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  تقرير المجلس التنفيذي عن دورتيه
  واألربعين بعد المائة التاسعة والثالثين بعد المائة

  
  
ودورتـــه  ٢٠١٦أيـــار/ مـــايو  ٣١و ٣٠عقـــد المجلـــس التنفيـــذي دورتـــه التاســـعة والثالثـــين بعـــد المائـــة يـــومي   -١

. ويلخص هذا التقرير حصائل الـدورتين ٢٠١٧كانون الثاني/ يناير  ٣١إلى  ٢٣األربعين بعد المائة في الفترة من 
  .الرئيسية

  
  )٢٠١٦مايو  أيار/ ٣١و ٣٠ الدورة التاسعة والثالثون بعد المائة (يومي

مـع  ،العموميـة للخـرفلصـحة ا اسـتجابةدة خطـة عمـل عالميـة بشـأن وّ قرر المجلس أن يطلـب وضـع مسـ  -٢
تحديد أهداف وغايات واضحة، كي تنظر فيها جمعية الصحة العالمية السبعون، عـن طريـق المجلـس التنفيـذي فـي 

أدنـاه). كمـا قـرر المجلـس أن يوصـي جمعيـة الصـحة العالميـة السـبعين  ١٩(انظر الفقرة  األربعين بعد المائةدورته 
  .الصمم وفقدان السمعللوقاية من بأن تطلب وضع خطة عمل 

حـدد المجلـس تـاريخ عقـد منتـدى المرشـحين ، المدير العـام انتخابالمتعلق بعمليـة  وٕاذ يحيط علمًا بالتقرير  -٣
باســـتعراض الجهـــات أن تقـــوم لجنـــة البرنـــامج والميزانيـــة واإلدارة  اً . وقـــرر أيضـــ٢٠١٦تشـــرين الثـــاني/ نـــوفمبر  فـــي

 ، بعـد أن أحـاط علمـاً والتـي تطلـب التجديـدعالقات رسمية مع المنظمـة  التي تطلب الدخول في الفاعلة غير الدول
إمكانيــة الحصــول علــى بتحســين التقــارير المتعلقــة علمــًا ب اً أيضــ أحــاطجنــة. و لّ بتقريــر االجتمــاع الرابــع والعشــرين ل

التنقيح الحادي عشر للتصنيف اإلحصائي الـدولي لألمـراض والمشـاكل الصـحية  تحديثو ؛التكنولوجيا المساعدة
؛ التقرير السنوي عن التقييم؛ وموميةلصحة العخدمة ااستخدام التكنولوجيات الالسلكية المتنقلة لو ؛ذات الصلة

. كمـا موظفي منظمة الصحة العالميـة جمعياتالبيان الذي أدلى به ممثل و؛ خبراءاللجان من واجتماعات خمس 
األمانة أن تقدم تقـارير منتظمـة عـن التقـدم  منر المناخ، وطلب يّ بالتقرير المتعلق بالصحة وتغ أحاط المجلس علماً 

لــدعم التقنــي. وعــين المجلــس أعضــاء لمــلء المناصــب لتقــديم المنظمــة ب الخاصــةالمحــرز فــي تنفيــذ خطــة العمــل 
  .لجان الجائزةو  ،واللجان التأسيسية ،لجنة البرنامج والميزانية واإلدارةالشاغرة في 

  )٢٠١٧كانون الثاني/ يناير  ٣١-٢٣( األربعون بعد المائةالدورة 
ـــداً  ٤٦اعتمـــد المجلـــس جـــدول أعمـــال يتضـــمن   -٤ ـــدورة  ٥٧و بن وثيقـــة مرفقـــة بـــه. واعتمـــد المجلـــس طـــوال ال

  .إجرائياً  مقرراً  ١٦قرارات و تسعة

، قـرر المجلـس اسـتخدام نظـام التصـويت لمنصـب المـدير العـاموبعد النظر في خيـارات إجـراء االنتخابـات   -٥
. ثـم اجتمـع العـامتعيـين المـدير  عمليـة فـيعملية الترشيح، وأوصى بأن تتبع جمعية الصحة نفس الـنهج في الورقي 

هم إلــى جمعيــة الصــحة اتترشــيح قُــدمتالمجلــس فــي جلســات ســرية قبــل أن يعلــن أســماء المرشــحين الثالثــة الــذين 
  وصي فيه باعتماده.يلمدير العام إلى جمعية الصحة، اعقد  دةوّ سبتقديم م قراراً  اً العالمية السبعين. واعتمد أيض
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  الشؤون التقنية والصحية

  ب والترصد واالستجابةالتأه

ـــــة   -٦ ـــــود جـــــدول األعمـــــال المتعلق ـــــي إطـــــار بن ـــــذ اللـــــوائح الصـــــحية وبحـــــاالت الطـــــوارئ الصـــــحية ف تنفي
بتقريـــر لجنـــة اإلشـــراف االستشـــارية المســـتقلة لبرنـــامج المنظمـــة للطـــوارئ  أحـــاط المجلـــس علمـــاً  )،٢٠٠٥( الدوليـــة
تنســيق القــوى ب، و الوخيمــة علــى نطــاق واســع الطــوارئحــاالت فــي منظمــة الوالتقــارير المتعلقــة باســتجابة  ،الصــحية
لألمــراض بهــدف التصــدي  والتطــوير، وبشــأن البحــث ةيالصــحفــي حــاالت الطــوارئ ذات العواقــب  ةيالصــحالعاملــة 
لمنظمـة. لبرنامج الطوارئ الصحية التـابع التي تكتنف عرب عن شواغل بشأن الفجوة التمويلية أُ المحتملة. و  الوبائية

اسـتعراض دور المعنيـة بلجنـة الخطـة التنفيـذ العـالمي لتوصـيات  دةوّ مسـعلى أن تقوم األمانة بتنقيح  ووافق المجلس
إلــى  افــي ضــوء تعليقــات المجلــس قبــل تقــديمه ايبــوال واالســتجابة لهــاإل فاشــية) فــي ٢٠٠٥اللــوائح الصــحية الدوليــة (

  ن.يجمعية الصحة العالمية السبع

والعمـل علـى تحديـد أولويـات البحـث  بمقاومة مضادات الميكروباتالتقرير المتعلـق علمًا بالمجلس  أحاطو   -٧
والتطــوير. وأعربــت الــدول األعضــاء عــن تأييــدها القــوي لخطــة العمــل العالميــة بشــأن مقاومــة مضــادات الميكروبــات 

الميكروبــات؛ واإلعــالن السياســي الصــادر عــن االجتمــاع الرفيــع المســتوى للجمعيــة العامــة بشــأن مقاومــة مضــادات 
 نفـس البنـدالتنسـيق. وفـي إطـار لتيسـير عمليـة وستواصل المنظمة العمل عن كثب مع األمـين العـام لألمـم المتحـدة 

 عالجـه سـريرياً وتشخيصـه و  اإلنتـانالوقايـة مـن تقريـر عـن تحسـين فـي  اً من جدول األعمال، نظـر المجلـس أيضـ
علـى بمخاطر اإلنتـان وتـأثيره جملة أمور إلى زيادة الوعي  ضمن، دعا في هذا الشأن ، واعتمد قراراً وأحاط به علماً 

  .العموميةالصحة 

 المــوارد البشــرية أخــر المســتجدات بشــأنو  بشــلل األطفــالبالتقــارير المتعلقــة  وبعــد أن أحــاط المجلــس علمــاً   -٨
، المجلــس وشــدد. إجرائيــاً  للمنظمــة الممولــة مــن المبــادرة العالميــة الستئصــال شــلل األطفــال، اعتمــد المجلــس مقــرراً 

استئصـال شـلل األطفـال والتخطـيط مـن عمليـة  فـي الشـوط األخيـر جملة أمور، على ضرورة بـذل جهـد فعـالضمن 
يبين المخاطر البرنامجية والماليـة والمتصـلة  المدير العام أن يعد للدول األعضاء تقريراً  منوطلب  .الفعال لالنتقال

تحديث المعلومات عن أن يسعي إلى وٕايقافها في نهاية المطاف، و بل لمبادرة تقليص ابالموارد البشرية الناجمة عن 
تلــك المخــاطر مــع ضــمان الحفــاظ علــى الوظــائف األساســية وطــأة اإلجــراءات المتخــذة والمخطــط لهــا للتخفيــف مــن 

  المتصلة بشلل األطفال.

اآلثـار و جهة األنفلونزا الجائحةإطار التأهب لمواالتقارير المتعلقة باسـتعراض علمًا ب اً المجلس أيض اطأح  -٩
). ٢٠٠٥فـي سـياق تنفيـذ اللـوائح الصـحية الدوليـة ( تنفيـذ بروتوكـول ناغويـا الصحة العمومية نتيجـة عة علىاقالو 

المــدير العــام صــياغة اقتــراح جديــد  مــن وطلــب)، ٢٠١٢) (٢(١٣١م تاإلجرائــي تمديــد أحكــام المقــرر  اً وقــرر أيضــ
ومواصـــلة المشـــاورات بشـــأن الحصـــول علـــى مســـببات األمــــراض  ،التأهـــب واالســـتجابةجهـــود لتقســـيم المـــوارد بـــين 

مختلـف التقـارير المقدمـة إلـى ودمـج ع يـتجمبألمانـة ضـرورة قيـام اعلـى  المجلـس أيضـاً  وافقالمنافع. و  التشارك فيو 
  األجهزة الرئاسية بشأن البنود قيد المناقشة.

  النظم الصحية

بــالموارد البشــرية مــن أجــل الصــحة وتنفيــذ النتــائج التــي توصــلت  المتعلــق أحــاط المجلــس علمــًا بــالتقرير  -١٠
وأقـر األعضـاء بالحاجـة  األمم المتحدة الرفيعة المستوى المعنية بالعمالة الصحية والنمو االقتصـادي. إليها لجنة
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 مـن، طلب المجلس اعتمدهاأحد المقررات اإلجرائية التي التي أوصت بها اللجنة. وفي  اآلنيةإلى تنفيذ اإلجراءات 
  خطة عمل مدتها خمس سنوات لدعم تنفيذ تلك التوصيات. تقديمالمدير العام 

بمبادئ توافق اآلراء العالمي بشـأن التبـرع االعتبار تعليقات المجلس على التقرير المتعلق  يعينؤخذ وسي  -١١
التــي أشــار إليهــا، ونتــائج المشــاورات  الــدم والمنتجــات الطبيــة ذات األصــل البشــري، ومكونــات هالتعامــل معــبالــدم و 

، لتقديمها إلى جمعية الصحة العالمية السبعين. وقرر المجلس المبادئسيما صيغة اإلضافية، عند تنقيح التقرير وال
ل إمكانيــة الحصــول علــى توســيع نطــاق بنــد جــدول األعمــال المتعلــق بــالنقص العــالمي فــي األدويــة واللقاحــات ليشــم

  جمعية الصحة. المقدمة إلىذلك التقرير في ضوء تعليقات المجلس  تحديث اً أيض تماألدوية. وسي

اسـتعراض االســتراتيجية وخطـة العمـل العــالميتين بتقيـيم و المتعلــق تقرير البـ وبعـد أن أحـاط المجلـس علمـاً   -١٢
علـــى  ءً بنـــاقـــرر الموافقـــة علـــى االختصاصـــات المقترحـــة  واالبتكـــار والملكيـــة الفكريـــة، عموميـــةبشـــأن الصـــحة ال

تقـــديم معلومـــات عـــن احتياجـــات التمويـــل  اً الشـــامل لالســـتراتيجية وخطـــة العمـــل. وطلـــب أيضـــالبرنـــامج اســـتعراض 
لتوصيات الناشئة عن ذلك االستعراض إلى جمعيـة الصـحة العالميـة فـي دورتهـا الحاديـة تنفيذ اوالتكاليف المحتملة ل

  عين.بوالس

المتعلق بمتابعة تقرير فريق الخبـراء االستشـاريين العامـل المعنـي التقريـر من بكل  علماً المجلس  وأحاط  -١٣
لجنـة الخبـراء المعنيـة بالبحـث والتطـوير فـي مجـال الصـحة اختصاصـات و ،بالبحث والتطوير: التمويل والتنسـيق

  األمانة. ِقَبلمن  ينالمقدم

المنتجـــات الطبيـــة ليـــة الـــدول األعضـــاء بشـــأن المتعلـــق بآنظـــر المجلـــس فـــي تقريـــر االجتمـــاع الخـــامس و   -١٤
الـواردة  اعتمـد التعريفـات. و علمـاً بـه وأحـاط  المتدنية النوعية/ المزورة/ المغشوشـة التوسـيم/ المغشوشـة/ المزيفـة

متدنية عتماد واستخدام مصطلح "منتجات طبية هذا االجمعية الصحة بتأكيد بأن تقوم وصي أن ي في التقرير وقرر
استخدام هذا المصطلح في جميع الوثائق المقبلـة  أيضاً  آلية الدول األعضاء. وينبغي تحت مسمىمزورة" و  النوعية

  المتعلقة بموضوع المنتجات الطبية من هذا النوع.

ــين بــالتقرير المتعلــق  وأحــاط المجلــس علمــاً   -١٥ ــز صــحة الالجئ  إجرائيــًا جــاءمقــررًا واعتمــد  والمهــاجرينبتعزي
عدة إجراءات، بما في ذلك على الفـور،  اتخاذالمدير العام  من. وطلب المجلس مكثفةنتيجة مناقشات غير رسمية 

ولويــات والمبـادئ التوجيهيـة لتعزيــز صـحة الالجئـين والمهـاجرين مــن خـالل عمليـة تشــاورية، لألإطـار  مسـّودةإعـداد 
 .جمعية الصحة العالمية السبعونيه لكي تنظر ف

  األمراض السارية

فإنه لم  بخطة العمل العالمية بشأن اللقاحات،على الرغم من أن المجلس قد أحاط علمًا بالتقرير المتعلق   -١٦
مـن ذلـك وافـق علـى إجـراء المزيـد مـن المشـاورات فيمـا بـين  يتوصل إلى توافق في اآلراء بشـأن مشـروع قـرار. وبـدالً 

  عضاء بهدف تقديم نص متفق عليه إلى جمعية الصحة العالمية السبعين.الدول األ

باالســـتجابة االهتمـــام بمكافحـــة النواقـــل. وبعـــد أن أحـــاط علمـــًا بـــالتقرير المتعلـــق تجديـــد ورحـــب المجلـــس ب  -١٧
وافق على أن تقوم األمانة بصياغة مشروع قرار كـي تنظـر فيـه جمعيـة الصـحة العالميـة  العالمية لمكافحة النواقل،

  السبعون.
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  األمراض غير السارية

الوقاية الرفيع المستوى للجمعية العامة بشأن الثالث لالجتماع  بالتحضيرالنظر في التقرير المتعلق بعد   -١٨
أوصـى المجلـس بمشـروع  ،٢٠١٨المقـرر عقـده فـي عـام ، اومكافحتهـ )ساريةغير ال( غير المعدية من األمراض

  قرار كي تنظر فيه جمعية الصحة.

خطـة العمـل العالميـة  دةوّ سمالسبعين بتأييد في دورتها وقرر المجلس أن يوصي جمعية الصحة العالمية   -١٩
  ).٢٠٢٥-٢٠١٧للخرف ( العموميةبشأن استجابة الصحة 

 دةوّ سـوم علـى أن تعـد األمانـة تقريـراً  شاط البدني من أجل الصـحة،الن لتعزيزواتفق المجلس، في مناقشته   -٢٠
تنظر كي عن طريق المجلس في دورته الثانية واألربعين بعد المائة،  ليتم تقديمهماخطة عمل بشأن النشاط البدني 

  الحادية والسبعين.جمعية الصحة العالمية في دورتها فيهما 

 منظـور الصـحة العموميـة منلمشكلة المخدرات  باألبعاد العالميةالتقارير المتعلقة علمًا بالمجلس  أحاطو   -٢١
تقريـر لجنـة القضـاء  مزيـد مـن اإلجـراءات بشـأن التوصـيات الـواردة فـيالاتخـاذ  عمليـة لتوجيه خطة التنفيذ سودةوم

السرطان ومكافحتـه فـي سـياق  بالوقاية منالتقرير المتعلـق ب أحاط علماً وعلى الرغم من أنه  .سمنة األطفالعلى 
رســمي لــم تكــن كافيــة للتوصــل إلــى توافــق فــي العامــل غيــر الفريــق الالجهــود التــي بــذلها  قصــىفــإن أ نهــج متكامــل،

مناقشــة الفقــرات التــي لــم يــتم التوصــل إلــى اتفــاق بشــأنها قبــل  وتــم االتفــاق علــى مواصــلةاآلراء بشــأن مشــروع قــرار. 
  بعين.انعقاد جمعية الصحة العالمية الس

  طيلة العمرتعزيز الصحة 

 .٢٠٣٠التقـدم المحـرز فـي تنفيـذ خطـة التنميـة المسـتدامة لعـام ب علـقتالمبـالتقرير  أحاط المجلس علمـاً   -٢٢
ــ الخــاصفــي التقريــر  ةطــة الطريــق الــواردار خ مســّودة يتم تحــديثوســ دور قطــاع الصــحة فــي الــنهج االســتراتيجي ب

، فـي بـه علمـاً  المجلس أحاطالذي و  وما بعده، ٢٠٢٠هدف عام من أجل تحقيق لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية 
  الدول األعضاء بين دورة المجلس وجمعية الصحة العالمية السبعين. تعليقاتضوء 

 بتركيزهــا باالســتراتيجية العالميـة لصـحة المــرأة والطفـل والمراهـق،بـالتقرير المتعلـق  أحـاط المجلـس علمـاً و   -٢٣
 مـع تحديثـهنقح التقريـر فـي ضـوء تعليقـات المجلـس، سيُ  وبهدف تقديمه إلى جمعية الصحة،ين. على صحة المراهق

إطـار الرصـد،  مـن خـاللالمؤشـرات  وتغطيتـه لرصـدبمعلومات عن التقدم المحـرز فـي تنفيـذ االسـتراتيجية العالميـة، 
وحقــوق اإلنســان للمــرأة والطفــل عــن الفريــق العامــل الرفيــع المســتوى المعنــي بالصــحة ليشــمل قســمًا ع نطاقــه يوســتو 

  والمراهق.

  شؤون البرنامج والميزانية

ة البرمجيــــة ــــــــالميزانيل ـــــــــن تمويــــــــــع أخــــر المســــتجداتبتقريــــر األمانــــة الــــذي قــــدم  أحــــاط المجلــــس علمــــاً   -٢٤
االسـتدامة الماليـة والشـفافية والمسـاءلة  مـن قبيـل. وبعد مناقشـة مستفيضـة تناولـت مسـائل وتنفيذها ٢٠١٧-٢٠١٦

وضـع الصـيغة  عنـداالعتبـار تعليقـات المجلـس وشـواغله  بعـينعلى أن تأخذ األمانـة  تم االتفاقوتحديد األولويات، 
 سترشــد كــذلككــي تنظــر فيهــا جمعيــة الصــحة الحاليــة. وست ٢٠١٩-٢٠١٨للميزانيــة البرمجيــة المقترحــة النهائيــة 
  خرى من خالل المشاورات التي تعقد بين الدورات.األتعليقات بالاألمانة 
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  ماليةال الشؤون

  .٢٠١٩-٢٠١٨للفترة  االشتراكاتتقدير اعتمد المجلس جدول   -٢٥

  الشؤون اإلدارية ومسائل تصريف الشؤون

وقــدمت  .علمــاً بــه وأحــاط تنفيــذ إصــالح المنظمــة عمليــة اســتعراض ب الخــاصفــي التقريــر  نظــر المجلــس  -٢٦
بإصـــــالح تصـــــريف الشـــــؤون: متابعـــــة المقـــــرر اإلجرائـــــي  التقريـــــر المتعلـــــقالـــــدول األعضـــــاء إرشـــــادات بشـــــأن 

ـــةالـــذي اســـتند إلـــى التوصـــيات المتفـــق عليهـــا  )٢٠١٦) (٨(٦٩ع  ص  ج ـــدولي  والمنبثق عـــن االجتمـــاع الحكـــومي ال
  .علماً  مجلسوالذي أحاط به ال، ٢٠١٦في عام  تصريف الشؤونالمفتوح بشأن إصالح 

بمــا فــي  مــع الجهــات الفاعلــة غيــر الــدول، لمشــاركةباالتقريرين المتعلقــين علمــًا بــالمجلــس  أحــاطوبعـد أن   -٢٧
بشــأن  قــراراً  اعتمــدمنظمــة ، المــع  التــي تربطهــا عالقــات رســميةذلــك اســتعراض ثلــث الجهــات الفاعلــة غيــر الــدول 

  .ووقفها تلك العالقات مع عدة هيئات بما في ذلك الدخول في حصائل هذه المراجعة

جـــوائز وبعـــد أن نظـــر المجلـــس فـــي تقـــارير مختلـــف لجـــان االختيـــار أو لجـــان الجـــائزة المعنيـــة، مـــنح أربـــع   -٢٨
  صحية.جوائز أو لمؤسسات 

  شؤون العاملين

عــن امتنانــه وتقــديره للــدكتور  معربــاً لشــرق المتوســط،  إقليميــاً  مــديراً عــين المجلــس الــدكتور محمــود فكــري   -٢٩
  عالء الدين علوان، المدير اإلقليمي المنتهية واليته، على إسهامه في عمل المنظمة.

فيما يتعلق بمجموعة التعويضات المنقحة،  للموظفين ألساسيالنظام اوأكد المجلس إدخال تعديالت على   -٣٠
مجلـــس مـــن التوصـــل إلـــى توافـــق فـــي اآلراء بشـــأن واالســـتحقاقات ذات الصـــلة، ومرتبـــات المـــوظفين. ولـــم يـــتمكن ال

 ســنة للمــوظفين العــاملين، وقــرر إرجــاء النظــر فــي ٦٥المســائل المحيطــة بتمديــد الســن اإللزاميــة إلنهــاء الخدمــة إلــى 
  دورته الحادية واألربعين بعد المائة. هذه األمور إلى
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