
   (المشروح) ١٤٢/١م ت  المجلس التنفيذي    
  ٢٠١٧ نوفمبر/ الثانيتشرين  ٨  بعد المائة الثانية واألربعونالدورة 

     EB142/1 (annotated)  ٢٠١٨كانون الثاني/ يناير  ٢٧-٢٢جنيف، 
  
  
  

  (المشروح)جدول األعمال المؤقت 
  
  
  افتتاح الدورة واعتماد جدول األعمال  - ١

  حوار مع المدير العام  - ٢

  المسائل ذات األولوية االستراتيجية   - ٣

  ٢٠٢٣-٢٠١٩مسودة برنامج العمل العام الثالث عشر   ١-٣

وتتماشـى إلى المجلس كي ينظر فيها.  ٢٠٢٣-٢٠١٩سيقدم المدير العام مسّودة برنامج العمل العام الثالث عشر 
مسّودة برنامج العمل العام تمامًا مع أهداف التنمية المستدامة، وتقـدم بيانـًا عـن رؤيـة المنظمـة ومهمتهـا وأولوياتهـا، 
وتتضمن أيضًا األولويات االستراتيجية والتحوالت االستراتيجية والتحـوالت التنظيميـة الواضـحة. كمـا أنهـا تتـواءم مـع 

  ّسد التحّوالت التي سيلزم إدخالها على أساليب عمل المنظمة دعمًا لهذا التغيير.برنامج المدير العام للتغيير وتج

  إصالح المنظمة  ٢-٣

سيقدم المدير العام سلسلة من التقارير عن إصالح المنظمة. وستشمل هذه التقـارير تقريـرًا يقـدم اقتراحـات بشـأن مـا 
اط الملتبسة والثغـرات فـي إجـراءات إدراج بنـود جـدول يلي: تحسين فّعالية المجلس ودوره االستراتيجي؛ ومعالجة النق

األعمــال المؤقــت لجمعيــة الصــحة، ومعالجــة النقــاط الملتبســة والثغــرات وأوجــه القصــور األخــرى فــي النظــام الــداخلي 
لألجهــزة الرئاســية. وســُيدعى المجلــس إلــى النظــر فــي هــذه االقتراحــات مــن أجــل تعــديل النظــام الــداخلي أو التوصــية 

عديالت عليه، حسب االقتضاء. وسترد معلومات عما يلي في تقارير أخرى: برنامج المدير العام للتحّول؛ بإدخال ت
واالستراتيجية وخطـة التنفيـذ لتحقيـق القيمـة مقابـل المـال فـي المنظمـة؛ وتقيـيم أعضـاء مكتـب المجلـس لتجـربتهم فـي 

  باالقتراحات بشأن بنود جدول األعمال اإلضافية.استخدام األداة الخاصة بتحديد المعايير واألولويات فيما يتعلق 

  التأهب واالستجابة في مجال الصحة العمومية  ٣-٣

)، سـيقدم هـذا التقريـر مـا يلـي: ٢٠١٥) (١٠(٦٨ج ص عوالمقـرر اإلجرائـي ) ٢٠١٥(  EBSS3.R1اسـتجابة للقـرار
حســـب  ٣دوليـــًا، وطـــوارئ الدرجـــة أحـــدث المعلومـــات عـــن جميـــع الطـــوارئ الصـــحية العموميـــة التـــي تثيـــر قلقـــًا  (أ)

حسب تصنيف لجنة األمـم المتحـدة الدائمـة المشـتركة بـين الوكـاالت،  ٣تصنيف منظمة الصحة العالمية والمستوى 
التـــي اتخـــذت المنظمـــة إجـــراءات بشـــأنها؛ (ب) توضـــيح للعمـــل الـــذي تضـــطلع بـــه المنظمـــة علـــى الصـــعيد العـــالمي 

ء الطـوارئ الصـحية؛ (ج) أحـدث المعلومـات عـن التقـدم الُمحـرز فـي تحسـين واإلقليمي والُقطري لتعزيز التنسيق أثنا
  البحث والتطوير فيما يتعلق باألمراض الوبائية المحتملة.

)، ســيقدم المــدير العــام مســّودة الخطــة االســتراتيجية العالميــة ٢٠١٧) (١١(٧٠ج ص عوبنــاًء علــى المقــرر اإلجرائــي 
سـتجابتها كـي ينظـر فيهـا المجلـس، وقـد تشـكلت هـذه الخطـة مـن خـالل الخمسية لتحسين تأهب الصحة العمومية وا
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تعليقات الدول األعضاء التـي أدلـت بهـا أثنـاء العمليـات التاليـة: اجتماعـات اللجـان اإلقليميـة للمنظمـة التـي انعقـدت 
بعثـات التـي ؛ والمشاورة التي ُأجريت على شبكة اإلنترنت؛ والمشاورة التي ُأجريـت وجهـًا لوجـه مـع ال٢٠١٧في عام 

مقرهـــا فـــي جنيـــف. وتشـــمل مســـّودة الخطـــة المبـــادئ التوجيهيـــة، وثـــالث ركـــائز لتأهـــب الصـــحة العموميـــة العالميـــة 
  ).٢٠٠٥واستجابتها، والتوجهات االستراتيجية للتنفيذ المستدام للوائح الصحية الدولية (

للطـوارئ الصـحية التقريـر الثالـث للجنـة  وسيقدم رئيس لجنة اإلشراف االستشارية المسـتقلة المعنيـة ببرنـامج المنظمـة
إلـــى األجهـــزة الرئاســـية. وســـيقدم التقريـــر مالحظـــات اللجنـــة وتوصـــياتها بشـــأن برنـــامج المنظمـــة للطـــوارئ الصـــحية 
باالستناد إلى استعراضها للبرنـامج، بمـا فـي ذلـك الزيـارات الميدانيـة التـي ُأجريـت فـي الفتـرة مـن حزيـران/ يونيـو إلـى 

  .٢٠١٧سمبر كانون األول/ دي

  تخطيط االنتقال في مجال شلل األطفال  ٤-٣

سيشـمل تقريــر المـدير العــام معلومـات مــوجزة عمـا يلــي: خطـة اســتراتيجية رفيعـة المســتوى بشـأن االنتقــال فـي مجــال 
شــلل األطفــال؛ والعمليــات الُقطريــة ذات الصــلة، بمــا فــي ذلــك االستعراضــات الوظيفيــة للمكتــب اإلقليمــي ألفريقيــا، 

أعمال القـدرات الُقطريـة األساسـية الخـاص ببرنـامج المنظمـة للطـوارئ الصـحية، ودراسـة جـدوى التمنيـع فـي  ونموذج
أفريقيــا، والتخطــيط الــوطني لالنتقــال فــي مجــال شــلل األطفــال؛ واســتراتيجية مــا بعــد اإلشــهاد علــى استئصــال شــلل 

برمجيـة فيمـا يتعلـق باالنتقـال فـي مجـال شـلل األطفال؛ وأحدث المعلومات عن الموارد البشرية، وتخطيط الميزانيـة ال
  األطفال.

  ر المناخالصحة والبيئة وتغيّ   ٥-٣

ســيقدم المــدير العــام تقريــرًا ويلــتمس إرشــادات الــدول األعضــاء بشــأن الخطــط الراميــة إلــى تحقيــق التقــدم وقياســه فــي 
ة عن التغيرات المناخية والبيئية"، التـي مجال األولوية االستراتيجية للمدير العام المتمثلة في "اآلثار الصحية الناجم

مليــون وفــاة ســنويًا، مــن خــالل  ١٢,٦تســتهدف الحــد مــن الوفيــات الناجمــة عــن المخــاطر البيئيــة التــي تقــدر بنحــو 
  الوكاالت األخرى. الشراكة معو  العام للمنظمة والمبادرات الخاصةبرنامج العمل 

  وٕاتاحتهامعالجة النقص العالمي في األدوية واللقاحات   ٦-٣

مــازال عــدم إتاحــة األدويــة واللقاحــات يعــوق التقــدم نحــو تحقيــق التغطيــة الصــحية الشــاملة. وســيتناول تقريــر األمانــة 
نقــص األدويــة واللقاحــات وٕاتاحتهــا علــى الصــعيد العــالمي، بمــا فــي ذلــك الخيــارات المطروحــة لنهــوج الــُنظم الصــحية 

ألدويـــة والمنتجـــات الصـــحية فـــي االعتبـــار. كمـــا ســـتُقدم أحـــدث الشـــاملة، التـــي تأخـــذ جميـــع مراحـــل سلســـلة القيمـــة ل
  ).٢٠١٦( ٢٥-٦٩ج ص عالمعلومات عن التقدم الُمحرز في تنفيذ القرار 

  االستراتيجية وخطة العمل العالميتان بشأن الصحة العمومية واالبتكار والملكية الفكرية  ٧-٣

لالستراتيجية وخطة العمل العـالميتين بشـأن  الشاملمجي سيقدم المدير العام التقرير الختامي بشأن االستعراض البر 
الصحة العمومية واالبتكار والملكية الفكرية. ويتناول االستعراض تقييم اسـتمرار مالءمـة االسـتراتيجية وخطـة العمـل 

دمًا فـي العالميتين، وٕانجازاتهما والتحديات المتبقية التي تواجههما. وسيقدم التقرير توصيات بشأن السـبيل للمضـي قـ
المرحلــة المقبلـــة مــن تنفيـــذ االســتراتيجية وخطـــة العمــل العـــالميتين، فيمــا يتعلـــق بالعناصــر واإلجـــراءات التــي ينبغـــي 

  إضافتها أو تحسينها أو استكمالها.



   EB142/1 (annotated)    (المشروح) ١٤٢/١ت  م

3 

التحضــير لالجتمــاع الثالــث الرفيــع المســتوى للجمعيــة العامــة المعنــي بالوقايــة مــن األمــراض غيــر   ٨-٣
  ٢٠١٨مكافحتها، المقرر عقده في عام المعدية (غير السارية) و 

)، ســـيقدم المـــدير العـــام معلومـــات عـــن التقـــدم الُمحـــرز فـــي تنفيـــذ اإلعـــالن ٢٠١٧( ١١-٧٠ج ص ععمـــًال بـــالقرار 
السياســـي الجتمـــاع الجمعيـــة العامـــة الرفيـــع المســـتوى المعنـــي بالوقايـــة مـــن األمـــراض غيـــر المعديـــة (غيـــر الســـارية) 

ختاميـــة الجتمـــاع الجمعيـــة العامـــة الرفيـــع المســـتوى المعنـــي باالســـتعراض والتقيــــيم ) والوثيقـــة ال٢٠١١ومكافحتهـــا (
)، تحضـــيرًا ٢٠١٤الوقايـــة مـــن األمـــراض غيـــر المعديـــة (غيـــر الســـارية) ومكافحتهـــا ( لتقـــدم المحـــرز فـــيلالشـــاملين 

  طة علمًا بالتقرير.وسُيدعى المجلس إلى اإلحا .٢٠١٨لالجتماع الثالث الرفيع المستوى في عام 

  التحضير لالجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة لألمم المتحدة المعني بإنهاء السل   ٩-٣

) قــررت الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة عقــد اجتمــاع رفيــع المســتوى بشــأن الســل فــي ٢٠١٦( ٧١/١٥٩فــي القــرار 
المنظمـــة والـــدول األعضـــاء. وســـيقدم هـــذا التقريـــر وطالبـــت األمـــين العـــام بالتحضـــير لـــه بالتعـــاون مـــع  ٢٠١٨ عـــام

المعلومــات األساســية وتفاصــيل اإلجــراءات التــي اتخــذتها المنظمــة، بمــا فــي ذلــك تنظــيم المــؤتمر الــوزاري العــالمي 
األول للمنظمة تحت عنوان "القضاء على السل في حقبة التنمية المستدامة: استجابة متعـددة القطاعـات" (موسـكو، 

)، فضـًال عـن مسـاهمات الشـركاء فـي العمليـة التحضـيرية لالجتمـاع الرفيـع ٢٠١٧الثاني/ نوفمبر  تشرين ١٧و ١٦
  المستوى.

  المسائل التقنية األخرى  -٤

  العبء العالمي للدغ الثعابين  ١-٤

حالـة عجـز دائـم؛ ويتسـبب  ٤٠٠ ٠٠٠وفـاة و ١٣٨ ٠٠٠يؤدي التسـمم النـاجم عـن لـدغ الثعـابين فـي كـل عـام إلـى 
طير ألكثر من مليوني شخص. واستجابة لذلك، أدرجت المنظمة التسمم الناجم عن لدغ الثعابين فـي في اعتالل خ

. وسـتقدم األمانـة تقريـرًا مفّصـًال يلخـص الوضـع ٢٠١٧قائمة أمراض المناطق المدارية المهملـة فـي حزيـران/ يونيـو 
  ها. العالمي المتعلق بالتسمم الناجم عن لدغ الثعابين واإلجراءات التي تتخذ

  النشاط البدني من أجل الصحة  ٢-٤

، اقتراحــًا بــأن تعــد األمانــة ٢٠١٧اعتمــد المجلــس التنفيــذي فــي دورتــه األربعــين بعــد المائــة فــي كــانون الثــاني/ ينــاير 
تقريرًا ومسّودة خطة عمل عالمية لتعزيز النشاط البدني، كي ينظـر فيهمـا المجلـس فـي دورتـه الثانيـة واألربعـين بعـد 

  وف ُيدعى المجلس أيضًا إلى النظر في مشروع قرار.المائة. وس

): النمــاء فــي مرحلــة ٢٠٣٠-٢٠١٦االســتراتيجية العالميــة بشــأن صــحة المــرأة والطفــل والمراهــق (  ٣-٤
  الطفولة المبكرة

)، الذي طالبت فيه جمعية الصحة المدير العام بأن يقـدم تقـارير منتظمـة عـن ٢٠١٦( ٢-٦٩ج ص ععمًال بالقرار 
الُمحرز بشأن صحة المرأة والطفل والمراهق، سيقدم هذا التقرير أحدث المعلومات عن الوضع الراهن لصحة التقدم 

  المرأة والطفل والمراهق، مع التركيز على النماء في مرحلة الطفولة المبكرة.

  

  المحمولة في مجال الصحة التكنولوجيات  ٤-٤
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ــًا للمكاســب الناجمــة عــن زيــادة الكفــاءة التــي يم كــن أن تتيحهــا التكنولوجيــات الصــحية الرقميــة، تســعى الــدول تحقيق
قدم ي. وسـفـي مجـال الصـحةالمحمولـة  بالتكنولوجيـاتاألعضاء إلى تحديد نهوج موحدة للتطبيق والسيما فيما يتعلق 

ـــًا محـــدثًا يوضـــح الطريقـــة التـــي يمكـــن بهـــا إضـــفاء الطـــابع المؤسســـي علـــى  المـــدير العـــام  التكنولوجيـــاتتقريـــرًا تقني
كـــأداة رقميـــة للتقـــدم نحـــو تحقيـــق أهـــداف التنميـــة المســـتدامة والمســـاعدة علـــى تحقيـــق  فـــي مجـــال الصـــحةمحمولـــة ال

   .التغطية الصحية الشاملة. وسُيدعى المجلس إلى اإلحاطة علمًا بالتقرير

  تحسين إتاحة التكنولوجيات المساعدة  ٥-٤

ة التــي يلــزم اتخاذهـــا لتحســين إتاحــة التكنولوجيـــا لّحـــســيقدم المــدير العـــام تقريــرًا عــن عمـــل المنظمــة واإلجــراءات الم
المســاعدة (مثــل الكراســي المتحركــة ومعينــات الســمع وأجهــزة تصــحيح ضــعف النظــر)، فــي ســياق شــيخوخة الســكان 
وزيــادة عــبء األمــراض غيــر الســارية والعجــز. وســُيدعى المجلــس إلــى النظــر فــي مشــروع قــرار يوضــح الخطــوات 

  ظمة للمنتجات المساعدة ذات األولوية.الالزمة لتنفيذ قائمة المن

  تغذية األمهات والرضع وصغار األطفال  ٦-٤

خطـــة التنفيـــذ الشـــاملة الخاصـــة بتغذيـــة األمهـــات والرّضـــع وصـــغار األطفـــال: تقريـــر ثنـــائي  •
  السنوات

  الحماية من تضارب المصالح المحتمل في برامج التغذية •

)، ســــيقدم المــــدير العــــام نهجــــًا ٢٠١٤) (٩(٦٧ج ص ع) والمقــــرر اإلجرائــــي ٢٠١٢( ٦-٦٥ج ص ععمــــًال بــــالقرار 
مقترحًا للوقاية من تضارب المصالح المحتمـل وٕادارتـه فيمـا يتعلـق بوضـع السياسـات بشـأن بـرامج التغذيـة وتنفيـذها. 

تقــدم الُمحــرز فــي تنفيــذ وســُيدعى المجلــس إلــى اإلحاطــة علمــًا بــالنهج. وســيقدم المــدير العــام أيضــًا معلومــات عــن ال
. وســـُيدعى ٢٠٢٥-٢٠١٢خطـــة التنفيـــذ الشـــاملة للمنظمـــة الخاصـــة بتغذيـــة األمهـــات والرّضـــع وصـــغار األطفـــال 

  المجلس إلى اإلحاطة علمًا بالتقرير.

 الشؤون اإلدارية والتنظيمية ومسائل تصريف الشؤون األخرى  -٥

لتبــادل فيروســات األنفلــونزا والتوصــل إلـــى  اإلطــار الخــاص بالتأهــب لمواجهــة األنفلــونزا الجائحـــة  ١-٥
  اللقاحات والفوائد األخرى

مـــن اإلطـــار الخـــاص بالتأهـــب لمواجهـــة األنفلـــونزا الجائحـــة،  ٥-١٤-٦) والفـــرع ٥(١٤٠م توفقـــًا للمقـــرر اإلجرائـــي 
لشـراكة سُيدعى المجلس التنفيـذي إلـى النظـر فـي اقتـراح بشـأن النسـبة التـي ينبغـي أن تُقتطـع مـن أمـوال مسـاهمات ا

للتأهــب لألنفلــونزا الجائحــة لتمويــل تــدابير التأهــب بــين جائحــة وأخــرى، والنســبة التــي ينبغــي أن ُيحــتفظ بهــا لتمويــل 
   أنشطة االستجابة لجائحات األنفلونزا.

  تقرير لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة التابعة للمجلس التنفيذي  ٢-٥

لجنة البرنامج والميزانيـة واإلدارة عـن اجتماعهـا السـابع والعشـرين المقـّرر سيتلقى المجلس لدى افتتاحه لدورته تقرير 
  .٢٠١٨كانون الثاني/ يناير  ١٩و ١٨عقده يومي 

  تقييم عملية انتخاب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية  ٣-٥
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سـيق تقيـيم ) تعكف األمانة علـى تن٢٠١٧) (١(١٤١م ت) والمقرر اإلجرائي ٢٠١٢( ١٥-٦٥ج ص ععمًال بالقرار 
مفتـــوح للـــدول األعضـــاء كافـــة، يجريـــه المجلـــس التنفيـــذي فـــي غضـــون عـــام واحـــد مـــن تعيـــين المـــدير العـــام لمنظمـــة 
الصــحة العالميــة، لتقــدير مــدى كفــاءة العمليــة والطــرق المعدلــة النتخــاب المــدير العــام. وســُيجرى التقيــيم فــي جلســة 

ألربعــين بعــد المائــة. وسُيســتخدم التقريــر فــي تيســير مناقشــة مفتوحــة للمجلــس التنفيــذي ُتعقــد خــالل دورتــه الثانيــة وا
  مستنيرة ُتجرى أثناء الجلسة المفتوحة.

  ٢٠١٩-٢٠١٨التقييم: أحدث المعلومات وخطة العمل المقترحة   ٤-٥

حرز تتطلب سياسة التقييم التي تعتمدها المنظمة أن تقدم األمانة تقريرًا سنويًا إلى المجلس التنفيذي بشأن التقدم المُ 
فــي تنفيــذ خطــة العمــل الثنائيــة الســنوات للتقيــيم علــى نطــاق المنظمــة. وســينظر المجلــس فــي دورتــه التــي ســُتعقد فــي 

لُمحـــرز فـــي األعمـــال فـــي تقريـــر: (أ) يقـــدم ملخصـــًا ألحـــدث المعلومـــات عـــن التقـــدم ا ٢٠١٨كـــانون الثـــاني/ ينـــاير 
، التــــي تشــــمل التقييمــــات المؤسســــية ٢٠١٩-٢٠١٨يعــــرض خطــــة عمــــل التقيــــيم المقترحــــة للثنائيــــة الجاريــــة؛ (ب) 

والتقييمات الالمركزية التي ُأعدت ووضعت من خالل التشاور على صعيد اإلدارة العليا على نطاق المنظمة والتـي 
  نوقشت مع لجنة الخبراء المستقلين االستشارية في مجال المراقبة، كي يعتمد المجلس هذه الخطة.

  ة غير الدولالمشاركة مع الجهات الفاعل  ٥-٥

) من اإلطار الجامع الخاص بإطار المشاركة مع الجهات ١(أ)(٦٨) والفقرة ٢٠١٦( ١٠-٦٩ج ص ععمًال بالقرار 
الفاعلــة غيــر الــدول، ســينظر المجلــس التنفيــذي فــي التقريــر الســنوي الخــاص بالمشــاركة مــع الجهــات الفاعلــة غيــر 

تكلـــف المجلـــس مـــن خـــالل لجنـــة البرنـــامج والميزانيـــة مـــن اإلطـــار الجـــامع  ٦٤و ٦١و ٦٠الـــدول. كمـــا أن الفقـــرات 
، بــالنظر فــي الطلبــات المقدمــة مــن الجهــات الفاعلــة غيــر الــدول للــدخول فــي عالقــات رســمية مــع التابعــة لــه واإلدارة

المنظمــة، واســتعراض التعــاون مــع ثلــث الجهــات الفاعلــة غيــر الــدول ذات العالقــات الرســمية مــع المنظمــة مــن أجــل 
  كان ينبغي اإلبقاء على العالقات الرسمية معها.تحديد إذا ما 

  تقارير لجان المجلس التنفيذي  ٦-٥

  المؤسسات والجوائز •

  : ٢٠١٨سينظر المجلس في تقارير هيئات اختيار الفائزين بالجوائز التالية التي ستمنح في عام 

للصـحة، وجـائزة مؤسسـة اإلمـارات العربيـة المتحـدة  جائزة مؤسسة إحسان دغرمجي لصحة األسرة، وجائزة ساساكاوا
للصحة، وجائزة دولة الكويت للبحوث في مجال تعزيـز الصـحة (جـائزة سـمو الشـيخ صـباح األحمـد الجـابر الصـباح 

ووك التذكاريـة للصـحة  -للبحوث في مجالي الرعاية الصحية للمسنين وتعزيز الصحة)، وجائزة الدكتور لـي جونـغ 
عى المجلــس إلــى اعتمــاد تقريــر لجنــة مؤسســة الــدكتور علــي توفيــق شوشــة، والنظــر، إذا اقتضــى العموميــة. وســُيد

  األمر، في تقرير مقدم من اجتماع مؤسسة جاك باريزو.

  االجتماعات المقبلة لألجهزة الرئاسية  ٧-٥

  جدول األعمال المؤقت لجمعية الصحة العالمية الحادية والسبعين  •
  لس التنفيذي الثالثة واألربعين بعد المائةمكان وموعد انعقاد دورة المج •
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  تعيين المدير اإلقليمي لألمريكتين  ٨-٥

  سوف تتضمن الوثيقة االقتراح المقدم من اللجنة اإلقليمية إلى المجلس بشأن تعيين المدير اإلقليمي.

  المظالم أمينبيان ممثل جمعيات موظفي منظمة الصحة العالمية وتقرير   ٩-٥

  موظفي منظمة الصحة العالميةبيان ممثل جمعيات  •
  المظالم أمينتقرير  •

  تعديالت النظام األساسي للموظفين والئحة الموظفين [ إن ُوِجدت ]  ١٠-٥

تقدَّم التعديالت التي يـدخلها المـدير العـام علـى الئحـة المـوظفين إلـى المجلـس التنفيـذي ليصـدق عليهـا وفقـًا ألحكـام 
التعـديالت المقترحـة علـى النظـام األساسـي علـى المجلـس لينظـر فيهـا  عـرضمن النظام األساسي. وتُ  ٢-١٢المادة 

  قبل طرحها على جمعية الصحة العالمية الحادية والسبعين.

  مسائل للعلم  -٦

  تقرير اللجان اإلقليمية إلى المجلس التنفيذي  ١-٦

فـــي أن يقـــدم )، االقتـــراح المتمثـــل ٩(٦٥ج ص ع، اعتمـــدت جمعيـــة الصـــحة فـــي المقـــرر اإلجرائـــي ٢٠١٢فـــي عـــام 
رؤساء اللجان اإلقليمية إلى المجلس تقارير موجزة عن مداوالت اللجان، على نحو روتيني. وسـيدعى المجلـس إلـى 

  النظر في توصيات اللجان اإلقليمية.

  خطة العمل العالمية الخاصة باللقاحات  ٢-٦

االسـتراتيجي المعنـي بـالتمنيع الـذي سُيدعى المجلس التنفيذي إلى النظر في موجز تقريـر فريـق الخبـراء االستشـاري 
اجتمــع لمناقشــة التقــدم الُمحــرز فــي تنفيــذ خطــة العمــل العالميــة الخاصــة باللقاحــات. وســيحتوي مــوجز التقريــر أيضــًا 

  على توصيات الفريق االستشاري بشأن اإلجراءات التصحيحية.

  تقارير الهيئات االستشارية  ٣-٦

  لجان الخبراء ومجموعات الدراسة

ولجان الخبراء االستشاريين سـيقدم المـدير العـام لنظـر المجلـس تقريـرًا عـن مجموعات من الئحة  ٢٣-٤لمادة وفقًا ل
اجتماعــات لجــان الخبــراء ومجموعــات الدراســة، بمــا فــي ذلــك ملخــص للتوصــيات الــواردة فــي تقــارير لجــان الخبــراء 

  وآثارها على برامج المنظمة. والمالحظات الخاصة بمدى أهميتها بالنسبة إلى سياسات الصحة العمومية

وأســـماء أعضـــاء لجـــان الخبـــراء التـــي  اتاالجتماعـــ مـــن تقريـــر ثـــان، التفاصـــيل الخاصـــة بكـــل وســـتقدم األمانـــة فـــي
  .٢٠١٧ اجتمعت في عام
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  استئصال شلل األطفال  ٤-٦

ادرة العالميـة سيقدم التقرير أحدث المعلومات عن التقدم الُمحرز في كل هدف مـن أهـداف الخطـة االسـتراتيجية للمبـ
وسـوف يلخـص التقريـر  الستئصال شلل األطفال بشأن القضاء على شـلل األطفـال والشـوط األخيـر مـن استئصـاله.

آخر التطورات البرمجيـة والوبائيـة، بمـا فـي ذلـك تفاصـيل العمـل المتواصـل لوقـف سـريان فيـروس شـلل األطفـال فـي 
إلــى جانــب أحــدث المعلومــات الماليــة الخاصــة بالبرنــامج مــن العــالم، والجهــود المكثفــة لتســريع االحتــواء المختبــري، 

  أجل تسريع اإلشهاد العالمي على استئصال جميع أنواع فيروس شلل األطفال.

  اختتام الدورة  -٧

  
  :اتمالحظ

 
تشــــــرين األول/  ٧اجتمــــــع المــــــدير العــــــام وأعضــــــاء مكتــــــب المجلــــــس التنفيــــــذي فــــــي إســــــالم أبــــــاد بباكســــــتان، فــــــي 

  . وتولى رئيس المجلس التنفيذي رئاسة االجتماع. ٢٠١٧ أكتوبر
 

 وتمثلت أغراض االجتماع فيما يلي:

  استعراض مسّودة جدول األعمال المؤقت لدورة المجلـس التنفيـذي الثانيـة واألربعـين بعـد المائـة التـي سـُتعقد فـي
 التنفيذي؛ من النظام الداخلي للمجلس ٨، طبقًا ألحكام المادة ٢٠١٨كانون الثاني/ يناير 

 المعـــايير والعوامـــل الخاصـــة بتحديـــد أولويـــات االقتراحـــات، التـــي ســـُتطبق علـــى أســـاس تجريبـــي عمـــًال  اختبـــار
) بشـــأن إصـــالح تصـــريف الشـــؤون، وتزويـــد األمانـــة بالتعليقـــات بشـــأن ٨(١٤١م تبـــالمقرر اإلجرائـــي للمجلـــس 

 استخدام أداة تحديد األولويات؛ 

  المعلومات عن األعمال التحضيرية للدورة االستثنائية للمجلس التنفيذي؛إحاطة أعضاء المكتب علمًا بأحدث 

  أساليب عمل األجهزة الرئاسية والنظام الداخلي للمجلس التنفيذي.  حولتقديم تقرير عن المشاورة 
 

 جدول األعمال المؤقت للمجلس التنفيذي في دورته الثانية واألربعين بعد المائة
  

، إعـادة ٢٠١٧آب/ أغسـطس  ١ - تمـوز/ يوليـو ٣١بق الـذي انعقـد فـي اجتمـاعهم السـااقترح أعضاء المكتـب فـي 
تنظــيم جــدول األعمــال المؤقــت للمجلــس التنفيــذي فــي دورتــه الثانيــة واألربعــين بعــد المائــة وفقــًا إلطــار جديــد يشــمل 

 الفئات الست التالية: 

 ) االفتتاح واعتماد جدول األعمال١(

 ) حوار مع المدير العام٢(

 : البرمجية والمتعلقة بتصريف الشؤون واإلداريةاالستراتيجية ) المسائل ذات األولوية٣(

 ) المسائل التقنية األخرى٤(

 ) الشؤون اإلدارية والتنظيمية ومسائل تصريف الشؤون٥(

 ) مسائل للعلم٦(
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ـــ البنـــدين الخاصـــينوقـــد اقترحـــوا نقـــل  ق أهـــداف التنميـــة بــــ"استئصال شـــلل األطفـــال" و"التقـــدم المحـــرز صـــوب تحقي
المسـتدامة" إلـى مسـّودة جـدول األعمـال المؤقـت لجمعيـة الصـحة العالميـة الحاديـة والسـبعين، ليصـبح مجمـوع البنـود 

  بندًا. ٣٤المتبقية على جدول األعمال 
 

. وكانــــت الــــدول ٢٠١٧تمــــوز/ يوليــــو  ١٠وُعّممــــت مســــّودة جــــدول األعمــــال المؤقــــت علــــى الــــدول األعضــــاء فــــي 
أيلـول/  ٢١مت عشرة اقتراحات إلدراج بنود إضافية في جدول األعمال، بحلول الموعد النهائي فـي األعضاء قد قد

سبتمبر. وقد ُعّممت هذه االقتراحات على أعضاء المكتب قبل االجتماع، كما ُعّممت علـيهم المـذكرات اإليضـاحية 
أعضاء المكتب أيضًا بأداة تحديد أولويات د وّ المصاحبة لها، ومذكرات اإلحاطة اإلعالمية التي أعدتها األمانة. وزُ 

)) الستخدامها في تلك المناسـبة علـى أسـاس تجريبـي. وقـد ٨(١٤١م تاالقتراحات التي اعتمدها المجلس التنفيذي (
أن أعضاء مكتب المجلس ُكلفوا بتقديم تقرير إلى المجلس فـي دورتـه الثانيـة واألربعـين بعـد المائـة عـن ب ُأحيط علماً 
  استخدام أداة تحديد األولويات. في تجربتهم 

 
سـتمدة مـن أداة تحديـد األولويـات وفيما يتعلق بعملية النظر في االقتراحات العشرة، اقترح الرئيس توزيع الدرجات المُ 

التعليقـات التـي أدلـى بهـا أعضـاء  علـى بنـاءً بعد مناقشة كل اقتـراح مـن حيـث النوعيـة والسـياق. وجـاء هـذا االقتـراح 
المكتب والتي أفادت بضرورة تجنب اتباع نهج "آلي"؛ وبأن أعضاء المكتب بصدد تجريب األداة فحسب وأن األداة 

؛ وأنه ينبغي النظر بعناية في السياق الخـاص بكـل اقتـراح؛ ادهقيّ النظر في االقتراحات وأال تُ  عملية يّسرينبغي أن تُ 
لغرض من المجلس التنفيذي وبنود جدول األعمال القائمـة فـي االعتبـار؛ وأنـه ينبغـي الحفـاظ علـى وأنه ينبغي أخذ ا

  ممارسة توافق اآلراء بين أعضاء المكتب المعمول بها عند النظر في االقتراحات.
 

احــات واقتــرح الــرئيس أن ينظــر أعضــاء المكتــب فــي التوصــيات التاليــة لتيســير القــرار النهــائي للمجلــس بشــأن االقتر 
 اإلضافية: 

 : دعم إدراج االقتراح في جدول األعمال١الخيار 

 : الدمج في بند آخر من بنود جدول األعمال٢الخيار 

 : اإلرجاء إلى إحدى دورات المجلس التنفيذي المقبلة٣الخيار 

 : اإلرجاء إلى جمعية الصحة العالمية ٤الخيار 

 ذلك. رت الظروف: عدم إدراج االقتراح، إذا برّ ٥الخيار 
  

قتـــرح مـــن بلـــده. وأحاطـــت هيئـــة المكتـــب علمـــًا وعـــرض نائـــب الـــرئيس مـــن فيجـــي أن ينســـحب مـــن مناقشـــة البنـــد المُ 
رغبتهـا فـي تجنـب ٕالـى ممارسات أعضاء المكتب في مثل هـذه الحالـة و إلى  بالعرض ولكنها لم تعتبره ضروريًا نظراً 

  لة في أعضاء المكتب. ثّ مَ البلدان المُ مة من قدَّ إرساء سابقة قد تؤدي إلى تعقيد االقتراحات المُ 
 

وأشــار أعضــاء المكتــب إلــى أنهــم واجهــوا جميعــًا تحــديات فــي تطبيــق أداة تحديــد األولويــات واتفقــوا بنــاًء علــى ذلــك، 
فـي وقـت  ،فـي اسـتعمال األداة بغـرض إعـداد تقريـرهم إلـى المجلـس التنفيـذي تجـربتهملدواعي التيسير، على مناقشة 

  .المتعلق بأداة تحديد األولويات الوارد أدناهالحق. انظر أيضًا الفرع 
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 بنود جدول األعمال الجديدة
  

فيما يتعلق باالقتراحات الواردة من الدول األعضـاء بشـأن إدراج بنـود إضـافية فـي جـدول األعمـال، أوصـى أعضـاء 
 مكتب المجلس التنفيذي بما يلي:

 لـدورة المجلـس ي اقترحته حكومة االتحاد الروسي بشأن السل في جدول األعمال المؤقت البند الذ تأييد إدراج
عنــوان  بتعــديلضــمن المســائل االســتراتيجية ذات األولويــة، والتوصــية التنفيــذي الثانيــة واألربعــين بعــد المائــة، 

"تنفيـذ التزامـات مـؤتمر منظمـة الصـحة العالميـة الـوزاري األول المعنـي بالقضـاء علـى السـل  ، وهـوالبند المقترح
فــي حقبــة التنميــة المســتدامة: اســتجابة متعــددة القطاعــات"، ليصــبح "التحضــير الجتمــاع الجمعيــة العامــة لألمــم 

ســيع نطـاق هــذا البنــد ، لتو ٢٠١٨المتحـدة الرفيــع المسـتوى المعنــي بالقضــاء علـى الســل"، الـذي ســُيعقد فــي عـام 
 من جدول األعمال. 

  إحـدى  البند الخاص بـ"العمل العالمي بشأن سالمة المرضى" الذي اقترحته حكومة المملكـة المتحـدة إلـىإرجاء
مناقشـــة "أيـــام الصـــحة العالميـــة" فـــي إحـــدى دورات المجلـــس المقبلـــة  بعـــد، دورات المجلـــس التنفيـــذي المقبلـــة

ة الحادية والسبعون لعملية اعتماد برنامج العمل العام الثالث عشر، حيـث إنـه واستكمال جمعية الصحة العالمي
مــن المتوقــع أن تكــون ســالمة المرضــى عنصــرًا مهمــًا مــن عناصــر المناقشــات بشــأن برنــامج العمــل العــام فيمــا 

 يتعلق بالتغطية الصحية الشاملة.

  ـــ"إطار مشــاركة القطــاع الخــاص فــي تقــديم الرعاإرجــاء يــة الصــحية فــي ســبيل تحقيــق التغطيــة البنــد الخــاص ب
فــي انتظــار إلــى إحــدى دورات المجلــس التنفيــذي المقبلــة، الصــحية الشــاملة" الــذي اقترحتــه حكومــة الفلبــين، 

 حصائل العمل الجاري واعتماد برنامج العمل العام الثالث عشر.

 يـة تنزانيـا المتحـدة إدراجـه البنـد الخـاص بــ"صحة العمـال" الـذي اقترحـت حكومتـا سـري النكـا وجمهور  عدم إدراج
صــحة العمــال: خطــة عمــل عالميــة فــي ســياق أهــداف  )٢٠٠٧( ٢٦-٦٠ج ص عتحــت عنــوان "متابعــة القــرار 

" بالترتيـب، ٢٠١٧-٢٠٠٨التنمية المستدامة" و"صـحة العمـال: متابعـة لخطـة عمـل المنظمـة العالميـة لمـا بعـد 
 اً ، نظـرًا إلـى أن هنـاك تقريـر ة واألربعـين بعـد المائـةلدورة المجلـس التنفيـذي الثانيـفي جدول األعمال المؤقـت 

عـــن تنفيـــذ خطـــة العمـــل العالميـــة المعنيـــة بصـــحة العمـــال، ســـُيعرض علـــى جميـــع الـــدول األعضـــاء فـــي  اً مرحليـــ
 .٢٦-٦٠ج ص عبموجب القرار  ٢٠١٨جمعية الصحة العالمية الحادية والسبعين في عام 

  وقاية من الغرق في العالم" الذي اقترحته حكومـة فيجـي، فـي جـدول "تسريع العمل للـ البند الخاص بـعدم إدراج
واســترعاء انتبــاه المــدير العــام إلــى  لــدورة المجلــس التنفيــذي الثانيــة واألربعــين بعــد المائــة،األعمــال المؤقــت 

ضـرورة تعزيــز الــدعوة فـي هــذا المجــال علــى الصـعيد الُقطــري وٕاذكــاء الــوعي بشـأن اإلرشــادات القائمــة الخاصــة 
 لوقاية من الغرق.با

 الـذي اقترحتـه حكومـة البرازيـل، فـي جـدول األعمـال  "اليوم العالمي لمرض شاغاســ "البند الخاص ب عدم إدراج
اغل بشـأن انتشـار "أيـام" الصـحة نظـرًا إلـى الشـو  لدورة المجلس التنفيذي الثانية واألربعين بعد المائة،المؤقت 

جمل تكاليف هذه "األيام" وفوائدها. ورأى أعضاء المكتـب أنـه صة وضرورة نظر الدول األعضاء في مُ خصّ لمُ ا
في إحدى دورات المجلس المقبلة ضـمن الشـؤون اإلداريـة والتنظيميـة ومسـائل  االعتبار اإدراج هذ المناسبمن 

أليــام/ األســابيع األمانــة إعــداد تحليــل لهــذه المســألة، بمــا فــي ذلــك رســم خــرائط ا مــنتصــريف الشــؤون، وطلبــوا 
 مدى فّعاليتها. ية وتقييمالعالم

 لـدورة المجلـس "تكـريس يـوم عـالمي للسـالمة الغذائيـة" فـي جـدول األعمـال المؤقـت ـ البند الخاص بـ عدم إدراج
الســتنتاج الــذي إلــى ا باالســتناد إلــى الشــواغل نفســها. ومــع ذلــك، فنظــراً  التنفيــذي الثانيــة واألربعــين بعــد المائــة
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شأن تكريس يـوم عـالمي للسـالمة الغذائيـة وقـرار منظمـة األغذيـة والزراعـة خلصت إليه هيئة الدستور الغذائي ب
بشأن االحتفال بيوم عالمي للسالمة الغذائية، فإن أعضاء مكتب المجلس التنفيذي قـد أوصـوا بـأن  ١١/٢٠١٧

صــادر منظمــة األغذيــة والزراعــة تؤيــد إحالــة هــذا القــرار الل المــدير العــام يرســل المــدير العــام رســالة رســمية إلــى
 إلى األمين العام لألمم المتحدة.عنها 

  دور التعـاون اإلقليمـي فــي اإلصـالحات التنظيميـة مـن أجــل الوقايـة مـن األمــراض ـ البنـد الخـاص بـــعـدم إدراج"
لـدورة المجلـس التنفيـذي غير السـارية ومكافحتهـا" الـذي اقترحتـه حكومـة الفلبـين، فـي جـدول األعمـال المؤقـت 

 بالفعل في جدول األعمال. موجودة األمراض غير السارية أننظرًا إلى  المائة، الثانية واألربعين بعد

 الصحة والموارد البشرية" الذي اقترحته حكومة الفلبين، في جدول األعمال المؤقت ـ البند الخاص بـ عدم إدراج"
مــؤخرًا فــي الخطــة ، نظــرًا إلــى أن الموضــوع قــد نــوقش لــدورة المجلــس التنفيــذي الثانيــة واألربعــين بعــد المائــة

المعنونــة "العمــل مــن أجــل الصــحة: خطــة عمــل خمســية بشــأن العمالــة فــي مجــال الصــحة والنمــو االقتصــادي 
، وأن المناقشــــات ٦-٧٠ج ص عالقــــرار فــــي  ٢٠١٧" التــــي اعُتمــــدت فــــي أيــــار/ مــــايو ٢٠٢١-٢٠١٧الشــــامل 

، وأن ٢٠١٧ في تشرين الثاني/ نوفمبرسُتستأنف في المنتدى العالمي الرابع المعني بالموارد البشرية الصحية، 
االقتــراح تركيــزه إقليمــي ولــيس عالميــًا؛ ودعــوة أعضــاء اللجنــة اإلقليميــة لغــرب المحــيط الهــادئ إلــى النظــر، إذا 

 اقتضى األمر، في إدراج هذا البند في جدول أعمال االجتماع القادم للجنة اإلقليمية. 
  

 البنود األخرى
  

ًا بــأنهم فــي االجتمــاع الســابق اقترحــوا إدراج تخطــيط االنتقــال فــي مجــال شــلل أحــاط أعضــاء مكتــب المجلــس علمــ
، ونقـــل استئصـــال شـــلل األطفـــال إلـــى جـــدول أعمـــال اســـتراتيجية األطفـــال فـــي جـــدول األعمـــال كمســـألة ذات أولويـــة

الخـــاص التقريـــر جمعيـــة الصـــحة العالميـــة الحاديـــة والســـبعين. ومـــع ذلـــك، فقـــد وافقـــوا علـــى اقتـــراح األمانـــة بـــإدراج 
  . كوثيقة معلوماتالذي ُأعد بالفعل  باستئصال شلل األطفال

 
ـــ"التحضير لالجتمــاع الثالــث الرفيــع المســتوى للجمعيــة العامــة  وقــد أوصــوا أيضــًا بــالنظر فــي البنــد القــائم الخــاص ب

ضـــمن ، ٢٠١٨، المقـــرر عقـــده فـــي عـــام "المعنـــي بالوقايـــة مـــن األمـــراض غيـــر المعديـــة (غيـــر الســـارية) ومكافحتهـــا
  .االستراتيجية المسائل ذات األولوية

 
 الخطوات التالية

  
اسـتجابة لطلـب أعضـاء مكتـب المجلـس، أكـد مـدير األجهـزة الرئاسـية أن المـواد اإلرشـادية ستوضـع لمسـاعدة الـدول 
 األعضاء على إعداد االقتراحات بشأن إدراج بنود إضافية في جدول األعمال في المستقبل على نحو أكثر اتساقًا.

رفيعـة المسـتوى علـى االقتراحـات، وأال تقتصـر علـى التعليقـات الوينبغي أن تشمل هذه اإلرشادات تعليقات المنظمة 
الصادرة عن البرنامج التقنـي المعنـي؛ وينبغـي أن تشـمل هـذه التعليقـات بيـان إذا مـا كانـت هـذه المسـائل قـد نوقشـت 

األثر على المنظمة من المنظور الخاص  وأن توضح ،لقائمة/ المقررات اإلجرائية االقراراتمن قبل، وأن تشير إلى 
  بالموارد.

 
حيثمـا يـرى المـدير العـام وأعضـاء المكتـب أن مـن الضـروري فمن النظام الداخلي للمجلس،  ٨وطبقًا ألحكام المادة 

بشــأن مســّودة جــدول األعمــال المؤقــت لــدورة المجلــس التنفيــذي  تقــدمالتوصــية بتأجيــل أو اســتبعاد االقتراحــات التــي 
الثانية واألربعين بعـد المائـة، يشـتمل جـدول األعمـال المؤقـت المشـروح علـى توضـيح لهـذه التوصـية. وطبقـًا للمقـرر 

المـــذكرات اإليضـــاحية ســـتكون  ،أســـاليب عمـــل األجهـــزة الرئاســـية :) بشـــأن إصـــالح المنظمـــة٣(١٣٤م تاإلجرائـــي 
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نــات الداعمــة، متاحــة علــى منصــة قائمــة علــى شــبكة اإلنترنــت أمــام جميــع الــدول األعضــاء والــدول األعضــاء والبيا
  المنتسبة.

 
وأحــاط المــدير العــام أعضــاء مكتــب المجلــس علمــًا بــأن جــدول األعمــال المؤقــت المشــروح لــدورة المجلــس التنفيــذي 

ص علــى أرقــام الوثــائق، سُيرســالن إلــى جميــع الــدول الثانيــة واألربعــين بعــد المائــة وجــدول األعمــال المؤقــت الــذي يــن
  األعضاء مع خطاب الدعوة.

 
 استخدام أداة تحديد األولويات

  
ُأطلع أعضاء مكتب المجلس على الحصائل األولية للدرجات الممنوحة على أساس تجريبي للبنـود المقتـرح إدراجهـا 
في جدول األعمال. (ُأطلع أعضاء المكتب بعد االجتماع بفترة وجيزة على الحصائل النهائيـة التـي تشـمل الـدرجات 

قد لوحظ وجـود توافـق عـام مـع حصـائل المناقشـة الذي لم يتمكن من حضور االجتماع.) و  الوحيدالخاصة بالعضو 
بشــأن جــدول األعمــال المؤقــت. ونظــرًا إلــى أن المجــاميع النهائيــة ســُتدرج فــي تقريــر األمانــة إلــى المجلــس التنفيــذي 

  أوصى أعضاء المكتب بأن ُتعرض الدرجات كنسب مئوية ال كمجاميع.  فقد بشأن التجربة،
 

ات المبدئيــة علــى تجــربتهم فــي اســتخدام األداة. وأشــاروا إلــى مــا لنظــام مــنح وأدلــى أعضــاء المكتــب بعــدد مــن التعليقــ
تحــديات فــي تطبيقــه كمقيــاس كمــي بحــت. فــاألداة  مــع ذلــك واجهــوا وٕالــى أنهــمالــدرجات مــن فائــدة مــن حيــث المبــدأ، 

امــل معقــدة وتشــمل عــددًا مــن المؤشــرات الســلبية التــي قــد تــؤدي إلــى اللــبس عنــد مــنح الــدرجات. وبــدت بعــض العو 
تعقيـــدًا علـــى التحليـــل.  مـــن العوامـــل متكـــررة، وأضـــفى الطيـــف الواســـع والمتنـــوع مـــن الـــدرجات المحتملـــة لكـــل عامـــل

وخالصة القول، أن أعضاء المكتـب شـعروا كمـا سيوضـحون بمزيـد مـن االستفاضـة فـي تقريـرهم، أن نظامـًا مبسـطًا 
عددًا أقل من المعايير سـيكون أكثـر قـدرة علـى مسـاعدة أعضـاء المكتـب مسـتقبًال. واقتـرح أعضـاء المكتـب  يتضمن

  أن تتولى إدارة التقييم في المنظمة استعراض األداة وتنقيحها، وأشاروا إلى أن هذه التوصية سُتدرج في تقريرهم.
 

ن اسـتخدام األداة، بمـا فـي ذلـك فروعهـا المختلفـة، ودعا الرئيس أعضاء المكتب إلـى إرسـال تعليقـاتهم المفّصـلة بشـأ
إلى األمانة، واقترح أن يجتمع أعضاء المكتب على هامش الـدورة االسـتثنائية للمجلـس التنفيـذي فـي تشـرين الثـاني/ 

  .٢٠١٨نوفمبر لينظروا في تقريرهم بهذا الشأن حتى يتسنى تقديمه إلى المجلس في كانون الثاني/ يناير 
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