
  ٧١/٢ج  جمعية الصحة العالمية الحادية والسبعون    
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  ه الحادية واألربعين يتقرير المجلس التنفيذي بشأن دورت
  والثانية واألربعين بعد المائة بعد المائة 

دة برنامج    ودورته االستثنائية بشأن مسوَّ
  ٢٠٢٣-٢٠١٩، العمل العام الثالث عشر

  
  
، ودورته ٢٠١٧حزيران/ يونيو  ٢و ١عقد المجلس التنفيذي دورته الحادية واألربعين بعد المائة في  -١

دة برنامج العمل العام الثالث عش ، ودورته الثانية ٢٠١٧تشرين الثاني/ نوفمبر  ٢٣و ٢٢ر في االستثنائية بشأن مسوَّ
. ويلخص هذا التقرير الحصائل الرئيسية ٢٠١٨كانون الثاني/ يناير  ٢٧إلى  ٢٢ منواألربعين بعد المائة في الفترة 

  للدورات الثالث. 
  

  ) ٢٠١٧حزيران/ يونيو  ٢و ١ن بعد المائة (والدورة الحادية واألربع
وثمانية  اثنين وثيقة. واعتمد قرارين ١٨ووبندًا فرعيًا بندًا  ١٨اعتمد المجلس جدول أعماله الذي تضمن  -٢

  رات إجرائية.مقرّ 
  
ر المجلس التوصية بأن تطلب جمعية ، قرّ داء القلب الروماتيزمية لتقرير األمانة بشأن وافيوبعد مناقشة  -٣

الصحة العالمية الحادية والسبعون تنشيط مشاركة المنظمة في الوقاية من الحمى الروماتيزمية وداء القلب الروماتيزمي 
  ينبغي للمنظمة أن تتولى قيادة الجهود العالمية وتنسيقها، بما في ذلك تقدير حجم المشكلة. بأنه و  ،ومكافحتهما

  
ر مطالبة أعضاء مكتب المجلس قرّ و ، إصالح تصريف الشؤونلس مناقشة مستفيضة بشأن وأجرى المج -٤

جدول  فيبتطبيق أداة ومعايير، على أساس تجريبي، لتحديد أولويات االقتراحات الخاصة بإدراج بنود إضافية 
وفيما يتعلق بتقييم عملية انتخاب المدير العام، قرر  األعمال المؤقت لدورة المجلس الثانية واألربعين بعد المائة.

  المجلس إنشاء فريق إلدارة التقييم.
  
، واتفق على تغيير عنوان البند في الدورات بالقضاء على المالرياوأحاط المجلس علمًا بالتقرير الخاص  -٥

جّسد والية الفريق االستشاري المقبلة إلى "السيناريوهات المستقبلية للمالريا بما في ذلك القضاء عليها" كي يُ 
لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة، والتقرير السنوي عن التقييم، االستراتيجي. كما أحاط المجلس علمًا بتقرير 

الخاص بالشراكات الُمستضافة واستعراضها، وبيان ممثل جمعيات موظفي منظمة الصحة العالمية،  والتقرير
  . ن الخبراء ومجموعات الدراسةوالتقرير الخاص باجتماعات لجا

  
التي تتعلق بالسن اإللزامية إلنهاء  دخلة على الئحة الموظفينالتعديالت المُ ق المجلس على كما صدّ  -٦

  .٢٠١٩كانون الثاني/ يناير  ١الخدمة والتي سيبدأ نفاذها في 
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اقبة ولجنة البرنامج أعضاًء ُجددًا في لجنة الخبراء االستشاريين المستقلة في مجال المر وعّين المجلس  -٧
  .مقعدًا شاغرًا في إحدى لجان المؤسسات، ومأل والميزانية واإلدارة

  
دة برنامج العمل الثالث عشر (   )٢٠١٧تشرين الثاني/ نوفمبر  ٢٣و ٢٢الدورة االستثنائية بشأن مسوَّ

، ٢٠٢٣-٢٠١٩ دة برنامج العمل العام الثالث عشررة االستثنائية في النظر في مسوّ تمثل الغرض من الدو  -٨
ُيقدَّم إلى المجلس لالتي تواءمت تمامًا مع أهداف التنمية المستدامة، والتماس تعليقات المجلس إلعداد نص منقح 

. وأشاد المجلس بالعملية التشاورية الشفافة ٢٠١٨في دورته الثانية واألربعين بعد المائة في كانون الثاني/ يناير 
غة النص الُمقدَّم كي ينظر فيه. وسوف تنّقح األمانة المسّودة وفقًا للتعليقات التي والشاملة للجميع التي ُأجريت لصيا

  .٢٠١٧تشرين الثاني/ نوفمبر  ٢٩ُأدلي بها وأي تعليقات أخرى ترد قبل 
  

  ) ٢٠١٨كانون الثاني/ يناير  ٢٣-٣١الدورة الثانية واألربعون بعد المائة (
وثيقة مصاحبة. واعتمد المجلس على  ٤٧ووبندًا فرعيًا بندًا  ٣١تضمن  ه الذياعتمد المجلس جدول أعمال -٩

  رًا إجرائيًا.مقرّ  ١٧مدى الدورة تسعة قرارات و
  

حرص على أن يكون تفاعليًا، وأكد الدور المحوري للتغطية الصحية الشاملة في  حواراً واعتمد المدير العام  -١٠
الدول األعضاء الدعم وقدرًا كبيرًا من المساهمات البناءة  تعمل المنظمة وضرورة إحداث تحّول في المنظمة. وقدم

  من خالل مداخالتها العديدة.
  

  المسائل ذات األولوية االستراتيجية
ر المجلس أن يوصي بأن تعتمد جمعية بعد مناقشات مستفيضة استمرت على مدى عدة جلسات، قرّ  -١١

  ٢٠٢٣.١-٢٠١٩الثالث عشر، برنامج العمل العام الصحة العالمية الحادية والسبعون 
  

بالتحضير لالجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة المعني  الخاصط المجلس علمًا بالتقرير وٕاذ أحا -١٢
ر المجلس مطالبة المدير العام بإعداد مشروع إطار مساءلة متعّدد ، قرّ ٢٠١٨المقّرر عقده في عام  ،بإنهاء السل

الرصد واإلبالغ واالستعراض واتخاذ اإلجراءات الالزمة لتسريع وتيرة التقدم القطاعات يتيح المجال أمام االضطالع ب
الُمحرز في مجال إنهاء السل على المستويين العالمي والوطني كليهما. وسوف ُيقدَّم اإلطار إلى جمعية الصحة 

متابعة االلتزامات  جمعية الصحة الدول األعضاء على العالمية الحادية والسبعين. وأوصى المجلس أيضًا بأن تحثّ 
) وأن تدعو الشركاء الدوليين إلى ٢٠١٧واإلجراءات التي تحددت في إعالن موسكو بشأن القضاء على السل (

ذلك. كما أوصى بأن تطالب جمعية الصحة المدير العام بوضع استراتيجية عالمية بشأن البحوث واالبتكار في 
  مجال السل.

  
، أحاط المجلس علمًا بتقرير لجنة اإلشراف مجال الصحة العمومية بالتأهب واالستجابة فيوفيما يتعلق  -١٣

ستُنّفذ  توصياتهح المدير العام بأن االستشارية المستقلة المعنية ببرنامج المنظمة بشأن الطوارئ الصحية الذي صرّ 
جلس التوصية ر المقرّ كما الصحية.  الطوارئط عن عمل المنظمة في بالتبليغ المبسّ وأحاط علمًا أيضًا جميعها، 

خطة استراتيجية عالمية خمسية لتحسين التأهب واالستجابة في مجال الصحة العمومية بأن تعتمد جمعية الصحة 
  .)٢٠٠٥وبأن توافق على التبليغ سنويًا عن التقدم الُمحرز في تنفيذ اللوائح الصحية الدولية (

                                                      
 .١تنقيح  ١٤٢/٣م تعلى نحو ما ورد في الوثيقة    ١
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طلب إلى المدير و وٕادارته.  ال شلل األطفالتخطيط االنتقال في مجفريق لالمجلس إنشاء المدير العام  وأقرّ  -١٤
العام ما يلي في جملة أمور: تقديم خطة عمل استراتيجية مفّصلة بشأن االنتقال في مجال شلل األطفال إلى جمعية 
الصحة؛ وضمان إجراء اتصاالت منتظمة بجميع الدول األعضاء بشأن التقدم الُمحرز في تخطيط االنتقال في 

بشأن التقدم الُمحرز في االنتقال  ٢٠٢٠-٢٠١٨ورفع تقارير إلى األجهزة الرئاسية خالل الفترة مجال شلل األطفال؛ 
  في مجال شلل األطفال ومرحلة ما بعد اإلشهاد على استئصاله، بعد أن أحاط علمًا باالستراتيجية الخاصة بذلك.

  
لب المدير العام ار المجلس أن يط، قرّ ر المناخالصحة والبيئة وتغيّ ب الخاصوبعد اإلحاطة علمًا بالتقرير  -١٥
كي تنظر فيه جمعية  ،إعداد تقرير عن اإلجراءات المّتخذة بشأن الروابط بين صحة اإلنسان والتنوع البيولوجيب

ة في إطار مسّودة برنامج الصحة العالمية الحادية والسبعون. كما طلب المجلس صياغة خطة عمل إلنشاء منصّ 
 ، لمعالجة اآلثار الصحية لتغّير المناخ في الدول الجزرية الصغيرة النامية٢٠٢٣-٢٠١٩العمل العام الثالث عشر 

ر المناخ توضع من خالل التشاور ، وصياغة مسّودة استراتيجية عالمية شاملة بشأن الصحة والبيئة وتغيّ مبدئياً 
  الواسع النطاق، لُيقدَّم كالهما إلى جمعية الصحة العالمية الثانية والسبعين.

  
، بمعالجة النقص العالمي في األدوية واللقاحات وٕاتاحتهاوبعد أن أحاط المجلس علمًا بالتقرير الخاص  -١٦

إعداد خريطة طريق تبّين بإيجاز برنامج عمل المنظمة بشأن إتاحة األدوية بلب اأوصى جمعية الصحة بأن تط
، لُيقدم إلى جمعية الصحة ٢٠٢٣-٢٠١٩فترة واللقاحات، بما يشمل األنشطة واإلجراءات واإلنجازات الُمستهدفة في ال

  العالمية الثانية والسبعين.
  

باالستراتيجية وخطة العمل العالميتين بشأن الصحة العمومية واالبتكار  الخاصونظر المجلس في التقرير  -١٧
العام ، واإلجراءات التي أوصى بها فريق خبراء االستعراض فيما يتعلق باالستعراض البرمجي والملكية الفكرية

. وأوصى جمعية الصحة بالحث على تنفيذ التوصيات ومطالبة المدير العام بإعداد خطة لالستراتيجية وخطة العمل
 للتنفيذ.

  
التحضير لالجتماع الثالث الرفيع المستوى للجمعية العامة وأحاط المجلس علمًا بالتقرير المستفيض عن  -١٨

، وبالتقرير ٢٠١٨ر عقده في عام السارية) ومكافحتها، المقرّ المعني بالوقاية من األمراض غير المعدية (غير 
التقييم األولي آللية التنسيق العالمية للمنظمة بشأن الوقاية من األمراض غير السارية المصاحب بشأن 

  . ومكافحتها
  

 ةزيادوفيما يتعلق بتحّول المنظمة، رّحب المجلس بالنهج المقترح لتحقيق القيمة مقابل المال وااللتزام ب -١٩
  .بإصالح المنظمةالفّعالية والوفورات في التكاليف. وأحاط المجلس علمًا بالتقرير الخاص 

  
  المسائل التقنية األخرى

م الناجم عن لدغ ، ورحب بإدراج التسمّ العبء العالمي للدغ الثعابينب الخاصأحاط المجلس علمًا بالتقرير  -٢٠
الدول  المهملة، واعتمد قرارًا برعاية مشتركة يوصي جمعية الصحة بحثّ الثعابين في قائمة أمراض المناطق المدارية 

  األعضاء على اتخاذ طيف من اإلجراءات وعلى مطالبة المدير العام بتقديم مجموعة من األنشطة الداعمة.
  

ر المجلس أن يوصي جمعية الصحة ، قرّ النشاط البدني والصحةب الخاصوبعد اإلحاطة علمًا بالتقرير  -٢١
واعتماد الغاية العالمية االختيارية المتمثلة في  ٢٠٣٠-٢٠١٨خطة عمل عالمية بشأن النشاط البدني للفترة  باعتماد

، في معدل انتشار الخمول البدني على الصعيد ٢٠١٦باستخدام البيانات األساسية لعام  ،٪١٥انخفاض نسبي قدره 
بمطالبة المدير العام بتحديث التوصيات العالمية . كما أوصى ٢٠٣٠العالمي لدى المراهقين والبالغين بحلول عام 
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، ووضع الصيغة النهائية إلطار الرصد والتقييم الخاص بتنفيذ ٢٠١٠ لعام بشأن النشاط البدني من أجل الصحة
  .٢٠٢٠خطة العمل العالمية، وٕاصدار تقرير الحالة العالمي األول عن النشاط البدني قبل نهاية عام 

  
ز على ضمان اإلتاحة المنصفة ج العالمي إزاء التكنولوجيا المساعدة يجب أن يركّ والحظ المجلس أن النه -٢٢

 بتحسين إتاحة التكنولوجيا المساعدةللمنتجات والخدمات أمام الجميع. وأحاط المجلس علمًا بالتقرير الخاص 
الدول األعضاء على إجراء سلسلة من األنشطة  واعتمد قرارًا برعاية مشتركة، يوصي جمعية الصحة بأن تحثّ 

ينبغي  ، وبأنهلتحسين إتاحة التكنولوجيات المساعدة في إطار التغطية الشاملة بالخدمات الصحية و/ أو االجتماعية
، بشأن اإلتاحة ٢٠٢١بإعداد تقرير عالمي بحلول عام  ،في جملة أمور ،لجمعية الصحة أن تطالب المدير العام

  تكنولوجيا المساعدة في سياق نهج متكامل.الفّعالة لل
  

بتغذية األمهات والرّضع وأحاط المجلس علمًا بالتقرير الثنائي السنوات بشأن خطة التنفيذ الشاملة الخاصة  -٢٣
ر أن يحيط علمًا ، والتقرير الخاص بالحماية من تضارب المصالح المحتمل في برامج التغذية. وقرّ وصغار األطفال

بخصوص تغذية األمهات والرضع وصغار األطفال حتى  ٢٠٢٥دة لعام ق بتمديد الغايات المحدّ علتبالتحليل الم
ع وصغار األطفال. ، وأن يعتمد المؤشرات األربعة المتبقية إلطار الرصد العالمي لتغذية األمهات والرضّ ٢٠٣٠ عام

  لرصد التغذية.وُدعيت الدول األعضاء إلى النظر في كامل قائمة المؤشرات في أطرها الوطنية 
  

االستراتيجية العالمية بشأن صحة المرأة والطفل ب الخاصينوأحاط المجلس علمًا أيضًا بالتقريرين  -٢٤
  .التكنولوجيات المحمولة في مجال الصحةب): النماء في مرحلة الطفولة المبكرة، و ٢٠٣٠-٢٠١٦والمراهق (

  
  الشؤون اإلدارية والتنظيمية ومسائل تصريف الشؤون األخرى

  .مديرًا إقليميًا لألمريكتينأعاد المجلس تعيين الدكتورة كاريّسا إتيين  -٢٥
  

باإلطار الخاص بالتأهب لمواجهة األنفلونزا الجائحة لتبادل فيروسات  بالتقرير الخاص وأحاط المجلس علماً  -٢٦
لنسب موارد مساهمات ر المجلس استمرار التقسيم الحالي . وقرّ األنفلونزا والتوصل إلى اللقاحات والفوائد األخرى

، شريطة أن تستمر قدرة المدير العام على ٢٠٢٢حتى نهاية عام  ،الشراكة بين التأهب للجوائح واالستجابة لها
  إدخال التعديالت المؤقتة على تخصيص تلك الموارد حسب االقتضاء من أجل االستجابة لطوارئ األنفلونزا الجائحة.

  
، ثل جمعيات موظفي منظمة الصحة العالمية وتقرير أمين المظالمببيان مموأحاط المجلس علمًا أيضًا  -٢٧

واعتمد خطة  التقييم. كما أحاط علمًا بأحدث المعلومات عن التابعة له وتقرير لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة
  .٢٠١٩-٢٠١٨التقييم على نطاق المنظمة للفترة 

  
فيما يتعلق بالتعاريف، ومنح التعليم، ومنح  الموظفينالتعديالت المدخلة على الئحة المجلس  وأقرّ  -٢٨

االستقرار، ومنح اإلعادة إلى الوطن، والتنقل، واإلجازة الخاصة، واإلجازة غير المدفوعة األجر، واالستقالة، 
واالستعراض اإلداري، وهيئة الطعون العالمية، وأجور موظفي الفئة الفنية والفئات العليا. كما أوصى المجلس بأن 

والمتعلقة بنواب المدير العام،  التعديالت المقترح إدخالها على النظام األساسي للموظفينتعتمد جمعية الصحة 
  تب وأجر المدير العام.فة في رُ تحديد أجور الموظفين في الوظائف غير المصنّ بو 
  

ر المجلس ، قرّ يةبتقييم عملية انتخاب المدير العام لمنظمة الصحة العالموبعد النظر في التقرير الخاص  -٢٩
أي تنقيح الزم لمدونة قواعد السلوك، كي ينظر بشأن مطالبة األمانة بتقديم اقتراح بشأن تعديل عملية االنتخاب و 

  .٢٠١٩في دورته الرابعة واألربعين بعد المائة في كانون الثاني/ يناير  التنفيذي فيها المجلس
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المشاركة مع الجهات الفاعلة التقريرين بشأن في إلدارة و وبعد النظر في توصيات لجنة البرنامج والميزانية وا -٣٠
، بما في ذلك استعراض ثلث الجهات الفاعلة غير الدول ذات العالقات الرسمية مع المنظمة، اعتمد غير الدول

  رًا إجرائيًا بشأن حصائل هذا االستعراض، بما في ذلك الدخول في تلك العالقات مع عدة هيئات ووقفها.المجلس مقرّ 
  

جوائز مؤسسات وبعد أن نظر المجلس في تقارير مختلف لجان االختيار أو لجان الجائزة المعنية، منح ست  -٣١
  .أو جوائز صحية

  
مكان وموعد ر ، وقرّ جدول األعمال المؤقت لجمعية الصحة العالمية الحادية والسبعينواعتمد المجلس  -٣٢

  ، جنيف). ٢٠١٨أيار/ مايو  ٢٩و ٢٨( المائةانعقاد دورة المجلس التنفيذي الثالثة واألربعين بعد 
  

  مسائل للعلم 
تقرير اللجان اإلقليمية إلى المجلس التنفيذي، وخطة العمل العالمية أحاط المجلس علمًا بالتقارير التالية:  -٣٣

  .الخاصة باللقاحات، وتقارير الهيئات االستشارية، والتقرير الخاص باستئصال شلل األطفال
  
  

=     =     =  


