة التصنيف وسياسات التوظيف وعدة جوانب أخـرى تتصـل بغـرض الالئحـة وأدائهـا 
مرتبــات المــوظفين فــي ن و جمعيــة الصــحة العالميــة التاســعة والســتبــأن تحــدد . وأوصــى فــي مجــال العدالــة الداخليــة

تعـديالت النظـام األساسـي للمـوظفين فيمـا يتعلـق عتمـد تو  ف غيـر المصـنفة فـي رتـب ومرتـب المـدير العـامالوظائ
 .بتسوية المنازعات

 
خـالل المناقشـات  موضـوع سياسـة التنقـل ظـر فـيونُ . التقرير السـنوي عـن المـوارد البشـريةبـعلمـًا وُأحيط  -٢٩
 الذي جرت أيضًا اإلحاطة علمًا به. العالميةوبيان ممثل جمعيات موظفي منظمة الصحة هذا التقرير  بشأن

  
. وأكـدت األمانـة أنهـا سـتنفذ مجموعـة عناصـر لجنـة الخدمـة المدنيـة الدوليـةوأحاط المجلس علمًا بتقرير  -٣٠

لتقـديمها إلـى المجلـس فـي لموظفين الدوليين وتعد التعديالت المعنية في الئحـة المـوظفين الخاصة بااألجر الجديدة 
 يعتمدها.دورة الحقة كي 

  
  مسائل للعلم

  
تقارير بالبند المتعلق تناول في ظل  لجنتين من لجان الخبراءأحاط المجلس علمًا بالتقرير عن اجتماعات  -٣١

 .الهيئات االستشارية
  
  

=     =     =  
  


